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Radnice přispěje školám 
na očkování proti žloutence

 

„Hotelový dům” v Molákově ulici 
mění majitele 

Město začalo používat 
„antiplakátovací nátěr”

 

Řidičům slouží další úsek Pobřežní
 

Boj proti klíněnce 
jírovcové pokračuje

Strážníci dohlédnou na drogy,
šikanu i bezpečné přechody 

Besídka egyptologů 
ze Salesiánského hnutí mládeže

Beachklub Ládví
navštívili reprezentanti
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Vážení spoluobčané,

asi každému z nás by se o násle-

dujícím problému nepsalo zrovna 

příjemně. Takové množství infekč-

ní choroby jakou je žloutenka, 

jsme v osmé městské části ještě 

neměli. Co s tím?

Jak se v této Osmičce můžete dočíst, radnice se rozhodla finančně 

pomoci našim dětem ve školských zařízeních, ve kterých se nemoc 

vyskytla. Tento krok je v hlavním městě výjimečný a mám radost, že 

se na něm shoduje naprostá většina zastupitelů. 

Jenže očkování žáků či učitelů je krajním řešením celého problé-

mu. Ten podle odborníků vzniká především nedodržováním základních 

hygienických pravidel. Možnost nákazy žloutenkou typu A je možná 

jen análně-orální cestou, neboli jen tehdy, pokud si nakažený neumy-

je ruce jde-li ze záchodu a sáhne na něco, co někdo jiný strčí do úst. 

Tedy nákaza hrozí především u dětí (i když překvapivě nejen u nich). 

Bohužel se i nyní stává, že děti ve školách pijí z jedné lahve nebo si 

navzájem ochutnávají svačiny. A to i přesto, že nejen ony, ale hlavně 

jejich rodiče mají dostatek informací, jak se proti žloutence preven-

tivně chránit. 

Apeluji proto znovu: Zopakujte svým ratolestem, jak se mají chovat 

a čeho se vyvarovat. Tyto jednoduché hygienické návyky skutečně 

fungují a byla by škoda, kdyby se nám tato nemoc nejen ve školách 

stále rozšiřovala. Vždyť prostředky, které musíme následně vynaklá-

dat, se dají použít daleko prospěšněji. Třeba na nová školní hřiště.

Zdraví Vás

 Josef Nosek
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Zpravodajství

Granty v sociální oblasti 
se rozdělily

Zastupitelstvo osmé městské části schválilo 

seznam organizací, které získají grant MČ Pra-

ha 8 poskytovaný z účelové dotace Hlavního 

města Prahy v rámci podpory městských částí 

v sociální oblasti. „Účelová neinvestiční dotace 

ve výši 2,142 milionu korun bude rozdělena 

mezi šestnáct projektů. Ty musí splňovat dané 

podmínky, zejména poskytování vymezených 

typů sociálních služeb v rámci Prahy 8,” řekla 

zástupkyně starosty Vladimíra Ludková. 

Mezi organizacemi, které získaly grant, je 

například Diakonie ČCE – Středisko křesťan-

ské pomoci v Praze s projektem Pečovatel-

ská služba Ďáblice (470 tisíc Kč), Salesi-

ánské středisko mládeže o.p.s s projektem 

Nízkoprahový klub Vrtule (400 tisíc Kč), 

Domov pro seniory „Slunečnice” s projektem 

Pečovatelská služba (100 tisíc Kč), Kontakt 

bB, o.s. s projektem Kontakt – kontakto-

vání a následná péče o osoby s tělesným 

postižením (100 tisíc Kč), dále Asociace 

pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, 

o. s. na odborné sociální poradenství (90 tisíc 

Kč), Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

s projektem sociálního poradenství (90 tisíc 

Kč) či Česká společnost AIDS pomoc, o.s. na 

sociálně aktivizační služby v Domě světla (80 

tisíc Kč). -hš-

Praha 8 zadala práce 
na Domu sociálních služeb

Osmá městská část podepsala smlouvu na 

vypracování projektové dokumentace na Dům 

sociálních služeb, který by měl stát v ulici S. 

K. Neumanna v Libni. Smlouva o dílo zahrnu-

je vypracování architektonické a urbanistické 

studie, projektové dokumentace k územnímu 

řízení a stavebnímu povolení, zajištění územ-

ního rozhodnutí a stavebního povolení, prová-

děcí dokumentace včetně rozpočtu a autorský 

dohled. „Vydání stavebního povolení předpo-

kládáme na přelomu let 2009 a 2010,” uvedla 

zástupkyně starosty Vladimíra Ludková. Plá-

novaný Dům sociálních služeb nahradí stá-

vající nevyhovující objekt v ulici Na Dlážděn-

ce. Nový objekt zahrne službu krátkodobých 

pobytů takzvaný Dům sociálních služeb pro 21 

klientů a novou službu dlouhodobých pobytů 

tzv. Domov pro seniory se zvláštním určením 

pro 30 klientů s diagnózou demence. Celková 

kapacita má být 51 lůžek. -hš-

Radnice přispěje na vybavení 
nemocnice Na Bulovce

Osmá městská část daruje Fakultní nemocni-

ci Na Bulovce sto padesát tisíc korun. „Z těchto 

peněz nemocnice dovybaví ambulanci lékařské 

služby první pomoci pro dospělé. Konkrétně se 

jedná o zakoupení defibrilátoru, glukometru 

a stolní kopírky. Přesné statistiky o počtu oby-

vatel Prahy 8 ošetřených na LSPP sice neexis-

tují, přesto je jejich podíl vůči všem pacientům 

zhruba tříčtvrteční,” sdělila zástupkyně starosty 

Vladimíra Ludková. -hš- 

Zprávy

Boj proti žloutence. Radnice nabízí očkování
Rada osmé městské části rozhodla o uvolnění milionů korun, které budou použity na očkování proti žloutence 
typu A a B. Očkovány tak mohou být děti a zaměstnanci ze všech školských zařízení zřizovaných městskou 
částí.

Na konci září se žloutenka objevila v těchto 

základních školách: ZŠ Bohumila Hrabala (budo-

vy Zenklova i Na Korábě), ZŠ Na Slovance, ZŠ 

Lyčkovo náměstí a ZŠ Palmovka.

„Konkrétně se jedná o očkování dvěma dáv-

kami vakcíny A nebo prvními dvěma dávkami 

kombinované vakcíny A, B s tím, že třetí dáv-

ku kombinované vakcíny by si již hradili rodiče 

a zaměstnanci sami,” řekl zástupce starosty Mar-

tin Roubíček, v jehož kompetenci oblast školství 

je. „Volba, zda děti očkovat nebo ne, a jakou vak-

cínou, bude samozřejmě na zaměstnancích škol, 

u dětí pak na jejich rodičích a lékařích.”

Radnice Prahy 8 proto připravila dotazník, který 

je průběžně distribuován mezi rodiče a zaměst-

nance. Má zjistit především míru zájmu o očko-

vání, případně jakou vakcínou. Samotné očkování 

dětí pak provedou pediatři v Praze 8.

