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Milí sousedé,
není asi nikdo, kdo by neznal Murphyho zákony. Jeden
z nejpravdivějších říká, že každá změna je k horšímu.
S nadsázkou platí snad pro všechny oblasti života.
Špatný signál televize? Začnete štelovat a bude to ještě
horší. Nevyhovuje přítel či přítelkyně? Vyměníte a jen
vzpomínáte. Nadáváte na politiky? Vyberete novou
alternativu a za pár měsíců litujete.
Je to jednoduché. Nejdříve začnou hlásat, že vše
změní, napraví, vyřeší, protože tamti dělali vše špatně.
Je zcela jedno, zda to umožňují zákony, vyhlášky,
vlastnické právo nebo pouhá etika. PROSTĚ slíbí, že
to udělají, i když to není možné. Do stejné kategorie
patří i někteří nezávislí občanští „aktivisté“.
Nabízejí jednoduchá líbivá řešení problémů, které
neexistují. Snaží se naprosté většině občanů
vsugerovat touhu po změně, o kterou nemají
zájem. Jejich výhoda spočítá v tom, že jsou jako
„nezávislí“ mediálně slyšet, i když za nimi stojí
jen hrstka lidí. Minorita vnucuje to své majoritě.
Agresivně, bez pravidel. Pak končí na kandidátkách
politických stran. Zkrátka nezávislost jak má být.
Nikdo zatím nevymyslel nic lepšího, než je
zastupitelská demokracie. Lidé si delegují své
zástupce, aby vykonávali jejich zájem. Nedivím se,
mají svých starostí dost. Během čtyř let očekávají, že
politici jejich přání a své sliby splní, chovají se korektně,
nearogantně. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že
můj tým i já sám jsme takto po celou dobu postupovali.
Příjemné babí léto přeje
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zpravodajství
 T akto by
měla vypadat
spodní část
Thomayerových
sadů na jaře
příštího roku

Zkulturňování Libně

Revitalizace náměstí a sadů startuje
N
 ynější

Náměstí dr. V. Holého a Thomayero
vy sady již brzy získají novou, lepší
tvář. Po složitých úředních peripe
tiích radnice Prahy 8 v září zahájí
projekty na jejich revitalizaci.

podoba
náměstí
dr. V. Holého
k revitalizaci
doslova
vyzývá

„Na projektu jsme pracovali ne
uvěřitelně dlouhou dobu, vše jsme
chtěli mít hotovo už na jaře. Bohu
žel, museli jsme čekat na nejrůznější
vyjádření a souhlasy. Nicméně stav
bu konečně zahajujeme a obyvatelé
se dočkají moderního parku,“ pro
hlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků.
Stavební práce se uskuteční od září
do listopadu, poslední úpravy čekají
park v dubnu příštího roku, kdy plo
chu doplní zeleň a mobiliář. Mezi
nejvýznamnější změny bude patřit
odstranění asfaltové plochy a její na
hrazení pobytovým trávníkem, plo
chami s mlatovým povrchem a s žu
lovou mozaikou či odstranění keřů,
čímž zmizí nevzhledná zákoutí a zá
roveň se zpřehlední prostor.
„Výraznou úpravou bude i od
hlučnění a optické odclonění od
ulice Kotlaska,“ informoval staros
ta. To zajistí betonová zídka o výšce
110 až 160 centimetrů, která bude
doplněna nižšími keři a popínavou
zelení. „Zídka bude při chůzi pře
hlédnutelná a při sezení poskytne
dostatečné odclonění od ulice,“ řekl
Janků. V části parku se objeví zpev
něná plocha s mlatovým povrchem,
která bude moci sloužit k shromaž

Foto: verpa

Náměstí dr. V. Holého
zcela v novém

ďování lidí i jako prostor pro možné
hry. „Proto je tam navrženo i větší
množství laviček,“ vysvětlil starosta.
Během úprav dojde k vykácení
tří stromů, které jsou ve zhoršeném
zdravotním stavu a naopak bude
vysazeno deset vzrostlých stromů.
Cenné solitérní keře ve středu ná
městí se v největší možné míře za
chovají. To se týká i diagonálních
pěších tras. Park bude samozřejmě
vybaven mobiliářem – kromě lavi
ček, které budou zapuštěné do beto
nové zdi, aby se pod nimi dalo dob
ře uklízet, také odpadkovými koši,
koši na psí exkrementy a informač
ními cedulemi. Projekt počítá s au
tomatickým závlahovým systémem
a do budoucna i s umístěním pod
zemních kontejnerů, které jsou pro
zatím velice nákladnou položkou.

Thomayerovy sady
s WC i pítkem
Revitalizace čeká i dolní část Tho
mayerových sadů. Všechna nutná

povolení jsou již pohromadě a měst
ská část může akci spustit. „Počká
me jen na akci Roty Nazdar ke sto
letům československých legií, kte
rá tam proběhne 20. září, a pustíme
se do díla,“ sdělil Janků. Revitaliza
ce potrvá zhruba půl roku – zahájí
ji terénní a stavební práce a na jaře
ukončí osazení zeleně.
Obnova počítá s funkčním
rozdělením do tří ploch, kte
ré zahrnou dětské hřiště, louku
a odpočinkovou část. Plocha bude
dotvořena jednoduchými prvky, ze
jména mobiliářem v podobě klasic
kých laviček s opěradly, piknikový
mi stoly a neformálními dřevěnými
odpočinkovými platy rozmístěnými
v zadní části louky. Důraz se klade
na ponechání co největší travnaté
plochy, která bude oseta speciálním
travním semenem.
Stávající dětské hřiště se rozšíří
a nově vybaví herními prvky přírod
ního vzhledu, určenými pro věkové
kategorie tři až patnáct let. Hřiště

bude celé oplocené včetně travna
tých ploch. Jednotná písková dopa
dová zóna pro všechny herní prv
ky s vloženými travnatými ostrovy
umožní různé druhy her. Nejatrak
tivnějším herním prvkem se jistě
stane vodní hra s pumpou a dřevě
nými korýtky, kudy voda bude pro
tékat. Hřiště bude navíc vybaveno
lavičkami a piknikovými sestavami,
takže se prostor stane místem, kde
bude možné strávit celé odpoledne.
Součástí úprav proto bude i nové
pítko a objekt veřejných WC.
Revitalizace zachová přírodní
charakter „dolní louky“ a zpříjemní
pobyt na ní. „Tomu napomůže ze
jména vložení promenádní mlato
vé pěšiny do prostoru louky, to zna
mená mimo hlavní pěší a cyklistický
tah,“ uvedl starosta. V louce samot
né se využijí prameny, které se tam
přirozeně vyskytují. Voda bude sve
dena do nového prameniště na úpa
tí svahu a prostor bude dotvořen
tak, aby zde bylo možné posedět
na stupních a vnímat tekoucí vodu
zblízka. Stávající pramen u vrby se
ponechá a bude i nadále volně pro
tékat loukou. „Prameny vnímáme
jako velkou hodnotu místa,“ doplnil
Janků. Součástí obnovy bude také
výsadba listnatých stromů a kom
pletní rekonstrukce trávníku.
Pořádání pikniků je v sou
časnosti možné v Karlíně v Kai
zlových sadech a do budoucna
bude reálné i v parku na náměstí
-hšDr. V. Holého. 
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zpravodajství
Veřejný prostor

Prostranství u Krakova?
Brzdou řešení je magistrát

Otázka
pro...
Vladimíru Ludkovou

místostarostku Prahy 8

Jak to vypadá
s výstavbou neveřejného
muslimského hřbitova
v Libni?

N
 evzhledný prostor u KD Krakov leží ladem. Radnice by ho chtěla zrevitalizovat
Obyvatelé Bohnic si oprávněně stěžují, že po vy
budování Centra Krakov a rekonstrukci kultur
ního domu v sousedství se prostranství mezi
nimi nachází v neutěšeném stavu. Proč tomu
tak je?
„Tyto pozemky zůstávají přes veškerou naši
snahu stále v majetku magistrátu, se kterým
není rozumná řeč,“ konstatoval místostarosta
Prahy 8 Ondřej Gros. „O svěření jsme žádali již
na začátku prosince roku 2012, bohužel hlav
ní město se stále nevypořádalo ani s naší žádos
tí o prostou výpůjčku. Považuji to za lajdáctví,“
sdělil.
Zastupitelstvo Prahy 8 schválilo žádost o svě
ření již 5. prosince 2012, od té doby se přes mno
hé urgence magistrát k věci nedokázal nijak po

Fota: verpa

Palmovku má dopravní podnik
ve svém vlastnictví skoro celou
a stav je přímo odstrašující.
A neexistuje na něj páka, místním
se prakticky směje do obličeje.

 T akto se o své plochy u Palmovky
stará dopravní podnik

stavit. Nevypořádal se ani s žádostí o výpůjčku
z března 2013. Záměrem radnice je tento po
zemek zrevitalizovat, uvažuje o zřízení dětské
ho hřiště nebo sportoviště, případně o založení
parku.
Svěřování pozemků, o které se magistrát
není schopen postarat, je dlouhodobou bolestí
i v Praze 8. Vypořádání žádostí trvá léta a tato
místa bývají zdrojem nepořádku, a tím přitahují
bezdomovce a narkomany.
„Nejlepším řešením by bylo, kdyby magistrát
automaticky musel svěřit malým radnicím poze
mek, o kterém není schopen rozhodnout do půl
roku. Pak by se na Mariánském náměstí buď za
čalo pracovat, nebo by radnice pozemky získala
a dala je do pořádku,“ konstatoval Gros.
„Ještě horším správcem pozemků je dopravní
podnik. Palmovku má ve svém vlastnictví skoro
celou a stav je přímo odstrašující. A neexistuje
na něj páka, místním se prakticky směje do ob
ličeje,“ rozčiluje se Gros. Podle něj by pro radni
ci nebyl problém uvést Palmovku do přijatelné
ho stavu. Již zkulturněný park pod Plynojemem
-jfje dobrým příkladem. 

Stále platí negativní stanovisko radnice
Prahy 8. Muslimská obec má nyní v podstatě
tři možnosti. Snažit se dohodnout
s majitelem (hlavním městem) o pronájmu
či prodeji pozemku, nebo od záměru
upustit a zkusit to jinde. My jsme se k první
možnosti postavili negativně, což bychom
zcela jistě učinili i k té druhé. Ke třetí
variantě se samozřejmě vyjadřovat nechci.
Za sebe mohu slíbit, že stejné
stanovisko budu hájit i nadále, ať už se
jedná o pohřebiště, modlitebnu nebo
mešitu.
Důvodem je mimo jiné absolutní
nezájem o komunikaci muslimů s místní
samosprávou. Vždyť o plánu na zřízení
neveřejného pohřebiště jsme se dověděli
od pražského magistrátu v podstatě až
jako poslední.
Dalším příkladem je i fungování utajené
modlitebny v ulici Na Košince v Libni.
Celé měsíce jsme pátrali po tom, proč se
v lokalitě tolik zvýšil počet zahalených
žen. Až z médií jsme se dověděli o pravém
využití objektu. Stinnou stránkou je
i jejich nesolidní jednání. Za pozemky
pod „modlitebnou“ její vlastník nezaplatil
osmé městské části dlužnou částku
v řádech statisíců korun. Radnice proto od
smlouvy odstoupila.
Muslimská obec se pak nemůže divit,
že nejen u některých politiků, ale i občanů
roste nedůvěra. Za požadovaná práva
a nároky očekáváme férové jednání.
K němu tajnůstkaření a neplacení dluhů
určitě nepatří. Skutečnost, že se o svých
záměrech nechtějí příliš bavit a ještě
k tomu nedodržují místní pravidla, mi
zkrátka vadí.
Celá řada příkladů ze zahraničí, ale
bohužel už i z některých obcí a měst České
republiky, nám velí, abychom se o tomto
tématu nebáli otevřeně mluvit a přestali
se vozit na vlně naivní korektnosti. 
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zpravodajství
Kulturní památka

Komplex kasáren je stále
bez nového majitele

Kamerový systém

Veřejná místa
v Bohnicích
budou pod
kontrolou

 Nabídka na prodej bude viset
zřejmě ještě dlouho.

Rozsáhlý komplex karlínských ka
sáren prozatím zůstává v majet
ku státu. Ministerstvo obrany, kte
ré bez faktického důvodu zastavilo
jejich prodej, požaduje vyšší cenu.
Tu již nikdo z bývalých zájemců ne
akceptoval.
Manželka českého miliardáře
Pavla Tykače Ivana nabídla 590 mi
lionů korun za převod budov a po
zemků na svou firmu Griva Art.
O kasárna měly zájem kromě této
firmy ještě další dvě společnosti.
Místo plánovaného univerzitního
kampusu, který měl na místě pa
mátky vzniknout, však zřejmě ješ
tě několik let zůstane objekt ležet
ladem.
To je vzhledem k tomu, že měst
ská část Praha 8 patří k nejrychle
ji se rozvíjejícím částem hlavního
města, škoda. Objekt kasáren, který
dříve sloužil i jako sklad či nemoc
nice, bude nadále připomínkou
doby minulé, místo aby se promě
nil v projekt, jenž může zvýšit kva
litu života v dané oblasti či do

konce vygenerovat nové pracovní
příležitosti. „Považuji jednání mi
nistra Stropnického za nešťastné.
Svým naprosto bezprecedentním
krokem, kterým dal stopku prodeji,
vzal občanům Prahy 8 naději na ob
novu tohoto komplexu a třeba i na
nová pracovní místa, která mohla

Kvůli ministerstvu
bude objekt ještě léta
chátrat, říká radní
Slabihoudek.
vzniknout,“ komentoval následek
postupu ministra obrany ve výbě
rovém řízení radní Prahy 8 Tomáš
Slabihoudek.
Původní tendr zastavil ministr
obrany Martin Stropnický v úno
ru s tím, že měl podezření na ma
jetkové propojení vítězné firmy
s dalším účastníkem výběrového ří
zení. O několik týdnů nato však mi
nisterstvo obrany vydalo prohláše
ní, ve kterém uvedlo, že informace

o majetkovém propojení firem není
pravdivá. Do nové soutěže, která
proběhla během července s vyvo
lávací cenou 620 milionů, se nikdo
nepřihlásil.
„Ministerstvo obrany zvýšilo
v novém tendru minimální cenu
o necelých 31 milionů korun, což
se zdá, že je pro zájemce nepřija
telné. A není se čemu divit. Realitní
trh v zemi je relativně malý a obá
vám se, že nový kupec je na dlou
hou dobu v nedohledu,“ krčí rame
ny Slabihoudek.
Stát hledal zájemce i v zahraničí,
i proto s nabídkou přímo oslovil přes
70 českých, ale také zahraničních
developerů. Informaci o záměru
prodat kasárna Jana Žižky předalo
ministerstvo rovněž 89 českým za
stupitelským úřadům a 19 českým
centrům v zahraničí. Dnes již his
torický objekt karlínských kasáren
pochází z 19. století, pro vojenské
účely byl využíván před rozdělením
Československa, ale i za samostatné
-vkČeské republiky. 

V rámci projektu Bezpečná
Osmička přibudou v ulicích
Prahy 8 další kamery, kte
ré budou monitorovat veřej
ná místa. „Konkrétně se jedná
o pětadvacet otočných stano
višť a třiatřicet pevných ka
mer. Instalace proběhne do
konce roku,“ informoval rad
ní Václav Musílek. Podle něj
se kamery zaměřují na proble
matická místa, na která často
upozorňují samotní občané.
„Při jejich výběru úzce spo
lupracujeme s policií,“ uvedl
radní.
Nově instalované kame
ry a stanoviště budou moni
torovat lokalitu Štětínská –
Bydhošťská, Zelenohorská,
Katovická a Lindavská v Boh
nicích. Stejně, jako již vybu
dované, se stanou součástí
pražského Městského kame
rového systému. „Nikdy ne
bude k dispozici tolik poli
cistů a strážníků, kteří by
kamerový systém nahradi
li, a zvlášť ne v nočních hodi
nách,“ konstatoval Musílek.
První kamerový systém ne
chala radnice Prahy 8 nain
stalovat jako pilotní projekt
v roce 2008 v MŠ Kotlaska. Po
stupně byl rozšířen na všechny
školské objekty a objekty soci
álního a zdravotnického cha
rakteru. Monitorovaná mís
ta ve veřejných budovách jsou
ve většině případů osazena ne
jen kamerovým systémem, ale
i systémem elektronického za
bezpečení a systémem proti
požární signalizace. Systém se
nyní rozšiřuje tak, aby pokrý
val ta veřejná místa, v nichž
opakovaně dochází k narušo
vání veřejného pořádku.  -hš-
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Ochrana majetku

Protipovodňová
opatření na
Rokytce se zlepší
Pražská říčka Rokytka při loňských
červnových povodních způsobi
la škody za miliony korun v něko
lika městských částech včetně Prahy 8, a to konkrétně v Libni. Rad
nice Prahy 8 proto velmi usilovala
o realizaci lepších protipovodňo
vých opatření v této oblasti. „Na zá
kladě zkušenosti s povodní v roce
2013 jsme navrhli magistrátu na
výšit čerpací kapacity vod v Lib
ni rozšířením stávající povodňové
čerpací stanice v přístavech. To po
vede k získání celkem šesti dalších
čerpadel a tím podstatnému zvý
šení bezpečnosti proti rozvodněné
Rokytce,“ informoval radní Tomáš
Slabihoudek.
Opatření provádí magistrát hlav
ního města, nikoliv sama městská
část. V březnu bylo vyhlášeno výbě
rové řízení na „Projektovou přípravu
navýšení čerpací kapacity na vod
ním toku Rokytka v Libni“. V čer
venci byla zpracována rozsáhlá stu
die proveditelnosti, ze které mimo
jiné vyplynula nutnost převést deš
ťovou vodu do Vltavy, čímž se sníží

Preventivními kroky
chceme předcházet
škodám na majetku,
které by v případě dalších
povodní obyvatelé Prahy 8
utrpěli. Opatření se
postupně začínají
realizovat.
přítok dešťových vod do uzavřené
ho povodí Rokytky. Ze studie také
vyplynulo nutné zvýšení kapacity
Kyjského rybníka a zvětšení kapa
city takzvaného suchého poldru Či
hadla. To je suchá nádrž, která se
vodou zaplňuje až při povodních.
Chystá se i vybudování dalších ná
drží například na soutoku Rokyt
ky, Říčanky a Běchovického potoka.
„Těmito preventivními kroky chce
me předcházet škodám na majetku,
které by v případě dalších povodní
obyvatelé Prahy 8 utrpěli. Opatření
se postupně začínají realizovat,“ do
-jfdal Slabihoudek. 

?

Víte, že máte
k dispozici tyto
elektronické
služby
 Měsíčník Osmička pro mobilní telefony

Stáhněte si v AppStore nebo v Google Play aplikaci
pro prohlížení měsíčníku Osmička na mobilních
zařízeních. Stačí zadat heslo „měsíčník Osmička“
v obou mobilních obchodech.
 Elektronická verze měsíčníku Osmička
Elektronická verze Osmičky
má všechny výhody, které spočívají
v jednoduchosti čtení časopisu.
http://www.mesicnikosmicka.cz/
 WEB Prahy 8 i ve vašem mobilu

Od července 2013 můžete obsah webových stránek
Prahy 8 pohodlně prohlížet na svých mobilních
zařízeních. Mobilní verze nabízí veškerý obsah
stávajících stránek v upravené a přehledné podobě.
http://m.praha8.cz
 Zeptejte se a hlášení závad
Prostřednictvím této služby může návštěvník stránek
položit dotaz z oblasti bydlení, dopravy, kultury,
obecního majetku, sociální problematiky, školství,
webových stránek a životního prostředí. Příslušný
odbor se postará o řešení dotazu, případně doporučí,
jak dále postupovat a na koho se obrátit.
http://www.praha8.cz/Zeptejte-se
 Závady a nedostatky
Služba Závady a nedostatky. Komu záleží na
udržování čistoty a veřejného pořádku a chce přispět
k rychlejšímu a efektivnějšímu odstranění závad na
zařízeních v majetku města a urychlit odstranění
nedostatků, může zaslat fotografii se stručným
popisem problému či závady (nahlásit je možno např.
rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu,
zaparkovaný vrak automobilu apod.)
http://www.praha8.cz/Zavady-a-nedostatky
 SMS Infokanál
Díky SMS Infokanálu jsou k službě přihlášení obyvatelé
osmého obvodu pravidelně a zdarma informováni
o aktuálním dění na území Prahy 8 a tématech
týkajících se jejich okolí. Službu mohou zvláště ocenit
ti, co nemají osobní počítač s připojením k internetu.
http://www.praha8.cz/SMS-infokanal-Praha-8
 Videozáznamy zasedání zastupitelstva MČ Praha 8

 Ochrana proti velké vodě se zdokonalí, říká radní Tomáš Slabihoudek

Už více než rok je možno sledovat jednání
zastupitelstva Městské části Praha 8 v přímém přenosu
on-line. Nyní můžete jednání zastupitelů sledovat
i ze záznamu.
http://www.praha8.cz/Online-zastupitelstvo.html
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zpravodajství
českoslovenští legionáři

Výročí připomene Rota Nazdar
Foto: archiv ANLET

Thomayerovy sady budou v sobotu 20. září hos
tit historickou akci připomínající sto let česko
slovenských legií. Začátek je v 10 hodin. Co vás
čeká?

 ukázka výcviku pěšího a kulometného družstva Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“

 spojovací výcvik Československé armády ve
dvacátých letech – ukázka způsobů spojení vojskových těles – signalizace, semafor vybavení

 komentovaná ukázka výcviku obrany proti
letadlům- předvedení trenažéru na nácvik míření při střelbě OPL

Doprovodný program
 expozice přijímací zdravotní prohlídky branců a polního obvaziště Československé armády ve dvacátých letech

 polní tábor Československé armády
 ukázka zbraní a dalšího vybavení používané
Československou armádou
československé jednotky tzv. Roty Nazdar, tak
jak bojovala v bitvě u Arrasu v květnu 1914 s
replikou praporce

 J edna z čet historické

Foto: archiv ANLET

 prezentace družstva ve stejnokrojích první

roty Nazdar

 prezentace ČSOL a projektu Legie 100
 ukázka techniky používané Československou
armádou

 ukázka stejnokrojů, výzbroje a vybavení příslušníků Československých legiích v Rusku, Itálii a Francii 1914–1918

Velitelství praporu
v Michelbachu
v Alsasku

Z historie roty Nazdar
Od 21. srpna 1914 probíhal v Pařížské Invalidovně zápis dobrovolníků do Cizinecké legie. Z hlásících se českých dobrovolníků
jich bylo následně asi 300 odvedeno a ti byli transportováni
do tábora Cizinecké legie v Bayonne. Tam z nich byla vytvořena
1. rota praporu C, v počtu asi
250 mužů, v rámci 2. pochodového pluku Cizinecké legie. Této
rotě velel francouzský kapitán
Sallé. Rota prošla v Bayonne pod
velením francouzských důstojníků dvouměsíčním výcvikem.
Jelikož velkou část této české
roty tvořili Sokolové a vládla v jednotce bratrská atmosféra, oslovovali se její příslušníci navzájem

„bratře“ a tykali si. Též používali sokolský pozdrav „Na zdar!“, kterým se často nejen při vycházkách
po Bayonne vesele navzájem zdravili. Právě pro tento pozdrav začali
Francouzi této české rotě C1 říkat
rota Nazdar.
Jednotka dostala 13. října 1914
při přísaze věrnosti slavnostně svůj prapor s českým lvem
od města Bayonne. Byl svěřen
Karlu Bezdíčkovi, jenž se tak stal
praporečníkem jednotky. O deset
dnů později rota Nazdar ukončila
výcvik a odešla jako součást Marocké divize na frontu u Remeše.
11. prosince 1914 měla již svého
prvního padlého, 16letého Lumíra Březovského. Až do května

1915 byla rota Nazdar na frontě
u Remeše, kde se částečně účastnila obrany francouzských pozic.
Počátkem května 1915 byla
celá Marocká divize přemístěna do oblasti Artois, kde nedaleko Arrasu byla do předních pozic
v rámci divize zasazena i v sestavě
praporu C u 2. pochodového pluku Cizinecké legie. Nejvýznamnější boj proběhl 9. května 1915, kdy
byl ztracen i rotní prapor.
Marocká divize měla z boje vysoké ztráty. Ty se nevyhnuly ani
české rotě Nazdar. Z 250 jejích příslušníků jich v tomto boji 42 padlo a dalších 90 bylo zraněno. Mezi
padlými příslušníky roty byli například náčelník pařížského Soko-

la Josef Pultr a předseda krajanského spolku Rovnost Josef Šíbal.
Celý prapor C byl pro vysoké ztráty
rozpuštěn, rota Nazdar tak přestala existovat, jelikož nebylo ani připravených záloh k doplnění stavu
jednotky. Zbylí příslušníci roty byli
převeleni do různých jednotek.
Do jara 1918 se účastnili v řadách
francouzských jednotek ještě bojů
například u Souchez, Suippes, Belloy en Santere, Auberine, Hangard. V létě 1918 bylo rozhodnuto
o vzniku čs. legie ve Francii, jako
regulérního československého vojska. Z fronty tehdy bylo staženo
dosud žijících asi 50 příslušníků
původní roty Nazdar a byli zařazeni do řad čs. vojska ve Francii. 
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doprava / pozvánka

 Dělníci musejí používat technologii spodního ražení

 Přívalové deště způsobily i havárii těžební šachty

Havárie

Propady v Prosecké
ulici trápí občany
Omezený provoz v Prosecké ulici, která spoju
je osmý obvod s Prosekem, potrvá ještě několik
měsíců. Tato důležitá komunikace je jednosměr
ně uzavřena od letošního dubna, nejezdí tam ani
autobusy MHD.
Pražská vodohospodářská společnost (PVS)
na místě provádí rozsáhlé opravy nestabilní
ho, převážně pískového podloží vozovky. Aby

nedošlo k úplnému uzavření, zvolila technolo
gii ražením. Rekonstrukce již měla být ukon
čena, ale kvůli přívalovým dešťům v červnu
a červenci došlo k dalším masivním propadům
a vzniku nových kaveren. Ty se budou opra
vovat ještě během tohoto roku, ale PVS vzhle
dem k masivnosti propadů a vynucené tech
nologii spodního ražení (požadavek báňského

úřadu) bohužel nepředpokládá ukončení pra
cí letos. Velké tranzitní zátěži je tak vystavena
ulice Kundratka, která přechodně slouží jako
objízdná trasa. Praha 8 je touto situací znepo
kojena a snaží se ji ve spolupráci s magistrá
tem a investorem řešit.
„Obyvatelům Libně se velmi omlouváme za
vzniklou situaci. Její příčinou je reálné nebezpe
čí dalších propadů, které by ohrozilo životy ři
dičů i chodců. Po dobu nezbytně nutnou jsme
upravili povolenou váhu projíždějících automo
bilů omezením do 3,5 tuny. Tlačíme současně
na co nejrychlejší dokončení generální opravy
ulice Na Stráži, která by měla být zprovozněna
již v září,“ uvedl místostarosta Prahy 8 Michal
-jfŠvarc.  
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doprava / pozvánky / inzerce

Dopravní hřiště Glowackého v Bohnicích vás zve na:
 unikátní dopravní hřiště s železničním
přejezdem a semafory
 nově otevřené občerstvení s obsluhou
 skákací hrad
 elektroautíčka ovládané
na dálku rodiči
 minigolf
 pétanque

Spojení: bus 152, 177 a 200 zastávka Podhajská pole
nebo bus 102 a 144 zastávka Dunajecká.

Střelničná je na znamení

Foto: verpa

Zastávka tramvaje číslo 10 Střelničná je od konce srpna na znamení.
Rozhodl tak organizátor pražské hromadné dopravy Ropid. Celkem již je
v metropoli deset tramvajových zastávek na znamení. Pokud chce cestující
v takové zastávce nastoupit, není třeba na tramvaj mávat, stačí stát na
nástupišti. Pro výstup je nutné zmáčknout tlačítko ovládání dveří. Starší
tramvaje, které nemají ovládání dveří na tlačítka, na zastávce na znamení
zastavují vždy. -vk-

/placená inzerce/
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velkoobjemové kontejnery
Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu

Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu

Kubišova
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

9. 9.

13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí

19. 9.

14.00–18.00

Mlazická

9. 9.

14.00–18.00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

19. 9.

15.00–19.00

Křivenická x Čimická

9. 9.

15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská

22. 9.

13.00–17.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

9. 9.

16.00–20.00

V Zahradách x Na Sypkém

22. 9.

14.00–18.00

Na Pecích x Chaberská

10. 9.

13.00–17.00

Havlínova x Pohnertova

22. 9.

15.00–19.00

Lindavská

10. 9.

14.00–18.00

V Zámcích (u domu 51/64)

22. 9.

16.00–20.00

V Nových Bohnicích x K Farkám

10. 9.

15.00–19.00

Havránkova x Šimůnkova

23. 9.

13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

10. 9.

16.00–20.00

Hnězdenská x Olštýnská

23. 9.

14.00–18.00

Mazurská (u trafostanice)

11. 9.

13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce

23. 9.

15.00–19.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

11. 9.

14.00–18.00

Janečkova

23. 9.

16.00–20.00

Pekařova x Jestřebická

11. 9.

15.00–19.00

Jirsíkova x Malého

24. 9.

13.00–17.00

Služská x Přemyšlenská

12. 9.

13.00–17.00

K Haltýři x Velká skála

24. 9.

14.00–18.00

Štěpničná

12. 9.

