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Měsíčník Městské části Praha 8

Milí sousedé,
jak se říká, změna je život, a právě jednu takovou 
držíte teď v ruce. Po více než šesti letech jsme se 
rozhodli změnit grafickou podobu vaší Osmičky. Tento 
krok nevyplynul z nějakého našeho rozmaru, ale od 
názorů nejen vás, občanů, ale také odborníků. 

Časopis se pravidelně zúčastňuje soutěže Zlatý 
středník, kde se mezi periodiky veřejné správy umísťuje 
mezi nejlepšími. Porota oceňuje především obsahovou 
pestrost časopisu a také názorovou pluralitu. Měla 
ale i některé výtky týkající se grafické podoby, protože 
i v této oblasti jdou média stále kupředu. Tak proto tato 
změna, která se vám, alespoň doufám, bude líbit. 

Co se vám ale stejně jako mě asi líbit nebude, 
je současná situace ohledně plánování výstavby 
na území hlavního města. Již dříve jsem 
mnohokrát kritizoval magistrátem chystaný 
Metropolitní územní plán a to, že pod rouškou 
moderní „líbivosti“ velmi zjednoduší podobu 
současného územního plánu. Tím nejen usnadní 
v mnoha případech výstavbu, kde by to dříve bylo 
nemyslitelné, ale zejména dává doslova zelenou 
zahušťování výstavby stávající. Vzniká tak situace, 
kdy současná politika magistrátu doslova zvedá 
developerům sebevědomí a ti se opět začínají zajímat 
o místa, nad kterými by dříve zlomili hůl. 

Minulý měsíc vedení radnice třeba nesouhlasilo se 
záměrem zrušit v meziblokovém prostoru ve Vršní ulici 
stávající plochy zeleně a zřídit místo nich parkovací 
plochu pro komerční účely. To snad ani komentář 
nepotřebuje, ne? 

Léto je v plném proudu, a tak nezapomeňte navštívit 
nově otevřené koupaliště Ládví. Stojí to za to!

S přáním slunečného srpna

Jiří Janků 
starosta MČ Praha 8
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Milovníci odpočinku u  vody mají 
další důvod k radosti. Po letech se 
jim opět otevřel areál koupaliště 
Ládví. Zatím jen ve zkušebním pro
vozu, ale kdo by v parných dnech 
nevyužil možnosti osvěžení.

„Nemalá část občanů čekala 
řadu let na tento okamžik. Doklá
dá to i skutečnost, že po slavnost
ním otevření se již areál velmi sluš
ně zaplnil. Přál bych si, aby si ho 
lidé oblíbili a houfně ho využívali,“ 
řekl zástupce starosty Prahy 8 Ond
řej Gros, který stál za znovuotevře
ním koupaliště. Podle něj bylo nut
né i  z  důvodu přívalových srážek 
na čas uzavřít část nové travnaté 
plochy, aby rostliny řádně zakoře
nily. „Doufám, že návštěvníci toto 
chápou, bylo to nutné,“ sdělil mís
tostarosta.     

První den provozu čekal na ná
vštěvníky bohatý program. Vystou
pil například 1. klub Českých kraso
plavců, následoval koncert kapely 
Děda Mládek Illegal Band. K dispo
zici byla  i výtvarná dílna pod vede
ním místostarostky Vladimíry Lud
kové a  program pro děti,  včetně 
skákacího hradu.

Trnitá cesta k záchraně
Koupaliště bylo uvedeno do pro
vozu v  roce 1982 a od roku 2003 
bylo uzavřené. Areál v majetku stá
tu chátral, na což si stěžovali nejen 
okolní obyvatelé. Radnice Prahy 8 
proto rozjela administrativně vel
mi náročnou akci, na jejímž konci 
bylo svěření koupaliště do její péče. 

Následná revitalizace areálu za
hrnula zejména přestavbu bazénů, 
jejichž původní uspořádání bylo 
vhodné pouze pro neplavce. Nově 
tam vznikl velký bazén 30 krát  
12,5 metru s  dostatečnou hloub
kou a  brouzdaliště. Součástí are
álu jsou i dvě hřiště na pétanque, 

volný čas

Osmý obvod se stává plaveckým  rájem

 Již první den byl areál slušně zaplněn

 Děti 
mohou 

využívat 
skluzavku

 

  K dobré pohodě 
přispělo  
i vystoupení  
skupiny Děda 
Mládek  
Illegal Band
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volný čas

Osmý obvod se stává plaveckým  rájem

restaurace pro 40 osob s  celoroč
ním provozem a byt správce. „Kou
paliště je bezbariérové, takže přijít 
může opravdu každý,“ dodal Gros. 

A co třeba Šutka a Stírka?
Dalším otevřeným koupalištěm se 
osmý obvod stává pražským plavec
kým rájem. Kromě Ládví mají ob
čané k  dispozici rovněž venkovní 

bazén Stírka. Celoročně je pak k dis
pozici loni zprovozněný plavecký 
areál Šutka. Jeho nedostavěné tor
zo hyzdilo okolí více než dvacet let. 
O dostavbu se nakonec zasadila bý
valá radní hlavního města Aleksan
dra Udženija. „Celá investice mohla 
přijít na zmar. Rozhodnutí dostavět 
Šutku proto bylo správné,“ prohlási
la po jejím otevření.  -vk-

 Měsíčník Osmička pro mobilní telefony 

Stáhněte si v AppStore nebo v Google Play aplikaci  
pro prohlížení měsíčníku Osmička na mobilních 
zařízeních. Stačí zadat heslo „měsíčník Osmička“ 
v obou mobilních obchodech.

 Elektronická verze měsíčníku Osmička

Elektronická verze Osmičky  
má všechny výhody, které spočívají  
v jednoduchosti čtení časopisu. 

http://www.mesicnikosmicka.cz/

 WEB Prahy 8 i ve vašem mobilu

Od července 2013 můžete obsah webových stránek 
Prahy 8 pohodlně prohlížet na svých mobilních 
zařízeních. Mobilní verze nabízí veškerý obsah 
stávajících stránek v upravené a přehledné podobě.

http://m.praha8.cz

 Zeptejte se a hlášení závad

Prostřednictvím této služby může návštěvník stránek 
položit dotaz z oblasti bydlení, dopravy, kultury, 
obecního majetku, sociální problematiky, školství, 
webových stránek a životního prostředí. Příslušný 
odbor se postará o řešení dotazu, případně doporučí, 
jak dále postupovat a na koho se obrátit.

http://www.praha8.cz/Zeptejte-se

 Závady a nedostatky

Služba Závady a nedostatky. Komu záleží na 
udržování čistoty a veřejného pořádku a chce přispět 
k rychlejšímu a efektivnějšímu odstranění závad na 
zařízeních v majetku města a urychlit odstranění 
nedostatků, může zaslat fotografii se stručným 
popisem problému či závady (nahlásit je možno např. 
rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu, 
zaparkovaný vrak automobilu apod.)

http://www.praha8.cz/Zavady-a-nedostatky

 SMS Infokanál

Díky SMS Infokanálu jsou k službě přihlášení obyvatelé 
osmého obvodu pravidelně a zdarma informováni 
o aktuálním dění na území Prahy 8 a tématech 
týkajících se jejich okolí. Službu mohou zvláště ocenit 
ti, co nemají osobní počítač s připojením k internetu.

http://www.praha8.cz/SMS-infokanal-Praha-8

 Videozáznamy zasedání zastupitelstva MČ Praha 8

Už více než rok je možno sledovat jednání 
zastupitelstva Městské části Praha 8 v přímém přenosu 
on-line. Nyní můžete jednání zastupitelů sledovat  
i ze záznamu. 

http://www.praha8.cz/Online-zastupitelstvo.html

?
Víte, že máte  
k dispozici tyto  
elektronické 
služby 

 Nechyběl ani 1. klub Českých krasoplavců

  Koupaliště 
slavnostně 
otevřel 
iniciátor 
jeho obnovy, 
místostarosta 
Ondřej Gros
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provozovatel koupališť stírka a ládví radek segmüller říká:

Jezdí k nám lidé z celého města
Koupaliště Ládví začalo v  červenci po patnác
ti letech sloužit plavcům. Radnice Prahy 8 o něj 
usilovala od roku 2004, převod se uskutečnil až 
v roce 2010. Rekonstrukce areálu z roku 1982 tr
vala přibližně dva roky. Zahrnula přestavbu bazé
nů, jejichž původní uspořádání bylo vhodné pou
ze pro neplavce. Otevřeno je od 9 do 19 hodin, 
základní vstupné pro dospělého vyjde na 120 ko
run za den, školáci do patnácti let zaplatí 100 ko
run, děti do 150 cm 80 korun. Bazén s kapacitou   
600 plavců provozuje Radek Segmüller, který se 
deset let stará i o nedaleké koupaliště Stírka.

  Chodí se lidé pořád ještě koupat, když na 
téměř každé zahradě stojí bazén?

Nouzi o návštěvníky nemáme. Máme věrné zá
kazníky, kteří chodí, ať je horší nebo lepší poča
sí. Každý rok převažuje jiná skupina návštěvní
ků. Letos střední vrstva a hodně studentů.

  Nebojíte se, že si areály budou 
konkurovat?

Myslím si, že i když v Praze 8 přibylo druhé ven
kovní koupaliště, kapacita pořád nestačí. Jezdí 
k nám lidé z Nuslí a třeba i Šárky. 

  Počasí značně kolísá, pomalu se nelze 
spolehnout, že v létě bude opravdu 
teplo jako dřív. Není riziko pustit se do 
podnikání v tomto oboru?

Nese to s sebou ohromné riziko. Můžete nabíd
nout stoprocentní servis, připravit bazén, ale je 
to o počasí. Horkých dní je čím dál méně. I když 
se říká, že nastalo globální oteplování, hezkých 

dní, kdy lidi napadne jít se vykoupat do bazénu, 
ubývá. Loni bylo pěkné léto, ale dva roky před
tím jsme byli rádi, že jsme zůstali na nule. A le
tos je počasí zatím katastrofa. Většinou pak po
máhají dotace.

  Počasí asi sledujete víc než lidé, které 
plovárna neživí…

Sledujeme speciální servery, i podle počasí na
stupují lidé do práce. Máme asi šest radarů. Do
kážu číst evropské i americké.

 Co vlastně obnáší starat se o bazén?
Základem koupaliště je dobrá voda. Máme kva
litního „bazénáře“, který tam tráví 12 hodin 
denně, 24 hodin je na telefonu. Nešetříme na 
chemii, jsme v normách, když se dělají vyhodno
cení, Stírka se vždy umístí mezi prvníma dvěma. 

Ládví běží ve zkušebním provozu, je třeba od
stranit určité nedostatky. Určitě nás čeká úprava 
restaurace, která má být v provozu celý rok, ale 
zatím k tomu není uzpůsobená. Chybějí skříňky, 
trezúrky pro plavce. Jsou to drobnosti, které po
třebujeme vychytat.

  Za ta léta, co jste na Stírce, pozorujete 
změnu v chování návštěvníků? Jsou 
ukázněnější nebo kašlou na předpisy?

Lepší se to, lidé jsou ukázněnější. Je to tím, že 
jsme posílili plavčíky. Podle norem by tam měli 
být čtyři, v tropických dnech jsme jich měli osm. 
Problém bývá s tím, kdo přebere. Ale to se stává 
výjimečně. V restauracích platí příkaz už nena
lévat někomu, kdo je opilý. 

Co se plavčíků týče, spolupracujeme se školi
cími centry, které nám je posílají. Kdo chce být 
plavčík, podle vyhlášky musí mít minimálně 

plavčický kurz a  zdravotnické minimum. Jed
nou za dva roky absolvuje zkoušky. 

 V zimě si od koupaliště odpočinete?
Na Stírce máme saunu, takže areál jede v ome
zeném provozu. Tady na Ládví budeme celou 
zimu víceméně vylepšovat  koupaliště. Nejde 
to zavřít a přijít za půl roku, o areál se musíme 
starat celoročně. Nejhorší to kolikrát bývá prá
vě v zimě, praskají trubky, teče voda. Je potře
ba to stále hlídat. 

  Jak jste se dostal k provozování plaveckých 
areálů?

Pracoval jsem jako ředitel supermarketů, v Ka
zachstánu otvíral obchodní centra, ale Stírku 
stavěl můj děda, rodiče tam v osmdesátých le
tech měli stánek s občerstvením. Rodina má ke 
koupališti vztah už třetím pokolením, něčím nás 
přitahuje. Co se Ládví týče, oslovila mě radnice.

 Kdekdo musí říct, že máte super práci…
Jsou to nervy, práce s  lidmi a  věci, které ne
ovlivníte. Třeba počasí, což je ten výsledek, kte
rý vás nějakým způsobem i živí. � -ddt-

 Sledujeme speciální 
servery o počasí.  
I podle nich nastupují 
lidé do práce

 Radek Segmüller provozuje v Praze 8 již druhé koupaliště
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doprava

sídliště Ďáblice

Provoz v Chabařovické 
ulici se na podzim zklidní

krátce

Radnice nechce 
parkoviště  
na úkor zeleně
Rada osmé městské části nesouhla
sí se záměrem zřídit mezi blokem 
domů Vršní 13–17 a Vršní 19–21 
v Kobylisích veřejné parkoviště, re
spektive odmítá projektovou doku
mentaci pro územní a stavební říze
ní. „V tomto případě snad ani není 
potřeba komentář. Nacpat parkovi
ště mezi domy, lidem pod okna, na
víc namísto rekreační zeleně, je pro 
nás nepřijatelné,“ zlobí se starosta 
Prahy 8 Jiří Janků. Platný územní 
plán tam nicméně vybudování par
koviště umožňuje. Za podmínky, že 
záměr bude určen pro uspokojení 
potřeb území. Konečné slovo proto, 
po zvážení všech podkladů, řekne 
stavební úřad. 

Opravy chodníků 
pokračují
Radnice osmého obvodu podepíše 
s TSK hl. m. Prahy další smlouvu na 
celoplošné opravy chodníků, tento
krát ve výši čtyřiceti milionů korun. 
Spolupráce s TSK probíhá již něko
lik let v rámci takzvaného chodníko
vého programu, kdy městská část fi
nančně přispívá na opravu chodníků 
na svém území. Sama totiž nemů
že investovat do cizího či nesvěřené
ho majetku. „Již na jaře jsme vybra
li čtyři desítky úseků, mimo jiné na 
základě tipů od občanů. Jejich opra
vu si nyní u TSK objednáme. Dosud 
jsme čekali na koordinaci ze stra
ny TSK, aby nedošlo ke kolizi s plá
novanými výkopy inženýrských sítí. 
Opravy proběhnou do konce roku,“ 
řekl zástupce starosty Michal Švarc. 

Výběr komunikací byl prováděn 
i s přihlédnutím na potřebu zajis
tit jejich schůdnost v zimním ob
dobí. Mezi vytipovanými komuni
kacemi je například chodník v ulici 
Klíčanská, Čimická, Vosmíkových, 
Větrušická, Klecanská, Šiškova, 
„promenádní“ chodník Na Rokyt
ce, Horňátecká, Na Přesypu či Ha
vlínova.   -hš-

parkování

Zavedení zón se zpozdí
Magistrát hl. města zařadil Karlín 
do druhé fáze zavádění celopraž
ského systému parkování. Stalo 
se tak na základě výhrady Prahy 8 
proti zamýšlenému rozsahu pilot
ních zón, které měly končit v uli
ci Thámova.

Po úpravě se zavedení zón od
loží, podle vyjádření magistrátu 
však pouze o  jeden měsíc opro
ti Praze 6 (Praha 5 pilotní projekt 

pro špatnou informovanost od
mítla). Celý systém má však obec
né zpoždění, jeho zavedení tak lze 
očekávat ne dříve než začátkem 
příštího roku.

Nově se zóny v pilotní fázi roz
šíří po ulici U Invalidovny, násle
dovat bude i  sídliště Invalidovna 
a dolní Libeň. 

„Doufám, že magistrát tento 
termín a  rozsah již dodrží, čeká

me na zóny opravdu dlouho. Zá
roveň doufám, že jakékoli dal
ší kroky při plánování a zavádění 
budou s  námi i  s  obyvateli Pra 
hy 8 lépe a s předstihem konzulto
vány,“ uvedl k situaci místostaros
ta Michal Švarc. 

Více o podobě a rozsahu zón se 
občané dovědí během informační 
kampaně magistrátu během září 
a října. 

Areál bývalé Základní školy Cha
bařovická, který využívá něko
lik škol a sportovních organizací, 
bude příští měsíc pro automobilo
vou dopravu propojen novým pří
jezdem. Ten radnice Prahy 8 vybu
dovala z ulice Žernosecká.