Očkování proti žloutence typu A zahrnuje dvě 

dávky, kombinované očkování proti žloutence 

typu A, B tři dávky – právě na třetí dávce by se 

rodiče a zaměstnanci, v případě zvolení tohoto 

očkování, finančně podíleli. -hš,tk-
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Jan Podlipný v novém 

Radnice Prahy 8 zahájila v září renovaci 

pomníku primátora Jana Podlipného v Zenklo-

vě ulici. Restaurátoři odstraní nevhodné nátě-

ry, které se na bronzové soše v předchozích 

letech objevily, provedou odbornou patinaci 

a nezbytnou konzervační úpravu. Opravy 

a oživení se dočká také žulový podstavec kul-

turní památky stojící v blízkosti Libeňského 

zámku. Většinu financí na opravu získala rad-

nice Prahy 8 od Hlavního města Prahy. Cel-

ková renovace pomníku bude stát 150 tisíc 

korun a v závislosti na počasí skončí na přelo-

mu října a listopadu.                            -pb-
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Austis prodlužuje 
úřední hodiny

Společnost Austis, která se z výrazné části 

stará o správu bytů Městské části Praha 8, 

prodlužuje své úřední hodiny. Její tři provo-

zovny – v Karlíně, Libni a Kobylisích – mohou 

od začátku října občané navštěvovat každé 

pondělí a středu mezi osmou a 18. hodinou,  

s výjimkou polední přestávky. Výsledkem by 

měla být pružnější spolupráce mezi byto-

vým odborem ÚMČ Praha 8 a správní firmou 

a zároveň lepší servis pro obyvatele obecních 

domů v Karlíně, Libni a Kobylisích. 

„Na základě podnětů občanů, kteří neby-

li spokojeni s rozvrhem návštěvních hodin, 

došlo mezi MČ Praha 8 a správní firmou 

Austis k dohodě. Správní firma změní své 

návštěvní hodiny tak, aby v podstatě kopí-

rovaly úřední hodiny bytového odboru rad-

nice,” řekl předseda bytové komise Ondřej 

Gros.

Na správní firmy se obracejí obyvate-

lé obecních bytů, pokud je třeba provést 

v domech či bytech opravy, nebo naopak 

v případě, kdy chce nájemce doplatit dluhy 

na nájemném.  -tk-

Nájemci mají značný zájem 
o privatizované domy 
O domy, které městská část vyčlenila k prodeji, je ze strany oprávněných 
nájemců bytů obrovský zájem. Podle posledních údajů zatím neexistuje pří-
pad, kdy by nájemci s možností získat vlastní bydlení nesouhlasili. V tako-
vém případě by jich „privatizaci” domu muselo odmítnout přes 50 procent.

„V první vlně prodejů, která se týkala hlav-

ně Libně a Kobylis, jsme již oslovili zhruba 96 

procent nájemníků. Z jejich reakcí vyplývá, že 

přibližně 90 procent z nich má zájem. Zatím 

se neobjevil objekt, ve kterém by bylo zájem-

ců méně než čtyři pětiny,” informoval zástupce 

starosty Martin Roubíček, do jehož kompetence 

majetek městské části spadá. Podle něj vlast-

ní bydlení odmítají pouze jednotlivci. „Jsou to 

především dlužníci, kteří se na základě zastupi-

telstvem schválených podmínek privatizace ani 

nemohou účastnit,” řekl.

Místostarosta předpokládá, že na prosinco-

vém zasedání zastupitelstva již na pořad jed-

nání mohou přijít první prodeje nově vzniklým 

družstvům, která v těchto dnech oprávnění 

nájemci zakládají. V příštím roce pak radnice za-

čne oslovovat nájemce v prodávaných domech 

ve druhé etapě, tedy především v severní části 

Prahy 8.

Privatizaci vybraných domů do rukou opráv-

něných nájemců zastupitelstvo schválilo v září 

minulého roku. K prodeji je tak určeno zhruba 

4300 bytů, což je necelá polovina z celkového 

počtu ve správě Městské části Praha 8.

Roubíček připomněl, že nájemci mohou při 

svých setkáních souvisejících například se 

založením družstva využívat nabídky radnice 

pronajmout si za symbolickou jednu korunu sál 

v takzvaném Bílém domě. V případě zájmu se 

mají obrátit na Karla Dvořáka (telefonní číslo 

222 805 680, či e-mail: karel.dvorak@praha8.

cz). Pro lidi ze severní části Prahy 8 radnice pro 

příští rok plánuje možnost podobného pronájmu 

v Kulturním domě Krakov na bohnickém sídlišti. 

      -tk-
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Cenu v rámci výběrového říze-

ní nabídla Pražská správa nemo-

vitostí. Výběrové řízení vyhlásila 

MČ Praha 8 v červenci tohoto roku 

a hlavním kriteriem byla právě 

nabídnutá cena.

Minimální kupní cena domu 

se 157 bytovými jednotkami 

o velikosti převážně 1+1 a 2+kk 

a s pozemkem 1036 m2 byla zna-

leckým posudkem stanovena na 

47,2 milionu korun. „V uvede-

né vyhlašovací ceně vycházející 

ze znaleckého posudku se odráží 

technický stav domu, který si 

vyžádá značné náklady na rekon-

strukci. Jelikož se jedná o kulturní 

technickou památku, dům bude 

muset být pochopitelně zrekon-

struován v souladu s touto sku-

tečností,” konstatoval zástupce 

starosty Martin Roubíček.

Dům je ve špatném technickém 

stavu, takže radnice původně chys-

tala jeho kompletní rekonstrukci. 

Protože dílčí opravy nebyly mož-

né, bylo nutné jej na rekonstruk-

ci připravit, to znamená vyklidit. 

„V posledních letech jsme proto 

nájemníkům opakovaně nabízeli 

náhradní byt, čehož naprostá vět-

šina z nich využila. Poté, co vedení 

radnice v letošním únoru schváli-

lo záměr dům prodat, učinili jsme 

poslední nabídky vůči těm nájem-

níkům, nimž neměla městská část 

žádné pohledávky. V současné 

době zbývá osm bytů, které jsou 

obsazené,” řekl místostarosta

Náklady na rekonstrukci jsou 

odhadovány na minimálně dvě 

stě milionů korun. „To je pro nás 

nerealizovatelné. Zájem o dům 

nevyslovil nakonec ani Magistrát 

hlavního města Prahy, který zde 

jednu dobu uvažoval o sociálním 

bydlení. Jiná cesta než prodej nám 

tedy nezbyla,” vysvětlil Roubíček.  

Na rekonstrukci domu bylo 

v lednu 2006 vydáno staveb-

ní povolení, jehož platnost byla 

rozhodnutím stavebního úřadu 

v dubnu 2008 prodloužena o dva 

roky. 

Montovaný panelový dům 

s jedním podzemním a jedenácti 

nadzemními podlažími, který je 

součástí experimentálního sídliš-

tě Invalidovna z 60. let minulé-

ho století, je technickou kulturní 

památkou. Dům, který koncepčně 

vychází ze vzoru Le Corbusiero-

vých obytných jednotek, je spe-

cifický zejména svým původním 

účelem hotelového domu a také 

tehdejším moderním technickým 

provedením. To představují napří-

klad dlouhé duté překlady, které 

umožnily práci s dispozicí, prů-

běžná okna či originální zavěšená 

fasáda s parapety a nadokenními 

prvky z lisovaného plechu.  -hš-

„Hotelový dům” v Molákově 
ulici v Karlíně mění majitele
Zastupitelstvo osmé městské části na svém zářijovém zasedání jednomyslně schvá-
lilo prodej domu č. p. 577 v Molákově ulici, takzvaného hotelového domu, a to za 
81,65 milionu korun. Budova stojí těsně u stanice metra Invalidovna.