14.00–18.00

K Mlýnu x Chorušická

24. 9.

15.00–19.00

Tanvaldská (proti domu číslo 10)

12. 9.

15.00–19.00

Kandertova x Lindnerova

24. 9.

16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

12. 9.

16.00–20.00

Kašparovo náměstí

25. 9.

13.00–17.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

15. 9.

13.00–17.00

Braunerova x Konšelská

25. 9.

14.00–18.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

15. 9.

14.00–18.00

Ke Stírce x Na Stírce

25. 9.

15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

15. 9.

15.00–19.00

Korycanská x K Ládví

25. 9.

16.00–20.00

Pernerova x Sovova

16. 9.

13.00–17.00

Drahorádova

26. 9.

13.00–17.00

Petra Slezáka x Urxova

16. 9.

14.00–18.00

Kubíkova (u DD)

26. 9.

14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

16. 9.

15.00–19.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

26. 9.

15.00–19.00

16.00–20.00

Chaberská x Líbeznická

26. 9.

16.00–20.00

13.00–17.00

Křivenická x Čimická

29. 9.

13.00–17.00

Lindavská

29. 9.

14.00–18.00

Pobřežní x Thámova
Pernerova x Šaldova

16. 9.
17. 9.

Pobřežní x U Nádražní Lávky

17. 9.

14.00–18.00

Stejskalova x U Rokytky

17. 9.

15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

29. 9.

15.00–19.00

U Pekařky

17. 9.

16.00–20.00

Kurkova (parkoviště)

29. 9.

16.00–20.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

18. 9.

13.00–17.00

Pekařova x Jestřebická

30. 9.

13.00–17.00

Burešova

18. 9.

14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

30. 9.

14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky

18. 9.

15.00–19.00

Libišská (parkoviště)

30. 9.

15.00–19.00

Dolákova x Hackerova x Kusého

19. 9.

13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

30. 9.

16.00–20.00

Velkoobjemové kontejnery
na BIO odpad
Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu
Klecanská x Na Ládví

11. 9.

16.00–20.00

Kubišova x Gabčíkova

13. 9.

8.00–12.00

Nad Rokoskou x Pod Vlachovkou

13. 9.

9.00–13.00

Přívorská x Hanzlíkova

13. 9.

9.00–13.00

Turská x K Větrolamu

13. 9.

10.00–14.00

Fořtova x Do Údolí

15. 9.

16.00–20.00

U Pekařky x Pod Bání

18. 9.

16.00–20.00

Kandertova – západní konec

19. 9.

16.00–20.00

Brandýská x Ke Hřišti

27. 9.

8.00–12.00

Fořtova x Okořská

27. 9.

9.00–13.00

Do Údolí x Libeňská

27. 9.

9.00–13.00

Na Hranicích x Kočova

27. 9.

10.00–14.00

Mobilní sběrné dvory
Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu
Na Zámkách x K Rybníku

20. 9.

8.00–14.00

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP
Lukáše Jandy (tel.: 236 004 263) uvádíme, které odpady
je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.
Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 8 David Zlatý, tel.: 222 805 630.
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí
svozová společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel.: 286 583 310.
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 F itness
park
v Čimicích
doplnil
stávající
sportovní
arénu

 V Taussigově ulici vede ke cvičebním strojům nový chodník

Zdravý životní styl

Ďáblice a Čimice mají
rozšířené fitness zóny
Radnice osmého obvodu roz
šířila možnosti cvičení pod ši
rým nebem. Během prázd
nin vznikla dvě nová místa se
zabudovanými venkovními fit
ness prvky. První v Taussigově uli

ci na ďáblickém sídlišti, druhé
v Ouholické ulici na sídlišti Čimice.
V Tausssigově je umístěno pět prv
ků, které rozšířily stávající „areál“
se dvěma sportovními plochami –
antukovým hřištěm a multifunk

ční arénou s živičným hřištěm.
Také v Ouholické ulici se při výstav
bě fitness zóny se sedmi prvky vybra
lo místo vedle sportovní arény. Na
víc je v těsné blízkosti dětské hřiště,
což jistě uvítají rodiče malých dětí.

„Při výběru míst jsme pamatovali
i na dobrou dostupnost. V Taussi
gově je proto možné používat no
vou propojovací pěší cestu, namísto
původní vyšlapané pěšiny, a v Ou
holické vznikla úplně nová cesta,“
sdělil starosta Prahy 8 Jiří Janků.
Fitness zóny jsou určeny především
dospělým občanům. „Prosíme pro
to, pokud necháte malé děti pou
žívat cvičební prvky, věnujte jim
dostatečnou pozornost. Hrozí mož
nost i vážného úrazu,“ upozornil
-hšJanků.  

Fyzická zdatnost

Bohnice osvěží stroje pro náročnější cvičení
 J ednoduchá
studie
chystaného
hřiště

Nejen děti mají možnost spor
fitness parků, které k protažení
Musíme myslet
tovat na veřejných sportoviš
a procvičení těla dospělí rádi vy
tích. Začalo to v srpnu 2011,
užívají. K nim brzy přibude i fit
i na fyzicky zdatnější
kdy Praha 8 zřídila první fit
ness park na Invalidovně.
občany, říká starosta
ness sportoviště v Burešově ulici
Tato místa jsou vybavena cvi
Jiří Janků.
v Kobylisích, v blízkosti domova
čebními prvky navrženými tak,
seniorů. Zájem ze strany dospě
aby na nich mohl cvičit co nej
lých překonal očekávání, a tak radnice v ostat širší okruh zájemců, včetně seniorů. To však
ních lokalitách Prahy 8 vybudovala dalších sedm také znamená, že pro mladší a silověji vybave

né zájemce o bezplatné posilování pod širým
nebem neposkytují tyto parky fyzicky náročné
cvičení, úměrné jejich schopnostem. „Radnice
sledovala zvyšující se zájem o vybavení spor
tovišť silovějšími prvky, kde si mohou dát po
řádně do těla i fyzicky zdatní sportovci. Něko
lik z nich nás oslovilo a našli jsme společnou
řeč. Proto jsme v Bohnicích v létě připravili pro
stor pro první workoutové hřiště pro silové cvi
čení. Vznikne v blízkosti křižovatky ulic Hlivic
ká a Ústavní a bude osazeno takovou sestavou
cvičebních prků, která nabídne i fyzicky velmi
náročné cvičení,“ informoval starosta Prahy 8
Jiří Janků.
Podle něj je radnice připravena zřídit work
outová hřiště i v ostatních lokalitách, aby byla
pohodlně dostupná všem občanům Prahy 8.
Vše záleží jen na zájmu občanů. „Opět se roz
šiřují možnosti lidí, jak si zdarma a dobře za
sportovat. Ať již na sportovištích pro míčové
hry, mlatových plochách pro pétanque či kulič
ky, fitness parcích pro seniory nebo ve venkov
ní posilovně pro ty fyzicky zdatnější,“ doplnil
-vkstarosta. 
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životní prostředí / pozvánky
Flóra

V Kobylisích vznikla květinová louka
Na velkém prostranství při ZŠ Žer vaná, bedrník obecný, čičorka
nosecká byla založena květino pestrá, sveřep vzpřímený, kost
vá louka. „Jsme teprve na začát řava ovčí či smělek jehlancový.
ku, při správné péči
Květinová louka tvo
se bude postupně roz
ří bohaté společen
růstat. Tento zdánli
stvo trav, bylin a květin
vě neudržovaný prvek
(původní česká květe
zeleně bude pro loka
na), kde najde útočiště
Z tolika druhů
litu přínosem i zpes
a potravu řada různé
květin a bylin
třením,“ řekl staros
ho hmyzu. „Důležité je
a také dvanácti
ta Prahy 8 Jiří Janků.
i její estetické působe
druhů trav se
Založená louka se sklá
ní, barevnost, druho
skládá založená vá pestrost a vůně. Po
dá z 33 druhů kvě
louka.
tin a bylin a dvanácti
kud se o louku řádně
druhů trav. K naleze
pečuje, vytvoří v síd
ní je tam například řapík lékař lištní zeleni pevný a stabilní este
ský, koukol polní, zvonek řepka, tický a biologický prvek,“ dodal
-hšškarda dvouletá, třezalka tečko Janků. 

33

 Na louce se nalézá pestrá škála rostlin
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bezpečnost / pozvánky
Městská policie

V ulicích je další operativní vozidlo
 S tarosta
Jiří Janků se
pravidelně
účastní
zásahů proti
problémovým
osobám

Foto: verpa

Mobilní služebna Městské policie
Praha 8 má nového pomocníka.
Radnice zapůjčila a vybavila další
operativní vozidlo, ve kterém dvou
členná posádka pravidelně kontro
luje minimálně desítku vytipova
ných problémových lokalit.
Ty se mění podle aktuální situ
ace. Jde například o oblasti Mezi
hoří, sídlištní vnitrobloky v Koby
lisích a Bohnicích, odlehlejší místa
na Střížkově a další. Díky zapůjče
nému vozidlu jsou tak pravidelně
a zejména s velkou četností pod da
leko větším dozorem místa, která si
oblíbily problémové osoby. „Na zá
kladě upozornění občanů jsou loka
lity flexibilně doplňovány. Opera
tivní vozidlo se tak bezesporu stalo
dalším důležitým článkem v soubo
ru opatření za bezpečnější osmý ob
vod,“ informoval starosta Jiří Janků.
Klasická mobilní služebna (pojízd

ná kancelář s veškerým vybavením)
působí v Praze 8 již rok.
Její operativní činnost spočívá
v zamezení přestupkové a trestné
činnosti v jednotlivých lokalitách
a ulicích a před problémovými pro
vozovnami barů a heren. Radnice
po strážnících požaduje přemísťová

ní mobilní služebny podle aktuální
situace. Velká pozornost je věnová
na situaci na Palmovce, kde zejména
v dřívějším období docházelo k čas
té distribuci drog a pohybu závado
vých osob. V průběhu letošního roku
přítomnost mobilní služebny (spolu
s aktivní pochůzkovou činností smí

šených hlídek městské a republiko
vé policie) způsobila výrazný úbytek
této trestné činnosti. „Mobilní slu
žebna však zasahuje i v dalších loka
litách. Jsou jimi například okolí sta
nic metra Kobylisy a Ládví a konečné
městské dopravy v Bohnicích,“ dodal
-jfstarosta. 
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Osobní bezpečnost

Kurzy sebeobrany
jsou velmi úspěšné
Myšlenka nabídnout občanům Prahy 8 poně
kud jinou formou zvýšení pocitu vlastní bez
pečnosti se ujala. Kurzy sebeobrany pořádané
pod záštitou radního pro bezpečnost Václava
Musílka, o nichž jsme v minulých číslech Os
mičky informovali, se setkaly s velkým zá
jmem. Po počátečním pomalejším rozjezdu
jsou všechna praktická cvičení plně obsazena.
„Nebyli jsme si úplně jistí, jak občané na
kurzy zareagují, ale výsledky předčily naše
očekávání. Ohlasy jsou jednoznačně pozitivní.
Je to i díky vysoké kvalitě kurzů, kterou jsem
si ověřil sám na sobě. Skupina cvičitelů pod
vedením Filipa Rubínka je opravdu na skvě
lé úrovni, zároveň jsou velmi příjemní a trpě
liví,“ konstatoval Musílek. O kurz mají větší

zájem ženy, ale ani muži nejsou zanedbatel
nou menšinou.
Účastníci se nejprve dověděli něco o tom,
jak se mají v případě jakéhokoli ohrožení
nebo napadení chovat, jak si zachovat chlad
nou hlavu a nepropadnout panice. Jak přivo
lat pomoc, jak rychle opustit nebezpečné mís
to. Další částí je praktický nácvik základních
obranných technik. Podle Musílka šlo vlast
ně o pilotní projekt, o test, zda je o takovýto
způsob posilování bezpečnosti zájem. „Proto
že kurzy jsou velice úspěšné, rád bych navrhl
jejich pokračování i v příštím období. Jsou uži
tečné i tím, že jsou určeny pro všechny věkové
kategorie, včetně seniorů,“ uvádí radní Václav
-vkMusílek. 

 P raktická cvičení se odehrávají
v tělocvičně ZŠ Petra Strozziho
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V této rubrice najdete názory zástupců stran
zvolených do Zastupitelstva MČ Praha 8.
Každý měsíc postupně jedna z nich vybere otázku,
na kterou odpovídají i ostatní.

ODS Praha 8

čssd

ksčm

Nebýt obstrukcí
magistrátu,
tak skoro vše

I opoziční strana
může přispět
Praze 8

Spousta práce
za námi, spousta
úkolů před námi

Všechno podstatné! S tím, že některé věci jsou
rozpracované, protože čtyřleté funkční období je
velmi krátké pro realizaci všech projektů. Kdyby
mohla samospráva konat tak, jak potřebuje sama
bez vrchnosti magistrátu a dalších státních slo
žek, byl by v Praze 8 asi ráj na zemi.
Právě administrativní průtahy ze strany magis
trátu sehrály významnou roli ve zdržení několika
zásadních věcí, jako je například projekt nového
Domu sociálních služeb. Objekt, který se začal sta
vět letos na jaře, má do dvou let poskytnout nový
domov padesáti seniorům s diagnózou demence.
Dnes v něm již naši občané mohli bydlet.
Takových příkladů je bohužel mnoho. Třeba
park na Palmovce a průtahy se svěřením pozem
ku. Školní hřiště ZŠ Palmovka a neschopnost stá
tu převést dotčený pozemek na Prahu 8. Skoro to
vypadá, že svěřování majetku ze strany dalších
subjektů je hlavním zádrhelem pro úspěšnou
práci radnice. Investovat totiž můžeme pouze do
vlastního. I proto není hotová tolik očekávaná re
vitalizace plochy před KD Krakov, protože město
nám ji odmítlo svěřit.
Na druhé straně mě těší obrovský zájem se
niorů o dvě aktivizační centra. Těší mě, že lidé
mohou bydlet ve svých bytech, které se jim přes
úpornou opoziční snahu podařilo prodat. Těší
mě zájem rodičů o tři dětské kluby, které od září
dostanou i novou tělocvičnu. Těší mě, že si ro
diče budoucích prvňáků oblíbili přípravné třídy,
které jsou příjemným řešením pro přechod do
školy. Těší mě pomoc občanů při peticích „proti
autobusovému terminálu na Ládví“ a „proti šle
hárně na Palmovce“, které jsem rozjela a úspěš
ně dokončila. Těší mě zájem o bydlení v domech
s pečovatelskou službou a další sociální služby ze
strany Gerontocentra a OÚSS. Těší mě i takové
věci, jako nový výtah na dětskou část polikliniky,
který brzy odstraní jednu velkou bariéru. Co do
dat? Třeba koupaliště Lád
ví. Mnoho dalšího se do
čtete na www.ludkova.cz
a www.odspraha8.cz. 

ČSSD požádala v tomto volebním čísle o toto
téma a to přesto, že na rozdíl od koaličních stran
se zdánlivě nemůže pochlubit tolika splněný
mi sliby jako ony. Především přístupem stran
radniční koalice, které začala zastávat názor, že
opozice je extremista a nepřítel, kterého je po
třeba potlačovat, a hlavně se s ním co nejmé
ně, a pokud možno vůbec, bavit. Přesto se díky
našemu úspěšnému zapojení do dění v rámci
ZHMP a magistrátu leccos pro Prahu 8 prosadi
lo i z opozice. Například dostavbu bazénu Šutka.
Osobně jsem v rámci jednání Rady a Zastupitel
stva HLM Prahy, kde se rozhodovalo o uvolnění
financí, výrazně podporoval uvolnění prostředků
pro tuto stavbu. Škoda jen, že v době, kdy ČSSD
již nebyla součástí vedení magistrátu, byla stav
ba sice dostavena, ale chybí venkovní prostor pro
letní koupání, chybí větší restaurační a sportov
ní zázemí, které jsem opakovaně doporučoval.
ČSSD se podílela i na vyřešení sporů mezi ob
čany a botanickou zahradou. Na jednání členů
ČSSD s předchozím ředitelem botanické zahrady
vznikl nápad na sousedské permanentky a jsem
rád, že i přes odpor ODS byly protlačeny a opa
kovaně jsou prodlužovány.
Jsme zároveň rádi, že řadu našich nápadů
z našeho volebního programu převzalo i součas
né vedení radnice, byť občas to svou činností ne
zvládlo. Třeba úpravy Elznicova náměstí i tzv.
Libeňského podzámčí bylo sice s humbukem po
liticky prodáváno, ale výsledek je nulový. Na
tomto příkladu je vidět, že na každou práci je po
třeba hledat lidi, kteří jsou elementárně schop
ni ji vykonávat. Bohužel jsme, ale díky tomu, že
jsme byli v opozici, také řadu věcí nesplnili. Tře
ba jsme nezrušili herny, přestože jsme toto ra
zantně podporovali. Také jsme nedokázali zasta
vit stavbu tunelu jménem Centrum Palmovka, na
který bude několik dalších generací občanů do
plácet, pokud s tím nové
vedení radnice rychle něco
neudělá.
ČSSD je připravena vám
naslouchat (www.komu
nalky.cz).

Vážení spoluobčané, za měsíc tu máme komu
nální volby, a tak se sluší zhodnotit uplynulé čty
ři roky. KSČM jako opoziční strana často vedla
boj „s větrnými mlýny“ pravicové rady. Mnoho
našich návrhů a podnětů bylo přehlíženo, spous
ta hlasů od občanů byla ignorována. Radnice ne
byla otevřená a přátelská k obyčejným občanům.
Nechám však kritiky, protože by to samo o sobě
vydalo na pěkně dlouhý článek.
Nám komunistům se podařilo udržet priva
tizaci bytového fondu v podmínkách, jež jsme
před lety dokázali prosadit (prodej jen bytovým
družstvům…). Zařídili jsme na potřebných mís
tech nové dopravní značení a zpomalovací pra
hy. Iniciovali jsme vznik nových parkovacích
míst. Na náš popud se například zprovozní „zad
ní“ vjezd k Beachclubu Ládví a uleví tím přetíže
né dopravě na sídlišti. Naše rady pomohly mno
ha občanům s jejich bytovou či sociální situací.
Pomáháme několika občanským sdružením v je
jich činnosti.
V uplynulém volebním období jsme nepřestá
vali upozorňovat na plýtvání, nesmyslnost a zby
tečnost některých projektů. Výstavba nové rad
nice na Palmovce, vznik/nevznik „osmičkových“
parkovacích zón... Z okna byly vyhozeny desítky
milionů korun.
KSČM jde do nadcházejících voleb s chu
tí a odhodláním prosazovat smysluplné a kvalit
ní projekty (například STOP hazardu, dostupné
obecní bydlení, více zkušených strážníků a MHD
zdarma…), které budou k užitku všem slušným
občanům nejen Prahy 8. 

Vladimíra Ludková
zástupkyně starosty
MČ Praha 8 za ODS

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
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Co jste splnili z vašeho
programu v končícím volebním období
top 09

nezávislé fórum

STRANA ZELENÝCH

Bilancujeme,
ale máme vizi
i do budoucna

Mám hloupý zvyk,
vždycky plním
své sliby

Více zeleně,
bezpečí bez heren,
partneři s občany

Jsem přesvědčená, že se nám podařilo splnit řadu
bodů, a učinit tak život pro obyvatele Prahy 8
příjemnější a rozmanitější. Opravena byla celá
řada budov, namátkou většina základních a ma
teřských škol, poliklinika Mazurská nebo
KD Krakov. Můžeme se těšit z revitalizovaných
parků, výrazně svou podobu změnily například
Kaizlovy sady a park před Invalidovnou. V sou
časnosti se opravuje park v ulici Pod Plynojemem
v Libni a brzy se také začne pracovat na nám.
Dr. Holého či v Thomayerových sadech. Podařilo
se nám opravit a postavit několik dětských hřišť
po celém území osmé městské části. Radnice bě
hem tohoto volebního období vybudovala také
fitness parky nejen pro seniory. Děti pak dostaly
skvělou možnost se učit pravidla silničního pro
vozu na dopravním hřišti u ZŠ Glowackého, kte
ré je svojí velikostí ojedinělé v celé republice.
Dle našeho slibu jsme radnici více „otevře
li“ občanům a aktivně komunikujeme skrze růz
né debaty či ankety. Zlepšili jsme webové stránky
městské části, pořádáme celou řadu kulturních
akcí, z nichž mohu zmínit třeba oslavy při příle
žitosti 160 let od položení základního kamene
kostela sv. Cyrila a Metoděje. Mezi další splně
né body z našeho programu patří realizace oprav
desítek kilometrů chodníků, které jsme vybíra
li i na základě tipů od občanů. Privatizovali jsme
také velkou část bytového fondu, tak jak jsme slí
bili, a ponecháváme část na sociální účely.
Vše potřebné se samozřejmě v rámci jedno
ho volebního období stihnout nedá. Máme pro
to konkrétní plány do budoucna a především
jasnou vizi toho, kam má „osmička“ směřovat.
S některými konkrétními počiny se začne letos
na podzim, například dlouho očekávaná revita
lizace Karlínského náměstí a oprava Kulturního
domu Ládví. V tomto trendu bychom rádi pokra
čovali i nadále. Pečlivě zaznamenáváme podně
ty občanů, komunikujeme
s nimi a chceme pro ně pří
větivější život v naší měst
ské části. 

Před čtyřmi roky jsme slíbili, že nájemníci obec
ních bytů v Karlíně a Dolní Libni budou bydlet
ve svém. Mnoho lidí nám nevěřilo, protože jim
všichni tvrdili, že dříve než v roce 2030 to není
možné. Nicméně téměř deset procent občanů
v Karlíně a v Libni nám buď věřilo, nebo si řek
li, že nám alespoň dají šanci. Jsme rádi, že jsme
je nezklamali. Většina domů je zprivatizována
a poslední vlna právě finišuje.
Museli jsme na metodě privatizace najít sho
du s našimi koaličními partnery. Aby nastala, ne
zbylo nám než akceptovat některé kompromisy
(např. věcná břemena), což však bylo pořád lepší
než neprivatizovat. To samozřejmě hrozilo, pro
tože zastupitelé zvolení za ČSSD, Stranu zele
ných a část KSČM byli soustavně proti tomu, aby
i obyvatelům Karlína a Libně byla dána tato mož
nost. Věřím, že ti si to dobře pamatují.
Privatizací domů bytovým družstvům jsme
dali šanci každému, kdo se jí chtěl zúčastnit. Ni
kdo nemusel vydat najednou vysoké částky, vše
probíhá formou postupného a ve většině případů
únosného splácení. Jsme přesvědčeni, a zkuše
nosti z jiných částí Prahy 8 to potvrzují, že jsme
privatizací bytů založili novou kvalitu života všu
de tam, kde k ní došlo. A že z ní budou profitovat
i ti, kterých se privatizace obecních bytů přímo
netýkala. Máme ambiciózní plán jak spojit bu
doucí politickou reprezentaci vzešlou z říjnových
komunálních voleb se vzniklými bytovými druž
stvy a společenstvími vlastníků bytů ve prospěch
celé Prahy 8.
Z dalších cílů, které jsme si v roce 2010 dali,
jsme rovněž mnohé splnili. Zlepšila se bezpeč
nostní situace, životní prostředí, byla zaháje
na výstavba radnice na Palmovce. Je připraven
projekt parkovacích zón v Karlíně, máme řeše
ní parkování i na auty přeplněných sídlištích. To
a mnoho dalších jsou úkoly pro příští období. Bu
deme je plnit se stejným
úsilím, s jakým jsme pro
sadili privatizaci bytů. To
nám můžete věřit. 

Zelení v tomto volebním období působí v hluboké
opozici vůči ODS a TOP 09. Přesto členky a členo
vé SZ dokázali prosadit mnoho prospěšných věcí.
Koalice po celé čtyři roky ignorovala opozici i ob
čany. Výsledkem je rozvrácené hospodaření obce
a podezřelé zakázky vyšetřované policií a úřadem
pro hospodářskou soutěž. Posledním případem je
absurdně předražená zakázka na propagaci radni
ce na Palmovce, která nás bude stát přes 1,6 mili
onu korun. Jak se vám to líbí?
Zelení jsou pozitivní strana, která umí prosa
dit prospěšné věci i z opozice. Na čem jsme pra
covali?
1. Žádali jsme lepší péči o zeleň v karlínských
ulicích i na sídlištích. Protestovali jsme proti zlo
volnému poškozování stromů a keřů ze strany
úřadů.
2. Zajistili jsme otevření dlouho zatarasených
schodů z Karlína na žižkovskou cyklostezku.
3. Herny jsou nebezpečná místa spojená se zlo
činem a drogami. Opakovaně jsme navrhovali
uzavření heren, ale koalice ODS a TOP 09 nás pře
hlasovala. Kritizovali jsme nízké příspěvky spor
tovním a mládežnickým organizacím.
4. Pomáhali jsme všem, kteří to potřebovali. Se
tkávali jsme se s jednotlivci, spolky, zástupci druž
stev nebo SVJ, odpůrci developerského drancová
ní města. Účastnili jsme se akcí sdružení 8jinak!
hledajícího budoucnost pro Palmovku a výsledky
participace bereme jako zadání pro další léta.
5. Praha 8 potřebuje omezit počet středočes
kých aut v ulicích. Parkovací zónou, která bude
vstřícná vůči místním, podporou výstavby parko
višť P+R, rozvojem železničních tratí a dalších
druhů veřejné dopravy.
Obyvatelé a obyvatelky osmičky! Máte příle
žitost proměnit naši městskou část, která je dnes
skanzenem poměrů modrého magistrátu Pav
la Béma. Prosím, připojte se k nám na Facebooku
a sledujte informace o vo
lebním programu a kandi
dátech SZ. Využijte své vo
lební právo a buďte našimi
partnery při budování lepší
a zelenější osmičky. 

Dana Kvačková
radní MČ Praha 8 za TOP 09

Václav Musílek
radní, zvolený
za Volbu pro Prahu 8,
nyní Nezávislé fórum

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8
za Stranu zelených
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Program CAP Burešova
Pondělí
 8:00–8:50; 9:00–9:50
Školička PC a internetu –
začátečníci (vede Ing. M. Vítková),
přihlašování v CAP

 9:00–12:00
Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová), od 22. 9.

 9:00–9:50
Ruština – Co v učebnici nebylo
(vede Mgr. L. Bodláková),
od 6. 10.

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

 10:00–10:50
Francouzština zábavným
způsobem
(vede Ing. K. Krpejš), od 8. 9.

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

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

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

 11:00–11:50

 8:00–8:50

 10:00–10:50

 10:00–10:50, 11:00–11:50

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

Anglický jazyk pro pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý)

Školička PC a internetu –
pokročilí, konzultační metodou
(vede Ing. J. Mrkvička) – sudé
kalendářní týdny

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

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

 10:00–10:50

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

 13:00–15:00
Španělský jazyk – mírně pokročilí
(vede Ing. F. Máčaj), od 11. 9.

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

 10:00–13:30
Stolní tenis – pro pokročilé,
hraje se v klubovně v přízemí
(vede Z. Pilařová)

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

 13:00–14:30
Přístup na internet

 14:00–16:00

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

Středa
 8:00–12:00

 13:00–14:20
Německý jazyk pro radost
(vede R. Šimonovská), od 10. 9.

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

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

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

 14:30–15:20; 15:30–16:20

Přístup na internet

Zdravotní cvičení od paty
k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)

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

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

 8:00–12:00
Přístup na internet

 9:00–12:00

Poradna pro zdravotní
a kompenzační pomůcky
(vede Bc. A. Novotná)

Arteterapie – četba světové
literatury (vede R. Svobodová),
od 26. 9.

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

 9:30–11:00

 9:30–11:00

Školička PC a internetu – mírně
pokročilí (vede P. Smitková)

 15:00–16:00

Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)
Anglický jazyk
pro mírně pokročilé I.
(vede Ing. H. Soukupová)

 15:30–17:00

Cvičení na židlích
(vede D. Husáková)

 13:00–14:20

 8:30–9:20

Přístup na internet

Školička PC
a internetu – začátečníci
(vede RNDr. E. Tomková),
přihlašování v CAP, od 1. 10.

 8:00–10:00

Úterý
 8:00–12:00

Anglický jazyk
pro středně pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová), od 11. 9.

Přístup na internet

Německý jazyk – mírně pokročilí
(vede Ing. J. Bartoš), od 16. 9.

 9:00–9:50; 10:00–10:50

Angličtina – mírně pokročilí
(vede P. Aksamítová), od 6. 10.

 11:00–11:50

 13:00–14:30

Přístup na internet

 14:30–15:50

Anglický jazyk pro mírně pokročilé II. (vede Ing. H. Soukupová)

 10:00–10:50

Právní poradenství
– jen pro objednané
Angličtina – začátečníci
(vede P. Aksamítová), od 6. 10.

 11:00–11:50

 13:00–14:30

 11:15–12:00

 13:00–16:00

Německý jazyk pro pokročilé
(vede PhDr. P. Augusta)

Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová), od 11. 9.

Stolní tenis – hraje se v klubovně
v přízemí (vede M. Bílek)

 16:00–17:00

Přístup na internet

 11:00–11:50

 10:00–10:50

 11:15–12:00

Taneční terapie
(vede R. Šamšová)

 13:00–16:00

Anglický jazyk pro mírně
pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý)

Témata v angličtině + písně
s kytarou „středně pokročilí“
(vede Ing. P. Vondráček)

Language Titbits
– jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)
Stolní tenis – hraje se v klubovně
v přízemí (vede Z. Pilařová)

 11:00–11:50

Přístup na internet
Italština (vede J. Kříž),
přihlašování v CAP, od 2. 10.

