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Milí sousedé,
čtyři roky uplynuly a volební klání se přiblížilo. Opět 
budeme vybírat své zastupitele do čela radnic, včetně 
té naší v Praze 8. 

Ještě než vám popřeji dobrou volbu, chci se s vámi 
podělit alespoň o část svých zkušeností a dojmů, které 
jsem za tři a půl roku v křesle starosty nasbíral. V Praze 
8 žiji více než čtyři desetiletí a musím říci, že to byla 
skutečně velká životní zkušenost. Zní to jako klišé, 
ale pracovat v čele radnice je opravdu poslání. Není 
to chození do práce, není to ani pouze řízení chodu 
úřadu. Jde o navýsost odpovědnou práci, která přímo 
ovlivňuje životy lidí. Někdo by mohl říci, že starosta 
je takový suverén, co o všem rozhoduje a všem velí. 
Nic není vzdálenější pravdě. Starosta, který dělá 
svou práci odpovědně, má toho nejnáročnějšího 
šéfa – vás. Chtěl bych poděkovat za všechny 
vaše náměty a nápady, z nichž mnoho z nich se 
podařilo realizovat a i díky nim se nám v Praze 8 
dobře žije a náš obvod patří k  nejpříjemnějším 
místům k bydlení v celém městě. Není totiž lepší 
rádce než tzv. obyčejný člověk, který přijde s dobrým 
nápadem, a kterému není lhostejné okolí, kde bydlí. 

Jen slepý nevidí rozvíjející se Karlín, nová dětská 
hřiště, sportoviště pro mládež i seniory, psí louky, nové 
stromy, opravené školy, domy či chodníky.

Bylo mi ctí stát v čele tak významné městské 
části, podílet se na jejím rozvoji a reprezentovat 
její obyvatele. Protože se chci i nadále podílet na 
rozvoji místa, kde žiji, bude na mém volebním lístku 
zaškrtnuta kandidátka v čele s nynější místostarostkou 
Vladimírou Ludkovou. 

S úctou

Jiří Janků 
starosta MČ Praha 8

Zpravodajství

 4  Kvůli pomalému soudnictví  
je velký problém dostat  
neplatiče z bytu

Doprava

 8  Den dopravní bezpečnosti 
v Bohnicích přilákal  
šest stovek lidí

 9  Důležitá spojnice mezi Libní 
a Prosekem opět slouží 
motoristům i MHD

Fórum

 14  Co byste rádi dokázali 
v následujícím volebním období?

Zdravotní a sociální péče

 18  Kompletní nabídka  
Center aktivizačních programů 
pro seniory

 23  Osmý obvod má terénní službu 
zaměřenou na osoby ohrožené 
bezdomovectvím

 25  V kobyliském vnitrobloku  
vznikne zázemí pro děti 
s tělesným postižením

Školství

 34  Vrchol populační vlny  
lze u základních škol očekávat  
za deset let, říká studie

Sport

 45  Hráčky Joudrs uspěly  
v nejprestižnější evropské 
klubové soutěži, skončily druhé
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Lidé bydlící v nájmu jsou vázáni nájemní smlou-
vou a musí dodržovat řadu povinností. Nový Ob-
čanský zákoník platný od letošního ledna přinesl 
několik změn pro obě strany, tedy pronajímatele 
i nájemce. Novinkou například je, že pokud ná-
jemce neplatí nájemné po dobu tří měsíců, je to 
považováno za hrubé porušení povinností a pro-
najímatel může dát výpověď bez výpovědní lhů-
ty a žádat, aby co nejdříve byt odevzdal. Nespo-
lehlivý nájemník tak nyní může být vystěhován, 
pokud prodlévá s placením nájemného a nákla-
dů na služby po dobu tří měsíců a dluh neuhra-
dí ani po výzvě od pronajímatele, který mu po-
skytl přiměřenou dobu – tolik litera zákona. Ve 
skutečnosti je tomu však, bohužel, trochu jinak. 
Ve valné většině případů nájemníci ve výpovědi 
dobrovolně byty rozhodně neodevzdávají. 
Pokud se totiž nájemce odmítá dobrovolně vystě-
hovat, přichází na řadu soud, který mnohdy případ 
řeší i několik let. „Nájemníci po tuto dobu nájem 

většinou neplatí, v domě dělají nepořádek, zvyšují 
celému domu platby za vodu a energie, velmi čas-
to si také přizvou do bytu další příbuzné, které ne-
nahlásí k placení služeb. Slušní a platící lidé jsou 
pak velmi rozhněváni a oprávněně se dožadují ře-
šení,“ vysvětlil různé komplikace radní Tomáš Sla-
bihoudek, který má tuto problematiku ve své gesci. 

Když soud konečně rozhodne, povětšinou se 
žalovaný nájemník odvolá k soudu vyšší instance 
a celé řízení pokračuje znovu a čas opět běží. Obec 
sice v drtivé většině případů vyhraje, ale ztracené 
roky jsou pryč, dluh narůstá a vymoci pak náklady 
řízení a dlužné nájemné je další běh na dlouhou 
trať. Někdy dokonce soudy rozhodnou, že měst-
ská část musí neplatičům zajistit náhradní bydlení.

Když rozsudek nabude právní moci, musí 
tentýž soud určit termín výkonu vystěhování, 
což opět trvá, zcela nepochopitelně, další mě-
síce. „Pokud situaci sumarizuji, tak musím říci, 
že je to peripetie, která může zabrat i tři roky. 

Máme zde však i  fousaté případy staré třeba 
šest let. Vše se táhne kvůli pomalému soudnic-
tví, nikoli vinou městské části, protože ta si ne-
platiče bedlivě hlídá,“ upozornil Slabihoudek.   
Praha 8 řeší ročně kolem 50 výpovědí z obecních 
bytů.  Doba řešení jednotlivých případů je čistě 
individuální a zcela v pravomoci soudů a odvo-
lacích orgánů, jejichž práci městská část nemů-
že jakkoli ovlivnit.  -vk-

ByDLENÍ

Dostat neplatiče z bytu  
je náročný proces

  Kvůli pomalým soudům se vystěhování neplatičů 
táhne i roky
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Jubilejní 100. výročí vzniku česko-
slovenských legií ve Francii si desít-
ky obyvatel Prahy 8 připomněly v so-
botu 20. září 2014 v Thomayerových 
sadech v  Libni. Celodenní program 
u  soutoku Rokytky a  Vltavy připra-
vila dobrovolnická Rota Nazdar ve 
spolupráci s  osmou městskou čás-
tí a  Československou obcí legionář-
skou. Mezi 10. a 16. hodinou byly za 
převážně slunečného počasí k vidě-
ní dobové stejnokroje, výstroje a vý-
zbroje nebo polní tábořiště. „Kromě 
Roty Nazdar, tedy legionářů působí-
cích ve Francii jsme samozřejmě při-
pomněli i  československé legionáře 
v Rusku a Itálii,“ říká zástupkyně sta-
rosty Vladimíra Ludková, která spolu 
se starostou Prahy 8 Jiřím Janků akci 
zahajovala. K vidění byla mimo jiné 
ukázka výcviku pěšího a kulometné-
ho družstva Hraničářského praporu 
2 Roty Nazdar, spojovací výcvik Čes-
koslovenské armády ve dvacátých 
letech nebo komentovaná ukázka 
výcviku obrany proti letadlům. �-pb-

VOjENSKá hISTORIE

Rota Nazdar představila legionáře

  U ústí Rokytky se návštěvníci mohli prostřednictvím výstavy seznámit s historií legií

  V popředí zákopový periskop 
československé výroby, v pozadí 
vlevo vojín Hraničářského praporu 
Roty Nazdar v polním stejnokroji 
vz. 21, vpravo pak vojín ve 
stejnokroji Francouzské cizinecké 
legie z roku 1914 jakou nosily 
příslušníci Roty Nazdar v bitvě 
u Arrasu.

  Na akci 
nechyběla její 
organizátorka 
- zástupkyně 
starosty 
Vladímíra 
Ludková  
i starosta Jiří 
Janků

  Děti si mohly 
vyzkoušet 
přesnost své 
střelby ze 
vzduchovky
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KRáTcE

Autor Nové Palmovky 
je architektem roku

Josef Pleskot, podle jehož návrhu se staví 
Centrum Nová Palmovka, získal cenu Archi-
tekt roku. Ocenění obdržel za návrh centra 
Svět techniky v Ostravě, jež je součástí pro-
jektu revitalizace areálu Vítkovických železá-
ren. Ocenění hodnotí mimořádný přínos ar-
chitektuře v posledních pěti letech. 

„Je to čestný titul udělovaný každoroč-
ně osobnosti, která vynikla nebo dlouhodo-
bě vyniká v oblasti architektury a která se vý-
znamně podílí na jejím dobrém jméně. Je to 
cena v naší zemi výjimečná a ojedinělá. Tím-
to skvěle doplňuje i mozaiku ostatních cen 
za architektonické počiny nebo celoživotní 
dílo,“ řekl předseda poroty Zdeněk Fránek. 

Do finále letošní ceny Architekt roku se 
dostali ještě Adam Gebrian, Petr Hájek, Mar-
tin Rajniš a Pavla Melková.  -vk-

PVK informují 
o haváriích přes SMS
Zdarma a  aktuálně o  všem podstatném tý-
kajícím se pražské vodovodní a  kanalizač-
ní sítě. To je služba SMS-INFO, kterou na-
bízejí Pražské vodovody a kanalizace svým 
zákazníkům. „Ve chvíli, kdy nastane nějaká 
významná provozní událost typu havárie vo-
dovodního řadu, tak klient ihned obdrží in-
formaci na svůj mobil,“ sdělil mluvčí společ-
nosti Tomáš Mrázek. 

K těmto informacím vede jednoduchá ces-
ta přes registraci. „Zákazník si může nechat 
zasílat informace z celé Prahy, vybrané loka-
lity či ulice. Vždy záleží na jeho volbě,“ vy-
světlil Mrázek.

Služba SMS-INFO měla svoji premiéru 
v roce 2007. Od té doby dosáhl počet ode-
slaných zpráv přes 765 tisíc. Za prvních osm 
měsíců letošního roku to bylo 32 tisíc zpráv. 
V současné době ji využívá 22 tisíc Pražanů. 
Zákazníci si službu mohou objednat napří-
klad přes webové stránky pvk.cz. 

Spolu s komunálními volbami, které se uskuteč-
ní 10. a 11. října, mohou lidé hlasovat i o nulo-
vé toleranci hernám. Letos již podruhé se koná 
referendum o této věci, tentokrát na základě pe-
tice. O  prvním, dubnovém plebiscitu rozhodli 
zastupitelé osmé městské části, kdy v podstatě 
všichni přítomní souhlasili s návrhem svého ko-
legy Miroslava Korandy.

Na jaře se referenda zúčastnilo necelých  
14 procent občanů, pro závaznost hlasování je 
ze zákona nutná hranice 35 procent lidí. Akce 
radnici Prahy 8 stála zhruba 1,5 milionu ko-
run, ta nadcházející bude přibližně o půl mili-
onu dražší. „Důvodem jsou náklady souvisejí-
cí se souběžným konáním komunálních voleb. 

Museli jsme například zakoupit 110 volebních 
plent, velké volební urny či zajistit telefonické 
spojení komisí, protože referendum se nesmí 
konat ve stejné místnosti jako volby. Velmi ob-
tížné bylo obsazení komisí, u referenda je pod-
mínkou, aby byla složena pouze z občanů Pra-
hy 8,“ informoval starosta Prahy 8 Jiří Janků. 
Naopak úsporou souběhu obou hlasování jsou 
například náklady na ostrahu. Jedná se zhruba 
o deset tisíc korun. 

Referendum o stejné otázce se v září usku-
tečnilo v desátém pražském obvodu. Bylo spo-
jeno s  prvním kolem doplňovacích voleb do 
senátu a  zúčastnilo se ho zhruba deset pro-
cent lidí. � -red-   

REfERENDum

Další hlasování 
o hernách. Bude dražší

  Josef 
Pleskot

  Radnice chce 
získat dotaci 
i na opravu 
Thomayero-
vých sadů

V zářijovém čísle Osmičky jsme vás informovali 
o revitalizaci náměstí Dr. Holého a rekonstruk-
ci části Thomayerových sadů. Stejně tak se re-
konstrukce dočká i památník protifašistického 
odboje v Kobylisích. Jelikož jde o velmi rozsáhlé 
projekty, rozhodlo zastupitelstvo městské části 
Praha 8 o podání žádostí o dotace na jejich usku-
tečnění s cílem, aby ušetřené finanční prostřed-
ky mohly být investovány jinde. 

Současnou revitalizaci všech tří projektů hra-
dí MČ Praha 8 ze svého rozpočtu. „Šance na zís-

kání finanční podpory z  evropských fondů na 
všechny tři projekty je sice nízká, ale tím, že je 
předkládáme všechny, se snažíme zvýšit pravdě-
podobnost podpory alespoň některého z nich,“ 
uvedla radní Markéta Adamová.

Zastupitelstvo zaslalo návrhy zpracování 
všech tří projektů a  požádalo o  získání dotací 
v rámci 14. výzvy hlavního města Prahy v rám-
ci Operačního programu Praha – Konkurence-
schopnost podporovaného z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.  -red-

DOTacE z Eu

Praha 8 chce získat 
peníze na další projekty
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BEzPEčNOST

Účastníci závěrečného kurzu 
sebeobrany pořádaného Měst-
skou částí Praha 8 obdrželi pa-
mětní listy. Předal jim je osob-
ně radní Václav Musílek, pod 
jehož záštitou celá akce od 
začátku června do konce září 
probíhala. 

„Byly jsme moc spokoje-
né, byly bychom rády, kdyby kurz mohl pokra-
čovat,“ zaznívalo opakovaně z úst přítomných 
slečen a paní. Ani muži nezůstali pozadu, chtě-
li pouze vědět, zda akce nebyla pro městskou 
část příliš nákladná, když byla pro občany Pra- 

hy 8 zdarma. Václav Musí-
lek, který se sám jednoho 
z  praktických nácviků zú-
častnil, ocenil profesionál-
ní vedení kurzů školou juda 
vedenou Filipem Rubínkem. 

Ujistil rovněž přítomné, 
že náklady na kurz byly mi-
nimální, i proto, že vše pro-

bíhalo v budovách městské části. „Bylo to něco 
jako pilotní projekt, rádi bychom v něm pokračo-
vali systematicky i v dalším období. Jsem oprav-
du rád, že se setkal s takovým zájmem. Je vidět, 
že když přijdeme s něčím novým, s trochu krea-

tivním nápadem, tak lidé ve většině případů re-
agují velmi pozitivně. Je to inspirace i pro nás, 
abychom se nad tím, co děláme, víc zamýšleli 
a nabídli našim občanům něco, co je zaujme jak 
obsahem, tak i formou,“ uvedl Musílek. Pamět-
ní list osobní bezpečnosti mohou získat i účast-
nící předchozích kurzů, pokud si o něj napíšou 
na adresu: filip@kurzysebeobrany.cz.  -vk-

Nikdo z  nás nemá rád kapsáře či 
dealery drog. Bohužel, často jsou 
jejich činy vyhodnoceny jako pře-
stupky, které pak bez problémů pá-
chají dál. 

Radnice Prahy 8 se ale na ně 
chystá uplatňovat institut zákazu 
pobytu. Ve značném množství zmí-
něných případů totiž nemá záva-
dová osoba bydliště v  osmé měst-
ské části.

„Tito pachatelé si dokážou ohlí-
dat, aby nepáchali trestný čin, umě-

jí v  tom chodit. Policistům se pak 
jen vysmívají a ti je musejí pustit,“ 
vysvětlil starosta Prahy 8 Jiří Jan-
ků. Podle něj na ně pokuty za pře-
stupky neplatí. 

„V  případě, že dotyčný nemá 
v osmém obvodu trvalý pobyt, bu-
deme při opakovaném zadrže-
ní udělovat zákaz pobytu. To by 
mělo zafungovat, protože jeho po-
rušení již není pouze malicherným 
přestupkem, ale trestným činem se 
sazbou až dvou let odnětí svobody. 

A toho už se leknou,“ podotkl sta-
rosta.

Pro bezpečnost se udělalo v mi-
nulém období opravdu mnoho 
a  výsledkem je, že osmý obvod je 
dle statistik jednou z nejbezpečněj-
ších částí Prahy. „Intenzivní a úzká 

spolupráce radnice, městské policie 
a Policie ČR přinesla a denně přiná-
ší ovoce. Například mobilní služeb-
na pro strážníky hraje klíčovou roli 
při dramatickém snížení kriminali-
ty v této oblasti. Koncepční budová-
ní kamerového sytému či pravidel-
né bezpečnostně preventivní akce 
jsou jen další kamínky činností, kte-
ré se na poklesu kriminality podíle-
ly. To ovšem neznamená, že došly 
nápady k dalšímu zlepšování,“ do-
dal starosta.   -jf-

SEBEOBRaNa

Účastníci kurzů dostali pamětní listy

SNIŽOVáNÍ KRImINaLITy

Radnice hodlá využívat zákaz pobytu

  Projekt zaujal především ženy

  Radní Václav Musílek  
předává absolventům kurzů pamětní listy

Porušení zákazu pobytu  
je trestné se sazbou  

až dvě léta.

Václav Musílek, který se 
sám jednoho z praktických 
nácviků zúčastnil, ocenil 

profesionální vedení kurzů 
školou juda vedenou 
Filipem Rubínkem.
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Již podruhé se letos uskutečnil Den 
dopravní bezpečnosti na doprav-
ním hřišti v  areálu ZŠ Glowacké-
ho. Rekordní účast, bezmála  šest 
stovek dětí a  dospělých, přilákaly 
18. září nejen atrakce a bohatý pro-
gram. 

„To, že rodiče čím dál častě-
ji vodí své děti na naše volně pří-
stupné dopravně výchovné hřiš-
tě, je důkazem stoupajícího zájmu 
o  tuto formu prevence.  Důkazem 
její účinnosti je klesající participa-
ce dětí při dopravních nehodách. 
Díky důsledné školní výchově 

děti mají mnohdy lepší vědomosti 
než  někteří dospělí,“ uvedl k  úče-
lu těchto akcí místostarosta Mi-
chal Švarc, z jehož iniciativy se do-
pravní den  uskutečnil. „Je dobře, 
že nám s výchovou školáků aktiv-
ně pomáhají i strážníci městské po-
licie,“ dodal Švarc. 

Návštěvníci si užili soutěže, tes-
tovací jízdy, atrakce a bohatý pro-
gram, jehož  zlatým hřebem bylo 
vystoupení populární hudební sku-
piny Maxim Turbulenc.  -vk-

BEzPEčNOST Na SILNIcÍch

Akce na dopravním hřišti lákala

  Účastníky dopravního dne kromě Maxim Turbulenc pozdravili i ředitel školy 
Miroslav Koranda (druhý zleva) a místostarosta Michal Švarc     Děti soutěžily i v dopravní teorii

 Největší koncentrace návštěvníků byla během koncertu Maxim Turbulec

  Na hřišti byla chvílemi 
opravdová dopravní zácpa 

Díky důsledné školní 
výchově děti mají  

mnohdy lepší vědomosti  
než někteří dospělí.
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Po náročné letní  akci byla otevřena ulice Na 
Stráži. Tato významná spojka Libně s Prosekem 
prošla celkovou rekonstrukcí, při které došlo ke 
kompletní revizi a opravě sítí, výměně povrchů, 
úpravám tvaru chodníků i  nájezdů,  přechodů 
pro chodce a stanic autobusů. 

„Jsme rádi, že se tato ulice podařila dokon-
čit i přes komplikace včas. Velmi nás trápí ab-
sence části Prosecké ulice, která je dočasně 
uzavřena z důvodu několika propadů vozov-
ky po letních přívalových deštích. Díky otevře-
ní ulice Na Stráži bude opět navázáno alespoň 
částečné přímé spojení s  Prosekem. Největší 

radost však máme z chodníků, které jsou pro-
vedeny v zámkové dlažbě a  jsou opravdovou 
ozdobou ulice,“ uvedl k úpravě místostarosta 
Michal Švarc.   -jf-

V souvislosti s postupným zprovozňováním tu-
nelového komplexu Blanka a nového Trojského 
mostu dochází k některým změnám tramvajo-
vých a autobusových linek PID v oblasti Holešo-
vic a Troje.

Od 8. září je kvůli převedení provozu z Povl-
tavské ulice na novou komunikaci zrušena za-
stávka Pelc-Tyrolka ve směru Nádraží Holešovi-
ce. Jako částečná náhrada jsou od 22. září 2014 
zavedeny na lince 201 vložené spoje na konci 

ranní špičky v úseku Rokoska – Nádraží Hole-
šovice.

K  plánovanému termínu zprovoznění Troj-
ského mostu (6. října) bude obnoven provoz 
denní linky 17 v úseku Výstaviště Holešovice – 
Vozovna Kobylisy (v tomto úseku i nadále poje-
de pouze polovina spojů). Na svoji pravidelnou 
trasu se vrátí také noční tramvajová linka 53.

Metrobusová linka 112 bude ve směru Ná-
draží Holešovice nově vedena přes Trojský most 

(ruší se zastávka Jankovcova), v opačném smě-
ru bude zachována trasa přes zastávku Pelc-Ty-
rolka.

„Vítáme otevření nového Trojského mostu. 
Mrzí nás jen, že k němu dochází po tak dlouhé 
době čekání a administrativních tahanic. Osmič-
ka si navíc kvůli dlouhodobé absenci tohoto vý-
znamného tramvajového spojení vytrpěla svo-
je,“ komentoval událost místostarosta Michal 
Švarc.  -vk-

REKONSTRuKcE

Ulice Na Stráži  
je opět průjezdná

 Dokončovací práce v ulici Na Stráži

Vzhledem k tomu, že se chystá rozpočet 
městské části na příští rok, vyzýváme občany 
k tipům na chodníky, které potřebují nutně 
opravit. 

Prosíme, učiňte tak přímo na e-mail:  
michal.svarc@praha8.cz nebo telefonicky na: 
606 035 260 (místostarosta Michal Švarc).