Zpravodajství

Krátce

Další miliony jdou
do oprav chodníků 

Osmá městská část navýšila 

peníze, které měla v letošním 

rozpočtu určené na takzva-

ný chodníkový program, a to 

z původních čtyř milionů na 

deset milionů korun. 

Rada MČ Praha 8 totiž roz-

hodla o investici šesti milionů 

korun na obnovu chodníků, 

která se tentokrát bude týkat 

zejména Libně. „Oprava chod-

níků proběhne v lokalitě ohrani-

čené ulicemi Na Stráži, Františka 

Kadlece a Vosmíkových,” uve-

dl radní Tomáš Mrázek. Práce 

budou dokončeny do konce roku 

a zahrnou výměnu povrchů, 

vyspárování, vyrovnání a dopl-

nění obrub. 

„Postupně chceme v Praze 

8 opravit chodníky, které jsou 

v nejhorším stavu. A to přesto, 

že nejsou v naší správě,” kon-

statoval Mrázek. Podle něj se 

přihlíží i k tomu, že špatný stav 

chodníků ztěžuje jejich úklid od 

sněhu během zimních měsíců, 

což velmi komplikuje život vlast-

níkům přilehlých nemovitostí. 

Vloni a letos zaplatila osmá 

městská část celkem osm mili-

onů za opravy chodníků v části 

Kobylis. „Nyní jsou zde spravené 

celé navazující úseky,” doplnil 

radní.                                 -tk-

Okolí hodin na Florenci 
má novou dlažbu 

Prostranství kolem známých 

hodin v blízkosti stanice Florenc 

se může pyšnit novou mozaiko-

vou dlažbou. Technická správa 

komunikací začala v místě pro-

vádět opravy poté, co povrch 

poničili vandalové. „Další pracov-

ní četa postupovala od Florence 

ulicemi Křižíkova a Sokolovská 

směrem ke Karlínskému náměs-

tí a opravila všechny závady,” 

řekl radní Tomáš Mrázek. V říjnu 

dojde na drobné opravy v okolí 

Muzea hlavního města Prahy na 

Florenci a dále v ulicích Pobřež-

ní a Sokolovská a Křižíkova 

východním směrem od Karlín-

ského náměstí.                 -tok-

Foto: M. Mařatka
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Policisté kontrolovali pořádek.
Takové akce budou častější
Neobvyklá bezpečnostní akce se uskutečnila koncem září v ulicích Prahy 8. Policisté z Místního oddělení PČR 
Libeň spolu s vedením osmé městské části a úředníky vyšli do ulic kontrolovat veřejný pořádek. Hlavním zámě-
rem bylo prověřit pohyb nežádoucích osob v lokalitách, na které je kladena zvýšená pozornost v bezpečnost-
ních opatřeních. Akce vznikla na základě Dohody o partnerství mezi Městskou částí Praha 8 a Místním odděle-
ním PČR Libeň v rámci projektu „Bezpečná Osmička”.

Starosta Prahy 8 Josef Nosek a velitel místní-

ho oddělení PČR Libeň npor. Vladimír Fober se 

touto formou dohodli na vzájemné spolupráci 

při řešení bezpečnostní problematiky na území 

městské části. Spolupráci koordinuje odbor kri-

zového řízení úřadu. 

První den společné akce prováděly hlídky 

složené z policistů, vedení radnice, pracovníků 

krizového řízení a sociálních kurátorů kontrolní 

činnost v lokalitách Palmovka, nám. Dr. Holé-

ho, Ronkova ulice a dalších přilehlých problé-

mových místech. Bylo zkontrolováno 43 osob, 

ze kterých polovina neměla doklady a musela 

být na místě prověřena. U jedné osoby policis-

té zjistili, že je hledána v informačním systému 

Schengen a musela být předvedena. 

Dalším zjištěním byla skupinka mladistvých 

na nám. Dr. Holého popíjející alkohol. Po pro-

vedené zkoušce byla u čtyřech z nich zjištěna 

přítomnost alkoholu v dechu. V tomto případě 

byla porušena i platná Obecně závazná vyhláš-

ka hl. m. Prahy č. 12, kterou se zakazuje poží-

vání alkoholických nápojů na veřejných pro-

stranstvích.

Následující den bylo provedeno 38 kontrol 

ve stejných lokalitách a nebyla zaznamenána 

žádná osoba, která by nesplnila ověření totož-

nosti.

Představitelé radnice a Policie ČR si zaháje-

nou spolupráci velmi pochvalují a hodlají v ní 

pokračovat, neboť v užším propojení bezpeč-

nostních složek a veřejné správy vidí příslib 

snadnějšího řešení bezpečnostní problematiky 

v regionu. Obě strany se shodují i v tom, že 

bezpečnostní opatření je nutné i nadále posi-

lovat, a to například budováním kamerových 

systémů v problémových lokalitách.         -red-

Policisté při svých kontrolách nevynechali 

žádnou problémovou osobu

Na průběh akce dohlíželi nadporučík Vladimír Fober a starosta Prahy 8 Josef Nosek 

Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka
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Měření rychlosti strážníky 
zvyšuje bezpečnost
 Měření rychlosti v Praze provádí městská policie již více než dva 
roky. Za tu dobu výrazně poklesly počty překračování povolené hra-
nice a řidiči ji ve stále větší míře respektují. Jen pro srovnání: v září 
2006 z vozidel změřených úsekovými měřiči překročilo rychlost 32,5 
procenta, v říjnu 2006 to bylo 35,7 procenta. Oproti tomu červen 
2008 - 11,6 procenta, červenec 2008 - 5,3 procenta a srpen 2008 
- 6,7 procenta.

„Přesná statistika úsekového měření v Pra-

ze naprosto jasně prokázala, že od doby, kdy 

jej převzala městská policie, rapidně pokles-

lo porušování povolené rychlosti. Přitom jde 

o snížení opravdu výrazné. Vždyť v prvních 

měsících se procento překročení rychlosti ze 

změřených vozidel pohybovalo vysoko přes 

třicet procent, zatímco v letošním roce to je 

v prvním pololetí průměrně deset procent, 

v červenci a srpnu díky prázdninovému provo-

zu dokonce kolem šesti procent,” uvedl náměs-

tek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompe-

tence bezpečnost v Praze spadá.

„Úsekové měřiče jsou přitom v Praze nasta-

vené s tolerancí plus deset kilometrů, takže se 

rozhodně nedá tvrdit, že by někdo mohl dostat 

pokutu za to, že pojede na padesátce rychlostí 

o dva kilometry vyšší,” dodal ředitel Městské 

policie hlavního města Prahy Vladimír Kotrouš.