Díky této úpravě se znatelně 
uleví obyvatelům sídliště v Chaba
řovické ulici, která byla tranzitem 
návštěvníků areálu nejvíce zasa
žena. „Nyní nás ještě čeká obe
známení řidičů s  touto význam
nou dopravní změnou, a to nejen 
přijíždějících za sportem, ale i ro
dičů přivážejících děti do škol. Bu
deme rozdávat se začátkem škol
ního roku informaci o této změně, 
a  to i  včetně mapky,“ uvedl mís
tostarosta Michal Švarc, který 
změnu inicioval.  -jf-  Vchod původně sloužil pouze pěším, po úpravě i automobilům
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zvýšení bezpečnosti

Zařízení varuje chodce před tramvají
Osmá městská část jako první v Praze, a jako 
jedna z  prvních v  Evropě, zavede světelnou 
signalizaci, která chodce na přechodu upo
zorní na blížící se tramvaj. Systém nechá rad
nice umístit ještě letos na třech kritických kři
žovatkách.

„Chodci jsou nejslabší článek v  dopravě, 
ale paradoxně jsou i  hlavními viníky srážek 
s tramvajemi. Hledali jsme proto systém, kte
rý je upozorní na blížící se tramvaj, ale záro
veň nijak nenaruší okolní dopravu,“ informo
val zástupce starosty Michal Švarc. Vybraný 
systém využívá jako prvek signalizace světel
né zařízení zabudované v přechodu pro chod
ce. Signál spustí blížící se tramvaj. „Každý 
chodec si všimne, pokud se mu pod nohama 
rozbliká přechod, respektive vozovka,“ sdělil 
místostarosta.

Systém nechá radnice Prahy 8 umístit na kři
žovatce Prvního pluku a Sokolovské (u viaduk
tu), Sokolovské a Thámovy (u metra) a Zenklo

vy a Na Korábě (v místě, kde se pohybuje mnoho 
dětí). Celou akci uhradí radnice ze svého roz
počtu, umístění zařízení a  jeho správu zajis
tí TSK. V Praze denně vyjíždí na tři sta tramva

jových souprav, přičemž ročně se stane zhruba 
60 až 70 srážek chodců s tramvajemi – a pouze 
v jednotlivých případech se jedná o chybu řidiče 
tramvaje.  -vk-

  Nový systém  
se objeví  
i na přechodu 
Zenklovy ulice 
poblíž Bulovky
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Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 8. 8. 13.00–17.00

Na Truhlářce (parkoviště) 8. 8. 14.00–18.00

Na Vartě 8. 8. 15.00–19.00

Křivenická x Čimická 8. 8. 16.00–20.00

V Nových Bohnicích x K Farkám 11. 8. 13.00–17.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 11. 8. 14.00–18.00

Lindavská 11. 8. 15.00–19.00

Na Přesypu x Pod Přesypem 11. 8. 16.00–20.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 12. 8. 13.00–17.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 12. 8. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 12. 8. 15.00–19.00

Pernerova x Sovova 12. 8. 16.00–20.00

Petra Slezáka x Urxova 13. 8. 13.00–17.00

Pekařova x Jestřebická 13. 8. 14.00–18.00

Pobřežní x Thámova 13. 8. 15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 13. 8. 16.00–20.00

Pernerova x Šaldova 14. 8. 13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 14. 8. 14.00–18.00

Pobřežní x U Nádražní lávky 14. 8. 15.00–19.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 14. 8. 16.00–20.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 15. 8. 13.00–17.00

Burešova 15. 8. 14.00–18.00

Dolákova x Hackerova x Kusého 15. 8. 15.00–19.00

V Mezihoří x U Pošty 16. 8. 9.00–13.00

Pod Labuťkou 16. 8. 10.00–14.00

Fořtova x Do Údolí 19. 8. 13.00–17.00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 19. 8. 14.00–18.00

Řešovská x Zelenohorská 19. 8. 15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská 19. 8. 16.00–20.00

Stejskalova x U Rokytky 20. 8. 13.00–17.00

Havlínova x Pohnertova 20. 8. 14.00–18.00

Havránkova x Šimůnkova 20. 8. 15.00–19.00

U Pekařky 20. 8. 16.00–20.00

Hnězdenská x Olštýnská 21. 8. 13.00–17.00

Janečkova 21. 8. 14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky 21. 8. 15.00–19.00

Jirsíkova x Malého 21. 8. 16.00–20.00

K Mlýnu x Chorušická 22. 8. 13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém 22. 8. 14.00–18.00

Kandertova  x Lindnerova 22. 8. 15.00–19.00

Kašparovo náměstí 22. 8. 16.00–20.00

V Zámcích (u domu 51/64) 25. 8. 13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce 25. 8. 14.00–18.00

Ke Stírce x Na Stírce 25. 8. 15.00–19.00

K Haltýři x Velká skála 25. 8. 16.00–20.00

Braunerova x Konšelská 26. 8. 13.00–17.00

Korycanská x K Ládví 26. 8. 14.00–18.00

Drahorádova 26. 8. 15.00–19.00

Kubíkova (u DD) 26. 8. 16.00–20.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 27. 8. 13.00–17.00

Kubišova 
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna) 27. 8. 14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická 27. 8. 15.00–19.00

Kurkova (parkoviště) 27. 8. 16.00–20.00

Křivenická x Čimická 28. 8. 13.00–17.00

Libišská (parkoviště) 28. 8. 14.00–18.00

Lindavská 28. 8. 15.00–19.00

Mlazická 28. 8. 16.00–20.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 29. 8. 13.00–17.00

Na Pecích x Chaberská 29. 8. 14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická 29. 8. 15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice) 29. 8. 16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 30. 8. 8.00–12.00

Modřínová x Javorová 30. 8. 9.00–13.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 30. 8. 9.00–13.00

Stejskalova x U Rokytky 30. 8. 10.00–14.00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 15. 8. 16.00–20.00

Na Pentlovce 16. 8. 8.00–12.00

Javorová x Březová 16. 8. 9.00–13.00

Na Štěpnici x Pod Vlastním krovem 18. 8. 13.00–17.00

Přemyšlenská x Chaberská 18. 8. 14.00–18.00

Nad Strání x Na Jabloňce 18. 8. 15.00–19.00

Havlínova x Klíčanská 18. 8. 16.00–20.00

MSD - Zhořelecká x Radomská -  MSD 9. 8. 8.00–14.00

MSD - Tanvaldská  před domem 1172/1 23. 8. 8.00–14.00

velkobjemové kontejnery

velkoobjemové kontejnery 
na bIo odpad

mobIlní sběrné dvory

Místo Datum Čas 
  přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas 
  přistavení 
  a odvozu

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.
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Nemusí to být zrovna pohovka, ale čas od času 
se u kontejnerů na domovní odpad objeví jiný 
vysloužilý nábytek, velké spotřebiče nebo od
pad z rekonstrukce bytu, které se do popelnice 
prostě nevejdou. Popeláři takové věci nenaloží, 
vždyť v řadě případů to není ani technicky mož
né. Taková zákoutí pak samozřejmě přitahují 
další odpad a na nepořádek je zaděláno.

Stěžovat si na popeláře nemá smysl, občané 
jim platí za vyvážení popelnice podle její velikos
ti. Ne za úklid před domem nebo v okolí kontej
nerového stání. Aby nám uklidili z čisté dobro
činnosti, po nich chtít nemůžeme.

Na radnici, ať zařídí úklid? 
Předně si musíme uvědomit, že odpad patří do 
nádob a na místa k tomu určená, nikam jinam. 
Jsme odpovědní za řádnou likvidaci svého odpa
du a neseme i odpovědnost s tím spojenou. Tedy 
i za čistotu v okolí našich popelnic i případný ne
pořádek okolo nich. 

Někteří obyvatelé Prahy 8 ani nevědí, jak 
správně naložit s  objemným odpadem. Pokud 
ale souseda uvidíme odkládat k popelnici gauč, 
může pomoci jemu i sobě tím, že mu o možnos
ti, jak se ho zbavit správně, řekneme. Je to dal
ší krok, abychom měli kolem domu čisté okolí.

Pokud ke vzniku nepořádku u  popelnic do
jde, poruší ten, komu popelnice patří, ustanove
ní § 29 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze a vystavuje se možnosti zahájení správní
ho řízení ve věci neudržování čistoty a pořádku 
na pozemku, který užívá. Jde především o pro
blém spojený s  bytovými družstvy, kdy jeden 
nezodpovědný soused může způsobit zbytečné 
problémy ostatním. 

Kromě nepořádku před domem a nákladům 
na jeho úklid, vystaví družstvo i  důsledkům 
výše zmíněného správního řízení, tedy ulože
ní pokuty. To neudělá radost žádnému ze zú
častněných a koneckonců ani radnici. Všich
ni, včetně ní, chtějí mít Prahu 8 čistou bez 
zbytečného nepořádku a zbytečných nákladů 
s tím spojených, které lze využít mnohem lep
ším způsobem.

Jde to jednoduše
Možností, jak se zbavit objemného odpadu zdar
ma, elegantně, bez založení černé skládky, je ně
kolik. „V prvé řadě doporučuji využít velkoob
jemových kontejnerů, které Praha 8 pro občany 
přistavuje. Dokonce jsme u nich zajistili službu, 
aby zamezila zneužívání těchto nádob podnika
teli. Měla by i lidem pomoci, pokud je odpad ob

jemný či těžký,“ informoval starosta Prahy 8 Jiří 
Janků. Seznam kontejnerů vychází pravidelně 
v Osmičce i na internetových stránkách radnice 
www.praha8.cz.

Dále se v ulicích objevují mobilní sběrné dvo
ry (přijmou i nebezpečný odpad), stále je k dis
pozici i sběrný dvůr ve Voctářově ulici v Libni. 
Tam mohou Pražané vozit odpad rovněž zdar
ma.  -jf-

odpady

Gauč k popelnicím nepatří. Proč?

  I takto to může 
vypadat na 
bohnickém 
sídlišti. Co 
s tím mají 
popeláři dělat?

  Nepořádek 
u popelnic 
v Karlíně.  
Do sběrného 
dvora je to jen 
kousek

více informací:
 Velkoobjemové kontejnery
http://praha8.cz/velkoobjemove-kontejnery

 Mobilní sběrné dvory
http://praha8.cz/sberne-dvory

 Stálý sběrný dvůr ve Voctářově ulici:
http://www.ipodec.cz/sberne-dvory.html
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podnikání

1. Můžete se čtenářům 
krátce představit? 

2.  Jak jste se dozvěděli 
o soutěži Nejlepší  
na Osmičce,  
kterou pořádá Praha 8?

3.  Co pro vás znamená  
být mezi Nejlepšími  
na Osmičce?

4. Jak vidíte do budoucna 
své podnikání v Praze 8? 

Představujeme třetí 
místa ankety  
MČ Praha 8  
Nejlepší  
na Osmičce

HeleAutoškola 
Třetí místo v kategorii Auto, moto

1.  Jsme dobrá auto-
škola a zakládáme 

si na tom, že nás naše 
práce baví a těšíme 
se do ní. V oboru se 
pohybujeme už téměř 
deset let, přesto je 
věkový průměr firmy 
okolo 35 let. V Praze 8 
sídlíme čtvrtým rokem. 
Žákům se věnujeme 
profesionálně i laskavě 
s důrazem na opravdu 
individuální přístup.

2.  O soutěži jsme se dozvěděli vlastně úplnou náhodou od 
naší žákyně. 

3.  Je to pro nás velké ocenění, že jsme byli nominovaní našimi 
zákazníky, a dokonce získali třetí místo. Je skvělé být mezi 

nejlepšími, moc a moc děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali. 

4.   Praha 8 je krásná čtvrť se spoustou zajíma-
vých míst, Karlín je naše srdeční lokalita, 

z hlediska výcviku budoucích řidičů dostatečně 
náročná a užitečná. Určitě bychom tu rádi pod-
nikali i dále, věříme, že se nám bude dařit tak, 
aby naši žáci a klienti byli spokojení.

www.heleautoskola.cz

Jana Ptáčková – kadeřnictví  
Třetí místo v kategorii Krása a relaxace

1.  Náš kadeřnický salon byl 
založen již v roce 1988, 

ještě před revolucí, právě tady 
v Praze 8-Bohnicích. Poskytu-
jeme své služby v té nejlepší 
kvalitě, a to dokonce sedm 
dnů v týdnu – od pondělí 
do neděle. Není u nás žádný 
problém si nechat zhotovit 
svatební účes, změnit barvu 
vlasů dle nejnovějších trendů 
nebo k nám dojít s celou rodi-
nou na stříhání. Nabízíme SOS 
služby – opravy neodborně provedených střihů a barev.

2.  Pravidelně čteme váš časopis Osmička a rádi v něm i inzeru-
jeme. Právě zde jsme se o této soutěži dozvěděli.

3.  Je to především pocta od našich zákazníků, které si nesmír-
ně vážíme, a další motivace pro podnikání. Je to potvrzení 

toho, že stále se vzdělávat v oboru a investovat do těch nejkvalit-
nějších kadeřnických školení je ta správná cesta.

4.  Věříme, že ekonomická krize, která zasáhla všechny posky-
tovatele služeb nejen v Praze 8, již odeznívá. Tímto chceme 

ještě jednou poděkovat všem našim zákazníkům, kteří nám dali 
svou důvěru v uplynulém čtvrtstoletí a možnost se stále zdokona-
lovat i v budoucnosti.

www.kadernictvi-nonstop.cz
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Centrum integrace dětí a mládeže, o. s. 
Třetí místo v kategorii ČSOB Neziskovka

1.  Posláním CID – Centra 
integrace dětí a mládeže, 

o. s., je integrace a inkluze dětí 
a mládeže se specifickými potře-
bami mezi zdravou populaci, 
pomoc jejich rodičům, zejména 
matkám na mateřské a rodičov-
ské dovolené. Činnosti probíhají 
již od roku 1990 a veřejnost je 
o nich aktuálně informována na 
našem webu, portálu MČ Praha 8, v brožurce organizací a tak dále.

2.  Soutěž nás mile překvapila na webu MČ Prahy 8 a v měsíč-
níku Osmička, kde zveřejňujeme pozvánky na své akce a ak-

tuální nabídku klubových aktivit. Upozornili nás i naši rodičové 
a klienti a zároveň se svěřili, že pro nás právě hlasovali.

3.  Umístění v této anketě je pro nás velmi významné, potěšující 
a pozbuzující. Každá podpora činnosti neziskovky je motivu-

jící, zvláště ocenění práce veřejností slouží jako zpětná vazba. Že 
je opravdu potřebná a pro ně důležitá, jako podpůrná pomoc.

4.  V rámci přípravy výročního roku 2015 (oslavíme 25 let čin-
nosti) se soustředíme na své hlavní poslání vyjádřené v mo-

ttu: „Krásné a šťastné dětství i dětem se specifickými potřebami“. 
Zaměříme se na zkvalitnění individuálního 
přístupu, odborné péče a pomoci.

www.cidpraha8.cz

Penzion U Hofmanů 
Třetí místo v kategorii Ubytování

1.  Jsme malá rodinná 
firma s jedenácti za-

městnanci. Bez předešlých 
zkušeností jsme nejprve 
v roce 1992 začali provozo-
vat restauraci U Hofmanů. 
To bylo nejtěžší období. 
Několik let tvrdé celodenní 
dřiny. Když se restaurace 
zaběhla, tak jsme ještě po 
dvanácti letech naše služby 
rozšířili o penzion, který 
jsme vybudovali z uvolněných bytů nad restaurací.

2.  O soutěži Nejlepší na Osmičce jsme se dozvěděli až ve chvíli, 
když soutěž skončila. Objevili jsme vyhlášení vítězů soutěže 

uveřejněné v časopise Prahy 8 Osmička. Tak jsme se také dozvě-
děli, že jsme se umístili na třetím místě.

3.  To, že jsme mezi Nejlepšími na Osmičce, je pro nás čest 
a máme z toho obrovskou radost. Ale hlavně je to pro nás 

motivace k tomu, dál pokračovat v naší práci s pečlivostí a co 
nejpoctivěji. Teď už víme, že to lidé vnímají a umí to také ocenit.

