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Zastupitelé rozdělili peníze z herních
automatů. Většina jde do sportu
Odvody
z provozu
hracích
automatů
tvoří důležitou
část příjmů
společensky
prospěšných
organizací

Komu například
odvody pomůžou
z automatů:
n

sociální oblast (dva miliony ko-

run) - Arcidiecézní charita Praha,
Armáda spásy s terénním programem, Občanské sdružení Green Doors s tréninkovou kavárnou
Klub V. kolona, Ruka pro život se
službami denního stacionáře, Salesiánské středisko mládeže, Kolpingova rodina na azyl pro matky
s dětmi, Člověk v tísni, Česká alzheimerovská společnost
n

oblasti primární prevence rizi-

kového chování u dětí a mládeže
(700 tisíc korun) - určeno pro školy a školská zařízení a organizace
Osmá městská část rozdělila fi-

Právě příjemci peněz z auto-

centrum, Obvodní ústav sociálně-

realizující preventivní programy na

nanční dary pro rok 2013 v pěti

matů hledí do budoucna s oba-

zdravotnických služeb). „Z po-

školách v MČ Praha 8, například

oblastech – sociální, primární

vami. Musejí počítat s tím, že

skytnutých finančních prostředků

Institut Filia (Zdravý způsob života

prevence

chování

snaha redukovat počet hracích

bylo letos v rámci grantového ří-

a prevence závislostí), Život bez

u dětí a mládeže, volnočasových

přístrojů skoro až na nulu bude

zení podpořeno 58 poskytovatelů

závislostí, o. s. (Komplexní pro-

aktivit dětí a mládeže, na dlou-

mít na jejich činnost dosti nega-

sociálních služeb, a to napříč širo-

gram primární prevence) či ZŠ Na

hodobě organizovanou sportov-

tivní vliv. „Granty, které dostá-

kou škálou druhů služeb. Snížení

Slovance na podporu prevence

ní výchovu mládeže a na tělo-

váme, nejsou pro náš rozpočet

či neposkytnutí podpory by zna-

n

výchovnou

zanedbatelné.

výpadek

menalo výrazné zhoršení kvality

deže (dva miliony korun) - TJ Sokol

(podpora sportovních oddílů).

nám může citelně zkomplikovat

i rozsahu poskytovaných sociál-

Libeň a TJ Sokol Kobylisy, projekt

Celkem se jedná o téměř jede-

fungování mládežnických týmů,‟

ních služeb klientům,‟ konstato-

Konečně mezi talenty SK Kometa

náct milionů korun, které měst-

řekl předseda fotbalového FK

vala vedoucí odboru zdravotnictví

Praha nebo obnova klubovny Ju-

ská část získala po přerozděle-

Meteor Praha VIII Miloslav Volf.

a sociálních služeb ÚMČ Praha 8

náka

Pavla Karmelitová.

n

rizikového

činnost

dospělých

ní odvodu z výherních hracích
přístrojů za rok 2012.

Jejich

Podobná je situace i v sociál-

volnočasové aktivity dětí a mlá-

dlouhodobě organizovaná spor-

ní a zdravotní oblasti. Z dotace

Dlouhodobou prioritou vedení

tovní výchova mládeže (4,35 milio-

jsme

z obdrženého odvodu z výherních

radnice je rušení problémových

nu) - téměř třicet projektů, napří-

měli k dispozici poměrně vyso-

hracích přístrojů a jiných technic-

heren.

které

klad SK Kometa Praha, FK Admira

ké částky, přesto jsme se snažili

kých zařízení byla hrazena i čin-

si občané stěžují a kde dochází

Praha, Basket Slovanka, softbalo-

rozdělit granty mezi žadatele,

nost poskytovatelů zdravotních

k přestupkům proti zákonům, ne-

vý klub Joudrs Praha, o. s. Aerobik

kteří již dokázali, že jejich akti-

a sociálních služeb občanům os-

mají v naší městské části místo.

Hanky Šulcové, TJ Sokol Libeň, FK

vity nemají jepičí život. Je totiž

mého obvodu. Šlo jak o podporu

Nulovou toleranci však nepovažu-

Meteor Praha či TJ Sokol Karlín

třeba si uvědomit, že s omezo-

nákupu

ošetřovatelského

jeme za reálné řešení vzhledem

n

váním výherních hracích přístro-

a zdravotnického materiálu (pří-

k rozmachu hazardních her na in-

(1,81 milionu) - dvacet projektů,

jů v příštích letech dojde také

spěvková

Geronto-

ternetu a různých druhů černých

například FK Admira, softbalový

k omezování financování grantů.

logické centrum), tak o širokou

heren, jež jsou schopny okamžitě

klub Joudrs Praha (příspěvek na po-

Současné výše grantů jsou zce-

podporu činnosti poskytovatelů

nahradit ty legální,‟ sdělil zástup-

řádání Mistrovství Evropy v softbalu

la výjimečné,‟ řekla zástupkyně

sociálních služeb, včetně služeb

ce starosty Michal Švarc. 

žen), Tělovýchovná jednota Zdraví

starosty Prahy 8 Vladimíra Lud-

poskytovaných

ková.

organizacemi MČ (Gerontologické

„V

grantovém

řízení

léků,

organizace

„Provozovny,

na

-jf-

příspěvkovými

tělovýchovná činnost dospělých

o. s. (zdravotní cvičení s převahou
Více k tématu na str. 14

seniorů) či Beachklub Ládví, o. s.
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Kauza linky 152: radnice vyjednala řešení
Dobrou zprávu přineslo poslední

202 a dál bude pokračovat v trase

společnou řeč. Výsledkem je dob-

který jednání o změnách v MHD

jednání zástupců radnice Prahy 8

linky 152. Obyvatelé Čimic se tak

rá zpráva pro všechny obyvatele

vedl. Dalším pozitivem je přímé

se společností ROPID, která zajiš-

dostanou na metro Kobylisy jed-

Čimic a zvláště seniory z domu

spojení Čimic s nově dokončeným

ťuje organizaci MHD. Od 1. čer-

ním autobusem a bez přestupu.

Slunečnice. Naše hlavní požadav-

Aquacentrem Šutka. Jediným ne-

vence nahradí zrušené spoje linky

Intervaly nového spoje budou tři-

ky byly dva: zajistit přímé připoje-

gativem tak bude prodloužení tra-

152 ve všední dny po 20. hodině

cetiminutové.

ní k metru a zajistit, aby se obešlo

sy o zhruba sedm minut, které je

bez přestupu. Obojí bude tímto

akceptovatelné.

a o víkendech celodenně autobus

„Vítáme rozhodnutí společnos-

144, který bude v zastávce Polikli-

ti ROPID, s níž jsme po měsících

řešením

mís-

„Omezení linky postrádali ze-

nika Mazurská přečíslen na linku

náročných jednání konečně našli

tostarosta Prahy 8 Michal Švarc,

jména senioři z pomezí Bohnic

splněno,‟

uvedl

a Čimic, kde jsou Domov pro seniory Slunečnice a bývalé penziony
pro seniory. Týkalo se to zhruba
pětiset seniorů, samozřejmě i jejich návštěv, a opravdu jsem se
bála toho, že zde vytváříme seniorské ghetto. Naštěstí sociální aspekt převážil nad ekonomickými
propočty,‟ prohlásila zástupkyně
starosty Vladimíra Ludková, která
se seniory iniciovala akci „Dojdi si
na svoji zastávku‟.
Provoz linky 152 byl v září 2012
zrušen ve všední dny po 20. hodině a o víkendech celodenně,
a to přes striktní nesouhlas Prahy
8. Od té doby radnice absolvovala řadu jednání s kompetentními
úřady i aktivit, jejichž cílem bylo
upozornit na necitelnost tohoto
opatření. Ta se nyní ukázala být
úspěšná.

Schéma nového fungování dopravy

Je to šikana,
tvrdí místostarosta
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Podle něj radnice použije všech-

vznesl opět nárok na několik domů v Kar-

ny dostupné prostředky, aby bránila

líně. Jedná se o objekty Vítkova 34 a 36,

práva občanů. „Nenecháme se ni-

U Nádražní lávky 5 a Pobřežní 28. Ty již byly

kým vydírat, privatizaci těchto domů

předmětem sporu na konci 90. let minulého

rozhodně chceme dotáhnout. Niko-

století a rozsudek soudu, který je v právní

ho k privatizaci nenutíme, jak tvr-

moci od 25.ledna 2000, zní jasně – vlastní-

dí řád. Podmínky jsou v maximální

kem je MČ Praha 8.

míře korektní,‟ vyvrací vyjádření

„Jsem přesvědčen, že jde ze strany řádu

řádu Gros.

o šikanu našich občanů, kteří se již připra-

Řád podle vyjádření jeho zástup-

vovali na privatizaci těchto domů. Z hledis-

ců neusiluje o navrácení zmíněných

ka zákona nemá řád na tyto nemovitosti

budov z důvodu získání peněz pro

nárok. Bohužel jeho šikanózní žaloba pře-

vlastní útratu. Na místě hodlá vy-

ruší proces privatizace,‟ zlobí se zástupce

budovat sociální zařízení pro po-

starosty Prahy 8 Ondřej Gros.

třebné.

-jf-

-red-
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Foto: verpa

Lidé mohou hlasovat
o nejlepších podnikatelích

Karlínské náměstí má projít obnovou

Radnice městské části Praha 8 vyhlásila první

Vyvrcholením celé ankety bude slavnost-

ročník ankety o nejlepší firmy a živnostníky Pra-

ní vyhlášení vítězů a předání cen těm pod-

hy 8. Obyvatelé osmého obvodu budou moci až

nikatelům, kteří se umístí na prvních třech

do konce dubna 2014 hlasovat o nejlepších pod-

místech v každé kategorii. Hlavní cenu věnu-

nikatelích také prostřednictvím internetových

je ERA účet od poštovní spořitelny a bude jí

stránek www.nejlepsinaosmicce.cz. Partnerem

vedení ERA účtu po dobu jednoho roku zdar-

ankety je ERA účet od Poštovní spořitelny.

ma. Na oceněné budou také čekat dárkové

Anketa „Nejlepší na Osmičce‟ je jedním ze

koše a samozřejmostí je jejich propagace

Přijďte
na besedu
o revitalizaci
Karlínského
náměstí

způsobů jak podpořit místní řemeslníky, ka-

prostřednictvím tištěných a elektronických

deřnictví, řeznictví, restaurace a další živnost-

kanálů.

Na Karlínském náměstí, v zasedací míst-

tištěných letáků a brožur, nebo samolepek

a bary, kavárny a cukrárny, krása a relaxace,

nosti Karlínského Spektra, se 20. června

vylepených ve výlohách provozoven. Radnice

kultura, ubytování, květiny a dekorace, sport,

od 18 hodin bude konat beseda o revita-

Prahy 8 zajistí internetovou propagaci formou

řemeslníci, auto-moto, neziskové organizace.

lizaci Karlínského náměstí, kterou organi-

bannerů na vybraných webových stránkách.

Městská část Praha 8 si od vyhodnocení an-

níky a pomoci jim s propagací. Jejich aktivní

„Od poloviny června budou na internetových

zapojení do ankety může přinést větší povědo-

stránkách k dohledání jak informace o soutě-

mí o jejich službách a využití pozitivních zku-

ži a podrobná pravidla, tak i možnost stažení

šeností zákazníků, které se

propagačních

promění v hlasy do ankety.

upřesnil radní Prahy 8 To-

Od poloviny června budou

máš Slabihoudek, který je

moci tito podnikatelé pro-

iniciátorem

pagovat sebe, svoje služby

sující budou mít možnost

a možnost hlasování v anketě prostřednictvím

materiálů,‟

ankety.

Hla-

ohodnotit živnostníky v kategoriích restaurace

zuje radní městské části Praha 8 Markéta

Hlasování do ankety je možné již nyní pomo-

kety slibuje, že její výsledky budou moci slou-

Adamová. Na setkání seznámí zástupci

cí anketních lístků v Osmičce a od 15. června

žit k lepší orientaci občanů ve službách, které

osmého obvodu obyvatele s připraveným

bude možné hlasovat také prostřednictvím in-

jsou na Praze 8 k dispozici.

návrhem stavebních a architektonických

ternetových stránek www.nejlepsinaosmicce.

První ročník ankety se inspiroval v podob-

úprav centrálního místa Karlína. Mezi po-

cz. Po ukončení hlasování se výsledky vyhod-

ných anketách, které vyhlašují státní instituce

zvanými jsou radní městské části, zástupci

notí a následně se zveřejní na internetových

či městské samosprávy. 

společnosti Chemcomex Praha, a. s., která

stránkách ankety, a také na radničním webu

zpracovala projektovou dokumentaci a za-

– www.praha8.cz.

Anketní lístek najdete na straně 26

hradní architekt Maxim Turba.
V rámci představení projektu budou
zájemcům předvedeny zpracované vizualizace celého plánu a k nahlédnutí bude
i projekt samotný.
Cílem projektu je komplexně regenerovat a revitalizovat veřejné prostranství
Karlínského náměstí, které bylo poškozeno povodněmi. Tento projekt se zaměřuje
především na obnovu poničených ploch
prostřednictvím parkové úpravy takových
míst a omlazení zeleně, počítá se také
s rekonstrukcí památkově hodnotné kašny. V rámci revitalizace budou obnoveny
a doplněny herní prvky v prostoru dětského hřiště, zaveden automatizovaný závladoplní se lavičky a odpadkové koše a bude
-red-

Foto: verpa

hový systém, proběhne oprava chodníčků,
zbudováno veřejné WC.

-red-

Iniciátorem ankety
je radní Prahy 8
Tomáš Slabihoudek
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Osmička pro telefony
Apple a nově i pro Android
Praha 8 nabízí uživatelům mobilních zaříze-

hlížet

ní s operačním systémem iOS (Apple) a nyní

který bude dostupný již od roku 2001.

nově i pro chytré telefony a tablety se systé-

Díky digitální vizualizaci časopisu dostá-

mem Android aplikaci s interaktivní podobou

vá občan do rukou poutavou prezentaci

měsíčníku Osmička. Jste-li uživatelem těchto

Osmičky bez nutnosti přístupu k počítači.

zařízení, můžete tak okamžitě získat aktuální

„Oproti tištěné verzi však Osmička pro iPho-

informace o dění v Praze 8.

ne a Android obsahuje také interaktivní videa

„Pokračujeme v trendu zpřístupňování informací pro občany Prahy 8 pomocí mobilních zařízení,‟ informoval radní pro informatiku Prahy
8 Tomáš Slabihoudek
Aplikace nabídne možnost kdykoli prohlížet aktuální vydání měsíčníku nebo pro-

starší

čísla

v

rozsáhlém

archivu,

či fotogalerie související s jednotlivými články,‟ komentoval novinku Slabihoudek.

senátorské okénko

Černá díra

Aplikace je zdarma distribuována prostřed-

Před několika dny šéf lékařské komory Mi-

nictvím iTunes Appstore a Google Play, jed-

lan Kubek předal předsedovi Senátu Petici

notlivá vydání měsíčníku budou vzhledově

za kvalitní zdravotnictví. Akt provázely pla-

identická s tištěným vydáním. 

menné proslovy a tom, jak české zdravot-

-red-

nictví „míří do pekel‟, jak se naši občané neStahujte na: Google Play

mohou dostat ke kvalitní péči a je potřeba
zvýšit příliv finančních prostředků do systému zvýšením plateb za státní pojištěnce.
Nejdříve musím poznamenat, že naše
zdravotnictví je na špičkové úrovni, naprosto srovnatelné s vyspělými západními
zeměmi, například Německem.

iTunes

Každý ví, že se celý svět potýká s krizí

Appstore

a tak je nutno přistoupit k úsporným opatřením. Zvýšení plateb za státní pojištěnce,
tedy nalití dalších peněz do zdravotnictví,
je jednak nereálné, jednak bez opravdové reformy zcela neefektivní. Pokud dnes
prezident Kubek volá po kvalitním zdravotnictví, neměl jako jediný na jednáních
se zástupci odborných lékařských společností bez uvedení pádných důvodů bojo-

Krátce

vat proti reformním zákonům navrženým
bývalým

ministrem

Julínkem.

Reforma

Zámek hostí výstavu
Zdeňka Vinkláře

Školy dostanou
třicet počítačů

V Libeňském zámku probíhá až do 29. června

Radnice Prahy 8 bezúplatně převede na ma-

a to tak, že ta neefektivní (většinou malá)

retrospektivní výstava Zdeňka Vinkláře (28.

teřské a základní školy zřizované městskou

budou zrušena, nebo transformována na

11. 1962 – 18. 2. 2012). „Většina z nás jeho

částí, které projevily zájem, třicet počítačů

zařízení poskytující například dlouhodo-

dílo zná, aniž bychom si to uvědomovali. Pro

a monitorů.

bou zdravotně-sociální péči. Lékaři budou

zdravotnictví, která povede k efektivnímu
využití prostředků, musí rovněž obsahovat
restrukturalizaci zdravotnických zařízení,

nás je zajímavý i proto, že působil v Praze 8

„Počítače jsou pro provoz složitých aplikací,

převedeni do velkých zdravotnických zaří-

jako gymnazijní učitel,‟ řekla zástupkyně sta-

které využívá úřad, zastaralé. Na běžnou kan-

zení, kde dostanou možnost profesně růst

rosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.

celářskou

(lékař roste počtem provedených zákroků)

práci jsou však zcela dostačující,

a posílí počet dosti vytížených kolegů.

Pro Vinklářovu tvorbu je příznačné expe-

případně mohou posloužit například k vybave-

rimentování se žánry a médii, sahajícími od

ní počítačových učeben,‟ uvedl radní Prahy 8

Zdravotnictví a jeho financování je pro-

kresby, malby, komiksu a koláže přes grafiku

Tomáš Slabihoudek. Jeden počítač s monito-

blémem po celém světě. Již se ale proká-

po fotografii a video. Dlouhodobě se věnoval

rem získá jako dar i o. s. Centrum integrace

zalo, že nalití peněz do systému neřeší zá-

především kresbě a komiksu. Výstava je pří-

dětí a mládeže, které se zaměřuje především

sadní problém dostupnosti a kvality.

stupná v otevíracích hodinách a dnech radnice

na integraci zdravotně postižených a sociálně

Prahy 8.

slabých dětí.

-hš-

Daniela Filipiová
e-mail: daniela@filipiova.cz
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Rozhovor

Strážník městské policie působící v Karlíně Pavel Janouš říká:

Lidé nedokáží uznat, že udělali chybu
Původně měl Pavel Janouš docela klidné za-

pu. Když třeba někdo přiveze pizzu, zastaví

městnání. Pracoval jako pojišťovací poradce.

kolem na chodníku, nepoběžím hned za ním,

Ale vždycky ho to táhlo k ozbrojeným složkám.

abych mu dal pokutu, když vím, že za chví-

A když před čtyřmi lety uviděl masivní kampaň

li odjede. Lidi se na nás obracejí, ptají se,

městské policie, která se snažila ulovit nové

hlavně turisti, kudy a jak se dostanou, kam

členy do svých řad, neváhal. „Řekl jsem si, že

potřebují.

to zkusím, a když se mi to nebude líbit, půjdu
o dům dál. Zkusil jsem to, vyšlo to, o dům dál

Když se někdo
do krve hádá, musí
odejít s postihem

jít rozhodně nechci,‟ usmívá se okrskář, který střeží okolí stanice metra Florenc. „Okrsek
bych rozhodně neměnil,‟ pokračuje Janouš,
jenž nedá dopustit ani na výborný kolektiv,
který se sešel na služebně v Praze 8.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Nedávno jste zažil docela adrenalinový
zážitek. Ale nehonil jste žádného lumpa...

Ráno jdu do práce, nafasuju zbraň, převléknu se do uniformy, podepíšu instruktáž,

rozhlížel se kolem sebe a všiml si pána, že má

a pokračuji třeba na přechod u školy. Během

nějakou atypickou barvu. Nehýbal se, byl apa-

dne provádím běžnou hlídkovou činnost, kon-

tický. Šel jsem se podívat, jestli dýchá. Když

troluju svůj okrsek, jestli se tam nevyskytují

jsem zjistil, že ne, zahájil jsem masáž srdce

nové problémové osoby, komunikuji s lidmi,

a podařilo se mně ho nahodit. Trvalo to tak dvě

řeším přestupky chodců, parkování. Do mé

tři minuty mezi zastávkami. Ostatní cestující

kompetence spadá i Rohanský ostrov a ruiny

byli ze začátku neteční, ale když pochopili,

obývané bezdomovci.

Foto: verpa

Jel jsem metrem do práce, jako každý den,

co se děje, udělali místo, zavolali záchranku
a snažili se pomoci.
Chtěl bych touto cestou poděkovat instruktorovi Pavlu Černému ze společnosti Tactical

Revírem Pavla Janouše
je především oblast Florence

u městské policie? O nebezpečné oka-

pomoci.
Bez pevných nervů to zřejmě nejde. Dost
To potvrzuje, že musíte být ve střehu

často se asi musíte dohadovat s různými

i mimo službu.

potížisty...

Určitě, ale myslím, že v Praze musí být ve

žijí si svým životem.
Neodrazovala vás rodina od práce

rescue academy za profesionální výuku první

střehu každý.

Tam člověk tak často nechodí, protože ti
obyvatelé tam jsou stejní, nic se tam neděje,

mžiky určitě není nouze.
Vědí, že si udělám, co chci. Samozřejmě, že
strach mají, jednou nohou jste pořád v průšvi-

To určitě. Problém lidí je, že nedokážou

hu. Ale to si nesmíte připouštět. Já beru život

uznat, když udělají chybu. Kdyby řekli, udělal

jaký je, kdyby se něco stalo, tak se to prostě

jsem to, je to férovější, věc lze řešit i jinak. Zá-

stalo, nic na tom nezměním.

Změnili se nějak lidé za ty čtyři roky, co

kon nabízí několik možností. Záleží na přístupu

působíte u městské policie? Chovají se

člověka. Pokud někdo zapírá a chce se do krve

Vadí vám něco, co se práce u městské

v mezích zákona, anebo máte čím dál víc

hádat, musí odejít s postihem, ať pokutou či

policie týče?

práce?

třeba oznámením o přestupku na úřad.

že mimo přechod se nepřechází, že čtyřproudá
silnice není jako silnice na sídlišti, hádají se,

Za silně nedostatečnou považuji tělesnou
přípravu, jednou za dva měsíce nás poslat na

Lidi jsou víceméně stejní. Pořád nechápou,
Použil jste už zbraň?
Zatím ne.

tělocvik a pak chtít dělat zkoušky je zvláštní.
Myslím, že školení jsou zaměřená víc na administrativu, než aby se učily věci do praxe.

v Karlíně budou parkovat vždycky špatně, protože tam není kde, to je neřešitelný problém.

Je přístup veřejnosti k městské policii

Střelby jednou za rok, to je taky strašně málo.