 Po Trojském mostě mohly jezdit tramvaje dříve

mhD

Trojský most se otevírá.  
Konečně

Fo
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / pozvánky

Osmá městská část chystá na první polovinu 
příštího roku revitalizaci Karlínského náměs-
tí. Zastupitelé Prahy 8 na svém zářijovém zase-
dání souhlasili s tím, že do budoucího rozpočtu 
pro rok 2015 zařadí přepokládané finanční pro-
středky ve výši zhruba 51 milionů korun. 

Na projekt městská část získala dotaci z Ope-
račního programu Praha Konkurenceschopnost. 
Jedná se o stejný fond, z něhož již byla před ča-
sem realizována revitalizace Kaizlových sadů 
a parku před Invalidovnou. Přestavbu náměstí 
připravuje radnice od roku 2012.

Podle podmínek dotace musí být staveb-
ní úpravy dokončeny do konce prvního polole-
tí 2015. „Vzhledem k tomu, že součástí projek-
tu je i kácení dřevin, které musí být provedeno 
do konce března 2015, musíme výběrové řízení 

vyhlásit co nejdříve ještě letos,“ vysvětlila radní 
Markéta Adamová. 

„Revitalizace Karlínského náměstí je dlouho 
očekávaná, prakticky od povodní v roce 2002. 

Jsem velmi ráda, že městská část získala vý-
znamnou finanční podporu z  fondů, protože 
z vlastních prostředků by si ji mohla jen těžko 

dovolit financovat. A to i přesto, že se realizace 
díky zdlouhavému procesu získání dotace o rok 
zdržela.“ 

Obnova Karlínského náměstí proběhne čis-
tě v historických tendencích. Budou obnoveny 
a  doplněny herní prvky do prostoru dětského 
hřiště, proběhnou vegetační úpravy a  omlaze-
ní zeleně, chybět nebude automatizovaný zá-
vlahový systém, dojde k opravě chodníčků a sa-
mozřejmě k  instalaci historizujícího mobiliáře 
(lavičky, koše a pouliční osvětlení). Chybět ne-
bude ani veřejné WC či pítka. „V rámci revitali-
zace bude vysazeno mnoho nových stromů pro 
obnovení aleje. Kácení jsme se snažili minimali-
zovat, a tak se ze vzrostlých platanů budou oby-
vatelé i návštěvníci náměstí moct těšit i nadále,“ 
dodala Adamová.  -hš-

 Finální podoba náměstí bude vycházet z historických tendencí  Park se dočká i nutného omlazení zeleně

KuLTIVacE VEŘEjNéhO PROSTORu

Revitalizace Karlínského náměstí se blíží

Vzhledem k tomu, že součástí 
projektu je i kácení dřevin, které 
musí být provedeno do konce 

března 2015, musíme výběrové 
řízení vyhlásit co nejdříve ještě letos, 

vysvětlila radní Markéta Adamová.
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Veřejný prostor. Místo, které nás 
obklopuje, spojuje zdi našich do-
movů, prostor, ve kterém se po-
tkáváme se svými sousedy či kole-
gy z práce, relaxujeme, udržujeme 
tradice. Ale především v  něm trá-
víme podstatnou část našeho ži-
vota. Jeho úprava se dá pojmout 
různými způsoby. Obec nebo měs-
to může najmout kvalitního archi-
tekta, stavební firmu, vybudovat 
projekt na klíč a lidem ho naserví-
rovat na zlatém podnosu. Jednodu-
ché krásné řešení s jedním rizikem. 
Nemusí si sednout s tím, co chtějí 
lidé, kteří v tom prostoru žijí nebo 
ho využívají. Druhý způsob je po-
měrně pracnější. Představitelé sa-
mosprávy se lidí nejdříve zeptají na 
jejich pocity, názory a  představy. 
Zjistí, jak prostor opravdu využíva-
jí, jakou funkčnost od něho očeká-
vají a co v něm vlastně chtějí dělat. 
A tohle vše spolu s odborníky zahr-
nou do přípravy projektu.

Náš spolek Karlín sobě se rozho-
dl, že to vyzkouší. Svoje poznatky 
a výstupy předáme nově zvoleným 

zastupitelům Prahy 8. „Kam krá-
číš Karlíne“ byl název našeho prv-
ního setkání, na které jsme pozvali 
obyvatele Karlína. Aby spolu mluvi-
li o tom, jak se jim v jejich čtvrti žije 
a  jak si karlínský veřejný prostor 
představují. Divadelní sál v  Kar-

línském spektru byl 10. září zcela 
plný. Je to teprve začátek. V lednu 
2015 navážeme celým cyklem se-
tkání o různých místech v Karlíně.

Co s břehem Vltavy?
S nápadem přišel architekt a fanou-
šek Karlína Petr Kučera, který tím 
navázal na velký zájem lidí o jeho 
procházky a přednášky o karlínské 
architektuře. Přizvali jsme zástup-

ce Institutu rozvoje a plánování hl. 
města Prahy (IPR), který je hlav-
ním koncepčním pracovištěm na-
šeho hlavního města v  oblasti ar-
chitektury a  urbanismu. Hlavním 
důvodem našeho pozvání byl fakt, 
že IPR nově připravil Manuál tvor-

by veřejných prostranství, díky je-
hož využití v  praxi máme příleži-
tost vytvářet konzistentní podobu 
veřejného prostoru v  Praze. Tedy 
tak, jak je to běžné v  řadě vyspě-
lých evropských měst, ale i v sou-
ladu s  naší tradiční architekturou 
a  historií. Vedle manuálu vznikla 
i ucelená Koncepce pražských bře-
hů, a to nás, Karlíňáky, pochopitel-
ně zajímá. Řeka je naší bytostnou 
součástí, a  pokud se někde v  po-
sledních letech odehrávají velké 
změny ve veřejném prostoru, tak 
právě v  její těsné blízkosti. Napří-
klad o tom, jak se dá využít zarost-
lý břeh řeky v  Karlíně a  proměnit 
ho v kulturní a volnočasový prostor 
Přístav 18600 se přišel podělit jeho 
spoluzakladatel Michal Tošovský.

Invalidovna  
a Negrelliho viadukt
Architekt Igor Kovačevič z Centre 
for Central European Architectu-
re doplnil svými zkušenostmi pří-

běh Negrelliho viaduktu, druhého 
místa, které jsme vybrali k diskuzi. 
Prostor s velkým potenciálem, kte-
rý nyní čeká první fáze oprav zamě-
řená hlavně na oblouky viaduktu.

Třetím a  posledním tématem, 
kterého jsme se vzhledem k  jeho 
složitosti jen dotkli, byla budova 
Invalidovny, kterou nabídl magist-
rát k využití státním institucím. Po-
zvaný zástupce Karlovy univerzity, 
která o budovu projevila předběž-
ný zájem, nakonec nepřišel, ale my 
se k tématu využití této historické 
stavby určitě vrátíme v novém roce.

Prostřednictvím přizvané ne-
závislé moderátorky jsme se ptali 
lidí, co se jim na zmíněných mís-
tech líbí či nelíbí, co by v  něm 
chtěli dělat. Jasně a  jednodu-
še. Spontánních reakcí bylo hod-
ně, atmosféra skvělá. Smyslem 
bylo především vyjádřit svoje po-
city k místu, sdílet s ostatními svo-
je přání. Je to první krok. V lednu 
chceme navázat cyklem setkání 
zaměřených na různá místa v Kar-
líně. Získat od lidí zpětnou vazbu 
o jejich vztahu k řešenému prosto-
ru a představě využití, ale hlavně 
je díky hravé a osvědčené partici-
pativní metodice přizvat k  tomu, 
aby si společně podobu veřejných 
míst sami naplánovali. Vzniknou 
velmi konkrétní výstupy, které 
mohou být opravdu cennou zpět-
nou vazbou ze strany veřejnos-
ti pro zástupce městské části Pra- 
hy 8. Určitě je pozveme a těšte se 
i na celou řadu dalších odborníků 
a lidí, kteří mohou tvorbu našeho 
karlínského prostoru inspirovat. 

Martina Břeňová, spolek Karlín sobě 

VEŘEjNý PROSTOR

Karlín: Lidé mají zájem o své okolí

 Setkání se uskutečnilo v Karlínském spektru

„Kam kráčíš Karlíne“ byl název našeho prvního setkání,  
na které jsme pozvali obyvatele Karlína.   

Aby spolu mluvili o tom, jak se jim v jejich čtvrti žije  
a jak si karlínský veřejný prostor představují.

Informace pro občany Prahy 8 
na jednom místě

www.praha8.cz
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Drahorádova 6. 10. 13.00–17.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 6. 10. 14.00–18.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 6. 10. 15.00–19.00

Burešova 6. 10. 16.00–20.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 7. 10. 13.00–17.00

Pobřežní x U Nádražní lávky 7. 10. 14.00–18.00

Na Pecích x Chaberská 7. 10. 15.00–19.00

Jirsíkova x Malého 7. 10. 16.00–20.00

Gabčíkova ( mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 8. 10. 13.00–17.00

Gdaňská x Toruňská 8. 10. 14.00–18.00

Křivenická x Čimická 8. 10. 15.00–19.00

Havlínova x Pohnertova 9. 10. 13.00–17.00

Havránkova x Šimůnkova 9. 10. 14.00–18.00

V Nových Bohnicích x K Farkám 9. 10. 15.00–19.00

Hnězdenská x Olštýnská 9. 10. 16.00–20.00

Lindavská 10. 10. 13.00–17.00

Janečkova 10. 10. 14.00–18.00

Fořtova x Do Údolí 10. 10. 15.00–19.00

Chaberská x Líbeznická 13. 10. 13.00–17.00

K Mlýnu x Chorušická 13. 10. 14.00–18.00

Kandertova  x Lindnerova 13. 10. 15.00–19.00

Trojská 13. 10. 16.00–20.00

Kašparovo náměstí 14. 10. 13.00–17.00

Ke Stírce x Na Stírce 14. 10. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 14. 10. 16.00–20.00

Korycanská x K Ládví 15. 10. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) 15. 10. 14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická 15. 10. 15.00–19.00

Kubišova 
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna) 15. 10. 16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 16. 10. 13.00–17.00

Kurkova (parkoviště) 16. 10. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 16. 10. 16.00–20.00

Libišská (parkoviště) 17. 10. 13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 17. 10. 14.00–18.00

Mazurská (u trafostanice) 17. 10. 15.00–19.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 18. 10. 8.00–12.00

Stejskalova x U Rokytky 18. 10. 9.00–13.00

Na Pecích x Chaberská 18. 10. 9.00–13.00

U Pekařky 18. 10. 10.00–14.00

Mlazická 20. 10. 13.00–17.00

Dolejškova x U Slovanky 20. 10. 14.00–18.00

Modřínová x Javorová 20. 10. 15.00–19.00

Na  Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 21. 10. 13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém 21. 10. 14.00–18.00

Na Truhlářce (parkoviště) 21. 10. 15.00–19.00

Na Vartě 22. 10. 13.00–17.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 22. 10. 14.00–18.00

V Zámcích (u domu 51/64) 22. 10. 16.00–20.00

Nad Rokoskou x Kubišova  23. 10. 13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská 23. 10. 14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce 23. 10. 15.00–19.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 23. 10. 16.00–20.00

Písečná x Na Šutce 24. 10. 13.00–17.00

Pivovarnická (proti domu č. 15) 24. 10. 14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála 24. 10. 16.00–20.00

Na Pecích x Chaberská 25. 10. 8.00–12.00

Braunerova x Konšelská 25. 10. 9.00–13.00

Petra Bezruče x U Pískovny 25. 10. 9.00–13.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 25. 10. 10.00–14.00

Vacínova x Na Žertvách 27. 10. 13.00–17.00

Pod Labuťkou x Prosecká 27. 10. 14.00–18.00

Křivenická x Čimická 27. 10. 15.00–19.00

Lindavská 29. 10. 13.00–17.00

Služská x Přemyšlenská 29. 10. 14.00–18.00

Podhajská pole (parkoviště) 29. 10. 15.00–19.00

Pekařova x Jestřebická 29. 10. 16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 30. 10. 13.00–17.00

Roudnická (za Bešťákovou) 30. 10. 14.00–18.00

Na Pěšinách x Pod Statky 30. 10. 15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 31. 10. 13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 31. 10. 14.00–18.00

Řešovská x Zelenohorská 31. 10. 16.00–20.00

velkoobjemové kontejnery
Místo Datum Čas 
  přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas 
  přistavení 
  a odvozu

UPOZORNĚNÍ
Mnozí čtenáři si oprávněně stěžují na to, že informace o přistavení 
velkoobjemových kontejnerů jsou v daném měsíci neúplné či 
pozdě zveřejňované. To by se mělo od prosincového čísla Osmičky 
změnit. Pražský magistrát, který má záležitost v gesci, se totiž 
rozhodl změnit systém zveřejňování tak, aby rozpisy byly k dispozici 
nejpozději šest týdnů před rozmístěním VOK.

Čtenáři nicméně stále najdou kompletní seznam  
na daný měsíc na webových stránkách www.praha8.cz,  
a to vždy k 1. dni daného měsíce.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nad Popelářkoou 177/11 8. 10. 16.00–20.00

Střížkovská 733/64 10. 10. 16.00–20.00

Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna 14. 10. 15.00–19.00

Sopotská x Bydhošťská 16. 10. 15.00–19.00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 17. 10. 16.00–20.00

Ke Stírce x Okrouhlická 20. 10. 16.00–20.00

Klecanská x Na Ládví 21. 10. 16.00–20.00

Na Pěšinách x Na Stírce 22. 10. 15.00–19.00

Na Přesypu x Vzestupná 24. 10. 15.00–19.00

V Nových Bohnicích 27. 10. 16.00–20.00

Javorová 30. 10. 16.00–20.00

Havlínova x Klíčanská 31. 10. 15.00–19.00

Tanvaldská  před domem 1172/1 11. 10. 8.00–14.00

velkoobjemové kontejnery 
na bIo odpad

mobIlní sběrné dvory

Místo Datum Čas
  přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
  přistavení 
  a odvozu

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

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

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

Revitalizace parku na náměstí  
Dr. Václava Holého je v  plném 
proudu. Plocha je již chráněna plo-
tem, stavební stroje se zakously 
do asfaltu, který postupně nahra-
dí žulová mozaika a pobytový tráv-
ník. „V části parku navíc bude vět-
ší mlatová plocha, která poslouží ke 
shromažďování nebo hraní her. Její 
součástí proto budou i lavičky,“ řekl 
starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Park bude pomocí zídky odhluč-
něn a  opticky odcloněn od uliční 
části.  Nezbytné zásahy do zeleně 
zahrnují odstranění keřů, vykácení 

tří stromů ve zhoršeném zdravot-
ním stavu a vysazení deseti vzrost-
lých stromů. Solitérní keře ve stře-
du parku budou v největší možné 
míře zachovány.  „V  parku již ne-
budou vzrostlé keře, chceme tím 
omezit nevzhledná zákoutí a zpře-
hlednit prostor. Ostatně touto ces-
tou jdeme u všech ploch veřejné ze-
leně v naší správě,“ dodal starosta. 
Počítá se zde i s budoucím umístě-
ním podzemních kontejnerů na od-
pad. Hlavní práce budou probíhat 
během podzimu, na jaře ještě park 
čeká osazení zelení.  -hš-

OBNOVa PaRKu

Podoba náměstí Dr. Holého se mění

  Zástupce dodavatelské firmy seznámil starostu Prahy 8  
Jiřího Janků s postupem prací

 Zásadní proměna libeňského náměstí začala

Fo
ta

: v
er

pa
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ODS PRaha 8

Žádné dokazování, 
jen pokračování  
ve smysluplné práci
Nechci a nebudu nic dokazovat! Přeji si jen po-
kračovat ve své práci, tak jak ji občané znají 
a oceňují. Věci jen tak prostě zařídit nelze. Nesta-
čí před volbami jen lusknout prsty, hlásat líbivá 
hesla a rozdat úkoly. 

Ti všichni, kteří nám z plakátů nyní slibují 
v Praze 8 ráj na zemi, mohli už dávno něco vyko-
nat. Dobrovolníka v neziskovém sektoru jsem za-
čala dělat během studia, sociální oblast jsem si 
prošlapala mnohem dřív, než jsem ji začala z po-
zice své funkce ovlivňovat. A stále se musím učit, 
zejména tomu, jak nelze mnoho věcí změnit přes 
noc, byť bych si to sebevíc přála. 

Ráda bych proto pokračovala ve své dob-
ře čitelné práci pro seniory a rodiny s dětmi 
a pomáhala napravovat to, co se někde zadrh-
lo. V posledních týdnech mě kontaktovaly de-
sítky občanů se svými žádostmi, někteří i s jed-
noduchým vysvětlením, že mají strach z mého 
odchodu a kdože jiný by se jich zastal. Ne-
umím zařídit vše, něco mi trvá déle, ale ve fi-
nále jsem téměř vždy dosáhla maximálně mož-
ného řešení. 

Všichni chceme čisté a bezpečné ulice, kaž-
dý si rád posedí na lavičce v parku, najde nevy-
hrabané kontejnery, neponičená dětská hřiště, 
v zimě shrabaný sníh. Ale já navíc chci i spokoje-
né mezigenerační a sousedské vztahy a klidný ži-
vot v Praze 8. A k tomu nestačí jen prostě lusk-
nout prsty a hvízdnout na ostatní. 

Co ODS Praha 8 pro vás chystá konkrétně? 
Například školní jídelny bez éček, výstavbu tře-
tího centra pro aktivizaci seniorů, projekt Senior 
taxi, parky s hlídací službou a WC, zřízení parko-
vacích domů nebo kluziště na ďáblickém sídlišti.

Více se dovíte na stránkách www.osmickana-
medu.cz (konkrétní projekty pro jednotlivé loka-
lity) a www.odspraha8.cz. 

čSSD

Na radnici Prahy 8 
je více práce, než si 
myslíte 
Nová rada, která po volbách vznikne, bez ohledu 
na to, z jakých bude složena stran, to bude mít 
velmi těžké. I když vše na první pohled vypadá 
v normě, tak radnice a Praha 8 je prolezlá spous-
tou problémů. V tomto článku není možné vy-
psat vše, takže to co nejvíce zestručním. 

Bezpečnost – dokud budou herny, bude nejen 
Palmovka stále nebezpečnou oblastí, ať si kdo 
chce, co chce, říká. Kamery jsou dobrá věc, ale 
policisty nenahradí. Takže pryč s hernami a více 
policistů do ulic. Územní rozvoj – zdá se vám 
normální, že nemůžete zaparkovat před svým 
domem, pak dostanete parkovací kartu od radni-
ce, aby vám nakonec řekli, že ji můžete zahodit? 
Nám ne! Parkovat před svými domy mají hlavně 
ti, kteří tam bydlí, a ne návštěvníci města. Je jen 
nutné to zařídit, což nevidíme jako problém. 

Životní prostředí – chceme nové parky. Jako 
vhodná místa se nám zdají oblasti kolem ulic na 
Farkách v Bohnicích a na Střížkově mezi sídliš-
těm a hřbitovem. Kultura – kulturní domy jsou 
dlouhodobě podceňovány a nevyužívány. Když 
se to umí, tak mohou přinášet spoustu zábavy. 
Stačí jim dát šanci a nepronajímat je odshora až 
dolů. Školství – jediná věc, která funguje. Přes-
to i zde bychom rádi mnoho věcí vylepšili. Chce-
me zakoupit rekreační objekt pro školy v přírodě 
a lyžařské kurzy, cenově dostupnější pro všech-
ny skupiny rodičů. Finance – přestože současné 
vedení prodalo, co se dalo, stále více se objevu-
jí obavy z budoucnosti, tedy co bude, až peníze 
dojdou. Z obvyklého rozpočtu kolem 600–700 
milionů totiž máme aktuálně rozpočet o miliar-
du větší! Je potřeba zastavit narůstající výdaje 
a začít šetřit. A samozřejmě vymyslet, co udělat 
s nejztrátovější investicí v dějinách Prahy 8 – vý-
stavbou nové radnice za 1,5 miliardy.      

Článek by mohl pokračovat dále. Bohužel 
máme jen tento malý prostor. Přijďte prosím na 
www.cssdpraha8.cz či na 
www.komunalky.cz a do-
zvíte se více. A šťastnou 
ruku ve volbách. 

KSčm

Chceme dokázat 
vše, co máme 
v programu
Především se chceme podílet na tom, aby radni-
ce dobře hospodařila. Znamená to, aby se nefi-
nancovaly zbytečně předražené projekty, aby se 
finanční prostředky vynakládaly šetrně a aby ne-
docházelo k vyvádění peněz na jiné účely, než 
pro jaké jsou určeny. Politici na jakékoli úrovni si 
musí uvědomit, že jsou pouze podřízenými svých 
voličů a občanů, s jejichž hodnotami hospoda-
ří. Domníváme se, že právě zde je v případě naší 
městské části viditelná mezera. S tím souvisí i 
náš programový návrh na spoluúčast občanů při 
rozhodování o zásadních projektech radnice. 

Mezi další programové cíle, s kterými jde 
KSČM do komunálních voleb, patří konečné vy-
pořádání se s hazardem a omezení distribu-
ce drog. K prvnímu nám snad pomůže výsle-
dek chystaného referenda v době konání voleb, 
v druhém případě bychom situaci rádi řešili rov-
něž za přispění veřejnosti. Vždyť na zastavení 
zbudování pomateného projektu obecní šlehárny 
mělo rozhodující vliv právě rozhodné slovo ob-
čanů vyjádřené v médiích i prostřednictvím za-
stupitelů.

Za podstatnou považujeme otázku zvýše-
ní bezpečnosti. Možnosti jsou v posílení preven-
ce. Znamená to mimo jiné více místně a věcně 
znalých strážníků a méně kamer, které spíše než 
ochranu zajišťují úbytek soukromí a v případech 
nejrozsáhlejší trestné činnosti (vykrádání zapar-
kovaných vozidel) se ukazují jako zcela nedo-
stačující. 

Není nám samozřejmě lhostejná ani otázka za-
chování zeleně a důstojné bydlení. To bychom 
rádi řešili jako projekt, který by byl dostupný těm 
nejširším vrstvám lidí a byl by zároveň i dlouho-
dobým zdrojem příjmů naší městské části. 

Navíc si připomeňme jedno důležité pravidlo: 
veškeré prostředky, které člověk k životu potře-
buje, musí získat především prací. Pomozme na-
směrovat činnost radnice 
i do oblasti tvorby pracov-
ních příležitostí. Celý pro-
gram na: http://praha8.
kscm.cz. 