4.  V podniku, jaký provozujeme my, je stále co vymýšlet a zlep-
šovat. Takže bychom si hlavně chtěli uchovat energii a tvůrčí 

inspiraci. Nejdůležitější pro nás je, aby hosté od nás odcházeli 
spokojení a rádi se k nám zase vraceli.

www.uhofmanu.cz

Vinárna Křižík 
Třetí místo v kategorii Restaurace, bary

1.  Vinárna Křižík 
se nachází na 

konci Thámovy ulice 
(21/34) a loni prošla 
kompletní renovací. 
Posedět můžete 
uvnitř i venku na 
zahrádce. Nabízí-
me deset druhů 
kvalitních stáčených 
vín od našeho vinaře 
(prodáváme i s se-
bou) a také lahvová vína z Moravy i ze světa. K vínu různé sýry, 
olivy, salámy a další pochoutky. Rádi uspořádáme i malé oslavy 
a tak dále.

2.  Do této soutěže jsme se přihlásili na základě výzvy orga-
nizátora a je vidět, že jsme udělali dobře. Děkujeme všem 

našim zákazníkům, co nás podpořili a hlasovali.

3.  Třetí místo je pro nás velký úspěch, neboť to bude letos 
teprve rok, co jsme vinárnu otevřeli. Je to pro nás také další 

možnost, jak o sobě dát vědět na osmičce a hlavně v Karlíně.

4.  Se souvisejícím rozvojem výstavby v okolí vinárny a stanice 
metra Křižíkova očekáváme nové zákazníky z řad firem – 

hlavně v Pobřežní ulici. Kromě našich „Karlíňáků“ se jich už pár 
našlo a stále přibývají. Jsme tu pro všechny denně do 24 hodin.

www.vinarna-krizik.cz

Jitka Maličová – Květiny 
Třetí místo v kategorii Květiny, dekorace

1.  Obchůdek 
jsem založila 

v roce 2000. Nabízím 
veškeré květinové 
služby se specializa-
cí na velmi kvalitní 
dušičkovou vazbu, 
kterou tvořím vlastní 
výrobou ručně, podle 
tradičních postupů. 
Dále ručně vyrábí-
me všechny druhy 
květinářské vazby, 
například svatební, slavnostní nebo smuteční. V našem obchůdku 
naleznete také výběr zahradní keramiky, dárkové předměty atp. 
Po mnoho let spolupracujeme s Arcibiskupstvím pražským, které-
mu dodáváme květinovou výzdobu a dekorace. 

2.  Dozvěděla jsem se o soutěži od své stálé zákaznice, která 
mě na účast v soutěži upozornila.

3.  Upřímně děkuji všem zákazníkům, kteří nás podpořili. Velmi 
nás to povzbudilo k další práci!

4.  Vzhledem k tomu, že v Praze 8 žiji a pracuji již 14 let, tak 
hodlám i nadále pokračovat v práci. Velmi bych si přála, aby 

byli naši zákazníci i nadále spokojeni a vraceli se ještě častěji. 

Jitka Maličová – Květiny 
Zelenohorská 508/13, Praha 8, tel.: 604 612 919
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ods praha 8

Každý si v Praze 8 
najde to svoje 

Stručná odpověď zní: zvýšil, a to docela podstat
ně. Za uplynulá dvě volební období jsme postu
povali tak, jak jsme slíbili, vznikly desítky dět
ských hřišť. Jejich síť byla vytvořena tak, aby 
pokryla co největší plochu a rodiny nemuse
ly cestovat napříč Prahou 8. Jako máma oceňuji 
právě dosažitelnost. Logické je, že jak děti odrůs
tají, začala přibývat i sportoviště pro míčové hry. 
S kultivací veřejného prostoru souvisí také zřizo
vání fitness parků. 

Aktivizace seniorů a dětí se stala samozřejmou 
součástí plánů a osobně vždy razím cestu víceúče
lovosti všech nových možností. V minulosti se tento 
přístup osvědčil například u jídelny pro dům s pe
čovatelskou službou, ve které funguje i oblíbená Ti
chá kavárna. Nově se připravuje prostor pro cviče
ní nejmenších návštěvníků Dětského klubu Ďáblík, 
ale i ten budou využívat například i senioři. Ti se 
pak mohou těšit na projekt Cvičení pod širým ne
bem, který v několika fitness parcích nabídne spe
cializované cvičení vedené zkušeným lektorem. 
Avšak přílišné organizování těchto aktivit ze stra
ny městské části není tou správnou cestou. Důleži
té je vytvořit podmínky pro volný čas obou skupin 
a fungujícím spolkům, které samy vědí, jak nejlépe 
využít prostředky z grantů Prahy 8. 

Máte nápady? Přijďte si o nich popovídat kaž
dé úterý na nové koupaliště Ládví, kde budou 
připraveny dílny a hry pro děti. Zároveň bych vás 
chtěla pozvat na pestrý zářijový program, kterým 
navážeme na tradiční a oblíbené akce, jako jsou 
například Sportuje celá Praha 8 a Kdo si hraje, 
nezlobí. 

Děti, senioři a vůbec všichni obyvatelé Prahy 8 
se pak mohou těšit na krásnou podívanou v Tho
mayerových sadech, kde si ve vojenském ležení 
připomeneme 100. výročí první světové války. In
formace o jednotlivých aktivitách pravidelně zve
řejňuji na svém facebookovém profilu https://
www.facebook.com/v.lud
kova. 

čssd

Nabídku aktivit 
nejen pro děti 
chceme rozšiřovat
Počet zařízení pro volný čas dětí a seniorů v Pra
ze 8 se každým rokem zvyšuje. Tato zařízení dob
ře fungují a jejich nabídka je široká. Je dobře, že 
koalice kromě zbytečného plýtvání penězi na po
chybné projekty typu předražené radnice nebo re
ferenda o hazardu, které bylo díky nevhodnému 
termínu předem odsouzeno k neúspěchu, dokáže 
vynaložit prostředky také na smysluplné aktivity, 
ze kterých mají občané užitek. 

Sociální demokracie má pro příští volební ob
dobí v plánu stávající nabídku aktivit pro děti 
a seniory zachovat a ještě více ji rozšířit. Jde ze
jména o kulturní domy Krakov a Ládví, které 
chceme co nejvíce naplnit kulturními a zájmový
mi akcemi. Volné prostory v těchto zařízeních by 
mohly sloužit jako klubovny pro činnost mládeže 
i dospělých. Na akce konající se v kulturních do
mech budeme podporovat zavedení slev pro děti 
a seniory z Prahy 8. V minulých letech se radnič
ní koalice zaměřila na masivní rekonstrukce dět
ských hřišť, které jsou však určeny především 
malým dětem. Nedávný babyboom již ovšem 
skončil, děti odrůstají a  proto je třeba zaměřit se 
na hřiště s herními prvky pro větší děti a sporto
viště, která využijí i dospělí. 

Zaměříme se na rekonstrukce a modernizace 
školních hřišť, která by měla sloužit nejen žákům 
školy, ale v odpoledních hodinách bezplatně i ve
řejnosti. Pro dospělé i seniory budeme pokračo
vat v rozšiřování sítě fitness parků. Podpoříme 
vybudování nového úseku inline a cyklostez
ky v Libni a zimního kluziště pro vyznavače zim
ních sportů.

I nadále budeme podporovat granty v oblas
ti volnočasových aktivit dětí a mládeže i tělový
chovné činnosti dospělých. Poskytování grantů 
neohrozí ani případný zákaz hazardu na území 
městské části. Do plánování nových zařízení pro 
děti a seniory chceme co nejvíce zapojit i samot
né občany Prahy 8, ptát se 
jich na jejich názory a re
agovat na jejich skutečné 
potřeby. 

ksčm

Stojí nám  
vůbec o to? 

Tato otázka by se mohla zdát provokativní, jistě 
že stojí, ale zamysleme se nad ní. Mají dnes děti 
vůbec zájem kamkoli chodit a podřizovat se ja
kémukoli režimu, když se mohou bezcílně toulat 
po ulicích nebo trávit hodiny a hodiny u počíta
čů, kdy nad sebou nemají kontrolu svých rodi
čů zaneprázdněných prací? Další otázkou je, zda 
jsou stávající centra pro děti a mládež dostateč
ně využita nebo zda mají ve svých programech 
taková témata, která by děti zajímala. Posadit 
děti za stoly nebo do lavic není asi to pravé, co 
bychom chtěli, ve školách se nasedí dost a dost. 
Program musí být takzvaně akční! 

Tímto problémem by se měla zabývat Komi
se pro výchovu a vzdělávání, která by měla Radě 
městské části navrhnout koncepci zlepšení stáva
jícího stavu.    

Ono zřídit takové centrum stojí jistě nema
lé peníze z rozpočtu MČ. A vynaložit  prostřed
ky na něco, o čem jsme přesvědčeni, že nám do 
budoucna přinese pozitiva ve formě dostat děti 
z ulic nebo od počítačů, je jistě dobré.

To, co jsem napsal v minulém odstavci, se rov
něž týká seniorů. Když se podíváme do předcho
zích čísel 0smičky, tak se dočteme o aktivitách 
Center aktivačních programů Burešova, Mazur
ské nebo Klubu seniorů při DPS v Karlíně. Opět 
vyvstává otázka, zda programy pro seniory jsou 
pro věkovou kategorii přitažlivé a dostatečně vy
užívané. Je třeba se samotných seniorů dotá
zat, co by chtěli na pořadech zlepšit, případně 
aby sami navrhli aktivity, o které by měli zájem. 
Městská část Praha 8 vybudovala pro seniory ně
kolik odpočinkových míst s vestavěnými sportov
ními prvky přizpůsobenými seniorům, které však 
více využívají spíše mladí než ti samotní senioři, 
kterým je takovéto zařízení přizpůsobeno.

Věřím tomu, že zastupitelé, kteří vzejdou z vo
leb do Městské části Prahy 8, budou rozhodovat 
uváženě a ve prospěch jak 
dětí a mládeže, tak i seni
orů. 

Vladimíra Ludková
zástupkyně starosty  
MČ Praha 8 za ODS

Jana Štollová
členka ČSSD Praha 8

Petr Vilím
člen Komise pro bezpečnost 
a veřejný pořádek za KSČM

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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Děti a senioři  
na prvním místě 

Na položený dotaz nelze odpovědět jinak než 
ano! A to díky již téměř čtyři roky fungující koa
lici, složené i se zastupitelů TOP 09, jež na volný 
čas dětí a seniorů velmi dbá. Neustále tak vznika
jí nová sportoviště, ať už se jedná o fitness parky 
(nejen) pro seniory, dětská hřiště pro nejmenší či 
plochy pro sport pro všechny věkové kategorie. 
Městská část je ale i zřizovatelem tří dětských 
klubů, poskytovatelem aktivizačních sociálních 
programů pro seniory, které svým rozsahem ne
mají obdoby či pořadatelem dětských táborů, ať 
už pobytových nebo příměstských. 

Vyjmenování všech zařízení a možností, kte
ré nabízíme, by přesáhlo rámec tohoto příspěv
ku. Proto bych ráda zdůraznila nejnovější počin 
Prahy 8, kterým je vznik ojedinělého zařízení – 
dětského otevřeného klubu MAPA. Ten již za dva 
měsíce svého fungování získal řadu stálých ná
vštěvníků, tedy dětí, které by jinak svůj volný čas 
trávily spíše na ulici. Klub se nachází v blízkosti 
Palmovky a naplňuje prvky nízkoprahovosti, což 
znamená, že je přístupný zdarma a anonymně 
pro děti ve věku 6 až 12 let. V létě v MAPĚ pro
bíhá celá řada doprovodných akcí, na které vás 
tímto zvu a jejichž přehled najdete na www.klub
mapa.cz.

Možnosti, jak trávit volný čas, mají v Praze 8 
zajištěny jak děti, tak senioři všech sociálních 
skupin. Pokud nestačí nabídka komerčních po
skytovatelů, je zde i celá řada neziskových or
ganizací, které městská část podporuje a jejichž 
činnosti si velmi vážím. TOP 09 hodlá v této čin
nosti a v rozšiřování nabídky pokračovat i nadá
le, protože i v této oblasti je stále co zlepšovat. 
Neznám sice jinou městskou část, která by na 
tuto oblast dbala takto důsledně, ale i přesto vní
mám poptávku občanů po zařízeních především 
pro dospívající, kteří již odrostli dětským hřištím. 
I na ně bychom měli pamatovat, několik námětů 
již máme a naše práce tak 
neustává. 

patrioti

K dokonalosti chybí 
už jen zimní stadion 

Počet míst pro trávení volného času pro děti se 
možná opticky zvýšil, ale ve skutečnosti se v dr
tivé většině případů obnovilo jen to, co tu dlou
há léta bylo. Když tedy budu mluvit o volně pří
stupných hřištích. Co se jednoznačně zlepšilo, 
je kvalita těchto míst a vybavení. I když já osob
ně někdy u multifunkčních hřišť postrádám duši 
starých asfaltových plácků. 

Co dál? Našim současným cílem je prosadit 
modernizaci hokejbalového stadionu na Palmov
ce a vytvořit tam vedle hokejbalu i multifunkční 
sportoviště. Praze 8 chybí led a ideálním místem 
pro vybudování zimního stadionu je prostor zde
vastované školky na Ládví. 

Důležitým faktorem v těchto vizích je, že Pra
ha 8 má peníze z rozsáhlé privatizace bytového 
fondu. Když se ještě podaří lépe využívat evrop
ské fondy, tak máme vyhráno. Úspěchy jsou! Vy
budovalo se největší a nejmodernější dopravní 
hřiště pro děti, a to díky vizi a tvrdohlavosti pana 
ředitele Korandy. Stejně tak bude tvrdohlavý 
i v našem plánu na zimní stadion. Kvalita spor
tovních klubů a jejich vybavení je v drtivé větši
ně na výborné úrovni. Máme tu Joudrs, Meteor, 
Slovan Bohnice, Admiru, hokejbalisty, florbalis
ty, beach volejbal a dokonce i potapěčský klub 
Modrá hvězda, skvělý balet, sokolské i pionýrské 
kluby a spoustu dalších. Bohužel, chybí tu kon
cepce dlouhodobých grantů na podporu těch
to subjektů. 

Pozornost byla věnována i projektům volno
časových aktivit pro naše seniory. Vidíme zde 
spoustu nových venkovních fitness hřišť, které 
senioři využívají. Je zde skvěle fungující centrum 
aktivizačních programů. Co Praze 8 chybí, je pra
videlná a tradiční sportovní akce pořádaná pro 
seniory na našich sportovištích. Může to být na
příklad celoroční sportovní liga. Velmi oblíbený 
rekreační sport u seniorů je plavání, máme u nás  
bazén Šutka, tak už jen na
jít dobrého organizátora 
a na start. 

strana zelených

Množství zařízení  
se zvýšilo, kvalita  
je proměnlivá
Hřišť pro malé děti se podařilo vybudovat hod
ně, citelně ale chybí hřiště pro starší věkové sku
piny, ať už skateparky, outdoor fitka nebo hřiš
tě na sport. 

Na osmičce se povedlo pro děti a seniory mno
hé vybudovat, často se však jedná o netrvanlivá 
řešení a na nevhodných (zastrčených) místech. 
Taková drobná hřiště spolykají velké částky za 
údržbu. Naopak tu chybí velké hřiště s interaktiv
ními prvky a restaurací, jako je Gutovka ve Straš
nicích. Existují tu dětské kluby, které jsou však 
pohodlně dostupné jen pro menšinu obyvatel. 

Praha 8 nabízí řadu aktivit pro seniory. Stáva
jící nabídku zelení po volbách rozšíří o programy 
pro aktivní trávení volného času seniorů. Senioři 
jako lektoři řemesel, dobrovolníci pro práci s dět
mi, vzpomínkové besedy s pamětníky, to jsou 
pouze příklady možného zapojení, které jsou v ji
ných obcích běžnou praxí.

Zelení podporují komunitní funkci škol. Ty 
mohou za podpory obce fungovat jako školy ote
vřené pro volnočasové aktivity dětí i po vyučová
ní, umožňující další vzdělávání dospělých a po
skytující prostory pro kulturní akce.

Praha 8 by měla spolupracovat se soukromý
mi subjekty v Praze 8, jako je karlínská kavárna 
s programem nejen pro děti Divoké matky, dět
ské centrum Kulich na Palmovce, Salesiánské 
středisko mládeže v Kobylisích nebo komunitní 
centrum Bohnice žijí.

Část aktivit dětské zábavy je nyní hrazena 
z peněz hazardu, což je nemorální stav. Prostřed
ky na sport dětí a mládeže zelení najdou i bez 
heren. Stačí, aby to městská část měla jako svoji 
prioritu a neutápěla zbytečně veřejné peníze na 
stavbu předražené radnice za více než miliardu.

Více najdete na našem facebooku http://
www.qrs.ly/of36zac, diskutovat s námi může
te na čísle 602 807 082. Prosím, přijďte v říjnu 
ke komunálním volbám 
a podpořte změnu pomě
rů na naší radnici. Zaslou
žíte si ji. 