Máme stále potíže s různými skupinami oby-

jiný, než býval? Vždycky se našlo hodně

Proto ve volnu chodím střílet, plavu, běhám.

vatel, co tam nabízejí voňavky, řešíme drobné

kritiků, podle nichž strážníci jen rozdáva-

Neumím si představit, že bych byl občan, kte-

krádeže v obchodech. Z Florence se mi poda-

jí botičky, pokuty.

rého má chránit strážník, co si vystřelil napo-

řilo vypudit závadové osoby, co tam popíjeliy
alkohol, dělaly neustále nepořádek.

Záleží, jak koho vnímají. Třeba svého okrskáře lidi znají. Ta práce je o lidském přístu-

sledy před tři čtvrtě rokem 40 nábojů z pistole.
To bych se fakt bál. 

-ddt-
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Doprava

Mladí cyklisté v soutěži
trénovali pravidla provozu
Na dopravním hřišti v areálu Základní školy
Glowackého se uskutečnilo oblastní kolo celopražské dopravní soutěže mladých cyklistů.
V ní žáci v rámci přípravy na jednotlivé disciplíny (pravidla provozu na pozemních komunikacích v teorii a jejich užití v praxi, jízda zručnosti a zásady první pomoci) získávají znalosti
a dovednosti potřebné pro jízdu na kole po
silnici.
K dispozici nebylo jen dopravní hřiště, ale
i moderně vybavená učebna sloužící k výuce
teoretických znalostí. „Výuka pravidel silničního provozu je pro bezpečnou budoucnost dětí
velmi důležitá. Je dobře, že dopravní hřiště je
často pro tyto účely využíváno,‟ sdělil radní
pro školství Prahy 8 Martin Roubíček.
Ze zúčastněných škol z osmého obvodu zvítězila v mladší kategorii ZŠ Petra Strozziho,
ve starší pak „domácí‟ ZŠ Glowackého. Nejlepšími jednotlivci byly Jasmina Tagieva ze ZŠ
Ústavní a Tereza Šrůtová ze ZŠ Petra Strozziho. Vítězné školy postupují do celopražského finále. „Budeme usilovat o to, aby se finále
v příštím roce uskutečnilo na dopravním hřišti
Glowackého,‟ dodal Roubíček.

-jfCeny nejlepším předal radní Prahy 8 Martin Roubíček

Žáci využili moderní výukovou učebnu

Fota: verpa

Nad soutěží
měli pečlivý
dozor městští
strážníci
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Doprava

Některé linky
MHD čekají
změny

Tramvajová „kachna‟
dojezdila a míří do muzea
Do pražských ulic naposledy vy-

už lidé uvidí na kolejích pouze její

číslo 15, která vedla po trase Le-

Městskou hromadnou dopravu

jela původní tříčlánková tramvaj

modernizované varianty se střed-

hovec - Florenc. Kachny v hlavním

na území osmého obvodu čeka-

Tatra KT8D5, které fanoušci do-

ním nízkopodlažním článkem. Po-

městě jezdily 27 let.

jí od 29. června změny. U tram-

pravy přezdívají kachna. Od teď

slední vůz vyjel na speciální linku

Označení tříčlanková tramvaj

vají se týkají linek číslo 3 a 17,

znamená, že nejde o dva za sebou

u autobusů pak linky číslo 202.

spřažené vozy, ale o konstrukci

Z vyhodnocení přepravních

spojenou harmonikou. Tramvaje

průzkumů vyplývá, že tramva-

byly obousměrné, měly dveře po

jová linka 3, která nově od září

obou stranách a na každém kon-

2012 jezdí v polovičních inter-

ci kabinu pro řidiče. Celkově mělo

valech (4 až 5 minut ve všední

být v Praze provozováno až 290

dny a 7 až 8 minut o víkendech),

vozidel KT8D5, což by tehdy čini-

získala nové cestující a zvláště

lo přibližně dvě třetiny vozového

jednovozové

parku tramvají.

tramvaje,

které

jezdí ve všední dny na polovi-

K modernizaci vozů dopravní

ně spojů, přestávají stačit. To

podnik přistoupil začátkem tohoto

platí zejména pro oblast Libně

tisíciletí, první souprava vyjela na

a Karlína. Na druhé straně jsou

koleje v roce 2004. V současnosti

málo vytížené soupravy na lin-

je přestaveno z původního počtu

ce 17 v úseku Výstaviště Hole-

už 41 tramvají, jeden vůz byl vy-

šovice – Vozovna Kobylisy.

členěn pro muzeum ve Střešovicích.

Proto ke zmíněnému datu

Dalších pět by mělo být zrekon-

tak, že na ní budou ve všední

struováno do konce roku 2014.

dny nasazeny jen dvouvozové

Výraznou změnou prošla i kabina

nebo kloubové tramvaje a zá-

řidiče. Ta v současné době obsa-

Foto: verpa

dojde k posílení linky číslo 3

roveň bude omezen provoz linky 17 v málo využitém úseku
Výstaviště Holešovice – Vozovna

Kobylisy,

celotýdenně

kde

pouze

Poslední jízda Tatry KT8D5 vedla přes Palmovku na Florenc

huje kamerový systém pro sledování toho, co se děje vně i uvnitř
tramvaje. 

-red-

pojede
polovina

pacitu v Zenklově ulici v Libni

Pozor, oprava zkomplikuje
dopravu do nemocnice

a v Sokolovské ulici v Karlíně.

spojů (dosud tudy ve špičkách
pracovního dne jezdily všechny spoje). Touto změnou bude
možné navýšit potřebnou ka-

V souvislosti s kompletní rekon-

vazující na ulici V Holešovičkách

hrazen pouze pro sanitní vozidla.

S ohledem na vysoké využi-

strukcí ulice Budínova bude vjezd

a Valčíkovu. Na základě poža-

Průjezd touto ulicí bude v souvis-

tí ve špičkách pracovního dne

do areálu Nemocnice Na Bulovce

davku Policie ČR dojde v ulici Na

losti s těmito dopravními opatření-

bude autobusová linka 202 jez-

po dobu letních prázdnin od 29.

Truhlářce k jednostrannému záka-

mi omezen v rozsahu, aby byla po-

dící v trase Poliklinika Mazurská

června do konce srpna 2013 touto

zu parkování a k dílčím omezením

nechána možnost dopravní obsluhy

– Černý Most posílena na inter-

ulicí uzavřen. V rámci rekonstruk-

možností parkování se přistoupí

objektů v této ulici se nacházejících,

val 15 minut, což přinese zlepše-

ce proběhnou i případné nutné

i v rámci areálu nemocnice. Důvo-

včetně pohotovostní služby.

ní dopravní obsluhy městských

opravy sítí a dojde k dílčímu roz-

dem je zajištění zejména průjezdu

Ve spolupráci s Magistrátem hl.

částí Praha 8, Praha 18, Praha

šíření stávající vozovky a výmě-

sanitních vozidel a autobusů MHD.

m. Prahy budou vyznačeny objízd-

19, Praha-Čakovice, Praha-Ďá-

ně povrchů chodníků. Touto ulicí

Nezbytně nutný příjezd do areálu

né trasy a bude upozorněna měst-

blice a Praha-Dolní Chabry, ale

bude do areálu nemocnice zajiš-

bude však vrátnicí v ulici Na Truh-

ská policie, aby zajistila zvýšený

i zlepší koordinaci s jinými au-

těn pouze pěší přístup.

lářce ponechán.

dohled nad dodržováním doprav-

tobusovými linkami (například
číslo 186 v Satalicích).

-vk-

Vjezd do areálu bude zajištěn

Vjezd do areálu Nemocnice Na

ulicí Na Truhlářce, dopravně na-

Bulovce z ulice Bulovka bude vy-

ních předpisů v okolí a v areálu
nemocnice Na Bulovce.

-red-
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Bezpečnost

Strážníci na hřištích jehly nenašli
Městští
policisté
kontrolují
dětská hřiště
často

V půlce května se uskutečnila celopražská akce
zaměřená na sběr toxického materiálu s cílem
odstranit tento potenciálně nebezpečný materiál především z dětských hřišť a pískovišť.
Strážníci z Obvodního ředitelství Městské policie Praha 8 a z odboru prevence se vybavili rukavicemi, kontejnery na toxický materiál
a nezvyklými hráběmi a vyrazili na hřiště. Tam
vždy jednak poučili maminky a děti o možnosti při nálezu toxického materiálu zavolat na
místně příslušné obvodní ředitelství nebo linku tísňového volání 156 a tento nález oznámit,
jednak hřiště zkontrolovali včetně prohrabání
pískovišť.
Vzhledem k tomu, že strážníci podobné kontroly provádějí často, a navíc reagují na oznámení občanů, tentokrát odcházeli s nejlepším
možným výsledkem – nula nalezených jehel
a stříkaček. V rámci dílčích akcí nebo reakcí

Občanům doporučujeme na žádnou z pomů-

te chtěli odstranit bez ochranných pomůcek,

na oznámení ale strážníci v rámci Prahy 8 od

cek narkomanů nesahat, ať se jedná o škrtidlo,

může být nakažená některou z chorob. V pří-

začátku letošního roku sebrali celkem již přes

o lžičku, na které se droga připravuje k aplika-

padě, že něco podobného najdete, neváhejte

400 kusů potenciálně nebezpečného materiá-

ci, nebo právě aplikační pomůcky – stříkačky

kontaktovat linku 156. Strážníci přijedou na

lu. Sesbírané jehly a stříkačky předali ke kva-

a jehly. V každé z těchto věcí číhá potenciál-

místo, materiál sesbírají a předají k bezpečné

lifikované likvidaci.

ní nebezpečí, že právě ta jehla, kterou bys-

likvidaci.

Důležité informace z okolí bezplatně přímo na Váš mobilní telefon
Kompletní servis (T1)
• Kompletní zpravodajství
• Praktické informace
• Volný čas a kultura
Praktické informace z Vašeho okolí (T2)
• přistavení kontejneru do Vaší ulice
• dopravní uzavírky, blokové čištění aj.

Jak se ke službě přihlásit?

Volný čas a kultura (T3)
• kulturní akce, koncerty, farmářské trhy
• akce MČ pro děti i rodiče

1. Zasláním registrační SMS na telefonní číslo 222 805 111, a to ve tvaru:
Pro odběr kompletního servisu (Praktické informace z okolí + Kultura a volný čas):
registruj mezera praha mezera 8 mezera jmeno ulice mezera cislo orientacni mezera T1
Pro odběr praktických informací z okolí:
registruj mezera praha mezera 8 mezera jmeno ulice mezera cislo orientacni mezera T2
Pro odběr volného času a kultury:
registruj mezera praha mezera 8 mezera jmeno ulice mezera cislo orientacni mezera T3
2. Přes internet
Formulář je k dispozici na adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/praha8
3. Osobně na úřadu osmé městské části
Se zaregistrováním Vám pomohou na informacích ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6.

-vk-
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Životní prostředí
Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů

Květen 2013

Místo
Datum
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu

Místo
Datum
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu

Mlazická

4. 6.

13.00–17.00

Nad Popelářkou

19. 6.

13.00–17.00

Modřínová x Javorová

4. 6.

14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická

19. 6.

14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála

5. 6.

13.00–17.00

Uzavřená

19. 6.

15.00–19.00

Na Truhlářce (parkoviště)

5. 6.

14.00–18.00

Roudnická (za Bešťákovou)

20. 6.

13.00–17.00

Mazurská (u trafostanice)

5. 6.

15.00–19.00

Burešova

20. 6.

14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky

6. 6.

13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64)

21. 6.

13.00–17.00

Nad Rokoskou x Kubišova

6. 6.

14.00–18.00

Podhajská Pole (parkoviště)

21. 6.

14.00–18.00

Petra Bezruče x U Pískovny

7. 6.

13.00–17.00

Na Pecích x Chaberská

22. 6.

9.00–13.00

Písečná x Na Šutce

7. 6.

14.00–18.00

Kašparovo Náměstí

8. 6.

9.00–13.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště)

8. 6.

10.00–14.00

Pod Labuťkou x Prosecká

10. 6.

Pivovarnická (pod mostem)

Třeboradická x Košťálkova

22. 6.

10.00–14.00

Drahorádova

24. 6.

13.00–17.00

13.00–17.00

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

24. 6.

14.00–18.00

10. 6.

14.00–18.00

Na Pěšinách x Pod Statky

24. 6.

15.00–19.00

Na Vartě

10. 6.

15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

11. 6.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)

25. 6.

13.00–17.00

Řešovská x Zelenohorská

11. 6.

14.00–18.00

U Pekařky

25. 6.

14.00–18.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

12. 6.

13.00–17.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

25. 6.

15.00–19.00

Šimůnkova (slepý konec)

12. 6.

14.00–18.00

Křivenická x Čimická

26. 6.

13.00–17.00

26. 6.

14.00–18.00

Braunerova x Konšelská

13. 6.

13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Štěpničná (parkoviště)

13. 6.

14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická

14. 6.

13.00–17.00

U Sluncové x Za Invalidovnou
(parkoviště)

26. 6.

15.00–19.00

Trojská x Nad Trojou

14. 6.

14.00–18.00

Stejskalova x U Rokytky

27. 6.

13.00–17.00

Lindavská

17. 6.

13.00–17.00

Služská x Přemyšlenská

27. 6.

14.00–18.00

Na Žertvách x Vacínova

17. 6.

14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce

28. 6.

13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská

17. 6.

15.00–19.00

V Zahradách x Na Sypkém

28. 6.

14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

18. 6.

13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí

28. 6.

15.00–19.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou
(parkoviště)

Na Žertvách x nám. B. Hrabala

29. 6.

13.00–17.00

18. 6.

14.00–18.00

Pernerova x Sovova

29. 6.

14.00–18.00

Harmonogram přistavení velkobjemových kontejnerů na červenec bude k nahlédnutí na webových stránkách MČ od 1. 7. 2013

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů
na bioodpad – červen 2013
Bohnice:
Na Bendovce x Nad Pentlovkou

15. 6.

9.00–12.00

Čimice: Brandýská x Ke Hřišti

15. 6.

9.00–12.00

Kobylisy: Na Přesypu x Vzestupná

22. 6.

9.00–12.00

Kobylisy: Nad Popelářkou 177/11

22. 6.

13.00–16.00

Libeň: Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

29. 6.

9.00–12.00

Mimořádně bude Městskou částí Praha 8
přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad
Fořtova x Do Údolí

29. 6.

9.00-12.00

Kam v červnu odevzdat nebezpečný odpad
křižovatka
ul. Hovorčovická x Mirovická

17. 6.

15.40–16.00

Eledrova (u č. 730)

18. 6.

15.30–15.50

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP
Ing. Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme, které odpady
je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů, a které nelze.
Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 8 Lubomír Korynta, tel. 222 805 630.
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí
svozová společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel. 286 583 310.
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Jak se u nás zabydlely poštolky
Čtyři mladé
poštolčí
samičky
pózují
na budce

V předloňském roce se v průběhu
první půlky dubna objevila v našem nově přichystaném truhlíku
s hlínou na jahody pěkně vytvarovaná jamka. Bylo to potom, co
jsme na týden odjeli z bytu. Následně jsme zjistili, že si ho vybraly poštolky obecné, které neměly
kam hlavu složit. Celkem ze šesti
vajíček se nakonec vylíhly jen dvě
samičky.
Vloni jsme pro budoucí osazenstvo zhotovili velkou dřevěnou
budku s „letovým trenažérem‟
v podobě vodorovně přidělané
větve na střeše. Dno nového pří-

Fota: Jan a Blanka Šounovi

bytku jsme pěkně vystlali mulčem a čekali, jak to vše dopadne.
„Jestlipak u nás opět letos zase
založí novou rodinku,‟ honilo se
nám hlavami. Většinou se totiž
obě odchované samičky střídaly
v návštěvách za oknem, v budce
i na parapetu a vydržely u nás až

do jara v blízkosti svého hnízdiš-

Samička snesla další vejce hned

Letošního jara jsme byli opět ne-

do jara. Občas si v průběhu zimy

tě neukázal. Doslova urputným

následující den a poté ještě dal-

trpělivostí bez sebe, jak to všechno

přiletěla přilepšit a dát si něco

bojovým křikem a nálety zahnal

ších pět. Poslední sedmé 18. dub-

u nás opět dopadne. To co se při-

dobrého k snědku i dospělá sa-

svoje dcerky a ihned začal lákat

na. Samička na nich začala pilně

hodilo, by nás ovšem nenapadlo ani

mička.

svoji nevěstu do znovunabytého

sedět a zahřívat je. Po 25 dnech

v těch nejdivočejších snech. Mladá

příbytku.

pevného sezení, kdy ji sameček

samička si k našemu nesmírnému

Jak se ukázalo, prostorná budka
byla velmi dobrá volba. V nastá-

Přesně na velikonoční pondě-

zásoboval chycenými hraboši, se

překvapení přivedla svého vlastní-

vajícím dubnovém čase hnízdění

lí 7. dubna 2012 jsme se dočkali

vylíhlo pět bílých chundelatých

ho nápadníka. Další dění za naším

si přiletěl znovu prohlédnout svoje

prvního sneseného vejce, které je

písklátek. Když už byly dosta-

oknem však bylo ještě zajímavější

staré místo náš známý „taťulda‟,

spíše kulaté než podlouhlé a má

tečně velké, dostaly všechny na

a zcela neobvyklé. K tomuto nové-

který se celý půlrok od konce léta

jemné

pravou nožku prstýnek v podobě

mu osazenstvu se připojila i „ma-

hliníkového kroužku s číslem a ná-

mina‟ a obě poštolčí samičky zača-

pisem N. Muzeum Praha. To pro-

ly snášet do budky svoje vajíčka.

to, abychom je poznali a případně

Letošní snůška od zkušené dospělé

se i třeba někdy dozvěděli, jak se

samičky a její roční dcerky je na-

mají a kde je jejich nový domov.

konec devět vajec, na kterých sedí

O dalších 14 dnů později se ukáza-

vedle sebe obě najednou jako dvě

lo, že z mláďat vyrostly samé nád-

kvočny. (foto 2).

Obě samičky zahřívající společnou snůšku

červenohnědé

skvrnění.

herné poštolčí princezny. Mláďata

A jak tento příběh bude pokra-

nakonec zdárně vylétla, zamávala

čovat, na to si musíte počkat zase

nám křídly a už jsme je od té doby

do příštího jara. Letošní koloběh

neviděli.

poštolčího života v jejich obývá-

Aby nám ale nebylo v podzim-

ku i tam v polích za městem je

ním období smutno, ta nejhlado-

v plném proudu. A my se při něm

vější se rozhodla, že u nás zůsta-

tedy rozhodně nudit nebudeme.

ne. Přes zimu ji občas doprovodila

Budeme jen zírat, co nám zase ta

i starostlivá dospělá samička, kte-

matička příroda vykouzlí za nová

rou jsme poznali díky kroužku na

a nevšední překvapení.

její levé noze.

Jan a Blanka Šounovi
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Na libeňské
louce se
sešla zhruba
padesátka
voříšků

Foto: Hana Procházková

Sáčků na psí
exkrementy
v Praze 8
přibylo
Majitelé psů mohou v ulicích Prahy 8 využívat dvojnásobné množství pytlíků na
exkrementy. Radnice osmého obvodu se
rozhodla, že se ve stojanech na sáčky
nově začnou objevovat mikrotenové, které nahradí původní papírové. Důvodem je
lepší dosažitelnost této doplňkové služby,
mikrotenových pytlíků se do stojanu vejde
dvakrát tolik. I tyto sáčky lze samozřejmě
vyhodit do jakéhokoli odpadkového koše,
nikoli určeného pouze na psí exkrementy.
„Pro tento krok jsme se rozhodli z racionálních důvodů. Jednak se jedná o ekono-

Voříšci
měli opět
hlavní slovo

mičtější řešení, ale především nám umož-

Radnice Prahy 8 připravila v sobotu 11. května

ňuje zdvojnásobit kapacitu jednotlivých

osmý ročník akce „Psí den‟. Součástí výchovně-

stojanů. Méně by se tak našim obyvate-

zábavného programu, který se uskutečnil na psí

lům mělo stávat, že přijdou k prázdnému

louce v Libni, byla již tradičně soutěž o osmič-

stojanu. Připomínám, že námi poskytova-

kového voříška. Do čela poroty tentokrát usedla

né sáčky na psí exkrementy jsou pouze

Alena Smolíková, mistryně Evropy v dogdancin-

náhradním řešením pro případ, kdy si

gu a dogfrisbee.

s sebou majitel zapomene vzít vlastní pro-

„Akce se již tradičně setkává s mimořádným

středek pro úklid,‟ uvedl starosta Prahy 8

zájmem. Hlavním tahákem je soutěž, na které

Jiří Janků. Podle něj by lidé na přítomnost

dostávají prostor voříšci a ne čisté rasy, jak bývá

sáčků ve stojanech neměli spoléhat, jeli-

na soutěžích zvykem,‟ uvedl starosta Prahy 8

Ceny předával starosta Prahy 8 Jiří Janků,
který byl rovněž členem poroty

kož se jedná o doplňkovou službu, která

Jiří Janků. O titul „Osmičkového voříška‟ soutě-

a dogfrisbee, ukázky práce záchranářských

nemá ambice poskytovat plný servis. „Po-

žilo zhruba pět desítek kříženců z celé Prahy.

psů (Základní kynologická brigáda Praha),

kud bychom ho měli zajišťovat, poplatky

„Vedle projektu Řidičák pro Vašeho pejska

předvedení první pomoci čtyřnohému příte-

ze psa by se musely výrazně zvýšit, což

a rozšiřování psích luk je to další akce, je-

li (Veterinární záchranná služba PET-MEDIC),

nechceme,‟ sdělil starosta.

jímž smyslem je více či méně zábavnou for-

odchytové techniky, ukázky práce a výcviku

Do stojanu se vejde 25 papírových

mou poukázat na zodpovědnost při držení psa

psovodů Městské policie hl. m. Prahy, pre-

sáčků. Při spotřebě dvou až tří denně na

a důležitost správné výchovy. Správný přístup

zentace Základní kynologické organizace Ko-

jednoho psa stačilo jen zhruba deset ma-

k držení psa má pak samozřejmě vliv i na ži-

bylisy a v neposlední řadě doprovodný pro-

jitelů psů, kteří využívají pouze městskou

votní prostor nepejskařů,‟ konstatovala mís-

gram pro děti a občerstvení. Návštěvníci měli

částí poskytnuté sáčky, aby nevystačilo

tostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková.

k dispozici i časopisy pro pejskaře a brožury

na ostatní. Při stejných nákladech lze do
stojanu nově umístit 50 polyethylenových

Součástí
kromě

programu

soutěže

také

„Psího

dne‟

byla

ukázka

dogdancing

o výchově a výcviku, výživové poradenství
a konzultace.