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

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

 9:00–10:00

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

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

 11:00–12:00
Psychologická poradna (vede
PhDr. M. Holá) – pro objednané
Programy PhDr. M. Holé mimo
první pátek v měsíci.

Upozornění
Zde uvádíme nově otevřené
kurzy, do kterých stále
přijímáme přihlášky:
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burza
seniorů
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8. Tel.: 286 883 676
Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova.
Kontakt: J ana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

 Kurz anglické konverzace pro

pokročilé „Enjoying English“,
který povede Mgr. H. Vašíčková.
Kurz bude probíhat každé pondělí
od 10 hod. Zájemci se mohou
hlásit v kanceláři CAP.

 „Jak si dopisovat v angličtině“

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

 Připravujeme také kurz angličti-

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

 Nový kurz italštiny, který

povede od 2. 10. J. Kříž, je
určen všem milovníkům Itálie,
italské řeči a kultury i typického
italského způsobu života. Zájemci
se mohou hlásit v kanceláři CAP.

Speciální:
 Pravidelně každý týden pořádá-

me 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.

 9. 9. od 10:00
Patchworková dílnička – v přednáškovém sále CAP v 1. patře,
pod vedením Mgr. S. Kyselové

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

 16. 9. od 8:00
Vycházka „Po dně povodňového
jezera“– vede Mgr. K. Pinkas. Sraz
v 8:00 hod. na zastávce autobusů
MHD a PID u stanice metra Ládví
na ulici Střelničná (směr Prosek
a Vysočany). Odjezd autobusem
348 v 8:10. Trasa: Zálezlice –
Vrbno – Hořín – Mělník (celkem
6,5 km)

 16. 9. od 10:00
Korálková dílnička – „kulička“
v přednáškovém sále CAP
v 1. patře, pod vedením V. Urbanové, přihlašování v CAP nutné

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

 23. 9. od 10:00
„Juan Carlos“ – povídání s H. Kohoutovou o španělské královské
rodině, v přednáškovém sále CAP
v 1. patře

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

 25. 9. od 14:00
Beseda s P. J. Brtníkem –
v relaxační místnosti CAP

 29. 9. od 14:00
„Toulky Marokem“ – cestopisná
přednáška s diashow Mgr. Jana
Mühldorfa, v přednáškovém sále
CAP v 1. patře

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

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

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

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

Program na září 2014
 9. 9. ÚTERÝ: CVIČENÍ PAMĚTI
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru
Pod vedením Ivy Hubené

 11. 9. ČTVRTEK: BABINEC – posezení při kávě a čaji.
Povídání o zážitcích letošního léta.
Při pěkném počasí venku na terase.
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru.
Pod vedením Ivy Hubené

 30. 9. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Drátování, instalace moře
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Alexandry Boušové

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 10. 9., 17. 9. a 24. 9.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit.
Sraz v 13.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Ivy Hubené

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

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

 7. 10. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Voničky – kytky ze semen
Pomůcky: pinzeta, nůž na ořezávání, koření a semena rostlin
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné 20 Kč. Pod vedením pí Boušové
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Program CAP Mazurská
Všichni návštěvníci
s členským průkazem jsou
oprávněni využívat programy
v obou centrech, stejně
tak novým zájemcům z řad
seniorů a osob se zdravotním
postižením z Prahy 8 rádi
vystavíme průkaz na obou
místech.

 14:00–16:00

 13:00–15:00

Čtvrtek

Tvořivá dílnička
(vede L. Němcová) – 29. 9.

Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS)
– liché týdny: 9. 9. a 23. 9.

 8:00–10:00

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

 8:30–9:30
 8:00–12.00

Školička PC a internetu
– mírně pokročilí
(vede Leo Lengál) – od 9. 9.

Přístup na internet

 9:00–10:00

Pondělí

 8:00–8:50
Anglický jazyk
pro začátečníky
(vede Leo Lengál) – 15. 9.

 9:15–10:15
Cvičení – Čchi-kung
(vede RNDr. J. Pospíšilová)
od 8. 9.

 9:00–9:50
Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Mgr. D. Setváková)
– od 8. 9.

 10:00–11:00
Anglický jazyk – konverzace
pro pokročilé (vede S. Patejdl)
– sudé týdny 15. 9. a 29. 9.

 10:30–11:30

Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová) – od 9. 9.

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

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

 10:00–12:00
Výtvarná dílnička
paní místostarostky
Mgr. V. Ludkové
– liché týdny: 9. 9. a 23. 9.

 13:45–14:45
Řecké tance (vede J. Čiháková)
– sudé týdny: 16. 9. a 30. 9.

 11:00–14:30
Přístup na internet

Středa
 8:00–9:00
Přístup na internet

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

Přístup na internet

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

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

 10:00–10:50
Školička PC a internetu
– pokročilí – konzultační
metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
– liché týdny: 11. 9. a 25. 9.

 11:00–11:50

Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)

Školička PC a internetu –
pokročilí – konzultační metodou
(vede Ing. J. Mrkvička)
– liché týdny: 11. 9. a 25. 9.

 9:00–9:50

 12:30–13:30

 9:15–10:15

Školička PC a internetu
pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – 17. 9.

 10:00–11:00
Školička PC a internetu
(vede Ing. V. Košťál) – 17. 9.

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

Relaxační cvičení motivované
jógou (vede E. Parma)

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

 13:00–14:30
Přístup na internet

 13:45–14:45
Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová) – od 11. 9.

 10:30–11:30

 10:30–11:30

Zdravotní cvičení na židlích
(vede L. Němcová) – od 9. 9.

Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová) – od 10. 9.

 11:00–12:30

 13:00–14:30

Stolní tenis
(vede T. Pavlovský)

Školička PC a internetu –
začátečníci (vede J. Klepetář)

Stolní tenis (vede J. Mrázek)

 12:30–13:20

 11:45–13:30

Školička PC a internetu –
začátečníci (vede Ing. M. Vítková)

Stolní tenis pro pokročilé
(vede T. Pavlovský)

Klubové posezení
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)
– liché týdny: 10. 9. a 24. 9.

 13:30–14:30

 13:00–14:00

 13:30–15:00

 8:00–9:15

Školička PC a internetu –
začátečníci (vede Ing. M. Vítková)

Italský jazyk pro začátečníky
(vede E. Hyklová) – od 16. 9.

Bingo – společenská hra
(vede L. Králíková) – 17. 9.

Stolní tenis
(vede V. Soušková)

Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)
– 1. 9. a 15. 9. hodina odpadá

 11:45–13:30

 13:30–15:00

 13:45–14:30
Anglický jazyk pro začátečníky
v liché týdny, pro pokročilé
v sudé týdny (vede E. Parma)

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

/placená inzerce/
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Zdravotní a sociální péče / inzerce / pozvánky
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů pro seniory
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz

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

 9:00–9:50
PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová)
– liché týdny: 12. 9. a 26. 9.

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

 10:00-10:50
PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová)
– liché týdny: 12. 9. a 26. 9.

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

září4
201

plánu individuálního tréninku
mozku, základní vyšetření
mozkových funkcí, sestavení
možného cvičebního plánu na
doma v případě fyzických obtíží,
možnosti úpravy domácnosti
po konkrétní operaci nebo
fyzickém omezení, možnosti
sehnání a úhrady kompenzačních
pomůcek a další.

Speciální:
 8. 9. od 17:00
Zahradní posezení s hudbou
– zpěv a harmonika

 11. 9. od 10:00

Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová) – od 19. 9.

Patchworková dílnička
s Mgr. S. Kyselovou
– materiál zajištěn

 13:15–14:00

 16. 9. od 10:00

Zdravotní cvičení na židlích
(vede I. Košťálová) – od 12. 9.

Paličkování
(vede Mgr. B. Rošická) – paličky,
herdule a materiál vlastní

 11:45–12:45

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

 17. 9. od 11:00
Korálková dílnička
(vede J. Protivová)

 18. 9. od 10:00
Zájemci o kurzy a přednášky
se mohou hlásit v kanceláři CAP
Mazurská buď osobně nebo
telefonicky na tel. č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit
na Korálkovou dílničku.
Děkujeme za pochopení.

Individuální
rehabilitační
poradna
 Spočívá v možnosti
individuální konzultace
s ergoterapeutkou OÚSS.
Můžete zde teoreticky probrat
možnosti řešení vašich problémů.
Může to být například sestavení

Korálková dílnička
(vede J. Protivová)

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

 29. 9. od 11:15
Přednáška – Pražský hrad II
– zajímavosti ze současnosti
i minulosti
(přednáší H. Kohoutová)

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

/placená inzerce/
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Zdravotní a sociální péče
Senioři

Cvičení pod širým nebem startuje
Nový projekt pohybové aktivizace
pro seniory odstartoval začátkem
září na čtyřech venkovních fitness
hřištích. Cvičení je určeno osobám
starším 55 let, které netrpí vážný
mi zdravotními a pohybovými pro
blémy. Je zaměřeno na zlepšení
celkové kondice a posílení kardio
vaskulárního systému a pohybo
vého aparátu. Každý trénink bude
přizpůsoben fyzickým možnostem
účastníků. V průběhu každé lekce
se po úvodním zahřátí organismu
přistoupí k uvolňovacím cvikům
a posilování celého těla s důrazem
na cviky zvyšující mobilitu a zlep
šující koordinaci, cvičení zakončí
strečink.
„Cvičení pod širým nebem je ak
tivizačním projektem pro seniory,
kteří mají o různé druhy pohybu
velký zájem. Naše dvě osmičková
Centra aktivizačních programů do
sud podobný druh cvičení nenabí
zela, protože to může vést pouze
zkušený trenér,“ vysvětlila důvody
spuštění projektu místostarostka
Vladimíra Ludková. Cvičení bude
probíhat za každého počasí s tím,
že každý musí zvážit účast s ohle

Rozpis tréninků
na jednotlivých
fitness hřištích:
 Fitness park Mazurská
v pondělí od 14.30 do 15.30
hodin (při CAP Mazurská)
 Fitness park Burešova
v úterý od 9.30 do 10.30 hodin
(při CAP Burešova)
 Fitness park Invalidovna
ve středu
od 9.30 do 10.30 hodin
 Fitness park Lehnická
ve čtvrtek
od 15.00 do 16.00 hodin

 Cvičit se bude pod dohledem zkušených lektorů
dem na možnost a potřeby svého
zdravotního stavu. „Jakmile však
přijdou chladné dny, cvičení pře
suneme do blízkých tělocvičen –
v Karlíně do klubu Karlík, v Koby
lisích do nově zrekonstruovaného

Gerontologické centrum, Praha 8
přijme do svého kolektivu
pracovníka/ci do denního
stacionáře na částečný úvazek

samostatné vedení
aktivizačního programu
pro skupinu seniorů
(cvičení paměti, kondiční cvičení,
ergoterapeutické činnosti aj.

 znalost problematiky onemocnění
demence výhodou

 minimálně středoškolské vzdělání
 nástup možný ihned
 práce v malém kolektivu
a rodinném prostředí
Prosíme, zašlete svůj životopis
paní Mgr. Jitce Pokludové na e-mail
jitka.pokludova@gerontocentrum.cz
www.gerontocentrum.cz

prostoru u klubu Ďáblík, v Bohni
cích do tělocvičny Centra aktivizač
ních programů pro seniory,“ dopl
nila Ludková.
Vzhledem k tomu, že je projekt
cílen jako preventivní a motivač

Neziskový sektor

Klub ŽAP bude
sídlit v Libni
Osmá městská část pronajme Klubu ŽAP neby
tové prostory ve Světově ulici v Libni. „Měst
ská část standardně vychází vstříc občanským
sdružením, která nabízejí určitou formu pomo
ci, právě formou nekomerčních pronájmů ne
bytových prostor. Což je i tento případ,“ uve
dl zástupce starosty Ondřej Gros. Mezi taková
sdružení namátkou patří Nadace Bona, Agentu
ra pro neslyšící (Tichá kavárna), Fokus, Green
Doors, Amelie, Martin či Česká společnost AIDS
pomoc (Dům světla).
Klub ŽAP je nezisková, humanitární organi
zace, která sdružuje ženy po ablaci prsu pro ra
kovinový nádor. Ženám nabízí například pravi
delné speciální cvičení, ergoterapie, rekondiční
-hšpobyty, přednášky či besedy s lékaři. 

ní program pro zdravé stáří a stár
nutí, bude pro seniory bezplatný.
A aby byl každý trénink efektivní,
budou lektoři jednotlivé cviky pre
zentovat a dohlížet na jejich správ
né provedení.
Zájemci se mohou účastnit tré
ninků podle svého výběru a vhodné
je si cvičení rezervovat na e-mailu
lektorky Pavlíny Aksamítové: pav
la.aksa@gmail.com, která také po
skytne veškeré informace.  -red-
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Zdravotní a sociální péče
 S kica nového
výtahu
u vchodu do
polikliniky

Klubu seniorů

přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8
Provozní doba klubu: ú
 terý
15.00–18.00 hod.
čtvrtek 13.00–16.00 hod.

Program na září 2014
 9. 9.–15.00 hod.
Vyrábíme voňavé
levandulové sáčky
s Mgr. Neckářovou

Poliklinika Mazurská

Dětské oddělení bude
mít po letech výtah
V dětské části Polikliniky Mazur
ská se v polovině září začne s ve
stavbou nového výtahu. Její první
patro bylo dosud pro rodiče s ko
čárky, seniory a osoby s postiže
ním velmi obtížně dostupné. „Se
synem navštěvujeme ordinaci dět
ské kardioložky a naprosto jsem
chápala ty desítky žádostí o řeše
ní velmi špatné dostupnosti první
ho patra, jehož příkré schodiště je
samo o sobě zkouškou síly a kon
dice. Bez pomoci dalších osob se
tam mnohdy při vynášení mimin
ka a kočárku neobejdete,“ uvedla
místostarostka Prahy 8 Vladimíra
Ludková.
Dětská část, kde se však nachází
i hojně využívané ordinace pro do
spělé, bude proto již do dvou mě

síců dostupná díky dostavbě ven
kovního výtahu. A není to jediné
zlepšení, které čeká v dohledné
době návštěvníky polikliniky. Brzy
projde obnovou dnes velmi ponu
rá vstupní hala v hlavní části ob
jektu. Návštěvníci možná zazna
menali i zlepšení stavu sociálních
zařízení, kde docházelo k častým
krádežím a znečišťování. „Rozhod
li jsme se toto řešit uzamčením toa
let s tím, že všechny ordinace mají
klíče k zapůjčení pro své pacienty.
Až na jednoho lékaře všichni tako
vé opatření uvítali, protože jedno
značně přispělo k nápravě situa
ce,“ vysvětlila Ludková toto drobné
opatření v chodu polikliniky s tím,
že u vrátnice je stále k dispozici jed
-vkno neuzamčené WC. 

Navštivte naše další
kluby seniorů v Praze 8
V klubech vás čekají rovněž zajímavé akce
(hudební odpoledne, přednášky, promítání, trénink paměti,
výtvarné dílničky, zábavné hry, apod). Podrobný program
je k dispozici na nástěnkách klubů, nebo na tel.: 283 842 214
Adresa

Provozní doba

DPS Křižíkova 50
Dům s peč. službou

úterý a čtvrtek
15.00–18.00
13.00–16.00

 11. 9.–14.00 hod.

 23. 9.–15.00 hod.
Vyrábíme pletená srdce
s Mgr. V. Ludkovou

 25. 9.–14.00 hod.
Společná klubová vycházka
do botanické zahrady (sraz
ve 13.00 hod. Na Pazderce,
autobus č. 102, 144)

Trénink paměti
– Bc. A. Novotná

 16. 9.–15.00 hod.
Hrajeme BINGO

 30. 9.

 18. 9.–14.00 hod.
Hudební odpoledne
Mgr. V. Vomáčky
(tři velká „V“ české lidovky)

Celodenní klubový výlet
vlakem do Olomouce
(info v KS Křižíkova
u Mgr. Neckářové)

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup na internet
a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin
je pro vás přítomen lektor Adam Novák.

Na následujících
místech je pravidelně
k dostání:
 ÚMČ Praha 8, infocentrum,

tzv. Bílý dům,
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

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

ZDARMA

a8.cz
www.prah
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Strážníci mají ní
rativ
nové ope
vozidlo
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 str. 5

ie Libni
Lsleavg
í výročí v
o

 více na

str. 8

 Nemocnice Na Bulovce,

Budínova 2, Praha 8 – Libeň

 Dětský klub Karlík,

Kollárova 6, Praha 8 – Karlín

 Divadlo Karla Hackera,

Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy

Vedoucí klubu

 Kulturní dům Ládví,

Mgr. M. Neckářová






Burešova (Binarova) 1661/2, Praha – 8 Kobylisy
Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8 – Kobylisy
Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja

DPS Bulovka 10
Dům s peč. službou

pondělí a čtvrtek
13:00–16.00

A. Šoutová

DPS Burešova 12
Dům s peč. službou

pondělí až čtvrtek
14.00–16.00

R. Šamšová

ul. Taussigova 1172

pondělí a středa
13.00–16.00

 C
 haberský dvůr, Hrušovanské náměstí 253/5,
Praha – Dolní Chabry, 184 00

D. Luczy

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

 sychiatrická léčebna Bohnice (hlavní budova),
P
Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice

září /2014
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Zdravotní a sociální péče
Alzheimerova choroba

Jak správně pečovat o nemocného
Péče o člověka s Alzheimerovou
chorobou či jiným typem demen
ce je mimořádně náročná a vyčer
pávající. Péči o člověka s demencí
je třeba se – podobně jako jakou
koli jinou činnost – naučit. Rodin
ný pečující obvykle časem získává
zkušenosti a dokáže si s péčí po
radit lépe než na začátku. Hledání
správné cesty ale může být náročné
a svým způsobem bolestivé. „Plán

Pečující si zaslouží
maximální míru pomoci,
říká místostarostka
Ludková.
Alzheimer Prahy 8 se proto ve své
další etapě obrací i na rodinné pe
čující a nabízí jim profilový kurz, ve
kterém mohou získat řadu nových
dovedností, informací a inspiraci,
jak pokračovat v náročné péči o své
blízké,“ řekla místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Rodinní pečující, kteří se stara
jí o člověka s demencí doma, čas
to získávají podporu a základní in
formace během konzultací v České

 P ečovat o člověka s Alzheimerovou chorobou je náročné
alzheimerovské společnosti (ČAS).
Ukazuje se ale, že někteří by ocenili
podrobnější a komplexnější návody,
které se během konzultací nemo
hou dozvědět. „Plán Alzheimer Pra
hy 8 byl proto od počátku plánován
vedle odborné veřejnosti, dětských
kolektivů také pro blízké pečující,
kteří si zaslouží maximální míru po
moci ve své nelehké roli,“ vysvětlila
Ludková. Dvanáctihodinový kurz,
který ČAS připravila, se bude zabý

vat různými aspekty péče o člově
ka s demencí v domácím prostředí.
Účastníci získají základní informa
ce o demenci a jejích příčinách, pro
berou zdroje pomoci (sociální služ
by atd.), najdou inspiraci k denním
aktivitám s lidmi s demencí, dozvědí
se jak komunikovat s lidmi s demen
cí a jak manipulovat s těžko pohyb
livým člověkem. „Za velmi důležitou
součást kurzu považuji problemati
ku péče o sebe, neboť ta je pro dlou

hodobé setrvání člověka v domácím
prostředí klíčová. Pouze odpočinutý
rodinný pečující je schopen starat se
o někoho dalšího,“ dodala Ludková.
Rodinní pečující velmi často boju
jí s časem, i proto bude kurz nabíd
nut ve třech formách. První typ bude
intenzivnější – kurz se uskuteční ve
dvou dnech vždy po šesti hodinách
(5. a 19. listopadu). Druhý je vhod
ný pro lidi, kteří si mohou odběhnout
pouze na pár hodin – proběhne šest
dvouhodinových setkání (11. listo
padu až 16. prosince). Pro zájemce,
kteří se z domova uvolňují pouze vel
mi obtížně, se chystá kurz dostupný
na internetu (od listopadu).
Oba kurzy budou probíhat v síd
le ČAS v budově Gerontologické
ho centra v Šimůnkově ulici 1600
v Kobylisích. Kurz je pro rodinné
pečující z řad občanů Prahy 8 bez
platný. Finanční podporu má vedle
Prahy 8 také ze strany ministerstva
zdravotnictví.
Hlásit se můžete telefonicky
(283 880 346), nebo elektronicky
prostřednictvím naší webové strán
ky www.alzheimer.cz, kde najdete
další informace. Kurz má omeze
-jfnou kapacitu. 

Neuropsychiatrická péče

INEP propojuje řadu lékařských oborů
Institut neuropsychiatrické péče
(INEP) nabízí širokou škálu zdra
votnických služeb zaměřených
na prevenci, diagnostiku a léčbu
neuropsychiatrických onemocně
ní, mezi něž patří například poru
chy paměti, Alzheimerova nemoc,
Parkinsonova nemoc, třes, tiky,
deprese, úzkosti, anorexie, autis
mus, bolesti hlavy, epilepsie, po
ruchy spánku a mnohé další.
Hlavní předností Institutu neu
ropsychiatrické péče je úzké pro
pojení řady lékařských oborů za
měřených na duševní zdraví

a nemoci mozku v rámci jednoho
pracoviště. Tento přístup umožňu
je rychlejší diagnostiku a efektiv
nější léčbu nemocných. INEP patří
mezi vůbec první ambulantní za
řízení v ČR, které poskytuje kom
plexní neuropsychiatrickou péči
klientům všech věkových katego
rií od dětského věku po seniory.
Důraz je kladen zejména na in
dividuální přístup a mezioborový
pohled zahrnující obory: neuro
logie, psychiatrie, dětská neurolo
gie, dětská a dorostová psychiat
rie, neurochirurgie, psychoterapie

a neuropsychologie. Nemocným
je poskytována komplexní péče
a podpora zahrnující nejen vyšet
ření lékařem, ale také konzultaci
psychologa, rodinné poradenství,
vyšetření paměti neuropsycholo
gem či psychoterapii.
Institut spolupracuje s řadou
svépomocných pacientských or
ganizací, kde jsou nemocným a je
jich rodinám nabízeny další služby
a volnočasové aktivity, například
rehabilitační a sportovní pobyty,
zájmové kroužky, odborné před
nášky, pracovní poradenství apod.

INEP sídlí na adrese Křižíko
va 264/22 nedaleko stanice me
tra Florenc a Křižíkova. Nemoc
ní se mohou objednávat na tel.:
223 001 966, nebo na e-mailu
-redinfo@inep.cz. 

DALŠÍ informacE:
 www.inep.cz
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Příměstský tábor

Šedesátku dětí čekal nabitý program
N
 echyběla

Již 5. ročník letního příměstského tábora, kte
rý pořádá Městská část Praha 8 ve spoluprá
ci se Salesiánským střediskem Kobylisy, je za
námi. Uskutečnil se ve dvou termínech, a to
11. až 15. srpna a 18. až 22. srpna. „Příměstský
tábor je skvělá možnost, jak se rodiče mohou

ani soutěž
v přetahování
lanem

V rámci aktivit na příměstském
táboře nechyběly ani tvořivé
práce spojené se spoustou
pohybu a vzdělávací den
na téma multikulturalismus.
postarat o zábavný program svých ratolestí i ve
chvíli, kdy sami musí trávit čas v práci,“ sdělila
radní Markéta Adamová. V letošním roce se ho
zúčastnilo celkem 60 dětí. O dvacítku táborníků
ve věku od tří do sedmi let se starali zkušení ve
doucí Salesiánského klubu, program pro starší,
ve věkovém rozmezí osm až patnáct let, vytvoři
lo Salesiánské středisko pro mládež.
Program byl připraven tak, aby se v prvních
dnech mezi sebou mohli všichni seznámit a ska
marádit. Společně si děti užily aktivity při dvou

tematických dnech – pirátském a vesmírném.
Sportovní a adrenalinový zážitek na ně pak če
kal v lanovém centru. Do přírody a centra Prahy
zároveň se děti podívaly během výletu do dvou
pražských parků, konkrétně Stromovky a Let
né. Zatímco na Letné je čekaly hry připravené je
jich vedoucími, ve Stromovce si navíc užily i hi

pocentra a atrakcí v lunaparku. V rámci aktivit na
příměstském táboře nechyběly ani tvořivé práce
spojené se spoustou pohybu a vzdělávací den na
téma multikulturalismus. „Velké poděkování pat
ří organizátorům a táborovým vedoucím za to, že
děti mohou mít hezké zážitky i z prázdnin, které
-vktráví v Praze,“ konstatovala Adamová. 

Finanční dar

Volný čas

Radnice podpoří
službu pomoci rodinám

Klub Mapa nabídne
podzimní sportovní den

Osmá městská část poskytne
o. s. STŘEP finanční dar ve výši
dvě stě tisíc korun. Peníze bu
dou použity na v České republi
ce ojedinělou službu „mobilního
týmu“, který dochází přímo do ro
din, kde diagnostikuje a následně
řeší problémy.
„Se sdružením STŘEP spo
lupracuje sociální odbor úřadu
v rámci pilotního projektu. Již
v tuto chvíli je zřejmé, že služby
mobilního týmu mají maximální
výsledky při minimálním zatížení
rodin. Protože chceme, aby pro
jekt v Praze 8 pokračoval i po září
2014, do kdy má zajištěné finan
cování, rozhodli jsme se službu
finančně podpořit,“ uvedla radní
Markéta Adamová.

Klub Mapa, jenž začal fungovat
v květnu letošního roku, si klade za
cíl poskytnout dětem ve věku šesti
až dvanácti let prostor pro to, aby
mohly trávit svůj volný čas aktiv
ně. Zřizovatelem klubu je MČ Praha 8, která hradí jeho provoz, a pro
to jsou jeho služby zdarma. Za čty
ři měsíce od svého otevření si klub
získal desítky nadšených návštěv
níků z řad dětí.
Během letních prázdnin se
v Mapě uskutečnila řada tematic
kých akcí. Přestože léto a prázd
niny jsou už za námi, klub chys
tá i v září zábavný program, který
zpříjemní nastávající podzim.
Jednou ze zářijových událostí, na
kterou se můžete těšit, bude Spor
tovní den s radní Markétou Ada

Mobilní tým je složen ze so
ciální pracovnice, psycho
loga, speciálního pedagoga
a specialisty pro národnostní men
šiny. Dochází do rodin a domác
ností, kde se seznámí s prostře
dím a provede diagnostiku. „Díky
tomu může následně vyhodnotit
a řešit problémy klienta, a to kom
plexně, efektivně a zcela na míru
jeho potřebám,“ přiblížila radní.
Mobilní tým již zajistil pro
řadu rodin z Prahy 8 podporu
v rodinných vztazích, ve výchov
ných selháváních, ve škole v po
době asistenta pedagoga a vy
řešil situaci chlapce, se kterým
nebylo doma vhodně zacháze
no a mohlo v budoucnu dojít až
-hšk jeho týrání. 

movou. Uskuteční se 18. září 2014
po celé odpoledne od 14 hodin pří
mo v prostorách klubu a v jeho vel
ké zahradě. „Sportovní den chceme
pojmout jako takovou netradiční
olympiádu. Soutěžit se proto bude
v nezvyklých disciplínách jako na
příklad v jízdě na koloběžce, bad
mintonu, házení frisbee a řadě
dalších. Netřeba dodávat, že v sou
těžích mohou děti vyhrát zajímavé
odměny. Všechny srdečně zvu,“ in
formovala Adamová.
Klub Mapa najdete na Palmovce,
v ulici Sokolovská 121. 

více informací:
 www.klub-mapa.cz
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Kurzy anglického jazyka
Pořádá: Gema, o. p. s. (Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy)
Kdy: 1. skupina každé pondělí, 2. skupina každé úterý
Kde: Gerontocentrum, Šimůnkova 1600
V kolik: 9.25–10.55 hodin
Začátek kurzu: 1. skupina – 1. 9. 2014, 2. skupina – 2. 9. 2014
Konec kurzu: 1. skupina – 15. 12. 2014, 2. skupina – 16. 12. 2014
Počet lekcí: 15 x 1,5 hodiny. Cena za celý kurz: 675 Kč

GEMA - podpora zdraví seniorů,
rozvoj gerontologie, geriatrie
a kvality péče o chronicky nemocné
Šimůnkova 1600
182 00 Praha 8 – Kobylisy
tel: 286 883 676
e-mail: lucie.forstova@gerontocentrum.cz
Úřední den: PO a ST 9.00–16.00 hod.

Kurzy nejsou vhodné pro úplné začátečníky.
Pro více informací a rezervace využijte tel. č.: 286 883 676,
nebo recepce Gerontocentra

Vás zve na 13. ročník
Taneční pro seniory 2014
za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR
Začínáme 6. 10. 2014v 15.00 hodin. Partner není podmínkou.
Přijďte se pobavit, seznámit, zatančit si i naučit se něco nového.
Kde: Kulturní dům Krakov
(metro C – Kobylisy, poté bus č. 102, nebo 177 na zastávku Krakov. KD
Krakov se nachází po pravé straně od zastávky, za Obchodním centrem
Krakov.)
Předběžný program:
Dvě lekce: pondělí 6. 10. a 13. 10. od 15 do 17.30 hod.
Profesorka Jitka Bonušová – Country tance (Zuzana, Virginia reel, Jiffi
mixer, Playboy, Main Mixer, Pískající Rufus…).
Tři lekce: pondělí 20. 10., 27. 10. a 3. 11. od 15 do 17.30 hod.
Profesorka Jitka Bonušová – České lidové tance a Hanácká beseda
(Bednář, Pletený, Trnky…, Hanácká beseda – ty nejkrásnější z hanáckých
tanců).
Slavnostní prodloužená: pondělí 10. 11. 2014 od 15 do 20 hod.
Cena: 38 0 Kč – celý kurz (5 lekcí + prodloužená)
80 Kč – 1 lekce/prodloužená
V ceně je zahrnuto občerstvení na slavnostní prodloužené.
Na každé lekci tanečních je možnost zakoupit teplé
i studené nápoje. S účastí na akci souhlasíte
s natáčením a focením. Tyto materiály mohou být použity
pro reklamní a marketingové účely GEMA, o. p. s.