Přehled celého časového období, kdy rych-

lost měří městská policie, vykazuje zpočátku 

výrazný, později nižší, ale stálý pokles provi-

nilců. Povědomí řidičů o pravidelném měření 

rychlosti úsekovými měřiči a o možném posti-

hu je tedy po dvou letech poměrně vysoké 

a aktivita městské policie v této oblasti přinesla 

kýžený preventivní efekt.

Stejně se osvědčilo používání mobilních 

radarů v rámci akce 100 bezpečných míst. 

Místa, kde se měření střídavě provádějí, jsou 

vytipovaná z hlediska přetrvávající nekázně 

řidičů, dopravní nehodovosti v daném místě 

nebo dopravní zatíženosti. Mnoho z nich je 

v blízkosti rizikových přechodů pro chodce, 

zejména v okolí škol. Jejich výběr není naho-

dilý, jde o dlouhodobý proces, na kterém se 

podílela řada odborníků a institucí, mezi které 

patří Magistrát hl. m. Prahy zastoupený odbo-

rem dopravy, Ústav dopravního inženýrství hl. 

m. Prahy, Policie ČR, Městská policie hl. m. 

Prahy prostřednictvím jednotlivých obvodních 

ředitelství a samozřejmě i Úřady městských 

částí v Praze.

„Dosáhli jsme během minulých dvou let 

radikálního zlepšení situace a ukáznění velké 

části řidičů. To ve specifických podmínkách pře-

tíženého pražského dopravního systému nebylo 

vůbec jednoduché. Proto máme v souvislosti 

s odnětím nebo výrazným omezením možnosti 

měření rychlosti městské policii, které chce par-

lament, opravdu vážné obavy z toho, že se od 

prvního ledna příštího roku situace dramaticky 

zhorší. Všichni, kdo o této změně rozhodují, by 

proto neměli zapomínat na to, že mohou jed-

ním škrtem pera zmařit několikaleté úsilí hlav-

ního města, díky kterému se zvýšila bezpečnost 

v pražských ulicích,” řekl Blažek.                 -jf-

Překročení rychlosti naměřené v rámci akce 
100 bezpečných míst v roce 2008

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet 862 1211 1115 1364 934 1229 663 719 1249

Děti přivítaly podzim 
v trojském útulku

Trojský útulek opuštěných zvířat připra-

vil pro děti na přelomu září a října zábavné 

odpoledne. Na malé návštěvníky čekaly hry 

a dovednostní soutěže a samozřejmě spousta 

zvířátek - psi, králíci, prasátka, kozy a další, 

o která se v útulku starají.  

„Tato dětmi oblíbená akce se koná již 

po několik let a školáci se na ni těší. Vždyť 

v útulku si mohou pohrát se zvířátky, o která 

se tu starají, pohladit pejsky. Čekají je i zají-

mavé hry a soutěže,” řekl náměstek primáto-

ra Rudolf Blažek.

Zatoulaná nebo opuštěná zvířata se stávají 

v Praze stále větším problémem. Aby na ně 

nečekal krutý osud vyhnanců na ulici, pro-

vozuje Městská policie hlavního města hned 

dva útulky. Jeden v Troji, kde jsou hlavně psi, 

druhý v Dolních Měcholupech, kam se dosta-

nou především ztracené kočky. Starají se tu 

i o exotická zvířata.

„Strážníci vyjíždějí k zatoulaným nebo 

opuštěným zvířatům pět až šestsetkrát do 

měsíce. Pokud jsou očipovaná nebo mají 

tetování, zpravidla kontaktují majitele ihned 

a ztraceného mazlíčka mu odevzdají. Ostatní 

pak umístí v některém z útulků, které provo-

zujeme,” vysvětlil Blažek.

Trojský útulek má kapacitu 170 zvířat 

a jsou tam pod neustálou veterinární péčí.

-vk-
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Město začalo používat 
„antiplakátovací” nátěr
Hlavní město začalo odstraňovat načerno vylepené plakáty ze všech 
stožárů veřejného osvětlení, dopravních světelných signalizací a trak-
čních stožárů na pražských nábřežích. 

V této fázi se zaměřilo na území od Vyšehrad-

ského tunelu až po Výstaviště v Holešovicích. 

Na sloupy poté nanese takzvaný antiplakátovací 

nátěr, který svým hrubým povrchem znesnadní 

vylepování nelegálních plakátů a stožáry navíc 

ochrání před různými povětrnostními vlivy.  Akci 

chce město dokončit do konce října.

„Velký nárůst nelegálního výlepu plakátů je 

v metropoli problémem, ke kterému se dlouho-

době snažíme hledat různá řešení. Antiplakátova-

cí nátěr by mohl být jedním z nich. Silné vrstvy 

inzerce nalepené na stožárech jednak nevypadají 

dobře a navíc samotné sloupy poškozují. Napří-

klad při dešti se pod plakáty drží vlhkost a stožáry 

rezaví,” upozornil náměstek pražského primátora 

Pavel Klega. Jedná se zhruba o 1400 metrů čtve-

rečních plochy. Tato speciální úprava se nebude 

týkat historických stožárů, které svou výraznou 

členitostí znesnadňují výlep plakátů. 

Aby mohlo město sloupy speciální hmotou natřít, 

musí z nich nejprve odstranit nalepené plakáty. 

„Očistit veškerá zařízení od dosavadních tiskovin 

a jiných nečistot je na celé akci to nejpracnější. 

Plakáty likviduje speciální stroj, a to pomocí páry 

nebo tryskem horké vody. Sloup umyje zhruba za 

tři minuty,”  poznamenal Pavel Klega. 

Jakmile ze stožáru plakáty zmizí, natěrači na 

něj do výšky dvou a půl metru začnou nanášet 

antiplakátovací směs. „Nejprve stožár natřeme 

základní barvou a jednou vrstvou vrchního nátěru, 

na kterou pak přidáme speciální hrubozrnný písek. 

Povrch je pak drsný a plakáty na něm nedrží. Na 

závěr naneseme ještě jednu vrstvu barvy, jež 

sloup ochrání proti chemickým i povětrnostním 

vlivům a antiplakátovací směs proti mechanické-

mu poškození,” vysvětlil Vítězslav Chmelík ze spo-

lečnosti Eltodo – Citelum, která má ve spolupráci 

s dopravním podnikem akci na starosti. „Pokud by 

se přece jenom někomu podařilo plakát na upra-

vený sloup nějakým způsobem nalepit, jde pak 

snadno sundat,” dodal. 

Město má však s antiplakátovacím nátěrem 

zatím dobré zkušenosti. Novou ochranu stožárů již 

úspěšně vyzkoušelo například v ulici Svatovítská, 

která byla vůbec první v Praze, Vršovická, Rus-

ká, Milady Horákové či na Karlově náměstí. Akci 

na pražských nábřežích by měla Praha dokončit 

do konce října. Záleží však na počasí. „Pokud se 

nová technologie osvědčí, rádi bychom ji využi-

li i v jiných lokalitách metropole, a to nejen na 

stožáry veřejného osvětlení, dopravních podniků 

nebo na dopravních světelných signalizacích, ale 

i na stěnách mostů, zábradlích, rozvodných skří-

ních či opěrných zdech,” řekl Klega. -tk-

Protikorupční portál 
se osvědčil

Protikorupční portál, projekt Magistrátu hl. 

m. Prahy, funguje přesně jeden rok. Je to první 

krok k poznání slabých míst úřadu, která jsou 

náchylná ke korupci. Díky portálu bylo napří-

klad elektronizováno přidělování registračních 

značek. Další elektronizace až 140 správních 

agend následují.