Vladimíra Ludková
místostarostka  

MČ Praha 8 za ODS

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8  

za ČSSD
Pavlína Řepová

členka KSČM Praha 8

fÓrum V této rubrice najdete názory zástupců stran  
zvolených do Zastupitelstva MČ Praha 8.  
Každý měsíc postupně jedna z nich vybere otázku,  
na kterou odpovídají i ostatní.
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TOP 09

Nabízíme splnitelný 
program a kvalitní 
kandidáty
Hodláme pokračovat a navazovat na věci, kte-
ré se daří. Využijeme naše zkušenosti obyvatel 
Prahy 8, kteří zde dlouhodobě žijí, i získané zku-
šenosti představitelů této městské části, kteří 
odvedli velký kus práce. Naše plány vychází z re-
álné situace a jde o proveditelné záměry. Kandi-
dáti TOP 09 v Praze 8 jsou opravdoví odborní-
ci ve svých oblastech, ne prázdná známá jména. 
S jejich volbou si občané volí nejen jejich zku-
šenosti, ale svým rozhodnutím vyjadřují podpo-
ru práci, kterou kandidáti odvedli a dále plánu-
jí odvést.

Mezi naše hlavní priority patří koncepční ře-
šení oblasti Palmovky a Dolní Libně, revitaliza-
ce Negrelliho viaduktu v Karlíně s rozumným vy-
užitím oblouků a veřejného prostranství v okolí 
či dokončení zón placeného stání. Dále chceme 
posílit bezpečnost v ulicích, rozvíjet společenský 
život a podpořit výstavbu sportovního centra pro 
Prahu 8. Více se dozvíte na www.naseosmicka.
cz/Volby2014. 

Pokud dostanu důvěru voličů, zúročím své 
mnohaleté zkušenosti získané v pozici ředitelky 
základní školy a iniciuji změny ve školství a v so-
ciální oblasti na Praze 8. Budu usilovat o zříze-
ní nových jeslí a klubů pro mládež. V tomto ohle-
du bych byla ráda, aby Praha 8 uměla vytvořit 
pro pracující maminky a tatínky vhodné prostře-
dí. Dále navýšíme počty míst v mateřských i zá-
kladních školách včetně školních družin. V rámci 
vzdělávání chceme ještě více pamatovat na děti 
s různými poruchami učení či jinými hendikepy. 
Už realizované projekty nám ukazují, že to jde.

Budeme i nadále komunikovat s občany a ještě 
více zapojovat veřejnost do rozhodování o smě-
řování městské části. 

Závěrem bych vás chtěla vyzvat, abyste přišli 
k volbám, protože každý hlas má velký význam. 
Za podporu kandidátky TOP 09 vám děku-
ji a budu se osobně snažit, 
abychom vaše očekávání 
naplnili a nezklamali. 

PaTRIOTI

Máme program, 
žádné prázdné sliby

Patrioti – Volba pro Prahu 8 je nový politický 
subjekt, který navazuje na sdružení Volba pro 
Prahu 8. Od února jsem se jako předseda rozho-
dl poskládat tým rodáků majících upřímný zájem 
zlepšit život v Praze 8. Nabízíme program a ne-
jen prázdná hesla na „oblbnutí“ voličů.

Jako předseda Unie bezpečnostních složek 
spolupracuji s odborníky na programu pro bez-
pečnější osmičku. Na nejhloupější heslo voleb 
„Více strážníků do ulic“ reagujeme koncepcí mo-
bilního kamerového systému a mobilních služeb-
en. Všímáte si v zahraničí, například v Norim-
berku, že ulice nemusejí vypadat jak v Tel Avivu 
s policistou na každém rohu, a přesto je tam bez-
pečno? Monitoring rizikových oblastí, prevence 
na školách společně s odhalováním a dokazová-
ním trestné činnosti jsou stejně důležité, jako ten 
četník na ulici. My máme jako jediní odvahu po-
užívat zákon na zákaz pobytu po dobu tří měsíců 
jak pro dealery drog, tak pro prodejce voňavek 
nebo zloděje kovů. 

Víme, že tu nejsou místa ve školkách, proto-
že tu vychováváme naše děti. Projekt kontejne-
rových školek dokáže navýšit počet dětí ve škol-
kách až o 30 procent. Přicházíme s projektem 
zimního stadionu místo mrtvého nákupního cen-
tra Draháň v Čimicích, který již nyní překvapi-
vě zaujal případné investory. Víme, že tu chybě-
jí místa v domech seniorů a odborná pracoviště 
pro nemocné Alzheimerem. Naše kandidátka 
Marcela Králová se programu pro seniory věnuje 
více než pět let. Mirek Koranda se jako lídr kan-
didátky bude věnovat kvalitnímu vybavení škol 
a modernizaci sportovních hřišť. Petr Pospěch 
a Oldřich Pastyřík představují jistotu, že se tu 
sport bude rozvíjet kvalitně a poctivě. 

Jako hasič a předseda strany můžu dát ruku 
do ohně za všechny naše kandidáty. Proto 
vás  prosím, zaškrtněte celou kandidátku s čís-
lem 12, tím nám dáte šanci 
zvítězit. Více na www.vol-
baproprahu8.cz. 

STRaNa zELENých

Moderní město 
a poctiví radní, kteří 
vám naslouchají
Členové a členky Strany zelených během osmileté-
ho působení v opozici připravili plán, který Prahu 8 
promění na příjemné místo pro každého. Program 
zelených najdete na http://kuc.cz/bqeme7 (web 
praha8.zeleni.cz). Rádi vyslechneme váš názor – 
kontaktujte Petra Vilguse na 602 807 082. 

Co nabízíme: 
Bezpečnější Praha 8 bez heren, drog a nepořád-
ku • Citlivější péče o dnes zanedbanou zeleň • 
Nová radnice na Palmovce projde hloubkovým 
auditem • Rychlá obnova Libeňského Bronxu 
mezi Švábky, Palmovkou, Bulovkou a Vychova-
telnou • Parkovací zóna výhodná pro místní ob-
čany a živnostníky • Rychlá, ekologická a bezba-
riérová tramvaj či trolejbus do Bohnic, Podbaby 
a Dolních Chaber • Holešovičky pod zem, dál-
niční obchvat pro kamiony dál od Čimic, Koby-
lis, Bohnic a Ďáblic • Zřízení startovacích bytů 
pro mladé rodiny a ústupových bytů pro senio-
ry • Zahrádkářské kolonie a živé vnitrobloky • 
Ochranný antigraffiti nátěr na fasády, umělecká 
díla v ulicích • Bytová družstva a SVJ dostanou 
bezplatné poradenství • Pojízdný úřad pro seni-
ory a hendikepované • Participativní rozpočet – 
vliv občanů na investice obce.

Za zelené na starostu kandiduje Petr Vilgus – 
zkušený zastupitel, vysokoškolský pedagog a zá-
stupce šéfredaktora časopisu FOTO, dále eko-
nomka Eliška Vejchodská, kavárník Tomáš Průša 
a protihazardní zmocněnkyně Hana Matoušo-
vá. Mezi kandidáty jsou cvičitelka libeňského So-
kola Dana Blahunková, expert na MHD Vlastimil 
Janoušek, fotograf Černobylu Václav Vašků, jed-
natel Klubu za starou Prahu Jakub Bachtík, psy-
cholog bohnické léčebny Petr Goldmann nebo 
spisovatel a vinař Bogdan Trojak. Kandidátka 
má vyrovnaný počet mužů a žen, najdete ji na 
http://kuc.cz/1jus9h. Prosím, přijďte k volbám 
a dejte hlas celé kandidát-
ce SZ. Přijďte také k refe-
rendu o hazardu, které se 
uskuteční během komu-
nálních voleb. 

Dana Kvačková
radní MČ Praha 8 za TOP 09

Jiří Vítek
předseda  

Patriotů – Volby pro Prahu 8

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8  

za Stranu zelených

Co byste rádi dokázali  
v následujícím volebním období?
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fóRum / pozvánky

NEzáVISLé fóRum

Pro každou  
čtvrť máme 
individuální plán
Předvolební sliby se dají bez výjimky shrnout 
rčením: „Nikdo vám nedá to, co vám slíbíme.“ 
Nezávislé fórum je odlišné v tom, že má hmata-
telné výsledky vykonané za minulé volební ob-
dobí. Privatizace bytů, opravené chodníky, za-
teplené školy a školky, největší dopravní hřiště, 
kamery v ulicích. To jsou jen namátkou vybra-
né splněné sliby. Mnoho bylo koalicí s naší účas-
tí vykonáno, hodně toho máme v plánu. Plně 
si uvědomujeme pestrost a různorodost naší 
osmičky a pro každou oblast máme konkrét-
ní plán.

Co chceme – Karlín s Invalidovnou nutně po-
třebují ještě jednu školu. Budova v Pernerově 
ulici bude ideální. Parkovací systém pro reziden-
ty by měl být instalován dle našeho návrhu na 
jaře, ohlídáme jeho realizaci. Dokončíme priva-
tizaci bytových domů i včetně věcných břemen 
ve prospěch družstev. Nedopustíme další za-
hušťování zástavby, komercializaci Invalidovny 
a Karlínských kasáren. 

Horní a Dolní Libeň – omezení tranzitní do-
pravy a stromy do ulic, to je návod na lepší ži-
vot v této oblasti. Autobusové nádraží musí pře-
stat hyzdit tuto část. Obyvatele zde ruší vlaky 
přejíždějící po holešovické přeložce. Musíme do-
nutit dráhy k jejímu odhlučnění. Židovský hřbi-
tov z 16. století a synagoga čeká na rekonstruk-
ci. Máme ji v plánu.

Kobylisy a Ďáblice – parkovací domy, dokon-
čení chodníkového programu, velká in-line drá-
ha, multifunkční sportovní hala. Naopak nedo-
pustíme autobusový terminál pro Středočechy 
na Ládví.

Bohnice a Čimice – zde máme parkovací 
domy nakresleny, chceme je realizovat. I zde je 
chodníkový program teprve v půlce. Nedopus-
tíme, aby Velkou Skálu zastínily výškové novo-
stavby. A na závěr jedno povzdechnutí – kdekdo 
řeší metro D, nikdo se však nezaobírá tím, že 
velké sídliště Bohnice toto spojení nemá. Velké 
západní metropole mají odbočky hlavních tras 
– opravdu by to nešlo 
i zde? Neslíbíme vám, že 
vše uvedené dokážeme, 
slíbíme vám, že se o to 
s vaší pomocí pokusíme. 
Restartujme osmičku! 

Michal Švarc
místostarosta MČ Praha 8  

za Nezávislé fórum
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pondělí

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

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

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

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

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

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

 10:00–10:50
Angličtina „Enjoying English“  
– konverzace pro pokročilé  
(vede Mgr. H. Vašíčková), 
přihlašování v CAP

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

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

 11:15-13:00
Stolní tenis – hraje se v klubovně 
v přízemí (vede Z. Pilařová)

 13:00–16:00
Přístup na internet 

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

 13:00–14:20
Angličtina – začátečníci  
(vede P. Aksamítová)

 14:30–15:50
Angličtina – mírně pokročilí 
(vede P. Aksamítová)

Úterý

 8:00–12:00
Přístup na internet 

 8:00–8:50
Business and tourist  
English + písně s kytarou 
„středně pokročilí“  
(vede Ing. P. Vondráček,  
lektor Agentury Educo) 

 8:30–9:30
Orientální tanec pro seniory  
(vede K. Horáková)

 9:00–9:50
Angličtina konverzační 
metodou+písně s kytarou 
„falešní začátečníci  
a mírně pokročilí“  
(vede Ing. P. Vondráček) 

 9:30–11:30
Dramaticko-recitační kroužek 

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

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

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

 10:30–13:30
Stolní tenis – pro pokročilé,  
hraje se v klubovně v přízemí 
(vede M. Bílek)

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

 13:00–14:30
Přístup na internet

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

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

středa
 8:00–12:00
Přístup na internet

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

 8:30–9:20
Anglický jazyk  
pro mírně pokročilé I.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

 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)

 11:15–13:00
Stolní tenis – hraje se v klubovně 
v přízemí (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)

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

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

 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)

 8:00–12:00
Přístup na internet 

 9:30–11:00
Italština (vede J. Kříž), 
přihlašování v CAP

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

 10:00–12:00
Stolní tenis – hraje se v klubovně 
v přízemí (vede JUDr. V. Vinš)

 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) 

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

 13:00–14:30 
Přístup na internet

 13:30–15:00
Španělský jazyk – mírně pokročilí 
(vede Ing. F. Máčaj)

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

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

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

 8:00–12:00
Přístup na internet

 9:00–10:00
Cvičení na židlích  
(vede D. Husáková)

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

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

 11:15-12:00
Stolní tenis  
– hraje se v klubovně v přízemí 

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

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

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

 Německý jazyk pro začátečníky 
– nový kurz L. Lengála, zájemci se 
mohou hlásit v kanceláři CAP.

cENTRum aKTIVIzačNÍch PROgRamů

Program CAP Burešova



19 říjen 2014  www.praha8.cz                         Měsíčník Městské části Praha 8

zDRaVOTNÍ a SOcIáLNÍ PéčE

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

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

sPeciální: 
 Pravidelně každý týden 
pořádáme 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 nebo na tel.: 283 881 848.

 7. 10. od 10:00
Tvořivá dílnička paní místosta-
rostky Mgr. V. Ludkové „srdíčka 
z ruliček“ – v přednáškovém sále 
CAP v 1. patře

 7. 10. od 13:00
Patchworková dílnička „kosme-
tická taštička“ – v přednáškovém 
sále CAP v 1. patře, pod vedením 
Mgr. S. Kyselové

 7. 10. od 13:45
Cesta nad Tichou Šárkou – 
vycházku vede Mgr. K. Pinkas. 
Sraz na stanici autobusu č. 108 
Nádraží Veleslavín (na pravé stra-
ně Evropské třídy při jízdě směr 
Ruzyně) ve 13:45. Trasa: Nové 
Vokovice – Aritma, Jenerálka, 
Šárecké údolí, PP Zlatnice, kostel 
sv. Matěje. Celkem 6,5 km. 

 13. 10. od 14:00
Hudební odpoledne s M. Berano-
vou a kol. – v klubovně v přízemí 
DPS Burešova

 14. 10. od 10:00
Kroužek šikovných rukou – „vo-
ňavé sáčky“ – v přednáškovém 
sále CAP v 1. patře, pod vedením 
Mgr. M. Neckářové. Doneste si 
levanduli nebo jinou voňavou 
náplň (např. mateřídoušku )

 14. 10. od 13:00
Korálková dílnička – „kulička“ 
v přednáškovém sále CAP  
v 1. patře, pod vedením V. Urba-
nové, přihlašování v CAP nutné

 16. 10. od 13:00
Tvořivá dílnička „papírová  
krajka“ – v přednáškovém sále 
CAP v 1. patře, pod vedením  
D. Zemanové

 20. 10. od 14:00
Tvořivá dílnička „paličkování – 
úvod“ – v přednáškovém sále CAP 
v 1. patře, pod vedením  
D. Zemanové

 21. 10. od 10:00
„Pražský hrad - II. část“ – povídá-
ní s H. Kohoutovou v přednáško-
vém sále CAP v 1. patře 

 22. 10. od 8:15
Výlet do Jílového u Prahy a okolí 
– vede Pavlína Aksamítová. Sraz 
v 8.15 hod. – metro C Budějo-
vická. 

 22. 10. od 14:00
Hudební odpoledne  
s M. Beranovou a kol. – v klubov-
ně v přízemí DPS Burešova

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

 29. 10. od 13:30
Vycházka po Praze s průvodky-
ní H. Barešovou – přihlašování 
v CAP nutné, místo srazu bude 
upřesněno

 30. 10. od 14:00
Beseda s P. J. Brtníkem  
– v relaxační místnosti CAP 

 31. 10. od 10:00
Promítání filmu „Kolik vrásek, 
tolik let, Valašsko je krásný svět“ 
vydaného k 70. výročí souboru 
Vsacan – ztvárnění čtvera ročních 
období na Valašsku filmem, 
slovem, ale především tancem, 
zpěvem a muzikou, v relaxační 
místnosti CAP 

 4. 11. od 10:00
Tvořivá dílnička paní místosta-
rostky Mgr. V. Ludkové „ozdobná 
zvonkohra“ – v přednáškovém 
sále CAP v 1. patře

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů 

Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848
e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz

říjen
2014

BuRza 
SENIORů 

Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru,  
Šimůnkova 1600, Praha 8. Tel.: 286 883 676

Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova. 

Kontakt:  Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

PrograM na září 2014
  13. 10. PONDĚLÍ: DIVADLO – Praha 8, Klapkova 26
Drobečky z perníku. Začátek v 10.00 hod., vstupné 55 korun. 
Vstupenky každou středu mezi 12.00 a 13.00 hod u Ivy Hubené. 

  14. 10. ÚTERÝ: CVIČENÍ PAMĚTI 
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy 
Hubené.

  21. 10. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Pasparty
Pomůcky: nůžky, ořezávací nůž, karton, lepidlo, 4 cm kaloun, 
kroužek. 13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru. Pod 
vedením Alexandry Boušové, vstupné 20 korun.

  30. 10. ČTVRTEK: BABINEC
Posezení při kávě a čaji, tombola. Od 13.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

  NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 8. 10., 15. 10., 22. 10. a 29. 10.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz v 13.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

  BOWLING
Pondělky: 6. 10., 13. 10., 20. 10. a 27. 10. – 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

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

  Konverzační Kurzy anglického jazyka OD ZÁŘÍ 2014
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25–10.55, od 1. 9. 2014 do 15. 12. 2014
2. úterý 9.25–10.55, od 2. 9. 2014 do 16. 12. 2014
Počet lekcí: 15 x 1,5 hod. Cena: 675 Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit  
na recepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600,  
tel.: 286 883 676

PříPrava na lIstopad 2014
  4. 11. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – šitý korál
Pomůcky: korálky, kousek látky, nůžky, nit, tenká jehla

Dne 22. října se dožívá devadesáti let  
naše kamarádka a spolupracovnice  
paní Emilie Machová.
Mnoho dalších roků, mnoho šťastných kroků,  
hodně zdraví pro Tebe, to Ti všechny přejeme

                     kamarádky z GERA
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Všichni návštěvníci 
s členským průkazem jsou 
oprávněni využívat programy 
v obou centrech, stejně 
tak novým zájemcům z řad 
seniorů a osob se zdravotním 
postižením z Prahy 8 rádi 
vystavíme průkaz na obou 
místech.

pondělí
 8:00–12.00
Přístup na internet 

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

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

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

 10:00–10:50
Anglický jazyk – konverzace  
pro pokročilé (vede S. Patejdl)

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

 11:00–11:50
Španělský jazyk pro začátečníky 
(vede PhDr. O. Macíková)  
– od 6. 10.

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

 12:30–13:20
Školička PC a internetu – mírně 
pokročilí (vede Ing. M. Vítková)

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

 14:00–16:00
Tvořivá dílnička  
(vede L. Němcová) – 20. 10.

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

 8:30–9:30
Školička PC a internetu  
– mírně pokročilí (vede L. Lengál)

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

 9:30–10:30
Školička PC a internetu – 
začátečníci (vede L. Lengál)

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

 10:00–12:00
Výtvarná dílnička paní 
místostarostky Mgr. V. Ludkové – 
liché týdny: 7. 10. a 21. 10.

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

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

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

 13:00–14:00
Italský jazyk pro začátečníky 
(vede E. Hyklová)

 13:00–15:00
Sociální poradenství  
(vedou sociální pracovnice OÚSS) 
– liché týdny: 7. 10. a 21. 10.

 13:45–14:45
Řecké tance (vede J. Čiháková) – 
liché týdny: 7. 10. a 21. 10.

 11:00–14:30
Přístup na internet

středa 

 8:00–9:00
Přístup na internet

 8:00–9:00
Cvičení – Taiči (vede M. Nová)

 8:30–9:50
Anglický jazyk  
pro mírně pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová)

 9:15–10:15
Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)

 9:00–9:50
Školička PC a internetu pro 
začátečníky (vede Ing. V. Košťál) – 
sudé týdny: 15. 10. a 29. 10.

 10:00–11:00
Školička PC a internetu  
(vede Ing. V. Košťál)  
– sudé týdny: 15. 10. a 29. 10.

 10:00–10:50
Francouzský jazyk  
(vede S. Patejdl) 

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

 11:30–13:00
Školička PC a internetu  
(vede J. Kopecký)

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

 13:00–14:30
Stolní tenis (vede J. Mrázek)

 13:30–15:00
Klubové posezení  
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)  
– 22. 10.

 13:30–15:00
Bingo – společenská hra  
(vede L. Králíková)  
– sudé týdny: 15. 10. a 29. 10. 

Čtvrtek

 8:00–10:00
Přístup na internet

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

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

 10:00–10:50
Školička PC a internetu  
pro pokročilé  
– konzultační metodou  
(vede Ing. J. Mrkvička) – 23. 10. 

 10:00–11:30
Základy digitální fotografie  
(vede J. Kopecký)  
– sudé týdny: 16. 10. a 30. 10.

 11:00–11:50
Školička PC a internetu  
– pokročilí  
– konzultační metodou  
(vede Ing. J. Mrkvička) – 23. 10. 

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

 12:45–13:30
Německý jazyk pro začátečníky 
(vede L.Ulč)

 13:00–14:30
Přístup na internet

 13:45–14:45
Zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová) 

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

pátek 

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

cENTRum aKTIVIzačNÍch PROgRamů

Program CAP Mazurská

/placená inzerce/
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 8:00–9:15
Stolní tenis  
(vede V. Soušková)

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

 9:00–9:50
PC Školička pro začátečníky  
(vede J. Votrubová) – 17. 10. 

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

 10:00–10:50
PC Školička pro začátečníky  
(vede J. Votrubová) – 17. 10.