Přihlašuji se na kurz tanečních pro seniory
v termínu 6. 10.–10. 11. 2014
Jméno, adresa, telefon (prosíme, vyplňte všechny údaje):

 září 2014 
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Staňte se dobrovolníky
v novém klubu
pro sociálně
znevýhodněné děti!
Do nově otevřeného klubu Mapa pro
sociálně znevýhodněné děti v Praze 8 na
Palmovce hledáme dobrovolníky, které
baví práce s dětmi a rádi jim věnují
kousek svého volného času. Můžete
se zapojit do běžných aktivit v klubu
(hry, kreslení, rozvoj dětí), nebo do
pravidelného doučování jedenkrát
týdně či si vyzkoušet lektorování
„kroužku“ v tom, co vás baví. Pokud
nemáte čas pravidelně každý týden,
ale rádi připravíte pro děti jednorázové
tematické odpoledne (výtvarný den,
taneční odpoledne, fotbalový zápas na naší
obrovské zahradě…), i to je skvělý nápad!
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Klub Mapa je odpoledním klubem pro děti ve věku 6 až 12 let, jehož cílem je poskytnout
těmto dětem bezpečný prostor pro trávení volného času a rozvoj jejich osobnosti,
a zároveň jim pomoci dohnat možný hendikep v oblasti vzdělávání, a to jak nabídkou hodnotného
trávení volného času, tak formou doučování. Děti jsou vedeny k samostatnosti, kreativnímu přístupu
a jsou podporovány v rozvoji sociálních a komunikačních dovedností.

Klub Mapa je otevřen každé pondělí až čtvrtek od 13.00–18.00 hodin,
na adrese Sokolovská 121 (na Palmovce).

Vstup do klubu i na veškeré akce je zdarma!
Kontakt: www.klub-mapa.cz • tel.: 602 170 947
Pokud vám čas nedovolí věnovat se v klubu Mapa přímo dobrovolnictví, ale rádi byste klub podpořili,
budeme vám vděčni za jakoukoli hmotnou podporu, především dětské knihy, časopisy,
maškarní kostýmy, výtvarné potřeby a sportovní vybavení.
Klub Mapa laskavě podpořili: Městská část Praha 8, zahradnictví Starkl, Cinemart a. s.,
časopisy Junior, Mateřídouška a Simpsonovi.

Zřizovatelem klubu Mapa je Městská část Praha 8

32
pozvánky

Měsíčník Městské části Praha 8

www.praha8.cz

 září 2014

 září 2014 

pozvánky

www.praha8.cz

Měsíčník Městské části Praha 8

33

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

Program
na září 2014
 Hudební procházky
do 21. 9. venkovní expozice
Ornamentální zahrada každou neděli
v 17 hod. Koncert není zpoplatněný.
14. 9. Wichterle kvintet
(L. Sluka, G. Bizet, A. Rejcha)
21. 9. Kvartet lesních rohů
(J. V. Stich, L. van Beethoven, W. A. Mozart)

 SUŠKA_RAIS
do 16. 11. 2014 venkovní expozice,
9.00–19.00 hod.
Celkem 17 objektů umístěných po celém
areálu trojské botanické zahrady.

 Semena a plody na cestách
do 12. 10. 2014, 9.00–19.00 hod. (září),
9.00–17.00 hod. (říjen), výstavní sál,
Ornamentální zahrada, Stráň a fóliový
skleník v severní části BZ
Díky elektronovému mikroskopu se před
vámi odehraje na velkoformátových
fotografiích Viktora Sýkory fascinující
divadlo, které je každodenní rutinou života
rostlin. Výstava je zároveň doplněna živými
exponáty – rostlinami, které jsou středem
zájmu fotografova objektivu.

 Vinobraní
13.–14. 9. 2014, vinice sv. Kláry
Zvláštní vstupné 100 Kč/osoba na den,
sousedské ani jiné permanentky se na tuto
akci nevztahují. Přehlídka těch nejlepších
vín předních vinařů. Nebude chybět ani
víno z vinice sv. Kláry a ti, kteří mají rádi
mladé víno, mohou ochutnat burčák.
sobota 13. 9.
13.00–16.45 Holokrci
17.00–19.00 Schovanky
neděle 14. 9.
13.00–13.45 Jitka Vrbová, Standa Chmelík
a Hot jazz Praha
15.00–19.00 The Fribles
Hladové zasytí několik občerstvovacích míst
se širokou nabídkou lákavých dobrot. Po
oba dny pořádáme komentované prohlídky
expozicí výroby vína od 14 do 17 h. Nutná
rezervace na eva.vitova@botanicka.cz.

 Kurátorské provázení
25. 9. 2014, venkovní expozice, sraz
u pokladny JIH, 16 h, vstupné dobrovolné
Petr Hanzelka – Podzimní trvalky
Zahradou vás obvykle každý čtvrtek
v měsíci provede kurátor příslušné sbírky.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace najdete na www.botanicka.cz
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kultura
Historie herectví

Výstava připomene krále komiků
 S tarosta

Souputníci malého Vlastíka z oněch zapráše
ných plácků tak nějak zanikli. Ztratili se, zmize
li v ubohém marazmu svých všedních vlastních
životů. Malého Buriana brává jeho otec mezi li
berecké ochotnické nadšence, a tak si pomalu
začíná přičichávat nejdříve k malému a poslé
ze velkému divadlu. Svým bavičským nadáním
od Pána Boha exceloval nejprve mezi přáteli. To
však byl první krok ke skutečnému veřejnému
vystupování.
Opravdové první zlaté vavříny sklízel v kaba
retu Červená sedma v Hybernské ulici. Odtud
vystartoval ke gloriole skutečného „krále ko
miků“, čímž jej, jak dnes už málokdo ví, ověnčil
sám E. A. Longen.

Jiří Janků
(vpravo)
převzal
záštitu nad
záměrem
Pavla Holíka
uspořádat
v radničních
prostorách
výstavu
o Vlastovi
Burianovi.

Kvůli fotbalu vyhazov
Hvězda Vlasty Buriana se jevila zřetelně vychá
zet, král ve Švandově divadle, v kabaretu Feren
ce Futuristy, ale největší popularity začal do
sahovat v Rokoku u Karla Hašlera. Milý Vlasta
ale několikrát nestihl představení, kupodivu to
bylo kvůli jeho neskonalému fandovství k fotba
lu. Tehdy to přece z Letné na Václavské náměs
tí trvalo poněkud déle. Hašler se rozzuřil, a tře
baže byl Burian šlágrem jeho divadla, tak ho na
hodinu vyhodil.
Burianův vynucený odchod z původního an
gažmá se stal vlastně prapříčinou jeho závratné
kariéry. Za pomoci vlivných přátel se našlo jedi
nečné a šťastné řešení v podobě pronájmu diva
dla v suterénu budovy Báňské a hutní společnosti
v Lazarské ulici, kde divadlo začalo svou činnost
19. prosince 1930. Hrála tam řada významných
hereckých osobností, co jméno, to legenda a kus
české kulturní historie. Ale Vlasta pobýval velmi
často mimo dům, neboť byl neobyčejně vytížen
i filmováním. Byl to svérázný, ale dobrý šéf. Ni
kdy nebyl „kolenovrt“, měl luxusní vilu s teniso
vým kurtem (byl doslova sportovním fanatikem
– miloval box, cyklistiku, hokej, atletiku, golf
a další sporty), vystřídal ve svém životě mnoho

automobilů, a právě jeho nejoblíbenější sportov
ní vůz, slavná brněnská „Zetka“, bude vystavena
na výstavě „V. Burian a Veselá Libeň“ 27. září od
12 hodin v Grabově vile v Libni.

Láska k dobrotám
Připomeňme ještě Burianova velkého koníč
ka, jímž bylo kulinářství. Když se mu podařilo
z lahůdkářství Steiner získat do své vily osobní
ho kuchaře Jaromíra Trejbala, pak si začal vše
řádně vychutnávat. Ale nezapomeňme, že to
bylo podmíněno příkazem Burianovy manželky
Niny, která Trejbalovi jasně sdělila: „Jaroušku,
jestli Vlastík přibere jen jedno deko za rok, tak
letíš.“ A představte si, že Trejbal na tu dobu va
řil menu i o sedmi chodech, a strava byla tak ra
cionálně sestavena, že Burian skutečně to deko
nepřibral.

Společnost Vlasty Buriana
V roce 1997 jsme založili s mým bratrem Pe
trem a Pavlem Mangem (Vašků z Cirkusu Hum
berto) Společnost Vlasty Buriana. Akcí na jeho
počest a na jeho vzpomínku jsme již uskutečnili

téměř stovku. Asi největší bylo převezení ostat
ků Vlasty Buriana a jeho ženy Niny na nejpo
svátnější místo českého národa – Vyšehradský
hřbitov. Má pamětní desku na vile, kde bydlel,
plastický obraz na stadionu Sparty, kde jsme při
pomněli jeho fandovství k brankářskému řemes
lu a lásku ke Spartě. Ze všech osobností, které
chválí činnost naší společnosti, cituji známého
baviče, muzikanta, malíře a spisovatele F. R. Če
cha: „Mám velkou radost, že tak velký komik má
takovou společnost, která se o něj stará. A já se
musím pochlubit, že si velmi považuji, že mezi
ty lidi patřím. Vlasta Burian je dodnes jednička
a my všichni jsme sto tisíc mil za ním! Vlasta Bu
rian byl Zátopkem české zábavy!“
Prakticky celý život jsem strávil na obvodu
Prahy 8, o to více jsem potěšen, že můžeme je
jím obyvatelům připomenout, jak a kde Vlasta
Burian začínal a jak se v době Krále komiků ba
vila Libeň. Uvidíte unikátní pohlednice ze sbír
ky Jaromíra Farníka a hlavně si nenechte ujít
již zmíněný Burianův vůz. Ať se vám to všech
no líbí a basta – Burian Vlasta!  Pavel Holík


Karlínské trhy zase každou sobotu
Po letních prázdninách se Karlínské farmářské trhy opět rozeběhly svým
tradičním tempem. Každou sobotu mají jejich návštěvníci možnost
zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, pečivo, řeznické speciality nebo
mléčné výrobky. K tomu si samozřejmě v příjemném prostředí pod
platany mohou dát kávu, pivo, víno a jiné dobroty. Lidé se 20. září
mohou těšit na rybí speciál trhů. Dorazí například prodejce živých
ryb Tomáš Vild z Loun. Přiveze živé kapry, pstruhy nebo siveny, sumce
a jesetery, s možností nechat si rybu zabít a vykuchat. K lákadlům
budou jistě patřit i paštiky z mořských a sladkovodních ryb. -jf-

Společnost Vlasty Buriana

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

Osmík, Karlík a Ďáblík opět lákají
Všechny tři dětské kluby Prahy 8 – Ďáblík, Osmík
a Karlík – od začátku září opět slouží dětem a ro
dičům. Otevírací doba zůstala stejná jako v uply
nulém školním roce. Novinkou je prostor při
Dětském klubu Ďáblík, který bude sloužit jako
tělocvična, tak aby se nemuselo po dobu cvičení
složitě stěhovat vybavení klubu.
„Tělocvična vznikla přestěhováním stávají
cího klubu seniorů v přízemí do prvního patra,
do nových krásných prostor ve stejném objektu.
Proto bych ráda poděkovala také jeho návštěvní
kům, že s tímto krokem souhlasili,“ uvedla mís

tostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková ke vzni
ku tělocvičny. „Vzhledem k tomu, že nemám
ráda jednostranná řešení, tak i tento prostor
bude sloužit více skupinám. Za chladného po
časí tam bude probíhat cvičení pro seniory, kte
ré se sem přesune z venkovních posiloven, a své
útočiště tam najdou také seniorští stolní tenis
té, kteří se dosud tísnili v nevyhovujících prosto
-vkrách klubovny v DPS Burešova.“ 

 O zábavu v dětských klubech není nouze

Více informací:
 www.detskekluby.cz

Otevírací doba dětských klubů:
 DK Osmík

 DK Ďáblík (Taussigova ulice):

 DK Karlík (Kollárova ulice):

(Těšínská ulice, KD Krakov):
Pondělí až pátek: 8.00–12.00
Pondělí až čtvrtek: 13.00–17.00
(odpolední provoz
od října 2014)
Malování, tvoření, zpívání
a hraní každý den.

Pondělí: 9.00–13.00 hodin (10.00–11.00 výtvarná dílna,
odpolední provoz od října do 17.00 hodin)
Úterý: 9.00–13.00 hodin
(odpolední provoz od října do 17.00 hodin)
Středa: 9.00–13.00 hodin (10.00–11.00 pohybovka)
Čtvrtek: 9.00–13.00
Pátek: 9.00–13.00

Pondělí: 8.00–13.00
(odpolední provoz od října do 17.00 hodin)
Úterý: 8.00–13.00
(odpolední provoz od října do 17.00 hodin)
Středa: 8.00–13.00 (10.30–11.30 výtvarná dílna)
Čtvrtek: 8.00–13.00 (10.00–11.00 pohybovka)
Pátek: 8.00–13.00
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Komorní koncerty

V kostele sv. Petra
a Pavla opět zazní hudba
 K oncerty

Foto: Renáta Molová

v bohnickém
kostele mají
neopakovatelnou
atmosféru

Cyklus pravidelných koncertů v kostele
sv. Petra a Pavla v Bohnicích se koná vždy 8. dne
v měsíci od 19.30 hodin (kromě letních prázd
nin), pořadatelem je Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla. Myšlenka pořádání kulturních
akcí v bohnickém kostele vznikla před šesti lety,
kdy kostel oslavil 850 let od svého vysvěcení.
Objekt má výbornou akustiku a je přímo stvo
řený pro komorní koncerty. Během šesti let, co
se koncerty pořádají, si již „Osmičky“ našly svůj

okruh posluchačů, kteří se rádi vracejí. Kostel
svatého Petra a Pavla si budete moci prohléd
nout i během Dnů evropského dědictví v sobo
tu 13. září od 14 do 17 hodin. 


Renáta Molová

Více o koncertech:
 www.osmicky.cz

Divadlo Kámen

Nová sezona startuje v půli září
Divadlo Kámen startuje 16. září další, již sedm
náctou „kamennou“ sezonu. Jako obvykle ji za
hájí netradičně, tentokrát divadelním předsta
vením spojeným s vernisáží. Konkrétně dojde
k propojení hry Ras al Chajma a vernisáže výsta
vy Příběhy nové kultury, a to doslova před diva
dlem, při divadle i po divadle.
„Hra Ras al Chajma pojednávající o ztrátě mo
bilního komunikačního zařízení (jinými slovy
telefonu) je v některých úsecích improvizovaná,
proto lze očekávat, že se v ní toho večera objeví
i útržky z výstavy či dokonce určité interpreta
ce některých vystavených exemplářů,” upřesňu
je režisér divadla Petr Odo Macháček.
Výstava Příběhy nové kultury nabízí portréty
a příběhy lidí, kteří žijí občansky aktivně a v blíz

kém vztahu s přírodou. Jedná se o část putovní
výstavy vytvořené v rámci mediálně-vzděláva
cího projektu Učíme se příběhy iniciátorek Len
ky Papadakisové a Kateřiny Jonášové (www.uci
mesepribehy.cz).
Novinkou nejen pro tento večer, ale i pro další
představení Divadla Kámen v této sezoně budou
vstupenky na konkrétní místo a přítomnost her
ce/uvaděče v jedné osobě, který každého hosta
osobně uvítá, pomůže mu najít místo a v případě
zájmu ho také zasvětí do okolností představení.
„Vstupenky na konkrétní místo opět zavádíme
především proto, aby si diváci před představe
ním mohli v klidu a pohodlí posedět v kavárně
a nemuseli se strachovat, že potom budou sedět
- kamv poslední řadě,“ doplnil Macháček. 
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Výstava

Cesty ke svobodě – nová expozice v Karlíně
V galerii pojišťovny Kooperativa v Karlíně byla
v polovině srpna zpřístupněna nová expozi
ce českého umění s názvem Cesty ke svobodě
a podtitulem Společnost – Válka – Umění 1914–
1918. Výstava má v zásadě dva koncepční okru
hy: společenský vývoj a boj o samostatnost – tato
část se zaměřuje především na úlohu legií, to vše
v kontextu s českým uměním.
„Naším prvořadým koncepčním záměrem
bylo vyzdvihnout fakt, že jedním z důsledků
první světové války byl rozpad Rakousko-uher
ské monarchie a vznik nových států. Tedy i Čes
koslovenska, což přineslo samostatnost a svo
bodu českého a slovenského národa. A také, že
cesty k této změně, protože jich bylo mnoho,
byly velice složité. Chtěli jsme zdůraznit, že sna
ha o samostatnost, svébytnost a svobodu byla
dlouhodobým procesem sahajícím až ke svaté

 Výstava referuje i o boji za samostatnost

mu Václavu, že nám jako národu takzvaně ne
spadla z nebe, ale že byla těžce vybojována,“
říká kurátorka sbírky pojišťovny Kooperativa
Rosana Murcott.
Výstavu doprovází, tak jako všechny ostatní,
které Kooperativa v posledních letech uspořáda
la, výpravná publikace, která důkladně sleduje
a popisuje komplikovaný proces nabytí svobody.
„Tento výstavní projekt je nesmírně zajímavý
a všem, kteří se zajímají o problematiku, na kte
rou se v něm soustředíme, zcela jistě poskytne
možnost nahlédnout ji i z úhlů, které tak často
podtrhovány nejsou,“ dodala Murcott.
Galerie je umístěna ve třetím patře nové
centrály pojišťovny Kooperativa v Pobřežní
ulici 665/21. Pro veřejnost je otevřena každé
úterý a čtvrtek vždy od 10 do 18 hodin. Vstup
-jfje zdarma. 

Divadlo Karla Hackera

Na seniory čekají výhodná představení
Radnice Prahy 8, která provozuje
Divadlo Karla Hackera, chce i po
prázdninách pokračovat v projek
tu „Divadlo seniorům“. Jarní cyklus
nabídl časově i cenově zvýhodně
ná představení a setkal se s velkým
zájmem. „Aktivizace seniorů se
v Praze 8 skloňuje ve všech pádech
a bylo jen logické zapojit do volné
ho času našich seniorů i osmičko
vé Divadlo Karla Hackera,“ uvedla
k projektu místostarostka Prahy 8
Vladimíra Ludková.
Čas představení byl přizpůsoben
přáním seniorů, aby se nemuseli

vracet z kultury za tmy. „Při konci
pování projektu jsme si byli vědo
mi toho, že v seniorském věku jsou
již generace odkojené bigbítem či
experimentálním divadlem, tak
že výběr titulů není omezený jen
na klasické konzervativní divadlo.
Většinou se jedná o představení
nebo koncerty, které uvádíme i pro
běžné publikum ve večerních hodi
nách,“ doplnila dramaturgyně di
vadla Iva Hejná. Senioři se tak mo
hou v nové divadelní sezoně těšit
na vánoční koncert Ireny Budwei
serové, divadelní adaptaci Evžena

Oněgina v titulní roli s nositelem
Thálie za rok 2013 Petrem Mikes
kou či slavný titul Drobečky z per
níku o vztahu Judy Garlandové
a její dcery Lisy Minelli v režii Da
vida Krause.
Vstupné na tento cyklus bude
jednotné, a to padesát korun. Bliž
ší informace je možné nalézt na
webových stránkách divadla www.
divadlokh.cz, na kterých je možné
provést i elektronickou rezervaci
vstupenek. Hodinu před i po před
stavení je v provozu divadelní ka
-dkhvárnička. 

Program
projektu
Divadlo
seniorům:
 13. 10. v 10 hodin
Drobečky z perníku

 1 1. 11. v 10 hodin
Evžen Oněgin

 1 . 12. v 15 hodin
Hlasatelky v akci
– beseda s Marií Tomsovou
a Hanou Heřmánkovou

 8 . 12. v 15 hodin Adventní
koncert Ireny Budweiserové
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Výročí

Škola Na Slovance slaví kulatiny
Základní škole Na Slovance je
40 let. Ve svém prvním školním
roce 1974/75 měla škola deset
tříd s 220 žáky a 14 pedagogy. Do
svého 41. školního roku vstupu
je s téměř 600 žáky v 24 třídách,
ve škole pracuje 48 pedagogů
a 16 provozních pracovníků.
Součástí školy je MŠ Drahorádova
se dvěma třídami, pěti pedagogy
a čtyřmi provozními pracovnicemi.
Oslavy čtyřicítky začaly již
v předchozím školním roce
slavnostní akademií, která se
konala v Kulturním domě Ládví.
Skoro všechny třídy si připravovaly
svá vystoupení, poctivě se
nacvičovalo, konalo se i několik
zkoušek, které zakončila ta gen
erální, a pak už přišla premiéra
s diváky. Na akademii, která
musela být kvůli kapacitě sálu
rozdělena na dvě části, předvedli
žáci nejen vystoupení, s nimiž
jim obětavě pomáhaly jejich paní
učitelky, ale mohli jsme zhlédnout
i hudební sóla a profesionál
ní sportovní výkon. Programem
provázeli šikovní moderátoři vy
braní z žáků I. i II. stupně.
První část slavnostního odpo
ledne zahájily na vyzdobeném po
diu již tradiční mažoretky. Pak
následovalo pestré pásmo vy
stoupení našich nejmenších žáčků
– dětí 1., 2., a 3. tříd. Plný sál tak
mohl svým potleskem odměnit
originální i původní básničky

 Na představení tradičně nechyběly malé mažoretky
a písně, veselé tance, krátké
písničky v angličtině, veršovanou
pohádku i sólo hru na violoncello.
Prostor druhé části již spíše
večerního programu patřil žákům
4. a vyšších ročníků. Jednotlivá
čísla opět odstartovaly mažoretky,
tentokrát skupina složená ze žákyň
3. až 8. tříd. Žáci ve svých hudeb
ních a tanečních vystoupeních,
která opět prokládala pečlivě zvo
lená hudební sóla jednotlivců –
třikrát zazněla španělská kyta
ra a nechyběl ani sólový zpěv,
prokázali ohromnou nápaditost
a odvahu. Program vygradoval

ukázkou umění skupiny mistryň
světa ve sportovním aerobiku,
v které cvičí také dvě žákyně ze
Slovanky, Katka Sekerová a Andrea
Provazníková.
První i druhou část akademie
zakončila ředitelka Alena Pelan
tová slavnostním projevem, paní
učitelky a vychovatelky dostaly
jako poděkování za přípravu aka
demie květiny. Akademie se moc
povedla, žáci si ji užili a rodičům
i dalším návštěvníkům se vy
stoupení líbilo. Tato část oslav je
zaznamenána na DVD, o které byl
mezi dětmi a rodiči velký zájem.

Další částí oslav byla výstava
v hale školy, kde si rodiče i žáci
mohli prohlédnout nejen fotografie
z této velké akce, ale i prezentaci
školních kroužků, které jsou nedíl
nou součástí činnosti školy. Vel
mi bohatou činnost má také školní
družina, a tak zde byly vystave
ny fotografie ze všech akcí, které
v průběhu 40. roku své existence
družina pořádala ve škole i mimo
ni.
Oslavy čtyřicítky na Slovance vyvr
cholí na podzim Dnem otevřených
dveří pro veřejnost, bývalé žáky
-redi zaměstnance školy. 
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 P omocné
kolečko
Jakubovi
umožní
výlety
do
složitějšího
terénu

 P ředání daru se uskutečnilo těsně před prázdninami

Dobročinnost

Děti z Burešovy pomohly kamarádovi
Dobrý úmysl žáků ZŠ Burešova –
věnovat výtěžek červnového sběru
papíru a hliníku na užitečnou věc,
která by pomohla některému vrs
tevníkovi – nabyl konkrétní podo
bu a ve spolupráci se SRPŠ. Z utr

žených peněz byla zadána výroba
pomocného kolečka k invalidnímu
vozíku patnáctiletého Jakuba Do
stála.
Těsně před prázdninami se pak
v rámci sportovního dne druhého

stupně uskutečnilo neformální se
tkání žáků s Jakubem a jeho ma
minkou a kolečko jim bylo předáno
nejlepším účastníkem soutěže Voj
tou Lejskem z vítězné třídy 5. B. Ja
kub i jeho maminka ocenili krásný

dárek, který mohli využívat k výle
tům do přírodního terénu během
prázdnin, a všichni zúčastnění dár
ci zažili příjemný pocit z toho, že
mohli někomu pomoci a udělat ra
-reddost. 
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Zdravá výživa

Kuchařky z mateřské školy Na Ko
rábě stále patří mezi nejlepší v re
publice. V právě skončené celo
státní soutěži O nejlepší školní
oběd obhájily čtvrté místo z loň
ského roku. Jedno prvenství ale
nakonec získaly. Přítomní ochut
návající diváci nejvíce ze všech
ocenili jejich hlavní jídlo – králí

Menu úspěšných
 MŠ Na Korábě:
1. D
 ýňová polévka
2. K
 rálík na šalvěji a rozmarýnu
se šťouchaným bramborem
a zelenými fazolkami
3. Š paldový koláč
s borůvkovým tvarohem
 MŠ Lindnerova:
1. C
 hřestová krémová polévka
2. K
 orféna (mahimahi)
s balzamikovo-zázvorovou
glazurou, grilovaná polenta,
mladý špenát
3. J áhlové kuličky s kokosem
a mixovanými jahodami

ka na šalvěji a rozmarýnu se šťou
chaným bramborem a zelenými fa
zolkami.
„Je to důkaz toho, že se dá ve
školních jídelnách vařit zdravě
a chutně, aniž by se musela zvedat
cena obědu,“ prohlásil radní Prahy 8 Martin Roubíček.
Do finále postoupilo deset sou
těžních týmů z celé země. MŠ Na
Korábě patřila mezi nejmenší jídel
ny, které dokázaly, že i v malých za
řízeních bez moderních technologií
se dá kvalitně vařit. A co víc: libeň
ská mateřinka má dvě odloučená
pracoviště (Na Korábě a Lindnero
va), každé pouze se dvěma kuchař
kami. A oba týmy se dostaly do br
něnského finále.
V něm se vařilo ve třech smě
nách, každá po třech až čtyřech
týmech, na přípravu jídla byly
2,5 hodiny. V soutěžních menu pře
važovalo drůbeží maso, ryby, méně
již vepřové nebo hovězí. Polévky
byly často zeleninové a ve všech
chodech se objevovaly různé druhy
-vkluštěnin. 

Foto: verpa

Jídlo z MŠ Na Korábě opět excelovalo

 K uchařka Kristina Horňáková z MŠ Na Korábě
připravuje kuřecí paličky na medu.

 Vítězný králík z MŠ Na Korábě

 Celé menu z MŠ Lindnerova

Foto: verpa

Poprvé ve škole
Čtyři třídy prvňáčků přivítala 1. září základní škola Burešova. Hodně úspěchů jim přišli popřát i starosta Prahy 8 Jiří Janků (vlevo) a radní Martin Roubíček,
kteří novým žákům rozdali i několik pozorností. Do všech prvních tříd škol zřízených městskou částí se letos zapsalo 1250 dětí, o stovku více než vloni. -jf-
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Gastronomie

Hotelová škola vyhlásila soutěž
 J ako tradičně
budou
u soutěže
asistovat
studenti školy

První soukromá hotelová škola
v Praze 8 vyhlašuje pro žáky 9. tříd
základních škol již 3. ročník „Sou
těže gastronomických dovedností“,
která bude probíhat celý podzim
v budově školy ve Svídnické ulici.
Žáci 9. tříd, kteří budou repre
zentovat svou základní školu, se
utkají v různých, nejen gastrono

mických disciplínách. Budou roz
poznávat gastronomický inventář,
byliny a koření, zdobit dort, ale do
stanou i otázky ze základů etikety.
Odborná komise na konci listopa
du vyhodnotí vítěznou třídu, kte
rá obdrží odměnu v podobě gastro
nomického zážitku v salonku školy.
Přihlášení žáci se rovněž seznámí

s hotelovou školou, nahlédnou do
vyučovacích hodin, zhlédnou pří
pravu míchaných nápojů a sami si
i nějaký namíchají.
Vedení školy a profesorský sbor
připravují jednotlivé úkoly soutě
že tak, aby si žáci nejen procvičili
své znalosti a dovednosti, ale také
aby se z oboru hotelnictví, z gastro

nomie a etikety dozvěděli něco no
vého.

Kdy a kde se mohou
třídy přihlásit?
Přihlášky můžete zasílat e-mai
lem na adresu krecanova@pshs.
cz nejpozději do 30. září 2014. Pří
padné doplňující informace vám
ráda podá Pavla Křečanová na tel.
č.: 603 799 911.
Účast v soutěži je zdar
ma, vítězná třída získá na
víc již zmiňovanou odměnu.
Na společné setkání se těší žáci
a kolektiv vyučujících První sou
-vkkromé hotelové školy. 