-hš-

sáčků, což znamená, že tato pomocná služba obslouží dvojnásobný počet uživatelů.
V osmém obvodu je umístěno 219 sto-

Výherci:
Kategorie

janů, evidovaných psů je zhruba 5500.

1. Veterání nad 8 let

Příjem MČ Praha 8 z poplatků za psa loni

2. M
 ladí kříženci neznámého původu
(do dvou let)

činil přibližně 3,3 milionu korun. Náklady
spojené s likvidací psích exkrementů dosáhly 6,1 milionu, z toho provoz systému

Jméno psa Datum narození
Katy

Psovod

20. 4. 2004

Brigita Röslerová

Mia

10. 5. 2011

Barbora Jiránková

3. Dospělí kříženci neznámého původu

Nessie

10. 2. 2009

Jana Kirchnerová

4. D
 ospělí kříženci rozpoznatelných plemen
(s PP i bez PP)

košů přišel městskou část na skoro polo-

Riddick

15. 6. 2005

Martina Schulhofová

5. Rozpoznatelná plemena bez průkazu původu

Áres

1. 12. 2012

Veronika Volejníková

vinu. 

Šikula

Max

12. 10. 1999

Veronika Volejníková

-hš-
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Životní prostředí, pozvánky

Osmá městská část využívá jarního období

stranství. „Oproti předrevolučnímu období dnes

a provádí na mnoha místech rozsáhlou výsad-

hlavně pečlivě vybíráme druhy zeleně vhodné

bu. „Naším cílem je, aby u nás stromů a zele-

do městské zástavby, které v místním prostře-

ně obecně přibývalo. Nevysazujeme tak pouze

dí nebudou trpět, předčasně stárnout a ohro-

náhrady za ty dřeviny, které bylo nutno z bez-

žovat okolí, jak se například dělo u některých

pečnostních důvodů pokácet, ale snažíme se

topolů,‟ informoval Janků. Druhá část výsad-

jejich počty celkově navyšovat,‟ uvedl staros-

by s 32 stromy byla rozmístěna po celém sídlišti,

ta Prahy 8 Jiří Janků.

které je ohraničené ulicemi Sokolovská, Nekva-

Radnice například pokračuje v úpravách zele-

silova, U Sluncové, Za Invalidovnou a Moláko-

ně a parku v blízkosti stanice metra Invalidovna

va. Výsadba v sídlišti proběhla v maximálním

a přilehlého sídliště. Navázala tak na loňské po-

množství, přestože to nemusí být na první po-

kácení dožívajících a potenciálně nebezpečných

hled patrné. V lokalitě je totiž mnoho technic-

topolů, pro které místní prostředí navíc nebylo

kých sítí, od nichž se strom musí umístit v mini-

optimální. Na nové podobě zeleně se z části po-

mální vzdálenosti tři až čtyři metry.

díleli i tamní obyvatelé, jejichž návrhy zahrnula

Desítek nových dřevin se v minulých týdnech

městská část do projektu. Poté, co v parku pro-

dočkaly i Bohnice nebo Kobylisy. Například u dět-

běhla rekonstrukce vybraných chodníků, došlo

ského hřiště Třeboradická bylo vysázeno deset

na jaře i na výsadbu šestašedesáti stromů.

hlohů, které jsou náhradou za pokácené prohni-

První část výsadby s 34 stromy byla provede-

lé topoly. Na bohnickém sídlišti mladé stromy

na přímo u bytového domu EXPO. Na rozdíl od

zdobí třeba Lehnickou ulici (deset borovic a šest

původních topolů jsou dřeviny okrasné květem

jírovců), Vratislavskou (čtyři lípy a čtyři babyky)

i listem, čímž dojde k oživení a prosvětlení pro-

a Kostřínskou (sedm moruší). 

-red-

Foto: verpa

Výsadba nových stromů je v plném proudu

Místo starých topolů dnes u stanice metra
Invalidovna rostou zdravé stromy
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Má osmý obvod přistoupit k nulové
ODS Praha 8: Regulaci ano, populistické zákazy ne
V otázce hazardu se stát choval k obcím dlouho velmi macešsky. Ministerstvo financí vydávalo jedno povolení za druhým, takže naše města
a obce doslova zamořily stovky heren. Radní nad
tím mohli maximálně smutně pokývat hlavou. Po
mnoha letech však nejprve přišlo vyšší zdanění
pro firmy provozující hazard, které přineslo vyšší
příjmy do obecních pokladen a nakonec i možnost
regulovat, kolik heren obec na svém území povolí.
Občanští demokraté v Praze 8 jsou přesvědčeni, že populistický zákaz hazardu přinese víc
problémů, než má údajně vyřešit. U podobných
„aktivit‟ totiž platí, že zákazy přinášejí nelegální
provoz se všemi negativy, které takové „podnikání‟ přináší, tedy nabalování kriminálních
aktivit, praktickou nemožnost kontroly tajných
„provozoven‟ a samozřejmě nulové příjmy do
obecní kasy. Přístup ode zdi (totální státní libe-

Ondřej Gros
zástupce starosty
MČ Praha 8 za ODS
ralismus) ke zdi (totální obecní zákaz) je ODS
Praha 8 cizí.
Příjmy ze zdanění hazardu pomáhají. Radnice
je formou grantového řízení dává do sportovního vyžití dětí, do sociálních programů, do protidrogové prevence a mnoha dalším prospěšným
organizacím. Stačí zmínit Green Doors, Člověk
v tísni, Gerontocentrum atd. Tyto peníze jsou

i podle vyjádření zástupců těchto organizací nenahraditelné. Zákaz by znamenal, že se v grantech rozdělí pouhý zlomek a mnoho důležitých
prospěšných činností skončí, nebo budou drasticky omezeny.
Nový přístup hlavního města, které stanovilo
nová pravidla pro vypracování vyhlášky o omezení hazardu, lze přivítat. I když si myslíme, že
zakazování automatů v hospodách a restauracích je zcela zbytečné a bude hospodským, kteří
pro Prahu 8 s pár hracími přístroji nepředstavovali problém, komplikovat již tak složitou situaci. Co nám však na přístupu hlavního města
vadí? Pravidla jsou opět nastavena shora, bez
diskuse s městskými částmi. Navíc sestavení
pravidel trvalo téměř pět měsíců, malé radnice
dostaly na konečné vyjádření k vyhlášce šibeniční lhůtu. Tak si spolupráci opravdu nepředstavujeme.

Zákopová válka proti hazardu
Na otázku, zda by měla Praha 8 přistoupit k nulové toleranci vůči hazardu, odpovídám jednoznačně, měla. Nebudu se zde zaobírat důvody,
proč ano, jelikož to jistě udělají moji kolegové.
Pojďme se na věc podívat trochu z jiného úhlu.
Když jsem si pročítal volební programy z roku
2010 jednotlivých subjektů zastoupených na
radnici, zjistil jsem, že často měly ve svém programu boj proti hazardu, včetně členů současné koalice. Jsou tři roky po volbách, a můžeme
tedy zhodnotit, jak tento slib svým voličům dodržely.
Když se podívám na mapu hazardu, tak se nemohu zbavit pocitu, že někteří k tomu přistoupili
tak, že papír snese skutečně hodně a slibem nezarmoutíte. Počet hracích automatů je na našem
území poměrně vysoký a na městské části dokon-

Petr Kostroun
člen ČSSD v Praze 8
ce funguje 12(!) kasín. Nejhorší situace je v Karlíně, kde se údajně nachází jeden automat na
36 obyvatel, což je skutečně vysoké číslo, které
o situaci s hazardem na Praze 8 nic dobrého nevypovídá. Pokud skutečně chceme úspěšně vést

válku s hazardem, nebude stačit, když vykopeme
zákopy a pak se na sebe budeme dívat.
Chápu, že kritizovat je velmi jednoduché a hledat řešení je trochu složitější. Nález ústavního soudu, který ruší část loterijního zákona, nám celou
věc velmi usnadňuje. Nyní je plně v kompetenci
obcí upravit vyhláškou působení hazardu na svém
území. Mým návrhem tedy je, aby koalice vyhlásila
termín, kdy zastupitelstvo tuto záležitost projedná.
Výstupem tohoto jednání by měl být seznam kroků,
který radnice v dané věci provede a jasný termín,
do kdy mají být vykonány. Pevně věřím, že pokud
se najde dobrá vůle celou situaci řešit napříč politickým spektrem, neměla by to být zase tak složitá
záležitost. Řešení tohoto problému nám všem občanům Prahy 8 umožní, abychom se ve své čtvrti
cítili bezpečněji a aby se nám zde žilo lépe.

Nulová tolerance ano i ne, či jak z toho
O tom, že hazard je všeobecným problémem naší
společnosti, snad nikdo nepochybuje. Peníze,
které se nahází do automatů, schází v rodinném
rozpočtu a velice často se stává, že hráč se v souvislosti s hrací vášní a ve spojitosti s opatřováním
si prostředků na ni začne dopouštět trestné činnosti. V hernách se často scházejí při hře mladiství a tak si majitelé heren a kasin vychovávají
další generaci těch, kteří je budou živit. Nezanedbatelné částky ze státního rozpočtu pak jdou
do zdravotnictví na léčbu závislostí. Zde jde ale
o prostředky, které velmi často bývají bezúčelně
vynaloženy, protože většina pacientů opouští léčení s tím, že jejich cesta po propuštění povede
opět do herny a vše začne nanovo.

Petr Vilím
člen bezpečnostní komise
RMČ Praha 8 za KSČM
Jak se zachová závislý gambler po zrušení heren? Předpokladem je, že začne vyhledávat jinou
možnost, jak svoji vášeň ukojit. Bude se snažit
zapojit do hry v některém z hráčských doupat,

která jistojistě vzniknou, protože majitelé zrušených heren se bezpracného nadstandardního zisku jen tak nevzdají a zřídí si kluby pro uzavřenou
společnost, kam budou mít přístup pouze jejich
členové. Tím bude možnost jejich kontroly i přínos do rozpočtu téměř na nule. Příjmy z hazardu
činí celostátně 8,3 miliardy korun, z toho 6,7 miliardy plyne z výherních automatů a videoterminálů. To není úplně zanedbatelná položka. Navíc
s každým rušením výdělečného subjektu dochází
zároveň i k rušení pracovních míst. Nastolení „nulové tolerance‟ by nemělo být v žádném případě nějakou nepřipravenou hurá akcí. Před jejím
totálním zavedením by měly být ozkoušeny její
měkčí formy.
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toleranci hazardu?
TOP 09: Praha 8 nesmí být rájem gamblerů a heren
Výherních automatů a heren se v hlavním městě
za poslední léta vyrojilo jako hub po dešti. Jejich
záplavu se současná koalice na Praze 8 snaží postupně mírnit, a proto už v předchozích letech
navrhla podstatnou část z nich zrušit. Občané
však mohou mít pocit, že se nic neděje a herny
neubývají. Je tomu tak proto, že byla využívána
tříletá ochranná lhůta vyplývající ze zákona, po
kterou výherní automaty stále zůstávaly na svém
místě. Proto i když jsme v předchozím roce navrhli výrazně omezit počet míst, na kterých bylo
možné herny provozovat, mohou mít někteří lidé
pocit, že jsme nekonali dostatečně.
Rušení problematických heren a míst, kde
jsou provozovány loterie, je pro nás prioritou.
Je nutné říci, že se uzavřením naprosto všech
míst, kde je možné provozovat výherní automaty
a loterie, problém gamblerů nevyřeší, pouze se

Markéta
Adamová
radní MČ Praha 8
za TOP 09
přesune, a to velmi pravděpodobně do ilegálních
heren. Herny provozované mimo regulace dané
zákonem již nebude možné kontrolovat, nebudou
respektovat ani nutné parametry, které jim vyhláška hlavního města ukládá. Vymýtit tento jev
a s ním spojené daňové úniky pak půjde mnohem hůře.

TOP 09 prosazuje uzavřít bez výjimky všechny herny, které jsou v blízkosti škol, školských
zařízení, zařízení zdravotní a sociální péče
apod. Na tyto se musí vztahovat nulová tolerance, neboť bezprostředně ohrožují především
dospívající generaci. Navrhujeme dále nepovolovat herny, které způsobují prokazatelně
problémy svému okolí, tedy kde na základě
podkladů Městské policie a Policie ČR dochází
k zvýšenému nápadu trestné činnosti. Loni to
byla více než polovina dosud fungujících heren,
letos očekáváme podobně vysoké číslo. A do
třetice budeme po zbylých hernách požadovat
dodržování přísných pravidel provozu, mezi
které patří naprosté omezení venkovní reklamy
(neony lákající hráče ke hře), omezení otevírací doby, vstup pouze po předložení průkazu
totožnosti apod.

Hazard nestojí mimo zákon
Úkolem veřejné správy je prosazovat veřejný zájem do reálného života. K tomu je třeba co nejpřesněji definovat, co to je veřejný zájem. Tato
definice se musí promítnout do platné právní
úpravy, nejčastěji tím, že zákon nějaké jednání
přímo zakazuje, a pro případ porušení takto určené povinnosti stanoví sankci. Český stát, ostatně
jako většina civilizovaných zemí světa, žádné takové zákonné ustanovení ohledně hazardu nemá.
Tedy nepovažuje zákaz hazardu, který se v otázce
se značnou mírou politické korektnosti nazývá nulová tolerance, za akt ve veřejném zájmu.
Zastánci a prosazovatelé zákazu hazardu se
pasují do role těch chytřejších z nás, kteří vždy
a za všech okolností vědí, co je pro ten nechápající zbytek dobré a správné. A jsou rozhodnuti
svou ideu prosadit za každou cenu. Svým úsilím

Václav Musílek
radní MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8
však napáchají většinou mnohem více škody než
užitku. Pokud chtějí zakázat herny a kasina, pak
je třeba zakázat hazard jako celek, sázkové kanceláře, loterie apod. I v nich se dají prohrát velké
peníze, před čímž je prý třeba svéprávné občany

chránit. Ale taky s v nich dá vyhrát, což bude
jejich zákazníky vždy přitahovat.
Výsledky zákazu jsou vždycky stejné, ať se týkají čehokoli. Přechod těchto aktivit do šedé zóny
ekonomiky. V ní neplatí žádná regulace, žádné
zdanění, žádné využití prostředků na podporu činností, které jsou definovány jako veřejný zájem
s plusovým znaménkem. Po herním průmyslu je
a bude vždy nemalá poptávka, kterou žádné zákazy neutlumí, spíše naopak. A žádní sociální inženýři a chroničtí zakazovači s tím nic neudělají.
Z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku je
třeba se zabývat především tím, zda nedochází v místech, kde se herny vyskytují, k nárůstu
kriminality. Pokud se tak děje, je tu prostor na
zásahy veřejné moci. Zachování vysoké úrovně
bezpečnosti občanů, to už je veřejný zájem.

Strana zelených: Praha jako Vídeň = jedno kasino
Pražská vyhláška o hazardu je nyní v připomínkování městskými částmi. Ty si mají zvolit režim, v jakém
ho chtějí na svém území tolerovat. Praha 2 a Praha
12 zvolila nulovou toleranci, Praha 1 si schválila 21
kasin. Jak by se měla rozhodnout Praha 8?
Po vzoru Vídně bychom měli usilovat o jedno
kasino v celé Praze. Kasina s živou hrou jako součást turistické nabídky Prahy (v Praze 8 například
v hotelu Hilton) je akceptovatelná míra tolerance
hazardu. Současná situace v Praze je ale alarmující, hazard je možné provozovat na více než 700
místech, z toho na Praze 8 na více než 90 místech.
Praha nese nelichotivou nálepku „kasina Evropy‟.
Chápeme, že nulovou tolerancí problém závislých gamblerů nezmizí, ale můžeme s určitostí říci,
že se výrazně sníží. Hazardní mafie ráda argumentuje tím, že když obce zakážou hazard, dojde

Hana Matoušová
členka Strany zelených
v Praze 8
ke vzniku černých heren. Jde ale pouze o strašáka, kterého rádi používají provozovatelé hazardu
k zachování si přístupu k tučným ziskům.
Praha 8 by s nulovou tolerancí přišla o několik
miliónů z rozpočtu. O ztrátu jde ale jen na první
pohled. Eliminací heren a s ním spojeného gam-

blerství by výrazně ušetřila nejenom radnice, ale
všichni občané. Krádeže, zpronevěry, exekuce,
zvýšená zátěž na činnost policie, to jsou všechno
externí náklady hazardu, které několikanásobně
převýší příjmy z něj. Statisticky je pro příjem
ve výši jeden milión do obecního rozpočtu třeba
přibližně 20 miliónů, které musí někdo v automatech prohrát. Ani sportovní spolky, které byly
do této chvíle financovány z peněz hazardu, nemusí přijít zkrátka. Vzhledem k právě probíhajícím privatizacím obecního majetku za miliardy
by neměl být pro vedení města žádný problém
výpadek příjmu pokrýt a do budoucna najít alternativní způsob jejich financování.
Pokud vás téma hazardu zajímá, přijďte
v pondělí 10. června od 19.00 na veřejnou debatu (praha8.zeleni.cz).
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Centrum aktivizačních programů
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen
obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bezplatná. Některé aktivity
jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička internetu, trénování paměti a poradenství.
Rezervace a informace buď osobně, nebo tel.: 283 881 848, e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz.
DPS Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

Program CAP – červen 2013
Pondělí
8:00–9:30

Angličtina hrou (vede L. Vyhnanovský)

9:00–12:00

Přístup na internet

9:00–12:00	Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová)
9:00–9:50	Ruština – Co v učebnici nebylo
(vede Mgr. L. Bodláková)
9:30–11:00	Nordic walking pro méně zdatné
(vede H. Šandová)
10:00–10:50	Francouzština zábavným způsobem
(vede Ing. K. Krpejš)
10:00–11:00	Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)

9:30–11:00	Zdravotní cvičení od paty k hlavě
a terapie tancem (vede J. Matějková)
10:00–10:50	Anglický jazyk pro pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý)
11:00–11:50	Německý jazyk pro pokročilé
(vede PhDr. P. Augusta)
11:00–11:50	Trénink paměti pro hůře slyšící nebo
s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)
11:15–12:00	Stolní tenis – pro všechny,
kteří si chtějí aktivně zahrát v klubovně
DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)

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

13:00–14:00
13:00–14:20

Německý jazyk pro radost (vede R. Šimonovská)

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

13:00–15:00

Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

13:00–16:00	Přístup na internet
13:00–16:00	Právní poradenství – jen pro objednané
Úterý
8:00–12:00

Přístup na internet

9:00–9:50	Conversational English: angličtina
konverzační metodou „mírně pokročilí‟
(vede Ing. P. Vondráček)
10:00–10:50	Topical English: angličtina – témata „středně
pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)
10:00–11:00	Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod
vedením M.Hubáčkové (jen za příznivého počasí)
10:00–11:00	Dramaticko–recitační kroužek
(vede E. Hrbotická)
11:00–11:50	Creative English: angličtina kreativně
„mírně pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček)

Přístup na internet

14:00–14:50	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
14:30–15:20 a
15:30–16:20

Školička PC a internetu – začátečníci,
jen pro přihlášené (vede RNDr. E. Tomková)

14:30–16:00	Německá konverzace pro pokročilé
(vede E. Solničková)
15:00–16:00	Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)
Čtvrtek
8:00–15:00	Sociální poradenství
(vedou sociální pracovníci OÚSS)
8:00–10:00

Přístup na internet

9:00–9:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.
(vede Ing. H. Soukupová)
9:00–10:30	Angličtina pro věčné začátečníky
(vede Mgr. J. Hanková)
9:00–11:00	Nordic walking pro zdatné (vede
Ing. M. Carbochová) – místo srazu aktuálně v CAP

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

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

13:00–14:30	Přístup na internet

10:00–10:50,
11:00–11:50

14:00–16:00	Taneční terapie (vede R. Šamšová)
16:00–17:00	Zdravotní cvičení a terapie tancem
– vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede J. Matějková)
Středa
8:00–12:00

Přístup na internet

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

Školička PC a internetu – konzultační
metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

10:00–10:50	Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.
(vede Ing. H. Soukupová)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro středně pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)
13:00–14:30

Přístup na internet
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pro seniory
13:45–14:30	Anglický jazyk pro úplné začátečníky
(vede E. Parma)
15:30–17:00	Školička PC a internetu – mírně pokročilí
(vede P. Smitková)
17:00–18:00	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede P. Smitková)
Pátek
8:00–10:00	Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)
– je potřeba objednat se předem
8:00–12:00	Přístup na internet
9:00–12:00	Arteterapie – četba světové literatury
(vede R. Svobodová)
10:00–11:00	Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)
10:00–11:00	Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková)
11:15–12:00	Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí
aktivně zahrát v klubovně DPS Burešova
(vede D. Červenková)
11:00–12:00	Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)
– je potřeba objednat se předem
Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.