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

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

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

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

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

Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři CAP Mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na  
tel. č. 283 024 118. Dále je nutné 
se vždy přihlásit na Korálkovou 
dílničku a přednášky. Pohybové 
aktivity jsou zcela 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. 

sPeciální:
 6. 10. od 17:00
Zahradní posezení s hudbou  
– zpěv a harmonika

 8. 10. od 13:00
Přednáška – Výživa a stravování 
seniorů (přednáší nutriční 
terapeutka M. Kučerová)

 13. 10. od 13:00
Mezigenerační výtvarná dílna 
pro seniory s vnoučaty  
(vede Mgr. J. Štefková)

 14. 10. od 10:00
Paličkování (vede Mgr. B. Rošická) 
– paličky, herdule a materiál vlastní 

 16. 10. od 10:00
Pozitivní myšlení – pojďte 
pozitivně myslet a každý den 
bude krásný (vede L. Francírková)   

 23. 10. od 10:00
Patchworková dílnička  
s Mgr. S. Kyselovou  
– materiál zajištěn

 30. 10. od 10:00
Korálková dílnička  
(vede Mgr. B. Rošická)

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů pro seniory 

Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz 

říjen
2014

/placená inzerce/ /placená inzerce/
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Klubu seniorů
přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8
Provozní doba klubu:  úterý  15.00–18.00 hod. 

čtvrtek  13.00–16.00 hod.

PrograM na září 2014

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup na internet  
a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin

je pro vás přítomen lektor Adam Novák.

  7. 10.–8.00 hod. 
Celodenní výlet na zámek 
Červená Lhota a do Třeboně

  9. 10.–14.00 hod. 
„Kanadské Toronto  
a Otawa“ – přednáška  
Ing. J. Burdycha z cyklu 
„Světové metropole“

  14. 10.–15.00 hod. 
Vyrábíme dárkové taštičky 
ze starých kalendářů  
s pí. Mgr. Neckářovou

  16. 10.–14.00 hod.  
Hudební odpoledne  
Mgr. V. Vomáčky (135. výročí 
narození K. Hašlera)

  21. 10.–15.00 hod. 
„Babinec“ – přijďte na kus 
řeči u kafíčka

  23. 10.–14.00 hod. 
Trénink paměti  
– Bc. A. Novotná

  30. 10.–14.00 hod. 
„Barcelona a Gibraltar“ – 
přednáška Ing. J. Burdycha 
z cyklu „Světové metropole“

Senioři, kteří si rezervovali byty 
v  unikátním projektu Rezidence 
RoSa v Kobylisích, mohou začít ba-
lit. Už na začátku listopadu se za-
čnou do multifunkčního komplexu 
stěhovat první nájemníci. Kromě 
bezpečného bydlení na míru urče-
ném seniorům, je čeká také řada 
doplňkových služeb přímo pod jed-
nou střechou. V objektu bude fun-
govat lékař, psychiatr, psycholog, 
kavárna či restaurace. Chybět ne-
budou masáže, pedikúra, manikú-
ra ani kadeřník. Součástí domu je 
také přednáškový sál, knihovna, 
dětské hřiště i malý obchod.

Rezidence RoSa má ambice ne-
být jen domem, kde žijí senioři, ale 
zároveň otevřeným místem se so-
ciálním a  společenským centrem, 
kulturním programem i zájmovými 
aktivitami.„Největší přidanou hod-

notou k bydlení, které je pro oby-
vatele RoSy zárukou péče a bezpe-
čí je mezigenerační kontakt. Rádi 
tam uvítáme maminky na mateř-
ské i obyvatele z okolí, kteří si při-
jdou nakoupit, užít si masáž nebo 

třeba jen tak posedět v kavárně či 
zahradě,“ říká za tvůrce projektu 
Anna Ježková, ze společnosti At-
kins a Langford Development. 

V  srpnu navštívil ukázkový byt 
Rezidence RoSa také oscarový re-

žisér Jiří Menzel, který uvažuje 
o bydlení v tomto domě pro svou 
sestru. „Podobné domy u nás stále 
schází. Lidé po šedesátce jsou ak-
tivní – nechtějí žít na kraji měst, 
odkud se špatně dostanou ke spo-
lečenskému dění. Když ale záro-
veň cítí, že potřebují mít v blízkos-
ti lékaře, ale stále jsou samostatní, 
proč by měli vyhledávat domovy 
důchodců či podobná zařízení? 
V  tomto případě mi RoSa připa-
dá jako dobré řešení,“ upřesňu-
je Menzel. V RoSe najde svůj nový 
domov 130 seniorů.  -vk-

ByDLENÍ SENIORů

Nový bytový dům v Kobylisích 
otevírá brány prvním nájemníkům

  Jiří Menzel  
si prohlíží jeden z bytů rezidence

jESLE

Budova v Mirovické 
prošla rekonstrukcí
Objekt jeslí Mirovická, které spada-
jí pod osmou městskou část, právě 
prošel rekonstrukcí, která naváza-
la na předchozí z let 2009 až 2011. 
„Děti by měly vyrůstat v příjemném 
a podnětném prostředí, což je hlav-
ní smysl projektu,“ vysvětluje zá-
stupkyně starosty Vladimíra Lud-
ková. 

V  objektu byly přestavěny příč-
ky a  vnitřní skleněné přepážky 
(okna), nainstalovány nové obkla-
dy topení, je zde položena nová 
podlahová krytina a  samozřejmě 
je i  vymalováno. Práce proběhly 
i  v  exteriéru, kde se původní be-
tonová dlažba nahradila novou, 
a provedly se další úpravy zahrady. 
„Pro děti je ale určitě nejdůležitější 
informace, že se jim postavilo ml-
hoviště,“ usmívá se místostarostka. 

Během předchozích rekonstruk-
cí objektu proběhly zásadní sta-
vební změny, jako je úprava teras, 
výměna oken a  střechy, zateplení 
budov a nová fasáda, zvětšení plo-

chy tělocvičny, vybudování nové-
ho sociálního zařízení, interiérové 
úpravy i práce na zahradě. Velká te-
rasa objektu tehdy byla zároveň vy-
užita na vybudování zcela nového 
oddělení, čímž se navýšila kapacita 
jeslí na 77 míst. Tu naplňuje i place-
ná služba babysitting.  -hš-

Děti by měly vyrůstat 
v příjemném a podnětném 

prostředí, což je hlavní 
smysl projektu.

VÍcE INfORmacÍ:
  www.rezidencerosa.cz
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Každý z nás má jistě nějakou zku-
šenost s bezdomovci. Každý z nás 
také asi někdy přemýšlel o tom, co 
tito lidé udělali špatně nebo co na-
opak neudělali, že se ocitli v takové 
životní situaci. Ten, kdo měl příleži-
tost s nimi někdy pohovořit, zjistil, 
že jejich příběhy se liší, stejně jako 
se liší jednotliví vypra-
věči, ale naši pomoc po-
třebují všichni.

Pomáhat bezdomov-
cům je cílem projektu 
s názvem „Terénní služ-
ba zaměřená na osoby 
ohrožené bezdomovec-
tvím v Praze 8“. Na te-
rénním programu spo-
lupracuje Městská část Praha 8 
s  Arcidiecézní charitou Praha. Ta 
poskytuje na území Prahy a  Stře-
dočeského kraje řadu registrova-
ných sociálních služeb, včetně slu-
žeb pro osoby bez přístřeší, jako je 
noclehárna či nízkoprahové denní 
centrum v Azylovém domě sv. Te-
rezie v Pernerově ulici.  

„Preventivní terénní služba je 
zaměřena především na intenziv-
ní prevenci spočívající v  kontakt-
ní a motivační činnosti, která nám 
umožní pracovat s osobami, které 
jsou bezdomovectvím teprve ohro-
ženy. Zároveň též cílí na jednotliv-

ce, kteří se ocitli na ulici před ne-
dávnou dobou a pro které může být 
vhodný motivační a kontaktní pro-
gram významným krokem ke změ-
ně jejich života. Terénní program 
také umožňuje práci s  osobami, 
které v Praze 8 nemají trvalé byd-
liště, ale přesto se v  ní dlouhodo-

bě zdržují,“ vysvětlila 
detaily programu radní 
Markéta Adamová. 

V  souladu se zása-
dami terénní práce bu-
dou službu provádět 
vždy dva pracovníci, je-
den sociální pracovník 
a jeden pracovník v so-
ciálních službách. Kro-

mě práce v terénu budou vést o své 
práci písemné denní záznamy včet-
ně statistických údajů o klientech, 
které budou pravidelně vyhodno-
covány a  sumarizovány a  použity 
pro další rozvoj služeb v  této ob-
lasti. 

Program bude v budoucnu mož-
no navázat i  na služby nově bu-
dovaného azylového domu v  Pro-
secké ulici pro osoby ohrožené 
bezdomovectvím v Praze 8. Měst-
ské části na projekt přispěl pražský 
magistrát částkou 222 tisíc korun, 
což je více než polovina potřebné-
ho rozpočtu.  -jf-

Zpráva skřítka Lipánka z Lipanky, 
která již 23. prázdniny opět ožila 
dětmi integrovaných táborů CID 
z Prahy 8 s ozdravnými, psychoso-
ciálními a rehabilitačními progra-
my. První účastníci táborů už jsou 
dnes dospělí, ale do Lipanky se 
vracejí s  dobrovolnickou pomocí 
nebo se svými dětmi. Připomína-
jí jim jesenické pohádky a pověsti, 
vypráví zajímavé příhody a vzpo-
mínají, jaké to bylo, když vyrazili 
poprvé do hor Jeseníků a byli po-
prvé sami v lese na stezce odvahy, 
plnili úkoly v bojové hře zálesáků. 

Letošní celotáborová hra s ná-
zvem Křížem krážem pohádkou 
měla mnoho zajímavých prožit-
ků, ale i poučení. II. turnus ji na-
víc rozšířil o Putování s Lipánkem 
po Evropě. Účastníci se učili číst 
v mapě, pracovat s buzolou, roz-
dělávat oheň, orientovat se v pří-
rodě, poznávat faunu a flóru. Ně-
které děti byly poprvé na horách, 

poprvé dokonce jely mašinkou 
a  byly mimo rodinu, dětský do-
mov, azyl či Klokánek. 

Poslouchaly s  respektem lesní 
ticho, když vystupovaly na Šerák, 
cvičily bosky na trávě rozlehlé za-
hrady Lipanky, dýchaly zdravý 
vzduch – a to vše bylo velmi pro-
spěšné pro zdraví všech účastní-
ků včetně zdravotně postižených. 
Všechny úkoly byly již splněny 
a poklad nalezen. 

A  co si děti přejí a  vzkazují 
skřítkovi Lipánkovi? Ať není dlou-
ho zakletý, že ho určitě osvobodí, 
aby mohl pomáhat dětem a ještě 
aby tu bylo pořád tak hezky, aby 
se tu dobře uzdravovalo, aby lesy 
zůstaly pořád krásné. 

Centrum integrace  
dětí a mládeže, o. s.

cENTRum INTEgRacE DěTÍ

Skřítek Lipánek žije v Jeseníkách

VÍcE INfORmacÍ:
  www.cidpraha8.cz

SOcIáLNÍ SLuŽBa 

Projekt pomáhá mírnit 
projevy bezdomovectví 

 Terénní služba cílí i na osoby, které se na ulici ocitly před nedávnem

Program bude 
v budoucnu 

možno navázat 
i na služby nově 

budovaného 
azylového domu 
v Prosecké ulici.
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Budova ve vnitrobloku panelových 
domů v  Kyselově, Hrubého a  Raj-
monově ulici prochází opravou 
a  obyvatelé se začali zcela přiro-
zeně ptát, co tam vznikne. Sídliště 
Ďáblice je velmi příjemným místem 
pro bydlení a vnitrobloky prošly po-
stupnou proměnou. Uvedený objekt 
byl městské části svěřen do správy, 
a  aby dál nesloužil bezdomovcům 
jako přechodná ubikace, muse-
lo přijít odpovědné rozhodnutí, jak 
s ním dál do budoucna naložit.

Charakter a  dobrá dostupnost 
objektu přímo vybízela k  jeho vy-
užití pro neziskový sektor, proto-
že například pro novou obecní ma-
teřskou školu je budova příliš malá 
a na druhou stranu mnoho „nezis-
kovek“ nemůže poskytnout záruku 
klidného provozu. Své klubové zá-
zemí tam proto nalezne občanské 
sdružení Země lidí, které pomáhá 

dětem s tělesným a kombinovaným 
postižením. Občanské sdružení do-
sud využívalo prostory nedalekého 
panelového domu, ty však vlastní-
ci potřebovali pro své zázemí. Ve-
doucí uvedené neziskovky, zaměst-
nanci Jedličkova ústavu, hledali 
vhodné bezbariérové prostředí pro 
klubové aktivity. 

„Mám radost z toho, že se poda-
řilo uskutečnit právě toto propo-
jení, protože je v něm záruka, že 
místní obyvatelé nebudou rušeni 
hlučným provozem a děti s posti-
žením budou mít zázemí pro svá 
setkání,“ uvedla místostarostka 
Prahy 8 Vladimíra Ludková. „Na-
prosto jsem chápala obavy oby-

vatel z  nového nájemce, věřím, 
že po přečtení těchto řádek se po 
sídlišti přestane šířit panika, pro-
tože jsem slyšela, že tam má vy-
růst například denní centrum pro 
bezdomovce nebo centrum pro 
závislé osoby. Ani jedno ani dru-
hé bych nepodpořila,“ zdůrazni-
la Ludková.

Objekt bude k  užívání nezisko-
vé organizaci předán v říjnu a v lis-
topadu se otevře dětem. Zástupci 
Země lidí si však kladou mnohem 
vyšší cíle, a  to propojit svět dětí 
s postižením se světem dětí bez po-
stižení, i proto budou kroužky ote-
vřeny i  ostatním dětem. Díky no-
vým malým návštěvníkům se tak 
dlouho nevyužitý a  chátrající ob-
jekt stane již brzy přirozenou sou-
částí sídliště a propojí opět o kou-
sek víc naše životy se životy těch, 
kteří nás potřebují.  -vk-

SÍDLIŠTě ĎáBLIcE

Vnitroblok poslouží dětem na vozíčku
  Budova 

v sídlištním 
vnitrobloku 
se již brzy 
zaplní dětmi 
s tělesným 
postižením

Cvičení pod širým nebem začalo
Profesionální trenéři v září přivítali první zájemce z řad seniorů o cvičení 
pod širým nebem. Je zaměřeno na zlepšení celkové kondice a posílení 
kardiovaskulárního systému a pohybového aparátu. Tréninky probíhají 
každý týden pravidelně za každého počasí. Během chladných měsíců 
se přesunou do vnitřních prostor. Více informací u lektorky Pavlíny 
Aksamítové (viz plakát na protější straně). -red-
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Firma REAL s. r. o
ve spolupráci 

s Rotou Nazdar, o. s.
 a MČ Praha 8

si vás dovolují 
pozvat na slavnostní 

odhalení pamětní 
desky manželům 
Marii a Bohumilu 

Strnadovým.

Akt se uskuteční  
ve středu 22. října 2014  

v 16.30 hodin
na domě  

Pivovarnická 15/1844,  
Praha 8 

Již devátý ročník akce „Zažít 
město jinak“ se konal 20. září. 
Cílem této události je oživit 
ulice Prahy kulturním progra-
mem, podnítit Pražany k  vní-
mání a zlepšování okolí jejich 
obydlí, ale i se seznámit se svý-
mi sousedy. 

V Praze 8 byl pro návštěvní-
ky připraven program v  Bohnicích, Kobylisích, 
dále pak v Libni a Karlíně hned na dvou místech. 
Kromě rozproudění života v pražských ulicích je 
účelem sousedských slavností „Zažít město jinak“ 
utužit vztahy mezi sousedy v okolí. Odráželo se 
to na všech místech akce, třeba i v Kobylisích, kde 
místní akci nazvali „Kobylisení“. „Myslím, že pro-
blémem dnešní doby je, že leckdy ani nevíme, 
kdo s námi žije na patře v rámci domu, natož aby-
chom znali ostatní sousedy v okolí. Přitom dob-
ré sousedské vztahy přispívají z velké míry k spo-
kojenému životu v daném bydlišti. Velmi dobře 

mohou pomoci prevenci krimi-
nality či přirozeně řeší drobné 
problémy,“ podotýká radní Pra-
hy 8 Dana Kvačková.

V Bohnicích na návštěvníky 
čekala komentovaná prohlídka 
s exkurzí do historie této měst-
ské části. Odpoledne si mohli 
zájemci zacvičit jógu smíchu. 

V Karlíně se mimo jiné konal „blešák“, kde si sou-
sedi navzájem vyměnili nepotřebné věci za po-
třebné či lekce swingu s živou muzikou. Do le-
tošního ročníku se nově zapojil také Karlínský 
přístav 18600, který zájemce převezl improvi-
zovaným přívozem na protější břeh do Holešo-
vic. Akce tak poukázala na chybějící spojení Kar-
lína a Holešovic přes vodu v místech, kde by dle 
územního plánu mohla být postavena lávka či 
most pro pěší. V Libni pak návštěvníky přivítala 
i otevřená synagoga, kde se uskutečnily koncer-
ty. Další program připravili místní v okolí.  -jf-

Klub českých turistů Kobylisy vás zve ve čtvr-
tek 23. října 2014 na zajímavou podvečerní pro-
cházku pražskými tunely. Zúčastnit se může 
každý bez rozdílu věku, kdo ujde pěšky sedm 
kilometrů. Přijít mohou klidně i rodiny s dětmi. 
Začínáme mezi 15.30 a 17.30 hod na Florenci 
u výstupu z metra „B“ a „C“. 

Po zaplacení dvacetikorunového startovného 
(děti do 15 let pět korun) obdrží každý od po-
řadatelů popis cesty a společně s rodinou, přá-
teli, po skupinkách nebo i jednotlivě se vydá na 
trasu, která povede dvěma více než 300 metrů 
dlouhými tunely. Jedním z nich ještě před něko-
lika lety duněly vlaky. Pak si téměř z ptačí per-
spektivy prohlédneme stavbu „Nového spojení“, 
přejdeme přes vrch Vítkov s největší jezdeckou 
sochou v Evropě a na závěr dojdeme do Muzea 
hlavního města Prahy, kde bude pro zaregist-
rované účastníky umožněna návštěva muzea, 
prohlídka unikátního Lagweilova modelu staré 
Prahy z let 1826–1834 a zhlédnutí 3D projekce 
s virtuálním průletem tímto modelem.

V cíli vás budeme čekat od 17 do 19 hodin 
a věříme, že se vám náš pochod bude líbit.

Těšíme se na vás, přijďte v hojném počtu – 
všichni jsou vítáni. 

Ivan Press, předseda KČT Kobylisy

hISTORIcKá PROcházKa

Pražskými tunely za 
mistrem Langweilem

Langweilův model:
Tvůrce modelu Antonín Langweil byl 
zaměstnanec pražské Univerzitní knihovny 
a své neobvyklé zálibě věnoval veškerý volný 
čas i  finanční prostředky. Mecenáše pro 
svou práci Langweil nikdy nenašel a zemřel 
v bídě a početné rodině zanechal jen dluhy 
a  nedokončené dílo, které je jedinečným 
dokladem podoby Starého Města, Malé 
Strany a Pražského hradu před přestavbou 
Prahy na konci 19. a počátku 20. století. Pro 

mnoho zbořených historických budov je 
Langweilův model jediným svědkem jejich 
podoby.

V roce 2009 byl završen ojedinělý projekt 
digitalizace modelu, který tak mohl být 
veřejnosti představen ve zcela nové dimenzi 
– v trojrozměrné digitální podobě. Díky ní se 
Praha stala jediným městem na světě, které 
nabízí historický virtuální model města 
v takovém rozsahu a detailech.

Antonín Langweil byl tvůrcem  
papírového modelu Prahy  
z první poloviny 19. století 

 

VEŘEjNý PROSTOR

Rovněž osmý obvod zažil na 
několika místech „město jinak“

V Karlíně se mimo jiné 
konal „blešák“, kde 
si sousedi navzájem 
vyměnili nepotřebné 

věci za potřebné či lekce 
swingu s živou muzikou.
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hRDINSTVÍ

Vzpomínka  
na Jindřišku Novákovou
V  prvním školním týdnu jsme se 
zúčastnili odhalení pamětní des-
ky Jindřišky Novákové na budově 
naší školy v Zenklově ulici. Jindřiš-
ka udělala úžasný čin. Při atentátu 
na R. Heydricha odvezla kolo jedno-
ho z parašutistů, a přitom určitě vě-
děla, že ty parašutisty budou hledat, 
a že všechny věci, co měli, také. Od-

vezla kolo k nim domů a její příbuz-
ní ho rozebrali a všechny součástky 
pečlivě ukryli. Ale měla smůlu – tři 
svědkyně to řekly Němcům a ti vy-
hlásili pátrání. Jindřišku odhalili 
a popravili s celou její rodinou. Mys-
lím, že by si Jindřiška za svůj odváž-
ný čin jednoznačně zasloužila titul 
hrdinka.  Tonička Březinová, 4. C

Poděkování
Děkujeme všem, kteří letos přišli 13. září do areálu Psychiatrické 
nemocnice Bohnice na nekomerční multižánrový festival Babí léto. Velký 
dík také patří partnerům akce, neziskovým a příspěvkovým organizacím, 
zaměstnancům a pacientům nemocnice, celému organizačnímu štábu, ale 
hlavně vám, návštěvníkům. 
Těšíme se na vás příští rok druhou sobotu v září. 

  Radní Martin Roubíček a místostarostka Vladimíra Ludková slavnostně 
odhalili pamětní desku Jindřišky Novákové
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Na Palmovce se nedaleko východu z metra (uli-
ce Na Žertvách) v  prvním říjnovém týdnu ot-
vírají dveře pro mladé účastníky šesti nových 
zájmových kroužků, z nichž některé mají neob-
vyklé zaměření. Pro menší děti (od čtyř let) to 
je „Povídálek“ zacílený na logopedickou preven-
ci a originální výtvarný kroužek „Výtvarné tech-
niky“. Dětem od šesti do jedenácti let je určen 
kroužek finanční gramotnosti „Vím, co s peně-
zi“ a „Hudební pátrání“, zážitková výuka posle-
chu hudby. Dětem od deseti do čtrnácti let je vě-
nován kroužek Tajemství paláců a kostelů, který 
má probudit zájem o historické památky. Dámy 
(a možná i někteří pánové) od 14 let dostanou 
příležitost v kroužku „Šití, to tě chytí“ – základy 
práce s textilem a šití na stroji.