Více informací:
w
 ww.pshs.cz/
gastronomickedovednosti
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 I přes problémy s dodavatelskou firmou září dnes ZŠ Ústavní novotou

D
 o seznamu zateplených škol přibyla i ta v Burešově ulici

Povinná publicita

Základní školy Burešova,
Ústavní a Libčická v novém
 R ekonstrukcí
prošla
i základní
škola
Libčická
v Čimicích

Fota: verpa

V loňském roce byly zahájeny rekon
strukce tří největších sídlištních škol
v Praze 8. Na základních školách Bure
šova, Ústavní i Libčická došlo k zateple
ní fasád, střech a výměně oken. V průbě
hu prací se u všech staveb vyskytlo hned
několik různých problémů, které stavby
zdržely a posunuly termíny dokončení.
Průběh stavebních prací byl navíc nega
tivně ovlivněn klimatickými podmínka
mi, nevhodnými pro realizaci zateplova
cích prací.
„ Velké komplikace nastaly na základ
ní škole Ústavní, kde jsme dokonce něko
likrát stáli před otázkou, zda s nekvalitně
pracujícím zhotovitelem stavby nevy
povědět smlouvu. Naštěstí jsou všechny
stavby dnes již dokončeny a přes veškeré
nepříjemnosti věřím, že žáci a učitelé oce
ní lepší podmínky pro výuku,“ uvedla rad
ní Markéta Adamová.
V září tak žáci zahájí školní rok ve ško
lách s novým kabátem. Zateplení přinese
městské části významné úspory za provoz
a uživatelům školy vyšší komfort. Všech
ny tři stavební akce jsou podpořeny dotací
z Operačního programu Životní prostředí
-redz fondů Evropské unie. 

MČ Praha 8 získala v rámci Operačního programu Životní prostředí finanční dotaci, která pochází
z Fondu soudržnosti Evropské unie a byla poskytnuta na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn, střech a výměna výplní oken a dveří.
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školství
Předškolní vzdělávání

Krátce

Do mateřinek
míří tisícovka dětí

Radnice zakoupí další
interaktivní tabule
Osmá městská část zakoupí školám další pre
zentační techniku. Celkem se jedná
o 26 interaktivních tabulí, diaprojektorů, vý
ukových softwarů a navazující vybavení. „In
teraktivní tabule jsou výborným výukovým
prostředkem, který umožňuje aktivní, záživ
né a variabilní vyučování. Takže školám, kte
ré o ně požádají, je radnice ráda zakoupí,“
říká radní Martin Roubíček, který má v ges
ci školství. Tabule zakoupí městská část na
základě požadavků patnácti základních škol
a jedné mateřské školy. Školy je budou mít
k dispozici od nového školního roku. Interak
tivní tabule nejsou ve školách Prahy 8 novin
kou, používají je od přelomu roku 2013/14,
kdy jich radnice do patnácti základních škol
-hšzakoupila téměř pět desítek. 

Foto: verpa

100 let budovy
libeňského gymnázia

Počet míst ve školkách se pravidelně zvyšuje

Pouze desetina z dětí, které měly šanci získat padě dokonce ve čtyřech. Při uvolnění výše uve
místo v mateřské škole, po letošním zápisu ne dených míst dětmi duplicitně přijatými se reálný
uspěla. Mateřinky zřízené městskou částí již počet nepřijatých dětí pohybuje kolem devade
tradičně zvolily pro možnost přijetí především sáti,“ sdělil radní.
hlavní dvě kritéria – trvalé bydliště na území
Podle něj je v tomto směru problematická pře
Městské části Praha 8 a minimál
devším oblast Karlína. I proto měst
ní stáří dítěte tři roky k letošnímu
ská část požádala v rámci dotač
Řešíme oblast
31. srpnu.
ního titulu ministerstvo školství,
Podle posledních údajů se ze
Karlína a Písečné, mládeže a tělovýchovy o dotaci
skupiny splňující zmíněné poža kde chceme navýšit na dvě stavební akce v této lokali
davky do mateřinek nedostala kapacitu, říká radní tě, a to vybudování čtyř nových tříd
zhruba devadesátka dětí, naopak
mateřské školy v objektu Pernero
Martin Roubíček.
960 dětí bylo přijato.
va 29 a vybudování nástavby (jed
„Máme řadu školek, kde všech
né třídy) u objektu MŠ U Sluncové.
ny tyto děti byly přijaty, zároveň máme oblas
Druhou oblastí, kde existuje převis poptávky
ti, kde byl zájem výrazně vyšší než počet vol nad nabídkou, jsou Kobylisy kolem ulic Písečná
ných míst,“ informoval radní Prahy 8 Martin a Klíčanská. „I tam plánujeme vytvoření nových
Roubíček. Zápis do 24 mateřských škol zřizo tříd mateřské školy, a to v areálu Základní ško
vaných městskou částí Praha 8 proběhl v břez ly Hovorčovická,“ prozradil plány radnice Rou
nu letošního roku. Od té doby se čísla neustá bíček.
le zpřesňují.
Radnice Prahy 8 zvyšuje počet míst ve školkách
„Podle prvotních výsledků bylo přijato dlouhodobě. Například loni přibyly další třídy
872 dětí, zároveň se začaly řešit duplicity v první v MŠ Libčická. Za posledních pět let se počet dětí
řadě mezi přijatými. Většina byla sice vyřešena, v mateřinkách zřízených městskou částí Praha 8
ještě k minulému týdnu ale existovalo zhruba zvýšil z 2300 skoro na více než tři tisíce. Dnešní
-jf35 dětí přijatých v dvou školkách, v jednom pří kapacita školek je nejvyšší za 20 let. 

V září roku 1914, pět let po oficiálním zalo
žení libeňského gymnázia, se tato vzděláva
cí instituce přestěhovala do nově postavené
reprezentativní budovy v sousedství libeň
ského zámku a sídlí v ní dodnes. Tedy plných
sto let. Za tu dobu škola poskytla vzdělání
mnoha tisícům svých studentů, mezi nimiž
je také celá řada mimořádných osobností,
které vynikly v nejrůznějších odvětvích vědy,
kultury i sportu nebo jako hrdinové odbo
je za druhé světové války či představitelé ži
vota společenského a politického. Jsme rádi,
že se v současnosti Gymnázium U Libeňské
ho zámku stále rozvíjí, s úctou k vlastní his
torii modernizuje, a doufáme, že proud jeho
úspěšných absolventů bude silný i v budouc
nu. Vedení školy, členové pedagogického
sboru i ostatní zaměstnanci, studenti a SRPŠ
gymnázia si dovolují co nejsrdečněji pozvat
všechny absolventy, bývalé profesory, zájem
ce o studium i širokou veřejnost na oslavy
100 let budovy a 105 let existence školy, nad
nimiž převzali záštitu radní hlavního měs
ta Prahy Ludmila Štvánová a starosta Pra
hy 8 Jiří Janků. Zmíněné oslavy se uskuteč
ní v budově a celém areálu gymnázia v pátek
26. září 2014 od 11 do 19 hodin a v sobo
tu 27. září 2014 od 9 do 14 hodin. Program
bude k dispozici na webových stránkách
-redwww.gulz.cz. 
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školství
Rekonstrukce

Servisní středisko mělo v létě
Letní měsíce jsou na Servisním
středisku pro správu svěřeného
majetku MČ Praha 8 vždy v duchu
oprav a investic v mateřských
a základních školách. Léto 2014
nebylo v tomto směru výjimkou.

Zateplení MŠ Štěpničná
Během letních měsíců se mateřinka ve Štěpničné oblékla do nového kabátu. Stavební akce
se podařila přesně podle plánu a na začátku školního roku se děti mohou těšit z krásné nové
budovy. Paní ředitelka si navíc vybrala velmi nápaditou výzdobu fasád.

Petra Hainzová
vedoucí střediska

Letos se nám
podařilo přichystat
a dokončit velké
množství stavebních
akcí, které dětem
z mateřských
i základních škol
Prahy 8 zajisté
zpříjemní nástup
do nového
školního roku.

Rozšíření MŠ Sokolovská
Městská část pružně reaguje na demografický vývoj, a proto
rozšířila MŠ Sokolovskou o novou třídu. Kromě ní má také
nové sociální zařízení a navíc i pěknou fasádu. „Potřeba
dalších míst v mateřských školách je vzhledem k rozvoji
a výstavbě obzvlášť akutní v Karlíně a Libni. Radnice dělá
všechno pro to, aby naše děti měly dostatek míst ať už
v mateřinkách, tak ve školách. I příští rok předpokládáme
další investice do této oblasti,“ říká Hainzová.

Rekonstrukce
sociálních zařízení
v ZŠ Mazurská
– II. etapa
V červenci a srpnu se uskutečnila
druhá etapa rekonstrukce sociálních
zařízení. Stavební práce byly provedeny
v termínu a nic nebude bránit žákům
školy na bohnickém sídlišti začít nový
školní rok bez jakýchkoli omezení.
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Setkání
s politiky
ODS
Pokud chcete komunikovat se členy
vedení radnice za ODS, můžete je
vyhledat na Facebooku a zeptat se
na vše, co vás zajímá. Nebo využijte
e-mailů: jiri.janku@praha8.cz
(životní prostředí, informatika),
vladimira.ludkova@praha8.cz (kultura,
sociální a zdravotní problematika),
ondrej.gros@praha8.cz (majetek)
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

TOP 09

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Palmovka
Na Palmovce se během léta konala dlouho očekávaná rekonstrukce kuchyně a jídelny.
Stavba proběhla bezproblémově a ke konci srpna bylo nové stravovací zařízení úspěšně
zkolaudováno. V současné době škola stravuje všechny svoje žáky i učitele, ale nově
instalovaná gastrotechnologie hravě zvládne i trojnásobné navýšení strávníků.

Rekonstrukce
sociálních
zařízení
v MŠ Řešovská
a MŠ Poznaňská
V obou mateřinkách byly
během léta zrekonstruována
sociální zařízení. Kromě
výměny vybavení a obkladů,
byly počty dětských WC
a umyvadélek také navýšeny.

Zástupce radnice za TOP 09 můžete
kontaktovat následovně: Markéta
Adamová – sociální oblast a protidrogová
prevence, evropské fondy, tel.:
222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec
pro Palác Svět, tel.: 222 805 186,
725 016 068,tomas.slabihoudek@
praha8.cz, Dana Kvačková,
e-mail: dana.kvackova@praha8.cz.

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

ČSSD
Zastupitele za ČSSD můžete navštívit
v jejich dočasné kavárně od 29. 9.
do 9. 10. od 8.00 do 19.00 v Ládví
před kinem. V úterky 30. 9. a 7. 10.
jsou v kavárně u KD Krakov. Přijďte si
popovídat o tom, jak může městská část
Praha 8 vypadat v dalších čtyřech letech.

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

Patrioti – Volba pro Prahu 8

Kromě větších investičních akcí a rekonstruk
cí byla provedena řada menších, ale stejně po
třebných oprav. Například tři nové třídy MŠ
Libčická budou mít v září nově vybudova
né dětské hřiště v atriu základní školy. V ZŠ

U Školské zahrady se dokončila finální etapa
výměny všech elektrorozvodů a u mnohých
mateřinek byly vyměněny výtahy, opraveny
vstupní brány a rozšířena či vyměněna sociál
ní zařízení. 

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8
(nyní Nezávislé fórum) zve na setkání
s jeho členy, které se koná 24. září 2014
od 18 hodin v budově Úřadu MČ Praha 8,
U Meteoru 6. Tématem bude dokončení
privatizace bytů a volby 2014. Můžete nás
také kontaktovat na telefonu 724 889 420,
nebo na Vaclav.Musilek@Praha8.cz.
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Informace o volbách
do Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ Praha 8)
a do Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP)

a o místním referendu

Rozhodnutím prezidenta republiky
ze dne 12. června 2014 zveřejněném dne
20. června 2014 ve Sbírce zákonů
č. 112/2014, částka 47, byly vyhlášeny volby
do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do
Zastupitelstva městské části Praha 8.
Usnesením Zastupitelstva městské
části Praha 8 č. Usn ZMC 084/2014 ze dne
18. června 2014 bylo vyhlášeno místní
referendum o otázce:

Datum konání voleb
a místního referenda
p
 átek 10. října 2014

„Požadujete, aby Městská část Praha 8
učinila veškeré kroky vedoucí k zákazu
provozování loterií a sázkových her,
zejména výherních hracích přístrojů
a interaktivních videoloterijních
terminálů a jiných obdobných přístrojů
uvedených v ust. § 2 písm. e),g),i),j),l),m)
a n) a ust. § 50, odst. 3 zákona
o loteriích a jiných podobných hrách, a to
na celém svém území ?“

od 14.00 hodin do 22.00 hodin

 sobota 11. října 2014
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volit ve volbách i hlasovat v referendu
se bude v daném okrsku vždy na stejné
adrese.

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 8
Území Městské části Praha 8
Počet volených členů zastupitelstva: 45
Počet volebních obvodů: 1

Volební okrsky
Hlasování ve volbách probíhá ve 108
stálých volebních okrscích č. 8001 až
8108.

Stálý seznam voličů,
dodatek stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha 8, občanskosprávní odbor, vede stálý seznam voličů
pro voliče, státní občany ČR, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v Městské
části Praha 8. Každý volič si může
v úředních hodinách na tomto odboru
ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů
zapsán.
Právo volit mají ti občané ČR, kteří
alespoň druhý den voleb dosáhnou věku
nejméně 18 let, jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Městské části Praha 8 a nejsou
u nich překážky výkonu volebního práva.
Dodatek stálého seznamu voličů je veden
pro voliče, státní občany jiných členských
států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Městské části Praha 8.

Právo volit do ZMČ Praha 8 a ZHMP
mají kromě státních občanů ČR i státní
občané jiných členských států EU, kteří
alespoň druhý den voleb dosáhnou věku
nejméně 18 let, jsou v Městské části Praha 8
přihlášeni k trvalému pobytu, nejsou u nich
překážky výkonu volebního práva a jsou
zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
Do dodatku však bude volič zapsán pouze
na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání
této žádosti končí 8. října 2014 v 16.00
hodin. Pokud občan jiného členského státu
EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat
nemůže. Pokud si volič podal tuto žádost
již v souvislosti s předchozími volbami a byl
do dodatku zapsán, opakovaně již žádost
podávat nemusí.
Při komunálních volbách ( tzn. volby
do ZMČ Praha 8 a ZHMP ) nelze volit na
voličský průkaz, tudíž volba může být
provedena pouze ve volebním okrsku
určeném podle místa trvalého pobytu
voliče.
Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 7. října 2014. Každý volič
obdrží v obálce 2 hlasovací lístky – 1 pro
volby do ZMČ Praha 8 + 1 pro volby do
ZHMP ( celkem 2 ).

Kontaktní místo
pro kontrolu zapsání
ve stálém seznamu voličů
a pro podání žádosti
o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha 8
občansko-správní odbor
Praha 8 – Libeň
U Meteoru 6 („bílý dům“)
1. patro, kanc. č. 131
tel.: 222 805 555
referentky Iveta Ryndová
a Stanislava Ciprová
Návštěvní hodiny:
Po + St:  8.00–12.00 hod.
13.00–18.00 hod.*)
*)

 opř. jiný termín lze dohodnout
p
telefonicky
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Místní referendum
Právní úprava

Hlasovací průkaz

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů,
v platném znění

Vydávání hlasovacích průkazů

Kontaktní místo
pro vydávání hlasovacích průkazů

Oprávněná osoba, která se nebude
zdržovat v době místního referenda
v okrsku v místě svého trvalého pobytu,
může hlasovat na hlasovací průkaz
v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území
Městské části Praha 8.
Oprávněná osoba může požádat o vydání
hlasovacího průkazu od 18. června 2014,
a to osobně nebo písemným podáním
opatřeným jejím úředně ověřeným
podpisem. Písemné podání musí být
doručeno nejpozději 7 dnů (3. října 2014)
přede dnem hlasování zdejšímu úřadu,
osobně může oprávněná osoba o vydání
hlasovacího průkazu požádat nejpozději
2 dny přede dnem hlasování (8. října 2014
do 16.00 hodin). Hlasovací průkaz předá
úřad oprávněné osobě nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího
průkazu s ověřeným podpisem oprávněné
osoby žádající o vydání hlasovacího
průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle,
jestliže o to požádá.

Úřad městské části Praha 8
občansko-správní odbor
Praha 8 – Libeň
U Meteoru 6 („bílý dům“)
1. patro, kanc. č. 131
tel.: 222 805 555
referentky Iveta Ryndová
a Stanislava Ciprová

Seznam oprávněných osob
Právo hlasovat v místním referendu
má každá osoba, která má právo volit
do Zastupitelstva MČ Praha 8 – státní
občan ČR, který nejpozději 11. října 2014
dosáhne věku 18 let a má trvalý pobyt
na území MČ Praha 8, popř. občan jiného
členského státu, který je veden v dodatku
stálého seznamu voličů.

Hlasovací okrsky
Hlasování v místním referendu probíhá
v hlasovacích okrscích, jejichž územní
vymezení se shoduje s územním
vymezením stálých volebních okrsků –
na území MČ Praha 8 bude hlasování
probíhat ve 108 hlasovacích okrscích
č. 8001 až 8108.

Návštěvní hodiny:
Po + St:  8.00–12.00 hod.
13.00–18.00 hod.*)
*)

 opř. jiný termín lze dohodnout
p
telefonicky

Kontakt pro dotazy k volbám a referendu: klara.mala@praha8.cz, tel.: 222 805 532
Bližší informace: www.praha8.cz, www.mvcr.cz, www.praha.eu

Informace o počtu a sídle volebních/hlasovacích okrsků
v MČ Praha 8 pro volby do ZMČ Praha 8 a ZHMP
a místní referendum ve dnech 10. a 11. října 2014
Číslo	Sídlo volebního/hlasovacího okrsku (počet okrsků celkem: 108)
okrsku	

Číslo	Sídlo volebního/hlasovacího okrsku (počet okrsků celkem: 108)
okrsku	

8001  Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8011  Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8002  Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8012  Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8003  Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8013  Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8004  Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8014  Karlín, Za Invalidovnou 3/579,
ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)

8005  Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
8006  Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE
8007  Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

8015  Karlín, Za Invalidovnou 3/579,
ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)

8008  Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8016  Karlín, Za Invalidovnou 3/579,
ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)

8009  Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8017  Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

8010  Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8018  Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
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Číslo	Sídlo volebního/hlasovacího okrsku (počet okrsků celkem: 108)
okrsku	

Číslo	Sídlo volebního/hlasovacího okrsku (počet okrsků celkem: 108)
okrsku	

8019  Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

8059  Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8020  Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

8060  Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8021  Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8061  Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8022  Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium

8062  Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8023  Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8063  Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8024  Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8064  Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

8025  Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8065  Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8026  Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8066  Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola

8027  Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8068  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8028  Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8067  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
8069  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
8070  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8029  Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě)

8071  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8030  Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě)

8073  Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže

8031  Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě)

8075  Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8032  Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě)
8033  Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě)
8034  Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě)
8035  Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB – Vyšší odborná škola
a Střední škola managementu, s.r.o.
8036  Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB – Vyšší odborná škola
a Střední škola managementu, s.r.o.
8037  Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola
8038  Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
8039  Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
8040  Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
8041  Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR
8042  Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
8043  Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.
8044  Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8072  Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8074  Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8076  Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy
8077  Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8078  Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
8079  Bohnice, Na Hranicích 18/674,
Domov pro seniory „Slunečnice“
8080  Bohnice, Na Hranicích 18/674,
Domov pro seniory „Slunečnice“
8081  Bohnice, Na Hranicích 18/674,
Domov pro seniory „Slunečnice“
8082  Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8083  Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8084  Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8085  Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
8086  Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
8087  Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
8088  Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
8089  Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
8090  Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
8091  Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8045  Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8092  Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8046  Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8093  Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8047  Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

8094  Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ

8048  Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

8095  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8049  Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8096  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8050  Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

8098  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8051  Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

8099  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8052  Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8100  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8053  Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8102  Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8097  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8101  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8054  Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8103  Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8055  Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8105  Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8056  Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8106  Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8057  Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice

8107  Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8058  Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8108  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8104  Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
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Zařazení jednotlivých ulic
a čísel popisných do hlasovacích okrsků
Karlín

 Libeňský ostrov
č. p. 617 a 634

 Březinova
č. p. 407, 451, 463, 468, 473, 485,
509, 523, 524 a 535
č. p. 444, 453 a 471 
č. p. 465, 474, 475, 487 až 492, 495
až 498, 501, 510, 512, 513, 536 a 640

 Lyčkovo náměstí
8010
8012
8011

 Hybešova
všechna čísla popisná 

8013

 Jirsíkova
č. p. 19, 282, 478, 484, 538, 540 a 541

8002

 K Olympiku
všechna čísla popisná 

8015
8012

 Karlínské náměstí
č. p. 22, 51, 59, 209, 235, 376 a 399 
č. p. 145, 156, 170, 217, 234 a 238
č. p. 225 a 316 

8004
8005
8006

 Karolinská
č. p. 650, 654 a 661

8004

 Ke Štvanici
všechna čísla popisná 

8001

 Kelsenova
všechna čísla popisná

8006

 Korybutova
všechna čísla popisná 

8013

 Křižíkova
č. p. 7, 55, 56, 70, 76, 123, 147,

160, 195, 208, 238 a 393
č. p. 20, 164, 196, 226, 263, 264 a 266
č. p. 23, 35, 52, 53, 103, 134, 159,
167, 173, 181, 213, 219, 290, 346,
348, 556 a 557 
č. p. 62, 83, 96, 102, 115, 220, 242,
328, 330, 331, 384, 385, 386, 537 a 553
č. p. 138, 148, 179, 180, 237 a 289
č. p. 139, 150, 153, 165, 202, 209,
212 a 639
č. p. 140, 163, 175 až 178, 185 a 197
č. p. 245, 254, 255, 267, 269, 270,
272, 275, 279, 283, 308, 329, 332,
335, 344, 345 a 552
č. p. 424, 448 a 457 
č. p. 431, 435, 451, 463, 464, 470,
477 a 488
č. p. 447, 500 a 530 
č. p. 452, 455, 459, 489, 506, 512 a 623

8005
8002

8008

 Malého
všechna čísla popisná 

8002

 Molákova
č. p. 573, 574, 577, 578,
580 až 583 a 614
č. p. 576, 579 a 592 až 601 

8015
8014

všechna čísla popisná 

8013

 Na Špitálsku
č. p. 616 

8013

 Nekvasilova
č. p. 17, 569 až 572, 575, 584
až 591 a 625
č. p. 615 

8015
8016

 Peckova
č. p. 225 a 292 
č. p. 251 až 253, 263, 277, 280, 296,
301 a 306

8006
8002

č. p. 124, 136, 168, 212, 398, 403, 440,
652 a 676
č. p. 10, 11, 121, 149, 221, 271, 273,
292, 324, 326, 336, 357, 378, 383,
391, 392, 397, 400, 410, 412, 413, 427,
637, 646, 653, 659 a 660
č. p. 39, 250, 251, 287, 288, 293, 294,
307, 317, 318 a 478
č. p. 426, 486, 494, 502, 516, 532, 549,
558 a 559
č. p. 635
č. p. 533 a 536 

8008

8006
8002

č. p. 31, 140, 143, 144, 169, 172, 174,
224, 347, 539, 621 a 896
8003
8002
č. p. 20
č. p. 13, 33, 205, 206, 207, 210, 211,
320, 321, 322, 327, 335, 341, 375 a 674 8001

 Rohanské nábřeží
č. p. 657 a 661
č. evid. 172
č. p. 642, 670, 671 a 672
č. evid. 33 a 198

 Petra Slezáka

č. p. 1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 44, 47,
48, 49, 68, 73, 75, 79, 81, 86, 87, 88,
94, 97, 101, 161, 192, 278 a 337
č. p. 4, 12, 31, 67, 106, 107, 108,
111, 126, 127, 129, 130, 222, 231,
233, 240, 438, 439 a 539 
č. p. 5, 43, 46, 51, 91, 112, 113,
120 a 155 
č. p. 24, 651, 662, 663, 668 a 669
č. p. 25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45,
65, 69, 89, 90, 204, 205, 327,
341 až 343, 351, 352, 371, 394 a 675
č. p. 54, 57, 74, 85, 98, 100, 102,
626 a 627
č. p. 78, 84, 92, 93, 105, 109, 128, 131,
145, 146, 182, 366, 381, 629, 630 a 633
č. p. 274, 325, 349, 359 a 615
č. p. 409, 415, 416, 428, 429, 434,
444, 449 a 454
č. p. 467 a 468 

č. p. 54, 187, 219, 386, 388, 418,
476 a 632
č. p. 278, 337 a 340 
č. p. 406, 408, 414, 417, 431, 466 a 504
č. p. 419, 425, 456, 493, 506, 533, 543,
544 a 545

 Pobřežní

 Thámova

č. p. 1, 6, 27, 29, 49, 68, 79, 80, 81, 87,
88, 94, 95, 97, 122, 192, 249, 291, 339,
340, 362, 619, 649, 655, 658, 667 a 677
č. p. 77, 215, 224, 227, 285, 297 a 636
č. p. 239, 248, 333, 369 a 665
č. p. 18, 297, 299, 304, 311, 312, 323,
370, 380, 394, 620 a 648

č. p. 10, 183, 221, 289, 396, 638 a 647
č. p. 21, 38, 82 a 291 
č. p. 84, 118, 119, 147 a 191
č. p. 115 až 117, 132 a 133
č. p. 124, 136, 137, 166, 181, 193,
246, 401 a 402

8010
8013
8011

8001

 U Invalidovny

8016

č. p. 165 
č. p. 426, 499, 522, 525, 549 a 555

 Pod Plynojemem
všechna čísla popisná i evidenční 

8011
8013

8007
8003
8004

 Pod Výtopnou
všechna čísla popisná 

8003
8004
8014

8001
8009
8005
8016
8012
8010
8011

 Šaldova

8004
8003

8001
8012

8007

 Sovova

č. p. 421, 433, 445, 446, 458, 471, 479,
480, 511, 518, 531 a 546
č. p. 483, 509, 517, 547 a 548

8012
8010

8007

 Sokolovská

všechna čísla popisná 
8013
8009
8011

8004
8003
8007

 Rohanský ostrov

8009
8006

 Kubova
č. p. 460 
č. p. 505, 514, 515, 526 a 535

8013
8011

 Pernerova
8003

 Kolárova
všechna čísla popisná 

č. p. 447, 450, 481, 482 a 514
č. p. 459 až 462, 472 a 508

 Na Střelnici

 Kaizlovy sady
všechna čísla popisná 

 Prvního pluku
8022

8009
8007
8010
8011
8006
8007
8005
8009
8008
8014
8013

 U Libeňského mostu
8001

všechna čísla popisná

8015
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 U Nádražní lávky

 Červená báň

č. p. 43, 46 a 358 

8004

č. p. 81 

8007

 U Rustonky
všechna čísla popisná

8016

 U Sluncové
č. p. 8, 64, 71, 135, 560, 613 a 666

8016

č. p. 618 a 624

8015

č. p. 58, 395, 404 a 602 až 612
a 664 a č. evid. 169

8014

 Urxova
č. p. 430, 436, 437, 448, 449, 454,
458, 479 a 480

8012

č. p. 469, 470 a 483 

8010

 Vítkova
č. p. 5, 91, 151, 154, 186, 188, 201, 202,
333 a 350

8004

293, 295, 318 a 631

8002

č. p. 130, 189, 197, 227, 236, 243 a 439

8003

 Zábranská
8004
8014

 Za Poříčskou bránou
všechna čísla popisná 

 Davídkova
č. p. 50, 338, 533, 591, 602, 642, 650,
651, 653 až 660, 674, 692 až 694, 1179,
1945, 2236, 2368, 2375, 2376 a 2388
č. p. 443, 1013, 1190, 1635, 1685, 1764,
1767, 1788, 1789, 1925, 2143 a 2166
č. p. 670 až 673, 675 až 690, 1068,
1076, 1115 až 1120, 1132, 1182,
1245 až 1250, 1982 ,2251,2383 a 2434
č. p. 2101 až 2103 
č. p. 1402 a 2155 
všechna čísla popisná 
č. p. 1007, 1259, 1514 a 1515
č. p. 179, 182, 571, 572, 594, 848, 849,
868 až 870, 900, 1461, 1540, 1541,
1761 až 1763, 1765 a 2378
č. p. 2441
Gabčíkova všechna čísla popisná 

8001

č. p. 543 a 828 
č. p. 863 

 Horovo náměstí
8023
8041
8025
8042

 Braunerova

všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 

8029

 Karla Hlaváčka

č. p. 481, 483, 563, 573, 581, 801,
852 až 854 a 2325

8028

 Kašparovo náměstí

č. p. 514 a 561 

8026

č. p. 350, 362, 2233, 2254 a 2271 

8037

8026
8027
8018
8019
8025
8034
8022
8038
8026
8027
8034

všechna čísla popisná 

8027

 Klínová

 Budilova
8032

všechna čísla popisná 

8042

 Koláčkova

 Budínova
8034

 Bulovka
8034

 Čertův vršek
všechna čísla popisná 

8031
8027
8035

 Klihařská

 Bublíkova

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná

8032

všechna čísla popisná 

8040

 Konšelská
č. p. 323, 415, 419, 426, 427 a 453
č. p. 378, 397, 985, 995, 1011, 1014,
1015 a 1841
č. p. 459, 529, 532, 580 až 582 a 1403

č. p. 64, 2414 a č. evid. 95 a 214
č. p. 353, 363, 369, 381, 417, 554,
555, 562 a 815 
č. p. 1046 až 1048 
č. p. 1498 