Speciální
Pravidelně každý týden pořádáme pod vedením
RNDr. M. Štulce turistické vycházky a výlety za přírodními
a kulturními památkami středních Čech, které jsou plánovány
a operativně realizovány podle krátkodobých předpovědí
počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných
akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.
4. 6. od 10:00	Vyšehrad – sídlo bájných knížat – povídání
s H. Kohoutovou o dějinách Vyšehradu, o jeho
dramatických chvílích, ale i o životě prostých lidí
6. 6. od 13:00	Magická moc Prahy a Svatováclavské koruny –
přednáška pí R. Svobodové v přednáškovém
sále CAP
9. 6. od 16:00	Orientální tanec pro každého – ukázka umění
seniorek CAP pod vedením K. Horákové
v Divadle Na Prádle, Besední 3, Praha 1
10. 6. od 14:00	Turecko–brána orientu – beseda s videoprojekcí
pod vedením zkušených průvodkyň poznávacích
zájezdů D. Stejskalové a R. Procházkové
10. 6. od 14:00	Lékové poradenství pod vedením farmaceutů
ústavní lékárny IKEM – jak správně užívat
léky, konsultace možných nežádoucích účinků
a vzájemného ovlivňování léků mezi sebou
(je potřeba se předem objednat na tel. čísle
283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP)
10. 6. od 14:00	Hudební odpoledne s Ing. M. Beranovou a kol.
v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12
11. 6. od 9:00	KŠR– pod vedením Mgr. M. Neckářové
11. 6. od 9:30	Nordic walking pro začátečníky
– vede Ing. M.Carbochová,
sraz ve fitnessparku vedle DPS Burešova
11. 6. od 13:00	Patchworková dílnička
pod vedením Mgr. S. Kyselové

Srdečně vás zveme
na vernisáž k výstavě

Jak se žilo
v minulém století
Bude se konat ve středu
26. 6. od 10:00 hod.
v přednáškovém sále CAP, DPS Burešova 12.
Výstavu bude možné si dále prohlédnout:
Ve středu 26. 6. 2013 do 15:30 hod.
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 od 9:00 do 14:00 hod.
V pátek 28. 6. 2013 od 9:00 do 13:30 hod.
Jedná se o prezentaci věnovaných
nebo zapůjčených předmětů od občanů Prahy 8,
které se týkají každodenního života
z období přelomu 19. a 20. století a dále.
Doufáme, že tato komorní výstava
bude příjemnou procházkou do vašich vzpomínek
nebo do vzpomínek vašich blízkých.
12. 6. od 10:00	Trénink paměti pod širým nebem – vede
ergoterapeutka Bc. A. Novotná (zájemci se
mohou přihlásit v CAP do 10. 6. 2013)
13. 6. od 13:00	Motýlci z korálků – výtvarná dílnička
pod vedením pí V. Urbanové
13. 6. od 15:00	BZ Troja – venkovní expozice Ornamentální
zahrada – dendrologická vycházka pod
vedením Mgr. K. Pinkase. Sraz v 15:00 hod.
na autobusové zastávce Zoologická zahrada
(Bus 112 od metra C st. „Nádraží Holešovice‟)
17. 6. od 14:00	Cestování po Peru – Mgr. E. Farfánová –
Barriosová, která v této zemi dlouhodobě
pobývala, nám ve svém povídání, doplněném
o promítání obrázků, přiblíží život a zvyky
obyvatel této země
20. 6. od 10:00	Letní náramky – výtvarná dílnička
s místostarostkou Mgr. V. Ludkovou
24. 6. od 14:00	Hudební odpoledne
s Ing. M. Beranovou a kol. v Klubu seniorů,
v přízemí DPS Burešova 1151/12
25. 6. od 9:00	KŠR – pod vedením Mgr. M. Neckářové
26. 6. od 10:00	Jak se žilo v minulém století – vernisáž
k výstavě předmětů z doby přelomu
19. a 20.století v přednáškovém sále CAP
v 1. patře DPS Burešova 12
26. 6. od 13:30	Vycházka s výkladem H. Barešové
27. 6. od 14:00	Setkání s Páterem J. Brtníkem – povídání
o církvi na podkladě koncilního dokumentu
Lumen gentium
27. 6. od 15:00	Salsa pro seniory – přijďte se naučit
základní kroky do Klubu seniorů v přízemí
DPS Burešova 1151/12, pod vedením H. Rezkové
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Mama víkendy se stanou tradicí
Děti si bohatý
víkendový
program užily

Dětské kluby Městské části Praha 8 Osmík
a Karlík uspořádaly akci nazvanou Mama víkend. Pod záštitou zástupkyně starosty Vladimíry Ludkové šlo o víkendový pobyt pro maminky s dětmi v krásné lokalitě Českého ráje.
Navzdory počasí, které celé akci skutečně
nepřálo, se celá akce vydařila a všichni účastníci na ni budou jistě dlouho vzpomínat. Pro
maminky i děti byl po celý víkend připraven
nabitý program. Kromě cvičení jógy pod vedením zkušené lektorky, které probíhalo dvakrát
denně, se maminkám také věnovala kosmetička. Každá z žen si mohla podle chuti vyzkoušet různé druhy líčení, či se dozvědět, jakým
způsobem správně pečovat o svoji pleť. Koho
zajímalo tajemno, měl možnost si od přítomné
kartářky nechat vyložit tarotové karty a popovídat si o esoterice.
Dětem se zatím věnovaly skvělé tety, kte-

nejvíce se ale dětem líbil Kouzelný les, kam

Celý víkend utekl jako voda a v neděli dopo-

ré se nezalekly nepříznivého počasí a vyra-

společně vyrazily v sobotní podvečer. Po ta-

ledne se nikomu nechtělo odjíždět. Byla to prv-

zily s dětmi třeba na výlet na nedaleký hrad

jemných stopách a vzkazech na pergamenech

ní akce tohoto druhu, kterou MČ Praha 8 takto

Kost, kde si děti mohly prohlédnout celý hrad

musely plnit různé úkoly, aby v cíli pak objevily

pořádala a po kladných odezvách se plánují

i s hradní kuchyní za přítomnosti princezny,

zakopaný poklad, o který se pěkně společně

další pobytové víkendy, které se budou konat

která je celým hradem provázela. Zřejmě

podělily.

již na podzim.

Klub V. kolona
se opět otevírá
Na konci května se konalo

zet

slavnostní znovuotevření Klu-

možnost vyzkoušet si práci za

hospitalizovaným

lidem

bu V. kolona, který v areálu

barem, zvyknout si na kontakt

Psychiatrické léčebny Bohnice

s okolím a připravit se na ná-

od roku 1999 provozuje Ob-

vrat zpátky do běžného života.

čanské sdružení Green Doors.

Od počátku v klubu probíhají

Klub pomáhá lidem po hospi-

pravidelné kulturní akce. Aby

talizaci vracet se zpátky do ži-

byly snadno dostupné jak pa-

vota. Na konci roku 2011 byl

cientům léčebny, tak návštěv-

poškozen požárem a nyní se

níkům zvenku, je vstupné vždy

po rekonstrukci opět otevírá

dobrovolné.

a nabízí kulturní vyžití lidem

Na konci roku 2011 byl klub

z léčebny i okolí za dobrovolné

poškozen

vstupné.

částečně fungoval v náhrad-

Klub V. kolona vznikl v roce

ním

požárem.

prostoru,

Posléze

nicméně

bez

1999 a byl prvním důstojným

možnosti pořádání kulturních

místem v bohnické léčebně,

akcí. Díky podpoře sponzorů,

kde si mohli pacienti i návštěv-

léčebny a dobročinné aukci se

níci dát dobrou kávu a posedět

Občanskému sdružení Green

v příjemném prostředí. Hlav-

Doors podařilo klub opět zpro-

ním smyslem klubu je nabí-

voznit. 

-red-
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V Kobylisích vzniklo
nové mateřské centrum
Maminky a jejich ratolesti získaly další mož-

jak příjemně trávit volný čas,‟ řekl starosta

nost smysluplného trávení volného času. V Ky-

Prahy 8 Jiří Janků.

selově ulici v Kobylisích vznikl nový mateřský
klub nazvaný LIP-CENTRUM.

Slovo centrum v názvu znamená, že ženy
a děti mají k dispozici rozmanitou nabídku slu-

Na počátku byl nápad třech kamarádek za-

žeb, aktivit, zábavy a možnost nákupu. Pro-

ložit centrum pro maminky na mateřské do-

to je součástí centra i obchůdek s dámskou

volené, ale nejen pro ně. Zařízení nabízí dět-

a dětskou módou za rozumné ceny. V nabídce

skou hernu vybavenou trampolínou, hračkami,

bude také cvičení a zájmové kroužky nejen pro

skluzavkou a tak dále. Dospělí si mohou v klidu

děti, připravují se rovněž besedy a semináře

u šálku kávy relaxovat, číst, povídat nebo si jít

s odborníky na žádaná témata. S blížícími se

zacvičit na vibromasážním stroji. Přitom mají

prázdninami centrum nabízí možnost využít

své děti na očích, nebo mohou využít služby

služeb hlídání dětí v prostorách dětské herny

hlídání.

rozšířené o různé aktivity. Veškeré aktualizo-

„Obzvláště na sídlištích v severní části osmého obvodu podobná centra chybějí. Maminky
a jejich ratolesti tím získávají další možnost,

vané informace naleznete na www.lip-centrum.cz.
Láďka, Iva, Petra, zakladatelky centra
Centrum dětem
nabízí příjemné
zázemí

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

Burza seniorů
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém
centru, Šimůnkova 1600, Praha 8,
spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova,
tel. 286 883 676. Kontakt: Jana Fejfarová
725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

Program na červen 2013
n 13. 6. ČTVRTEK: VYCHÁZKA
– Skanzen Řepy. Sraz ve 13.00 hod na
Ládví u fontány. Pod vedením Ivy Hubené
n 25. 6. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA
– Malba na sklo, porcelán a keramiku.
Pomůcky: štětce a věci k pomalování
(možno zakoupit na místě).
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém
centru. Vstupné: 20 Kč,
pod vedením Alexandry Boušové
n 26. 6. STŘEDA: VÝLET – ÚŽICE
- Minigolf. Cena na celý den je 110,Kč. Nutno předem přihlásit na recepci
Gerontologického centra do 19. 6. 2013.
Sraz v 8.45 hod. stanice bus 372 metro
Kobylisy, před Katastrálním úřadem.
Pod vedením paní Dvořákové
n NORDIC WALKING: VYCHÁZKA
S HOLEMI. Ve středu 5. 6., 12. 6., 19. 6.
a 26. 6. Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit.
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém
centru. Pod vedením paní Ivy Hubené

Srdečně vás zveme na vernisáž k výstavě

Jak se žilo v minulém století
Konat se bude ve středu 26. 6. od 10.00 hod.
v přednáškovém sále CAP, DPS Burešova 12.
Výstavu bude možné si dále prohlédnout:
Ve středu 26. 6. 2013 do 15.30 hod.
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 od 9:00 do 14.00 hod.
V pátek 28. 6. 2013 od 9:00 do 13.30 hod.
Jedná se o prezentaci věnovaných nebo zapůjčených předmětů od občanů Prahy 8,
které se týkají každodenního života z období přelomu 19. a 20. století a dále.
Doufáme, že tato komorní výstava bude příjemnou procházkou
do vašich vzpomínek nebo do vzpomínek vašich blízkých.

n PÉTANQUE: PÉTANQUOVÉ
HŘIŠTĚ – přijďte si zahrát do zahrady
Gerontologického centra, kde je Vám
k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m.
Všední dny od 8.00 hod. do 19.00 hod.
Víkendy od 11.00 hod. do 19.00 hod.
Zdarma Vám půjčíme pétanquové koule
n BOWLING: Bowlingové pondělky
zahájíme opět v ŘÍJNU 2013 v herně
v Dolních Chabrech
n Konverzační kurzy anglického jazyka
– OD ZÁŘÍ 2013. Lektorka:
Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25 – 10.55,
od 2. 9. do 16. 12. 2013
2. úterý 9.25 – 10.55, od 3. 9. do 10. 12.
2013. Počet lekcí: 15. Cena: 675 Kč.
Není vhodné pro začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásit na recepci
Gerontologického centra, Šimůnkova 1600,
Praha 8 tel: 286 883 676.
Kolektiv pracovníků Burzy
seniorů Vám přeje příjemné
prožití léta.
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Vysočanská poliklinika je moderní a
Nemocnice s poliklinikou Vysočany (Clinicum) poskytuje komplexní zdravotní péči svým klientům
již 58 let.
Moderní nestátní zdravotnické
zařízení nabízí kvalitní péči praktických a dalších lékařů primární
péče, ale také široké spektrum
specializovaných ambulancí včetně gastroenterologie, alergologie a imunologie, infuzní terapie,
plicního a kalmetizace, oddělení
dialýzy a moderního diagnostického oddělení vybaveného CT
přístrojem.
Disponuje
zázemím

i

lůžkovým

jednodenní

navíc

chirurgic-

ké péče a lůžky následné péče.
Komfort a komplexnost poskytovaných služeb zajišťuje klientům
také fungování laboratoře a lékárny přímo v areálu.
Klienti
dopravní

navíc

ocení

dostupnost

skvělou
Nemocni-

ce s poliklinikou Vysočany, a to

Gastroenterologie

od odesílajícího lékaře. Po ukončení

Na oddělení můžete podstoupit:

nice Českomoravská, trasa B),

Jedním ze špičkových ambulantních

série infuzní terapie pacient obdrží

CT vyšetření:

tramvají, autobusem (tramvajová

pracovišť je gastroenterologické od-

od „dozorujícího‟ interního lékaře

n

i autobusová zastávka jsou přímo

dělení. Na moderním pracovišti je

zprávu o celkovém průběhu léčby

(mozek, skelet, krk, hrudní, břišní

naproti hlavnímu vchodu), i vla-

vysoce erudovaným personálem po-

pro odesílajícího lékaře. Většina in-

a pánevní orgány)

kem (vlakové nádraží Praha-Vy-

skytována komplexní péče o nemoc-

fuzní terapie (tj. výkony, inf. roztoky

sočany se nachází v docházkové

né s chorobami zažívacího traktu.

a sety) je plně hrazena ze zdravot-

systému (MDCT angiografie),

vzdálenosti).

Týmu lékařů a sester pod vedením

ního pojištění, pouze některé léky

vyšetření tlustého střeva (CT

Do budoucna zůstává hlavním

Petra Benka nejde jen o precizní lé-

si pacient doplácí v lékárně. Ambu-

irrigografie) a tenkého střeva (CT

cílem rozšiřování zařízení o dal-

kařské výkony, ale o celkový přístup

lance infuzní terapie je vybavena

ší ordinace i nové specializace,

k pacientovi. „Proto klademe velký

dvěma pohodlnými křesly a dvěma

Skiagrafie (rentgen):

modernizace zařízení, další zkva-

důraz na maximální snahu o nebo-

mobilními lehátky.

n

litňování poskytované zdravotní

lestivé

péče a proklientský přístup k pa-

vyšetření, individuální přístup ke

cientovi.

každému pacientovi a celkově pří-

metrem (pár minut chůze ze sta-

-red-

Veškeré informace
o Nemocnici
s poliklinikou
Vysočany najdete
na webových stránkách
pracoviště
www.clinicum.cz
nebo na telefonním čísle
266 006 211
(hlavní recepce).

provádění

n

všechny základní typy vyšetření

specializovaná vyšetření cévního

enterografie)

endoskopických

všechna vyšetření včetně snímků
skeletu (páteř, končetiny, lebka),

Oddělení radiodiagnostiky
a zobrazovacích metod

plic, vedlejších dutin nosních,
pyramid, břicha a měkkých tkání

jemnou atmosféru,‟ říká Benko.

Po rekonstrukci veškerých prostor

Ultrazvuk (sono):

vzniklo v suterénu polikliniky moder-

n

Ambulantní infuzní terapie

ní pracoviště vybavené špičkovým

břicha a malé pánve (vyjma

Infuze podáváme v indikovaných

64řadým CT přístrojem s výrazně

gynekologických), štítné žlázy,

případech

našich

sníženou dávkou radiace. „Koncem

kolenních kloubů, měkkých tkání

ambulancí, tak i pacientům ode-

loňského roku proběhla také insta-

a cév (včetně Dopplera)

slaným s doporučením od jiného

lace nového rentgenového přístroje,

lékaře a z jiného zdravotnického

který splňuje nejnáročnější poža-

zařízení (neurologie, diabetologie,

davky nejen na kvalitu vyšetření, ale

ORL, cévní aj.). V tomto případě je

představuje také minimální radiační

Alergologie a imunologie

nutné přinést s sebou žádanku, tzv.

zátěž pro klienty,‟ sdělila Darka Ku-

Jedním

„Poukaz k vyšetření‟ s doporučením

čerová, primářka oddělení.

pracovišť v Nemocnici s poliklini-

jak

pacientům

n

veškerá základní vyšetření včetně

v yšetření prsů pro samoplátkyně
(300 Kč)

z

nových

ambulantních
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dynamicky se rozvíjející zařízení
Oddělení jednodenní
chirurgie prošlo
rekonstrukcí
V Nemocnici s poliklinikou Vysočany
bylo po rozsáhlé rekonstrukci otevřeno nové lůžkové oddělení jednodenní chirurgie. Na otázky odpovídá
jeho primář Jiří Fencl.
Jaké výhody přináší jednodenní
chirurgie pacientům a čím se
lišíte od běžných chirurgických
oddělení ve velkých nemocnicích?
Operace

v

režimu

jednodenní

chirurgie umožňují rychlou rekonvalescenci. Klient není stresován

V suterénu polikliniky vzniklo nové oddělení radiodiagnostiky
vybavené moderní technikou

delším pobytem mimo domov a rodinu. Domnívám se, že většina
chirurgických oddělení v Praze poskytuje péči na vysoké odborné

kou Vysočany je ordinace alergolo-

operacích, úrazech a při zhoršení

úrovni, na našem pracovišti však navíc klademe důraz na komuni-

gie a klinické imunologie. Ordinace

jejich

onemocnění.

kaci a psychickou podporu klienta a jeho blízkých a na minimalizaci

byla zprovozněna v lednu tohoto

Jsou na něm hospitalizováni také

nepříjemných pocitů spojených s chirurgickým výkonem a hospi-

roku.

pacienti s různým stupněm de-

talizací. Snažíme se vždy respektovat rozhodnutí a přání klienta,

mence.

pokud to umožňuje jeho zdravotní stav.

V rámci alergologického

chronických

Poskytují

se

jak

krátkodobé,
Které druhy chirurgických výkonů provádíte?

a imunologického vyšetření

tak dlouhodobé pobyty. Krátkodo-

se provádí:

bé pobyty v délce dva až tři týdny

Seznam je rozsáhlý, ale namátkou jsou to např. laparoskopické
operace tříselných i břišních kýl, operace žlučníku, slepého střeva

n

r ozbor historie onemocnění

jsou určeny především ke zvýšení

n

alergologické kožní testy (prick

soběstačnosti a k doladění medi-

a dále operace křečových žil, hemoroidů a jiných nezhoubných one-

testy) – k diagnostice alergií na

kace. Dlouhodobé pobyty v délce

mocnění konečníku, operace nezhoubných kožních nebo tukových

pyl, roztoče, plísně, zvířecí srst,

tří až čtyř měsíců jsou určeny ke

nádorů.

potraviny

stabilizaci stavu a rehabilitaci po

n

r ozbory krve – k imunologickému

operacích, po cévních mozkových

Jsou výkony na vašem oddělení hrazeny z veřejného pojiš-

vyšetření,

alergologickému

příhodách a pro pacienty chronic-

tění neboli bez doplatku?

vyšetření (stanovení specifických

ky nemocné nebo s onkologickou

Ano, výkony i hospitalizace jsou hrazeny ze zdravotního pojiště-

protilátek)

diagnózou. Péči poskytujeme i pa-

ní. Klienti mohou využít i nadstandardních služeb jako je připojení

cientům v terminálním stadiu one-

na internet nebo jednolůžkový pokoj. Na tyto služby pacient doplácí

mocnění.

předem stanovenou částku.

ev.

Pracoviště je vybaveno také přístrojově (spirometrem) k podrobnému vyšetření plicních funkcí.

Každý musí mít vyplněnou žádost k přijetí, která je na webových

Jaké jsou čekací doby na vyšetření, případně na operaci?

Centrum následné péče

stránkách nemocnice nebo přímo

V našich chirurgických ambulancích objednáváme na vyšetření

Oddělení následné péče je umístě-

na oddělení. Žádost vyplní ošetřu-

do několika dnů a termín k operaci nabídneme do měsíce. Kromě

no v 1. patře, prostory jsou zre-

jící lékař pacienta, pokud je pacient

běžné chirurgické ambulance nabízíme pacientům služby poradny

konstruované a oddělení disponuje

hospitalizovaný na akutním odděle-

pro hojení chronických ran a dále proktologii, to je léčba onemoc-

48 lůžky. Oddělení je určeno k do-

ní, nebo praktický lékař, pokud je

nění konečníku.

léčení a rehabilitaci pacientů po

pacient doma.

-red-

-red-
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Zdravotní a sociální péče, inzerce

Den zdraví a sociálních služeb
Zájem byl
i o oční
vyšetření

Foto: verpa

Svoji činnost
prezentovala
zhruba
čtyřicítka
organizací

V

rámci

sociální

oblasti

se

pravila 20. května tradiční Den

představilo zhruba čtyřicet or-

zdraví a sociálních služeb. V rámci

ganizací poskytujících v Praze 8

zdravotní tematiky se letos akce

tento druh služeb a u svých stán-

zaměřila zejména na mozkovou

ků prezentovaly svoji činnost.

mrtvici a oční lékařství.

Sociální služby zahrnují širokou

„K dispozici byl unikátní model

škálu pomoci, podpory a pora-

srdce, kterým se lidé mohli pro-

denství

jít, zdarma se nechat vyšetřit,

skupiny, přičemž mnoho z nich se

pro

nejrůznější

zjistit své riziko ohrožení mrtvicí

vedle specializované péče zamě-

a výsledky či možnosti prevence

řuje i na aktivizaci svých klientů

konzultovat na místě s lékařem,‟

a jejich volný čas. K dispozici byl

uvedla zástupkyně starosty Pra-

i aktualizovaný katalog sociál-

Možnosti
změřit si
krevní tlak
využila
i zástupkyně
starosty
Prahy 8
Vladimíra
Ludková

cílové

hy 8 Vladimíra Ludková. Druhým

ních služeb, který vydává radni-

velkým tématem bylo oční lékař-

ce. „Lidé se potřebují zorientovat

ství, a to jak pro dospělé, tak pro

v nabídkách a možnostech orga-

děti. „Pracovníci očního odděle-

nizací poskytujících sociální služ-

ní Nemocnice Na Bulovce nabídli

by, a toto je ideální příležitost,‟

možnost nechat si změřit nitro-

řekla Ludková.

oční tlak či prodiskutovat novinky

V rámci doprovodného progra-

v oblasti laserového odstraňování

mu si lidé mohli zakoupit například

brýlí,‟ sdělila místostarostka.

výrobky chráněných dílen. 

-hš-

Foto: Petr Bambas

Radnice osmé městské části při-

(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče

Soutěž pro školáky „Prevence poruch
příjmu potravy‟ zná výherce
Více než padesát příspěvků přišlo do soutěže „Prevence poruch příjmu potravy‟, kterou
uspořádala MČ Praha 8 pod záštitou radní Markéty Adamové mezi žáky 6. a 7. tříd základních
škol. Cílem soutěže bylo rozpoutat mezi žáky
debatu o poruchách příjmu potravy a upozornit tak na nebezpečí poruch příjmu potravy,
jako je například anorexie a bulimie. Úkolem
soutěžících bylo napsat dopis své kamarádce
či kamarádovi, který má podle jejich názoru
problém s příjmem potravy.
„Formu dopisu jsme vybrali proto, aby se
samy děti nad tématem zamyslely a samy se
Foto: verpa

vžily do situace, kdy někdo v jejich okolí začíná k tomuto problému sklouzávat. Jejich pedagogové s nimi toto téma probírali při výuce
a děti k němu získaly řadu zdrojů informací,
které mohou, pokud se s ním v životě opravdu

Výhercům soutěže pogratulovali i radní Markéta Adamová a Martin Roubíček

Porota ocenila i práci učitelů, kteří s dět-

Městská část Praha 8 se dlouhodobě snaží,

V kategorii 6. tříd se vítězem stal Pa-

mi o tématu poruch příjmu potravy hovořili.

a to i za pomoci odborníků z pedagogicko -

setkají, využít,‟ řekla Adamová.
trik Pavézka ze ZŠ Glowackého a v kategorii

„Chtěla bych také ocenit práci pedagogů, je-

psychologických poraden, vytipovávat témata

7. tříd Natálie Nováková ze ZŠ Dolní Chabry.

jichž přínos v rámci prevence je naprosto

a problémy, na které je nutné děti upozorňo-

Výherci získali čtečku elektronických knih.

klíčový. Pro pedagogy jsme již před několika

vat a předávat jim o nich efektivním způso-

Ceny obdrželi také stříbrní a bronzoví medai-

měsíci uspořádali seminář, specializovaný prá-

bem informace. Proto byl tradiční blok soutě-

listé, a to poukázky do knihkupectví v hodnotě

vě na téma poruch příjmu potravy a soutěž

ží, které v oblasti prevence Praha 8 pořádá,

500 a tisíc korun.

byla vyvrcholením této preventivní aktivity.

v letošním roce doplněn tématem poruch pří-

Jednotlivé soutěžní texty vybírala sedmi-

Přístup některých základních škol k prevenci

jmu potravy, jako jsou anorexie a bulimie. Bo-

členná porota složená z odborníků i zástupců

patologických jevů je na výborné úrovni. Moc

hužel se tyto jevy týkají stále mladších dětí,

pořadatelů soutěže, včetně radní pro sociální

si toho vážím, protože je to pro budoucí vývoj

především děvčat, z toho důvodu byla soutěž

oblast a protidrogovou prevenci Markéty Ada-

dětí a celé společnosti nepostradatelné,‟ sdě-

vyhlášena pro šestý a sedmý ročník základ-

mové a radního pro školství Martina Roubíčka.

lila Adamová.

ních škol. 