Kroužky vedou lidé s dlouholetými zkušenost-
mi v práci s mládeží a se vzděláním v oboru. Or-
ganizaci převzalo Křesťanské společenství mlá-
deže. „Dosud jsme pro děti a mládež pořádali 
akce jiného typu, především dětské tábory,“ uve-
dl vedoucí jednoho z kroužků Tomáš Dittrich. 
„Došlo nám ale, že mezi našimi spolupracovníky 
je řada odborníků z různých oborů, kteří mají co 
nabídnout širší komunitě.“ Na otázku, jakou roli 
u kroužků hraje náboženství, Tomáš Dittrich od-

pověděl: „Lektoři se v osobním životě řídí křes-
ťanskými hodnotami, ale výuka nemá nábožen-
ský obsah. To, co máme, rádi předáváme dál, 
a nechceme se zaměřovat jen na věřící rodiny.“

„Máme dlouholetou praxi v  práci s  mládeží 
a dětem se u nás líbí. Naším mottem je tvořivost, 
zábava, poznání,“ řekla koordinátorka projektu 
Petra Macáková. 

U všech kroužků je ještě několik volných míst. 
Pokud by se rodiče chtěli o  zaměření krouž-
ků, o  jejich cenách a  o  kvalifikaci lektorů do-
vědět víc, stačí se podívat na webové stránky  
www.krouzkynapalmovce.cz. 

VOLNý čaS

Děti mají na Palmovce 
„svět kroužků“

Kroužky na Palmovce 2014–2015

tvořIvost – zábava – poznání

Místo konání: Na Žertvách 23, Praha 8 – Palmovka
Kontakt: telefon: 602 629 446 (Petra Macáková). www.krouzkynapalmovce.cz

  VýTVaRNé TEchNIKy 
Kreativita v práci s různými materiály

pro děti od 4 do 6 let
pro děti od 7 do 11 let
lektor: Mgr. Kristýna Leitermannová
středa 15.00–16.00

  POVÍDáLEK 
Kroužek logopedické prevence

pro děti od 4 do 7 let
Mgr. Petra Dostálková 
středy 10.00–11.00

  VÍm, cO S PENězI! 
Kroužek finanční gramotnosti

pro děti od 6 do 11 let
Ing. Lucie Beštová 
úterý 13.30–14.30 

  huDEBNÍ PáTRáNÍ 
Zážitková výuka poslechu hudby

pro děti od 8 do 12 let
Mgr. Johana Dittrichová 
středa 14.00–15.00

  TajEmSTVÍ PaLáců a KOSTELů  
Co nevíte o památkách

pro děti od 10 do 14 let
Ing. arch. Tomáš Dittrich 
úterý 15.00–16.00

  ŠITÍ, TO Tě chyTÍ 
Základy práce s textilem
pro dívky od 14 let
Dorotea Zůnová
úterý 16.00–18.00
čtvrtek 16.00–18.00
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Bezpečnost

Strážníci mají 

nové operativní 

vozidlo

 str. 18

školství

Léto bylo plné 

rekonstrukcí 

škol
 str. 48

 více na str. 8

www.praha8.cz 

ZDARMA

   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

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

Na následujících  
místech je pravidelně  
k dostání:
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POVINNá PuBLIcITa

Oprava kulturních domů 
si předává štafetu

Jistě jste si všimli, jak zkrásněl 
Kulturní dům Krakov. Ten tvo-
ří novému obchodnímu centru, 
které hraje všemi duhovými bar-
vami, elegantní a důstojný protěj-
šek. Po rekonstrukci již opět žije 
svým pestrým životem.

V  posledních srpnových dnech 
byla ve vestibulu KD Krakov umís-
těna mosazná pamětní deska, kte-
rá připomíná, že projekt byl spo-
lufinancován Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a byla 
na něj poskytnuta dotace na zákla-
dě rozhodnutí Ministerstva životní-
ho prostředí ČR v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí.

V  osmém obvodu je však ve 
správě Městské části Praha 8 ješ-
tě jeden kulturní dům, a to KD Lá-
dví, který reprezentuje typickou 
architekturu konce sedmdesátých 
let 20. století. Objekt svým zamě-
řením a polohou je jedním z klí-
čových pilířů centra Ládví. Nyní 
Městská část Praha 8 přistupu-
je k jeho rekonstrukci. Projektová 
dokumentace pro provedení stav-
by byla již dokončena a v součas-
nosti probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele rekonstrukce. 

Vybrané architektonické řešení 
obvodového pláště citlivě respek-
tuje identitu prostředí a zásadně 
ji nemění. Navržený cihelný za-
věšený obklad ve dvou přírodních 
barevných modifikacích, doplně-
ný hliníkovými konstrukcemi, za-
ručuje dlouhodobou trvanlivost, 
snadnou udržovatelnost a mimo 
jiné i odolnost vůči vandalismu. 
Zateplením celého pláště objek-
tu zároveň dojde k  významným 
úsporám při provozu. Realizace 
rekonstrukce je plánována od za-
čátku roku 2015 a potrvá přibliž-
ně půl roku – v závislosti na kli-
matických podmínkách.

MČ Praha 8 plánuje během re-
konstrukce zachovat v maximál-
ní míře provoz budovy, i  když 
s  některými omezeními je nut-
né počítat. Podrobnější informa-
ce o  postupu výběrového řízení 
a také o průběhu zakázky najdete 
na webových stránkách radnice.

Věříme, že dočasná omezení 
a  nepohodlí související s  rekon-
strukcí kulturního domu Ládví 
budou bohatě vyvážena novým 
zevnějškem i  tepelným komfor-
tem let příštích pro všechny ná-
vštěvníky.  -red-

  Vizualizace 
nové podoby 
KD Ládví

  Nynější 
podoba 
kulturního 
domu ze  
70. let 
minulého 
století
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Radnice osmé městské části si ne-
chala vypracovat studii, která na-
vrhuje optimální řešení pro škol-
ská zařízení v následujících letech. 
„Zpracovatelé vycházeli z prognó-
zy demografického vývoje v  Pra- 
ze 8. Detailně se zaměřili i na jed-
notlivé lokality, respektive na spá-
dové oblasti jednotlivých škol. S vý-
sledkem v prvé řadě seznámíme již 
v říjnu ředitele těchto zařízení,“ in-
formoval radní pro školství Prahy 8 
Martin Roubíček.

Poptávka bude růst,  
školy jsou připravené
Ze zprávy všeobecně vyplývá, že 
mateřské i  základní školy v  Pra-
ze 8 mohou očekávat nárůst žáků 
i  v  dalších letech – podle předpo-
kladu by však kapacita škol měla 
pokrýt poptávku. „Každá lokalita je 
specifická. Souhrnně však můžeme 
říct, že vrchol populační vlny lze 
očekávat u mateřských škol v roce 
2016 až 2018. U  základních škol, 
kde jsme teprve na začátku vlny, 
v  roce 2024. Pak teprve můžeme 
počítat s  poklesem žáků ve ško-
lách. Nicméně školy jsou na nápor 
připravené a s případnými změna-
mi v jejich chodu nebude problém 
zvýšení počtu žáků zvládnout,“ 
uvedl Roubíček.

Zcela zásadní výjimkou je oblast 
Karlína, kde se v budoucnu očeká-
vá velký příliv nových obyvatel. Na 
rozdíl od ostatních lokalit v Praze 8 
by v Karlíně mělo dojít ke skokové-
mu nárůstu nejmenších dětí, a to až 
do roku 2024. Školní děti pak bu-
dou tento trend kopírovat. Zpráva 
dokonce předpokládá dvojnásob-
né převýšení současné kapacity MŠ 

a ZŠ Lyčkovo náměstí. „Tento závěr 
jsme očekávali. Z velkého množství 
naplánovaných nových bytů nemá-
me radost. Ale nemáme ani mož-
nost, jak to ovlivnit. Navíc prodej 
pozemků i záměr na výstavbu není 
a nebyl v kompetenci radnice. Mů-
žeme jen apelovat na rozum inves-
tora, zejména na Rohanském os-
trově, aby v  rámci výstavby zřídil 
minimálně mateřskou školu. Lidé, 
kteří se sem budou stěhovat, by si 
v opačném případě měli uvědomit, 
že bude problém dostat děti do nej-
bližších mateřských a  základních 
škol,“ upozornil radní.

Problém může nastat  
na Palmovce
Problematickou situaci lze předjí-
mat i ve spádové oblasti ZŠ Palmov-

ka, kam zpráva doporučuje zařadit 
současnou výstavbu DOCK C. Tam 
se nárůst „školkových“ dětí očeká-
vá až do roku 2021. V  roce 2024 
by pak počet školou povinných dětí 
měl přesáhnout kapacitu základ-
ní školy. 

S  přetížením Karlína a  dolní 
Libně by v budoucnu měla pomo-
ci MŠ P. Strozziho a  MŠ U  Slun-
cové a  ZŠ P. Strozziho. „Přestože 
tyto mateřské školy a základní ško-
la v  současnosti pokrývají nabíd-
ku, do budoucna se musí rozšířit, 
aby vypomohly okolním školám. 
To je mimochodem důvod, proč 
jsme právě požádali Ministerstvo 
školství o  dotace na vybudování 
nástavby objektu MŠ U  Sluncové 
a  čtyř nových tříd mateřské ško-
ly v objektu Pernerova 29, kde by 

mělo vzniknout detašované pra-
coviště ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí,“ 
sdělil Roubíček (více na str. 36).

Školky odmítly  
jen tři procenta dětí
V Praze 8 v tomto školním roce zů-
stává v mateřských školách zhru-
ba devadesátka nepřijatých dětí, 
které k letošnímu 1. září dosáhly 
věku tří let. „Nepřijmout tři pro-
centa dětí, které sotva splnily věk 
docházky do mateřské školy, je 
dobrý výsledek. Není to sice ide-
ální stav, rádi bychom vyšli vstříc 
všem, ale i  tak za tím stojí mno-
ho práce, přesunů, logistiky a re-
konstrukcí objektů a tříd. Nicmé-
ně tím práce nekončí, vrchol vlny 
je teprve před námi,“ komentoval 
zprávu radní.  -hš-

KaPacITa ŠKOLNÍch zaŘÍzENÍ

Radnice má prognózu vývoje počtu dětí
  Vrchol 

populační  
vlny lze  
u základních 
škol očekávat 
za deset let
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Objekt v Libčické ulici v Čimicích, který bude od 
nového roku sloužit jako zázemí pro lesní škol-
ku, prochází v těchto dnech rekonstrukcí. Záměr 
místostarostky Vladimíry Ludkové, aby i Praha 8 
měla svoji lesní školku, tak dostává jasné obrysy. 

„Lesní školka je alternativa pro mnohé rodi-
če nepřijatelná, pro jiné však jediná vhodná ces-
ta ve vzdělávání předškolních dětí. Osobně jsem 
velkou fanynkou lesní pedagogiky a ráda bych, 
aby i tato možnost byla opět o něco dostupnější 
i v Praze 8,“ prohlásila Ludková ke své iniciativě. 

Lesní školky nemají snadnou existenci, velkou 
ránu jim zasadil nově přijatý zákon o dětských 
skupinách. „Je smutné, že v blízké budoucnos-
ti bude lesní školka v Libčické ulici možná pa-
třit díky svému „kamennému“ zázemí k několi-
ka málo v hlavním městě,“ podotkla Ludková, 

která sama podepsala petici za existenci les-
ních školek. Novým provozovatelem lesní škol-
ky v objektu, který patří Praze 8, bude o. s. Tři 
údolí, protože radnice sama takové zařízení dle 
současné legislativy provozovat nemůže. „Jsem 
ráda, že jsem mohla existenci nové lesní školky 
napomoci, alespoň cestou nalezení vhodného 
objektu, který byl navíc dlouhou dobu nevyuži-
tý a například na klasickou mateřskou školu pro 
velmi přísnou legislativu nevyužitelný,“ dodala. 

Rodiče se již nyní mohou informovat  
v o. s. Tři údolí, a to u Kateřiny Kůsové (tel. č. 
732 527 688, e-mail: katka@3udoli.cz).  -jf-

Kateřina Tichá má s lesními školka-
mi velké zkušenosti, nechybí ani ty 
zahraniční. V současnosti provozu-
je lesní mateřinku Tři údolí.

  Čerstvý zákon o dětských 
skupinách, který přes sliby 
zapomněl na lesní školky, 
vnesl do jejich existence 
velkou nejistotu. Jak tuto 
situaci vnímáte vy sama?

Kromě osobního rozhořčení nad 
tím, že poslanci jsou schopni schvá-
lit zákon, o kterém se už dopředu 
ví, že má spoustu chyb a že likvidu-
je již existující organizace, vidím 
jeho negativní vliv hlavně v  tom, 
že přinesl spoustu nejistoty. Rodi-
če, kteří mají děti v  lesních škol-
kách nebo o tom uvažují, se teď vů-
bec nemohou spolehnout na to, jak 
budou lesní školky vypadat příš-
tí rok. Organizace, které je provo-
zují, budou muset část svého úsi-
lí nasměrovat ke změnám, které 
schválení zákona přináší, místo 
toho, aby se naplno mohly věno-
vat svému poslání, to jest dětem. 
Máme velkou podporu rodičů, 
kteří chtějí spolu s  námi a  Asoci-
ací lesních mateřských škol najít 
řešení, které by umožnilo lesním 

školkám dál provozovat svoji čin-
nost. Musím říci, že důvěra v  to, 
že by byl stát schopen během roč-
ního přechodného období schvá-
lit speciální legislativní úpravu 
pro lesní školky, je opravdu malá. 

  Máte zkušenost s fungováním 
lesních mateřinek v zahraničí? 
Co vám ze srovnání vychází?

Koncept lesní mateřské školky je vel-
mi rozšířen ve  Skandinávii a  v  Ně-
mecku, kde funguje již více než  
30 let. Mám zkušenost z  lesní ma-
teřské školky v  Německu. Tam zís-
kaly lesní školky oficiální status 

a  jsou podporovány státem i  obce-
mi. Mají širší možnost svobodné-
ho rozvoje a  nemusejí každoden-
ně řešit svou existenční otázku. 
Zároveň jsme měli možnost navštívit 
Vyšší odbornou školku, kde je vyučo-
ván obor lesní pedagogika. Absol-
venti tohoto oboru působí i v kamen-
ných mateřských školkách. Prvek 
kontaktu s přírodou je pro děti vel-
kým přínosem, protože je učí respek-
tu a toleranci k  životnímu prostředí, 
k sobě navzájem i k dospělým.

  Provozujete oblíbenou lesní 
školku Tři údolí, jak se bude li-
šit nově otevřená lesní školka 
v Libčické ulici? Už máte název?

Vzhledem k tomu, že naši intuitivní 
pedagogové citlivě reagují na pod-
něty, které přicházejí ze strany dětí,  
je každý den v lesní školce jiný. In-
spirace každého dne vychází z oka-
mžitých podnětů, které nám příroda 
nabízí. Tento přístup bude pojítkem 
mezi Lesní školkou Tři údolí a  no-
vou školkou v Libčické ulici. Název 
Tři údolí v  sobě zahrnuje údolí Či-
mické, Bohnické a Draháňské. Děti 
z lesní školky v Libčické ulici budou 
většinu dne trávit v Čimickém údolí, 
proto bude název obou školek stejný. 

  Kdy ve vašem životě padlo 
rozhodnutí zřídit lesní školku? 
Po narození mých dětí vidím svět 

jejich očima. Oslovila mne koncep-
ce nově vznikající iniciativy lesních 
školek a rozhodla jsem se ji založit 
v blízkosti svého bydliště. 

  Pro koho je lesní školka 
vlastně určena? Mnoho rodičů 
se na ní dívá minimálně 
podezíravě…

Lesní školka je určena pro všechny 
děti ve věku od tří do šesti let. Děti se 
cítí ve volné přírodě svobodně, mají 
dost prostoru pro pohybové aktivi-
ty, kontakt s přírodou je nenásilným 
způsobem vede k  všestrannému 
rozvoji. Mají možnost zkoumat své 
okolí všemi smysly a učit se vlastním 
prožitkem. Samozřejmě, některé ro-
diče nesdílí nadšení svých dětí pro 
hru s blátem, ale pro děti je to skvě-
lý nástroj  pro rozvoj fantazie, krea-
tivity a  jemné motoriky.

  A zvládne ji opravdu každé 
dítě? 

Ano. A  pokud dáte svému dítěti 
možnost strávit celý den v přírodě, 
odmění se vám spokojeným a nad-
šeným úsměvem.  -vk-

PŘEDŠKOLNÍ VzDěLáVáNÍ

V Čimicích začala vznikat lesní školka

ROzhOVOR

Lesní školku určitě zvládne každé dítě

VÍcE INfORmacÍ:
  www.3udoli.cz   Budova budoucí lesní školky nyní prochází 

rekonstrukcí

  Kateřina Tichá
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Celkem jedenáct škol zřizovaných 
osmou městskou částí dostane od 
Prahy 8 dotaci na dokrytí platů 
asistenta pedagoga. „Prostředky 
na platy asistentů z hlavního měs-
ta nestačí, a to nemluvím o totální 
ignoraci této problematiky ze stra-
ny státu. Dnes, když dětí s určitým 
hendikepem přibývá, je fungová-
ní asistentů klíčové. Pokud nezajis-
tí do budoucna jejich financování 
stát, považuji za více než potřebné, 
aby Praha 8 i nadále doplňovala po-
třebné finanční prostředky sama ze 
svého rozpočtu,“ uvedl radní pro 
školství Martin Roubíček. 

Radnice osmého obvodu integra-
ci podporuje dlouhodobě. Městská 
část proto ze svého rozpočtu uvol-
ňuje peníze na asistenty již řadu let.

Dotace ve výši 450 tisíc korun 
bude rozdělena podle skutečných 

úvazků asistentů mezi čtyři mateř-
ské školy (Šiškova, Chabařovická, 
Na Přesypu a Řešovská) a sedm zá-
kladních škol (Libčická, U Školské 
zahrady, Lyčkovo náměstí, Na Slo-
vance, Hovorčovická, Glowackého 
a Burešova). 

Otázka zapojování hendikepo-
vaných dětí do vzdělávacího pro-
cesu je v současné době velmi ak-
tuální. Pokud takový žák nemá být 
odkázán na speciální školy, je jedi-
nou možností využít služeb asis-
tenta. Toho dítěti přiznává krajský 
úřad, respektive magistrát, nic-
méně souhlas s asistencí není vá-
zán na nárok na získání finančních 
prostředků. 

„Logické by bylo, aby byl sou-
hlas s  asistencí automaticky spo-
jen s financováním, které by však 
měl zajišťovat stát. V  současnos-
ti je magistrát v podstatě sám pro-
ti sobě, protože pokud přizná asis-
tenci, pak na ni finančně přispívá. 
Ale bohužel nedostatečně, úhra-
dy se pohybují jen v nějakých po-
dílech, většinou jde o zhruba tře-

tinový až poloviční příspěvek. 
Zbytek musejí doplatit školy, kte-
ré dítě s hendikepem přijmou,“ po-
psal situaci Roubíček. „Takové ško-
ly mají moji velikou úctu, protože 
se s tím musí nějak poprat. Namís-
to toho, aby stát zajišťoval inkluzi 
hendikepovaných dětí, přesouvá 
problém na města a  školy. Navíc 
ze studií, a myslím, že při citlivém 
přístupu i  z  osobních zkušeností 

vyplývá, že přítomnost hendike-
povaného dítěte ve standardním 
kolektivu má pozitivní vliv na psy-
chický vývoj a  vzdělávání ostat-
ních dětí,“ dodal.

V  Praze 8 je několik škol, které 
k  inkluzi přistupují. Jedná se tře-
ba o  ZŠ Slovanka, která má mezi  
600 žáky 123 dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, nebo ZŠ 
Lyčkovo náměstí.  -hš-

fINaNcOVáNÍ VzDěLáVáNÍ

Hendikepované děti mají podporu radnice

ROzŠIŘOVáNÍ maTEŘINEK

Kapacita karlínských školek se má zvýšit

 Stát problematiku 
hendikepovaných dětí  

zcela ignoruje.

 Potřeba asistentů pedagoga ve školách stále roste

Osmá městská část podala na Minister-
stvo školství, mládeže a  tělovýchovy ČR žá-
dost o  dotace na vybudování nástavby objek-
tu MŠ U Sluncové v Karlíně a čtyř nových tříd 
mateřské školy v  objektu Pernerova 29. Tam 
by mělo vzniknout detašované pracoviště ZŠ  
a MŠ Lyčkovo náměstí. 

„Pokud bude žádost úspěšná, mělo by v roce 
2015 vzniknout 128 nových míst,“ prohlásila 
radní Markéta Adamová, v  jejíž gesci jsou ev-
ropské fondy a dotační politika. 

Počet míst v  mateřských školách v  Praze 8 
radnice posledních deset let soustavně navyšu-
je, což umožňuje z  velké části pokrýt poptáv-
ku občanů osmého obvodu. „Současná kapaci-
ta je nejvyšší za 20 let. Jiná situace je ale právě 
v Karlíně, kde běžné stavební rozšiřování nedo-
voluje stará zástavba. Přijatá opatření umožní, 
aby se počet míst v mateřských školách koneč-
ně zvýšil i tam,“ vysvětlil radní pro školství Mar-
tin Roubíček. 

Přijatá opatření i slova radního Roubíčka po-
tvrzují výsledky právě dokončené studie Opti-
malizace sítě školských zařízení z hlediska efek-
tivního vynakládání rozpočtových prostředků 
v návaznosti na prognózu demografického vý-

voje na území MČ Praha 8 (více na str. 34). Zprá-
va jednoznačně hovoří o tom, že Karlín se kvů-
li nové výstavbě stane místem, kde bude hrozit 
nedostatek míst v  mateřských školách. „Tento 
závěr jsme očekávali. Z velkého množství naplá-
novaných nových bytů nemáme radost. Ale ne-
máme ani možnost, jak to ovlivnit. Navíc pro-
dej pozemků i záměr na výstavbu není a nebyl 
v kompetenci radnice. Můžeme jen apelovat na 
rozum investora, aby v rámci výstavby zřídil ma-
teřskou školu,“ upozornil Roubíček.