8024
8021
8022
8023

 Koželužská
všechna čísla popisná 

8022

 Krejčího
všechna čísla popisná 

8034

 Kubišova
č. p. 915, 918 až 923, 988 až 992, 1036,
1222, 1263, 1265, 1266, 1300,
1302 až 1305, 1842, 1860, 1921, 1953,
2016 a 2017, 2185 , 2186 a 2273
č. p. 1107, 1225, 1227, 1241 až 1244
a 1379 až 1383
č. p. 1315 až 1317 a 1967 

8037
8035
8036

 Kundratka
všechna čísla popisná 

8027

 Květinářská

 Kandertova

č. p. 279, 315, 372, 390, 423, 431,
512 a 1497

všechna čísla popisná 

8033

 K Okrouhlíku

 Bedřichovská

všechna čísla popisná

8022

 Chocholouškova

 Bednářská

č. p. 2187 až 2189 

8041

 Chlumčanského

 Batličkova

všechna čísla popisná 

8040
8041

 Heydukova

 Andrštova

všechna čísla popisná 

8042

 Františka Kadlece

Libeň

všechna čísla popisná 

8032

 Dolejškova

č. p. 358, 359, 410, 428 a 895 až 897
č. p. 374, 412, 421, 1218 až 1220,
1261 a 1589

všechna čísla popisná 

8029
8027

 Hejtmánkova

 Za Invalidovnou
všechna čísla popisná 

 Kotlaska

 Elsnicovo náměstí

č. p. 15, 20, 241, 244, 247, 261, 262,
265, 266, 286,

všechna čísla popisná

všechna čísla popisná
mimo č. evid. 683
č. evid. 683

8029
8034
8028

č. p. 755 a č. evid. 469

8036

 Lhotákova
všechna čísla popisná

8040

 Libeňský ostrov
všechna čísla popisná i evidenční 

8022

 Lindnerova
č. p. 104, 448, 521, 525, 538, 539,
1021, 1403 a 2396
č. p. 517, 575, 998, 1609 a 1610

8028
8026

 Ludmilina
všechna čísla popisná 

8021

 Malý Okrouhlík
všechna čísla popisná 

8038

 Na Dědince
č. p. 394 
č. p. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540
č. p. 817, 818, 931 a 1502

8033
8031
8030

 Na Dílcích
všechna čísla popisná 

8042

 Na Dlážděnce
č. p. 862, 1012 a 2157 
8068
č. p. 1309 až 1312, 1358 a 2096 až 2099 8069

 Na Hájku
všechna čísla popisná i evidenční

8024

 Na Hrázi
všechna čísla popisná 

8021

 Na Jabloňce
všechna čísla popisná i evidenční

8036

 Na Jílu
č. p. 2220 a 2256

8032

 Na Kindlovce
všechna čísla popisná 

8036

 Na Kopanině
všechna čísla popisná 

8040

 září 2014 

Měsíčník Městské části Praha 8

www.praha8.cz

55

volby / hlasovací okrsky
 Na Kopečku
všechna čísla popisná 

 Na Úbočí
8016
8034

všechna čísla popisná 

 Na Košince

 Na Zedníkové

č. p. 70, 106, 502, 2175, 2198, 2199,
2200, 2257, 2369, 2374 a 2453
a č. evid. 673, 675, 678 a 681

 Na Žertvách

všechna čísla popisná 
8022

 Na Kuchyňce
č. p. 755 

8036

 Na Labuťce I až IV
všechna čísla popisná i evidenční

 Nad Mazankou

8025

 Nad Novou Libní
všechna čísla popisná 

8040

8023
8024

 Nad Odbočkou
všechna čísla popisná

8024

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná

 Na Slovance
č. p. 1044, 1045, 1115, 1130, 1176,
1245, 1394, 1803, 1813, 1837 a 1850
č. p. 1195, 1196, 1389, 1427, 1533,
1544, 1575, 1592, 1593, 1616, 1617,
1696, 1925, 1938, 1939, 1940, 1963,
2002, 2100, 2139, 2142, 2194, 2201,
2205, 2206, 2207 a 2208
č. p. 1999

č. p. 19, 25, 57, 96, 111, 113, 798, 799,
908 až 910, 938, 1316 až 1323, 1325,
1326, ‚1342 až 1349, 1829, 1900, 2237,
2275, 2361 a 2415
č. p. 847, 1299, 1301 a 1302
č. p. 1228, 1230, 1376 až 1379,
1399 a 2439

8040

8042
8041
8034

 Na Stráži
č. p. 312, 313, 544, 932 až 937, 1210,
1306 a 1405
č. p. 1410, 1429, 1430, 1442,
1517 až 1528, 1546 až 1550, 1595,
1596, 2231, 2344 a 2379 
č. p. 1006 a 1007 

8032

8032
8033

 Na Sypkém
č. p. 89, 839, 924 a 925 
č. p. 900, 1307 a 1461 
č. p. 1430, 1550, 2231 a č. evid. 596
č. p. 1686 

8030
8031
8032
8029

 Na Šedivé
všechna čísla popisná 

8027
8042
8034

 Pivovarnická

8035

č. p. 106, 1104, 1618, 1619, 1808,
1814 a 1942
č. p. 166, 1022, 1023, 1024, 1435,
1436, 1843 a 1844

8021

všechna čísla popisná i evidenční
mimo č. p. 1292
č. p. 1292

8021
8036
8027

8016
8017

 Pod Stírkou
všechna čísla popisná 

8038

 Pod Vlachovkou
č. p. 490, 494, 496, 564, 574, 787, 915,
986 až 988, 1267 až 1269, 1300 a 1842
č. p. 911, 938, 1134 a 1326

8037
8036

 Pod Vlastním krovem
8036
8037
8035
8024
8023
8022

všechna čísla popisná 

8042

 Pod Vodárenskou věží
č. p. 1120 až 1123, 1172, 1182 až 1185,
1189, 2305 až 2307, 2316 až 2324,
2335 a 2336
č. p. 271, 1143 a 1999

8040
8041

 Podlipného
č. p. 517, 561, 810, 811, 812, 833,
997 a 998
č. p. 448, 481, 483, 505, 521, 838, 864,
942 a 943

8026
8028

 Podvinný mlýn
8032

č. p. 246

8027

 Pomezní
všechna čísla popisná 
8018

8020

8019
8018

 Pátkova
všechna čísla popisná 

 Na Truhlářce
č. p. 38, 39 a 100 
č. p. 1443, 1453, 1455 až 1460,
1478 až 1487, 1580 až 1583,
1585 až 1587, 2000, 2014,
2025 až 2032, a 2065 až 2086

všechna čísla popisná i evidenční 

 Palmovka
všechna čísla popisná 

 Na Štěpnici
všechna čísla popisná 

8040

 Pod Plynojemem

 Novákových
č. p. 59, 351, 358, 375, 439, 444, 456,
893, 894 a 895 
č. p. 257, 656, 874, 883 až 887, 970,
976, 977, 1816, 1817, 1917,
2380 až 2382 a č. evid. 655
č. p. 380, 393, 412, 420, 487, 489, 805,
856, 857, 858, 1000, 1217, 1218,
1359, 1954 a 2210

8069

 Pod Kotlaskou

č. p. 1476 

 náměstí Na Stráži
č. p. 520 a 544 

všechna čísla popisná 

 Pod Labuťkou

 náměstí Dr. Václava Holého
č. p. 63 a 1329 až 1332
č. p. 1048, 1049, 1050, 1052,
1054 až 1057 a 1059

všechna čísla popisná 

8024

8041

8030
8033
8031

 Pod Hájkem

 Pod Kuchyňkou

 Nad Šetelkou
všechna čísla popisná

 Na Srázu

8027

 Pod Dlážděnkou

8034

 Nad Okrouhlíkem
8027

č. p. 823 a 824 
č. p. 832, 834, 835, 1258 a 1259 
č. p. 843 a 848 

všechna čísla popisná 

8038

všechna čísla popisná i evidenční

 Nad Rokoskou

všechna čísla popisná 

8018
8019
8021
8020

8042

všechna čísla popisná 

 Na Rozhraní
č. p. 2154 

8036

 Nad Kotlaskou I až V

 Na Rokytce
č. p. 1022, 1027 až 1033 a 1035
č. p. 1081, 1112 až 1114, 1329,
1340 a 1341
č. p. 1106, 1111 a 1814 

8032

 Nad Košinkou

 Na Okrouhlíku
všechna čísla popisná 

č. p. 107, 108, 351, 897 a 898
č. p. 132, 860, 861, 1220 a 1221
č. p. 406, 559, 560, 783 a 2431
č. p. 876, 877 a 879 až 881, 2196 a 2230

všechna čísla popisná 

 Pod Čertovou skalou

8027

 Na Malém klínu
všechna čísla popisná 

 Pod Bání
8036

 Na Vartě

 Na Korábě
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

8036

8024
8025

8035

 Povltavská
č. p. 70, 71, 106, 502, 2167 a 2175 
č. p. 742 a č. evid. 680

8022
8036

 Primátorská
č. p. 4 a 172 
č. p. 114, 128, 160, 284 a 325
č. p. 539, 540 a 779 
č. p. 241, 296 a 323
č. p. 1008, 1011 a 1830

8025
8026
8028
8029
8034

 Prosecká
č. p. 28, 47, 49, 76, 77, 318, 367, 407,
484, 509, 524, 527, 579, 785, 1897,
1899, 1902, 1911, 1919, 1922 až 1924,
1926, 1927, 2223, 2309, 2376
a č. evid. 674
č. p. 190, 460, 543 a 2160 

8027
8026
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 Přádova
všechna čísla popisná 

 Turnovská
8069
8040
8021

8038

 Ryzlinková
8040

 S. K. Neumanna
č. p. 846, 944, 954, 955, 986, 990,
992 až 994, 996, 1269, 1304, 1305,
1892, 1893, 1901 a 1993
č. p. 911 až 914, 1134 až 1138, 1948,
1967, 1968 a 2004 až 2012

8037
8036

 Sokolovská
č. p. 31, 1260, 1848, 1851, 1853 a 2170
č. p. 53, 146, 264, 1273, 1278, 2288,
2289 a č. evid. 274
č. p. 1276 až 1278, 1283, 1285
a 1287 až 1291
č. p. 260, 266, 374, 377, 535, 780 a 2234
č. p. 274, 364, 371, 379, 385, 399, 400,
429, 430, 445, 513, 530, 541, 1097,
1406, 1464, 1465, 1475 a 1680
č. p. 395, 428, 457, 550, 551 a 584

8020

 U Pošty

8017
8018

všechna čísla popisná 
8027

 U Synagogy

8025

 U Vlachovky

8041
8042

 V Holešovičkách

všechna čísla popisná 

8032
8035
8021
8022

 Štěpničná
všechna čísla popisná 

8042

 Štorchova
všechna čísla popisná

8022

 Švábky
všechna čísla popisná 

8016

 Trojská
č. p. 1197, 1201, 1997 a 2232

8025
8024
8022

8037

všechna čísla popisná 
č. p. 94, 1107 až 1109, 1146,
1154 až 1160, 1361, 1374, 1375,
1443 až 1451, 1478, 1489 až 1494,
1577 až 1581, 1584, 1594 a 2276
č. p. 97, 593, 747,1397 1398,
1400 a 1401
č. p. 67, 1879 

8025
8022
8027
8017
8023
8025

8041
8040
8038
8021
8037

8035
8036
8034
8017
8016

 V Podvrší
č. p. 1349 až 1352 
č. p. 1362 až 1365 

8036
8035

 V Zahradách
č. p. 89, 515, 528, 534, 569, 570,
786, 802, 843 až 845, 916, 917, 1411,
2406 a 2407
č. p. 818 až 823, 836, 837, 839, 842,
855, 878 a 1502
č. p. 1599 , 1686 a 2393 

všechna čísla popisná 

8029

č. p. 351, 383, 531 a 664 až 666 a 2435
č. p. 667 a 668 

8032
8040

 Voctářova
č. p. 51, 244, 247, 599, 2145, 2436,
2449 a 2450
č. p. 261, 418, 469, 2367, 2401
a č. evid. 679

8022
8016

 Vojenova
8016

 Vosmíkových
č. p. 90, 102, 832, 850, 851,
1001 až 1006 a 1681 až 1683
č. p. 510, 817, 824 až 827 a 925 až 931

8033
8030

 Wichterlova
všechna čísla popisná 

8041

 Za Slovankou
č. p. 1782 a č. evid. 1001

8041

 Za Vodárnou
všechna čísla popisná 

8042

 Zahradnická

 V Mezihoří
všechna čísla popisná mimo č. p. 2228
č. p 2228

8035

č. p. 238, 418 a 623 

 U Slovanky

 U Stírky

 Světova
č. p. 249, 256, 454, 471, 473, 474 a 542
č. p. 133, 447, 472, 498, 523,
1041 až 1043, 1051 a 2224

č. p. 117 a 273 
č. p.148, 156, 411 a 475 

8042

 Stupňová
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

č. p. 286, 269, 1388, 1746, 1770,
2162 a 2440
č. p. 1982 až 1987, 1989 a 1992

 Střížkovská
všechna čísla popisná i evidenční

všechna čísla popisná 

8027

 Střelničná
č. p. 1969 až 1980
č. p. 2221, 2269 a 2270

8023

 U Rokytky

 Stejskalova
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná
i evidenční mimo č. p. 29
č. p. 29

všechna čísla popisná 

 Vinopalnická

 U Meteoru

8016
8019

 Srbova
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

8019
8020

 Ve Vrchu
8036

 U Libeňského zámku

 U Pekařky

 Společná
všechna čísla popisná 

č. p. 63, 1077, 1078, 1332 až 1336,
1499, 2229 a 2444
č. p. 1025 až 1027, 1035, 1435,
1440 a 1441 
č. p. 1139, 1140, 1612 až 1615, 1808,
1834, 1835, 1943, 2015, 2430, 2442 

č. p. 396, 420, 425, 536, 780, 858,
859 a 860
č. p. 874 až 876 a 1848 

 Valčíkova
8022

 U Libeňského pivovaru

8016

 Soví vršek
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 
č. p. 752 

 Rozšířená

všechna čísla popisná 

8020

 U Hercovky

 Rosenbergových – viz „Světova“
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

 U Českých loděnic

 Ronkova
všechna čísla popisná 

 Vacínova
8017

 U Balabenky

 Rakousova
všechna čísla popisná

všechna čísla popisná 

čp. 1476



8036

 Zenklova
č. p. 1, 2, 41, 60, 186, 212, 250, 252,
305, 433, 440, 464, 465, 523, 576,
1059 a 2245
č. p. 8 až 12, 14, 137, 147, 164, 165,
181, 245, 1419, 1420, 1545 a 2446
č. p. 17, 360 
č. p. 21, 22, 24 a 26 
č. p. 32, 121, 236, 286, 340, 454,
566 a 601
č. p. 42, 62, 215, 224, 290, 291, 293,
303, 306, 309, 316, 332, 335, 336, 344,
356, 432 434, 485 a 1513
č. p. 43, 93, 384, 633 až 635, 641 a 830
č. p. 250
č. p. 59, 351, 486, 545, 890 a 1171
č. p. 91, 413, 414, 416, 531, 596, 598,
781, 787, 840, 841, 846, 847, 1298,
1299, 1327 a 1901
č. p. 1230 až 1236 
č. p. 437, 460, 514, 828 a 829 
č. p. 608 a 610 až 617 
č. p. 1795 a 1800 
č. p. 627

8022
8025
8027
8023
8021

8029
8034
8016
8018

8037
8035
8026
8033
8038
8042

 Zvonařovská
8031
8030
8029

č. p. 84 
č. p. 67, 686, 689, 690, 691, 1076,
2242, 2238, 2259, 2265 a 2266
E 157

8032
8040
8038
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Kobylisy

 Havlínova

 Akátová
všechna čísla popisná 

8055

 Balabánova
všechna čísla popisná 

8074
8072
8074

č. p. 1158 až 1164
č. p. 1663

8075

 Horňátecká

 Bergerova
všechna čísla popisná 

8045
8046

č. p. 447, 448, 481, 482, 782 až 786 
č. p. 483 a 787 až 791 
č. p. 111 a 1772
č. p. 700 a 701 
č. p. 661, 569, 1049 a č. evid. 5

8061

 Hovorčovická

 Binarova
č. p. 1661 
č. p. 1662

 Bojasova
všechna čísla popisná 

 Bořanovická
všechna čísla popisná 

8065

 Březiněveská
všechna čísla popisná 

8065

 Březová
všechna čísla popisná 

8055

 Burešova
č. p. 1130 
č. p. 1151, 1637, 1638 a 1662 až 1665
č. p. 1659 až 1661 

8060
8046
8045

 Čimická
č. p. 440 a 1021 až 1025 
č. p. 480, 501, 502, 522, 537, 557, 583,
584, 587, 593, 594, 595, 613, 634, 653,
657, 673, 717, 768, 1265, 1266 a 1275
č. p. 592, 772, 775, 776, 1047, 1063,
1278 až 1280, 1628 až 1630,
1760 a 1833
č. p. 744, 745, 1001, 1002 a 1003

všechna čísla popisná 

8067

8072

8077
8068

č. p. 443, 444, 479, 726, 1039 a 1677 
č. p. 504, 539, 585, 1281, 1701,
1713 až 1718, 1780, 1791 a 1876
č. p. 1027 
všechna čísla popisná 
č. p. 1125 
č. p. 1321 až 1323, 1327 až 1333,
1349 a 1796
č. p. 1324 až 1326 
č. p. 10, 183, 230, 233, 271, 287 až 293,
295 až 297, 301, 302, 304, 414, 495,
509, 528 a 639
č. p. 285, 298 až 300, 305, 337, 375,
382, 395, 397, 402, 409, 410, 446,
448, 488, 575 a 691
č. p. 734, 1014, 1621 a 1818
č. p. 1800
všechna čísla popisná 

8043

 Dohnalova – viz „Balabánova“
všechna čísla popisná

8055
8059
8060

8051
8049
8050

8065

všechna čísla popisná 

č. p. 1805 a 1869

8058
8052
8051
8049

všechna čísla popisná 

8039
8038

8065

8064
8064

 Klíčanská
č. p. 444, 456, 553, 597, 1265 až 1268,
1631 až 1634, 1677 a 1721
č. p. 461, 463, 465, 470, 493, 494, 508,
536, 554, 585, 732, 1028, 1053, 1127,
1128 a 1701

8072

8077

 Kobyliské náměstí
č. p. 261, 262, 483, 687, 997 a 998 
č. p. 439 a 447 
č. p. 640, 1000 a 1033

 Krčkova – viz „Mašínova“

všechna čísla popisná 

8066
8067
8068
8073

 Kubíkova
8058
8055

č. p. 946, 948 až 950, 1042,
1175 a 1378 až 1381 
č. p. 1176 až 1180 
č. p. 1698 

8055

 Kurkova

8058

 Kyselova

všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 

8075

 Líbeznická

8055

 Libišská

všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 

 Kaňkovského
8062
8063

8055
8056
8057
8045
8045
8064
8077

 Luhovská
všechna čísla popisná 

8077

 Máslovická

 Kaštanová
všechna čísla popisná 

č. p. 2, 3, 10, 12, 14, 15, 17, 40 až 42,
54, 67, 109, 112, 124, 127, 156, 172,
242, 545, 546, 562, 612, 1035, 1813,
1848, 1851, 1867 a 1871
č. p. 1828
č. p. 86, 92, 95, 106, 109, 117, 119,
122, 123, 154, 159, 161, 166, 169 až 171,
180 až 182, 185, 228, 473, 487, 549,
695, 731 a 1797
č. p. 5, 148,160, 164, 165, 197, 198,
201, 204, 314 až 317, 432, 460, 474,
475, 517, 519, 800, 801, 888 až ‚894,
1014, 1038, 1126, 1847 a 1874

8077

 K Ovčínu

č. p. 915 
č. p. 1233 až 1241 

 Klapkova

 Košťálkova

 Jedlová

všechna čísla popisná 

8039

č. p. 13, 42, 127, 172, 238, 242, 267,
338, 356, 381, 389, 385, 490, 540, 1774,
837, 1812, 1844 a 1845
8039
č. p. 212, 236, 237, 245, 246, 256, 274,
275, 280, 281, 326, 357, 418, 445, 491,
532, 564, 568, 579, 600, 610, 617,
625, 630, 730, 751, 762, 1766, 1875
a č. evid. 40
8038
č. p. 1824
8066

8064
8064
8066

 Javorová

všechna čísla popisná 

 Frýdlantská
č. p. 1296 až 1307 
č. p. 1308 až 1320, 1351 a 1820
č. p. 1350 

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

 Ke Stírce

 Klecanská

 K Ládví

 Formánkova
všechna čísla popisná 

8046

 Jelínkova

 Famfulíkova
č. p. 1131 až 1146 a 1803 
č. p. 1147, 1148 a 1149 

8077
8076

 Janečkova

všechna čísla popisná 

 Ďáblická

8072

 Chaberská

č. p. 551, 855, 883, 1055, 1058 až 1061,
1648, 1681 a 1705
č. p. 552, 1008 až 1012, 1864 a 1785
č. p. 1221, 1222, 1764 a 1768

 Davídkova

8067
8066
8074
8075
8064

 Chabařovická

 Chotovická
8064
8065
8062

8048
8046

 Hrubého

 Čumpelíkova

č. p. 773, 986 až 989 

8056

 Hlaváčova

 Benákova
všechna čísla popisná 

 Ke Koupališti
8072
8076
8075
8074
8077

 Havránkova

 Bašťská
všechna čísla popisná 

č. p. 99 a 1678 
č. p. 1027 
č. p. 1097, 1098, 1270 a 1722
č. p. 1111, 1112 a 1113 
č. p. 1124, 1129 a 1708 

8055

všechna čísla popisná 

8064
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 Mašínova
všechna čísla popisná 

 Okrouhlická
8064

 Maškova
č. p. 700, 1646 a 1798

8075
8074
8075
8076

8077

 Modřínová
č. p. 980, 1042, 1122, 1389 až 1435,
1474 až 1482, 1699 a 1770

8055

 Na Dlážděnce
č. p. 94, 102, 105, 116, 142, 146, 258,
260, 269, 270, 599 a 1866

8068

 Na Ládví
všechna čísla popisná 

8064

8065
8064
8038

8039
8072
8055
8038

 Nad Hercovkou
č. p. 175, 259, 270, 309, 580, 1051,
1276, 1627 a 1782

8068

 Nad Koupalištěm
všechna čísla popisná 

8039

 Nad Šutkou
č. p. 490, 540, 576 a 1811 
č. p. 982 až 984 a č. evid. 41 
č. p. 503, 513, 514, 526, 626, 659,
684, 1033 a 1034

8039
8066
8068
8068
8039

8038

 Pod Hvězdárnou
8055

 Pod Kynclovkou
8068

všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 

8077

všechna čísla popisná 

 Šiškova
č. p. 1223 až 1228 
č. p. 1229 až 1232 

8062
8063

 Štíbrova
všechna čísla popisná 

8062

všechna čísla popisná 

8043

 Trojská

8039

č. p. 30,43, 44, 45, 46, 53, 56, 76 až 79,
80, 82, 97, 100, 107, 110, 125, 134, 137,
157, 163, 167, 168, 173, 175, 176, 177,
263, 306 až 308, 425, 530 a 635
8068

8075

 Trousilova

8064

 Třebenická

všechna čísla popisná
č. p. 1284 až 1295 
č. p. 1348 

8073
8044
8043

 Třeboradická
8065

8064

č. p. 98, 104, 438, 478, 479, 692, 704,
722, 754, 755, 1274, 1275, 1283,
1683, 1684 a 1783
č. p. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772
č. p. 1077, 1109 a 1872

8072
8074
8073

 U Dětského domova
všechna čísla popisná 
8072
8066
8073

 Rajmonova
všechna čísla popisná 

8056
8058

8066

 Přemyšlenská
č. p. 123, 133, 182, 202, 220, 224, 225,
277, 297, 361, 374, 413, 421, 422,
427, 437, 495, 505, 515, 521, 529,
543, 552 a 561
č. p. 145, 147, 197, 203, 213, 285, 298,
312, 313, 348, 350 až 355, 372, 383,
391, 432, 551 a 1829
č. p. 455, 484, 485, 658, 668, 673,
678, 679, 685, 688, 709, 733, 758, 759,
1040, 1041, 1054, 1624, 1642 až 1644,
1684, 1704, 1771 a 1825 
č. p. 792 
č. p. 1102 

č. p. 1183, 1184, 1591 až 1596,
1599 až 1606 a 1625
č. p. 1607 až 1612 a 1685

č. p. 1150, 1152 až 1157 a 1165 až 1171 8047
č. p. 1172 
8043

 Předbořská
všechna čísla popisná 

8043
8039

8038

 Pod Statky
všechna čísla popisná 

8065

 Taussigova

 Pod Sídlištěm
všechna čísla popisná 

č. p. 229, 373, 731, 1007, 1008,
1019 a 1020
č. p. 644, 645, 748, 760, 761, 1347,
1348 a 1826
č. p. 273, 1673, 1680, 1816 a 1861

8050

 Tanvaldská

8046
8039

8068

 U Měšťanských škol
č. p. 486 a 525 

8039

 U Nádrže
všechna čísla popisná 

8038

 U Pískovny
všechna čísla popisná 

8064

 U Školské zahrady
všechna čísla popisná 

8039

 U Třešňovky
8064

 Slancova

 Neratovická
všechna čísla popisná 

 Pod Hliništěm

 Sedlecká

 Náhorní
všechna čísla popisná 

8064

 Rolnická

 Nad Záložnou
všechna čísla popisná 

8073

 Petra Bezruče

všechna čísla popisná 

8067

 Šimůnkova

 Paláskova

všechna čísla popisná 

 Na Stírce
všechna čísla popisná a č. evid. 40

8064

 Pohnertova

 Na Rozvodí
všechna čísla popisná 

 Střelničná

všechna čísla popisná 

 Na Přesypu
č. p. 713 až 717, 768 a 994 až 996

č. p. 333, 373, 374, 376 až 379, 422,
466, 558, 570, 577, 607, 608, 655, 738,
753, 1017 až ‚1019 a 1775 a 1873
č. p. 336, 343 až 346, 349, 350,
367 až 372, 510, 647, 656, 1862,
1863 a 1793

8065

8072
8068

 Střekovská
všechna čísla popisná 

 Pod Náměstím

 Na Pěšinách
č. p. 247 až 249, 1720 a 1807
č. p. 4, 6 až 9, 20, 23, 24, 27, 31,
33 až 35, 48 až 52, 58, 60, 61, 63, 64,
68 až 75, 81, 84, 85, 87 až 90, 96, 101,
158, 174, 365, 366, 641, 642, 675,
676 a č. evid. 4

8055

č. p. 115, 128, 457, 534, 537, 565, 578,
582 a 588 
č. p. 705, 706, 749, 1003 a 1865
č. p. 777 až 781, 1004 až 1006,
1025 a 1026

 Pakoměřická

všechna čísla popisná 

 Na Pecích
č. p. 120, 121, 133, 149, 216, 303, 310,
318, 361, 433, 434, 476, 544, 601, 620,
637 a 638
č. p. 140, 143 až 145, 265, 391, 411,
412, 524, 1044, 1806 a č. evid. 29

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 
8038

8045

 Ořechová

všechna čísla popisná 
8038

 Na Kopytářce
všechna čísla popisná 

č. p. 1658 

všechna čísla popisná 

 Na Hlínách
všechna čísla popisná 

 Služská
8038

 Opálkova

 Mirovická
č. p. 1078 až 1083 
č. p. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118
č. p. 1027 
č. p. 464, 493, 494, 500, 520, 538, 662,
677, 702, 1129, 1282, 1688, 1693,
1712, 1757 a 1817

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

8038

 U Větrolamu
8060

č. p. 1702 a 1802

8064
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 Učitelská
všechna čísla popisná 

 K Haltýři
8055

 Uzavřená
všechna čísla popisná 

8068
8064
8039

č. p. 531 až 534 
č. p. 539 až 543 

8072

 Krynická

 Veleňská
všechna čísla popisná 

 Veltěžská
všechna čísla popisná 

8064

 Větrušická
všechna čísla popisná 

8064

 Lodžská

8066

8043

8065

8064
8039

8038
8065

všechna čísla popisná 

 Na Dlážděnce
č. p. 13, 42, 43, 45, 50, 84, 97, 99,
107 až 111, 124, 140, 141, 149,
151 až 153, 155, 163, 170, 225, 229,
287, 300, 317, 348 až 354, 379, 670,
826, 739, 847 a č. evid. 11, 14,
16, 17, 77 a 154
č. p. 624, 644, 647, 672, 701, 1310,
719, 736, 373, 737, 739, 732, 784,
808, 812, 820, 836 a 838

všechna čísla popisná 

 Povltavská

8069

8092

8069

8070

8091

 Hnězdenská
8091
8093
8092
8107

8070

 Nad Hercovkou
8070
8069
8069
8069
8069

 Svídnická
8107
8105
8090

 Těšínská
8092

 Trojská
č. p. 8, 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87,
91, 94, 98, 100, 102, 103, 115, 117, 122,
123, 128, 132, 135, 138, 159 až 161,
164 až 168, 201, 221, 256, 294,
333 až 347, 606, 722, 753, 772, 780,
782, 809, 813, 853 a č. evid. 41 a 102
8069