-hš-

V Kuchyňce vzniká komunitní zahrada
Ulice Květinářská bude už brzy

zí. Bude výjimečná tím, že se

Kettnerová, kteří pomáhají vzni-

da vlastně vypadat a co se na ní

opět patřit zahradníkům. V býva-

na ní bude zahradničit společ-

kat už druhé komunitní zahra-

bude pěstovat, se teprve ukáže.

lé zahrádkářské kolonii, která je

ně (nikoli v systému každý svůj

dě, první začala fungovat před

„Komunitní zahradu chceme po-

už přibližně sedm let opuštěná,

záhonek) a bude zaměřená na

dvěma lety ve Středoklukách

stavit na shodě všech členů. Teď

vznikne v nejbližší době komu-

produkci potravin a budování

za Prahou. „Pozemek v Troji je

jsme úplně na začátku, tvoří se

nitní zahrada. Chcete-li zahrad-

komunity.

ale svažitý a nedá se na něm in-

členská základna, v létě bychom

ničit na krásném trojském svahu

Pozemek má rozlohu tři tisí-

tenzivně zelinařit,‟ informovala

mohli

a třeba si na to sami netroufáte,

ce m2 a je ideální pro pěstování

Kettnerová s tím, že nedostatek

bude zahradu spravovat,‟ dodal

založit

sdružení,

které

Valeška.

drobného ovoce a v menší míře

zeleniny by mohla vyvážit na-

Po Praze v tomto a minulém

zeleniny. „Rádi bychom z pro-

příklad potravinová banka nebo

Zájemci o společné zahrad-

roce vzniklo několik komunitních

dukce zahrady pokryli alespoň

bioklub (dohoda o zásobení lo-

ničení a vlastníma rukama vy-

kálními farmáři).

pěstované potraviny se mohou

přidejte se. Místa ještě jsou.

zahrad, v Praze 8 vzniká první

část spotřeby zeleniny a ovoce

s pracovním názvem Kuchyňka,

všech členům komunitní zahra-

O tom, zda bude banka sou-

přidat prostřednictvím e-mailu:

a to podle oblasti, kde se nachá-

dy,‟ uvedli Jan Valeška a Míla

částí projektu, jak bude zahra-

kzkuchynka@gmail.com. -red-
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Inzerce, pozvánky
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Anketa, pozvánka

Anketa

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

1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Krása a relaxace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Ubytování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Program na červen 2013
Hudební procházky
(do 22. 9. 2013)

Venkovní expozice – Ornamentální
zahrada každou neděli od 17 hod.
Cyklus hodinových koncertů pod širým
nebem si získává stále větší popularitu,
v letošním již osmém ročníku se uskuteční
celkem dvacet setkání.

Trvalkové dny (7. – 9. 6. 2013)

Venkovní expozice – Ornamentální
zahrada otevřeno denně 9–19 hod.
Ve spolupráci s českým klubem perenářů
jsme připravili již 10. ročník oblíbené výstavy
trvalek. Po celou dobu výstavy bude probíhat
prodej trvalek a skalniček, každý den v 10
a 13h budou probíhat komentované prohlídky
sbírky trvalek.
Sobotní workshopy: 12h trvalky v nádobách,
15h ukázka osázení trvalkového záhonu.

Inspirace přírodou
(7. – 30. 6. 2013)

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

Venkovní expozice – výstavní sál
otevřeno denně 9–19 hod.
Výstava obrazů Jaroslava Kučery. Autor studoval u profesorů C. Boudy a Z. Sýkory, od
roku 1985 působil jako pedagog na Výtvarné
škole Václava Hollara, kterou později také
vedl. Jeho dílo je inspirováno především
přírodou Jižních Čech.

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

Pražská muzejní noc
(sobota 8. 6. 2013)

6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Sport:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vaše adresa nebo e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tipovací otázka pro hlasující:
Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Své vybrané firmy a živnostníky můžete podpořit
a anketní lístky zasílat do 30. března 2014 na adresu redakce:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8-Libeň

Partner akce

Skleník Fata Morgana, Vinice sv. Kláry,
otevřeno 19–1 hod. ranní
V letošním roce bude kromě skleníku Fata
Morgana zpřístupněna i Vinice sv. Kláry.
Ve skleníku se návštěvníci mohou připojit
ke komentované prohlídce, popřípadě si
prohlédnout expozici o rozloze 1750 m2 sami.
Vinice naproti tomu nabídne otevřený prostor
s hudbou a sklenkou dobrého vína, vyrobeného ze zdejších hroznů.

Kaktusy a jiné sukulenty
(15. 6. – 21. 7. 2013)

Venkovní expozice – fóliovník v severní
části zahrady, skleník Fata Morgana,
Otevřeno denně 9-19 hod.
V letošním roce představíme společenstva
sukulentní flóry pouští jihoamerické Atacamy,
atlantické Mikronésie, severoamerické Sonorské a Chihuahušské pouště a aridní oblast
Madagaskaru a Jihoafrické
republiky. Během celé
výstavy budete mít
možnost zakoupit
kaktusy a sukulenty, vždy
v sobotu odpoledne budou
probíhat workshopy
o pěstování
sukulentů.
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Kultura, pozvánky

První libeňský sousedský den
se uskutečnil i přes nepřízeň počasí
Organizátorka
akce Zuzana
Bedřichová
rozdává
zájemcům
pytle
a pracovní
rukavice,
zapojily se
i děti

V zahradě Löwitova mlýna v Thomayerových
sadech se 25. května uskutečnil První libeňský
sousedský den. Počasí akci sice příliš nepřálo,
ale obyvatelé Prahy 8 přesto přišli a pomohli
s úklidem okolí Rokytky a po obědě se také zúčastnili neformální diskuze se zástupci radnice
MČ Praha 8.
„Akci považuji za úspěšnou. Přestože bylo
celý den zataženo, účastníci Prvního libeňského dne si nenechali počasím kazit náladu,
zapojili se do úklidu a následně i do debaty
o situaci v Libni,‟ řekla iniciátorka akce Zuzana
Bedřichová. „Protože máme na sousedský den
samé kladné ohlasy, rozhodli jsme se, že druhý sousedský den uspořádáme už na podzim.
Snad bude počasí příjemnější,‟ doplnila radní
Prahy 8 Markéta Adamová, která akci spolupořádala.
Dobrovolníci se začali scházet kolem desá-

Foto: verpa

té hodiny dopoledne. Nejprve probíhal sběr
odpadků a celkový úklid okolí řeky Rokytky. Přistavený kontejner se podařilo zaplnit
téměř z poloviny, do úklidu se zapojili lidé

„Sousedské setkání je zajímavou příležitos-

všech věkových kategorií, od předškoláků až

tí pro zamyšlení se nad svým okolím. Nabízí

po seniory.
Od 12 hodin bylo pro všechny účastníky

možnost vyslechnout názory obyvatel dané lo-

úklidu připraveno občerstvení, které sponzor-

kality, diskutovat nad návrhy a povídat si o vý-

sky zajistila Pizzerie u Divadla, ale i samotní

voji místa. Otevřená komunikace na komunální

účastníci přinesli domácí dobroty a podělili se

úrovni má smysl a je potřeba ji podporovat,

s ostatními. Původně plánovaný táborák se

proto se další sousedské setkání bude konat již

kvůli nepřízni počasí nekonal. Účastníci zůstali

v říjnu tohoto roku,‟ uvedla Adamová. „Akce

schovaní pod střechou a neformálně debato-

byla iniciována přímo libeňskými obyvateli,

vali o vývoji na Praze 8 – Libni. Na První libeň-

městská část pak zpřístupnila zahradu Löwi-

ský sousedský den dorazil i starosta Prahy 8
Jiří Janků a akci tímto podpořil.

O tom jaké „poklady‟ skrývají břehy Rokytky
se přesvědčila i radní Markéta Adamová (vlevo)

tova mlýna a zajistila odvoz sesbíraného odpadu,‟ dodala.

-red-
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

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

červen 2013
Otevírací doba:
Po 13.30–15.30, 18.00–21.00, St 17.00–19.00, Čt 13.30–
15.30, 17.00–19.00, Ne 14.00–16.00, Čt 13. 6. 22.00–23.00
PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30.
17.6. Ing. Václav Přibáň : LETNÍ OBLOHA – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
POŘADY (film. večery)
v pondělí 10. 6. a 24. 6. od 18:30.
Sluneční soustava
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30. St, Čt 17.00–19.00. Ne 14.00–16.00
Čt 13. 6. 22.00–23.00.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: 	Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: 	Měsíc, Saturn, Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – podmínkou úspěšného pozorování je pokud
možno jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout
si přístrojové vybavení hvězdárny a výstavu..
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve St a Čt 16.00–17.00 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy).
Program: p
 ozorování Slunce, Venuše nebo promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Ne 16. 6. od 10.15, Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11.00-12.00 pozorování Slunce případně Venuše.
Pozor. oblohy
		
VSTUPNÉ: dospělí
45 Kč
mládež
25 Kč
senioři (od 65 let)
40 Kč

Doprava:

Pořady

55 Kč
30 Kč
50 Kč

–k
 onečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,
tram 10 a 10 min. pěšky
– stanice Ďáblický hřbitov bus (od metra C-Ládví)
103, 345, 368 a 5 min. pěšky
– stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

Bezplatná poradna pro bezradné
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602
E-mail: info@nakorabe.cz
PO–PÁ 8.00–16.00 hod.
JUDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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Kultura, pozvánky

Sborový festival rozezpíval
májovou Prahu 8
V KD Ládví, v karlínském kostele sv. Cyri-

sborů a radního Prahy 8 Tomáše Slabihoud-

la a Metoděje a v dalších místech Prahy se

ka se zúčastnilo 21 sborů.

druhý květnový víkend uskutečnil již sedmý

Mimořádnou

kvalitu

letošních

účastníků

festivalu

ocenili nejen porotci, ale i návštěvníci jednot-

„Mozartova Praha‟. Soutěže, pořádané pod

livých vystoupení. Celkovým vítězem se stal

záštitou hlavního města Prahy, Unie českých

sbor Lysenko Kyjev z Ukrajiny.  

ročník

mezinárodního

soutěžního

-red-

Účastníci festivalu vystoupili i v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje
Radní Tomáš
Slabihoudek
s vítězným
sborem

Provozujeme sociální poradny
s renomovaným psychologem
Další sociální poradna je 11. června od 15.00.
Informační centrum,P–8, Zenklova 27/576, poblíž Palmovky.
Na sociální poradnu je potřeba se objednat u pana Jana Vaška
na telefonních číslech: 246 035 966 nebo 721 029 892.
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Kultura

Bohatý červen za plotem léčebny
Bohnický fotomaraton

I letos se
návštěvníci
budou moci
těšit na
projížďku
veteránů

Pokud máte k dispozici digitální
fotoaparát s vlastní paměťovou
kartou, můžete se v sobotu 15.
června

zúčastnit

fotografické

listické závody dospělých amatérských závodníků začínají v 10
hodin. Součástí doprovodného
programu bude i závod malých
dětí. Silniční kritérium pořádá

soutěže Bohnický fotomaraton.

ve spolupráci s PL Bohnice Unie

Soutěž začíná ve 12 hodin v PL

amatérských cyklistů.

Bohnice vyhlášením dvanácti té-

Fórum A4
pro architekturu a média

mat, která mají soutěžící nafotit
na území Prahy. Zvlášť budou
soutěžit profesionálové, amaté-

V multifunkčním prostoru Prá-

ři a děti do patnácti let. Snímky

delna Bohnice bude 19. červ-

vyfocené

během

šestihodino-

na zahájena výstava Fórum A4

vého „fotomaratonu‟ odevzdají

individuální projížďky po areálu

vých vozů také jejich předvedení

pro architekturu a média, která

soutěžící na stanovišti v PL Boh-

léčebny a bude vyhlášena an-

veřejnosti a popularizace areálu

představí tuto „otevřenou plat-

nice nejpozději v 18 hodin. Série

keta o nejzajímavější vystavená

Psychiatrické léčebny v Bohni-

formu experimentálních přístu-

fotografií na zadaná témata pak

vozidla. „Letošního srazu se mo-

cích. Snahou je přispět k destig-

pů a různorodých aktivit týkají-

vyhodnotí odborná porota.

hou zúčastnit vozy Mercedes-

matizaci psychických onemocně-

cích se architektury, urbanismu,

Benz konče výrobní řadou W 123

ní a změny pohledu na psychiatrii

městského prostoru, současné-

Veteráni…

a R/C 107. Na pozvání mohou

jako medicínský obor,‟ vysvětlil

ho umění a umění nových médií‟.

Pro

historických

přijet

starší

Větvička. Po dvanácté hodině

Vernisáž výstavy Fórum A4 pro

Psychiatric-

25 let a případně po projednání

vyrazí „veteráni‟ na projížďku

architekturu a média začíná v 18

ká léčebna Bohnice a Merce-

i ostatní vozy a značky,‟ řekl ře-

Prahou. Další informace najdete

hodin. Prádelna Bohnice je ná-

des-Benz Klub ČR ve spolupráci

ditel akce Jaroslav Větvička.

na www.mercedes-benz-klub.cz.

vštěvníkům otevřena ve středu,

obdivovatele

vozidel

připravila

s 1st US Veteran Club Praha již

americká

vozidla

V deset hodin začíná závod.

v sobotu a v neděli vždy od čtr-

čtvrtý ročník akce Veteráni mezi

Automobily

… a cyklisté mezi ploty

nácti do devatenácti hodin. Po-

ploty. V sobotu 29. června bude

ně dvě kola. Měřený úsek bude

O den později, v neděli 30. červ-

drobnější informace najdete na

od rána probíhat registrace „ve-

dlouhý dva kilometry. „Účelem je

na, se v areálu léčebny uskuteční

internetové adrese www.pradel-

teránů.‟ O půl desáté začnou

kromě setkání majitelů zajíma-

Silniční kritérium Bohnice. Cyk-

nabohnice.cz.

objedou

v

léčeb-

Krátce

Ředitelem Divadla
pod Palmovkou
bude Lang

Kino Atlas nabízí
představení
pro seniory

Novým

pod

Kino Atlas v Karlíně sídlící v his-

Palmovkou bude režisér Michal

ředitelem

Divadla

torické funkcionalistické budově

Lang (1964). Od 1. září vystřídá

z roku 1942 nabízí od května nově

ve funkci Petra Kracika. Do výbě-

představení pro seniory v rámci

rového řízení se přihlásilo celkem

Bio senior. Od jara letošního roku

sedm uchazečů.

je novým provozovatelem kina

Lang se kromě divadelní re-

Atlas distribuční společnost Ci-

žie věnuje i psaní her a skládání

nemArt, která před patnácti lety

hudby. V minulosti působil v Či-

úspěšně vybudovala komorní kino

noherním studiu v Ústí nad La-

Evald ležící v samotném centru

bem, v pražském Činoherním klu-

Prahy. Začátky projekcí v Malém

bu, v Divadelním sdružení CD 94

sále jsou vždy v 18 hodin. Více in-

nebo v libereckém Divadle F. X.

formací o programu kina na www.

Šaldy.

kinoatlas.cz.

-jf-

-kat-

-red-

V letošním roce si připomínáme 1150 let
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje do našich zemí

Zveme na Poutní slavnost
sv. Cyrila a Metoděje, spolupatronů
Evropy, do kostela v Praze 8 – Karlíně
pátek 5. července 2013
Program:
9.30 hod. mše sv. – obětovaná za
dobrodince kostela
Kostel je otevřen po celý den
18.30 hod. mše sv. – hl. celebrant
biskup Karel Herbst, staroslověnské ordinárium, obětovaná za dar
víry pro náš národ
Na závěr obou bohoslužeb
možnost uctění ostatků sv. Cyrila
Možnost výstupu
ke zvonům ve věži kostela.
za farnost: P. Miroslav Cúth, farář

červen 2013
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Kultura, pozvánka

Vlachovka otevírá
novou zahradní restauraci
Interiér
restaurace
nově zdobí
dobové kresby
Petra Poláška

Program
Klubu seniorů
v červnu 2013
DPS Křižíkova 50, Praha 8 - Karlín
Provozní doba klubu:
úterý
15:00–18:00 hod.
čtvrtek
13:00–16:00 hod.

n 4 . 6. – 15.00 hod.

– přednáška Ing. Burdycha
„Tajemná Čína‟ II. část

n 6 . 6. – 14.00 hod. – výtvarná dílnička
paní Urbanové – korálkování

n 1 1. 6. – 15.00 hod.

– hudební odpoledne paní Vokasové
– Národní lidové písně

V areálu Restaurace na Vlachovce se v druhé

ny restaurace. Také se zde tančí a hraje jazz,

polovině května veřejnosti otevřela nově zre-

neboť se na pódiu Vlachovky vždy jednou mě-

konstruovaná zahradní restaurace s vlastním

síčně objevují populární a zkušení jazzmani

grilem či dětským koutkem. Interiér objektu

z dixielandové skupiny Steamboat Stompers.

byl vyzdoben malířem Petrem Poláškem v du-

Milovníci heligonek si přijdou také na své, pro-

chu tradice Vlachovky.

tože součástí programu jsou také podvečery

Vedení restaurace chystá na letní měsíce program i na pódiu zahrady a také doprovodné akce.

se Staropražským Šramlem Josefa Jelínka, jehož akce se těší velké oblibě posluchačů.

Milovníci hudby a tance ocení pokračující tradici

V květnu zavítal na Vlachovku legendární

nedělních odpoledních čajů, na kterých vystupu-

country zpěvák Robert Křesťan a kapela Druhá

je jednou za 14 dní oblíbená pražská dechovka

Tráva. Byl to špičkový koncert, který přilákal

Žižkovanka Petra Soviče, která hraje jak taneční

celou řadu posluchačů.

repertoár, tak skvosty české dechovky.

Kompletní červnový program a také další

Díky výši vstupného se jedná o nejlevnější

informace naleznete na webových stránkách

taneční zábavy v Praze a každý nedělní host

www.navlachovce.eu či na plakátech Restau-

navíc dostává vždy malou pozornost ze stra-

race Na Vlachovce.

-jf-

n 1 3. 6. – 14.00 hod.

– trénink paměti – pí Bc. Novotná

n 1 8. 6. – 15.00 hod. – hrajeme BINGO
n 2 0. 6. – 13.00 hod. – Filmový klub

paní Neckářové – film „Třináctý revír‟

n 2 5. 6. – 15.00 hod.

– přednáška Ing. Burdycha
„Stará dobrá Anglie‟ – I. část

n 2 7. 6. – 14.00 hod.

– trénink paměti - Bc. Novotná

Po celou provozní dobu je v klubu
volný přístup na internet a vždy
v úterý od 17:00 do 18:00 hodin můžete
využít přítomnosti lektora A. Nováka.
V červenci a srpnu nebude
Klub seniorů v provozu.
Těšíme se opět v září na shledanou.
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Kultura

Fota: Renata Molová

Součástí
posvícení
byl
i historický
průvod
v čele
s potomkem
anglických
šlechticů
Wilhelmem
Osbornem

Starobohnické posvícení zaplnilo náměstí
Římskokatolická farnost Bohnice a městská

několik let si dovoluji tvrdit, že jsme společný-

část Praha 8 uspořádala 18. května již 6.

mi silami dali vzniknout dvěma krásným tra-

Starobohnické posvícení. Akce se již tradičně

dicím, které mají stále více příznivců,‟ řekla

připravuje u příležitosti vysvěcení kostela sv.

místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková.

Petra a Pavla, od něhož 30. května uplynulo
855 let.
„V Bohnicích probíhají v roce dvě akce – Starobohnické posvícení a Vánoční těšení. Za těch

Na programu byla pěvecká vystoupení, posvícenská tombola, pohádka pro děti, nechyběl
jarmark historických řemesel, výtvarná dílna,
hry, soutěže a historický průvod. 

-hš-

Náměstí ve Starých Bohnicích
bylo slušně zaplněno

Nechyběly stánky,
třeba s keramikou
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Výstava představuje
historii loutkářů
Loutkové divadlo Jiskra letos slaví

kářů. V neposlední řadě je možné

100 let od svého založení. Rádi by-

si prohlédnout několik našich lou-

chom toto zcela mimořádné a oje-

tek, kterých máme více než 150

dinělé výročí oslavili s našimi divá-

a všechny jsou součástí našich

ky. Chtěli bychom více přiblížit náš

pravidelných představení.

soubor i naše divadelní zákulisí.