Portál sice umožňuje anonymně upozornit na 

možnou korupci, ale první rok jeho fungování 

ukázal, že je přínosnější jako zdroj informací 

o tom, na která místa úřadu se zaměřit. Lidé 

jeho prostřednictvím například upozornili, že 

systém přidělování registračních značek (SPZ) 

umožňuje předbíhání. Vybrané značky se nepři-

dělovaly těm, kteří byli zrovna na řadě.  

Dalším krokem je mapa korupčních rizik, 

která by měla podle plánu vzniknout na jaře 

2009. Nyní probíhá výběr jeho zpracovatele. 

Výsledkem by měla být detailní analýza slabých 

míst pražské radnice, která jsou náchylná ke 

korupci. Souběžně probíhají práce na elektroni-

zaci správních agend. Připraveno je 140 agend, 

které budou elektronizovány. Od začátku příští-

ho roku by již měl fungovat projekt zakázky 

pod lupou, tedy že veřejné zakázky by měly být 

dostupné a viditelné na internetu.             -tk-

Chcete se setkat se senátorkou 
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou 
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí od 
10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod., 
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo 
dveří 4, tel.: 284 82 20 31.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou 
občany na pravidelná setkání, která se usku-
teční 22. října, 5. listopadu a 19. listopadu 
2008, v době od 16,00 do 18,00 hodin na OV 
KSČM Praha 8, Světova 8, Libeň, tel.: 284 82 
58 20, e-mail: ov.praha8@kscm.cz

ČSSD zve občany do svého sídla 
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli 
zvolenými v Praze 8. To se uskuteční 21. 10. 
2008, od 17.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům Pra-
hy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o pro-
blémech naší městské části. Pro dohodu 
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilgu-
se, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail:  
petr.vilgus@zeleni.cz.

Setkání s politiky
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Přiznejte si sami: máte kolem svého bydliště 

radši klid, čistý park, kam můžete poslat děti bez 

obav, že se jim něco stane – nebo takzvanou 

autentickou velkoměstskou přírodu, kde nevíte, 

pod jakým drnem narazí vaše dítě na injekční 

stříkačku zdrogovaného feťáka?

„Nevěřím, že pod každým drnem číhá infiko-

vaná jehla, to je nadsazené tvrzení. Přesto vím, 

že musíme v mnoha místech životní prostředí 

zlepšit – a přesně tohle děláme. I tím, že v rám-

ci zákonných limitů podporujeme snahy develo-

perů, snažících se zušlechtit prostředí lidí, kteří 

v městské části Praha osm žijí,” řekl starosta 

městské části Josef Nosek. 

Názorným příkladem může být libeňský břeh 

Vltavy. Developerská společnost Crestyl tam na 

přelomu roku zahájí výstavbu projektu DOCK. 

V místech, kde jsou dosud autobazary a pro-

dejny nábytku z druhé ruky, vyrostou komfortní 

rezidence, kanceláře a obchody celkem za čtyři 

miliardy korun.

„Ozvala se nám již řada zájemců, prodej bytů 

ale zahájíme až v prosinci. Zatím se snažíme 

spočítat ceny tak, aby byly pro lidi přijatelné,” 

řekla Kateřina Váně, mluvčí společnosti Crestyl.

V místech někdejších libeňských doků, ved-

le Thomayerových sadů a Libeňského zámku, 

vyroste 334 luxusních bytů a Business park s 80 

tisíci čtverečních metrů kanceláří. Autoři admi-

nistrativní části projektu, společnosti S.H.S. 

architekti a 4a architekti, rozdělili výstavbu kan-

celáří do čtyř etap. První, zahrnující plochu 8300 

čtverečních metrů, má být dokončena v závěru 

příštího roku.

Rezidenční část projektu je dílem českého ate-

liéru S.H.S. architekti a italské architektonické 

kanceláře Mediapolis. Hlavním trumfem pro-

jektu, který chce uprostřed rušného velkoměs-

ta vytvořit klidnou administrativní a rezidenční 

čtvrť s kavárnou, restaurací, obchody a parkem, 

je přístavní bazén. Tvoří jej slepé rameno Vltavy, 

s poloostrovem uprostřed. Obměnu vody a její 

přirozené čištění zajišťuje proplachovací kanál. 

Developer chce celý prostor vyčistit a vytvořit 

zde privátní přístaviště pro menší lodě do délky 

dvaceti metrů.

Developerský projekt Dock v sobě spojuje 

nejen rezidenční komplex, ale také business 

park, který vznikne v objektu bývalých loděnic, 

nedaleko Libeňského zámečku a stanice Palmov-

Libeňské doky totálně změní svou tvář
Kvalitní bydlení uprostřed přírody a přece v centru Prahy – obě tyto podmínky současně dokáže splnit městská 
část Praha 8, ať už jde o Karlín, Libeň, nebo i Kobylisy, které jsou přístupné díky prodloužení trasy metra. 

Místo současných autobazarů vyrostou rezidence, kanceláře a obchody 

Blízkost řeky vytváří půvabnou atmosféru projektu
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ka. Lemovaný Libeňským mostem a rameny 

řeky Vltavy, Dock zásadním způsobem dává 

Libni novou tvář a nové možnosti. Projekt leží 

nejen v blízké vzdálenosti do centra města, 

ale těží také z blízkosti řeky, což vytváří lehce 

půvabnou atmosféru celého prostředí.  

Rezidenční a administrativní části projektu 

jsou citlivě zabudovány do vodní plochy doků, 

která bude kompletně přebudována na moderní 

vodní plochu uzpůsobenou k relaxaci a sportu.

Blízkost řeky, zeleň a centrum hlavního měs-

ta na dosah jsou pro bydlení velmi oceňova-

né faktory. Využívá jich i dříve přijatý projekt 

Rohanský ostrov. Tam má během deseti let 

vzniknout moderní centrum, plné zeleně, par-

kových a rekreačních ploch. Počítá se s  kva-

litní bytovou zástavbou na úrovni patnácti set 

bytů, s obchody, službami, kancelářemi, měst-

ským parkem a dalšími plochami určenými 

pro volnočasové aktivity. Park bude celoročně 

využitelný, na břehu řeky zde budou zelené 

lázně a trhy. V zimě budou moci Pražané v této 

lokalitě bruslit. Menší ze dvou ostrovů, jež na 

Vltavě vzniknou, vytvoří navíc přírodní rezerva-

ci. Nábřeží Karlína a Libně bude s Rohanským 

ostrovem spojovat hned několik mostů, na 

jejichž designu se budou podílet přední domácí 

i zahraniční architekti. Součástí projektu jsou 

rovněž pěší zóny a podzemní parkování. Přiro-

zeným centrem nově vybudovaného území se 

stane okolí stanice metra trasy B Invalidovna, 

které také celou oblast propojí s dalšími druhy 

dopravy. 