Markéta Adamová
radní MČ Praha 8 za TOP 09

Jiří Vítek
předseda strany  

Patrioti – Volba pro Prahu 8
Hana Matoušová

členka Strany zelených

Zvýšil se počet zařízení  
pro volný čas dětí a seniorů?
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zdravotní a sociální péče

pondělí
 9:00–12:00
Přístup na internet  

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

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

 13:00–16:00
Přístup na internet  

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

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)   

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

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

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

 13:00–14:30
Přístup na internet

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

středa
 8:00–12:00
Přístup na internet

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

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

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

 11:00–11:50
Trénink paměti pro hůře slyšící nebo 
s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)

 13:00–16:00
Přístup na internet

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

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

 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 

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

 13:00–14:30
Přístup na internet

pátek
 8:00–12:00 
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)

uPozornění:
 Zahájení pravidelných kurzů ve  
šk. r. 2014/2015: V týdnu od 1. září začne 
výuka těchto lektorů: Ing. M. Vítkové,  
PhDr. J. Sukopové, Mgr. H. Vašíčkové, L. Ulče,  
PhDr. P. Augusty, MUDr. M. Veselého,  
Ing. Soukupové a P. Smitkové. 

 V druhém zářijovém týdnu od 8. září 
odstartují kurzy Ing. K. Krpejš, R. Šimonovská, 
Ing. M. Kolářová, Ing. F. Máčaj.  

 Od 16. září budou zahájeny kurzy  
Ing. J. Bartoše a Ing. P. Vondráčka, od 1. října 
RNDr. E. Tomkové a od 6. říjny začne výuka 
Mgr. L. Bodlákové a Pavlíny Aksamítové.

 Na podzim pro vás otevřeme i nové 
jazykové a počítačové kurzy:
Od září vám nabídneme nový kurz anglické 
konverzace pro pokročilé „Enjoying English“, 
který povede Mgr. H. Vašíčková. Kurz bude 
probíhat každé pondělí od 10 hod. Zájemci se 
mohou hlásit v kanceláři CAP.
Chystáme 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.  

6. října zahájí výuku angličtiny Pavlína 
Aksamítová, která povede kromě 
pokračovacího kurzu pro mírně pokročilé 
i kurz pro začátečníky: AJ – začátečníci 
(pondělí 13:00–14:20). Přihlášky do jejích 
kurzů můžete podávat v kanceláři CAP.

 Stále ještě přijímáme přihlášky do 
počítačových kurzů lektorky Ing. M. Vítkové, 
které začnou 1. září.

sPeciální: 

 Pravidelně i o prázdninách každý týden 
(většinou ve čtvrtek) 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.

 Během letních prázdnin můžete navštívit 
výstavu pana Zdeňka Klímy „Móda napříč 
staletími“ každý všední den v provozní době 
CAP. Expozice figurek z moduritu mapující 
módní styly od doby románské až po  
20. století je ke zhlédnutí v přednáškovém 
sále CAP v 1. patře.

 27. 8. od 13:30
Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou 
– přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude 
upřesněno.

 2. 9. od 10:00
Výtvarná dílnička místostarostky  
Mgr. V. Ludkové – v přednáškovém sále  
CAP v 1. patře.

 2. 9. od 13:00
Vycházka do Dolních Břežan a na keltské 
oppidum Závist – vede Mgr. K. Pinkas. Sraz 
na zastávce na Kačerově ve 13:00 hod. Odjezd 
autobusu č. 333 je ve 13:21. Trasa: Dolní 
Břežany – zámek, Dolní Břežany – hradiště, 
keltské oppidum Závist, Most Závodu míru, 
Zbraslav – Ottova vila. Odtud návrat do Prahy 
autobusem MHD. Délka pochodu 6,5 km.

 24. 9.
Výlet na zámek Štiřín, jehož součástí 
bude hodinová komentovaná prohlídka 
vedená RNDr. Václavem Větvičkou. 
Doprava autobusem zdarma, prohlídka 
100 Kč. Možnost oběda ve Štiříně. Návrat 
v odpoledních hodinách. Výlet povede Pavlína 
Aksamítová. Přihlášování předem v kanceláři 
CAP od 1. 9. Počet míst je omezen. Pravidelní 
účastníci výletů se slečnou Pavlínou potvrďte 
svou účast nejpozději do 10. 9. Odjezd v 8:30 
hodin, místo bude upřesněno.

V červenci a srpnu přechází Centrum aktivizačních programů na prázdninový režim,  
většina pravidelných aktivit, zejména výuka cizích jazyků, bude obnovena opět v září.  
I během prázdnin vám umožníme každodenní přístup na internet. CAP vám přeje příjemně strávené léto.

centrum aktivizačních programů

Program CAP Burešova

Burešova 1151/12
Tel.: 283 881 848
E-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

srpen
2014
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pondělí

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

 9:00–12:00
Stolní tenis (vede T. Pavlovský)

Úterý 

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

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

 10:00–12:00
Stolní tenis pro pokročilé (vede T. Pavlovský)

 13:00–15:00
Sociální poradenství (vedou sociální 
pracovnice OÚSS) – liché týdny: 12. 8. a 26. 8.

středa  

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

 9:00–12:00 
Stolní tenis (vede J. Mrázek)

 10:00–12:00
Tvořivá dílnička (vede L. Němcová) – liché 
týdny: 13. 8. a 27. 8.

 13:30–15:00
Bingo – společenská hra (vede L. Králíková) 
– 20. 8.

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

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

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

 8:00–10:15
Stolní tenis (vede V. Soušková)

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

 10:30–11:30
Cvičení – Jóga (vede Mgr. J. Wichterlová)

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

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

Zájemci se již nyní mohou hlásit do kurzů 
na školní rok 2014/2015 v kanceláři CAP  
Mazurská buď osobně, nebo telefonicky na 
číslo 283 024 118. 

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: 

 11. 8. od 15:00

Beseda o sebeobraně (přednáší J. Roubínek)

 19. 8. od 10:00

Patchworková dílnička s Mgr. S. Kyselovou – 
materiál zajištěn

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.

centrum aktivizačních programů

Program CAP Mazurská

Mazurská 484/2
Tel.: 283 024 118
E-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz 

srpen
2014
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I v  letošním roce se děti ve věku  
5 až 16 let vydaly za dobrodruž
stvím do přírody, na letní tábor. 
Stanového tábora se zúčastnilo 36 
dětí z Prahy 8, které vybrali pracov
níci ze sociálního odboru, neboť 
s nimi dlouhodobě pracují. 

Na kraji lesa u  rybníka Chobot 
v obci Sepekov tak pražské děti zís
kaly častokrát zcela ojedinělou pří
ležitost vyzkoušet si na vlastní kůži 
takové tábornické akti
vity, jako je vaření v kot
líku na ohni nebo spaní 
pod širákem. O  bezpečí 
a  program dětí se i  ten
tokrát starala parta zku
šených vedoucích, mezi 
nimiž nechyběli pro prá
ci s dětmi nadšení policisté, ale ani 
radní městské části Markéta Ada
mová, která tábor tradičně zaštiťu
je a pomáhá organizovat.

„Myslím, že tentokrát to byla 
velmi zajímavá zkušenost i pro nás 
dospělé. Takzvané suché záchody 
a  polní kuchyně byly jen třešinky 
na dortu. Okolní příroda doslova 
vybízela k hrám v lese, sportovním 
aktivitám i spaní pod širákem, k če
muž nám navíc přálo i počasí,“ řek
la Adamová. 

Na děti v rámci programu čeka
la kromě tradiční táborové hry, kte
rá se tentokrát nesla v duchu stra
šidel, i  canisterapie či duatlonové 
závody s  triatlonistou Tomášem 
Slavatou. Nechyběla tradiční noční 
bojovka, oblíbená diskotéka či výlet 
na zámek Orlík a hrad Zvíkov, při 
kterém děti zažily projížďku lodí 
i  s  přepadením piráty. O  osvěžení 
se v horkých dnech postarali hasiči 

ze Sepekova, kteří hned 
dvakrát přijeli s cisternou 
plnou vody, určenou pro 
netradiční sprchu.

„Na letní tábor se vždy 
velmi těším a  nikdy se 
mi z  něj nechce vracet 
domů. Krásná zpětná 

vazba od dětí, i od těch největších 
zlobivců, je tím nejupřímnějším 
a nejpříjemnějším, co můžete v ta
kové práci slyšet. Velký dík patří 
tentokrát nejen skvěle fungující
mu týmu vedoucích, ale i kuchaři, 
zásobovači, zdravotníkovi a  dal
ším, kdo se rozhodli věnovat svůj 
čas dětem. Doufám, že tradice let
ních táborů Prahy 8 bude pokračo
vat, protože se jedná o velmi smys
luplně vynaložené peníze,“ dodala 
Adamová.  -red-

volný čas

Radnice uspořádala další letní  tábor pro děti

Jedná se o velmi 
smysluplně 
vynaložené 
peníze, říká 

radní Markéta 
Adamová.

 Všichni táborníci pohromadě

 Spaní pod širákem přálo počasí i krásná příroda
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volný čas

Radnice uspořádala další letní  tábor pro děti

výchova dětí

Lata nabízí pomoc 
i rodinám z Prahy 8
Neúspěchy ve škole, nevhod
né chování nebo třeba narušené 
vztahy s rodiči či vrstevníky – po
dobným problémům čelí nejedna 
rodina s dospívajícím dítětem. Je
jich dlouhodobé přehlížení nebo 
nevhodné řešení může vést ještě 
k  dalšímu zhoršení situace, dro
gové závislosti, útěkům z domo
va, kriminálnímu chování. Radě
ji než přísně trestat nebo čekat, že 
„to přejde“, je proto vhodné obrá
tit se na odborníky. Například na 
organizaci Lata, která pomáhá 
i v Praze 8.

„Náš program nazvaný Ve dvou 
se to lépe táhne, nabízí dětem 
a  mladým lidem v  těžké životní 
situaci možnost pravidelně se se
tkávat s jen o něco starším, samo
zřejmě patřičně vyškoleným dob
rovolníkem,“ vysvětluje základní 
princip ředitelka organizace Mar
kéta Ježková. „Společně tráví vol
ný čas a baví se o problémech, kte

ré klienta trápí. Máme zkušenost, 
že svému vrstevníkovi se mladí 
lidé často svěří raději než dospě
lým a postupně díky tomu začnou 
svou situaci řešit,“ doplňuje Jež
ková s tím, že vedle tohoto hlavní
ho programu nabízí její organiza
ce i možnost podpory celé rodině 
a další doplňkové služby.

Jiným klientům zase dobrovol
níci pomohli zvládat jejich agre
sivní chování nebo se vyrovnat 
s  komplikovanou rodinnou situ
ací.

Organizace Lata pomáhá ohro
ženým dětem a  mládeži již přes 
dvacet let, za svou práci získala 
i mezinárodní Cenu Nadace Ers
te za přínos sociální integraci. Její 
programy jsou určeny především 
pro mládež ve věku 13 až 26 let. 
Více informací získáte na strán
kách www.lata.cz nebo na tele
fonu 234 621  361. Služby jsou 
poskytovány bezplatně.  -red- Stanový tábor byl zasazen do přírody několik kilometrů od obce Sepekov

Podle harmonogramu
Výstavba Domu sociálních služeb v Libni pokračuje přesně  
podle plánu. Tolik potřebné zařízení by se mělo klientům otevřít  
zhruba za dva roky. Svůj domov tam nalezne pět desítek seniorů,  
včetně klientů s diagnózou demence. Praha 8 patří mezi lokality 
s největším počtem starších lidí.  -red-

Foto: verpa
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obvodní ústav  
sociálně-zdravotnických služeb
v praze 8, bulovka 1462/10

pořádá REKREACI  
pro seniory z Prahy 8

Místo:  
Pension Kukla  
u Nového Města

Termín:  
23. 8.–30. 8. 2014

Stravování:  
Plná penze

Cena:  
cca 3900 Kč

Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice  
Bc. Monika Šafratová v Domě s pečovatelskou službou,  
ul. Bulovka 10, každé pondělí od 8 hod. do 12 hod.

Přihlášky budou přijímány nejdříve dva měsíce před plánovaným 
termínem rekreace, tj. od 2. 6. 2014. 

Informace na tel: 283 842 214

ochrana seniorů

Proti násilí je tu  
sdružení Život 90
O týraných seniorech se často ne
píše, přesto tento hrozivý jev exis
tuje a v posledních letech navíc při
bývá. Může mít podobu finančního 
zneužívání, fyzického násilí, psy
chického a  citového týrání, zane
dbávání. Pro týrání je typická delší 
doba trvání, opakování nebo kaž
dodenní přítomnost v životě posti
ženého člověka. Mnoho z takto po
stižených osob však mlčí, snáší svůj 
trpký úděl, ať už pro pocit strachu 
z následků nebo studu z vlastního 
selhání. 

Jen malá hrstka z  nás dokáže 
označit své nejbližší za viníky po
křivených rodinných vztahů, pro
tože rodinu jsme schopni omlouvat 
i  za zjevné morální chyby. Právě 
v rodinách je týrání nejčastější, ale 

vyskytuje se i  v  sociálních zaříze
ních, ze strany sousedů a  dalších 
osob v našem okolí. Důvodem pro 
neoznámení stavu, může být i lid
ská schopnost přizpůsobit se stresu 
a bolesti, kdy po určité době jedno
duše otupíme. Velká část případů 
týrání proto zůstává neodhalena 
a ani sousedé a blízcí lidé mnohdy 
netuší, co se odehrává za zdmi ji
ných domovů. 

Týrání seniorů nebo jen pouhé 
podezření na něj lze řešit. Postiže
ný senior musí najít sílu a my ostat
ní nebýt lhostejní k signálům, které 
mohou mít různé podoby od uza
vírání se v bytě, zanedbaný vzhled, 
neřešené zdravotní problémy, pod
výživa až po celkovou zhoršující se 
kvalitu života bez zjevného důvodu. 

Není nutné se hned obracet na 
policii, která může násilníka vyká
zat na deset dní z bytu, ale je nut
né o problému s někým vůbec za
čít hovořit. Nejsnazší je zavolat na 
krizovou linku pomoci Senior tele
fon občanského sdružení Život 90. 
Cenné informace lze získat i na so
ciálních odborech a u dalších pra
covníků v pomáhajících profesích. 
Kontakt: Senior telefon Života 90 

– 800 157 157, non stop a zdarma. 
Krizová linka důvěry Centra sociál
ních služeb Praha – 222 580 697, 
non stop, poplatek za běžný tele
fonní hovor. Pokud cítíte, že by se 
vás tento problém mohl týkat, ne
váhejte a  zavolejte! Kdykoli se 
můžete obrátit i  na místostarost
ku Vladimíru Ludkovou, telefon 
222  805  150, email: vladimira.
ludkova@praha8.cz.  -red-

 Pokud vám někdo ubližuje, musíte začít problém řešit
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Kolpingův dům 
slaví výročí
V sobotu 16. srpna pořádá spolek Kolpingova ro
dina Praha 8 oslavy 20. výročí Kolpingova domu 
– zařízení sociálních služeb v Praze 8 – Bohni
cích, Bohnická 32.

Program oslav začíná v 13.30 hodin bohosluž
bou v bohnickém farním kostele sv. Petra a Pav
la a pokračuje od 15 do zhruba 22 hodin kul
turním a společenským programem na zahradě 
Kolpingova domu. Oslav se zúčastní pracovníci 
Kolpingova domu, jeho současné i bývalé klient
ky s rodinami, dárci, dobrodinci a přátelé, a to 
i z Německa a Švýcarska, a zástupci Prahy 8 i ve
řejnosti. Občerstvení zajištěno zdarma, vstupné 
dobrovolné.

V  Kolpingově domě jsou v  současnosti pro
vozovány tři sociální služby pro matky a rodiny 
s dětmi v těžké sociální situaci: azylový dům, kri
zová pomoc a sociálně aktivizační služby. Podrob
nosti naleznete na www.kolpingpraha.cz. 

 Jiří Musil, ředitel Kolpingova domu

Den otevřených dveří 
v azylovém domě 
svaté Terezie v Karlíně
Plán vzniku azylového domu v  Prosecké 
ulici vyvolal celou řadu otázek spojených 
s  poskytováním sociální služby bydlení 
v  azylovém domě. Arcidiecézní charita 
Praha proto v azylovém domě svaté Terezie 
v Pernerově ulici pořádá „Den otevřených 
dveří“. Uskuteční se v úterý 9. září od 8 do 
18 hodin. 