Dotační titul Fond rozvoje kapacit mateřských 
a základních škol je spolufinancován z fondu Ev-
ropské unie a musí být ukončen v roce 2015. Měst-
ská část proto musí náklady na nástavbu a přestav-
bu zahrnout do rozpočtu na příští rok. V případě 
nástavby u objektu MŠ U Sluncové se jedná o zhru-
ba šest milionů korun, vybudování tříd v objek-
tu Pernerova 29 by mělo přijít na 29 milionů ko-
run. Městská část by se na projektech měla podílet  
15 procenty z celkových nákladů.  -hš-

 MŠ U Sluncové by měla získat nástavbu
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Distribuci  
měsíčníku Osmička
provádí společnost 

V případě, že Vám časopis  
nedošel do schránek,  

nebo jste jej obdrželi pozdě,  
kontaktujte nás  

na e-mailu info@distribucni.cz  
nebo na zelené lince 800 888 558

/placená inzerce/

/placená inzerce/

/placená inzerce/

/placená inzerce//placená inzerce//placená inzerce/

/placená inzerce/
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V Praze 8 se rodí stále více dětí a ka-
pacity mateřských škol jsou již ne-
dostačující. Z toho důvodu vznikne 
v objektu bývalé ZŠ Pernerova deta-
šované pracoviště MŠ Lyčkovo ná-
městí (čtyři třídy) a v MŠ U Slunco-
vé nástavba (jedna třída). „Městská 
část se snaží vynakládat své pro-
středky smysluplně, a proto pro tyto 
dvě akce zároveň zažádala o dota-
ci u  Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR,“ sdělila Petra 
Hainzová, která je pověřena řízením 
Servisního střediska pro správu ma-
jetku MČ Praha 8. 

Kromě Karlína a  Libně mohou 
v budoucnosti být nedostatečné ka-
pacity v mateřských školách i v ob-
lasti ZŠ Hovorčovická v Kobylisích. 
„Nyní zpracováváme studii a chtě-
li bychom v případě nutnosti zřídit 
třídy mateřské školy v rámci objek-
tu ZŠ Hovorčovická. Náklady v tuto 
chvíli zatím ještě nejsou vyčísleny,“ 
uvedla Hainzová.  

Zateplování mateřinek 
úspěšně pokračuje
Dále se Servisní středisko MČ Praha 
8 zaměřuje na zateplování zbylých 
mateřských škol. V osmém obvodu 
jsou již zatepleny MŠ Na Přesypu, 
MŠ Na Pěšinách, MŠ Korycanská 
12 a po tomto létě i MŠ Štěpničná. 
Další školkou v pořadí je MŠ Kory-
canská 14, kde je rekonstrukce plá-
novaná na léto roku 2015. Servisní 
středisko aktuálně plánuje vypsání 

výběrového řízení na projektovou 
dokumentaci, odhadované nákla-
dy zateplení se pohybují do deseti 
milionů korun včetně DPH.

 „V  Praze 8 jsou zatepleny již 
všechny sídlištní základní školy, 
a  proto dále pokračujeme i  u  ma-
teřských škol,“ vysvětlila Hainzová. 

Servisní středisko bude z vlastních 
zdrojů zateplovat MŠ Korycan-
ská 14, projekty chce však připra-
vit pro dalších pět mateřských škol. 
V příštím roce se bude zateplení tý-
kat i třech největších MŠ v Praze 8, 
konkrétně MŠ Šiškova, MŠ Bojaso-
va a MŠ Krynická. Tyto projekty bu-

dou spolufinancovány z Operační-
ho programu Životní prostředí.

ZŠ Ústavní  
se dočká nové jídelny

Servisní středisko v Praze 8 chys-
tá rovněž dokončit svůj plán ohled-
ně rekonstrukce jídelny v ZŠ Ústav-
ní. Tato jídelna vydává denně přes 
1200 jídel denně a je tedy největší 
školní jídelnou v Praze 8. „Původ-
ně jsme plánovali stravovací pro-
voz rekonstruovat již tento rok, ale 
bohužel výběrové řízení se značně 
prodloužilo a veškeré stavební prá-
ce nelze provádět během školního 
roku,“ doplnila Hainzová. Na konci 
léta byly v jídelně vykonány úpra-
vy umožňující provoz na další škol-
ní rok, ale hlavní část rekonstrukce 
by proběhla v době letních prázd-
nin roku 2015.   -vk-

INVESTIcE

Další mateřinky se dočkají zateplení
  Do budoucna 

se počítá 
i s rozšířením 
mateřinky 
v Hovorčovické 
ulici 

  V budově 
bývalé  
ZŠ Pernerova 
by měly 
vzniknout  
čtyři třídy
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Ještě před pár lety rodiče budou-
cích prvňáčků tuto školu spíše mí-
jeli. Zájem o  ni nebyl příliš velký. 
Za pět let se ze Základní školy Pet-
ra Strozziho na Invalidovně stalo 
prestižní školské zařízení, do které-
ho se sjíždějí děti nejen z Prahy 8, 
ale z celé metropole.

Na počátku byla myšlenka biling-
vní, tedy dvojjazyčné výuky už od 
prvního stupně. Ředitel-
ka školy Petra Jehnová 
pro ni postupně získáva-
la jak kvalitní české pe-
dagogy, které vede Sylva 
Slabihoudková, tak rodi-
lé mluvčí ze Spojených 
států amerických a  Vel-
ké Británie pro odpole-
dní konverzace. „V současné době 
na naší škole spolupracujeme s pěti 
rodilými mluvčími, kteří mají před-
chozí zkušenosti s  lektorováním,“ 
informovala Jehnová. Vedoucí bi-
lingvní sekce a třídní učitelka Sylva 
Slabihoudková ji doplňuje: „Jsem 
velmi hrdá na to, že žáci jsou již po 
prvním roce výuky schopni se do-
mluvit anglicky, a to zcela přiroze-
ně a bez zábran.“

ZŠ Petra Strozziho je první obec-
ní základní školou v Praze 8, která 
se může pyšnit úspěšným fungová-

ním bilingvní výuky. Principem je 
výuka anglického jazyka ve všech 
předmětech kromě českého jazy-
ka a témat, která se vztahují k čes-
ké historii a geografii. V současné 
době je tak vyhledávanou školou. 
„Náš bilingvní program je totiž ur-
čen nejen pro děti, které pocháze-
jí z  dvojjazyčných rodin, ale i  pro 
děti, jejichž znalost angličtiny je 

prakticky nulová,“ sdělila 
ředitelka Jehnová.

Velký úspěch škola za-
znamenala minulý školní 
rok, kdy se žákům 3. roč-
níku podařilo získat vy-
soce nadprůměrné skóre 
v  celonárodním srovná-
vacím testu Kalibro v ob-

lasti anglického jazyka. Průměrná 
úspěšnost žáků dosáhla 85,6 pro-
centa oproti celonárodnímu prů-
měru, který činil 67,2 procenta. 
Kromě toho žáci úspěšně absolvo-
vali mnohem náročnější zkoušky 
Cambridge YLE (Young Learners 
English), které prokázaly jejich vý-
borné znalosti jazyka, a tím získali 
certifikáty britské univerzitní spo-
lečnosti Cambridge English.

Kvůli obrovskému zájmu rodi-
čů z celé Prahy tak byly letos ote-
vřeny dvě první bilingvní třídy. 

„Naše dcera navštěvuje bilingvní 
třídu pod vedením paní učitelky 
Slabihoudkové už třetím rokem 
a  celá rodina je za to moc ráda. 
Když Verunka přecházela ze škol-

ky, anglicky neuměla vůbec a teď 
už běžně hovoří a píše. Nedokážu 
si představit, že by chodila do jiné 
školy,“ uvedla maminka jedné ze 
žákyň.  -vk-

zŠ PETRa STROzzIhO

Z „obyčejné“ školy se stala prestižní

Karlínská 
škola letos 

otevřela dvě 
první bilingvní 

třídy.

  Sylva Slabihoudková (vlevo) a ředitelka školy Petra Jehnová  
při výuce v moderně vybavené učebně
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Osmá městská část u příležitosti vý-
ročí heydrichiády stejně jako vloni 
vypravuje již potřetí autobusový zá-
jezd pro žáky devátých tříd spojený 
s  návštěvou koncentračního tábo-
ra Mauthausen. Na místě nejprve 

proběhne pietní vzpomínka k uctě-
ní památky obětí československých 
vlastenců, podporovatelů a příbuz-
ných parašutistů operačních skupin 
Anthropoid, Silver A, Out Distance 
a  Intransitive zavražděných právě 
v  Mauthausenu. Následovat bude 
prohlídka takzvaného bunkru a tá-
borového areálu. Odpoledne účast-
níci navštíví město Linz.  

„Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 
23. října 2014, tedy den před vý-
ročím nejmasovější popravy čes-
kých vlastenců. Mnozí z  nich byli 
obyvatelé Prahy 8. Velkým symbo-
lem je pro nás a  naše děti přede-

vším hrdinská smrt teprve čtrnác-
tileté žačky Jindřišky Novákové 
z Libně,“ uvedl místostarosta Pra-
hy 8 Michal Švarc, iniciátor akce. 
„Loňská i předloňská návštěva, po-
každé spojená s  položením věn-
ce a  květin k  památníku českým 
obětem v  determinačním táboře, 

byla pro všechny účastníky hlubo-
kým prožitkem. S potěšením jsem 
zaznamenal, že naše žáky výklad 
a prohlídka areálu zaujaly a živě se 
o  tyto tragické události zajímali,“ 
doplnil Švarc. Zájezd i vstup do are-
álu koncentračního tábora pro žáky 
i jejich učitele hradí MČ Praha 8. 

„Považuji za velmi přínosné při-
pomínat našim dětem historii, a to 
právě v místech, kde se přímo psa-
la. O to více si zde totiž každý uvě-
domí, že je nutno dělat vše proto, 
aby se již takové hrozné okamžiky 
nikdy neopakovaly,“ dodal radní 
pro školství Martin Roubíček.  -vk-

hEyDRIchIáDa

I letošní deváťáci navštíví Mauthausen

Libeňskou vilu zaplnily děti
Grabova vila patřila v září dětem. Zaplnila ji Výstava pro děti na míru ušitá, která se díky vysokému počtu malých návštěvníků stala nejúspěšnějším 
podobným projektem. Ve vile se také uskutečnilo vyhlášení oblíbené soutěže Prázdninový deník. Obě akce pro děti organizovala místostarostka  
Prahy 8 Vladimíra Ludková, která navíc malé návštěvníky sama výstavou provázela.  -red-

Považuji za velmi  
přínosné připomínat  
našim dětem historii,  
a to právě v místech,  
kde se přímo psala,  

uvedl Martin Roubíček.

  Místostarosta 
Michal Švarc 
inicioval 
cestu do 
Mauthausenu 
již dvakrát
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S počátkem nového školního roku začíná i spor-
tovní a výcviková sezona sportovních potápěčů, 
kteří před rokem našli své nové působiště v  pa-
desátimetrovém bazénu na Šutce. Modrá Hvěz-
da je jediným pražským klubem, který má již ve 
svých stanovách jako hlavní činnost zapsán vý-
cvik mládeže, a to jak výcvik v plavání s ploutve-
mi a přístrojovém potápění, tak zejména spor-
tovní a závodní činnost v několika disciplínách 
potápěčského sportu. Patří sem především již 
zmíněné plavání s ploutvemi, které mohou začí-
nat již děti od šesti sedmi let a kam patří od de-
seti let i disciplíny plavané v bazénu pod vodou 
s  malými jednolitrovými lahvemi. Ty jsou pak 
dobrou přípravou pro soutěže v  orientaci pod 
vodou – plavou se od 14 let na volné vodě s pří-
strojem a kompasovým zařízením. 

Právě v této disciplíně patří závodníci Modré 
Hvězdy k nejlepším nejen v naší republice, ale 
i v Evropě a na světě. Z 52 medailí získaných na 
vrcholných soutěžích za 15 let činnosti klubu je 
velká většina titulů mistrů světa nebo Evropy 
právě z této zajímavé disciplíny. 

Nejdůležitější skupinou oddílu je družstvo mlá-
deže, které se pravidelně zúčastňuje závodů a sou-
těží, jako jsou několik kol České ligy mládeže, mis-

trovství republiky i jiných jednorázových soutěží 
doma i v zahraničí. Nové družstvo mladých, kte-
ré se před rokem při zahájení naší činnosti na Šut-
ce vytvořilo, již dosáhlo několika dobrých výsled-
ků a ti nejlepší – zejména ročníků 2004 a 2005 – již 
figurují v celorepublikovém žebříčku na předních 
místech. Určitě pro ně bylo i dobrou motivací, když 

mohli jako pomocníci působit na Světovém pohá-
ru v plavání s ploutvemi, který klub organizoval 
na jaře na Šutce a který svojí účastí 490 závodní-
ků z 85 klubů a 19 zemí patří k vůbec nejmohut-
nějším v devítileté historii této vrcholné soutěže. 
Všechny tyto aktivity jsou otevřené i pro další zá-
jemce a klub rád přivítá další posily.  -red-

SPORTOVNÍ POTáPěNÍ

Klubu Modrá Hvězda začala sezona

ThajSKý BOx

Umění osmi končetin
Thajský box, v originále Muay Thai, 
je v zemi svého původu národním 
sportem. Vyučuje se povinně na 
všech stupních školského systému 
včetně mateřských škol. Malí Thajci 
tak často začínají trénovat už od tří 
let věku. Od šedesátých let, zejmé-
na pak pod vlivem akčních trháků 
z osmdesátých let v čele s filmy Je-
ana Clauda Van Damma a díky vli-
vu japonské soutěže K-1, začal thaj-
ský box pronikat do celého světa.

Nově se v Praze 8 otvírá třída pod 
vedením profesionálního trenéra 
a amatérského zápasníka s dlouhole-
tými zkušenostmi. Tento kurz je ur-
čen pro všechny zájemce kondičního 
Thai boxu ve věku 16 až 60 let v tě-
locvičně ZŠ Chabařovická. Kurz za-
číná náborovou hodinou 22. října od  
19 hodin. Vstup do tělocvičny je 
z  areálu tenisových kurtů. Thajský 

box je nazýván „uměním osmi konče-
tin“. Toto označení vychází z široké-
ho repertoáru techniky, které se v boji 
používají. Patří sem údery rukama, 
nohama, lokty a koleny. Dalším cha-
rakteristickým zápasovým prvkem je 
široká škála klinčovacích technik. Sa-
motný zápas muay thai probíhá v rin-
gu zpravidla v pěti tříminutových ko-
lech. Před zahájením souboje tančí 
bojovníci za zvuku bubnu, cimbálu 
a  jávské flétny bojový tanec. Podle 
tradice jde mimo jiné o vzdání pocty 
svému učiteli – trenérovi a soupeři. 
Během tradičního rituálu mají bojov-
níci na hlavách čelenky zvané Mong-
-kon, které jim trenér před začátkem 
zápasu sundává z hlavy.   -mt-

  Sportovní 
potápěči 
využívají 
moderního 
areálu 
Šutka

Možná jste už někdy přemýšle-
li nad tím, jestli byste se doká-
zali případnému útoku, třeba na 
ulici, ubránit. Možná jste přemýš-
leli i  nad tím, jestli byste doká-
zali ubránit své blízké. Odpověď 
na tyto otázky vám mohou při-
nést tréninky nejúčinnějšího se-
beobranného systému světa Krav 
Maga.

„Nemusíte být žádný bojovník, 
nebo typ, který se rád pere, na tré-
ninky chodí muži i ženy od 16 do 
60 let,“ řekl nám k tomu instruk-
tor Krav Maga Igor. „Cvičit chodí 
lidé, kteří se chtějí hýbat a nebaví 
je třeba posilovna nebo aerobik. 
Musím přiznat, že mám vždyc-

ky radost, když vidím, jak se moji 
klienti zlepšují jak po technické, 
tak po fyzické stránce,“ usmívá se 
sympatický trenér.

A kam můžete za Krav Maga vy-
razit? Úplně nově se nabízí mož-
nost trénovat ve fitness centru na 
Palmovce. Ranní cvičení vás nabi-
je energií do nového dne a záro-
veň se naučíte účinné techniky pro 
svoji obranu. Pokud si nejste jistí, 
jestli by se vám cvičení zamlouva-
lo, můžete si vyzkoušet první tré-
nink zdarma a pak se rozhodnout.

Tréninky probíhají v  pro-
storách Fitness Světa pod Pal-
movkou na náměstí Dr. Václava 
Holého.  -id-

KRaV maga

Za sebeobranou  
a kondicí na Palmovku

VÍcE INfORmacÍ:
  www.sport4fighter.cz

Fo
to

: v
er

pa



42 Měsíčník Městské části Praha 8                         www.praha8.cz  říjen 2014

SPORT

Na stadionu Juliska se začátkem září uskuteč-
nilo dvoudenní republikové finále OVOV – pro-
jektu atletické všestrannosti olympijských vítězů 
Roberta Změlíka a Romana Šebrleho. Okresní 
kolo soutěže se konalo s finanční podporou MČ 
Praha 8 v areálu ZŠ Mazurská 19. května a přes 
kolo krajské se několik jednotlivců ze ZŠ Mazur-
ská, ZŠ Žernosecká a ZŠ Burešova dostalo až do 
finále republikového.

Celkový počet dětí zapojených do soutě-
že dosáhl 190 tisíc v 1200 základních školách 
v  celé republice. V  rámci okresních a  kraj-
ských kol (tedy kvalifikace) soutěžilo přes  
13 tisíc dětí. 

Nejlepších 600 sportovců se utkalo právě na 
Julisce. Vynikající výsledky zaznamenali i spor-
tovci z Prahy 8. Jakub Novotný ze ZŠ Burešova 
byl třetí mezi 13letými chlapci a Kateřina Jose-
fusová ze ZŠ Žernosecká byla třetí mezi děvča-
ty ročníku 2004. 

„Jménem městské části Praha 8 moc gratuluji 
oběma medailistům. Těší mě, že se i naše školy 
do projektu zapojily, a věřím, že je to povzbudí 
k ještě větší účasti do budoucna,“ prohlásil rad-
ní pro školství Martin Roubíček.  -jf-

aTLETIKa

Sportovci z Prahy 8 
uspěli ve finále

  Na Julisce se sešlo šest stovek mladých atletů

KuNg-fu 

Fyzická síla, 
pružnost 
a koordinace
Čínské bojové umění kung-fu jsme ještě v ne-
příliš vzdálené minulosti znali jen z  hong-
kongských filmů. Dnes se můžeme učit 
přímo od čínských mistrů i v tuzemsku. Jed-
ním z  nich je i  mistr Zhai Feng, zakladatel 
Wudang Kung-fu Association. V  roce 2008 
založili Miroslav Krutina a  Stanislav Jurík 
Kung fu Factory. Hlavní instruktor Stanislav 
Jurík za svůj největší úspěch považuje dru-
hé místo ve cvičení tradičních sestav na mist-
rovství světa Chin Woo asociace v roce 2000 
v Číně.

Děti se učí základům shaolinského kung-
-fu, které klade větší důraz na rozvoj fyzické 
síly, pružnosti a koordinaci pohybů. Pro lepší 
motivaci slouží zavedení výkonostních stup-
ňů, které jsou pro žáky ukazateli dosažené 
úrovně a staví před ně nové mety.

Škola sama pořádá víkendy, příměstské 
tábory, letní soustředení, veřejné vystoupe-
ní a účastní se soutěží. V posledních dvou le-
tech děti i  instruktoři Kung fu Factory sou-
těžili na evropském mezinárodním festivalu 
čínského wushu v Praze, kde dosáhli velké-
ho úspěchu. A letos děti získaly dokonce šest 
medailí.

Kung fu Factory vás srdečně zve na dny 
otevřených dveří v  ZŠ Mazurská, Svíd- 
nická 1, a to 15. a 22. října vždy od 15 do 
16 hodin.  -dak-

 Škola pořádá i letní soustředění

  Jakub Novotný  
byl mezi třináctiletými sportovci třetí

VÍcE INfORmacÍ:
  www.wutao.cz/kungfufactory
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Fitness Center Báry a Hanky Šulcové, klub vě-
nující se sportovnímu aerobiku a fitness týmům, 
je již sedmým rokem v řadě nejúspěšnějším od-
dílem jak v tuzemsku, tak i v Evropě. Přes 20 let 
působí v Základní škole Burešova.

Na třech povinných nominačních závodech si 
závodnice z Kobylis vybojovaly svou účast na le-
tošním mistrovství Evropy. Z klubu odjížděl na 
evropský šampionát rekordní počet závodnic 
(45) a tři trenérky. 

V  nejmladší kategorii kadetů měl klub hned 
několik zástupců. V kategorii fitness aerobik na 
celé čáře zvítězil tým s názvem „Motorkářky“. Již 
od prvního kola byl tento tým jasným adeptem na 
zlatou medaili. V nejprestižnější kategorii kadet 
jednotlivkyň dlouho soupeřily o zlatou medaili 
dokonce hned dvě členky fitness centra. Finálové 
rozhodující kolo patřilo Viktorii Prokopové, která 
nakonec získala stříbro. Druhá závodnice Kateři-
na Sekerová bohužel ve finálovém kole zakopla 
a taková chyba se v nabité konkurenci neodpouš-
tí. Dalšími mistryněmi Evropy ve věkové katego-
rii kadet jsou Lucie Vesecká, Andrea Provazníko-
vá a Daniela Kamešová, které soutěží ve trojicích. 
Jejich klubové kolegyně Marie Brousilová, Lucie 
Brousková a  Kristýna Jurášková se takovéhoto 
velkého šampionátu účastnily poprvé a vybojo-
valy hned bronzovou medaili. V kategorii kade-
tů měl klub ještě jedno zastoupení, a to v podobě 
pětičlenného fitness týmu, což je nově založená 
kategorie, která na ME ve Vídni měla svou premi-
éru. Děvčata se sestavou „Mexico“ přivezla zpět 
domů bronzovou medaili. 

V  juniorské kategorii reprezentovaly klub 
hned dva fitness týmy a  jedno trio sportovní-
ho aerobiku. Osmičlenný fitness tým dominoval 
soutěži již od počátku a ve finále potvrdil, že prá-
vě on patří na evropskou špičku. Pětičlenný fit-
ness tým se nenechal zahanbit a též přivezl zla-
tou medaili. Rovněž trio sportovního aerobiku 
soutěžilo v kategorii juniorů poprvé a vedlo si 
skvěle, obsadilo třetí místo.