 U Pentlovky
všechna čísla popisná 

8105

 U Polikliniky
č. p. 484 

8104

 U Sloupu
č. p. 247 

8069

č. p. 240 

8092

všechna čísla popisná

8092

všechna čísla popisná

8092

 Vzestupná

 Nad Vavrouškou
všechna čísla popisná

8092

 Vřesová

 Nad Trójou
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

 Velká skála

 Nad Strání
všechna čísla popisná 

8105

 Vavrouška

 Nad Popelářkou
všechna čísla popisná 

8069

 Sosnovecká

č. p. 600 

 Na Šutce

č. p. 108, 369, 419 až 422 a 430 
č. p. 332, 333, 354, 356 a 604 

č. p. 517, 519 až 526, 598, 631 a 645

všechna čísla popisná

 Na Přesypu

8070
8071

8104

 Tařicová

8064
8058

všechna čísla popisná 

8070

 Pomořanská

č. p. 506 až 515 
č. p. 599 a 613

č. p. 90, 101, 104, 129, 130, 203, 665,
666, 738, 740, 759, 793, 794, 802 a 808 8069
č. p. 227, 246, 292, 293, 297, 301, 310,
312, 320, 321, 418, 425, 428, 436, 437,
441, 527, 603 a 623

8070

 Rokossovského – viz „Hnězdenská“
8104
8105
8106

8077

 Glowackého

č. p. 556 až 560, 607 a 735 
č. p. 583 až 588 a 658
č. p. 579
č. p. 767

8104

 Mazurská
č. p. 484 
č. p. 516 až 526 a 846
č. p. 758

8069

 Pod Písečnou

všechna čísla popisná 
8093

 Na Jabloňce

 Dřínová

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

8065

 Čimická

všechna čísla popisná

 Pod Lisem

č. p. 89, 114, 129, 150, 156, 158 a 304 

Troja
č. p. 233, 253, 254, 257, 295, 297,
310, 367, 368, 462 a 706 
č. p. 442, 443, 446, 630, 667 a 848

č. p. 251, 305 až 307, 323, 324, 328,
378, 393, 437, 459, 462, 601, 605 a 611  8070
č. p. 444, 445, 447 až 456, 610 a 654
8071

 Pod Přesypem
8092
8105

 Lublinská

všechna čísla popisná 

8091
8092

 Písečná

 Ratibořská

 Žernosecká
č. p. 1831
č. p. 1597 

8092
8091

č. p. 607
č. p. 733

 Mazovská

 Zlonínská
všechna čísla popisná 

8106
8104

8091
8093

 Olštýnská

 Marchlewského – viz „Těšínská“

 Zenklova
č. p. 56 
č. p. 28, 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131,
135, 139, 156, 162, 192, 199, 492, 531,
1795 a č. evid 45
č. p. 431 

8092
8091

č. p. 561 a 562 
č. p. 563 až 568 

8064

 Zdibská
č. p. 178, 196, 200, 205 až 208, 220,
221, 223, 226, 227, 229, 437, 442,
723 a č. evid. 35
č. p. 203, 213 až 215, 217, 218, 311,
328 až 332, 547, 623, 1801, 1823,
1830 a č. evid. 56

č. p. 850
č. p. 598
všechna čísla popisná 

 Za Střelnicí
všechna čísla popisná 

8070
8071

 Lešenská
č. p. 535, 536, 546 a 547 
č. p. 537, 538 a 548 

 Vršní
č. p. 150, 152, 153, 155, 393, 394, 396,
417, 792 až 799 a 1800
č. p. 341, 347, 348, 398, 403, 416, 420,
450, 496, 535, 573 a 661
č. p. 515, 516, 527, 542, 560, 651,
1036, 1037, 1052 a 1804

č. p. 488 a 491 až 505 
č. p. 489 a 490 

8064

 Vodochodská
všechna čísla popisná 

č. p. 206, 215 a 412 až 416, 726,
754 a 811
č. p. 530 a 590 

 Krosenská

 V Brance
č. p. 112 

 Notečská
8092

 K Sadu

 Ústecká
č. p. 1849

všechna čísla popisná

8092

č. p. 191, 292 a 441 

8070
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Bohnice
 Bohnická
všechna čísla popisná 

8094

 Bohnice
č. p. 213

8077
8078
8084

 Cafourkova
všechna čísla popisná 

8095

8078
8077
8095
8096
8097
8108

 Eledrova
8097
8098
8098
8096
8097
8084

 Hackerova
8096
8108

8094
8094
8102

8078

č. p. 428 až 442 
č. p. 443 až 467, 568 a 830 

8094

8089
8090
8094

 Radomská

8083
8084
8089

všechna čísla popisná, mimo č. p. 310
č. p. 310
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
č. p. 382 až 384 
č. p. 385 až 398 
č. p. 475 až 489 
č. p. 496 až 500 
č. p. 501 až 514
č. p. 514 

č. p. 24, 25, 77 až 84, 90 až 95,
97 až 102, 115 až 136, 138, 140, 141,
156, 166, 176, 181, 182, 184, 185, 187,
188, 197, 198, 199, 202 až 207, 249,
600, 824, 832 a 904 
č.p. 413 a 414 

8101

Střížkov
č. p. 553, 567 a 568
č. p. 457

8053
8054

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná

 Česákova

8099
8097

 Děčínská

8053
8054
8053


všechna čísla popisná 

 Sopotská

všechna čísla popisná 

8099
8100
8101

 Zhořelecká

8079

 Řešovská

všechna čísla popisná 

8084
8083

 Zelenohorská

 Červenkova

 Řepínská

všechna čísla popisná 

8079

 Vratislavská

všechna čísla popisná, kromě č. p. 598  8100

všechna čísla popisná 

8094

 Vraňanská

 Ratibořská

všechna čísla popisná 

8094
8097

 Ve Vrších

č. p. 426 až 429 
č. p. 511 až 522 

č. p. 490 až 495 a 563 až 567 
č. p. 515 až 519 

8094

 Černého
8099

8084
8084
8082
8082
8094
8094
8094

č. p. 1 a 552 

8053
8054
8032

 Drahorádova
č. p. 511 a 530 

8053

 Ďáblická
č. p. 553 a 564

8053

 Habartická
č. p. 581

8032

 Jitravská
všechna čísla popisná

8032

 K Zahradnictví
č. p. 59, 582 a č. evid. 13

8055

 Liberecká
č. evid. 12

8054

 Roudnická
8094

všechna čísla popisná 

8054

 Střížkovská

 Ústavní
8078

všechna čísla popisná 

 V Zámcích

 Bínova

 Před Ústavem

 U Velké skály
8096

 V Nových Bohnicích

 Bešťákova

 Poznaňská

 U Skalky

 Lodžská
č. p. 399 a 401 
č. p. 831
č. p. 807, 808 a 814

všechna čísla popisná 

 U Pazderek

 Lindavská
všechna čísla popisná 

8078
8079

 U Drahaně

 Kusého
všechna čísla popisná 

8081

 Toruňská

 Kostřínská
všechna čísla popisná 

8084

 Podhajská pole

č. p. 338 až 349 a 372 až 381 
č. p. 350 až 371 

 Katovická
všechna čísla popisná 

č. p. 200, 201, 221, 222 a 224 
č. p. 177 až 180 a 189 až 192 

8103

 K Pískovně
všechna čísla popisná 

č. p. 250 a 838 

 Štětínská

 K Farkám
všechna čísla popisná 

8094

 Pod Čimickým hájem

8098

 Hlivická
všechna čísla popisná 

8094

 Pekařova

všechna čísla popisná 

 Hanouškova
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

 Gdaňská

č. p. 571 až 576 
č. p. 791 až 793 

všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

 Feřtekova

všechna čísla popisná 

č. p. 834

všechna čísla popisná 

 Farky

č. p. 538 až 548 a 560 až 562
č. p. 555 a 556 
č. p. 557 a 739 až 746 

8079

 Opolská
8094
8084
8079

 Dolákova

č. evid. 562 

všechna čísla popisná 

 Nad Pentlovkou

 Čimická

všechna čísla popisná 

8094

 Na Pískovně

všechna čísla popisná 

č. p. 527 až 532, 536 a 537 
č. p. 533, 551 až 555 a 598 
č. p. 719 až 724 
č. p. 794 až 803 

všechna čísla popisná 

 Na Hranicích

 Bydhošťská

č. p. 96 a 319
č. p. 831
č. p. 177, 244 a 254 
č. p. 200, 223, 268, 269,
302 a 767 až 769 
č. p. 316, 317, 818, 819, 822 a 823 

8100
8102
8103
8090

 Na Bendovce

 Bukolská
všechna čísla popisná 

č. p. 750
č. p. 765
č. p. 427 
č. p. 463 až 467, 568 a 806 

všechna čísla popisná 

8032

 U Kapliček
všechna čísla popisná i evidenční 
8094
8102

8032

 Ve Štěpnici
č. evid. 5

8032
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Čimice

 K Mlýnu
všechna čísla popisná 

 Beřkovická
všechna čísla popisná 

8088

 Brandýská
všechna čísla popisná 

8085

 Byšická
všechna čísla popisná 

 K Polím
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 

 Ke Hřišti

č. p. 1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 29,
31, 82, 187, 218, 221, 252 až 254, 780,
883, 891 a 894
č. p. 6, 7, 19, 26, 30, 32 až 38, 44, 75,
93, 130 a 866

všechna čísla popisná 
8088
8085

 Do Údolí

8088
8085
8081

všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 

č. p. 357 až 360 
č. p. 616 a 630 až 636 a 878

8080
8081

 Na Průhonu

8081

 Na Zámkách

8088

 Nedomická

všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
č. p. 366 
č. p. 40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72,
76 až 78, 101, 120, 140, 158, 162,
163, 174, 175, 210, 258, 300 až 303,
319, 782, 787 a 887
č. p. 338 až 344 a 346 až 349

č. p. 879, 880 a 881
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 

8081

č. p. 882

8078

 Strážnická
všechna čísla popisná 

8085
8088

 Vehlovická

8088

 Větrná

všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 
všechna čísla popisná 

8081

 Vidimská

8080
8081

 Vidovická

všechna čísla popisná 

8085
8080

8081

 Spádná

 Vánková

8081

8081

 Skálova

8085

8088

8081

 Rousovická

 Turská

8085

8081

 Přívorská

 Tišická

 Okořská
8085
8080
8078

8087

 Pešinova

8086
8087

 Mikovická

všechna čísla popisná 

 K Ládví
č. p. 6, 151, 155, 168, 214 a 291 až 295,
303 až 306, 792, 817, 819, 854, 861,
865 a 895
č. p. 344, 369, 392 a 825
č. evid. 5

všechna čísla popisná 

 Na Hranicích

 K Drahani
č. p. 815, 816, 827 a 873

8080
8085

 Lužecká

8088

 Jestřebická
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

 Minická

 Chvatěrubská
č. p. 342, 350 až 356, 367 a 392
č. p. 361 až 366 

8081

 Libeňská

8088

 Chorušická
všechna čísla popisná 

8085

 Libčická

 Chlumínská
všechna čísla popisná 

č. p. 367 až 372 a 860
č. p. 394, 395, 671, 778 a 855

8085

 Hanzlíkova
všechna čísla popisná 

8088

 Korycanská

č. p. 406 až 420 
č. p. 421 až 435 a 443 až 453

 Fořtova
všechna čísla popisná 

všechna čísla popisná 

 Křivenická

 Drahanská
všechna čísla popisná 

8088

 Kočova

8085

 Dopraváků
č.p. 870 a 874

8088

 K Větrolamu
8088

všechna čísla popisná 

 Pekařova

 K Rybníku

 Čimická

všechna čísla popisná 

 Ouholická
8088

všechna čísla popisná 

8086
8085
8088
8088
8088
8088
8088
8088

 Zaječická
všechna čísla popisná

8087

 Zlončická
všechna čísla popisná 

8088

 Žalovská
č. p. 88, 89, 107, 108, 110, 111, 117,
122, 136, 144, 154, 156, 181, 199, 209,
215, 224, 227, 250, 253, 275, 282, 284,
311, 316, 318, 336, 613, 663 až 665,
770 a 781 
č. p. 380 
č. p. 429 až 435 

Nabídka:
Máte-li zájem pracovat při volbách do ZMČ Praha 8 a ZHMP nebo při místním referendu ve dnech 10. a 11. října 2014
jako člen okrskové volební/hlasovací komise na území Městské části Praha 8, kontaktujte, s uvedením Vašeho jména, příjmení,
data narození, trvalého pobytu a telefonního čísla, občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8
na telefonním čísle: 222 805 555 nebo e-mail: klara.mala@praha8.cz
Podmínka: –
 státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU
– dosažení věku 18 let
Odměna člena komise činí 1300 Kč (nebo 1200 Kč), popř. odměna předsedy komise 1600 Kč ( nebo 1700 Kč ).
Na základě projeveného zájmu budete zařazeni do seznamu zájemců o členství v okrskové volební/hlasovací komisi
a o případném členství budete včas informováni.

8088
8086
8087
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SPORT
Tenis

Zkušení hráči
řádí u Akademie věd
Téměř každý den, pokud ovšem po
časí dovolí, se scházejí vedle budo
vy Akademie věd (nedaleko stanice
metra Ládví) mužové s tenisovými
raketami. Pravda, na tom by nebylo
nic divného až snad na fakt, že nej
mladšímu z nich, tedy mně, je sedm
desát let!
Sjíždíme se z Hájů, Chaber, Zdib,
Braníka, zkrátka zastoupení má
mnoho městských částí. Jak již řeče
no, byť ne nejmladší, ale nasazením
a snad trochu tenisovým umem stá
váme se my, hrající důchodci, víta
nou atrakcí pro místní obyvatele včet
ně jejich čtyřnohých miláčků. Ti jsou
zvláště vděčnými a pozornými di
váky, neboť to skákající malé, žluté,
a chlupaté sluníčko je fascinuje. Však
si také za své fandění nějaký ten teni
sák od nás vždycky odnesou.
Tenis však není naše jediná aktivi
ta. Mnozí z nás hrají stolní tenis, cho
díme cvičit do seniorských center,
zkoušíme pétanque.
Když jsem před několika lety stu
doval FTVS při U3V, první zákon
zněl: Pohyb – to je život!
A tak nepočítáme roky, ale vítězné
Tonda Matějka
zápasy! 

Krátce

Radnice podpořila
beachklub
Osmá městská část uzavřela se sdružením
Beachklub Ládví dodatek nájemní smlouvy,
díky němuž klub získá souhlas s investicemi
do dalšího rozvoje areálu. Dodatek mu umož
ní výstavbu dvou antukových tenisových kur
tů včetně přetlakové haly, umělého osvětlení
a umístění mobilní tribuny. Podle provozo
vatele bude provoz kurtů končit nejpozdě
ji v 21.30 hodin, aby nedocházelo k narušení
dobrého sousedského soužití. „Význam Bea
chklubu Ládví v rámci Českého volejbalové
ho svazu stále roste, s čímž souvisí i pořádá
ní republikových a mezinárodních turnajů,
kde je třeba splňovat určité parametry. Na
víc zájem o klub stoupá i mezi veřejností včet
ně dětí, takže jeho rozvoj má naši plnou pod
poru,“ vysvětlil radní Martin Roubíček. Nyní je
beachklub jedním z hlavních center pro plážo
vý volejbal nejen v Praze, ale i v celé ČR. Letos
hostil třeba Mistrovství ČR žáků či Český po
hár. Aktuálně je tam v provozu 15 beachvolej
balových kurtů, šest tenisových kurtů, hřiště
-hšna pétanque a dětské hřiště. 

Dance Place Praha
láká nové členy

 Dobrý servis je základem bílého sportu

Tenis

Pro holky a kluky je tu Tallent
Opět nastává období, kdy mnozí rodiče zvažují
a plánují, jaké mimoškolní aktivity zvolit pro své
ratolesti. Co je bude bavit a jakou aktivitu zvolit?
Tenisová škola Tallent již 21 let přivádí k bílé
mu sportu tisíce dětí a rok od roku je stále těž
ší děti rozpohybovat a odvést jejich pozornost
od televize a nabídnout jim sport, který přemě
ní apatii a obezitu ve zdraví a radost. Proto se za
pojuje i do mnoha projektů, jako například Pra
ha sportovní.

Výhody tenisu
Spousta dětí se nehodí pro kolektivní sporty, ne
jsou dostatečně dravé a větších kolektivů se za
leknou. Tenis je ideální variantou, děti se učí

vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair-play. Zá
roveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho po
hybové i psychické vlastnosti. Navíc je to ideální
sport, který rekreačně lze hrát celý život.
Tallent nemá za cíl vychovávat pouze nové
Kvitové a Berdychy. V rámci skupinové výuky
přivádí k bílému sportu všechny děti, bez ohle
du na to, zda mají, nebo nemají talent. Pro rodi
če a začínající děti škola připravila na září ukáz
kové odpoledne s tenisem zdarma. Podzimní
trimestr zahajuje od 29. září, za včasné přihlá
šení sleva 20 procent nebo Raketa Head zdarma.
Podrobné informace o termínech a místech
ukázek, ale i samotných kurzech získáte na www.
-redtallent.cz případně info@tallent.cz. 

Osmičkový taneční a zumba klub Dance Pla
ce Praha oslavil v červnu finálové poháry ze
soutěže Žij pohybem, které si děvčata vybo
jovala po jarním ligovém klání na posledním
závodě 8. června v Kongresovém centru. Pod
vedením trenérky Veroniky Vysloužilové star
ší tým obdržel krásný zlatý pohár, mladší tým
pohár stříbrný, kterým nové závodnice pěkně
odstartovaly své soutěžní tancování. Nábor
nových členů a zápis proběhne ve středu
10. září od 16 do 17 hodin ve Squash Sport
Čimice. Pište na vercavysl@seznam.cz. -red-

 Děvčata z Čimic sbírají úspěchy
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sport
Silniční rychlobruslení

Karlín hostí finále Českého poháru
 R ychlostní
soutěže se
každoročně
účastní
všechny
věkové
kategorie

Rohanské nábřeží přivítá 21. září poslední díl
seriálu LifeInLine Tour 2014. V předvečer in
line závodů se mohou občané Prahy 8 i ostatní
nadšení bruslaři těšit na sobotní večerní brusle
ní, které bude doprovázeno bohatým doprovod
ným programem. V neděli budou připraveny zá
vody pro rekreační, sportovní i závodní bruslaře
jakéhokoli věku.

 C eny během loňského závodu předával
i místostarosta Michal Švarc

Pro nejmenší děti se od 10 hodin koná zá
vod (zhruba 100 m) na odstrkovadlech a kaž
dé mrně do pěti let vyhrává v cíli sladkou od
měnu, ti nejrychlejší i medaili. Starší děti mají
na výběr ze dvou délek – jeden nebo tři kilomet
ry v různých věkových kategoriích. Závody dětí
jsou rozděleny na soutěže pro neregistrované,
své soutěže mají i děti, které již vlastní závod
ní licenci.
Pro dospělé je připravena přibližně 45minu
tová pohodová trať v délce deset kilometrů bez
účasti závodních bruslařů. Po vyhlášení do
poledních výsledků, bohaté tombole a dopro
vodném programu si můžete změřit síly s těmi
nejrychlejšími českými a zahraničními jezdci
v kategorii OPEN 10 nebo OPEN 21 km, kde už
startují všichni společně. Půlmaraton je finálo
vým závodem Českého poháru v inline bruslení.
Kompletní informace jsou k dispozici na www.
lifeinline.cz.
Ve všech závodech je povinné použití helmy,
třeba takové, se kterou jezdíte na kole. Bez ní
vás organizátoři na závodní trať při soutěžních
jízdách nepustí. Organizátorem akce je Trikam,
s. r. o. a LifeInLine, o. s. Akce je zařazena do pro
gramu partnerství hl. města Prahy a koná se pod
záštitou místostarosty Michala Švarce. „Jsme
velmi rádi, že se akce opakovaně uskuteční u nás
v Karlíně. Navíc se nám podařila domluvit pa
desátiprocentní sleva startovného pro všechny
účastníky z Prahy 8 mající zde trvalé bydliště,“
-redinformoval Švarc. 

Program LifeInLine
Tour Praha 2014
Sobota 20. 9. 2014

 20:00–22:00 Večerní Jízda
s Evropou 2 a soutěžemi
a doprovodným programem
Neděle 21. 9. 2014

 10:00 Závod odstrkovadel pro nejmenší
 10:15 1 km HOBBY
(děti do 7, 8–9 let)

 Cca 10:25 3 km HOBBY
(děti 10–11, 12–13, 14–15 let)

 10:45 1 km OPEN (do 7, 8–9 let)
 Cca 10:55 3 km OPEN
(děti 10–11, 12–13, 14–15 let)

 11:30 HOBBY Desítka – 10 km pro
neregistrované

 12:30–13:30 Volné bruslení a vyhlášení
výsledků dopoledních závodů

 13:30 OPEN Desítka
– 10 km pro všechny

 14:30 OPEN 21 km – 21 km, finále
Českého poháru v půlmaratonu
(oddělený start, ženy startují cca
o 3 min. dříve než muži)

 Cca 16:00 Vyhlášení odpoledních
závodů a výsledků celé LifeInLine
Tour v hotelu Olympik, tombola

 září 2014 
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SPORT

Taekwon-do

V Čimicích již několik let působí skupina nej
větší školy Taekwon-do I.T.F v České republice
- Ge-Baek Hosin Sool, která každoročně pořá
dá nábor nových členů do oddílu. Taekwon
-do je moderní bojové umění, které si dává za
cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzic
ké, psychické i morální stránce. Hlavní morál
ní zásady, kterými by se měl řídit každý taek
wondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost,
sebeovládání a nezkrotný duch.
V České republice se taekwon-do cvičí od
roku 1987 a je organizováno Českým svazem
Taekwon-do ITF, jehož členem je i škola Ge
-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled tam
působí mezinárodně uznávaný korejský mis
tr Hwang Ho-Yong, IX. Dan. Vysokou úroveň
bojového umění v ČR dokládá zisk mnoha
cenných umístění na mezinárodních soutě
žích během posledních let. Víc než na spor

tovní stránku je kladen důraz na výuku umě
ní sebeobrany.
Činnost je zaměřena především na mládež
školního věku, ale členskou základnu tvo
ří i děti předškolního věku i naopak již dáv
no plnoletí. Pravidelně probíhají zkoušky na
technické stupně, výukové semináře, sou
středění a závody. Tréninky vedou kvalifi
kovaní trenéři. Standardem školy je vysoká
kvalita, velké množství tréninků a bezkonku
renční cena.
Tréninky budou probíhat pravidelně kaž
dý týden v pondělí od 16.30 do 18.30 a ve
středu od 16 do 18 hodin v ZŠ Libčická pod
-ghsvedením Lenky Seménkové. 

Více informací:
 www.tkd.cz

Další tři bojovníci s černými pásy

Foto: Jan Černík

V Čimicích dohlíží
korejský mistr

 S karate můžete začít od útlého věku

Karate

Co dát děti
třeba na
bojové umění?

 Č erný pás
představuje
určitou metu
v bojových
sportech

Každý sportovec chce dosáhnout svého urči
tého cíle. Pro bojové sporty to většinou bývá
získání černého pásu. Tuto metu si koncem
července splnili tři taekwondisté ze školy Taek
wondo Dan-gun složením zkoušek na I. Dan.
Hned další dva členové současně absolvovali
zkoušky na II. Dan. Spolu s nimi složil zkoušku
na VI. Dan, na nejvyšší technický stupeň v Čes
ké republice, i jejich trenér, mezinárodní in

struktor, bývalý reprezentant a bývalý trenér
národní reprezentace ČR Petr Poklop. Právě
on v roce 1991 založil oddíl Dan-Gun a dodnes
tam osobně trénuje všechny skupiny včetně za
-azčátečníků z řad dospělých a dětí. 

další informace:
 www.dangun.taekwondo.cz

Měsíc září není jen začátkem školních dnů, ale
je to i doba, kdy se řada rodičů snaží pro své děti
zajistit zábavu a pohyb na celý školní rok. Dítě je
utvářeno nejen rodinou a školou, ale význam
ným sociálním prvkem jsou také sportovní akti
vity, které v ideálním případě probíhají ve spor
tovních klubech.
Jedním z takových klubů v Praze 8 je napří
klad SK KAMIWAZA KARATE nabízející dět
ské volnočasové aktivity jak pro naše mladší,
tak i starší školáky, kteří se chtějí naučit bojové
umění karate. Specifickým prvkem, který klub
nabízí, je propojení tradičního japonského umě
ní s moderní výukou řady pohybových činností.
Navíc mají naši malí občané možnost si vyzkou
šet tréninky, které jsou připravovány metodiky
evropského významu.
Přesto, že je SK KAMIWAZA KARATE sportov
ní a nezisková organizace, patří tento klub k nej
větším a nejúspěšnějším karate klubům v ČR.
O kvalitách klubu hovoří několikanásobné čes
ké i světové mistrovské tituly členů klubu, jako
jsou například tituly mistr světa, mistr či vice
mistr Evropy hlavní světové federace WKF.
Více informací na www.kamiwaza.cz nebo
-fimwww.karate1.cz. 
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TJ SOKOL KARLÍN POŘÁDÁ
33. ROČNÍK BĚHU KARLÍNSKÝM SADEM
PŘIJĎTE SI 4. ŘÍJNA ZABĚHAT
DO KARLÍNA – KAIZLOVÝCH SADŮ
PŘED RÁDIO REGINA.
START NEJMLADŠÍ KATEGORIE V 9 HODIN,
PREZENTACE OD 8.30.
Běhají všichni od mimin až po dědečky.
PRO DĚTI JE PŘIPRAVEN
BĚHEM DOPOLEDNE DOPROVODNÝ PROGRAM.

Sportovní klub pétanque
Kulová osma

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

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

www.praha8.cz
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Krátce

Florbalisté
hledají talenty
Do letošní sezony hledá florbalový klub
Black Angels talentované dívky a chlapce
do věku 13 let. Nabízí „dva týdny“ trénová
ní na zkoušku zdarma. Mužský A tým se ve
skončené sezoně stal suverénem své divize
2. ligy a ročník 2014/2015 je pro klub histo
rickým milníkem, když bude poprvé v histo
rii bojovat o body v 1. lize.
Black Angels jsou dynamicky se rozvíjející
komunitou, sportovní cíle nejsou zaměřeny
pouze na výsledky a góly. Klubu také záleží
na všestranném rozvoji hráčských schopnos
tí, a aby všechny florbal bavil. Více informa
-bací na www.blackangels.cz. 

SK Kometa Praha
zve na tenis

 Kurty se nacházejí v areálu ZŠ Hovorčovická
SK Kometa Praha tenis má za sebou velice
úspěšně odehranou jarní sezonu v soutěžích
družstev pražského přeboru pořádaným
ČTS. V kategorii mladší žáci obsadil
2. místo, dorost postoupil do vyšší třídy
z 2. místa, dospělí obsadili rovněž 2. místo
a jen o kousek jim unikl postup v posledním
zápase. Hostující starší žáci dopomohli k po
stupu do vyšší třídy. Tenisový areál v Hovor
čovické ulici (deset minut od metra Kobyli
sy) nabízí individuální tréninkové hodiny od
350 korun na hodinu (včetně kurtu), dále
dvojice, trojice, tenisovou školičku a proná
jem za 99 korun na hodinu. Od září klub ve
spolupráci se ZŠ Hovorčovická otevírá spor
tovní třídu pro tenis a volejbal. Podrobnosti
-suchna www.skkometapraha.cz. 
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Sport
Softbal

Městská část
Praha 8

Žákyně Joudrs
reprezentovaly v USA
Skvělý úspěch zaznamenal softbalový tým
Little League Prague, výběr žákyní regionu
Praha a severní Čechy. Vítězstvím v evropsko
-africké kvalifikaci soutěže Little League si
vydobyl právo účasti na celosvětovém finále
v USA, které se odehrálo v srpnu v Portlandu
v Oregonu. Českou republiku a zároveň regi
on Evropa – Afrika na tomto „mistrovství svě
ta žákyní“ reprezentovalo i šest zástupců boh
nických Joudrs.

2. Sportovní den
pro seniory
Zástupkyně starosty Vladimíra Ludková
a softbalový klub Joudrs Praha si vás
dovolují pozvat na 2. Sportovní den pro
seniory. Vstup do areálu a na jednotlivé
aktivity je bezplatný, jedinou podmínkou
je rezervace místa do 19. 9. 2014
na telefonním
čísle 222 805 150 u Jany Pancové
(kancelář místostarostky Ludkové).

Nejpřesnější nadhoz z Bohnic

Dlouhé cestování bylo znát
„Po skvělém softbalu, který jsme předvedli
na kvalifikaci v Polsku, jsme v Americe doufa
li v lepší umístění, ale na děvčatech se ze za
čátku podepsalo jak dlouhé 37hodinové cesto
vání, tak výrazný časový posun i aklimatizace
a také atmosféra nejprestižnějšího světového
turnaje naší kategorie. Vždyť nikdo z nich ta
kovou megaakci dosud na vlastní kůži nezažil.
A je potřeba samozřejmě zmínit úroveň ame
rických hráček, které jsou minimálně o třídu
výš, než ostatní týmy. Svou převahu ukázaly

 Termín: t ředa 24. září 2014
od 15.00 hodin

 Místo: s oftbalový areál Joudrs Praha
při ZŠ Dolákova, Dolákova 1,
Bohnice
Foto: Klára Otáhalová

V polském Kutnu nejdříve 14členný tým sys
témem start – cíl vyhrál kvalifikaci evropsko
-afrického regionu a po výborných výkonech
za sebou zanechal výběry softbalových velmo
cí, jako jsou Itálie a Nizozemsko. Tím si čes
ký tým zajistil účast na celosvětovém finále
v USA, kde se kromě něj představilo šest ame
rických družstev a vítězové ostatních světo
vých regionů, výběry Kanady, Filipín a Porto
rika.
Již před samotným začátkem turnaje si Češ
ky připsaly první triumf, a to v dovednostních
soutěžích zásluhou „Joudrsačky“ Kláry Po
spěchové, která s přehledem zvítězila v klání
o nejpřesnější nadhoz a získala pro český tým
respekt soupeřů, rozhodčích i přítomných od
borníků.
V samotném turnaji se našim hráčkám ne
dařilo tak, jak by si samy představovaly. I když
si v základní skupině s nejlepšími týmy světa
nepřipsaly ani jedno vítězství, tak především
s domácím výběrem Oregonu sehrály vyrov
nané utkání, hratelný byl i portorický soupeř.
Nakonec však přece jen slavily vítězství, když
v souboji o 9. místo přesvědčivě porazily děv
čata z Filipín.