Jsme opravdu moc rádi, že vý-

Jednou z prvních akcí našich

stava se koná v prostorách úřadu

oslav je výstava v prostorách ÚMČ

Městské části Praha 8, v jejímž

Praha 8, která v symbolických

obvodu loutkové divadlo Jiskra pů-

deseti krocích přibližuje bohatou

sobí od svého založení a bez jeho

a rozmanitou historii Loutkového

trvalé podpory by se náš amatér-

divadla Jiskra od jeho založení

ský loutkový soubor neobešel.

v roce 1913 až do současnosti. Při-

Věříme, že vás naše výstava za-

pomíná některé význačné osob-

ujme, poodhrne vašim pohledům

nosti, které s loutkovým divadlem

divadelní

spojily svůj osud v čele s jeho za-

nakouknout do naší loutkářské

kladatelem Karlem Hackerem.

kuchyně a pokud jste u nás ještě

oponu,

abyste

mohli

V přistavených vitrínách jsme

nebyli, tak nasměruje vaše kroky

pro vás připravili fotografie z ně-

na některé z našich představení.

kterých našich představení, ukáz-

Ať už to bude na naší domovské

ky textů divadelních představení

scéně v Divadle Karla Hackera

nebo náhled na naši divadelní kro-

nebo jinde, moc se na vás těšíme.

niku, ve které je zachyceno dění

Výstava bude v takzvaném bílém

na našem souboru. Dále všechny

domě (U Meteoru 6) k vidění mini-

veselé i smutné události okolo

málně do konce června 2013.

našeho loutkaření i našich lout-

Členové loutkového divadla Jiskra

Výroční turistická známka
vydaná při příležitosti posvěcení kostela
sv. Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích

Kostel sv. Petra a Pavla letos slaví významné jubileum: 855 let výročí od svého posvěcení.
Stalo se tak 30. května 1158, kdy byl kostel vysvěcen pražským biskupem Danielem
za přítomnosti zakladatele kostela – vyšehradského probošta Gervasia.
Vysvěcení se zúčastnil i král Vladislav a jeho ženy Judita.
Jubileum je o to slavnější, že pergamenová autentika (tj. zakládací listina kostela) je zachována v originále, tvoří
nejstarší dokument tohoto druhu v dnešním Archivu hlavního města Prahy a je prohlášena za kulturní památku.
Při této příležitosti byla vydaná turistická známka a nálepka.
Turistickou známku i nálepku je možné zakoupit na faře,
Bohnická 30/4, Praha 8
a v restauraci Zahrádka, Bohnická ulice, Praha 8
(naproti zastávky autobusu Staré Bohnice).
Cena známky je 30 Kč, cena turistické nálepky 12 Kč.

Co jsou to výroční turistické známky?
Výroční turistické známky jsou památkou
na vybrané festivaly, dálkové pochody, výročí měst, obcí
či památek, jubilea osobností, nebo jiné významné akce.
Lze je získat na zveřejněných Turistických známkových
místech od data vydání známky, v průběhu konané akce
a pak až do konce příslušného kalendářního roku.

Podrobnosti najdete na http://www.turisticke-znamky.cz
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Školství, pozvánka

V Mazurské se bojovalo
o odznak všestrannosti

Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat
se členy vedení radnice za ODS,
ZŠ Mazurská
byla
v šestiboji
úspěšná

můžete je vyhledat na Facebooku
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz
(životní prostředí, informatika), vladimira.
ludkova@praha8.cz (kultura, sociální
a zdravotní problematika), ondrej.gros@
praha8.cz (majetek) a martin.roubicek@
praha8.cz (školství).
Zástupce radnice za TOP 09
můžete kontaktovat následovně:
Michal Švarc – doprava a finance, tel:
222 805 138, michal.svarc@praha8.cz.
Markéta Adamová – sociální oblast
a protidrogová prevence, evropské fondy,
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec
pro Palác Svět, tel: 222 805 186,
tomas.slabihoudek@praha8.cz.
Zastupitelé KSČM v Praze 8

pátek

o první dvě místa, která zajišťovala postup

mají pro občany tuto nabídku: Vytipujte

10. května uskutečnilo okresní kolo Odznaku

na krajské finále. V kategorii družstev jsme

největší problémy naší městské části,

Všestrannosti Olympijských Vítězů pro Pra-

získali celkové 1. místo. Skvělá umístění sklí-

hu 8, který zastřešují čeští desetibojaři, mi-

zeli i jednotlivci. Třešničkou na dortu pro naši

stři ve svém oboru, Roman Šebrle a Robert

školu byla Ilona Blahová, žákyně 5. třídy, kte-

Změlík. Soutěž se skládala ze sedmi disciplín

rá vybojovala nejlepší výkon v celé dívčí ka-

Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat

– trojskok, hod medicinbalem, sedy-lehy, kli-

tegorii. Ten se počítal v poměru věk/výkon.

25. 6. od 17 do 19 hodin. Kromě toho

ky, přeskoky přes švihadlo, běh na 60 metrů

Odměnou jí byl dárek v podobě běžeckých bot

je možné navštívit webové stránky

a dvouminutový basketbalový driblink nebo

a treter.

www.cssdpraha8.cz, facebook cssdpraha8

V

Základní

škole

Mazurská

se

v

pokusíme se je spolu s Vámi řešit.
Volejte +420 284 825 820 či použijte
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.

a nebo naše informační středisko v Libni,

běh na 1000 metrů. Děti si z těchto dvou dis-

Na postupovém 2. místě skončila ZŠ Na Šut-

ciplín mohly vybrat. Bohužel se kvůli špat-

ce a 3. místo vybojovala ZŠ Dolákova. Ostatní

Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty:

nému počasí neuskutečnil běh na 60 metrů,

celková umístění všech družstev a jednotlivců,

tel: 246 035 966, mob: 721 029 892

tudíž do konečného součtu bodů se počítalo

fotky i další informace najdete na stránkách

email: ovv.praha8@cssd.cz.

pouze šest disciplín.

http://www.ovov.cz/okresni-kola/kraj/praha.

Strana zelených nabízí občanům setkání

Soutěžila družstva složená ze čtyř chlapců

Děkujeme všem závodníkům z jednotli-

a čtyř děvčat, jejichž rok narození musel být

vých škol za účast a hlavně za skvělé výkony,

v rozmezí 1999 až 2002, a poté i jednotlivci,

které v jednotlivých disciplínách předvedli,

kde mohly soutěžit děti i o rok starší. Okres-

i jejich učitelům, kteří měli zájem se okres-

ního kola se nakonec zúčastnilo šest škol - ZŠ

ního kola OVOV zúčastnit a podíleli se též na

se zelenými na facebooku (odkaz

Burešova, Dolákova, Na Šutce, Hovorčovická,

organizaci soutěže. Díky nim celá akce pro-

www.qrs.ly/of36zac), sledujte web

Palmovka a my jako domácí. Za naši školu

běhla hladce a bez jakýchkoliv komplikací. Za

praha8.zeleni.cz. Děkujeme Vám, že se

v družstvech bojovali Adéla Zemanová, Anna

pomoc s organizací soutěží děkujeme rovněž

zajímáte o dění v naší městské části.

Zemanová, Kristýna Flašková, Kristýna Gali-

našim žákům 9. třídy. Největší poděkování

čová, Gabriel Dimitrov, Viktor Vaculík, Michal

patří hlavnímu organizátorovi Radku Zavře-

Mrázek a David Seidl. Za jednotlivce nás re-

lovi, který celou akci nejen řídil, ale postaral

prezentovali Klára Slabá, Karolína Římalová,

se také jak o hodnotné ceny, tak o skvělou

Barbora Brokešová, David Gorol, Filip Galič,

atmosféru během celého soutěžního dopo-

Sofie Brodáková a Ilona Blahová.

ledne.

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

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8
pořádá setkání s občany 26. června
2013 od 18 hodin v přízemí budovy
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 6.
Tématy budou privatizace bytů
a další otázky života v Praze 8.

Soutěž byla fyzicky náročná, ale i tak děti

Vítězům a všem postupujícím gratulujeme.

bojovaly opravdu statečně. Všechny zúčast-

Přejeme jim mnoho úspěchů v celopražském

E-mail: vaclav.musilek@praha8.cz,

něné školy prokazovaly své kvality a praly se

finále. 

tel.: 724 889 420.

Lukáš Vachuta, ZŠ Mazurská

Na setkání zve JUDr. Václav Musílek.
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Děti Smysluplné školy vydávají knihu
Znáte hru, když někdo řekne

roku a zapojily se do něj přibliž-

první větu, druhý naváže, tře-

ně dvě stovky dětí. Kniha Prv-

tí pokračuje, čtvrtý se přidá...

ní věta je připravena do tisku.

A tak pořád dokola, až vznikne

Vyjde v nakladatelství 65. pole

celý příběh? My jsme si ji za-

v edici Políčko a prostřednictvím

hráli.

internetového knihkupectví Kos-

V sedmi skupinách tak vzniklo

mas se dostane do distribuce.

sedm různých příběhů začínají-

Napjatě čekáme, až nám kni-

cích stejnou první větou: V pá-

hu přivezou z tiskárny. Pokřtíme

tek odpoledne se zaklapla vrata

ji na školní Zahradní slavnosti

a škola mohla odpočívat. Příběhy

22. června 2013. Věříme, že si

jsme nahráli, pak přepsali, sty-

najde cestu ke čtenářům nejen

listicky upravili, ilustrovali a na-

z naší školy.

vrhli grafickou úpravu. Projekt

Žáci Smysluplné školy, ZŠ

probíhal během celého školního

a MŠ Lyčkovo náměstí

Titulní strana
nové publikace

Žáci svoji knihu
sami ilustrovali

Na Kotlasce mají mlhoviště
Děti navštěvující Mateřskou školu Kotlaska mají

Kotlaska, které bude děti chránit před polé-

k dispozici velmi užitečnou atrakci – mlhoviš-

tavým prachem a smogem z nedaleké silni-

tě. To se rozkládá na ploše 70 m2 a je největší

ce. Speciálně ve slunečných dnech dětem zpří-

v Praze. Má speciální měkčený povrch s inter-

jemní pobyt na čerstvém vzduchu,‟ prohlásil

aktivními prvky (například trampolínou, ská-

zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc.

Radnice
podpořila
klub Kostička

kacím panákem a tunelem). Zařízení je možné

Vzhledem k nízké pořizovací ceně se Praha

Radnice Prahy 8 se rozhodla podpořit při-

využívat celoročně. Systém vytváří vodní mlha

8 chystá instalovat tento prvek i do dalších

jímání dětí do předškolních denních ak-

okysličující a čistící vzduch, který děti dýchají,

školek, jejichž hřiště jsou v blízkosti rušných

tivit i jinou formou, než jen budováním

aniž by se jim namočilo oblečení. „Je to jedno

komunikací či na přímému slunci vystavených

nových tříd v mateřských školách, a to

z mnoha opatření v areálu zahrady mateřinky

místech.

finanční injekcí karlínskému klubu Kos-

-jf-

tička.
Ten funguje pod křídly Domu dětí
a mládeže v Karlíně a díky příspěvku nabízí místa až pro patnáct dětí.
„Oblast Karlína je specifická v tom,
že zde nejsou možnosti pro výstavbu
nových tříd v mateřských školách, jako
v jiných částech Prahy 8. Stará zástavba
nám to neumožní. Proto jsme rozhodli o jiné formě, jak umožnit dětem navštěvovat předškolní zařízení,‟ vysvětlil
radní pro školství Prahy 8 Martin Roubíček. Podle dohody tak ke stávajícím
místům v klubu přibylo patnáct míst, za
něž městská část poskytne příspěvek
na roční osobní náklady pedagogů ve
výši 460 tisíc korun.
Klub Kostička působí pod karlínským

Foto: verpa

Domem dětí a mládeže od loňského

Mlhoviště přispívá k redukci smogu a polétavého prachu

září. Na podzim roku 2012 začala jednání a s příspěvkem na podporu klubu
počítá i rozpočet městské části pro letošní rok. 

-hš-
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V Bohnicích vznikne
nová mateřská škola
Od začátku letošního září zahájí

dením profesionálů. V každé třídě

v Bohnicích provoz nová česko-an-

bude maximálně 16 dětí, je tedy

glická mateřská škola Sofia School.

zajištěn

Prostory budou zcela nové, nad-

každému žáčkovi.

přístup

ke

standardně vybavené, v součas-

Školka nabídne vlastního logope-

nosti probíhá stavební rekonstrukce

da, speciálního pedagoga i výchov-

podle nejpřísnějších hygienických

ného poradce. Spolupracuje s Men-

norem. Budovu bude obklopovat

sou a usiluje o zařazení do sítě škol

vlastní velké venkovní hřiště.

MŠMT. Děti v Sofii School najdou

Vyučující, i muži učitelé, budou

množství

odpoledních

kroužků,

vysokoškolsky vzdělaní, hovořící

které jsou určeny i pro děti z jiných

česky i anglicky a také rodilí mluv-

školek i základních škol, například

čí, takže děti se ocitnou v neustá-

výtvarný, sportovní, hudební nebo

lém cizojazyčném prostředí. Učite-

anglický. Velký důraz klade Sofia

lé budou používat nejmodernější

School na kvalitu předškolní vý-

výukové metody, především inter-

chovy. Předškoláci mají speciální

aktivní tabule a tablety, se kterými

program, zaměřený na přípravu do

dokážou pracovat i nejmenší děti,

školy a studijní návyky.

hrají si a přitom se učí. Vzdělávací

Celodenní provoz je od 7 do 18

program se zaměří na komplexní

hodin, rodiče mohou podle svých

rozvoj osobnosti dítěte, děti budou

potřeb zvolit polodenní docházku

pravidelně cvičit a jednou týdně

v určitých dnech v týdnu. Podrob-

navštěvoval plavecký kurs pod ve-

nosti na www.sofiaschool.net.-das-

(Placená inzerce)

individuální
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Děti z Bojasovy šly za kulturou
V Galerii umění pro děti na náměstí Franze Kafky se od 26. dubna do
30. června koná velmi zajímavá
výstava „Radek Pilař dětem‟. Autoři výstavy mysleli především na
děti. Pilařova dětská tvorba je tedy
návštěvníkům představena velmi
interaktivní a hravou formou. Na
vše se může sahat, vše si můžete
zkusit a ještě si odnesete povznášející pocit kulturního zážitku.
Ani naše mateřská škola neodolala pokušení a rozhodla se dětem tuto výstavu dopřát. Nebylo
to však jen tak. MŠ Bojasova sídlí
u stanice metra Ládví. Dojet na
výstavu ke Staroměstskému náměstí se proto stalo dobrodružným výletem na celý den. V daný
den brzy ráno se děti s nadšenými
úsměvy a batůžky plnými svačiny
sešly v mateřské škole a vyrazilo se. S pomocí ochotných rodi-

Děti se seznámily i s památkami na Staroměstském náměstí

čů, kteří nabídli svůj doprovod,
rády, že jsme dětem tento zážitek

se nám podařilo cestu do centra

pohodlných sedačkách a sedacích

Děti byly ze všech aktivit nad-

Prahy dětem učinit bezpečnou,

pytlích, se pustily do zkoumání

šené, a pokud by nás netlačil čas

a zároveň turisticky zajímavou. Po

svých oblíbených postav z pohá-

a vidina dobrého oběda ve školce,

Poděkování patří rodičům Mari-

cestě Pařížskou ulicí si děti od jed-

dek a Večerníčků. Každá místnost

hrály by si na výstavě snad do-

ánky Odvárkové, kteří nám výsta-

né z maminek vyslechly legendu

nabízela jiné možnosti a činnosti,

teď.

vu sponzorovali a doprovázeli nás

o Golemovi, na Staroměstském

nechyběl velký les Řáholec z dřevě-

Naše výprava za kulturním zá-

a mamince Markétky a Barborky

náměstí jim pak byly představeny

ných kulis, rozpohybování Rumcaj-

žitkem dopadla na jedničku, což

Hořovské za doprovod a poutavé

nejznámější památky.

se pomocí nejnovější technologie,

je vidět jak na probuzeném zá-

vyprávění o historii Prahy. Výsta-

Samotná výstava byla třešničkou

odpočinková místa s pohádkami

jmu dětí o ilustrace Radka Pilaře,

vu „Radek Pilař dětem‟ doporuču-

na dortu celého výletu. Prostředí

o Rumcajsovi, či magnetická stěna,

ale i na neutuchajících žádostech

jeme všem maminkám, tatínkům,

galerie je příjemné a zajímavě čle-

kde se oblíbené postavičky skládaly

o vyprávění o Golemovi a ostat-

dětem, školám i školkám: běžte si

nité. Poté, co se děti nasvačily na

jako puzzle.

ních legendách staré Prahy. Jsme

hrát!

mohly zprostředkovat.

Učitelky MŠ Bojasova

Servisní středisko pro správu svěřeného

Karlínská odborná škola
slaví dvacet let

majetku MČ Praha 8 nabízí k pronájmu pro-

Není to tak dávno, co jsme vás informovali

stor v MŠ Lešenská. Jedná se o místnost

o úspěchu Hany Skallové, zřizovatelky a jed-

výukového průměru nezapadají,” řekla Skal-

31,27 m2, včetně sociálního zařízení a sa-

natelky soukromých středních škol - známých

lová. Ukázalo se, že osobní přístup ke kaž-

Pronájem prostor
v MŠ Lešenská

chytré a nadané studenty, kteří do běžného

mostatného vchodu. Cena: 450 Kč za m2 za

pod zkratkou 1. KŠPA - v soutěži Ocenění čes-

dému studentu pomohl vychovat velkou řadu

rok. Platba čtvrtletně, cena je bez energií

kých podnikatelek. Čas pádí a škola, která sídlí

úspěšných lidí v oblasti podnikání, IT nebo

a služeb. Vhodné pro kancelář či jinou čin-

v Pernerově ulici v Karlíně, letos oslaví 20 let

cestovním ruchu.

nost nenarušující chod MŠ.

své existence.

Kontakt: Lenka Šmídová,

„Poděkování patří také Městské části Pra-

Na počátku úmyslu založit školu byla jed-

hy 8, která pro školství vytváří požadované

tel: 222 805 303,

noduchá myšlenka. „Jako přeučený levák

podmínky. Jinak bychom stěží vydrželi 20 let,‟

mail:smidova@sespha8.cz.

jsem vždycky snila vytvořit školu pro jinak

dodala Skallová.

-red-
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Sportoviště představil radní
pro školství Prahy 8 Martin Roubíček

Žáci školy si nový atletický ovál ihned vyzkoušeli

Žáci v Libčické začali běhat na červenou
Základní školu Libčická v Čimicích zdobí

nejlepší sportovce školy. Program slavnost-

otevřený atletický ovál. Vzhledem k tomu, že

od začátku května nový atletický ovál. At-

ního otevření vyvrcholil štafetou vybraných

multifunkční sportoviště s basketbalovými

mosféru jako na atletickém stadionu mohli

sportovců 1. až 8. ročníků. Žáci 9. A pomá-

koši a brankami bude znovu přístupné veřej-

6. května zažít nejlepší sportovci z 5. až

hali vyučujícím tělocviku s organizací celé

nosti, nebudou již muset děti a ostatní běhat

9. tříd, kteří byli oceněni diplomem a věcným

akce. Na závěr se všichni zúčastnili „Běhu za

po červené na přechodu, ale po červené at-

darem. Učitelé tělocviku vyhlásili zároveň

zdravím‟, při kterém symbolicky oběhli nově

letické dráze.

-mjf-

Nepovedený – povedený dědula v laboratoři
Téměř stovka škol či dětských

Byla jsem hrozně šťastná,
když jsem vyhrála. A to
jsem si myslela, že se mi
„ten dědula v laboratoři‟,
kterého jsem kreslila,
vůbec nepovedl.
Tereza Pechalová,
žákyně 2.A

domovů a 400 výtvarných prací
se zúčastnilo soutěže „Bezpečnost v práci – dej zdraví šanci!‟.
Tradičně ji pořádá Výzkumný
ústav bezpečnosti práce pod
záštitou

Ministerstva

práce

a sociálních věcí. Letos zvítězila ZŠ Dolákova v Praze 8 a ZŠ

Vítězný výtvor mladé výtvarnice

Zubří.
mětů a materiálů, pracoviště či

Celostátní výtvarná soutěž má

nesprávné chování.

za cíl zvýšit povědomí mladých

Soutěžilo se ve dvou hlav-

lidí o tom, že zdraví člověka při
práci je třeba chránit. Výtvar-

ních

ná díla měla znázorňovat rizika,

ceny dostali žáci, pedagogové

kategoriích

podle

věku,

s kterými se v práci setkáváme,

i školská zařízení. V kategorii

nebo která bývají nejčastější pří-

šest až deset let zvítězila Tere-

činou pracovního úrazu. Kreslila

za Pechalová ze ZŠ Dolákova.

se tak například uklouznutí či

Odnesla si iPad, malířskou sadu

zakopnutí, pád z výšky nebo do

a také dárek pro školu – digitál-

volné hloubky, elektrický proud,

ní projektor. Na ostatní vítěze

chemické látky, zvedání a přemisťování břemen, pády před-

V soutěži uspěla
Tereza Pechalová ze ZŠ Dolákova

čekal tablet, mininotebook, MP3
a malířská sada.

-red-

Čekalo nás velmi milé
přijetí i s občerstvením. Po
přednášce o bezpečnosti
na pracovišti přišlo
na řadu vyhlašování
vítězů. Byly jsme velmi
nervózní a k našemu
obrovskému překvapení
a velké radosti Terezka
vyhrála 1. místo. Byl to
pro nás všechny krásný
zážitek. Velký dík patří
paní učitelce Vaňoučkové
za její dobrý úsudek
při výběru  obrázků
zasílaných do soutěží.
Lucie Mašitová,
maminka
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Fotbalová senzace.
Admira i Meteor postupují
Praha 8 bude mít na podzim v třetí nejvyšší

ká posila. Co se týče současného kádru, tak

fotbalové soutěži rovnou dva zástupce. Hráči

s hráči určitě budu mluvit. Já jsem hráčům

kobyliské Admiry i libeňského Meteoru totiž

slíbil za postup sele a sud. Samozřejmě tam

vyhráli své divizní skupiny a v příští sezóně tak

mají i další motivačky podobného ražení od

osmý obvod zažije dvě derby v České fotba-

dalších lidí z vedení klubu. Slavit se bude,‟

lové lize.

řekl Tesař.

V den uzávěrky vydání této Osmičky (29.

Meteor zaznamenal podobnou sérii bez pro-

května) chyběl Meteoru tři kola před koncem

hry od 5. do 18. kola, která byla ohraničena

k definitivnímu postupu jeden bod a dalo se

porážkami s Motorletem.

Nade všemi. Tak by se dalo označit postavení
Admiry v divizní skupině

předpokládat, že ho tým získá.
Admira si došla pro divizní vítězství obdivuhodnou sérií bez porážky, která začala
v osmém kole a skončila až porážkou ve Štěchovicích ve 27. kole. „Admira si vyšší soutěž
určitě zaslouží. Kdyby vám nějaký trenér řekl,
že takovou sérii čekal, tak kecá. To prostě
nemůžete tušit. A kluci to dokázali, zaslouží
si velkou pochvalu,‟ prohlásil trenér kobyFoto: verpa

liského klubu Jiří Tesař. Podle něj byl jeho
tým psychicky odolný i fotbalově silný, vyhýbala se mu zranění, dokázal otáčet zápasy.
„Většina kluků, co vyhrála divizi, třetí ligu
může hrát. Vrátí se nám Vosický, to je vel-

Míč z kopačky kanonýra Meteoru Jana Fíčka směřuje do pravé šibenice.
Utkání v Úvalech se libeňským hráčům povedlo, zvítězili 3:0.

Budoucnost libeňského fotbalu je v mládí
I když si libeňští fotbalisté, funkcionáři ale i fa-

vě vrcholí a jejichž patronem je letos Městská

noušci v těchto dnech užívají radost z postupu

část Prahy 8.