V kategorii seniorů měl klub hned tři želízka 
v ohni. Fitness tým získal při své premiéře bron-
zovou medaili, stejně tak jako trio sportovního ae-
robiku. V kategorii párů závodil a zlatou medaili 
získal exkluzivní závodník a trenér FC BHŠ Bren-
ton Andreoli, který je původem Australan a je již 
několikanásobným mistrem světa. Při své návště-

vě v roce 2012 si zamiloval Prahu, a jak sám říká, 
když vybíral klub, ve kterém by zde chtěl působit, 
nebylo příliš o čem přemýšlet. Klub Báry a Hanky 
Šulcové je v ČR absolutní špičkou. To mu svědčí 
i fakt, že na konci ceremoniálu při finále ME ob-
držely trenérky klubu obrovskou trofej jako oce-
nění pro nejúspěšnější tým celého ME.

Na podzim kobyliský klub otevírá opět ně-
kolik kurzů pro děti a opět pořádá nábor no-
vých holčiček a kluků do pohybové sportovní 
přípravky.  -red-

SPORTOVNÍ aEROBIK

Kobyliský klub stále sbírá úspěchy
  Závodnice 

z Kobylis 
patří mezi 
evropskou 
elitu

VÍcE INfORmacÍ:
  www.fitness-center.cz
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Na kurtech v Horních Měcholupech se 6. Září 
konal již šestý ročník přeboru Prahy v miniteni-
su. Pro představu, minitenis, poměrně nová teni-
sová kategorie, se hraje na zmenšený dvorec na 
jeho šířku, a to přes minisíť. Kurt je tedy zhru-
ba čtvrtinový a samozřejmě i míče jsou výrazně 
měkčí a lehčí než standardní pro dospělé. Letos 
se jej podle věkových kvót mohly účastnit roční-
ky 2007, 2008 a 2009. 

Tým TC ESO byl složen z šesti šikovných bor-
ců. Byla to historicky první účast klubu na přebo-
ru v této věkové kategorii. V prvním kole tenisté 
z Kobylis jednoznačně přehráli Meteor B, ve čtvrt-
finále Lokomotivu Praha, v semifinále ale nesta-
čili na tým Meteor A. V klíčovém souboji o medai-
li proti Tenis Klánovice otočili nepříznivé skóre 
1:3 na zápasy a zvítězili 5:3. Celkově bylo na co 
se dívat, úroveň šestiletých hráčů je často obdivu-
hodná, jejich přístup k zápasům a oslavná gesta 
svědčí o potenciálu nových šampionů. Především 
ale je potřeba často a pilně trénovat a věnovat te-
nisu maximum, bez toho se z minitenistů vynika-
jící závodní hráči nestanou.  -vk-

TENIS

Žáčci TC ESO uspěli v pražském přeboru

 Tým TC ESO byl v Měcholupech třetí

Na Rohanské nábřeží zavítal  
20. a 21. září již podesáté největší 
republikový in-line festival LifeIn-
Line Tour. V sobotu večer probíha-
la večerní jízda, bohužel velmi ne-
příznivé počasí bylo na vině slabé 
účasti této in-line party. 

Příjemné nedělní počasí však při-
lákalo ke startu během dne 400 re-
gistrovaných bruslařů a  stovky 
dalších diváků. Od brzkého rána 
závodily děti na odrážedlech i  na 
bruslích. K  odpolednímu finále 
Českého poháru v půlmaratonu se 
na start závodu na osm kol posta-
vil vedle české špičky, a v podsta-
tě kompletní reprezentace, i  čtyř-
násobný mistr světa a loňský vítěz 
Yann Guyader. Vedle něj i dva další 
reprezentanti Polska Bartosz Choj-
nacky a Wojciech Baran. V cíli byl 
nejrychlejší právě Guyader před 
Chojnackim a  našimi reprezen-
tanty Ondřejen Suchým, Matějem 
Pravdou a Matějem Krupkou. V zá-

vodu žen zvítězila česká olympio-
nička v  short tracku Kateřina No-
votná, která zdárně sekundovala 
i mužům. Za ní se umístily Malwi-

na Fituchová z Polska a Češka Ni-
col Hlůšková. Městskou část Praha 
8 zastupoval místostarosta Michal 
Švarc, který nad akcí převzal zášti-

tu a  nakonec i  předával ceny nej-
lepším závodníkům. Celá akce se 
konala za finanční podpory hlavní-
ho města i radnice Prahy 8.  -jf- 

BRuSLENÍ

Milovníci in-line řádili v Karlíně 

 Závodů se zúčastnily i stovky dětí

  Ceny nejlepším předávali 
místostarosta Michal Švarc 
a několikanásobný mistr světa  
Yann Guyader
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Skvělé září prožívají softbalistky A  týmu žen 
Joudrs Praha. Nejprve se jim podařilo vybojo-
vat v italském Montegranaro v konkurenci deví-
ti mistrů evropských zemí 2. místo v nejprestiž-
nější evropské klubové soutěži nově zvané ESF 
Premiere Cup. Dosáhly tak nejlepšího umístě-
ní v evropských soutěžích v historii svého klu-
bu. Tímto nebývalým úspěchem bohnické hráč-
ky potvrdily dlouholetou příslušnost k evropské 
špičce a opět výborně reprezentovaly Prahu 8 na 
mezinárodní úrovni. Na domácím hřišti pak po 
dramatickém finále zvítězily ve Final Four, finá-
le Poháru České softbalové asociace.

Česká republika měla začátkem 
září na nejdůležitějším klubovém 
turnaji starého kontinentu díky loň-
skému vítězství Eagles Praha hned 
dva zástupce. Hráčky Joudrs v  zá-
kladní skupině našly pouze jediné-
ho přemožitele, a  to právě obhájce 
titulu a  svého dlouholetého riva-
la z Krče. Všech osm zbylých utkání 
bohnická děvčata vyhrála, ze základní skupiny 
postoupila z prvního místa a díky výhře nad ho-
landským šampionem v posledním utkání sku-
piny se kvalifikovala do přímého souboje o finá-
le. V něm se Joudrsačky utkaly opět s Eagles, ale 
tentokrát své krčské rivalky přesvědčivě zdolaly 
výsledkem 10:3. Ve finále se pak Joudrs utkaly 
s italským mistrem La Loggia, kterého ve skupi-
ně přehrály 5:3. Ve finále však bohužel Češky vý-
hru nezopakovaly a podlehly 0:5.

V sobotu 20. září se v bohnickém softbalovém 
areálu při ZŠ Dolákova utkaly čtyři nejlepší žen-
ské týmy bojující o český pohár na turnaji Final 
Four. V semifinále uspěli oba favorité, jak krč-
ské Eagles, tak i domácí Joudrs, i když cesta do 
finále nebyla pro domácí tým vůbec jednoduchá 
a houževnatá děvčata z trojského SaBaTu zdolal 
až po tuhém boji. Před samotným vyvrcholením 
turnaje starosta Prahy 8 Jiří Janků, který nad Fi-
nal Four převzal záštitu, spolu s radním pro ob-
last školství Martinem Roubíčkem slavnostně 
otevřeli na hřišti Joudrs novou tribunu, jejíž vy-

budování radnice Prahy 8 význam-
ně finančně podpořila. Po násled-
ném slavnostním nadhozu starosty 
se již rozhořel finálový souboj jak 
na hřišti, tak i na tribunách. K vidě-
ní byl velmi kvalitní softbal s mnoha 
odpaly i pěknými akcemi v poli. Do-
mácí děvčata se sice ujala vedení 4:1, 
soupeř poté vystřídal nadhazovačku 
a proti rakouské posile se jim už to-

lik nedařilo, naopak Eagles vyrovnaly a tak mu-
selo o vítězi rozhodnout prodloužení. V něm si 
pevnější nervy zachovala děvčata z Prahy 8 a za 
mohutného jásotu mnoha svých fanoušků zved-
la po právu nad hlavy český pohár.

Bohnické hráčky tak výborně vstoupily do zá-
věru letošní sezony, jejímž vyvrcholením bude 
souboj o titul domácího mistra. Očekává se, že 
se o něj opět utkají tradiční soupeři, tedy krčské 
Eagles a bohnické Joudrs.  -pp-

SOfTBaL

Joudrs mají stříbro 
v evropském poháru

KRaV maga

Děti  
se mohou učit 
sebeobraně
Po úspěšně dokončeném prvním roce vý-
uky Krav Magy na Ládví, kde byly otevře-
ny celkem dva stupně pokročilosti, všichni 
žáci úspěšně složili zkoušky z daných stup-
ňů obtížnosti. V novém školním roce se pro-
to otevírá nová začátečnická třída. Výuka 
bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 20 ho-
din. Najdete nás v tělocvičně ZŠ Chabařovic-
ká, vstup od tenisových kurtů. 

Krav Maga pro děti je určena dívkám 
i chlapcům a má za cíl naučit je, jak se vy-
pořádat s  nebezpečnými situacemi a  záro-
veň v  nich vybudovat zdravou sebedůvěru 
a respekt. Kurz je zaměřen na pohybové do-
vednosti, rovnováhu, reakční čas, vytrvalost, 
reflexy a techniky sebeobrany. Pozornost je 
věnována prevenci agresivity a rozpoznává-
ní nebezpečných situací.

U nejmladších dětí je náplní řada her, kte-
ré pomáhají s  koordinací, celkovou pohyb-
livostí a  obratností. Během učení jsou hry 
opatrně protkány pokyny a principy, jež po-
mohou při řešení ohrožujících situací.

Krav Maga pro děti je speciálně uprave-
ná pro jejich potřeby a možnosti jak fyzic-
ké, tak psychické. Bere se v potaz jak vyví-
jející se kostra a celková anatomie dítěte, 
tak i citlivější psychika. Navzdory tematice 
sebeobrany a řešení ohrožení je kladen dů-
raz na zachování dětství a pohody, lektoři 
se vyhýbají vyvolávání zbytečné míry stra-
chu.   -km-

VÍcE INfORmacÍ:
  Jan Horák, instruktor 

tel.: 778 003 880 
e-mail: jan.horak@kravmaga.cz

Krav Maga pro děti  
je speciálně upravená  

pro jejich potřeby a možnosti,  
jak fyzické tak psychické.  

Bere se v potaz jak vyvíjející se 
kostra a celková anatomie dítěte, 

tak i citlivější psychika.

Bohnický 
klub získal 
nejcennější 

umístění 
v mezinárodních 

soutěžích.

  Hráčky Joudrs 
s pohárem  
pro vítěze 
Final Four
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V prvním kole mistrovství republiky v  Muay 
Thai, které se pod dohledem prezidenta asoci-
ace thajského boxu Petra Otticha uskutečnilo  
14. září, zazářil i zástupce osmého obvodu Pavel 
Pupena z bohnické RSF Praha 8. 

Klub vedený trenéry Martinem Gaňem  
a Lukášem Kubátem funguje již třetím rokem, 
a to i díky spolupráci s městskou částí Praha 8. 
Každý, kdo má chuť si zatrénovat a porovnat 
síly s ostatními, má možnost přijít vyzkoušet 
si tento zajímavý sport na první hodinu, kte-
rá je zdarma. 

Pavel Pupena trénuje v RSF něco málo přes je-
den rok a na svůj vůbec první zápas, který ukon-
čil ve druhém kole knokautováním soupeře, se 
podle svých slov těšil, i když příprava nebyla jed-
noduchá. U mimořádného výsledku bohnické-

ho svěřence nechyběl radní Prahy 8 Tomáš Sla-
bihoudek. 

„Je dobře, že kromě tradičních sportů podpo-
ruje Praha 8 i ty pro některé méně známé, a po-
máhá tak k jejich propagaci v očích veřejnosti. 
Sám jsem trénink thajského boxu pod vedením 
interkontinentálního šampiona Martina Gaňa 
vyzkoušel a musím se přiznat, že jsem netušil, 
nakolik vyčerpávající zkušenost to může být,“ 
dodal s úsměvem Slabihoudek.

„Sport je to náročný především po fyzické 
stránce, ale nesmíme opomenout ani důležitost  
psychické koncentrace. Rozhodně mohu rekre-
ační tréninky thajského boxu doporučit všem 
bez rozdílu věku i pohlaví. Naše tréninky pravi-
delně navštěvují také děvčata. V thajském boxu 
je důležitá přísná disciplína, kterou musí dodr-

žovat každý, kdo to myslí s tímto sportem vážně. 
Přijďte se o tom přesvědčit do tělocvičny v areá-
lu TJ Slovan Bohnice,“ zve všechny zájemce je-
den z trenérů Martin Gaňo.

„Příprava trvala několik měsíců a byla nároč-
ná pro nás i pro Pavla. S Martinem oba moc dob-
ře víme, co musí člověk zápasové přípravě obě-
tovat. O to větší radost nám Pavel svým skvělým 
výkonem udělal. Byl to jeho vůbec první zápas 
a hned k. o. v druhém kole. Nevím, jestli jsme 
byli více nervózní my nebo Pavel,“ dodává dru-
hý z trenérů Lukáš Kubát.

Nezbývá než popřát oběma trenérům i všem 
jeho svěřencům hodně sil v další přípravě a bu-
deme doufat, že tento úspěch nebyl poslední 
a klub bude Prahu 8 reprezentovat skvělými vý-
sledky i v budoucnu. � -ar-

ThajSKý BOx

Reprezentant z Bohnic  
jasně zvítězil

  Tomáš Slabihoudek, Pavel Pupena,  
Lukáš Kubát, Martin Gaňo, Aleš Rataj (zleva)

  Thajský box  
je náročný především po fyzické stránce

Sportovní klub pétanque 
Kulová osma 
zve zájemce 
všech věkových  
kategorií na své  
pravidelné tréninky pétanque, 
které vede profesionální trenér vždy ve středu od 15 hodin  
v areálu Základní školy Glowackého, Praha 8 – Bohnice. 

Bližší informace najdete na  
http://kulovaosma.blogspot.cz

VÍcE INfORmacÍ:
 www.rsfpraha.cz 

 Facebook RSF Praha Muay Thai Klub
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Obyvatelé Prahy 8 si mohou již 
nyní vybírat z  mnoha sportov-
ních aktivit. Ačkoliv jsou možnos-
ti sportovního vyžití opravdu širo-
ké, městská část Praha 8 se snaží 
neustále zlepšovat kvalitu sportov-
ních ploch a sportovišť. Například 
nově podpořila výstavbu nafukova-
cí haly pro softbalový klub Joudrs. 

Ten má velmi dobré zázemí v ZŠ 
Dolákova, kde se nachází softbalo-
vé hřiště. To bude letos díky výstav-
bě nafukovací haly na zimu zakryté 
a tedy i přístupné. Bude tak využi-
telné v  zimních měsících, a  to ne-
jen pro žáky sousedících základních 
škol, ale v určitých hodinách i pro 
širokou veřejnost. Projektová do-
kumentace této haly s nestandard-
ním tvarem je již hotová a  odhad 
nákladů na projekt jsou tři miliony 
korun. Tato částka zahrnuje jak díl-
čí stavební práce, tak technické vy-
bavení – náhradní generátory, které 

udrží halu v případě výpadku ener-
gie nafouknutou. Hala bude po do-
končení předána do správy softba-
lového klubu, který se postará o její 
správu a údržbu, včetně financová-
ní jejího provozu a hrazení nákladů 
na energie. „Je pro nás prioritou ne-

ustále vylepšovat možnosti sporto-
višť a nabídnout občanům osmého 
obvodu více variant jak trávit svůj 
volný čas aktivně. Díky nafukova-
cí hale si sportovci přijdou na své 
i v zimě a softbalový klub bude moci 
bez problémů fungovat,“ uvedla 

radní Prahy 8 Dana Kvačková. V plá-
nu je i výstavba multifunkčního cen-
tra, které v Praze 8 schází. 

V  osmé městské části existuje 
kromě Joudrs mnoho sportovních 
organizací, které nabízejí rozličné 
sportovní vyžití. Děti si mohou vy-
brat podle toho, co je zajímá, od ai-
kida až po ping-pong. Pro ty, kteří 
ještě na začátku školního roku ne-
byli rozhodnuti, byla připravena 
celopražská akce Sporťáček. Kona-
la se 6. září v Braníku a jejím cílem 
bylo představit různé sportovní dis-
ciplíny a informovat o nich rodiče 
a děti. „Myslím, že akce Sporťáček 
pomohla dětem najít to, co je bude 
bavit. Při dnešních možnostech pro 
ně a jejich rodiče opravdu není jed-
noduché učinit správné rozhodnu-
tí,“ dodala Kvačková, která na akci 
Sporťáček podpořila školu thajské-
ho boxu DH 48 působící na Praze 8 
v Karlíně.  -vk-

INfRaSTRuKTuRa

Nová hala umožní sportovat i v zimě

  Karlínská škola thajského boxu se prezentovala i na akci Sporťáček
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První desetiletí balonového létá-
ní zaznamenala také nevelký počet 
aktivních vzduchoplavkyň. Byla to 
především Sophie Blanchardová, 
žena slavného vzduchoplavce, který 
v létech 1790 a 1791 vzlétl i v Pra-
ze. Ta po smrti manžela v roce 1808 
dále provozovala „vzduchoplavec-

kou živnost“. Až do roku 1819, kdy 
při veřejné produkci zahynula. Po 
manželovi zdědila i pozemní perso-
nál, v němž snad byl i pražský rodák 
Václav Tužil. Ten se později objevil 
také v Praze jako samostatný vzdu-
choplavec. Druhou vzduchoplavky-
ní byla Jeanne Labrosse-Garnerino-
vá, jejíž neteř Elise později skákala 
z balonu padákem.

Patrně třetí v  řadě a  první ve 
střední Evropě byla Wilhelmine 
Rei chardová, manželka profesora 
Johanna Carla Gottfrieda Reichar-
da z  Drážďan. A  paní Wilhelmina 
okusila i pražské nebe.

Dne 31. května podnikla svou 
čtrnáctou vzduchoplavbu na louce 
v stavovských zahradách v Buben-
či. Nejvyšší dvůr pozoroval zajíma-
vý pokus z bubenečského loveckého 
zámku. Neohrožená vzduchoplav-
kyně mávala žlutočerným císař-
ským praporem a  rozhazovala na 
zem květiny a básně. Plula ve znač-
né výši až do okolí Českého Brodu, 
a nedaleko tohoto města u vesnice 
Břístev, pět hodin od Prahy na jed-

né louce po sedmé hodině večer ve 
zdraví přistála. Tuto zprávu přinesla 
2. června 1820 Prager Zeitung. 

Wilhelmine Reichardová se na-
rodila v roce 1788. První vzducho-
plavbu podnikla již v  roce 1811. 
Spolu s  manželem přijela do Pra-
hy začátkem května 1820 a jak 
líčí citovaná zpráva novin posled-
ního května vzlétla ve Stromovce, 
v  prostoru pod místodržitelským 
letohrádkem. Západní vítr unášel 
balon k  východu. Balon přeletěl 
Holešovice, překročil Vltavu a přes 

Libeň směřoval dále. Bylo to po-
prvé, kdy se nad Libní objevil vel-
ký balon s lidskou posádkou, navíc 
tvořenou mladou a pohlednou dá-
mou. Paní Wilhelmine minula Kyje, 
Běchovice, Úvaly a nakonec přistá-
la až u Českého Brodu.

Z  Prahy zamířili manželé Rei-
chardovi do Vídně. Poslední vzdu-
choplavbu paní Wilhelmine pod-
nikla v říjnu 1826 v Mnichově. Poté 
žila poklidným životem v kruhu své 
rodiny.  Pavel Sviták,  

 Letecká historická společnost

LETEcTVÍ

Krásná dáma plující nad Libní

  Wilhelmine Reichardová, první německá vzduchoplavkyně, v roce 1820 
nedlouho po pražském vzletu. Drobný text na vyobrazení praví:  
Podle přírody před její 15. vzdušnou cestou, litografie od Kunikeho ve Vídni.

 Vzlet balonu Jeanne Labrosse-Garnerinové ve Francii kolem roku 1810

Neohrožená 
vzduchoplavkyně  

mávala žlutočerným 
císařským praporem 

a rozhazovala na zem 
květiny a básně. 

DISTRIBucI měSÍčNÍKu OSmIčKa
provádí společnost 

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

/placená inzerce/
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Poradna

V poslední části právního „okénka“ jsme se 
věnovali problematice elektronického pla-
tebního rozkazu. Mimo jiné jsme si elektro-
nický platební rozkaz definovali jako druh 
zkráceného avšak plnohodnotného občan-
skoprávního řízení, které je velmi často uží-
váno v případě uplatnění žalobcových práv 
namísto klasické civilní žaloby. V dnešní čás-
ti se blížeji podíváme na to, jakými způsoby 
se lze proti elektronickému platebnímu roz-
kazu bránit.

Dojde-li k situaci, kdy je po uplatnění ža-
lobcova práva soudem vydán elektronický 
platební rozkaz, je na žalovaném, aby dbal 
o svá práva a bránil se proti vydanému pla-
tebnímu rozkazu. Odpor je řádným oprav-
ným prostředkem stejně jako odvolání pro-
ti rozsudku, je zde volena pouze jiná právní 
terminologie. 

Je namístě zmínit, že je pouze na žalo-
vaném, zda se platebnímu rozkazu podvo-
lí a splní jemu uloženou povinnost nebo se 
rozhodne bránit a proti platebnímu rozka-
zu podá včasný a řádně odůvodněný odpor. 
Podání odporu, jak bylo zmíněno, leží na 
bedrech žalovaného, občanský soudní řád 
k institutu odporu stanoví dvě základní pod-
mínky, a to že odpor musí být podaný včas 
tj. do 15 dní od doručení platebního rozkazu 
žalovanému do vlastních rukou a musí být 
řádně odůvodněn, tzn. musí v něm být uve-
deny všechny rozhodné skutečnosti. 