 Joudrsáci v USA. Sedící zleva: Týnka Gemelová,
Klárka Pospěchová a Míša Otáhalová, stojící
zleva: Niki Brdková, Petr Pospěch (hlavní kouč)
a Giuli Auricchio.

tím, že obsadily v turnaji první čtyři místa“,
zhodnotil vystoupení českého týmu jeho hlav
ní kouč Petr Pospěch.
„Nás však může těšit, že podle organizáto
rů byl náš tým hodnocen jako nejlepší evrop
ský zástupce v dosavadní 40leté historii soft
balové větve soutěže Little League. Děvčata si
kromě získaných zkušeností, které jistě zúročí
ve své další kariéře, navíc z Ameriky odvezla
mnoho krásných zážitků, ať již to bylo setkání
se dvěma olympijskými vítězkami a slavnými
legendami amerického softbalu, odehraný zá
pas před televizními kamerami v přímém pře
nosu celoamerické stanice ESPN či výlet na
pobřeží Tichého oceánu. Příští rok se o účast
v USA pokusíme znovu, velkou motivací je
kromě špičkového softbalu a amerického pro
středí jistě také to, že pořadatel hradí účast
níkům veškeré cestovní a pobytové náklady.
Věřím, že se i tentokrát do našeho týmu no
minuje řada hráček z Joudrs. Šanci má každá,
-vki nováček,“ dodal Pospěch. 

 Spojení: M
 HD – autobus č. 200 a 102
do zastávky Sídliště Bohnice,
odtud dále asi sedm minut
chůze ulicí Feřtekovou
(až na její konec) a brankou do
areálu ZŠ Dolákova.
PROGRAM
15.00 s raz v areálu ZŠ Dolákova
u clubhouse (hnědá dřevěná budova
u softbalových hřišť)
15.30 z ačátek aktivit
Aktivity v areálu

 Ukázkový trénink v T ballu 15.30–16.30
a 17.00–18.00 hodin

 Pétanque 15.30–18.00 hodin seznámení
s pravidly, prezentace hry a miniturnaj
Aktivity uvnitř (tělocvičny a třídy)

 Jóga a rehabilitační cvičení, začátky
15.30, 17.00 hodin (po 50 min.)

 Keramická dílna v ZŠ Dolákova
15.30–18.00 hodin

 Herna (ping-pong, šipky, stolní
hokej, stolní fotbal) volně k dispozici,
k vyzkoušení pro účastníky,
15.30–18.00 hodin
Aktivity po okolí

 Nordic walking k Vltavě 15.30–17.30 hodin
 Terénní trénink paměti po okolí
15.30–17.30 hodin

 grilování před clubhouse, 18.00 hodin
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 P ozvánka
(Einladung-Karte)
k Robertsonovu
vzletu v Praze 1810
vznikla patrně
adaptací staršího
obrázku přibližně
formátu pohlednice,
když rytec do obrazu
doplnil dva balony
a padák. Toto
vyobrazení doplněné
dalším textem
posloužilo ještě
při další balonové
produkci na Žofíně
v roce 1811. Rytina
zachycuje pohled
ze svahu pod
Místodržitelským
letohrádkem
směrem na dnešní
Dejvice

Letectví

Balonem přes Kobylisy
V minulém čísle Osmičky jste poznali Johanna ještě pět let působil vzduchoplavecký ústav.
Carla Enslena, který v roce 1788 vypustil z teh Tomu zůstal balon Céleste, který se dožil roku
dejšího Primátorského ostrova balony v podobě 1870, kdy byl naposledy naplněn.
různých figur. Dověděli jste se, že na první let
Balon Intrépide snad v roce 1802 zakoupil
balonu s posádkou musela Praha čekat do roku vzduchoplavec Etienne Gaspard Robert po
1790.
cházející z Rakouského Nizozemí. Byl vzdělá
V roce 1793 vypukly koaliční války proti Fran ním matematik a fyzik a s balonem i jinými atr
couzské republice. V Evropě nastala doba pro akcemi vystupoval pod „uměleckým jménem“
veřejné předvádění balonů málo
profesor Robertson. V říjnu 1810
příznivá. Ve Francii tehdy vojenští či
se s balonem o objemu asi 380 m3
objevil v Praze. Dne 28. října vzlé
nitelé pochopili, že balony lze využít
tl ve Stromovce v její západní částí
na frontě pro pozorování nepřítele.
pod Místodržitelským letohrádkem.
A tak 2. dubna 1794 rozhodl Výbor
„Pan Professor Robertson vzal před
pro veřejné blaho o zřízení vzducho
V tomto roce
se 37tau cestu v povětří v Ovenci
plaveckého sboru. Byla ustavena ba
se Robertson
z stromovní zahrady v přítomnosti
lonová rota o třiceti mužích a dosta
vydal balonem
v velikém množství shromážděné
la balon Entreprenant. Ten se poprvé
ze Stromovky
ho lidu stavu vyššího i nižšího. Nej
na frontě vznesl do vzduchu 2. červ
do Měšic.
prvé v 4 hodinu pustil malý balon
na u Maubeuge v tehdejším Rakous
vzhůru, aby vyšetřil větru odkud
kém Nizozemí (dnešní Belgie).
Následně byly ustaveny další balonové roty, vlastně vjeje, potom následovala mašina v způ
které měly dohromady čtyři balony: Entrepre sobu divokého kance k obveselení množství se
nant, Céleste, Hercule a Intrépide. Jaké byly je tu dívajících, a obě tyto mašiny braly se povět
jich osudy? Hercule byl v roce 1795 ukořistěn řím k půlnoci, před 5 hodinau vstupoval vzhů
rakouskou armádou a dodnes se nachází ve Vo ru veliký ballon maje pod sebau lodičku, v kte
jenském historickém muzeu ve Vídni. Entrepre réž Pan Robertson seděl,“ psaly C. k. vlastenské
nant nepřežil Napoleonovu výpravu do Egyp noviny 10. listopadu 1810.
Vítr unášel Robertsona přes Kobylisy a Ďáb
ta roku 1798. O rok později byly balonové roty
francouzské armády zrušeny. V Meudonu však lice a přistál nedaleko Měšic. Menší balon při

1810

V
 roce 1804 vypracoval Robertson
fantastický projekt „vzducholodi“ Minerva,
určené pro daleké cesty

stál u Mimoně, balon v podobě kance doletěl
do Českého Dubu. Robert-Robertson byl první
balonista, který se objevil na nebi nad dnešní
Pavel Sviták
městskou částí Praha 8. 


Letecká historická společnost
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Požár

Pamatujete si ještě
na silvestrovské drama?
A
 utor článku

Foto: Leoš Kučera, HZS Praha

a zasahující
hasič Jiří Vítek
(vlevo)

Požár 
v Cafourkově
ulici si vyžádal
jednu oběť

Přesně na Silvestra roku 2002 byl v 20.08 ho
din na linku 150 ohlášen pravděpodobný požár
v Cafourkově ulici. Jednotky hasičů ze stanice
Holešovice a Centrální stanice – Sokolovská byly
vyslány k ohni v bytové jednotce v sedmém nad
zemním podlaží panelového obytného objektu.

rychlému šíření požáru, a tím i k přímému ohro
žení velké části obyvatel celého objektu.
Prvním průzkumem v dýchací technice hasi
či zjistili, že se jednalo o požár bytu 3+1 v sed
mém patře objektu. Byt bývalé správcové, z něhož
se oheň rozšířil, jsme nalezli v zuboženém stavu.
Až ke stropu byl zavalen nejrůznějším
Sto hasičů v akci
odpadem. Mezi hasiči se takovým li
Na základě průzkumu a rozvoje po
dem říká slangově „archeologové“. Prá
žáru do vyšších pater objektu byly na
vě mezi odpadky byla zaklíněna i oběť,
místo dále povolány další posilové jed
kterou se podařilo vyprostit až v půl
lidí bylo
notky ze sedmi stanic z celé Prahy, do
šesté ráno. V průběhu zásahu bohužel
evakuováno
konce i hasiči z letiště Kbely a hasiči
došlo k vertikálnímu rozšíření požáru
kvůli požáru
Českých drah. Celkem na místě za
do 8., 11. a 12. patra. Důvodem bylo,
sahovalo skoro sto hasičů! Následně
že v poškozených bytech byly neuza
tří bytů.
byla vyhlášena záložní pohotovost na
vřené větrací otvory na odsávání diges
základnách SDH Ďáblice, D. Měcholu
toře nebo větrání spižírny.
py, H. Měcholupy, Cholupice, Kolovraty, Letňa
V průběhu zásahu došlo k ošetření devíti zra
ny, Lipence, Lysolaje, Řeporyje, Řepy, Satalice, něných osob, které se nadýchaly zplodin hoře
Suchdol, Zbraslav a Zličín. Vzhledem k tomu, že ní. Jedna byla převezena do nemocnice k ošet
šlo o poslední den v roce, očekávalo se, že dům ření. Dále došlo k evakuaci zhruba 50 lidí, pro
bude plný obyvatel a může dojít k panice nebo které byl přistaven autobus.

50

Promáčený dům zamrzal
Příčinou požáru byla technická závada na led
nici, přímé škody způsobené ohněm hasiči od
hadli na dva až tři miliony korun. Tím to ov
šem nekončilo. Podle tehdejšího vyšetřovatele
pražských hasičů dalších zhruba pět milionů
činily škody následné. Řada bytů byla totiž vy
plavená vodou. Ve velkém mrazu navíc pro
máčený dům zamrzal a v bytech se objevova
ly rampouchy.
Požár Cafourkově ulici dodnes patří mezi je
den z nejnáročnějších, ke kterému na území
hlavního města došlo, a to kvůli složitosti a pod
mínkám zásahu. Z vlastní zkušenosti musím říci,
že obyvatelé domu se při evakuaci chovali až ne
čekaně spořádaně a mnozí nám v průběhu zása
hu, který trval skoro dvanáct hodin, nosili občer
stvení a teplý čaj. Venkovní teplota dosahovala
až minus 15 °C. Díky odvaze hasičů z holešovic
ké stanice a centrály se jednoznačně zabránilo
mnohem horší bilanci především na zdraví a ži
Jiří Vítek
votech nájemníků domu. 

Informace pro občany Prahy 8
na jednom místě
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Distribuci měsíčníku Osmička
provádí společnost
V případě, že Vám časopis nedošel do schránek,
nebo jste jej obdrželi pozdě, kontaktujte nás
na e-mailu info@distribucni.cz nebo na zelené lince 800 888 558
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Poradna
Jak se spravuje
Česká republika?

Právník radí

Elektronický platební rozkaz
V právním „okénku“ advokátní kanceláře Michaely Šafářové
se budeme věnovat právní úpravě vymáhání pohledávek
formou elektronického platebního rozkazu.
Jedním ze způsobů, jak se domoci dlužné
částky na dlužníkovi, je použití elektronické
ho platebního rozkazu (dále jen EPR). Ten
to představuje zkrácenou formu řízení v ob
čanskoprávních sporech. Proti klasickému
soudnímu řízení zde tedy nedochází k pro
jednání věci před soudem, nýbrž soud roz
hodne dle předložených důkazů a tvrzených
skutečností, jednoduše na základě toho, co
vyplývá z návrhu na vydání elektronického
platebního rozkazu. Jelikož se v tomto typu
zkráceného řízení rozhoduje na základě dů
kazů předložených věřitelem, musí z těchto
důkazních prostředků věřitelem tvrzený ná
rok jasně vyplývat. Takovými důkazy jsou ze
jména doklad o existenci a výši pohledávky,
doklad o marné výzvě k úhradě dlužné část
ky, apod. Je tedy zřejmé, že EPR slouží spí
še k uplatnění nároků, kde není sporu o je
jich oprávněnosti. EPR lze ušetřit náklady
soudního sporu pro obě strany, tedy věřite
le i dlužníka, a taktéž pro soud.
K samotnému uplatnění nároku věřite
le prostřednictvím EPR je zapotřebí stejné
ho postupu jako v případě občanskoprávní
žaloby na zaplacení. Nejprve je tedy nutné
dlužníka upozornit na existenci dluhu pro
střednictvím předžalobní výzvy, na základě
které jsou věřiteli taktéž přiznávány nákla
dy soudního řízení. Tato předžalobní výzva
musí obsahovat upozornění na výši dluhu,
dobu splatnosti dluhu, výzvu k zaplacení
a upozornění na případné soudní vymáhá
ní dlužné částky. Výzva by měla být zasílána
doporučenou poštou s dodejkou.
Samotný sepis návrhu na vydání EPR pro
bíhá prostřednictvím předepsaného formu
láře volně dostupného na internetu. Vyplně
ný formulář EPR musí být opatřen ověřeným
elektronickým podpisem, případně musí být
zasílán prostřednictvím datové schránky.
Tento požadavek je zdůvodněn identifika
cí osoby podatele. Je proto vhodné sepisem
EPRu pověřit advokátní kancelář, která sta
novenou formu podání zajistí.

V této oblasti vám velmi rádi
poskytneme bezplatné právní
konzultace, a to například na naší
pobočce v Bohnicích po předchozím
objednání na info@vaseadvokatka.cz
případně na tel.: 724 784 302.

Výhodou EPR je rychlost řízení, nižší
soudní poplatek ve výši pouze čtyři procen
ta z vymáhané částky. EPR lze žalovat část
ku v maximální výši milion korun včetně pří
slušenství. Soud po zvážení všech tvrzených
skutečností vydá EPR a tento dlužníkovi do
ručuje do vlastních rukou a uloží mu uhradit
dluh do 15 dní ode dne doručení EPR. Doru
čením EPR do rukou dlužníka se stává tento
EPR pravomocným a v případě neuhrazení
dluhu ze strany dlužníka v uvedené lhůtě lze
následně vymáhat dluh v exekučním řízení.
I tento proces však zahrnuje zaslání před
exekuční upomínky dlužníkovi, která obsa
huje upozornění na existenci dluhu, výzvu
k úhradě dluhu v určité lhůtě a upozorně
ní na následné vymáhání exekutorem v pří
padě neuhrazení dle pokynů ve výzvě. Opět
doporučujeme odesílat výzvu doporučenou
poštou s dodejkou, vždy na adresu trvalého
pobytu dlužníka.
Lze tedy konstatovat, že elektronický
platební rozkaz je vhodným prostředkem
k uplatnění práv, a to především v situaci
jasného věřitelova nároku, ovšem nic ne
brání tomu tento instrument užít i v přípa
dě nejasných nároků a věřitel tím nic neris
kuje. V příštím vydání se budeme věnovat
tématu opravných prostředků proti vydané
mu EPR. 

Projekty
financované z EU
Končící období čerpání peněz z Evropské unie
bylo jedinečnou příležitostí, jak zlepšit a zmo
dernizovat veřejnou správu. V tomto období
byly položeny základy e-governmentu v Čes
ké republice. Bez peněz z EU by nebylo možno
uskutečnit projekty, se kterými se každý občan
potkává prakticky každý den. Jde o Základní re
gistry a Czech POINT.
Základními registry jsou: registr obyvatel
(obsahuje data o všech obyvatelích České re
publiky), registr osob (obsahuje data o právnic
kých osobách ČR), registr územní identifika
ce, adres a nemovitostí (spravuje data o území)
a registr práv a povinností (říká, co úředník
smí). Hlavním přínosem je, že úředník nemu
sí zjišťovat, která data jsou aktuální a správná.
Mimo tyto dva, podle mého názoru nejdůleži
tější projekty, se přistoupilo k řadě dalších, kte
ré znamenají velký pokrok v realizaci e-govern
mentu. Jde například o:
 t echnologická centra krajů a obcí s rozšířenou
působností
N
 árodní digitální archiv
N
 árodní infrastrukturu pro elektronické zadá
vání veřejných zakázek (NIPEZ)
 e lektronickou podporu prosazování práv z du
ševního vlastnictví
 r ozvoj oficiálního portálu pro podnikání a ex
port (BusinessInfo.cz)
 v zdělávání v eGON centrech krajů a obcí s roz
šířenou působností.
Mimo jmenované projekty byla realizová
na celá řada menších projektů na úrovni měst
a obcí.
A jak člověk pozná, na co byly použity peníze
z EU? Je to jednoduché. Každý takový projekt
musí být označen cedulí, která informuje, o jaký
projekt jde, a že je realizován za pomoci EU. Ur
čitě si řada z vás těchto cedulí všimla.
Protože končí volební období, tak příště do
jde na shrnutí toho, o čem jsme si více než rok
povídali. 
Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

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

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU
www.osf-mvcr.cz

 září 2014 

www.praha8.cz

Měsíčník Městské části Praha 8

75

inzerce

/placená inzerce/

/placená inzerce/

/placená inzerce/

76

Měsíčník Městské části Praha 8

výročí

www.praha8.cz

 září 2014

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

Nově narozené děti
ÚNOR 2014

 Mastroianni Daniel
 Málková Kristýna

 Šnourová Ema
 Dončuková Anastázie

ČERVEN 2014

BŘEZEN 2014

 Chromeček Filip
 Plevka Šimon
 Pospíšil Jan

 Jandová Tereza

 Erbertová Nela
 Pollaková Kristýna
 Tůmová Lucie

 Brejcha Eduard
 Bartoník Vít

 Šalplachta Marek

 Krejčíček Adam
 Lukeš Adam

DUBEN 2014
 Bednář Ladislav
 Kálecká Lucie
 Kamenický Václav
 Pflugmacherová Lilly
 Velík Tadeáš

 Eibner Denny

 Vít Ondřej

ČERVENEC 2014
 Brejcha Robin
 Debnárová Annabel
 Přibyl Antonín
 Hurtová Rozálka

 Zezulová Adéla

KVĚTEN 2014

 Filip Daniel
 Průša Martin
 Trybenekrová Jana

 Heřmanská Emma
 Husák Kryštof

 Holý Maxmilián
 Kopuletá Luisa
 Jiráčková Eliška

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich
rodičům blahopřejeme. Prosíme rodiče, aby zasílali
fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.
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HVĚZDÁRNA
ĎÁBLICE

zal. 1956

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

JUBILEA

Program na září 2014

SRPEN 2014

 Otevírací doba
Po: 13.30–15.30, 18.00–21.00; St: 20.00–22.00;
Čt: 13.30–15.30, 20.00–22.00; Ne: 14.00–16.00
Pá: 26. 9. 20.00–22.00 Noc vědců.

P
 ŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
 etr Adámek: PODZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí,zajímavé
15. 9. P
úkazy a objekty.
29. 9. Jiří Kalát: PALESTINA – země nezemě.

D
 ne 19. září 2014 slaví

M
 anželé Miluše a Zdeněk
Pluháčkovi oslavili
diamantovou svatbu.
Gratulujeme!

manželé Marie a Jaroslav
Kapkovi 50 let společného
života. Mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let
přejí synové Milan a Jaroslav
s rodinami.

ZÁŘÍ 2014

 POŘADY (film. večery)
s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30.
22. 9. Sluneční soustava II, Míry a váhy.

 POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt: 13.30–15.30; St, Čt: 20.00–22.00
Po: 22. 9. 20.00–21.00; Ne: 14.00–16.00
Denní obloha:	Slunce: povrch se skvrnami
Venuše: za dobrých podmínek
Noční obloha:

Měsíc: do 10. 9.
Uran – na konci září
Neptun – za dobrých podmínek po celé září
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
(po celé září)
Hvězdokupy, galaxie
(za bezměsíčných večerů)

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

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

D
 ne 5. září 2014 oslaví
manželé Jaroslava a Karel
Dufkovi 50. výročí svatby.
Přejeme jim všechno
nejlepší, hlavně stálé zdraví,
a děkujeme za obětavost,
trpělivost a lásku. Syn Jan
a dcera Jitka.

D
 ne 23. září se dožívá můj
manžel Milan Slavíček
75 let. Hodně štěstí a zdraví.
Ať tě život stále baví. Jen to
nejlepší přeje manželka Věra,
děti, vnoučata, kamarádi
z Prahy i z chaty v Rochově.

D
 ne 22. září se dožívá 91 let
paní Zdeňka Zemanová. Celá
rodina jí přeje hodně zdraví
a duševní pohody.

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.

 POHÁDKY pro nejmenší
Ne 21. 9. od 10.15 Africká pohádka (Ogua a piráti)
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce.
		
VSTUPNÉ: dospělí
mládež
senioři (od 65 let)

Pozorování oblohy
45 Kč
25 Kč
40 Kč

Pořady
55 Kč
30 Kč
50 Kč

Doprava: – k
 onečná MHD sídliště Ďáblice bus 136, tramvaj č. 10
a 10 minut pěšky podél hřbitova
a pak ulicí Pod hvězdárnou na kopec
– s tanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 minut pěšky
ulicí Pod hvězdárnou na kopec
– s tanice U spojů bus 202 a 10 minut pěšky obcí na kopec
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Luštěte křížovku
o zajímavé ceny

Znění tajenky z minulého čísla: Když pálí srpen, bude pálit i víno
Výherci, kteří obdrží kartu Senior slevenka (www.seniorslevenka.cz)
a skládací nákupní tašku (www.nejkufry.cz), jsou:

Sudoku (snadné)
3

 Věra Janovská (Praha 8)
 Marta Havlová (Praha 8)
 Petr Dufek (Praha 8)

4

8
3

1
6

1
5

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

9

3

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

4

4

2

1

9

1

6

9

5

8

3

2
7

7
3

2
4

6

8
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ŘEMESLNÍCI

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ

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

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ

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

 ČISTÝ BYT? OD SEIFRTA

VYMALOVÁNO. Mít. štuky,
lak a stěrka + návštěva zdarma.
Tel.: 606 227 390.

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ

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

 PROVEDU MALÍŘSKÉ

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

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ

PRÁCE, P-8. Doprava i rozpočet
zdarma. Kvalita, spolehlivost.
Tel.: 723 984 693.

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.

Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561.

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

 REKONSTRUKCE BYTŮ

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

 INSTALATÉR. PRÁCE, obklady,

 OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, LCD,

 HODINOVÝ MANŽEL.

 INSTALATÉR – VODA – TOPENÍ.

 ŠICÍ STROJE – OPRAVY

 HODINOVÝ MANŽEL. Údržba

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

Výměna kuch. desek a dřezů.
Tel.: 602 649 359.

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ

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

ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.

NA MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY
a ostatní čalounické potřeby,
U Pošty 1474/1, P-8 Libeň.
Po–pá 8.30–13.00, 14.00–18.00.
Tel.: 284 822 181.

 ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU

 ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:

 HÁJEK ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK.

 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA,

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domků,
nebytových prostorů apod.
Praha a okolí. Tel.: 777 670 326.

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

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

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

 ČISTÍME KOBERCE, sedačky,

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

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ–

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

zaručena. Tel.: 608 440 551.

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE.

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

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.

Tel.: 233 551 973, 728 324 916.

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

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

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

 ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost

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

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

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH

 PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ

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

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

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

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

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA –

 DIGITALIZACE všech druhů

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

 ELEKTROPRÁCE VŠEHO DRUHU,

prádlo se snadno vytáhne
ke stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584.

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246.
 SÍDLO PRO S.R.O., místo

podnikání OSVČ od 190 Kč/měs.
Tel.: 728 991 247.
www.SidloproFirmuPraha.cz

 VEŠKERÉ ÚKLIDOVÉ

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

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ,

hlídání dětí. Tel.: 774 877 972.

 ŽEHLÍME ZA VÁS

včetně dopravy. Tel.: 608 221 626.
Žehlení plus.

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET

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

 !! VYKLÍZENÍ STĚHOVÁNÍ !!

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

 PASPORT STAVBY

 MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ

 HODINOVÝ MANŽEL –

 MYTÍ OKEN včetně rámů

a žaluzií. Tel.: 724 006 275.

 SPOLEHLIVÁ A ODBORNÁ

FIRMA z Prahy 8,
s 20 letou historií, nabízí stavby
na klíč. Zateplování objektů,
výstavba chodníků, parkovišť,
odborné dozorování staveb
a další služby ve stavebnictví.
www.impercomm.cz
e-mail: obchod@impercomm.cz

A ČALOUNĚNÍ – nejlevnější
mokré čištění v Praze 8. Doprava
zdarma! Tel.: 774 357 072,
www.mduklid.cz
koberců a čalouněného nábytku.
Tel.: 604 711 750.

malování, instalatérské,
zednické aj. domácí práce.
Tel.: 602 835 102.

A PROJEKTY RD. Tel.: 608 038 122.
profesionální pomocník
pro opravy, montáže a další
pomoc ve vaší domácnosti, na
zahradě, chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 140 942.

rodinných vzpomínek –
diapozitivy, foto, VHS a kazet
z kamer, LP gramodesek a jiné –
Vít Pokorný, Bojasova 11.
Tel.: 724 074 830,
vitek.pokorny@tiscali.cz

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

 FA. J. Macháč – výměny van,

baterií, klozetů a kuch. desek.
Instalace sprch. koutů a boxů –
senioři sleva! Pokládka dlažby,
PVC, koberců. Štukování,
malování, lepení podhledů.
Údržba domu a zahrady. Tel.:777
325 466 janmachac66@seznam.cz

 KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY,
SEKÁM. Tel.: 603 833 107
NÁKUP – PRODEJ

 DŘEVĚNÉ HRAČKY

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

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

 ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,

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

 BIKEMARAST.cz

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

 MED OD VČELAŘE 130 Kč.
Tel.: 607 412 779.
Zl. ŠPERKY, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl. hodinky,
kvalitní obrazy evropských mistrů
kupuje INTERANTIK, Praha 9,
Pod pekárnami 3.
Tel.: 283 893 334, 605 829 440
út a čt. po 10 hod.
VÝUKA – KURZY

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

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

 VYUČUJI FRANCOUZŠTINU.
Tel.: 736 410 919.

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

 KURZ TCHAI-TI PRO
ZAČÁTEČNÍKY. Čt 17.30/18.30
metro Palmovka od 25. 9. 2014.
Tel.: 604 723 021.

 UCELENÁ PŘÍPRAVA
NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na
osmiletá gymnázia v termínu
říjen 2014 až duben 2015.
www.prijimackyhrave.cz
Tel.: 725 826 306, 723 333 958.

 DOUČUJI MA, ČJ, atd. – ZŠ.
20letá praxe, Praha 8.
Tel.: 776 244 121.

 HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ
a rytmiky pro dospělé i děti.
Tel.: 737 667 904.

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní

dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený
nežádoucím nájemníkem.
Veškeré formality vyřídím,
zaplatím stěhování, dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu apod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013.

 KOUPÍM BYT 35–50 m2, P-8.

Jen od majitele. Tel.: 730 964 341.
REALITY – PRONÁJEM

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze

a okolí do 11 tis. nebo větší do
15 tis. vč. popl. Tel.: 603 257 202.

 NABÍZÍM EXKLUZIVNĚ

KRÁSA

k prodeji byt v OV
po rekonstrukci v Karlíně.
Tel.: 731 618 364,
e-mail: irena.ragasova@re-max.cz
REALITY – SLUŽBY

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ

KANCELÁŘ. Zajistíme vám –
prodej, pronájem nemovitosti.
Kompletní servis v oblasti
nemovitostí – nízké provize. Tel.:
608 703 343. www.1jmreality.cz
(kancelář Praha 9).

 KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY

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

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.

REALITY – PRODEJ

Tel.: 604 207 771.

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ

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

 PRODÁM/PRONAJMU

dlouhodobě garážové stání
v OV na Velké Skále. Cena
dohodou. Tel.: 602 455 010,
e-mail: vrastilov@seznam.cz

 PRODÁM PLNĚ VYBAVENÝ

APARTMÁN, 2+kk (44 m ),
v krásném prostředí Krkonoš
v Rokytnici nad Jizerou.
Parkování u domu. Vhodný pro
celoroční rekreaci i k výhodnému
pronájmu. Cena dohodou.
E-mail: vrastilov@seznam.cz
Tel.: 602 455 010.
2

 MASÁŽE LÁDVÍ – klasická,

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

 STOMATOLOGICKÁ ORDINACE

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

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

 MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA

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

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

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

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

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

 KOSMETIKA, MASÁŽE HLAVY

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

 VIZÁŽISTKA PETRA.cz

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

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

 OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA

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

 HLEDÁM FLEXIBILNÍ PANÍ na

výpomoc v domácnosti 1x týdně
cca 3 hodiny. Palmovka, 3. patro.
Prosím SMS. Tel.: 733 150 683.

AUTO – MOTO

KOUPÍM FELICII. Tel.: 602 123 253.
FABII, OCTAVII – koupím horší
i havarovanou. Tel.: 602 889 740.
REALITY – POPTÁVKA

/placená inzerce/

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

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

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