Azylový dům svaté Terezie v Karlíně je 
místo, kde hledají pomoc lidé v tíživé životní 
situaci, kterou bez cizí pomoci nezvládají 
řešit. Přijďte se sami přesvědčit, jak taková 
služba funguje. Adresa: Pernerova 336/20, 
Praha 8, Karlín.

Na prohlídku vás srdečně zvou ředitel 
azylového domu svaté Terezie Stanislav 
Fiala a radní městské části Praha 8 pro 
sociální oblast Markéta Adamová.

  Kolpingův 
dům stojí 
nedaleko 
náměstí  
ve Starých 
Bohnicích

služby seniorům

Senior slevenka  
je opět atraktivnější
O  projektu Senior slevenky jsme informovali 
v minulém čísle Osmičky. Jeho smyslem je ak
tivizace seniorů formou lepší cenové dosažitel
nosti služeb a produktů místních a nadregionál
ních poskytovatelů. 

Projekt již přes rok funguje v Moravskoslez
ském kraji, jehož má i záštitu. Praha 8 byla or
ganizátorem vybrána jako první pražská měst
ská část z důvodu dlouhodobé práce se seniory 
ze strany radnice Prahy 8 a zejména pak mís
tostarostky Vladimíry Ludkové. V  tuto chvíli 
lze Senior slevenku zakoupit v Centrech aktivi
začních programů pro seniory Mazurská a Bu
rešova. 

„V Praze 8 si během prvního měsíce fungo
vání zakoupilo Senior slevenku několik desítek 
seniorů, mnozí z  nich oceňují nadregionální 
poskytovatele, jako jsou České dráhy a lázně,“ 
popsala Ludková první zkušenosti. „Oceňuji, že 
se mnoho osmičkových živnostníků o  projekt 
na základě článku samo zajímalo a byť v tuto 
chvíli třeba vyčkávají, jak se projekt bude dál 
rozvíjet, vytváří velmi silný potenciál celému 
projektu. Velmi doporučuji pravidelně sledovat 
internetové stránky projektu, protože v rubrice 
Praha 8 přibývají každý týden noví poskytova
telé. Jedním z čekajících je například Dům dětí 
a mládeže Praha 8, který nabízí cvičení pro se
niory,“ dodala.   -red-

Poskytovatelé Praha 8 a Praha: 
Biodomov Ládví (Kobylisy), Solná 
jeskyně Hnězdenská (Bohnice), Malířské 
a natěračské práce a tapetování – 
Josef Hajdina (Praha 8), Tichá kavárna 
(Kobylisy), Cukrárna a kavárna 
u Veverky (Bohnice), Hodinový manžel 
– Jiří Treml (Praha 8), Hospodyňky S.O.S. 
– úklidová služba (Praha 8), Grand 
Optical (sleva na všech pobočkách), 
Stingo Optical Fashion (sleva na všech 
pobočkách), Vítkovice Tours s. r. o., 
Studio Perla – kadeřnické služby (Pra- 
ha 8), Sdružení taoistického tai-chi v ČR 
(Praha 1),  Štěpánka Mlýnková – masáže 
(Kobylisy), Darina Doubková – masáže 
(Karlín), Jana Zajícová – masáže (Pra- 
ha 4), Oční centrum Praha (Holešovice), 
Levandule – obchůdek pro dobrou 
náladu (Karlín), Lewisia – květiny 
a dárkové zboží (Praha 8 – Troja), 
Studio Zdravíčko – masáže, kosmetika, 
kadeřnictví (Kobylisy).

Nadregionální poskytovatelé: 
České dráhy, Lázně Darkov, Lázně 
Luhačovice, Priessnitzovy léčebné 
lázně, Lázně Teplice nad Bečvou, 
Konstantinovy lázně, Horské lázně 
Karlova Studánka, Archaide, s. r. o. 
(sanitární keramika pro seniory), Hotel 
Skalka Rajecké Teplice, Adventure Golf 
Horní Bezděkov, CK Lotos.

více informací:
 www.seniorslevenka.cz

  Majitel 
slevenky 
dostane 
zajímavou 
cenovou 
výhodu 
u Českých 
drah při 
pořizování 
In-karty
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Chcete se protáhnout pod širým nebem v blíz
kosti vašeho domova? Tak právě pro vás je tu 
připraven pilotní zářijový projekt nazvaný Cvi
čení pod širým nebem. 

Už před několika lety se v Praze 8 začala bu
dovat dětská hřiště a sportoviště pro míčové hry. 
Nyní jsou postupně budovány i venkovní „posi
lovny“. V současnosti jsou v provozu čtyři a bě
hem několika týdnů vznikne dalších pět. Cviče
ní pod širým nebem bude určeno seniorům, ale 
nejen jim.  

„Fitness parky jsou hojně využívány a  staly 
se přirozenou součástí veřejného prostoru. Teď, 
když už máme dvě perfektně fungující Centra 
aktivizačních programů pro seniory, a  to díky 
skvělým dobrovolníkům a návštěvníkům, ráda 
bych přesunula pohybovou aktivizaci a osvětu 
zdravého životního stylu i mimo jejich zdi,“ sdě
lila k projektu místostarostka Vladimíra Ludko
vá. Cvičení ve fitness parcích bude využívat jed
nak instalované stroje a pak také další pomůcky, 
které poskytnou lektoři. 

Vést hodinu specializovaného cvičení a  ne
ublížit zdraví, nemůže jen tak někdo. Při cviče
ní se seniory je nutné dbát na mnoho důležitých 
věcí, aby byl pohyb zdraví skutečně přínosný. „Se
nioři mají o cvičení velký zájem, jsem proto velmi 

ráda, že jim mohu nabídnout venkovní aktivity, 
které povede zkušená a certifikovaná fitness tre
nérka Pavlína Aksamítová, která je zároveň velmi 
oblíbenou dobrovolnicí Centra aktivizačních pro
gramů pro seniory,“ informovala Ludková. 

Pilotní projekt Cvičení pod širým nebem na
bídne v září na několika vybraných fitness hři
štích cílené a  funkční cvičení pro seniory. In
formace získáte koncem srpna na stránkách 
městské části nebo v  Centrech aktivizačních 

programů pro seniory Burešova a  Mazurská. 
„Pilotní projekt završuje v tomto volebním ob
dobí moji snahu o aktivizační osvětu a myslím, 
že po čtyřech letech, kdy jsem byla místostarost
kou, už nikdo nepochybuje o jejím smyslu a po
třebě,“ uvedla Ludková. „Jakmile přijde chladné 
počasí, ráda bych pro navazující cvičení využila 
tělocvičnu v CAP Mazurská a pak také nově vzni
kající prostor pro cvičení dětí a seniorů v Taussi
gově ulici,“ dodala.  -red-

zdravý životní styl

Zacvičte si pod širým nebem

Informace pro občany Prahy 8 na jednom místě

www.praha8.cz

  Senioři si 
mohou 
protáhnout 
tělo i u Centra 
aktivizačních 
programů 
v Mazurské 
ulici 

Ďáblík  
se zvětšil
Prostory dětského klubu 
Ďáblík v Taussigově ulici 
v Kobylisích se v průběhu 
prázdnin rozrostly o novou 
tělocvičnu. V průběhu 
dopoledne ji ke cvičení 
využijí maminky s dětmi, 
pro které budou tety 
z Ďáblíku zajišťovat 
oblíbené pohybové 
aktivity. V průběhu 
odpoledne a večera získají 
možnost využít malou 
tělocvičnu o ploše 20 metrů 
čtverečních ke cvičení 
mimo jiné i senioři.  -pb-

Fo
to

: v
er

pa
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zdravý životní styl

Zacvičte si pod širým nebem
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Divadelní tradice Divadla pod Palmovkou 
sahá hluboko do devatenáctého století. Ve vy
hlášeném zájezdním hostinci U Deutschů, na 
jehož místě dnes divadlo sídlí, se již od roku 
1865, kdy tehdejší majitel Jan Hurt požádal 
o divadelní koncesi, pořádaly lidové veselice 
nejrůznějšího druhu. I přes četné a provozní 
problémy patřila zdejší představení k důleži
tým pražským kulturním událostem. 

Působil tam i v té době velmi populární ope
retní soubor, který založila oblíbená subreta Ma
ruška Zieglerová. Divadlo pak před první světo
vou válkou z finančních důvodů zaniklo, ale než 
zde byl zprovozněn biograf Svépomoc, stihli zde 
diváci vidět několik představení Vlasty Buriana, 
tehdy ještě nesměle vystupujícího s napodobo

váním hlasů ptáků. Král komiků pak svoji popu
laritu navyšoval v kabaretech Jindřicha Plachty, 
Ference Futuristy a především u Karla Hašlera. 
Pak už si ale okolnosti vyžádaly, že si v budově 

bývalé Baňské společnosti v Lazarské ulici ote
vřel divadlo svoje, kde působil téměř 20 let, ale 
to už je jiná kapitola.

„Chceme být scénou lidového diváka“, tak 
znělo programové heslo prvních sezon diva

dla, které bylo nazváno divadlem S. K. Neu
manna. Dramaturgie divadla se snažila kom
binovat lidovost se vzrůstající uměleckou 
náročností a  postupně tak divadlo získávalo 
svůj osobitý umělecký charakter a stalo se ja
kousi líhní významných hereckých osobností, 
které podstatně ovlivnily tvář moderního čes
kého divadla. 

Zakrátko byla respektována i repertoárová 
skladba, zvláště po nástupu šéfrežiséra Václa
va Lohniského. Málokdo tuší, že českou pre
miéru tam v roce 1959 měla i nejpopulárnější 
píseň sedmdesátých let „Ach ta láska nebes
ká“, která poprvé zazněla v  muzikálu „Jesee 
se žení“ s pozdější úpravou J. Suchého a J. Šli
tra.  Pavel Holík

divadlo pod palmovkou

V Libni začínal i Vlasta Burian

„Chceme být scénou lidového diváka“,  
tak znělo programové heslo prvních sezon 

divadla, které bylo nazváno divadlem  
S. K. Neumanna.

 Král komiků Vlasta Burian v Libni začínal  Na místě dnešního divadla stával zájezdní hostinec U Deutschů
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Zahrádky na Libeňském  
ostrově se otevřely dětem

Historické prvenství zaznamenali 
zahrádkáři z Libně. Ve druhém čer
vencovém týdnu totiž patřily za
hrádky na Libeňském ostrově dě
tem z celé Prahy. 46. ZO Českého 
zahrádkářského svazu ve spoluprá
ci s neziskovou organizací Fond Si
dus (www.fondsidus.cz) uspořáda
la v malebné zahrádkářské kolonii 
na břehu Vltavy pro děti týdenní 
příměstský tábor.

Děti si vyzkoušely, jaké to je ne
daleko centra města zasít hrách 
nebo vykopat mrkev a  rovnou ji 
čerstvou ochutnat. Poznaly mno
ho druhů rostlin, zeleniny a ovoce, 
tak jak vypadají přímo na zahrád
ce a ne pouze na pultech obchodů. 
Poznaly, že to není jediné kouzlo, 
které zahrádkářská kolonie v Libni 
skrývá. Zahrádkáři pro ně připravi
li mnoho zajímavých sportovních 
a výtvarných aktivit a výletů. 

Děti se projely motorovou lodí 
po Vltavě, opekly si špekáčky na 
společném ohni a  do areálu za
hrádek je přijela navštívit měst
ská policie s  poutavým výcvikem 
služebních koní a se svou motoro
vou technikou. Kluky nadchla pře

devším auta a holčičky zase krme
ní koní z ruky. Stejně nadšené byly 
děti z her a soutěží na hřišti, z vý
tvarné tvorby pod velkou pergolou 
nebo z  poznávání přírody přímo 
v zahrádkách.  

„Jsem rád, že i v centru metropo
le se najdou tato skvělá místa a pře
devším skvělí lidé, kteří organizu
jí smysluplné trávení volného času 
pro děti,“ řekl radní Prahy 8 Tomáš 
Slabihoudek, který předával me

daile po dětské olympiádě. Mezi 
fyzicky nejnáročnější aktivity patřil 
kurz v lanovém centru DDM, které 
bezprostředně sousedí se zahrád
kářskou kolonií. Na závěr tábora si 
děti užily karneval. 

Po velmi vydařené premiéře se 
zahrádkáři i děti shodli, že se vel
mi těší na další ročník příměstské
ho tábora. V létě 2015 zveme opět 
všechny děti na „Prázdniny na ost
rově“.  -red-

krátce

Další výstava 
k výročí 
Bohumila 
Hrabala
V rámci oslav spojených se 
100. výročím narození Bohu
mila Hrabala, pořádaných Pra
hou 8, je na radnici osmého 
obvodu přístupná další výsta
va s názvem „Bohumil Hrabal 
barevně i černobíle“. Expozi
ce je kombinací málo známých 
koláží vytvořených Bohu
milem Hrabalem v padesá
tých letech, osobních fotogra
fií a ilustrací a obálek českých 
autorů k jeho knihám. Samo
statnou část tvoří série grafic
kých listů Vladimíra Boudní
ka, k nimž je připojena malá 
ukázka českých filmových pla
kátů z šedesátých let a ně
kolik plakátů k divadelním 
adaptacím Hrabalových tex
tů. Výstava probíhá souběžně 
v prostorách Libeňského zám
ku a hlavní budovy Úřadu MČ 
Praha 8, tzv. bílého domu. Pří
stupná bude do 4. září 2014. 

Soutěž 
o nejhezčí 
prázdninový 
deník
S příchodem prázdnin vyhlási
la radnice Prahy 8 tradiční sou
těž o nejhezčí prázdninový de
ník. Soutěž je určena dětem 
do 15 let. Do deníku je mož
né psát, kreslit, lepit a jakko
li zdobit. „Hodnotím zásad
ně tvořivost. Vložený herbář 
či nasušený plátek hřibu nikdy 
nepřehlédnu,“ říká zástupky
ně starosty Vladimíra Ludko
vá. Deníky je možné posílat až 
do 26. září 2014, vyhodnoce
ní proběhne během října. Poté 
budou deníky dětem zaslány 
zpět na uvedenou adresu.   -hš-

  Především kluky zaujala technika městské policie

  Účastníci 
tábora 
soutěžili 
na dětské 
olympiádě. 
Medaile 
jim pak 
předával 
radní Tomáš 
Slabihoudek
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Bohnice	zaž
ily	 

motoristick
ou	

show	
Více	na	str

.	4

Koupaliště
	Ládví	 

se	po	letec
h	 

otevírá	 

veřejnosti
	 

Více na str. 2

Na	Palmov
ce	 

najdete	 

nový	dětsk
ý	 

klub	Mapa
 

Více na str. 28

Kulinářský
	 

festival	na
bídl	 

širokou	šk
álu	 

chutí 

Více na str. 30

   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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botanická  
zahrada  
hl. m. Prahy

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

PrograM  
na srpen 2014
  cesta baobabu

do 31. 8. 2014,  
Fata Morgana, 9.00–19.00 hod.

Madagaskarský baobab Adansonia 
rubrostipa, který zdobí tropický skleník 
Fatu Morganu, cestoval do botanické 
zahrady poměrně dlouho a jeho převážení 
se změnilo v napínavé dobrodružství. Přijďte 
si prohlédnout tuto podivuhodnou anabázi 
z jižní polokoule až do srdce Evropy.

  květiny našich prababiček aneb 
zahradnictví před sto lety

do 31. 8. 2014, venkovní expozice,  
vnitřní expozice Areál Sever 

Na výstavě se seznámíte s květinami, které 
se pěstovaly před sto a více lety. Představíme 
vám nevídané druhy květin zámeckých 
zahradnictví nebo ty, které se pěstovaly za 
okny venkovských chaloupek a městských 
domků nebo salonů.  

 jedovaté rostliny

do 31. 8., venkovní expozice, výstavní sál, 
Fata Morgana, 9.00–19.00 hod.

Nejvýznamnější exempláře jedovatých 
rostlin jsou propojeny speciálními 
stezkami, které vás provedou celou 
botanickou zahradou. Součástí výstavy jsou 
komentované prohlídky, program pro školy 
i soutěž pro děti, prodejní stánky a jiná 
překvapení.

  fotofata 2014  
– výstava fotografií

do 31. 8., venkovní expozice – Stráň, lesní 
biotopy, 9.00–19.00 hod.

Půlroční fotografický projekt FotoFata 
2014 zaměřený na amatérskou fotografii 
vyvrcholí výstavou nejlepších snímků 
absolventů kurzu.

 hudební procházky

do 21. 9., venkovní expozice  
– Ornamentální zahrada,  
každou neděli v 17.00 hod.