Je-li odpor podán včas a  řádně odůvod-
něn, potom soud po doručení tohoto odpo-
ru, elektronický platební rozkaz zruší a vydá 
nařízení ústní projednání věci. K  první ze 
zmiňovaných podmínek, jak bylo uvedeno, 
lhůta pro podání odporu činí 15 dní. Jedná 
se o  tzv. lhůtu prekluzivní, po jejímž uply-
nutí právo na podání odporu zaniká. Dále 
je k  této podmínce lhůty namístě uvést, že 
se jedná o tzv. lhůtu procesně-právní, tedy 
v uvedeném případě postačí, aby byl odpor 
podán poslední den lhůty ať už zprostředko-
vateli poštovních služeb či přímo na poda-

telně soudu. K druhé ze zmiňovaných pod-
mínek, tedy náležitému odůvodnění odporu 
proti platebnímu rozkazu. 

Žalovaný je povinen svůj nesouhlas s od-
porem náležitě odůvodnit, pod sankcí za-
mítnutí odporu. Takovýto požadavek se jeví 
jako zcela logický, pokud by totiž žalovaný 
nebyl povinen své nesouhlasné stanovisko 
řádně zdůvodnit, docházelo by zcela určitě 
ke zneužívání odporu proti platebnímu roz-
kazu, kdy by žalovaný tímto neodůvodně-
ným odporem pouze účelově protahoval ří-
zení. Pokud tedy není odpor podán, řádně 
odůvodněn nebo podán včas, stává se z elek-
tronického platebního rozkazu pravomocný 
rozsudek, proti kterému se nelze odvolat. 

K samotné formě odporu je vhodné zmí-
nit, že by měl obsahovat obecné náležitos-
ti podání, tedy z  podání musí být patrno: 
kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které 
věci se to týká a co sleduje, podepsáno a da-
továno. Kromě shora uvedených náležitostí 
je odpor proti platebnímu rozkazu v zásadě 
bezformální úkon, v tomto ohledu je ovšem 
vždy vhodné požádat o radu odborníka.

V příštím právním okénku se budeme za-
bývat náhradou škody. 

PRáVNÍK RaDÍ

Platební rozkaz. Jak se bránit?
V právním „okénku“ advokátní kanceláře Michaely Šafářové 
se budeme věnovat právní úpravě opravných prostředků proti 
vydanému elektronickému platebnímu rozkazu

Michaela Šafářová
advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

V této oblasti vám velmi  
rádi poskytneme bezplatné právní 
konzultace, a to například  
na naší pobočce v Bohnicích  
po předchozím objednání  
na info@vaseadvokatka.cz  
případně na tel.: 603 555 985  
nebo 604 666 554. 

BOTaNIcKá  
zahRaDa  
hl. m. Prahy

Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja
www.botanicka.cz

PrograM  
na říjen 2014
  SuŠKa_RaIS 

do 16. 11. 2014, venkovní expozice, 
9.00–17.00 hod.

Celkem sedmnáct objektů umístěných po 
celém areálu trojské botanické zahrady.

  DýNě 
do 26. 10. 2014, Ornamentální zahrada, 
9.00–17.00 hod.

Dávno víme, že dýně není určena jen k de-
koraci, ale je i výbornou a stále více využíva-
nou surovinou pro kuchyňské zpracování. 

  STROmy 
8. 10. 2014–4. 1. 2015, venkovní expozice, 
výstavní sál, 9.00–17.00 hod.

Botanická zahrada hl. m. Prahy je oproti ji-
ným botanickým zahradám mladá, a přesto 
má mnoho dřevin, které jsou impozantní 
a sbírkově zajímavé. Tyto unikáty budou 
označeny informačními tabulemi.

  DEN STROmů 
20. 10. 2014, Venkovní expozice,  
nebo výstavní sál (dle počasí),  
14.00 hod.

Akce se bude konat u příležitosti slavnost-
ního představení Průvodce po zajímavých 
dřevinách. Knihu pokřtí proslulý český 
botanik RNDr. Václav Větvička.

  KOmENTOVaNá PROhLÍDKa  
PO zajÍmaVých STROmEch  
BOTaNIcKé zahRaDy 
21. 10. 2014, sraz u pokladny  
Fata Morgana, 15.00 hod.

Kurátor dřevin mírného pásu Tomáš Ven-
cálek představí všechny unikátní dřeviny, 
které v zahradě rostou. Můžete se těšit na 
zajímavé a mnohdy překvapivé informace 
ze života stromů.

  hRáTKy S PLODy 
25.–26. 10. 2014, Ornamentální zahrada, 
9.00–17.00 hod.

Přijďte si vyřezat veselý nebo strašidelný 
obličej do jedné ze stovek dýní, které bu-
dou v areálu k dispozici, a užijte si pestré 
barvy podzimně zbarveného areálu!

  VýzNamNé STROmy PRahy 
30. 10. 2014, výstavní sál, 17.00 hod.

Přednáška Aleše Rudla. V hlavním městě 
roste celá řada pozoruhodných stromů. Bě-
hem přednášky se dozvíte tipy na zajímavé 
dřeviny, jež často nesou důležitá poselství.

Změna programu vyhrazena. 
Bližší informace najdete na www.botanicka.cz
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jaK SE SPRaVujE čESKá REPuBLIKa?

Shrnutí seriálu
Tímto článkem končí naše povídání o tom, jak 
se spravuje Česká republika. Je tedy na místě, 
abychom si zopakovali věci, které jsou podle 
mého názoru důležité. Jako první bych zdů-
raznil, že jestli chci dosáhnout nějakého vý-
sledku, tak musím do jednání vstupovat s cí-
lem najít řešení a  ne s  tím, že mám pravdu 
a přes ni nejede vlak. 

Veřejná správa se dělí na státní správu a sa-
mosprávu. Státní správa může dělat pouze to, 
co jí dovolují zákony, a samospráva zase to, co 
zákony nezakazují. U nás máme tzv. smíšený 
model, to má za následek, že na úřadě měst-
ské části jeden úředník striktně trvá na para-
grafech a druhý s vámi hledá řešení. V České 
republice existují tři druhy obcí – obce s rozší-
řenou působností (ORP – kde občan může ře-
šit všechny možné situace, pokud nespadají do 
kompetence speciálního úřadu, např. báňský 
úřad), obce s pověřeným úřadem (tady občan 
vyřídí pouze některé věci, velmi často to býva-
jí obce se stavebním úřadem), obce (prakticky 
všechny malé obce). Existují města a statutár-
ní města, která se poznají podle toho, že v čele 
je primátor a ne starosta. Praha má svůj zákon, 
dělí se na městské části, kde Prahy 1 až 22 jsou 
prakticky ORP a ostatní jsou v podstatě obce. 
Dělba pravomocí mezi městem Prahou a jejími 
částmi je dána statutem, který schvaluje zastu-
pitelstvo Prahy.

E-government je elektronické vládnutí, vy-
užívání informačních technologií veřejnými 

institucemi. Nejvýznačnějšími projekty e-go-
vernmentu jsou Czech POINT, datové schrán-
ky, a  Základní registry veřejné správy. Tyto 
projekty a  mnoho dalších byly realizovány 
z peněz EU. Při využití těchto prostředků nej-
častěji zaplatí obec nebo město 15 procent, 
zbytek jde z EU. Peníze z EU se vyplácejí až po 
ukončení projektu, další podmínkou je, že pro-
jekt musí fungovat minimálně pět let. 

Města a obce zastupují zájmová sdružení. 
Nejvýznamnějšími jsou Svaz měst a obcí Čes-
ké republiky. Nyní sdružuje kolem dvou a půl 
tisíce měst a obcí. Sdružení místních samo-
správ ČR má nyní zhruba tisícovku měst a 
obcí. Kraje sdružuje Asociace krajů České 
republiky. Existuje také profesní sdružení, 
a  to Sdružení tajemníků městských a  obec-
ních úřadů ČR, které je dobrovolným sdruže-
ním fyzických osob, jež vykonávají funkci ta-
jemníka obce či města. Celý systém právních 
předpisů si můžeme představit jako pyrami-
du. Na vrcholu je ústava. Směrem dolů násle-
dují ústavní zákony, zákony, zákonná opatře-
ní, vyhlášky k  zákonům, nařízení, vyhlášky 
samosprávy. 

Vzhledem k tomu, že již nekandiduji a po 
více než třiceti osmi letech končím v zastupi-
telstvu naší městské části, tak bych chtěl po-
přát všem občanům správnou volbu, kom-
petentní a vlídné úředníky a splnění alespoň 
malých přání. 

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

SETKáNÍ  
s politiky

ODS
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).

TOP 09
Zástupce radnice za TOP 09 můžete 
kontaktovat následovně: 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, 
725 016 068,tomas.slabihoudek@ 
praha8.cz, Dana Kvačková,  
e-mail: dana.kvackova@praha8.cz.

KSČM
Zastupitelé KSČM v Praze 8 mají  
pro občany tuto nabídku: vytipujte 
největší problémy naší městské části, 
pokusíme se je spolu s vámi řešit.  
Volejte +420 734 430 327 či použijte 
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD
Zastupitele za ČSSD můžete navštívit 
v jejich dočasné kavárně do 9. 10.  
od 8.00 do 19.00 v Ládví před kinem. 
V úterý 7. 10. jsou v kavárně u KD Krakov. 
Přijďte si popovídat o tom, jak může 
městská část Praha 8 vypadat v dalších 
čtyřech letech.

strana zelených
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.

nezÁvIslÉ fÓrum
Členy vedení radnice Prahy 8  
za Nezávislé fórum můžete kontaktovat 
takto: Místostarostu Michala Švarce  
na tel. č. 606 035 260, e-mail:  
michal.svarc@praha8.cz, radního  
Václava Musílka na tel. č. 724 889 420,  
e-mail: vaclav.musilek@praha8.cz.
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NOVě NaROzENé DěTI 

LEDEN 2014
 Matějka Adam 

 Zimmermannová Anna

ÚNOR 2014
 Šrámek Šimon 

BŘEZEN 2014

 Přibyl Eduard 
 Šmejkal Jiří 

DUBEN 2014 
 Bohuslavová Anna
 Čápová Zuzana 
 Egerová Barbora 

 Paterok Jan 

 Sysala Eduard 
 Vašák Jiří 

KVĚTEN 2014

 Gvoždík Antonín 

 Procházka Oliver Jan 
 Kostohryzová Lucie 
 Koláříková Hana 
 Tyrnova Vladislava 
 Titěra Tobiáš

 Valenčík František 

ČERVEN 2014
 Dvořák Karel 
 Jiráčková Eliška 
 Jindřichovská Edita 
 Lavický Matouš

 Mastroianni Daniel 

 Matějec Vojtěch 
 Mečířová Emily
 Tomičová Kristýna

 Ryčlová Eliška 
 Šalplachta Marek 

ČERVENEC 2014

 Hauser Adam 

 Hubáček Vojta 
 Kincl Jindřich 
 Klůs Josef 
 Paraska Daniel 
 Soukupová Kristýna 

 Štěpánková Sára 
 Štefaňáková Tina 
 Truncová Nikola 

 Vyhlídka Adam 

SRPEN 2014
 Bajer Matyáš 

 Davidová Tereza 

 Gabriel Michael Rafael 
 Havel Martin 
 Ježková Karla 

 Joníková Eliška 
 Jirsa Jakub 
 Kubík Tom 
 Pařízek Dennis 
 Palánová Hana 
 Pavlínková Stella 

 Růžičková Tereza 
 Svoboda Hubert 
 Ullmann Denis 

 Vála Jakub 

ZÁŘÍ 2014
 Škubalová Šárka

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

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

Prosíme rodiče, aby zasílali  
fotografie pouze u dětí,  

které nejsou starší dva měsíce. 
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zal. 1956

HVĚZDÁRNA  
ĎÁBLICE 

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

PrograM na říjen 2014
 otevírací doba 
Po: 13.30–15.30, 18.00–21.00; St: 20.00–22.00; 
Čt: 13.30–15.30, 20.00–22.00; Ne: 14.00–16.00
St: 29. 10. – podzimní prázdniny 10.00–12.00, 13.30–15.30. 

  PŘednÁŠKy  
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30. 

  6. 10.    Ing. Miroslav Jakeš : ŠPICBERKY – po stopách českého 
polárníka na meteorologických stanicích.

13. 10.    Ing. Jiří Polívka: RADIOVÉ OČI ASTRONOMŮ.

  PoŘady (film. večery) 
s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30.

20. 10. a 27. 10.   Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.

 PozorovÁní oblohy daleKohledy 
Po, Čt: 13.30–15.30; St, Čt: 20.00–22.00, Ne 14.00–16.00 
Po: 20. a 27. 10. 20.00–21.00 
Za jasného počasí! Přístupné bez objednání .
Denní obloha: Slunce: povrch  se  skvrnami 
Noční obloha: Měsíc: do 10. 10. a od 29. 10. do 31. 10. Uran, 
Neptun: za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné 
soustavy: po celý říjen. Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie: za 
bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) 
je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, 
astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy,knížky aj.)

  hromadnÉ nÁvŠtĚvy
vždy ve St a Čt 19.00–20.00 mohou hvězdárnu navštívit předem 
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro 
rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo 
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení 
hvězdárny (záleží na počasí).

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

  PodzImní PrÁzdnIny
St 29.10. otevírací doba 10.00–12.00,13.30–15.30. 
10:15   O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)
14:15   Pohyby Země a čas.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce.

  PohÁdKy Pro nejmenŠí 
Ne 19. 10. od 10.15    Odkud svítí Sluníčko.

  Pozorování 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, tramvaj č. 10  
a 10 minut pěšky podél hřbitova  
a pak ulicí Pod hvězdárnou na kopec

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

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 minut pěšky obcí na kopec            

pozvánky
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Znění tajenky z minulého čísla: Československé legie slaví sto let

Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8:  
Karlín – nejstarší předměstí Prahy,  
vydanou Muzeem hl. m. Prahy  
ve spolupráci s odborem  
kultury ÚMČ Praha 8, jsou: 

 Jana Jabůrková (Praha 8)
 Zdeňka Fardová (Praha 8)
 Eva Veselá (Praha 8)

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

SuDOKu (středně těžká)

Luštěte křížovku  
o zajímavé ceny!zÁbava

10
vylosovaných výherců  

obdrží knihy Petra Majera  
„Česká republika Má vlast – můj domov“  

a Jindry Svitákové  
„Osudové roky české státnosti“.
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

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

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

 ČISTÝ BYT? OD SEIFRTA 
VYMALOVÁNO. Mít. štuky,  
lak a stěrka + návštěva zdarma. 
Tel.: 606 227 390. 

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

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

 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ 
práce, výškové práce za pomoci 
plošiny. Máme cenu pro každého. 
www.omitky-malby.cz Stěhování. 
Tel.: 728 827 827.

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

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů.  
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec 

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

 ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ: 
malování, instalatérské,  
zednické aj. domácí práce.  
Tel.: 602 835 102. 

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

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

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

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

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.  
Tel.: 233 551 973, 728 324 916. 

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

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

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

 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. 

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

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

 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 

SLUŽBY

 SERVIS PC pro Prahu 8.  
Tel.: 604 552 778.

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

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

 MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ  
koberců a čalouněného nábytku. 
Tel.: 604 711 750.

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

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

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

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

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

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

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

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

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246.

 SÍDLO PRO S.R.O., místo 
podnikání OSVČ od 190 Kč/měs. 
Tel.: 728 991 247.  
www.SidloproFirmuPraha.cz

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

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ, 
hlídání dětí. Tel.: 774 877 972.

 ŽEHLÍME ZA VÁS včetně 
dopravy. Tel.: 608 221 626. 
Žehlení plus. 

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET  
i BD a SVJ.  
Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

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

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

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

 HODINOVÝ MANŽEL – 
profesionální pomocník  
pro opravy, montáže a další 
pomoc ve vaší domácnosti,  
na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

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

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

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

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

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

 PROVEDEME VERTIKUTACI 
vašeho trávníku naším 
vertikutátorem. Tel.: 724 006 275. 

 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY 
naší technikou. Tel.: 724 006 275.

 CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční 
metoda, rychlá reakce, slušné 
jednání. Tel.: 724 006 275.

 PROVÁDÍME: sádrokartony, 
obklady, dlažby, instalatérské 
práce, bytová jádra, elektro, 
malování, vyklízení.  
Tel.: 777 852 270.

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

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

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972. 

 NABÍZÍM ŽEHLENÍ PRÁDLA. 
Rychle, levně, spolehlivě.  
Tel.: 720 556 676.  
vyzehlimvam@seznam.cz 

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

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



56 Měsíčník Městské části Praha 8                         www.praha8.cz  říjen 2014

Inzerce

NÁKUP – PRODEJ

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

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

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

 BIKEMARAST.cz prodej  
a servis jízdních kol. 
Novovysočanská 589/7,  
vchod: Skloněná.  
Tel.: 776 346 435. 

 MED OD VČELAŘE 130 Kč.  
Tel.: 607 412 779. 

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

 PRODÁM PROFES. SAUNU 
v osob. vl., 46 m2, P8 – Troja.  
Tel.: 774 204 549

VÝUKA – KURZY

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

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

 DOUČUJI MATEMATIKU 
srozumitelně a přátelsky VŠ, SŠ 
(i ZŠ), Tel.: 722 745 139.

 „ZKUS SI TO S ÚSMĚVEM“. 
Pro žáky 5. ročníků – příprava 
na přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia s dlouholetou tradicí, 
každý pátek od 17. 10. 2014.  
Do 17. 4. 2015 od 15.00 do 18.00 
hodin v ZŠ Špitálská, Praha 9, 
metro Vysočanská. (ČJ, M, obecné 
studijní předpoklady).  
Možnost zvýhodněného 
předplatného. Nové možnosti 
individuální přípravy žáků  
9. ročníků. Tel.: 724 512 382,  
www.zkus.sito.sweb.cz

 SOUKROMÁ VÝUKA AJ A ČJ 
www.anglictina-cestina-praha.cz 
Tel.: 721 343 142

 VYUČUJI HRU NA KYTARU. 
Klasicky. Tel.: 607 508 097. 

 DOUČOVÁNÍ Z ÚČETNICTVÍ. 
737 700 884.

AUTO – MOTO

 KOUPÍM FELICII.  
Tel.: 602 123 253. 

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

REALITY – POPTÁVKA

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, 
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.: 222 941 032 
nebo 603 420 013.

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

 KOUPÍM BYT V PRAZE 8.  
Přímo od majitele.  
Tel.: 604 617 788.

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

KOUPÍM BYT V PRAZE 8,  
pouze od majitele. E-mail:  
irena.ragasova@re-max.cz.  
Tel.: 731 618 364.

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. nebo větší do  
15 tis. vč. pop. Tel.: 603 257 202.

REALITY – PRONÁJEM

 PRONAJMU NEBYTOVÝ 
PROSTOR v ul. Prosecká 54/47, 
18 m2, přízemí rod. Domu. WC, 
kuchyňský + sprchový kout,  
před domem lze parkovat.  
Tel.: 728 264 431. 

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

 PRONAJMU GARÁŽ 
i dlouhodobě – ulice Písečná, 
1200 Kč/měs. Tel.: 720 149 644.

 PRONAJMU GARÁŽ Frýdlantská, 
cena dohodou. Tel.: 606 911 561.

 PRACUJÍCÍ PÁR hledá tímto 
pronájem bytu. Zařízení 
nerozhoduje. Cena do 14 000 Kč 
– záleží na velikosti bytu. Děkuji. 
Tel.: 777 640 390.

 PRONAJMU GARÁŽOVÉ  
STÁNÍ P8 Hnězdenská ul.  
Cena 950 Kč. Tel.: 777 008 747. 

 PRONÁJEM GARÁŽE P8. Levně. 
Tel.: 721 489 200. 

 BYTOVÉ DRUŽSTVO PRONAJME 
dva nebytové prostory 
k podnikání. Nám. Dr. Holého 
v blízkosti metra „B“ Palmovka. 
Pro informace volejte:  
602 666 569.

REALITY – PRODEJ

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

 PRODÁM NEBYTOVÝ PROSTOR 
v OV 46 m2 profesionální sauna. 
Praha 8 – Troja. Tel.: 774 204 549.  

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

REALITY - SLUŽBY

 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). 

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

ZDRAVÍ

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

 STOMATOLOGICKÁ ORDINACE 
přijme nové pacienty.  
MUDr. Jitka Forejtová,  
Tišická 396/1, Praha 8.  
Tel.: 233 555 555. 

 MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA 
a chybějících vitaminů v těle. 
Najde vám příčinu i řešení  
při únavě, alergiích, vysokém 
tlaku, menstruačních potížích, 
cukrovce, dně a bolestech zad. 
Pomůže při hubnutí. Pha 5.  
Tel.: 608 155 338.

 ALTERNATIVNÍ LÉČENÍ, 
odstranění psychosomatických 
problémů, které způsobují 
problémy na fyzickém těle, 
odstranění bloků vzniklých 
v dětství. Praha 8.  
Tel.: 604 618 274.  
Odstranění návyků.

 ODBORNÁ POMOC 
PSYCHOLOGA pro každého. 
Rychlá a účinná.  
www.terapeutkleisner.cz

 MENOPAUZA –  
www.psychoterapie-kobylisy.cz  
Tel.: 605 844 314. 

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE  
přijímá pacienty. Tišická 396/1, 
Praha 8. Tel.: 721 609 409,  
info@healthy-smile.cz

KRÁSA

 KADEŘNICTVÍ BOHNICE.  
Tel.: 604 147 243. 

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

 KOSMETIKA – NOVĚ,  
ošetření galvanickou žehličkou. 
Lodžská, Praha 8 „ŠTĚSTÍČKO“. 
Tel.: 773 077 370. 

 SALON VIOLET přijme kadeřnici, 
částečná klientela zajištěna. 
Nástup možný ihned. Vratislavská 
389/1, P-8, Mhd Odra.  
Tel.: 602 937 661.

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

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

 PEDIKÚRA, masáže nohou.  
Tel.: 774 877 972.

 SPA PEDIKÚRA 150 Kč + masáže. 
Tel.: 607 244 012 Bohnice.

OSTATNÍ

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

 HLEDÁME DOMOVNÍKA  
pro bytový dům v Praze 8.  
Tel.: 602 395 531.

 LEVNÉ JEDNODENNÍ  
turisticko-poznávací zájezdy, 
www.mozaika-tour.cz  
Prodej a odjezdy z Prahy 8.  
Tel.: 728 988 754.

 BRIGÁDA V ÚČTÁRNĚ.  
Hl. studentku, př. důchodce.  
Znalost Pohody výhodou. Prac. 
doba 2–4 hod. denně. Zaučím.  
E-mail: johankasez@seznam.cz
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