A týmu mužů do České fotbalové ligy, nezapo-

Vítězství v kategorii ročníků narození 2005

mínají přitom v tomto třetím nejstarším praž-

získalo mužstvo Viktorie Žižkov, v kategorii roč-

ském klubu (1896) na mládež. Obyčejně se

níků 2001 fotbalisté Náchoda, v kategorii ročníků

úspěšnost klubu hodnotí podle postavení v ta-

2004 družstvo ABC Braník a v kategorii ročníků

bulkách těch starších mužstev (muži, dorost,

2002 zvítězil domácí FK Meteor Praha VIII. Je

žáci). Na Meteoru ale vědí, že bez kvalitní, tr-

však třeba podotknout, že vítězové byli všichni,

pělivé a soustavné práce s těmi nejmladšími,

kteří se těchto turnajů účastnili a přispěli k jejich

by klub jen těžko v budoucnu konkuroval svým

hladkému průběhu. Ať už to byli sponzoři (FAČR,
Lidl, MČ Praha 8), pořadatelé, hráči, ale i jejich

sportovním soupeřům.
Práce je to těžká a někdy i nevděčná. Nejvíce

Mladí fotbalisté Meteoru se v turnajích neztratili

doprovod z řad rodičů a příbuzných, kteří si našli
trochu času a přišli povzbudit své ratolesti při

se na ní podílejí trenéři, ale také dobrovolní funk-

jejich sportovních výkonech. Mimo ocenění těch

cionáři z řad rodičů, kterých není nikdy dost. Za

ha VIII fotbalové turnaje pro nejmenší hráče

to jim patří veliký dík a obdiv. Bez jejich pomoci

tohoto u nás nejpopulárnějšího sportu. Neji-

nejlepších družstev a jednotlivců poháry, medai-

si totiž lze jen těžko představit například organi-

nak tomu bylo i během letošního jara. U příle-

lemi a plaketami, obdržel na závěr každý účast-

zování různých fotbalových turnajů, v nichž tito

žitostí státních svátků 1. a 8. května připravili

ník drobný dárek a sladkosti.

nejmenší fotbaloví adepti získávají jak své první

vyznavači zelenobílých barev ve svých spor-

Nejvíce však hřeje pocit, že i když mají děti

zápasové zkušenosti, tak i pocit odpovědnosti

tovních areálech Libeň a Bedřichovská čtyři

stále lehčí přístup k pohodlnějším zábavám jako

vůči svým spoluhráčům a kamarádům, smysl

turnaje, kterých se zúčastnilo více než 400

je např. počítač a s nim související hraní her, je

pro fair play a touhu něco dokázat.

chlapců a děvčat nejen z Prahy. Dalších téměř

stále dost rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti ra-

Stalo se již tradicí, že každý rok v jarních

180 těch nejmladších dětí (roč. nar. 2006, 2007

ději sportovaly. I na Meteoru rádi přivítají nové

a podzimních měsících pořádá FK Meteor Pra-

ale i 2008) startuje v Jarních ligách, které prá-

tváře a zájemce o sport jménem FOTBAL. -ps-
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Děti, staňte se na chvíli piráty
Každý jste jistě už viděl nějaký „pirátský

Také jste někdy snili o tom, že se stane-

vednosti při oslavách Dětského dne na stadion

film‟. Odvážní, i když trochu nemytí muži na

te pirátem či pirátkou? Obstáli byste ve

atletického oddílu AC Praha 1890. „Loď‟ bude

lodích bojují někdy za správnou věc a trestají

zkouškách

stří-

pro všechny piráty a pirátky připravena k od-

hamižné obchodníky, ale přiznejme si, mno-

let na cíl, skasat plachty? Máte dobrý ori-

plutí od 16 do 18 hodin. Zasoutěžíte si, vyzkou-

hem častěji kradou a loupí pro své vlastní

entační smysl, abyste dokázali proplout se

šíte, co umíte, pro všechny budou připraveny

potěšení. Také hledají již dávno ztracené po-

svou lodí mlhou, kdy není vidět na krok?

odměny a pro děti v pirátských maskách i vel-

klady a cestou zažívají mnohá dobrodružství.

Přijďte si 10. června ozkoušet své pirátské do-

ké skákací překvapení. 

moře?

Umíte

lovit

ryby,

-red-

Úspěšný
návrat
z Mistrovství
Evropy
na Prahu 8
Slovinské městečko Bled se koncem
dubna stalo místem konání Mistrovství
Evropy v Taekwondu. Své síly změřily reprezentace z celé Evropy. Česká republika nemohla chybět, protože patří mezi
jedny z nejúspěšnějších států v tomto
bojovém umění nejenom v Evropě, ale
i ve světě.
Českou republiku reprezentoval i juniorský reprezentant Michal Radotínský,
odchovanec z MČ Praha 8 a člen oddílu
Školy Taekwon-do Dan-Gun. Michal se
na ME nominoval v individuální kategorii
sportovního boje do 63 kg i v kategoriích
týmových speciálních přerážecích technik a v sebeobraně. Zástupce Prahy 8
přivezl celkem tři medaile. Zlatou a stříbrnou z týmových disciplín a prestižní
stříbrnou medaili z individuálního sportovního boje. Tam ho po velmi těžkých
bojích

porazil

favorizovaný

závodník

z Ruska.
Michal Radotínský svým úspěchem na
ME navázal na úspěšné členy oddílu, kteří
Českou republiku v minulosti reprezentovali. Oddíl má bohatou historii, působí
od r 1991 a jejím hlavním trenérem je
právě bývalý mnohaletý trenér české reprezentace Petr Poklop, nositel V. danu,
Pod záštitou
starosty Prahy 8
Jiřího Janků

který osobně trénuje všechny skupiny,
včetně dětí. Informace o oddílu najdete
na http://dangun.taekwondo.cz.

-pp-
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Admira uspořádala dva turnaje
Fotbalový klub Admira Praha se

povědně a s chutí, vydávali všechny

rozhodl se svou mladší přípravkou

své síly a bojovali do úplného kon-

B - Admiráčky 2005 - oslavit 1. kvě-

ce, spolupracovali, čerpali ze svých

ten sportem. A tak se v Kobylisích

zkušeností a řídili se radami trené-

pod záštitou starosty Prahy 8 Jiřího

rů, prostě předváděli dobrou hru.

Janků, který stejně jako v minulých

O týden později FK Admira Pra-

letech provedl slavnostní první vý-

ha uspořádala 5. ročník turnaje

kop, a díky štědrosti sponzora SPEI

v minikopané, určený pro děti na-

Servis, s. r. o. uskutečnil krásný

rozené v roce 2001 a mladší. Na

a dokonce mezinárodní fotbalový

útulný stadion v Kobylisích přijely

turnaj ročníků 2005 a mladších.

nejlepší týmy z České republiky,
včetně dvou slovenských družstev

A jaké týmy se tohoto povedeného turnaje zúčastnily? Kromě

AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava.

domácích hráčů, kteří byli rozděle-

Slavnostního výkopu se ujali sta-

ni do dvou týmů FK Admira Praha

rosta Prahy 8 Jiří Janků a úspěšný

a FK Admiráčci Praha, na náš stadion přijaly pozvání kluby SK Dy-

Bývalý prvoligový hráč Luděk Zelenka (uprostřed) předal cenu
nejlepšímu brankáři turnaje, slávistovi Davidu Tomasovi

trenér

reprezentačních

jedena-

dvacítek Jakub Dovalil. Turnaj se
po všech stránkách vydařil a divá-

namo České Budějovice, AC Sparta
Praha, TJ Šumavan Vimperk, SK

jména

KLUB

nádherná. Tentokrát vyhrála, stej-

ci si přišli na své. Pátý ročník Her-

Slavia Praha, AFK Olympia Šeberov,

a úžasní fanoušci týmu FC Ruži-

ně jako celý turnaj, Slavia, ale ani

vis Cupu vyhrála AC Sparta Praha,

TJ Březiněves, SK Benešov. Přivíta-

nov Bratislava, jsme se dostali až

druhá Sparta se nemá zač stydět.

která po penaltovém rozstřelu po-

li jsme i hosty ze zahraničí - ČSFA

k nejočekávanějšímu, nejlepšímu

Bronz si určitě s radostí z našeho

razila SK Slavia Praha. Bronzové

Malacky a FC Ružinov Bratislava.

a nejsledovanějšímu zápasu tur-

turnaje odvezl tým SK Dynamo

medaile vybojovala 1. FK Příbram,

Doufáme, že jim dlouhá cesta stá-

naje. Tím bylo poměřování sil mezi

České Budějovice.

která rovněž na penalty porazi-

la za to a že i slovenští hosté měli

týmy AC Sparta Praha a SK Slavia

I když FK Admiráčci obsadili až

la slovenský AS Trenčín. Domácí

z účasti na turnaji takovou radost,

Praha. Podívaná na hbitě se pohy-

páté místo a FK Admira Praha mís-

tým FK Admira Praha sice porazil

jakou svou účastí udělali nám.

bující, kombinující, bránící i stříle-

to desáté, byli v Kobylisích všichni

pozdějšího vítěze celého turnaje

Za bouřlivého skandování fa-

jící kluky, kteří si často ještě sami

s jejich výkony spokojeni. Kluci ke

Spartu, ale nakonec obsadil ko-

noušků, kterým dominovali ze-

nezaváží tkaničku u kopačky, byla

každému zápasu přistupovali zod-

nečné 7. místo. 

admirácký

FANS

-vzPátý ročník
Hervis Cupu
vyhráli mladí
fotbalisté
Sparty
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Kobyliský klub ovládl
šampionát v aerobiku
V Antverpách se

a nejúspěšnější vý-

začátkem

pravou celého šam-

května

konalo Mistrovství

pionátu.

Všechny

Evropy

závodní

sestavy

ve

tovním

spor-

vybojovaly

aerobiku

v

ev-

a fitness týmech.

ropské

Do Belgie se sjelo

medailové umístění

přes 700 závodní-

a čtyři z nich do-

ků z celé Evropy

konce

to

bojovat o tituly Mi-

nější.

Celkem

strů Evropy.

odvezly sedm me-

Fitness

konkurenci

nejcensi

dailí. Nejúspěšněj-

Center

Báry a Hanky Šulcové, působící

šími závodnicemi se stala Kačka

již několik let v ZŠ Burešova, se

Sekerová (dvakrát zlato v katego-

jako již několik let předtím ME

riích jednotlivkyně a fitness tým),

opět účastnil, a to hned v rekord-

Lucka Vesecká, Klárka Kalendová

ním počtu závodníků. Do bojů

a Andrejka Provazníková (dvakrát

o evropský titul odjelo soutěžit 33

zlato v kategoriích sportovní aero-

závodníků z Prahy 8, celkem sou-

bik trio a fitness tým). Na podzim

těžících v sedmi závodních sesta-

všechny čeká domácí šampionát

vách. Fitness Center Báry a Han-

a

ky Šulcové se stalo nejpočetnější

v Bělehradu.

především

mistrovství

světa
-red-
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Pozvánka na mistrovství
s parkováním v

ulicích přilehlých

k softbalovému areálu. Ty jsou většinou jednosměrné, navíc zde bude
změněn směr průjezdu jednosměrnou ulicí Dolákova, v době konání
šampionátu se bude v úseku mezi
křižovatkami s Feřtekovou a Kusého
jezdit opačným směrem! Tato změna umožní plynulou průjezdnost autobusů svážejících týmy k zápasům.
Těmto autobusům bude k nakládce a vykládce týmů či ke krátkému
parkování vyhrazen záliv v ulici Dolákova (v blízkosti křižovatky s ulicí
Feřtekova), kde během šampionátu
nebudou moci parkovat jiná auta.
Tyto dopravní úpravy se však v době

Evropský šampionát se blíží, o dramatická utkání určitě nebude nouze

prázdnin nijak zásadně nedotknou
místních obyvatel, kteří jistě pochopí

je na programu v sobotu 13. červen-

Doprava do areálu
a dopravní změny
v jeho blízkosti

ropy v softbalu žen zbývá už jen pár

ce od 16.30 hodin. Podaří-li se tento

K dopravě do areálu Joudrs je nejlépe

Na co se divák může těšit

dní. Slavnostní otevírací ceremoniál

cíl děvčatům splnit, bude na Joudrs

využít autobusy MHD č. 200 a 102,

Kromě kvalitního softbalu v podání

se uskuteční v neděli 7. července

jistě vyprodáno.

kterými se dopravíte do zastáv-

evropské špičky a bouřlivé atmosfé-

ky Sídliště Bohnice (konečná busu

ry při utkáních českého týmu také

V areálu Joudrs Praha při ZŠ Dolá-

chtěli hrát poslední zápas turnaje,

kova v Bohnicích vrcholí poslední

zní z českého tábora. Tedy finále. To

přípravy, do zahájení Mistrovství Ev-

2013 od 18.45 hodin. Největší tur-

nezbytnost těchto kroků.

naj starého kontinentu pak bude po-

Kde se hraje

200), odkud je to již jen zhruba pět

na řadu doprovodných atrakcí. Přá-

kračovat po celých dalších šest dní.

Většina z celkem 75 zápasů se ode-

minut pěšky ulicí Feřtekovou, až na

ním pořadatelů je, aby návštěvníci

A vy můžete být u toho.

hraje v areálu Joudrs Praha při

ZŠ

její konec. V orientaci vám pomohou

strávili v areálu příjemný letní den

Dolákova v Bohnicích, kromě jediného

naváděcí cedule, které budou před

s aktivitami pro celou rodinu. Menší

Účastníci

i všechny zápasy české reprezentace

šampionátem umístěny na sloupech

děti zde najdou dva dětské koutky

Mezi 19 týmy z celé Evropy nechybí

plánované především na podvečerní

veřejného osvětlení. Automobilisté

s prolézačkami a herními prvky,

všichni hlavní favorité: Itálie, Ho-

hodiny. Zbývající utkání budou se-

by měli odstavit svá vozidla na bez-

pískoviště, trampolíny a skákací

landsko, Velká Británie, Rusko a sa-

hrána v areálu SaBaT Praha v Praze

platných

parkovištích,

hrad. Ty větší si již spolu se svými

mozřejmě domácí tým, reprezen-

7 – Troji, který se nachází u tramva-

která jsou situována po obou stra-

rodiči mohou vyzkoušet softbalo-

tace České republiky. Cílem našich

jového mostu přes Vltavu, zastávka

nách ulice Feřtekova při dojezdu ke

vé dovednosti, jako odpalování ze

hráček je vybojovat některou z me-

tramvaje Trojská. Turnaj při tak vel-

konečné autobusu 200. Jejich ka-

stativu i na stroj, měření rychlosti

dailí a tím se zároveň kvalifikovat na

kém množství týmů nebylo možno

pacita je zhruba 200 aut. Řidiči se

hodu na radar či zaházet si s mí-

MS 2014. Na domácí půdě bychom

uspořádat pouze na dvou hřištích.

tak vyhnou zbytečným komplikacím

čem a rukavicí. Během zápasů jsou

záchytných

připravené tipovací soutěže o ceny,
samozřejmostí budou komentovaná utkání i stánky s občerstvením.
K dispozici je i nové zázemí s občerstvením a toaletami.

Dárek pro čtenáře Osmičky
Všem čtenářům Osmičky pak MČ
Praha 8 a Joudrs Praha připravili
malý dárek v podobě bezplatné celodenní vstupenky pro dvě osoby, kterou naleznete na této stránce (platí
ke vstupu do obou areálů). Věříme,
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Evropy v softbalu žen
že ji většina čtenářů využije! Děti do
deseti let mají vstup zdarma. Stan-

Nenechte si ujít:

dardní vstupenky (celodenní za 100

Neděle

korun, odpolední od 16 hodin za 50

		

korun i týdenní za 500 korun) jsou

		

k dostání v sítích Ticketpro a Sazka

Pondělí

8. 7.

ticket a samozřejmě i na místě před

Úterý

9. 7.

vstupy do areálů.

Středa
Čtvrtek

13.30

Česká republika - Švýcarsko

areál Joudrs, Bohnice

18.45

slavnostní zahájení

areál Joudrs, Bohnice

19.30

Česká republika – Rakousko

areál Joudrs, Bohnice

18.30

Česká republika – Belgie

areál SaBaT, Troja

19.30

Česká republika – Maďarsko

areál Joudrs, Bohnice

10. 7.

19.30

předpokládaný zápas České republiky

areál Joudrs, Bohnice

11. 7.

19.30

předpokládaný zápas České republiky

areál Joudrs, Bohnice

k šampionátu včetně

Pátek
12. 7.
16.30
		 a 19.30

zápasy play off

areál Joudrs, Bohnice

kompletního rozpisu zápasů

Sobota

10.30

zápas o postup do finále

areál Joudrs, Bohnice

naleznete na www.joudrs.cz

		

16.30

finále a slavnostní zakončení s předáváním medailí

areál Joudrs, Bohnice

Další informace

7. 7.

13. 7.

Základy softbalu
Hřiště:
Softbal se hraje
na hřišti, které je
tvořeno pravoúhlou
kruhovou výsečí
o straně 50 – 76 m.
Hřiště dělíme na
antukové vnitřní pole,
travnaté vnější pole
a zámezí.
Vnitřní pole je čtverec o straně 18,3 m.
V rozích jsou umístěny 3 čtvercové mety
a pětiúhelníková domácí meta.

Týmy:
Hrají proti sobě dva týmy o devíti hráčích.
Tyto týmy se vzájemně střídají ve hře na pálce
(v útoku) a v poli (v obraně). Zatímco cílem
družstva na pálce je vždy získat co nejvíce bodů
(tzv. „oběhů”), snahou družstva v poli je naopak
co nejdříve vyřadit (tzv. „vyautovat”) tři hráče
soupeře. Jakmile se jim to podaří, týmy si úlohy
vymění.

Útok, tj. hra na pálce:
Hráči družstva na pálce, tzv.
pálkaři, nastupují postupně
v daném pořadí na domácí
metu a snaží se odpálit míč,
který proti nim nadhazuje
soupeřův nadhazovač.
Pokud se pálkaři podaří
odpálit a oběhnout všechny mety, tedy dotknout
se postupně 1., 2., 3. a znovu domácí mety,
získává pro družstvo na pálce jeden bod.
Obvykle se ovšem hráči nepodaří oběhnout
všechny mety najednou. Zůstane na některé
z met, tj. stane se „běžcem”, a pokouší se
postoupit dál až po odpalu svého spoluhráče
- dalšího pálkaře. I pak ovšem platí, že pokud
dosáhne domácí mety, získává pro družstvo na
pálce bod.

Pálkař se snaží zasáhnout pálkou míč co
nejprudčeji tak, aby znesnadnil polařům chycení
svého odpalu. V ideálním případě je jeho odpal
tak dlouhý, že přeletí vzduchem přes celé hřiště.
Takový odpal („homerun”) umožňuje pálkaři
volně oběhnout za jásotu spoluhráčů a diváků
všechny mety a získat bod, navíc tím dosáhnou
bodu i všichni běžci, kteří byli v momentě odpalu
na metách.

Obrana, tj. hra v poli
Hráči družstva v poli, tzv.
polaři, se účastní hry všichni
současně. Každý z nich má
na jedné ruce rukavici pro
chytání míče. Snahou polařů
je zachytit odpaly pálkařů
a pokud možno zabránit
jejich postupu po metách. Jejich hlavním cílem
je určitým způsobem vyřadit, tj. vyautovat,
hráče soupeře.
Vyautovaný hráč je pro daný okamžik vyřazen
ze hry, a tedy nemůže získat pro své družstvo
bod, ale především poté, co polaři vyautují tři
hráče, soupeřův útok končí a týmy si vymění
role - polaři jdou pálit, tedy získávat body,
a pálkaři jdou do pole.

Dobrý nadhoz, tzv. strike (znázorněn černými
tečkami), je tehdy, když míč proletí tzv. strike
zónou, což je pomyslný obdélník tvořený shora
podpažím stojícího pálkaře, zdola jeho koleny
a šířkou domácí mety. Špatný nadhoz, tzv.
ball (znázorněn bílými tečkami), je tehdy, když
míč neproletí strike zónou. Švihne-li pálkař
po jakémkoli nadhozu (tedy i po ballu) pálkou
přes domácí metu, nadhoz se počítá jako dobrý
(strike). Naopak, pokud nadhazovač hodí
čtyřikrát ball, dostává pálkař tzv. metu zdarma
a posouvá se automaticky na 1. metu.
Pokud pálkařův odpal
chytil některý polař „ze
vzduchu”, tedy aniž se
míč předtím dotknul
země, je pálkař aut. Po
chycení míče polařem
mohou běžci vyběhnout
a postupovat na další
metu.

n

Ani po odpalu na zem nemá pálkař vyhráno když polaři jeho odpal zpracují a přihrají hráči na
1. metě („šlápnou” metu) dříve, než tam pálkař
doběhl, je také aut.

n

Směna, tj. výměna rolí
Část utkání, kdy se obě družstva jednou
vystřídala na pálce a v poli se nazývá „směna”.
V softbalu se obvykle hraje na sedm směn
(každé družstvo je sedmkrát v poli a sedmkrát
na pálce) a zvítězí pochopitelně to družstvo,
které má po sedmé směně více bodů. Je-li stav
nerozhodný, nastavují se další směny až do
rozhodnutí - v softbalu neexistují remízy.

Nejběžnější způsoby,
jak lze vyautovat soupeře:
Pálkař je aut (tzv. „strike-out”), pokud
nedokázal odpálit míč na 3 dobré nadhozy.

n

Další možností
jak vyautovat
hráče v útoku je
dotknout se ho
mimo metu rukou
nebo rukavicí,
ve které drží
polař míč (tzv.
„tečování”). Mety
tedy nejenom
určují běžci dráhu, ale především ho chrání před
vyautováním (na metě tečovat nelze).

n
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Sport

Na Šutce začne fungovat plavecká škola
Plavání je
vhodnou
činností
pro udržení
kondice

Plavání je krásný sport. V olympijském programu se v oblíbenosti
a sledovanosti řadí hned za královnu sportu atletiku. Ve světě je

bude kurz plavání plný her a zábavy. Více podrobností lze nalézt
na www.psvodnik.cz
‟I přes všechny problémy, kte-

běžné, že si lidé chodí do bazénu

ré souvisí se zahájením provozu

zatrénovat, a tím si zlepšit kondici

tak složitého komplexu, jakým

a zdraví. V Česku platí spíše to, že

bezesporu

se chodíme do bazénu vykoupat.