Koncert není zpoplatněný.

10. 8.  Pražské saxofonové kvarteto 

17. 8.  Wichterle kvintet

24. 8.  Kvartet lesních rohů

31. 8.  Prague Brass Quintet

Změna programu vyhrazena. 
Bližší informace najdete na www.botanicka.cz
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školní stravování

Na Korábě  
se stále vaří skvěle

poděkování 
Vážená paní Podlešáková,
dovolujeme si Vám touto cestou co nejsrdečněji poděkovat  
za Vaši lásku a péči, kterou jste věnovala dětem v MŠ Klíčanská. 
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Děti a rodiče z MŠ KIíčanská

 Tato menu poslala kuchyně z Korábu mezi nejlepší v republice

Potřetí za sebou se libeňská MŠ 
Na Korábě dostala do finálové de
sítky škol, které se účastní soutě
že O nejlepší školní oběd. A co víc, 
mezi nejlepšími má dvojí zastoupe
ní – kuchyni na Korábě a její neda
leké sesterské zařízení v Lindnero
vě ulici. Finálové klání 
se uskuteční 26. srpna.

V  korespondenčním 
kole vybrala odborná 
porota nejlepších de
set menu z  celkového 
počtu 79 přihlášených 
z celé České republiky. 
Hlediska pro hodnocení spočíva
la ve vhodnosti použitých surovin 
a technologického postupu přípra
vy, vzájemné sladěnosti po strán
ce výběru potravin, chutě či barvy 
a nutričním hledisku. Jídla musejí 

být běžně zařazována na jídelní lís
tek a patřit mezi oblíbené pokrmy 
malých strávníků. Cena jedné por
ce nesměla překročit normou daný 
limit 34 korun.

„Smyslem soutěže je ukázat, že 
školní stravování je zásadní a účin

nou silou v boji proti dět
ské obezitě a svým kaž
dodenním působením 
motivuje děti ke zdravé
mu způsobu stravování. 
Každá školní jídelna má 
širokou zásobu receptů 
zdravých pokrmů a umí 

je upravit tak, aby byly u dětí oblíbe
né. Tuto dovednost je třeba ukázat 
široké veřejnosti právě prostřednic
tvím naší soutěže,“ uvedla Anna Pac
ková, ředitelka soutěže a metodička 
školního stravování.  -jf-

Jídla musejí být 
běžně zařazována na 
jídelní lístek a patřit 

mezi oblíbené 
pokrmy malých 

strávníků.



31 srpen 2014  www.praha8.cz                         Měsíčník Městské části Praha 8

školství / pozvánka

meridian international school

Mezinárodní škola se 
soustřeďuje na jazyky
Mezinárodní škola Meridian International 
School nabízí již deset let různé možnosti dě
tem, žákům i  studentům jak rozšiřovat, zdo
konalovat a následně aplikovat své schopnosti 
a dovednosti. 

Ve školce děti komunikují anglicky a průvod
ce jim dělají rodilé mluvčí. Atmosféra je velmi 
přátelská a uvolněná. Dětem je tak umožněn vel
mi přirozený rozvoj. V navazující zá
kladní škole si žáci volí další cizí ja
zyk (francouzštinu, španělštinu či 
němčinu). Čeští žáci plní povinnou 
školní docházku a účastní se hodin 
českého jazyka. Jednotlivé lekce 
jsou pečlivě plánované tak, aby vy
hovovaly požadavkům žáků dneš
ní doby. V  průběhu školního roku 
se ve škole konají poutavé prezenta
ce a žáci jezdí na všelijaké výlety podporující vý
uku. Účastní se také různých projektů, které pře
sahují i hranice naší republiky.  

Studentům střední školy se kromě všeobec
ného vzdělání dostane také pomoc a  podpo
ra při výběru navazujícího studia. Během roku 
se účastní besed s odborníky z různých oblastí 

a navštěvují taková místa, jakými jsou například 
ambasády či univerzity. Studium zakončují brit
skými zkouškami a čeští studenti mohou ukončit 
své vzdělání také na našem partnerském gym
náziu. 

Meridian School dále spolupracuje s  měst
skou částí Praha 8. Žáci školy se každoročně po
dílí například na čištění Ďáblického háje. Čle

nové zastupitelstva se pravidelně 
účastní závěrečného vystoupení stu
dentů, kterým předávají jejich ma
turitní vysvědčení. Tato škola také 
pořádá soutěže, jakými jsou mate
matická soutěž Pangea, vědomost
ní soutěž a také výtvarná soutěž pro 
mateřské školy. V  neposlední řadě 
vybraní rodilí mluvčí docházejí do 
českých základních škol, ve kterých 

občasně vyučují hodiny anglického jazyka, a to 
zcela zdarma.

V  průběhu celého školního roku je možné 
tuto mezinárodní školu navštívit. Velmi rádi 
vás provedou a  poskytnou informace o  studiu 
či jiné spolupráci v oblasti výchovy a vzdělává
ní a o dalších školních aktivitách.  -red-

Během roku se 
studenti účastní 

besed s odborníky 
z různých oblastí 

a navštěvují taková 
místa, jakými jsou 

například ambasády 
či univerzity.

 Žáci mají bohatý program i mimo školu

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: Michal Švarc 
– doprava a finance, tel.: 222 805 138, 
606 035 260, michal.svarc@praha8.cz. 
Markéta Adamová – sociální oblast 
a protidrogová prevence, evropské fondy, 
tel.: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa 
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec pro 
Palác Svět, tel.: 222 805 186, 725 016 068, 
tomas.slabihoudek@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 +420 284 825 820 či použijte 
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD
ČSSD ani o prázdninách nepřerušuje 
svou činnost. Rádi vás přivítáme v našem 
Informačním středisku v Zenklově ulici 27, 
naproti Divadlu pod Palmovkou.  
Zeptat se nás můžete na cokoliv  
i na fcb.cssdpraha8.cz nebo na telefonu: 
+420 721 029 892, e-mail na nás  
je: ovv.praha8@cssd.cz.  
Přejeme hezké prázdniny.

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.

Patrioti – Volba Pro Prahu 8
V letních měsících můžete členy  
strany Patrioti - Volba pro Prahu 8 
kontaktovat kdykoli telefonicky  
na čísle: 724 028 501 nebo  
na e-mailu: jirivitek@seznam.cz. 
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florbal

Vikingové zažili povedený rok
Kobyliští florbalisté mají za sebou 
další úspěšnou sezonu. Dařilo se 
především juniorům a mladším žá
kům. Junioři pod vedením kouče 
Jana Hrdličky postoupili do celo
státní soutěže a mladší žáci si zajis
tili účast v 1. koši, kde budou pří
ští rok čelit těm nejlepším celkům 
z  Prahy a  Středočeského kraje. 
Od nového ročníku se pod hlavič
kou největšího florbalového oddí
lu v Praze 8 premiérově představí 
i ženský tým, který bude hrát čtvr
tou nejvyšší ženskou soutěž.

„Jsme rádi, že jsme s  holka
ma našli společnou řeč,“ říká se
kretář klubu Pavel Voves. „Navíc 
v sobě mají obrovský potenciál do 
budoucna. Většině z nich je lehce 
přes dvacet,“ dodal. Prvním křtem 
ohněm si projdou svěřenkyně Iva
na Dědka už v  srpnu, kdy je čeká 
mezinárodní turnaj Czech open  
(14. až 17. srpna).

Kromě žen se na tomtéž tur
naji představí podruhé za sebou  
i  Atým, který loni zaznamenal 
velký úspěch, když ze  128 klubů 
skončil na děleném 9. až 16. mís
tě. „Rozhodně se chceme pokusit 
tento výsledek zopakovat,“ pravil 
Hrdlička, který se v průběhu minu
lé sezony ujal kormidla i u hlavní

ho mužstva. „Minulý rok jsme tam 
byli s velmi mladým kádrem, což se 
projevilo v  osmifinále, když jsme 
dostali gól v poslední vteřině hry. 
Chyběly nám zkušenosti.“

Mladší žáci ve společnosti 
těch nejlepších
Svůj talent a nadání prokázali také 
mladší žáci, kteří si v  posledním 
turnaji zajistili postup do 1. výkon
nostního koše a  v  prvním turnaji 
nadcházejícího ročníku budou hrát 

proti špičkovým klubům, jako na
příklad Tatranu Střešovice, FbŠ Bo
hemians, Spartě či Chodovu. „My
slím si, že můžeme uspět. Několik 
zápasů s top týmy jsme už odehrá
li a  vždy jsme byli rovnocenným 
soupeřem,“ naráží kouč Tomáš Za
hradník na výsledky mezinárodní
ho turnaje v Brně, kde mladší žáci 
vybojovali 4. místo a nechali za se
bou všechny moravské celky. Navíc 
si připsali skalp Tatranu Střešovice, 
který porazili 5:1.

Postup si vybojovali také junioři, 
kteří od příští sezony budou nastu
povat v celostátní soutěži. „Postup 
je zcela zasloužený. Od začátku do 
konce kluci makali na sto procent,“ 
konstatoval Hrdlička. 

Pokud i vás baví florbal a chce
te si ho vyzkoušet, tak neváhej
te a navštivte stránky fbkkobylisy.
cz, kde naleznete veškeré kontak
ty na trenéry jednotlivých katego
rií, nebo navštivte Facebook (FbK 
Kobylisy).  -vat-

  Mladší 
žáci budou 
v nadcházející 
sezoně čelit 
těm nejlepším
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judo

Raion-ryu ani 
o prázdninách nespí

taekwon-do

Letní tábor se opět vydařil

Během letních prázdnin bývají mnohé oddíly 
z  různých důvodů uzavřené. Klub Raionryu, 
který se zabývá výukou tradičních japonských 
bojových stylů pro děti i  dospělé, ale ani přes 
tyto letní měsíce nespí. 

V červnu proběhlo víkendové soustředění pro 
děti z našeho dojo z Prahy 8 a 10, kde si mohli 
žáci doplnit zkoušky na vyšší kyu stupně (barev
né pásy). Touto zkouškou před komisí (sensei
em a  instruktory – tzv. sempaii) cvičenci sklá
dají zkoušku zdatnosti z předem určených judo 
technik v postoji, na zemi, různých pák konče
tin, sebeobrany, z teorie daného stylu a japon
ského názvosloví, ale i  ze zdravovědy. Čím je 
vyšší technický stupeň, tím jsou i vyšší nároky 
na zkoušku. Ke zkoušce je však připuštěn pou
ze ten, který získá určitý počet bodů za docház
ku, za výsledky na závodech, za účast na akcích 
klubu, nebo má dobrý prospěch ve škole, je zde 

kladen také důraz na jeho chování i mimo škol
ní aktivity. V červenci se uskutečnilo soustředění 
pro dospělé v kempu v Měchenicích u Prahy, kde 
i dospělí cvičenci měli možnost zkusit zkoušku 
na barevné pásy. Soustředění bylo fyzicky nároč
né, tréninky probíhaly venku v přírodě, kdy se 
cvičilo za každého počasí. I přesto se užilo mno
ho legrace. U některých zkoušky probíhaly ven
ku za silného deště, kdy bylo třeba ze sebe vydat 
více samurajské odvahy. 

V průběhu června až září jste měli a stále máte 
možnost poznat členy klubu na kurzech sebe
obrany určené pro veřejnost, kterou pro občany 
pořádá radnice Prahy 8 pod hlavičkou radního 
Václava Musílka. Kurzy jsou velmi navštěvova
né, je zde jedinečná možnost se zdarma dozvě
dět, jak se zachovat v krizových situacích a prak
ticky si zatrénovat. Pro více informací navštivte 
www.judopraha.cz.  -fir-  I v judistických klubech je o zábavu postaráno

Slunce, voda, sport, hry a spousta 
legrace provázely dětské účastní
ky na 22. letním táboře Školy Taek
wonDo DanGun. Letos se v rekre
ačním středisku v  Horním Bradle 
sešlo 48 dětí, a to nejen z řad čle
nů oddílu, ale i  těch, které nema
jí s  tímto bojovým uměním žádné 
zkušenosti.

Tábor probíhal ve dvou tur
nusech, pro děti a pro mládež a do
spělé. Členové oddílu cvičili jeden
krát denně v dopoledních hodinách 
taekwondo. Nečlenové si mohli vy
brat, kterému sportu se budou věno
vat. Odpoledne všechny děti hrály 
bodované hry do celotýdenní sou
těže. Ve volném čase se relaxovalo 
u bazénu v areálu, případně v mo
derním nově postaveném wellness. 

Jako každý rok tak i letos byl pro 
mladé sportovce organizován výlet 
po památkách. Letos účastníci na
vštívili památku UNESCO Litomyšl. 
Na závěr soustředění všichni dosta

li mnoho dárků včetně cen a pohá
rů pro nejlepší. Tábor je již mnoho 
let připraven tak, aby si děti přivez
ly do Prahy mnoho nových zážitků, 
dovedností a případně se seznámi
liys  bojovým uměním – taekwon
dem. Některé tento sport natolik 
uchvátil, že se chtějí od září do Ško
ly DanGun přihlásit. Nový nábor 
do Taekwondo DanGun proběhne  

10. září od 17 do 19 hodin v prosto
rách vestibulu Gymnázia Litoměřic
ká na Proseku. Bližší informace na
leznete na internetových stránkách  
dangun.taekwondo.cz. Těsně před 
uzávěrkou čísla byli dva členové od
dílu nominováni za ČR na srpnové 
mistrovství světa v Dušanbe v Tádži
kistánu. O jejich výsledcích budeme 
informovat.  -red-

 Děti se seznamovaly s bojovým uměním

48
Tolik dětí se letos sešlo  
v rekreačním středisku  

v Horním Bradle. A to nejen 
z řad členů oddílu, ale i těch, 
které nemají s taekwon-do 

žádné zkušenosti.



34 Měsíčník Městské části Praha 8                         www.praha8.cz  srpen 2014

sport

plážové ragby

Koráb hostil mezinárodní turnaj 

V  areálu plážových sportů Na Korá
bě se koncem července uskutečnil  
13. ročník mezinárodního turnaje 
Prague 8 Beach Rugby 5s. Tato akce 
se již podruhé uskutečnila za vydatné 
pomoci radnice Prahy 8 a pod záštitou 
místostarosty Michala Švarce. 

Při sportovním klání s  šišatým 
míčem na písku se vystřídali hrá
či a hráčky od 13 do 70 let. V sobotu  
26. července se hrála celý den utkání 

ve skupinách a v neděli 27. července 
odpoledne turnaj vrcholil boji o umís
tění. Do finále prestižní mužské kate
gorie se probojovali francouzští Pom
pe á Velo a  domácí Plážový Libovci, 
kteří vyhráli v loňském roce. Po vyrov
naném prvním poločase, kdy byl stav 
1:1, rozhodli Plážový Libovci v závě
ru o výhře 5:3. 

Finále ženské kategorie bylo v režii 
ukrajinského týmu Leono, který pora

zil loňské šampionky 7:0. V  katego
rii smíšených týmů v  bezkontaktním 
ragby obhájil plážový titul tým Bon
go Bongo. Bezkontaktní ragby hrají 
muži, ženy a děti společně. Novinkou 
byly zápasy týmu veteránů nad 35 let 
a 50 let. 

Letošního turnaje se zúčastnily 
týmy z Francie, Belgie, Ukrajiny, Švý
carska a  Slovenska. Další informace 
najdete na www.beach.rugby.cz.  -jf-

konečné 
umístění:
 Muži 
1. Plážový Libovci 
2. Pompe á Velo 
3. Cheeky Strikers 

 Ženy 
1. Leono 
2. The Lazybugs 
3. RKP Girlzzz 

 Mix Touch 
1. Bongo Bongo 
2. Petrovice Touch 
3. The Pirates 

  Účastníky turnaje pozdravil  
místostarosta Michal Švarc  Bojů se zúčastnily i ženské týmy

  Vítězství 
v mužském 
turnaji 
obhájili 
Plážový 
Libovci
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ricochet

Libeňští zakončili historicky 
nejúspěšnější sezonu
Na sezonu 2013/14 budou v libeňském ricoche
tovém a sportovním centru dlouho vzpomínat. 
Nechybělo mnoho, aby hráči ze Světa pod Pal
movkou posbírali všechny nejcennější trofeje.