Rohanský ostrov – zelené centrum Prahy, pro 

jehož zástavbu budou charakteristické chráně-

né prosluněné zelené vnitrobloky a současně 

i propustná dopravní síť pro chodce, motoristy 

a cyklisty, by se měl v nové městské centrum 

změnit do roku 2018. -vk-

Osmicka 186x117 Praha.indd   1 19.8.2008   15:25:13

V areálu vznikne i celoročně využitelný park

(Placená inzerce)
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Doprava

„Prodloužením Rohanského nábřeží vytváříme 

podmínky pro zkulturnění a urbanizaci území, 

které tyto atributy v současné době zcela postrá-

dá. Jsem si jist, že tato velká dopravní inves-

tice napomůže i dalšímu rozvoji Karlína a lepší 

dopravní dostupnosti. Zlepší se propustnost 

komunikace a plynulost dopravy,” řekl k dokon-

čení druhé etapy primátor Pavel Bém. 

Soubor staveb „Pobřežní III, 2. etapa” zahr-

noval výstavbu nové komunikace v úseku ulic Za 

Invalidovnou, Voctářova, Švábky, a dále výstav-

bu infrastruktury sítí pro rozvoj a následnou 

zástavbu dle platného Územního plánu hl. m. 

Prahy. Vedle novostavby komunikace Pobřežní 

III, 2. etapa to byl i komunikační propoj přes 

prostor Rustonky do křižovatky Sokolovská 

– Pod Plynojemem včetně napojení větve „B” do 

ulice  Sokolovská a poduličních sítí v profilu těch-

to komunikací. Tyto umožňují další rozvoj při-

lehlých území bez dodatečných zásahů do nově 

vybudované sběrné komunikace.

Výstavba Pobřežní III. 2. etapy přišla na více 

než půl miliardy korun, z toho se 140 miliony 

podílela Evropská unie. Celková délka nové čtyř-

proudé komunikace je 677 metrů, šířka uličního 

profilu (vozovky, chodníky a zelené pásy) je 34 

metrů. Délka nového propojení přes Rustonku 

a křižovatku na Sokolovské je 224 metrů. V rám-

ci stavby byla realizována nová světelná signa-

lizační zařízení, osazena zeleň a v návaznosti  

na 1. etapu provedeny pruhy pro cyklisty.      -jf-

Z analýzy vzejde návrh na 

plošnou regulaci na vymezeném 

území. „Výsledné řešení návrhu 

plošné regulace dopravy bude 

nejprve prezentováno na druhém 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha 

8 v roce 2009. 

Až v případě kladného vyjád-

ření zastupitelstva bychom mohli 

přistoupit k dalším krokům týka-

jícím se případného zavádění 

zóny placeného stání v Karlíně,” 

dodal místostarosta. 

Situaci ohledně možností par-

kování a eventuálně potřeby 

zavedení zóny placeného stání 

v Karlíně mapuje osmá měst-

ská část již několik let. V roce 

2007 dokonce nechala zpracovat 

obsáhlý průzkum názorů obyva-

tel Karlína. Tehdy při výběru ze 

tří možností vhodných pro par-

kování v Karlíně největší část 

dotázaných (70 procent) vybra-

la ohraničené parkovací zóny 

s administrativním poplatkem za 

parkovací kartu.

„Čekali jsme, jak se situace po 

zavedení zón v Praze 3 a 7 vyvi-

ne, neboť si jsme vědomi i nevý-

hod, které zóny přinášejí. Jedná 

se o centrálně nastavený systém, 

který nemůžeme měnit podle 

našich představ a s tímto vědo-

mím se příští rok bude zastupi-

telstvo rozhodovat. Obávali jsme 

se, že se doprava v klidu přesu-

ne z okolních městských částí 

k nám, což se potvrdilo,” prohlá-

sil Vokál.                            -hš-

Řidičům se otevřel další úsek Pobřežní
Zklidnění automobilové dopravy v Sokolovské ulici a obsluhu nových rozvojových území podél Vltavy přineslo 
prodloužení Pobřežní ulice, respektive Rohanského nábřeží. Koncem září se uskutečnilo slavnostní otevření 
dalšího úseku. Ve výhledu je zpracování studií na výstavbu tunelu od Libeňského mostu směrem k Balabence.

Osmá městská část nechá vypracovat projektovou dokumentaci na zónu placeného stání v části Karlína 
ohraničené ulicemi Ke Štvanici – U Sluncové, Nekvasilova. „První částí projektu bude aktualizace původní 
analýzy z roku 2004, která vyjde ze současného stavu a například i z plánované výstavby, s níž musíme 
počítat,” uvedl zástupce starosty Josef Vokál. 

Pobřežní počítá i s provozem cyklistů

Na regulaci parkování v Karlíně vznikne analýza

Další úsek otevřeli zleva starosta Prahy 8 Josef Nosek, primátor Pavel Bém a radní pro dopravu 
Radovan Šteiner

Foto: M. Mařatka
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11. 10. SO 19.00 hod.

 Muži v offsidu.

 K. Poláček. 

 HOST MD Mladá Boleslav.    

12. 10. NE 19.00 hod.

 Marketa Lazarová

 Přehlídka České divadlo 2008 – Foibos.

     Vančura, Franz, Procházková. 

 HOST Horácké divadlo Jihlava.    

13. 10. PO 19.00 hod.

 Edith a Marlene

     É. Pataki.         

15. 10. ST 19.00 hod.

 Báječná neděle

     T. Williams.        

16. 10. ČT 19.00 hod.

 O myších a lidech

 J. Steinbeck.       

17. 10. PÁ 19.00 hod.

 Ubohý vrah

 P. Kohout.           

18. 10. SO 19.00 hod.

 Oidipús vladař

     Sofoklés.        

19. 10. NE 19.00 hod.

 Medeia

 Přehlídka České divadlo 2008 – Foibos.

 Eurípidés HOST Slovácké divadlo

 herské Hradiště.    

20. 10. PO 19.00 hod.

 Gazdina roba

 G. Preissová.        

21. 10. ÚT 19.00 hod.

 Smutek sluší Elektře.

 E. O‘Neill.        

22. 10. ST 19.00 hod.

 Přelet nad kukaččím hnízdem.

     D. Wasserman.        

25. 10. SO 19.00 hod.

 Ještě jednou, profesore.

 A. Procházka.        

27. 10. PO 19.00 hod.

 Ať žije královna!

     R. Bolt.        

31. 10. PÁ 19.00 hod.

 Edith a Marlene.

     É. Pataki.      

DIVADLO POD PALMOVKOU
Zenklova 34, 180 36 Praha 8 - Libeň

tel./fax.: 283 01 11 19, pokladna: 283 01 11 27.

www.divadlopodpalmovkou.cz

ŘÍJEN 2008
VELKá SCÉNA

Inzerce
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Životní prostředí

Odvoz pytlů naplněných listím bude zajišťovat 

Hl. m. Praha prostřednictvím pověřené svozové 

společnosti na základě telefonických požadavků 

obsluh jednotlivých sběrných dvorů či zástupců 

kontaktních míst, kde je příjem pytlů od občanů 

či firem zajištěn. 

V případě, že pytle, které poskytlo Hl. m. Praha 

občanům, budou obsahovat pouze listí z kaštanů 

napadené klíněnkou, mohou občané tyto pytle 

rovněž zdarma odevzdat přímo ve spalovně komu-

nálního odpadu v Malešicích.