Šutce

plavecký

areál

vstřícný přístup vedení

A je více důvodů, proč je situ-

na

je, musíme ocenit velmi
aqua-

ace v tuzemsku oproti světu za-

centra. Od nového školního roku

tím jiná. Naštěstí to již není pouze

budou děti hlavně z osmého ob-

podmínkami pro kondiční plavání.

vodu plavat poblíž svých škol,

Jednou z podstatných příčin může

tudíž odpadne zdlouhavé a dnes

být, že stále ještě nemáme návyk

i drahé dojíždění po pražských

starat se o své zdraví a kondici.

a pohybem v ní přes plaveckou

ských části. Výuka bude probíhat

a mimopražských bazénech. Ve

Pro plavání není nikdy pozdě. Je to

výchovu v předškolním a škol-

ve všedních dnech během dopo-

spolupráci s vedením aquacen-

taková pohybová aktivita, kterou

ním věku, až po kurzy plavání pro

ledne, tak jak je to obvyklé i jiných

tra a odborem školství osmého

lze provozovat od raného mládí až

všechny věkové skupiny.

plaveckých

po stáří.

Odpoledne

obvodu se navíc podařilo zajis-

Proto i v nedávno otevřeném

budou navazovat různé kurzy pla-

tit i velmi příznivé ceny za pro-

školách.

Plavecké školy se nemalou mě-

Aquacentru Šutka zahájí od září

vání pro děti od šesti let a zdoko-

nájmy, tudíž i cenové relace za

rou podílejí na upevňování správ-

provoz Plavecká škola Vodník s cí-

nalovací kurzy plavání pro všech-

výuku plavání budou patřit mezi

ných návyků v oblasti pohybové

lem výuky dětí z mateřských, zá-

ny věkové skupiny. Na prázdniny

nejnižší v metropoli,‟ informova-

výchovy již od raného věku dětí,

kladních a středních škol osmého

chystá plavecká škola pro pražské

la ředitelka Plavecké školy Vod-

kde plavání je spíše hra s vodou

obvodu, tak i sousedních měst-

děti „prázdniny s vodníkem‟, což

ník Radka Šťastná.

-red-

Osmička hostila šampionát v RAW bench-pressu
Radní Prahy 8
Tomáš
Slabihoudek
spolu
s vítězkou
ženské
kategorie
Olgou
Verbovou

jen se 125kilogramovou činkou, jiní chtěli od
soutěže co nejvíce zážitků a po celý maratón
postupně navyšovali váhu.
I když poslední disciplína byla se 150kilovou činkou, a síly a glykogen ve svalech už
došly, kluci bojovali jako o život. Disciplína
pro ženy byla 50 kilogramů vážící činka na
počet opakování, což bylo pro diváky také
lákavé.
V rámci exhibice ukázal svoji neuvěřitelnou sílu i Jakub Sedláček, mnohonásobný vítěz soutěží v silovém trojboji a bench-pressu
(ČSST, ČAST, FČST), který „zabenčoval‟ 190
kilogramů a pak si ještě nechal naložit na činku 165 kilo, aby s nimi dal devět opakování.
„Díky podpoře ze strany městské části
Praha 8 byl vstup
pro diváky zdar-

V Praze 8 se koncem dubna uskutečnil me-

su a disciplíně, kterou aktivně propaguje

ma, a stal se tak

zinárodní šampionát v RAW bench-pressu

pražský sportovní klub a nyní i organizátor

příjemně a zají-

Fair Victory. Soutěž se konala za podpory

šampionátu Bomba Gym Powerlifting. Na po-

mavě stráveným

městské části Prahy 8 pod záštitou radního

čet opakování borci zvedali 100, 125 a 150

odpolednem,‟

Tomáše Slabihoudka. Soutěžící měli možnost

kilogramů vážící činky. Někteří se soustředili

uvedl

Slabihou-

porovnat si své síly v klasickém bench-pres-

na jednu disciplínu a šli na počet opakování

dek.

-red-
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Poradna, pozvánka

Právník
radí...

Prodáváte nebo kupujete nemovi-

v případě nedodržení rezervač-

Mechanismus úschovy by měl být

tost? Pak pro vás mohou být uži-

ních podmínek. Jakmile je záloha

takový, že návrh na vklad kupují-

tečné následující rady a tipy, jak

zaplacena, zájemce má právo na

cího do katastru nemovitostí bude

si v dané životní situaci počínat.

vrácení směnky a její likvidaci.

proveden až po složení všech pe-

vyžaduje

něžních prostředků. Tyto budou

nemovitosti je možné využít sou-

sepis kupní smlouvy a provedení

naopak uvolněny až po přepisu

kromou inzerci nebo realitní kan-

vkladu do katastru nemovitostí. Ve

nemovitostí na kupujícího.

celář. V případě spolupráce s re-

smlouvě musí být jednotlivé nemo-

Prodávající je povinen hradit

alitní kanceláří se sepisuje buď

vitosti jednoznačně identifikovány.

daň z převodu nemovitostí, a to

výhradní smlouva, po dobu jejíž

Obvykle bývá předmětem smlouvy

v sazbě 4%. Obvykle tuto úhradu

platnosti není možné využít slu-

i pozemek pod nemovitostmi ležící.

zajistí schovatel finančních pro-

žeb konkurenční realitní kancelá-

V takovém případě jej nezapomeň-

středků, který platbu zašle přímo

ře. Nebo v druhé variantě smlou-

te uvést, aby katastr neshledal ve

finančnímu úřadu.

vu

obvykle

smlouvě vady. Kupní smlouva by

Doporučujeme smlouvy před

více motivuje realitní kancelář

měla obsahovat stanovení termínů

podpisem konzultovat s advoká-

k větší snaze o zajištění prodeje.

pro splnění jednotlivých povinností

tem či je nechat advokátem vy-

V obou variantách však zaplatíte

smluvních stran. Také je vhodné

hotovit. Zabráníte tak případným

provizi odvíjející se obvykle od

stanovit sankce za případné nespl-

problémům při sporech s druhou

ceny nemovitosti.

nění závazků s možnosti odstoupe-

stranou či nedostatkům při vkla-

ní od smlouvy.

du do katastru nemovitostí.

K nalezení zájemce o koupi

Michaela Šafářová, advokátka
www.vaseadvokatka.cz
info@vaseadvokatka.cz

nevýhradní,

která

Zajistí-li realitní kancelář zá-

Prodej

nemovitosti

jemce o koupi nemovitosti, uza-

Pro zajištění právní jistoty obou

vírá s ním rezervační smlouvu

smluvních stran doporučujeme,

Pro bližší dotazy nás nevá-

a přebírá peněžní zálohu, která je

aby finanční prostředky za nemo-

hejte

obvykle nevratnou. Před jejím slo-

vitost byly kupujícím složeny do

724 784 302, využít bezplat-

žením může požadovat zajištění

úschovy advokátní kanceláře či

nou online právní poradnu,

směnkou, a to z důvodu následné-

notáře. Ti mají vždy uzavřeno zá-

případně

ho snazšího vymáhání pohledávky

konné pojištění své odpovědnosti.

z našich poboček.

Jak se spravuje Česká republika?

Územní plán II.
Jak jsem napsal v minulém čísle „Osmič-

doporučil zajímat se o dění v okolí. Občas

ky‟, současný územní plán v Praze platí od

se podívat na úřední desku hlavního města

roku 2000. Zákonitě dlouhodobost přináší

a konkrétní MČ, sledovat, co je zveřejňová-

tlak na změny a úpravy. Pozemky střída-

no na webových stránkách Prahy a naší MČ.

jí majitele, požadavky na město se mění

Když se mi nebude něco líbit, tak napsat na

(například nutnost výstavby mateřských

úřad a požadovat informace. Najít spojen-

školek, tlak na dopravní stavby). Inves-

ce mezi sousedy (dobrá forma je občanské

toři se tlačí do města, protože výstavba

sdružení) a oficiálně se obrátit na úřad MČ.

na pozemcích, kde již existují inženýrské

Občanské sdružení je účastníkem říze-

sítě, je pro ně podstatně lacinější a stavby

ní. To znamená, že musí být ze zákona in-

uvnitř města se lépe a dráže prodávají.

formováno o všech krocích a má právo se

To všechno vede k tomu, že jsou schva-

k nim vyjádřit. Podle mého názoru musím

lovány změny územního plánu a udělová-

při polemice mít vždy na paměti, že abso-

ny výjimky. Celý proces změny územního

lutní pravda neexistuje. Do jednání vstupo-

plánu je zdlouhavý. Pokud je změna větší,

vat s cílem najít řešení a ne s tím, že mám

tak je proces v Praze následující: žádost,

pravdu a přes ni nejede vlak. Příště několik

stanovisko odborů úřadu, vyjádření komise

slov o tom, jak pracují komise rady MČ.

rady pro územní rozvoj MČ, usnesení rady



Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

MČ, usnesení zastupitelstva MČ, schválení
změny zastupitelstvem města Prahy. Co

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:

může udělat občan? Jako první věc bych

http://www.urm.cz/cs/uzemni-planovani

kontaktovat

navštivte

na

tel.

jednu
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Výročí
Nově narozené děti
LISTOPAD 2012

Brázdil Tadeáš

Paulíček Vojtěch

Cingrošová
Justýna Ella

Hora Slavomír
Pěkný Michal

Hromová Adéla

Maštalíř Samuel

Zigo Romana
DUBEN 2013
Franclová Barbora

Motejlková Barbora
Zaťko Alex
LEDEN 2013
Cerman Daman

Císl Lukáš
Gavenda Lukáš
Holasová Kateřina

Radecká Magdalena
Šustová Hana
BŘEZEN 2013

Juklíček Matyáš
Kraftová Tereza
Mourek Matěj

Budín Denis

Krejčí Tereza
Komárek Jakub
Šimák Michal
KVĚTEN 2013

Mařík David
Nezbedová Adéla
Trejtnar Lukáš

Chudobová Viktorie

PROSINEC 2012

Norris Janek Cooper

Tauš Dominik
Tischer Kryštof

Bolf Daniel
Brabcová Eliška

Bezděk Jiří

ÚNOR 2013
Donátová Věra
Mudruňka Vít
Zvárová Tereza

Báňová Diana

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.  

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

Děkujeme.
červen 2013
nK
 ieleová Marie
nK
 onvalinková Dagmar

nD
 ne
2. června
oslavila
paní Anna
Kučerová
90. narozeniny. Hodně
zdraví,
optimismu
a životní
pohody k tomuto krásnému
životnímu jubileu přeje celá
rodina.

75.narozeninám, hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let
Ti přejí syn Jiří s manželkou
Ivanou a vnuk Jiřík.

nD
 ne 4.června 2013 oslavil
pan Jiří Červený své narozeniny. Milý táto, dědo,
všechno nejlepší k tvým

nD
 oc.MUDr. Karel Citterbart,
Csc. Specialista na nejzávažnější operace onkogynekologické
chirurgie. Dodnes je aktivně
činný nejen v ambulantní složce, ale stále i v nemocnici Na
Bulovce. Gratulujeme k významnému jubileu.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (středně těžké)

Znění tajenky z minulého čísla: Sto let loutkového divadla Jiskra
Výherci, kteří obdrží vstupenky pro dvě osoby na Karlínské filmové léto, jsou:
Jan Koudelka (Praha 8), Martin Kavan (Praha 8), Jan Manasterský (Praha 8),
Ludmila Coufalová (Praha 8), Vladimír Studený (Praha 8),
Tereza Fišerová (Praha 8), Richard Špatina (Praha 8), Petr Jančík (Praha 8),
Věra Jahodová (Praha 8) a Jiřina Chvojková (Praha 8).
Správné znění tajenky z červnového čísla nám zašlete
nejpozději do 30. června 2013 na adresu: Měsíčník Osmička,
Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail:
osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu.
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Deset vylosovaných výherců obdrží permanentní
VIP vstupenku na Karlínské filmové léto 2013
(platí pro dvě osoby na všechny představení).
Karlínské filmové léto probíhá v termínu
od 20. června do 8. září 2013 v Letním
kině Regina, Hybešova 10, Praha 8 – Karlín.
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MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz
STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ,
čeští pracovníci, specialisté na
stěhování bytů, SO + NE stejné
ceny. Přistavení, odstavení+km po
Praze zdarma. Tel.: 723 80 91 37,
www.stehovanibytu.cz.
NABÍZÍM PRÁVNÍ SLUŽBY
a zastoupení při převodech
nemovitostí, vč. depozita a ověření
podpisů. JUDr. Lenka Rivolová,
advokátka, AK Praha 8 Libeň,
tel.: 602 250 836.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.
OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop,
tel.: 603 45 35 29.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
ŘEZ STROMŮ. ZAHRADY.
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61.
HODINOVÝ MANŽEL.
Drobné i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 50 76 00.
PLYNAŘ – INSTALATÉR –
TOPENÁŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů a plynové
revize. Tel.: 603 93 70 32.
Vladimír Tymeš.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 44 05 51.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ LIBEŇ, doma
a dohodou. Tel.: 724 252 722.
salaca@seznam.cz.
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%.
Tel.: 604 20 77 71.
KÁCÍM ČISTÍM ZAHRADY,
SEKÁM. Tel.: 603 833 107.
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.
ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ,
sítě, markýzy, garnýže, šití záclon,
shrnovací dveře, čalounění dveří,
silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC,
umyvadel, van, el.ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75
ČALOUNICTVÍ, MATRACE
NA MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00,
14.00 – 18.00. Tel.: 724 060 603.
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.
ČISTÍME KOBERCE,
postele, matrace, sedačky, křesla
a židle mokrou metodou profi
stroji Karcher – zbavte se prachu
a roztočů, které nevidíte, ale pořád
jsou s Vámi. Rychle, kvalitně,
levně. Doprava Praha 8 ZDARMA.
Objednávky na tel.: 777 718 818.
www.cistimekoberce.cz.
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.
ŽEHLENÍ VČETNĚ DOPRAVY. Tel.:
608 221 626, www.zehleniplus.cz.
ŠICÍ STROJE – OPRAVY
A PRODEJ. Opravy všech značek
šicích strojů a overlocků. Revize
a opravy elektrospotřebičů a nářadí.
Autorizovaný servis Singer, Klapkova
74, Praha 8. Tel.: 272 773 079,
www.singerservis.cz
KOUPÍM BYT A DŮM KDEKOLI
V PRAZE. 1+kk, 1+1, 2+kk,
2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.
Platba možná hotově do 48 hodin!
Tel.: 607 110 477.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK,
pátrání po osobách.
Tel.: 602 35 44 88.
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz.
SEVERNĚ OD PRAHY 8,
v obci Zdiby prodám parcelu
na RD, 956 m2, cena 1150,- Kč/m2.
Stavba za 2 roky. Tel.: 602 312 212,
602 215 014.

HODINOVÝ MANŽEL –
profesionální pomocník pro opravy,
montáže, údržbu a další pomoc ve
Vaší domácnosti, na zahradě, chatě
nebo v kanceláři.
Tel.: 736 14 09 42.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 91 02 46.

ANTIKVARIÁT koupí knihy,
pohlednice, obrazy, mince,
mapy, sv. obrázky, grafiku.
Tel.: 773 54 27 97.

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

!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, SKLEP,
POZŮSTALOSTI, ODVOZ
starého nábytku k likvidaci.
Tel.: 777 22 78 40.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková,
tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz

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

PRIVATIZACE A PŘEVODY BYTŮ
do vlastnictví. Tel.: 724 304 603.
INSTALATÉR. PRÁCE,
obklady, zed. rekonstrukce, byt,
dům. Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz.
VEŠKERÉ ÚKLIDOVÉ
A ZAHRADNICKÉ PRÁCE – LEVNĚ.
Tel.: 604 512 297.

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE,
nástřik tapet a drobné zednické
opravy, výhodné ceny.
Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

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

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

INSTALATÉR – VOLEK.
Tel.: 602 649 359.

KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI,
DĚTI. Důchodci a ženy
na mateřské – 10 %. Stříhání bez
mytí 60 Kč, dámy od 75 Kč.
Praha 8 – Čimice, Okořská 38.
Tel.: 233 556 612, 606 752 053.
www.kadernictvi-mvasickova.cz.

DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ
JIŽ 11 LET. Velký výběr českých
hraček najdete v naší specializované
prodejně Praha 8, Ořechová 5
(proti Ďáblickému hřbitovu).
Tel.: 604 287 794, www.inna.cz.
Nyní i v e-shopu:
www.drevenehracky-inna.cz.

CCA 8.000,- ZAPL. za zlatou
ruskou minci10 Rb., min. 6.000,za st.svatovacl. dukát. Koup. st.
stř. předměty, zl. šperky atd. kval.
obrazy čs. mistrů. INTERANTIK
Pha 9, Pod pekárnami 3.
Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
Nákup út až pátek.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA,
montáž na míru. Tel.: 602 273 584.
NABÍZÍM MALÍŘSKÉ a lakýrnické
práce + štukování, stěrkování. Tel.:
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 449, Praha 8
– návrhy oděvů, šítí na míru,
potahování knoflíků, opravy, úpravy,
profesní oblečení. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz.
BIKEMARAST.CZ prodej a servis
jízdních kol. Novovysočanská 589/7
– vchod: Skloněná.
Tel.: 776 346 435.

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

ZAHRADY, trvalkové záhony, údržby.
www.zahradyrevit@seznam.cz. Tel.:
604 928 069.
KOUPÍM FELICII.
Tel.: 602 123 253.
FABII, OCTAVII – koupím horší
i havarovanou. Tel.: 702 095 533.
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE P-8. Doprava a rozpočet
zdarma. Kvalita, spolehlivost.
Tel.: 723 984 693.
KLEMPÍŘSTVÍ POKRÝVAČSTVÍ
NÁTĚRY. Kvalitní opravy i nové
střechy. Tel.: 605 350 665.
www.strechyjarnov.cz.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 7, 8, 9.
Preferuji byt v OV, RK nechci, stav
nerozhoduje, nabídněte. Dluh
nebo exekuce nevadí, může být
i v privatizaci. Tel.: 774 720 752.
KYTAROVÝ VIRTUOS MILAN
ZELENKA Prof. HAMU dává
soukromé lekce. Tel.: 731 270 012.
www.milanzelenka.uvadi.cz.
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VÝKLAD TAROT. KARET.
Astrologická poradna.
www.astrojana.cz. Malečková.
Tel.: 603 910 103.
KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy
na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriozní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

PRODÁM 2 GARÁŽOVÁ STÁNÍ
v OV, v novostavbě domu
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.
Cena za obě stání 299 000,- Kč.
Tel.: 603 113 113.
PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ dva byty
v Preze 2, 3, 8, 10, 11 – menší
1 – 2 + 1 a větší 3 – 4 + 1, platba
hotově, na vystěhování nespěchám,
lze i zadlužený nebo před
privatizací. Tel.: 775 733 815.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet, zednické práce a drobné
opravy, výhodné ceny. Jarní sleva
10 %! Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 432 476.

REKONSTRUKCE bytových jader
a kompletní rekonstrukce bytů
provádíme. Tel.: 602 191 421.

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

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

URNY S OSTATKY
vašich zesnulých bezpečně uložíte
v kolumbariu v centru Prahy,
500 m od nádraží Florenc. 2000,- Kč
na 10 let. Nebude-li v budoucnosti
mít o schránku kdo pečovat,
bude natrvalo uložena v kryptě
kostela. Tel. 736 655 829
nebo 724 141 284;
E-mail noccsh.karlin@seznam.cz.

TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí výrobu
i menšího nábytku, kuch. linek
či opravy v domácnosti či chatě.
Tel.: 775 034 757.
POTŘEBUJETE ENERGETICKÝ
ŠTÍTEK BUDOVY – PENB? Volejte.
Tel.: 604 634 243. Francová.
NAPÍNANÉ STROPNÍ PODHLEDY
nahradí sádrokarton. Porovnatelná
cena, neporovnatelně lepší
výsledek. Tel.: 737 272 779.
www.r-efekt.cz.

Nově otevřené LIP – CENTRUM.
Dámské a dětské oděvy
– anglická móda, Mateřské
centrum Dětský koutek (herna
s trampolínou) vibromasážní stroje
aj. Kyselova 1185/2, Praha 8 200m metro Ládví www.lipcentrum.cz.Tel.: 728 801 079.

NEBYTOVÝ PROSTOR NA ŠUTCE
pronajmeme, 71 m2, 3+kk, WC,
sprcha, 1.NP, výhled do zahrady,
klid, ihned, pro ateliér, kancelář.
12.000 Kč/měs. + 2.000 energie.
Kontakt: sutka398@seznam.cz.
PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ
u metra Palmovka, ul. Novákových
(střední nakladač). Cena 1 800,- Kč
/ měsíc. Tel.: 606 201 029.
ASISTENTKA ŘED. EKONOMIKY,
projekce hledá uplatnění.
Tel.: 732 648 880.
TRUHLÁŘSTVÍ, zakázková
výroba kuch. linek, vestav. skříní
a nábytku. Zaměření a konzultace
zdarma. Tel.: 775 130 866.
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN,
renovace kuchyňských linek,
montáž a výroba nábytku, oprava
nábytku. Tel.: 774 443 485.
KOUPÍM 3kk/3+1 u metra Ládví.
Nejsem RK! Prosím nabídněte.
Tel.: 603 346 759.
KOUPÍM BYT v Praze 8
Kobylisy – Bohnice – Troja,
může být i v původním stavu.
Tel.: 733 488 799.
PRONAJMU GARÁŽ Pha 9 Kyje.
Tel.: 739 907 320.

(Placená inzerce)

SERVÍRKA samostatná prac.
SŠ, dobrá praxe – hledá práci
na HPP. AJ, RJ, pc, kr. dl.
týden 39 let, Praha výhodou.
Tel.: 732 204 525.    
MASÁŽE LÁDVÍ – klasická,
čínská, láv.kameny, baňky, moxa,
Dornova metoda, kineziotaping,
lymfodrenáž. Tel.: 284 688 918,
608 056 067.
!! STĚHOVÁNÍ !! Stěhování
všeho druhu, odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Tel.: 777 227 840.
NOVÝ FOTOATELIÉR – Praha 8.
Fotíme děti, rodiny, těhulky.
Více na www.jankamenar.com.
SEVERNĚ OD PRAHY 8
v obci Zdiby prodám parcelu na
RD, 956 m2, cena 1.150,- Kč/m2.
Tel.: 602 312 212, 602 215 014,
604 283 865.
PRONAJMU GARÁŽ
Davídkova, Ďáblice. Cena dohodou.
Tel.: 606 393 041.

PRONAJMU 2+kk Pha 8.
Tel.: 723 266 481.

KRÁLÍKY, KACHNY,
vlašské ořechy, vajíčka, slepice –
vynesené. Tel.: 720 661 501.

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

NÁJEM 3+1 L LÁDVÍ, 10
tis.+poplatky, po rekonstrukci.
Tel.: 722 007 581.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

RENOVACE PARKET – broušení
+ lak, podlahářské práce – nízké
ceny!! www.pokladanipodlah.cz.
Tel.: 721 06 31 63.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Osmička

55

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce

(Placená inzerce)

červen 2013

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

56

Osmička

červen 2013

měsíčník Městské části Praha 8

(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