Hned zkraje sezony se začalo dařit obměně
nému a  omlazenému družstvu, které před se
zonou z Jindřichova Hradce posílil 
Jan Pulkráb. Tým táhl i navrátilec 
z minulých let Petr Novák a na po
zici ženy sbírala cenné body De
nisa Bohuslavová. Tým z  Libně se 
dlouho držel v  závěsu na druhém 
a třetím místě a až poslední zápas 
sezony rozhodl o tom, že na Palmovce se slavil 
historicky první týmový titul. „Byla to neuvěři
telná stíhací jízda. Když už jsme pomalu přestá

vali doufat ve vítězství, ztratil tým Tábora neče
kaně body a my toho dokázali dokonale využít,“ 
líčil bezprostředně po zápase Jan Schmidt z ví
tězného týmu. 

V  sezoně se dařilo i  jednotlivcům bojujícím 
v barvách RSK Palmovka. Tím nejúspěšnějším byl 

Jan Pulkráb, jenž nečekaně zvítězil 
v  prestižním mezinárodním turna
ji Czech Open, který se každoročně 
koná ve Světě pod Palmovkou a kam 
se pravidelně sjíždí celá evropská 
špička. I  díky pravidelné účasti na 
republikových turnajích pak zmíně

ný hráč potřetí za sebou vyhrál i celkové bodová
ní za sezonu 2013/14. 

Jediný cenný titul v sezóně, který libeňským 
hráčům utekl, byl titul mistra republiky. Ten o vlá
sek unikl Martinu Vostatkovi, který se o něj sta
tečně rval ve finálovém zápase. Tam po boji pod
lehl Martinu Volfovi 1:3. Na stupních vítězů měla 
na republice Palmovka dva zástupce. Bronz vy
bojoval Petr Novák. Další cennou trofejí, kterou 
„palmovští“ hráči získali, byl titul mistra republi
ky ve veteránské kategorii mistrovství republiky, 
kde nejtěsnějším možným rozdílem zvítězil dlou
holetý hráč a zakladatel ricochetového centra na 
Palmovce Jaroslav Rudovský.

Nyní se již hráči i místní klub chystají na za
hájení nové sezony. „Léto se snažíme co nej
lépe využít na přípravu. Čistíme a  opravuje
me kurty, aby hráči měli v  zápasech ideální 
podmínky. Sice jsme v  létě z důvodu zvětšo
vání posilovny museli zrušit jeden kurt. I na 
dvou kurtech se však v létě chystáme pokračo
vat v přátelských turnajích, které si oblíbili jak 
závodní, tak rekreační hráči,“ přibližuje hráč 
a zároveň manažer Fitness Svět pod Palmov
kou Jan Pulkráb.  -red-

  Ricochet Tým RSK Palmovka po posledním 
zápase. Zleva Michal Vondrák, Martin Vostatek, 
Jaroslav Rudovský, Jan Pulkráb a Petr Sedláček

Do sportovního 
centra Svět pod 
Palmovkou se 

pravidelně sjíždí celá 
evropská špička.

tenis

TC ESO Praha hledá 
nové naděje
Družstvo našich mladších žáků tenisového 
klubu ESO Praha dosáhlo skvělého úspěchu, 
když postoupilo do první pražské třídy. Ko
byliští chtějí v budoucnu na tento úspěch na
vázat, a proto hledají nové tenisové talenty. 
Zájemci mohou dorazit na zkušební hodinu 
a zjistit, zda tím talentem nejsou právě oni.

Nábor dětí od 3,5 roku a  starších bude 
probíhat od 1. do 30. září. Tenisový klub 
sídlí na Ládví v  Chabařovické 4. Další in
formace k náboru najdete na webu www.
tseso.cz.  -red-

  Nejlepší hráčkou družstva mladších žáků  
je Natálie Burdová

Od září vás rádi přivítáme v Sokole Karlín,  
Malého 1, Praha 8 v těchto oddílech
gymnastika, fotbal, předškoláci, 
rodiče a děti, jóga s pohádkou, 
zumba pro děti i dospělé, jóga 
pro maminky s miminky, jóga pro 
začátečníky, rekreační volejbal, 
ženy a muži, věrná garda a úplně 
nově i turistický oddíl

Podívejte se na naše webové 
stránky www.sokol-karlin.eu

PŘIJĎTE DNE 13. 9.  
NA KARLÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

SOKOL KARLÍN BUDE PREZENTOVAT  
SVÉ ČINNOSTI ČEKÁ NA VÁS: ZUMBA  

A JÓGA POD ŠIRÝM NEBEM, PŘEKAŽKOVÁ 
DRÁHA A ODNESETE SI KROMĚ ZÁŽITKŮ 

TAKÉ NĚJAKÝ HEZKÝ VÝROBEK
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Osmá městská část má i  bohatou 
podnikatelskou minulost, kterou 
lemují známé značky výrobků. 
Některé z nich vám chceme před
stavit.

Rustonka a parník pro císaře 
V  roce 1832 na rozhraní Karlína 
a  Libně vznikla přičiněním brit
ských podnikatelů bratrů Thoma
sových továrna na parní stroje. Ta 
v roce 1850 přešla do majetku vý
znamného britského podnikate
le Josepha Rustona, jehož příjme
ní pak dalo firmě její trvalý název. 
Firma zpočátku vyráběla zejména 
kotle a parní stroje. Ruston byl brit
ský lodní stavitel a podnikatel v říč
ní plavbě, provozoval Pražskou pa
roplavební společnost. Jeho firma 
tehdy vyráběla na mnoha místech 
v Evropě zejména různá strojní za
řízení a  díly pro říční i  zaoceán
ské lodě určené pro provozovatele 
v Rakousku i Německu. 

Ruston především postavil v pů
vodním podniku v  Karlíně v  roce 
1841 první český parník Bohemia, 
z nové loděnice pak vyšly další slav
né parníky –  Praha (1865), Vyše

hrad (1866), Stephanie (1882), 
František Josef (1887), Primátor 
Dittrich (1891), Ferdinand I. Dob
rotivý (1891), Smíchov (1895), 
Závist (1895) a  také například 
císařská jachta Kaiserin Maria 
Theresia (1892), kterou pak 
Společnost rakouské státní drá
hy provozovala na Bodamském 
jezeře jako osobní parník.  

Později, koncem 19. stole
tí, se zde začaly vyrábět i růz
né nýtované ocelové konstruk
ce, zejména pak ocelové mosty 
a ocelové střešní příhradové kon
strukce – pochází odtud například 
střešní konstrukce pražského Ru
dolfina či některé objekty na Praž
ském výstavišti. Areál závodu byl 
z tohoto důvodu nadále rozšiřován 
o další budovy a výrobní haly. Praž
ská akciová strojírna zanikla roku 
1910 a těsně před první světovou 
válkou v roce 1912 pak celý podnik 
přešel do vlastnictví Elektrických 
podniků hlavního města Prahy.  

Dynamitka Alfreda Nobela
15. května 1870  za osobní účasti 
Alfreda Nobela vznikla  na území 

podnikání

Legendární značky Prahy 8

Prahy 8 největší dynamitka na svě
tě Dynamit – Fabriken vorm. Alfred 
Nobel & Company v  ulici V  Zám
cích čp. 42, 43, 45 až 52, a to rov
nou s byty pro dělníky a ostatní per
sonál. Pro továrnu na dynamit byla 
vybrána odlehlá úzká rokle, vedou

cí od Zámků k Bohnicím, sevřenou 
sráznými skalními stěnami, s pro
tékajícím potokem a  blízkou říční 
dopravou. Přes protest majitelů po
zemků bylo díky požadavkům ra

kouskouherské vojenské správy 
rozhodnuto o stavbě za rekord
ní tři měsíce. 

Továrna měla hned od počát
ku velkou potíž s  kyselinami, 
jež odpadají při výrobě dynami
tu a které bylo nutné neutralizo
vat. A tak byl záhy vedle továrny 

na dynamit vybudován závod na 
umělá hnojiva s produktem, který 

se stal hitem po celém světě pod kr
kolomnou obchodní značkou „Nit
rilsuperfosfat“ a majitel společnosti 
musel velmi rychle díky ohromné
mu zájmu o tento produkt postavit 
pobočku v Lovosicích. V roce 1873 
už bohužel Bohnice nedrží prv
ní příčku v  Evropě a  dokonce ani 
v  monarchii ve výrobě dynamitu, 
tu převzala uherská Bratislava. 

A na závěr karban… 
Až budete v  letních měsících trá
vit například deštivé dny u mariáše 
nebo karetní hry prší, tak si je po

  Areál Rustonky 
na přelomu  
19. a 20. století 

  Alfred Nobel vyráběl dynamit 
v Zámcích. Svého času byla tamní 
produkce největší na světě
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řádně prohlédněte, protože může
te v ruce držet legendární Rittrov
ky, které z Karlína putovaly do celé 
Evropy. 

O příběhu hracích karet s koní
kem víme, že důležitou osobou byl 
Jan Ritter, narozen 1842 v  Nové 
Kdyni. Původně pracoval Ritter 
ve Vídni. Roku 1882 otevírá díl
nu v Praze. Je známý jako vydava
tel národních karet – karty matič
ní navržené Mikolášem Alšem roku 
1893, karty k  národopisné výsta
vě z roku 1895. K roku 1885 je do
ložena působnost dílny na adrese 
PrahaKarlín, Poříčská tř. 1045II. 
V roce 1899 fúzuje za velmi přízni
vých podmínek s Piatnikem (dneš
ní stejnojmenná společnost, která 
působí po celé Evropě) s  právem 
doživotního partnerství a  správy 
podniku v  Praze – jako Jan Ritter 

& spol. Rittrovky se od například 
italských či francouzských karet 
liší nejen počtem listů. Jak známo, 
u nás jde o tradiční německý vzor 
32 listů. Hlavní rozdíl je především 
v  tom, že jsou jednohlavé, což je 
naše regionální karetní specialita 
s  všeobecně převzatým pražským 
vzorem, tedy s  motivy, které jsou 
od 19. století téměř beze změn.  

Toto byla  jen malá ochutnáv
ka historie legendárních značek 
z  Prahy 8 a  věřte, že jich  nebylo 
málo. Například asi každému zná
má  společnost KARMA s  unikát
ním  plynovým  průtokovým  ohří
vačem. V Praze 8 se vyrobilo také 
první motokolo a  především tu 
v roce 1896 vznikla nejslavnější li
beňská firma Kolben a spol. Budou
cí strojírenský gigant ČKD. 

Jiří Vítek, tajemnamista.cz

  Parník Praha z dílny 
karlínské loděnice 
vyplul v roce 1865

  Kdo by neznal 
žaludské eso – 
medvěda držícího dvě 
mince
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letectví

Karlín byl místem  
i pro balonové létání
Oblast Prahy 8 sehrávala ve třicátých a čtyřicá
tých letech   20. století významnou úlohu v čes
koslovenském letectví. V  Karlíně vyrábělo le
tecké oddělení koncernu ČKD letadla vojenská 
i  sportovní. Dnes tu z  letectví zůstal prakticky 
jen vysokorychlostní aerodynamic
ký tunel Výzkumného a  zkušební
ho leteckého ústavu. „Letecká mi
nulost“ území Prahy 8 však sahá 
dokonce až do závěru 18. století, do 
časů začátků balonového létání.

V roce 1783 se ve Francii zrodily 
balony, a to jak balony plněné ohřá
tým vzduchem, tak ty plněné leh
kým plynem, tehdy pouze vodíkem. 

K  prvním balonovým experimentům do
šlo u  nás již v  únoru roku 1784 v  Krakovské 
ulici v  Praze. Na první vzlet člověka v  balonu 
však naši předkové museli čekat až do let 1790 
a 1791, kdy Prahu navštívil tehdy proslulý fran
couzský vzduchoplavec JeanPierre Blanchard. 

Poprvé se oblast městské části Praha 8 s ba
lony setkala velice brzy, již v  roce 1788, pou
hé čtyři roky po vzletu prvních malých balon
ků v Praze. Toho roku, snad v srpnu, přijel do 

Prahy „aeronautický strojník“ Johann Carl Ens
len. Narodil se v roce 1759 ve Stuttgartu a svou 
„vzduchoplaveckou kariéru“ zahájil již na konci 
roku 1783 v alsaském Štrasburku, kde zhotovil 
několik malých balonů. Pak se vydal na pouť po 

evropských městech a  obecenstvu 
předváděl své balonky.

Enslen se ubytoval v  Praze na 
Malé Straně, v hotelu V Lázních. Po 
získání úředního povolení vypustil 
14. září onoho roku 1788 své balo
ny k obdivu diváctva. Schönfeldské 
c. k. Pražské Noviny o jeho produk
ci napsaly: „Co jiná města a  kraji
ny o kunstovně vypracovaných ma

chynách, jenž v povětří lítají, vypravují, totéž 
našemu zdejšímu publiku vidět se dostalo. Pan 
Enslen, jinde známý mechanikus, předešlou 
neděli, totiž čtrnáctého, pouštěl tyto povětrní 
machyny, kouli, panu, a jezdce na koni, kteráž 
poslední machyna nejvyšího muže a největšího 
koně převyšovala, a přece nevážila víc než 1 lib
ru a 24 lotů. Pan Enslen za tento mistrný kus 
od veškerého lidu, jehož tu do 6000 přítomno 
bylo, znamenité pochvaly došel.“

J. C. Enslen své balony předváděl na Cotten
hamském či Primátorském ostrově, který již 
dávno zanikl a dnes je součástí karlínského Ro
hanského nábřeží, kdesi v oblasti Negrelliho vi
aduktu. Enslen se do Prahy vrátil v  roce 1791 
v době korunovace císaře Leopolda II. na české
ho krále. Tehdy své balony vypustil na Marián
ských hradbách v blízkosti Belvederu. 

Pavel Sviták, letecký žurnalista

   Enslenův balon v podobě ženské figury,  
v dolní části obrázku je zařízení pro výrobu  
vodíku a plnění balonu

   První vzlet 
člověka 
v balonu 
21. listopadu 
1783 v Paříži  
na dobovém 
vyobrazení

1788
Již v tomto roce  

se oblast městské  
části Praha 8  

setkala s balony.
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NOZ přistupuje k výživnému obdobně jako pů
vodní právní úprava a ve značné míře přebírá 
znění původního zákona o rodině č. 94/1963 
Sb. (dále jen ZoR) z roku 1963,  zejména upra
vuje vyživovací povinnosti mezi manžely, 
mezi rodiči a dětmi, mezi rozvedenými man
žely (rozvedený manžel má právo na výživné, 
pokud není schopen sám se živit a tato jeho ne
schopnost má svůj původ v  manželství nebo 
v  souvislosti s  ním), mezi potomky a  předky 
a také stanovuje výživné a úhradu nákladů ne
provdané těhotné ženě nebo matce. 

Zaměříme se nyní na výživné mezi dětmi 
a  rodiči. Pod pojmem výživné, nebo též ali
menty, rozumíme uspokojování veškerých 
potřeb dítěte pro jeho zdárný vývoj po strán
ce fyzické i duševní. Patří sem nejen výživné 
v  daném slova smyslu (strava), ale i  ostatní 
hmotné (ošacení, obuv, hračky) i  jiné potře
by dítěte (bydlení, vzdělání, rozvíjení zájmů 
a zálib, kulturní a sportovní činnosti, apod.).  
Obecná pravidla pro přiznání výživného, včet
ně pravidel týkajících se nezletilých dětí, se 
nacházejí v § 910–923 NOZ.

Za počátek vyživovací povinnosti se obecně 
považuje narození dítěte a domněnky otcov
ství. Výživné lze přiznat i  tři roky zpětně od 
zahájení řízení o výživném. Konec vyživova
cí povinnosti rodičů k  dítěti NOZ upravuje, 
a to v § 911, cit.: „Výživné lze přiznat, jestli
že oprávněný není schopen sám se živit.“ Jed
ná se o základní podmínku přiznání výživné
ho. Na první pohled by se dalo říci, že je toto 
ustanovení vcelku logické, ale při podrobněj
ším zkoumání tomu tak již není. Trvání vyži
vovací povinnosti není limitováno zletilostí dí
těte ani dovršením věku 26 let, jak se mnohdy 
rodiče mylně domnívají. Pokud není již dospě
lé dítě schopno se samo živit, končí vyživovací 
povinnost k němu jeho smrtí a nebo smrtí po
vinných rodičů. Základní podmínkou přiznání 
výživného je potřeba oprávněného a jeho ne
schopnost sám se živit. 