  

284 09 88 11, 88 04 

284 09 18 09, 18 10                   

Pytle s listím napadeným klíněnkou mohou na 

spalovně odevzdat zdarma i společnosti, které 

zajišťují pro Hl. m. Prahu nebo pro městské čás-

ti úklid parků a jiných zelených ploch. Tato spo-

lečnost se ale musí prokázat platnou smlouvou či 

potvrzením Hl. m. Prahy (příslušné MČ), že listí 

shrabané v pytlích pochází z úklidu ploch ve vlast-

nictví Hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví či správě 

MČ. Navíc je v tomto případě město nebo příslušná 

MČ povinna předem na spalovně ohlásit SPZ vozi-

dla, které na spalovnu s listím přijede. 

Toto oznámení SPZ vozidel zasílejte elektronic-

ky na: babkae@psas.cz a zároveň na vahas@psas.

cz (SPZ zasílejte na obě adresy současně!)

Na spalovně bude rovněž probíhat vizuální kont-

rola, zda pytle obsahují listí z kaštanů. Akce probí-

há pouze v termínu od září 2008 a ukončena bude 

na konci letošního roku.                                 -jf-

Pomozte v boji s klíněnkou jírovcovou
Hlavní město Praha i v  roce 2008 
ve spolupráci se svozovými společ-
nostmi, vybranými městskými část-
mi a dalšími organizacemi (napří-
klad KONIKLEC, Toulcův dvůr) 
zajistilo pro občany Hl. m. Prahy 
možnost odstranění listí z jírovce 
maďalu (koňského kaštanu) napa-
deného škůdcem klíněnkou jírovco-
vou.

VÝDEJ A PŘÍJEM PYTLŮ NAPLNĚNÝCH LISTÍM Z JÍROVCE
kontaktní místo provozní doba

1. KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s.
 Perucká 10, Praha 2 PO – PÁ  8:00 – 15:30
2. Areál spol. Pražské služby, a. s.
 Vlkova 35, Praha 3 PO – PÁ  6:00 – 14:00
3. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 ul. Generála Šišky, Praha 4 - Modřany SO   8:30 – 15:00
4. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Zakrytá ul., Praha 4 - Spořilov SO   8:30 – 15:00
5. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Puchmajerova ul., Praha 5 SO   8:30 – 15:00
6. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 ul. Ke Kotlářce, Praha 5 SO  8:30 – 15:00
7. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 V Sudech, Praha 5 - Radotín SO   8:30 – 15:00
8. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Proboštská 1, Praha 6 SO  8:30 – 15:00
9. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Voctářova ul., Praha 8 SO  8:30 – 15:00
10. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Pod Šancemi 444/1, Praha 9 SO  8:30 – 15:00
11. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Teplárenská ul., Praha 9 - Kyje SO   8:30 – 15:00
12. Sběrný dvůr Hl. m.Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice SO 8:30 – 15:00
13. Kompostárna Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Dřevčická ul., Praha 10 SO  8:30 – 15:00
14. Toulcův dvůr – středisko ekol. výchovy
 Kubatova 1, Praha 10 – Hostivař PO – PÁ  8:00 – 17:00
15. Sběrný dvůr Hl. m. Prahy PO – PÁ  8:30 – 17:00
 Za zastávkou 3,  Praha 15 SO 8:30 – 15:00
16. Lesy Hl. m. Prahy – zahrada Kbely PO – ČT  7:00 – 15:00
 Mladoboleslavská 952, Praha 19 PÁ 7:00 – 14:00

PO – PÁ 6:00 – 14:00 hod

Místo datum den hodina

Bohnická x Ve Vrších 3.11. po 15 - 18
Havlínova x Klíčanská 3.11. po 16 - 19
Přemyšlenská x Služská 6.11. čt 15 - 18
Nad strání x Na Jabloňce 4.11. út 15 - 18
Přemyšlenská x Na Pecích 5.11. st 15 - 18
Ke Stírce x Okrouhlická 6.11. čt 16 - 19
Nad Rokoskou x Na Úbočí 4.11. út 16 - 19
Kubišova x Gabčíkova 7.11. pá 15 - 18
U Pekařky x Pod Bání 7.11. pá 16 - 19
Na Štěpnici x Pod vlastním krovem 5.11. st 16 - 19
Kandertova (u zahr. osady) 8.11. so   9 - 12

Chcete se zbavit bioodpadu? Máte možnost
Jako na jaře tohoto roku, i na pod-

zim připravila MČ Praha 8 ve spolupráci 

s Magistrátem Hl. m. Prahy sběr biood-

padu pro své občany. Díky uvolnění dal-

ších prostředků od Magistrátu je možné 

původní seznam míst umístění kontejnerů 

rozšířit o dalších 11 stanovišť. 

Služba bude poskytnuta v následujícím 

režimu:

- kontejner bude přistaven v určeném termí- 

 nu na maximálně tři hodiny,

- po celou dobu odborná obsluha bude  

 monitorovat jeho naplňování bioodpadem, 

 evidovat počty návozů a zodpovídat za  

 čistotu vysbíraného bioodpadu,

- kontejner je určen pouze pro trvale hlášené 

 občany v Praze.

Druh sbíraného bioodpadu: 

- komunální bioodpad (především ze zahrad: 

 listí, tráva, větve, neznečištěná zemina), 

 případně kuchyňský bioodpad rostlinného 

 původu, nikoli živočišné zbytky.

Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze 

v žádném případě využívat pro sběr objemné-

ho odpadu. -tk-
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Jirsíkova – Malého
18. 11., 30. 12.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
25. 11.  

Pobřežní – U Nádražní lávky
14. 10., 2. 12. 

Pernerova – Šaldova
21. 10., 4. 11., 9. 12. 

Pobřežní – Thámova
11. 11., 16. 12.

Petra Slezáka – Urxova
18. 11., 30. 12.

Pernerova – Sovova
25. 11.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
14. 10., 2. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
21. 10., 4. 11., 9. 12.

Nekvasilova (parkoviště za TJ.)
11. 11., 16. 12.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
14. 10., 25. 11.

Na Vartě
21. 10., 2. 12.

Kašparovo náměstí
4. 11., 9. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
11. 11., 16. 12.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
18. 11., 30. 12.

Nad Rokoskou
14. 10., 25. 11. 

Na Truhlářce (parkoviště)
21. 10., 2. 12.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
4. 11., 9. 12.

Ke Stírce – Na Stírce
11. 11., 16. 12.

Kubišova – U Vlachovky
18. 11., 30. 12. 

U Slovanky – Dolejškova
5. 11., 10. 12.

Štěpničná (parkoviště)
12. 11., 17. 12.

Davídkova (u ul. Tanvaldská – parkoviště)
15. 10., 19. 11. 

Třebenická
22. 10., 26. 11.

Roudnická (za Bešťákovou)
29. 10., 3. 12.

Modřínová
29. 10., 3. 12.

Kubíkova – u DD
5. 11., 10. 12.

Havránkova – Šimůnkova
12. 11., 17. 12.

Šimůnkova
15. 10., 19. 11.

Janečkova
22. 10., 26. 11.

Hlaváčova
22. 10., 26. 11.

Burešova
29. 10., 3. 12.