Původní zákon o  rodině neobsahoval žád
né tabulky, vzorce ani klíče k určení konkrétní 

výše výživného. Uváděl, že dítě má právo po
dílet se na životní úrovni svých rodičů, kdežto 
NOZ říká, že životní úroveň dítěte má být zá
sadně shodná s životní úrovní rodičů. Pro sta
novení výživného byly pro soud důležité odů
vodněné potřeby dítěte a možnosti, schopnosti 
a majetkové poměry povinného, většinou otce. 
V podstatě totéž přebírá i NOZ, který navíc při
dává povinnost zkoumat i  majetkové pomě
ry oprávněného. Tabulky výživného  zůstáva
jí pro soudy pouze nezávazným doporučením. 
K objektivnímu posouzení možností a schop
ností povinného hradit výživné lze použít ale
spoň průměrného příjmu, kterého dosahují 
osoby vykonávající práce stejného druhu jako 
rodič dítěte (průměrný příjem za jednotlivá po
volání, regiony, věkové kategorie apod.). Jiný
mi slovy, může se stát a také se to děje, že soud 
vyměří rodiči výživné nikoli z jeho reálných pří
jmů, ale z příjmů, které by měl, kdyby chtěl. Při 
hodnocení schopností, možností a  majetko
vých poměrů soud také zkoumá, zdali se po
vinný nevzdal bez důležitého důvodu výhod
nějšího zaměstnání, výdělečné činnosti nebo 
majetkového prospěchu či zda nepodstupuje 
nepřiměřená majetková rizika. 

Toto a mnohem více je součástí zkoumání 
rozsahu výživného a není jednoduché obsáh
nout danou problematiku jedním článkem, 
budeme se jí zabývat tedy i v některém z bu
doucích článků podrobněji. 

právník radí

Jak je to s úpravou výživného
V právním „okénku“ advokátní kanceláře Michaely Šafářové se 
budeme věnovat právní úpravě výživného, účinné od 1. ledna 2014 
spolu s novým občanským zákoníkem (dále jen NOZ).

jak se spravuje  
česká republika?

Peníze 
z Evropské unie
Využívání peněz z Evropské unie je značně 
komplikované. Podle mého názoru jsme si 
řadu komplikací vytvořili sami. Evropské pe
níze se plánují na sedmileté období a jejich 
čerpání je o něco delší. V současné době kon
čí období 2007–2013, čerpání je umožněno 
do poloviny roku 2015. Další období se při
pravuje na roky 2014–2020. Při využití pe
něz z EU nejčastěji zaplatí obec nebo město 
15 procent a z EU jde zbytek. 

Na první pohled je to velmi výhodné, ale 
má to jeden háček. Peníze z Evropské unie 
se vyplácejí až po ukončení projektu a dal
ší podmínkou je, že projekt musí fungovat 
minimálně pět let. Dalším problémem jsou 
uznatelné výdaje, jinak řečeno v rámci pro
jektu není možno zaplatit všechno. Projekty, 
které byly a jsou realizovány v současném ob
dobí, můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to 
tvrdé (jde například o  stavby, projekty IT) 
a měkké (třeba vzdělávání, školení).

Možná jste se již setkali s výrazem kohezní 
politika EU. O co jde? Obecným cílem kohez
ní politiky je snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů a posilová
ní hospodářské, sociální a územní soudržnos
ti za účelem harmonického vývoje Evropské 
unie. Klíčovým nástrojem  kohezní politiky 
jsou strukturální fondy Evropské unie a Fond 
soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se 
rozdělují finanční prostředky určené ke sni
žování ekonomických a  sociálních rozdílů 
mezi členskými státy a jejich regiony.

V období 2007–2013 bylo v České republi
ce využíváno 26 operačních programů s cel
kovou přidělenou částkou 21,23 miliardy 
eur.

Přípravy na programové období 2014 až 
2020 probíhají v ČR již od roku 2010 a sna
hou je zjednodušit a zpřehlednit celý systém 
čerpání peněz. 

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

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.: 724 784 302. 

příště si něco povíme o projektech,  
které byly financovány z EU.

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více: 
http://www.strukturalni-fondy.cz 
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Od ledna do června 2014 probíhala školení za
městnanců MČ Praha 8 v rámci projektu „Ote
vřený úřad“.

Školení měla tři osy zaměření:
Otevřená data, zlepšení komunikace s klien
tem (tedy s občanem) a školení v oblasti pro
jektového managementu. 

Školení probíhala převážně v  prostorách 
Grabovy vily a celkem se jich účastnilo přes 
350 pracovníků MČ Praha 8. 

Subprojekt „Otevřená data“ byl zaměřen 
na veřejnou přístupnost dat s  cílem zvýšení 
transparentnosti úřadu a poskytnutí zajíma
vých dat občanům spolu se zlepšením komu
nikace a dostupnosti služeb úřadu Městské 
části Praha 8. „Nyní se připravuje plán rozvo
je katalogu otevřených dat o další datové sou
bory pro následující léta tak, aby projekt byl 
udržitelný a stal se novou praxí úřadu měst
ské části vůči občanům,“ uvedla radní Marké
ta Adamová.

Druhá linie školení zvyšovala profesionalitu 
úředníků v připravenosti ke komunikaci s ob
čany. Školení prostřednictvím psychologů byla 
zaměřena na umění komunikovat, a to i ve spe
cifických podmínkách a s klienty, kteří vyžadu
jí pro svoji životní situaci individuální přístup 
(např. osoby po výkonu trestu, osoby v tíživé 

životní situaci). Školení probíhala mimo jiné 
formou praktického nácviku situací, s nimiž se 
zaměstnanci ve své praxi setkávají.

Třetí linie školení byla zaměřena na vedou
cí pracovníky a jejich vědomosti a dovednos
ti v oblasti projektového managementu. Pro

školení vedoucí pracovníci obdrželi závěrečný 
certifikát.

Projekt je většinově spolufinancován z do
tace Evropského sociálního fondu v České re
publice – Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. 

Končí projekt otevřený úřad, pokračuje 
otevřenost úřadu směrem k občanovi

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

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

nenechte se napálit
V souvislosti s privatizací bytového fondu znovu varuji všechny 
nájemce, aby si dali dobrý pozor na všechny „výhodné“ 
nabídky. V případě, že její přijetí zvažujete, poraďte se 
s právníkem či kontaktujte zaměstnance ÚMČ Praha 8.  

Ondřej Gros, místostarosta Prahy 8
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nově narozené děti jubilea

BŘEZEN 2014

 Potůčková Barbora

 Pospíšilová Marie Hana

DUBEN 2014 
 Čápová Zuzana

 Kubíčková Kateřina

 Neumanová Veronika

KVĚTEN 2014

 Fridrich Matouš

 Hanzlíčková Magdalena

 Jiránek Vít

 Novotná Vendula

 Popp Erik

 Vlásek Dominik

ČERVEN 2014

 Bartoník Vít

 Broncová Klára

 Boháč Petr

 Bráza David

 Eibner Denny

 Malá Arleta

 Novák Ondřej

 Koukalová Ester

 Laubová Žofie

 Šilhartová Nicol

ČERVENEC 2014
 Bašistová Elsie Bella

KVĚTEN 2014

  Manželé Božena a Oto 
Benákovi oslavili zlatou 
svatbu. Hodně zdraví, lásky 
a štěstí za celou naší milující 
rodinu.

ČERVEN 2014

  Dne 7. června 2014 byli 
po 50 letech společného 
života znovu oddáni 
manželé Valerie a Miloš 
Končických. Ještě hodně 
společných a spokojených let 
přejí děti Irma a Tomáš se 
svými rodinami.

ČERVENEC 2014
  Dne 18. července 2014 oslavili 

Zlatou svatbu manželé Eva 
a Jindřich Cestrovi z Ďáblic. 
Přejeme jim ještě hodně 
společných let. Eva, Jindra, 
Lucka a Anička – děti, 
švagrová Hanka a Dáša, 
Gábinka, Michal – sousedi.

  Dne 31. července 2014 
se dožívá 98 let paní Eva 
Dohnalová, roz. Rajská. Vše 
nejlepší jí přeje dcera Květa 
a vnuk Luboš s rodinou.

  V letošním roce oslavili svá 
významná životní jubilea 
paní Pavla a pan Vlastislav 
Tomanovi. Přejeme oběma 
jubilantům pevné zdraví, 
dostatek elánu a radosti 
nejen z vnoučat. Ze srdce 
dcera Marika s rodinou.

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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  Dne 17. července se dožila 
krásných 85. narozenin 
naše milovaná maminka, 
babička a prababička Alžběta 
Svobodová z Prahy 8 – 
Kobylis. Přejeme jí do dalších 
let hodně zdraví, pohody 
a dobré nálady. „Máme tě 
moc rádi!“ Dcera, syn, vnučky 
a pravnouček Kubík.

  Manželé Marcela a Daniel 
Muškovi oslavili 50 let na 
společné cestě životem.

  Manželé Miroslava a Evžen 
Majorošovi oslavili zlatou 
svatbu.

  50 let společného života 
oslavili manželé Marta 
a Manfred Schubertovi. 

SRPEN 2014
  Paní Anna Kučerová dne 

2. srpna 2014 oslaví životní 
jubileum 100 let. Hodně 
zdraví, pohody a životního 
optimismu přejí syn Pavel 
s rodinou, snacha Danuška 
a obě vnučky Dana a Ivana 
s rodinami.

  Dne 9. srpna oslaví  
94. narozeniny naše 
milá maminka, babička 
a prababička Libuše 
Dubčáková. Na mnoho 
dalších, krásných společných 
let se těší všichni Franzovi.

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 srpen 2014
 oteVírací doba 
Po–Čt: 10.00–12.00, 13.30–15.30
Ne: 10. 8. a 17. 8. 14.00–16.00
Čt: 21.00–22.30

 PoŘadY Pro VeŘejnost – začátek v 10.15
Po (11., 18., 25.) Africká pohádka (Ogua a piráti)
Út (12.,19., 26.) Planeta Země II.
St (13., 27.) Sluneční soustava I.
Čt (7., 14., 21., 28.) Odkud svítí Sluníčko (pohádka)

 PŘímĚstsKÉ tÁborY
Dny 6. 8. a 20. 8. (vždy středa) jsou rezervovány  
pro příměstské tábory. Jejich pořadatelé si mohou objednat  
pořad dle svého výběru na tel. č. 283 910 644.
Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma.

 PozoroVÁní oblohY daleKohledY 
Po–Čt: 11.00–12.00, 13.30–15.30 mimo 6. 8. a 20. 8.
Ne: 10. 8. a  17. 8. 14.00–16.00
Čt: 21.00–22.30

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

Noční obloha: Měsíc: do 12. 8. 
 Saturn – v 1. polovině srpna  
 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy  
 (po celý srpen) 
 Hvězdokupy, mlhoviny  
 (za bezměsíčných večerů)

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

 místo daleKÉho rozhledu
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř celé 
území Čech. Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné 
pozorovat krajinu od blízkého okolí až po pohraniční hory 
(Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době přítomnosti pracovníků 
hvězdárny je instalován dalekohled pro pozorování krajiny 
spolu se směrovou růžicí.

  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            

Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje 
získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás na 

významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
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14 87 6

19 6

2 89

6 9

3

7 4

65 8

5 21

4 76 95

Znění tajenky z minulého čísla: Otevření koupaliště Ládví

Výherci, kteří obdrží VIP vstupenku  
na Karlínské filmové léto 2014  
(pro dvě osoby na všechna představení), jsou: 
 Eva Dobíšková (Praha 8)   
 Josef Palas (Praha 8)   
 Ladislav Fořt (Praha 8)   
 Peter Šiška (Praha 8)   
 Květa Krulichová (Praha 8)   
 Larisa Francírková (Praha 8)   
 Ivan Řáda (Praha 9)   
 Irena Jíchová (Praha 8)   
 Josef Kozák (Praha 8)   
 Tomáš Brabec (Praha 8)

Správné znění tajenky z květnového 
čísla nám zašlete nejpozději  
31. srpna 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 (snadné)

Luštěte křížovku  
o zajímavé ceny!zÁbaVa

3
 vylosovaní výherci  

obdrží kartu Senior slevenka  
(www.seniorslevenka.cz)  

pro seniory 55+ a skládací nákupní tašku  
(www.nejkufry.cz – specializovaný e-shop  

na cestovní zavazadla a koženou galanterii).
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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.

 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.

 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.

 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 

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

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

 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 

 BROUŠENÍ PARKET – 
RENOVACE, pokládání vinylových 
podlah, podlahářské práce.  
Tel.: 721 063 163. 

SLUŽBY

 ČISTÍME KOBERCE, sedačky, 
postele, židle ap. mokrou 
metodou profi stroji Kärcher 
a Vax. Odstraňujeme prach, 
alergeny, roztoče a skvrny 
různých původů, používáme 
vonný přípravek s impregnací. 
Myjeme okna. Kvalitně, rychle 
a levně.  Doprava Praha ZDARMA. 
Tel.: 777 717 818,  
www.cistimekoberce.cz

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

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

 MYTÍ OKEN včetně rámů  
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 STĚHOVÁN Í!! 
Vyklízíme byty, sklepy, domy, 
pozůstalosti atd. Odvoz starého 
nábytku a i jiných nepotřebných 
věcí z domácností i zahrady na 
skládku. Tel.: 773 484 056.

 PASPORT STAVBY A PROJEKTY 
RD. Tel.: 608 038 122.

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

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

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

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

 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. 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. 

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

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.  

VÝUKA – KURZY

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

 NĚMČINU -– NAUČÍM  
úspěšně děti i dospělé. 
Přesvědčte se. Solidnost, 
trpělivost, zkušenost 17 let ind. 
výuky. Tel.: 728 818 565.

 VÝUKA ANGLIČTINY 
a matematiky ZŠ, SŠ a VŠ, jitka.
vachtova.cz

 ANGLICTINA-CESTINA-PRAHA.cz 
Soukromá výuka.  
Tel.: 721 343 142.

 VYUČUJI FRANCOUZŠTINU. Tel.: 
736 410 919.

 ITALŠTINA PRO DĚTI 
A DOSPĚLÉ, Praha 8 Kobylisy. 
www. italstinapraha8.eu.Tel.: 
777 985 104.

 KURZ TCHAI-TI PRO 
ZAČÁTEČNÍKY.  Čt 17:30/18:30 
metro Palmovka od 25. 9. 2014. 
Tel.: 604 723 021.
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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 MENŠÍ BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. nebo větší do  
15 tis. vč. pop., tel.: 603 257 202.

 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.

 KOUPÍM BYT V PRAZE 2 pouze 
od majitele. Irena.ragasova@ 
re-max.cz. Tel.: 731 618 364.

 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.

REALITY – PRONÁJEM

 PRONAJMU GARÁŽ ul. 
Čumpelíkova. Tel.: 603 887 643.

 PRONAJMU 3+kk V LIBNI.  
Více na www.zenklova62.sweb.cz

 PRONAJMU LEVNĚ BYT 2KK 
v původním stavu, částečně 
vybavený, okraj sídliště Bohnice. 
Tel.: 777 861 163.

 PRONAJMU GARSONKU  
36 m2, 3 min. od metra Střížkov. 
Poslední 7. p, výtah,  
okna do zeleně, + lodžie 
a komora. Do 10 000 Kč (jen bez 
zvířátek), tel.: 773 502 502.

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.
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ZDRAVÍ

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

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

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

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

 VYŠETŘENÍ  HOMOCYSTEINU 
V *PCCH. Pobočka pod  
MUDr. Karlem Erbenem. www.
pro-zdravi.net. Tel.: 773 502 502 
(*poradna civilizačních chorob).

 MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA 
a chybějících vitaminů. Najde 
příčinu i řešení při únavě, depresi, 
arytmii, nadváze, vysokém tlaku, 
cukrovce, dně, bolesti kloubů 
a zad. Pha 5. Tel.: 608 155 338.

KRÁSA

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 
galvanickou žehličkou pro 
vyhlazení a vyčištění pleti.  
Nyní za cenu 600 Kč. Karlín. 
Kontakt: 602 288 444.

 AKCE – TRVALÁ DEPILACE 
PODPAŽÍ A PRODLOUŽENÍ ŘAS  
za 350 Kč. Braunerova 1,  
tel.: 777 166 601. 

 KOSMETIKA, MASÁŽE HLAVY 
nyní ke kosmetice masáž rukou 
ZDARMA. Braunerova 1,  
tel.: 602 253 628.

 VIZÁŽISTKA PETRA.cz   
Líčení, péče o pleť, poradenství. 
Akce srpen + září ZDARMA.  
Tel.: 732 223 627.

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!

 OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA 
RUSSKI SPECIALITY. Najdete nás 
v ul. Olštýnská 607 vedle OC 
Krakov. Náš sortiment je alkohol, 
kaviár, mléčné a masné výrobky, 
ryby, sušenky a další potraviny. 
Tel.: 776 837 273.
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Našel se  
sNubNí prsteN 
uvnitř s rytinou

Na rohu ulic  
Ratibořická  
a Radomská 

Ozvěte se na: 
605 784 040
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