Kurkova
5. 11., 10. 12.

Šiškova
12. 11., 17. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
15. 10., 19. 11. 

Na Pecích – Chaberská
22. 10., 26. 11.

Služská – Přemyšlenská
29. 10., 3. 12. 

V Mezihoří
5. 11., 10. 12.

Na Pěšinách – Pod Statky
12. 11., 17. 12. 

Uzavřená 
15. 10., 19. 11.

Trojská – Nad Trojou
16. 10., 20. 11.

Na Dlážděnce – U Sloupu 
(parkoviště)
23. 10., 27. 11.

Písečná – K Sadu
30. 10., 4. 12. 

Na Přesypu – Pod Přesypem
6. 11., 11. 12. 

Třeboradická
13. 11., 18. 12. 

Havlínova – Pohnertova
16. 10., 20. 11.

Libišská (parkoviště)
23. 10., 27. 11. 

Podhajská pole 
(parkoviště)
30. 10., 4. 12. 

Gdaňská
2. 10., 6. 11., 11. 12.

Hnězdenská (parkoviště)
13. 11., 18. 12. 

Mazurská (u trafostanice)
6. 11., 11. 12. 

Řešovská (u Zelenohorské)
13. 11., 18. 12. 

Zhořelecká (parkoviště)
16. 10., 20. 11.

V Nových Bohnicích
23. 10., 27. 11.

Dolákova – Hackerova
30. 10., 4. 12.

K Mlýnu – Drahaňská
16. 10., 20. 11.

Mlazická
23. 10., 27. 11.

Fořtova – Do Údolí
30. 10., 4. 12. 

Korycanská – K Ládví
6. 11., 11. 12. 

Petra Bezruče - U Pískovny
13. 11., 18. 12.

Pod Vodárenskou věží – Společná
18. 11., 30. 12.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
25. 11.

Pekařova – Jestřebická
14. 10., 2. 12. 

Valčíkova – Na Truhlářce
21. 10., 4. 11., 9. 12.

Velká Skála – K Haltýři
11. 11., 16. 12.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecká – Ďáblická)
29. 10., 26. 11. 

Davídkova 
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
5. 11., 3. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
15. 10., 12. 11., 10. 12.

Braunerova – Konšelská
22. 10., 19. 11., 17. 12.

Nad Rokoskou (u školy)
5. 11., 3. 12.

Nad Popelářkou
12. 11., 10. 12.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
15. 10., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

Lodžská – Zhořelecká (parkoviště)
29. 10., 26. 11.

Pod Vodárenskou věží – Nad Mazankou
16. 10., 20. 11.

Drahorádova
23. 10., 27. 11.

Lindavská
30. 10., 4. 12. 

U Pekařky (sloup VO č. 8)
6. 11., 11. 12. 

Chaberská – Líbeznická
13. 11., 18. 12.

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ŘÍJEN – PROSINEC 2008

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze 

pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána 
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky 
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad 
najdete také na www.praha8.cz.
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Dvakrát vykradl
stejný byt

Dva dny po sobě se do stejného 

bytu vloupal 21letý mladík v ulici 

Nekvasilova. Jednalo se o byt jeho 

nevlastního otce. Při prvním vlou-

pání odcizil finanční hotovost ve 

výši devět tisíc korun. Druhý den 

již měl smůlu, neboť místo očeká-

vané kořisti v rukou mu na rukou 

skončila pouta policejní hlídky, 

která mladíka na místě zadržela 

a spolu s případem jej předala 

Službě kriminální policie a vyšet-

řování.     

 

Narkomanka předstírala 
loupež
Na Policii ČR se obrátila 24letá 

žena, která oznámila, že jí nezná-

mý pachatel v Heydukově ulici dal 

ránu pravděpodobně elektrickým 

paralyzérem do krku a do před-

loktí, přičemž jí z pravého ramena 

strhnul dámskou koženou kabelku 

v hodnotě 30 tisíc korun, ve kte-

ré měla tři tisíce korun a mobilní 

telefon. Pracovníky 2. odděle-

ní OOK Služby kriminální policie 

a vyšetřování bylo po důkladném 

šetření zjištěno, že si žena přepa-

dení vymyslela. Kabelku i s věcmi 

ztratila po nitrožilní aplikaci pervi-

tinu, který si aplikovala na lavičce 

u vlakového nádraží. Jako důvod 

smyšleného loupežného přepa-

dení uvedla, že se domnívala, že 

policie najde její ztracený mobilní 

telefon. 

Řidiči stále nevěří,
že auto není trezor

Ačkoli skoro v každém čísle 

měsíčníku Osmička občany upozor-

ňujeme, že auto není trezor, počet 

vloupání do vozidel se nesnižuje, 

naopak poškození ve vozidlech 

bez dozoru nechávají stále dražší 

věci. Například v ulici U Sluncové 

poškozený ve svém vozidle Škoda 

Octavia nechal notebook značky 

UBM spolu s příslušenstvím, IPOD 

značky Apple a sportovní obuv 

různých značek. Neznámý pacha-

tel nezjištěným způsobem vnikl do 

vozidla a věci v celkové hodnotě 

51 tisíc korun odcizil. 

Další cenné věci pachatel odci-

zil při vloupání do vozidla VW 

Passat v ulici Novákových, u kte-

rého vypáčil zámek předních dveří 

a z vozidla odcizil notebook značky 

Asus, digitální fotoaparát, kolečko-

vé brusle či pánské boty. Způsobil 

škodu přes 68 tisíc korun. 

Ještě větší újmu způsobil nezná-

mý pachatel, který v ulici Povltav-

ská rozbil okno zadních pravých 

dveří u vozidla Škoda Fabia, ze 

které odcizil notebook značky. 

Umax, PC sestavu značky Asus, 

zkušební monitor pro kameru, 

kameru ke kamerovému systému, 

měřící přístroj ke zjišťování stavu 

videosignálu a propojovací kabely.  

Jedná se pouze o výpis tří přípa-

dů. Ve skutečnosti je těchto přípa-

dů několikanásobně více. „Přivádí 

mě to k názoru, že místo toho, aby 

poškození ve vozidlech nechávali 

tak cenné věci pro pachatele, kte-

ří je následně zpeněží a získané 

prostředky využijí k nákupu drog, 

mohli by je například věnovat 

dobročinným organizacím,” pro-

hlásil nadporučík Zdeněk Pohunek 

z libeňského policejního oddělení.

 -tk-

Bezpečnost

ZáPISNÍK POLICISTY

Jak oznámit trestný čin či přestupek
Občas se mě moji přátelé a známí ptají, 

jak mají postupovat v určitých situacích, kde 

mohou učinit různá oznámení, ať již o pře-

stupku či trestném činu, jakým způsobem mají 

postupovat při oznámení, jakým způsobem 

mohou oznámení podat a podobně. Je jasné, 

že toto téma zajímá i některé spoluobčany. 

Oznámení o trestném činu či přestupku (dále 

již jen oznámení) lze učinit mnoha způsoby. 

Oznámení může být ústní, tedy oznamovatel 

se dostaví na služebnu policie. Zde bych chtěl 

podotknout, že máte právo učinit oznámení 

na jakékoliv služebně Policie ČR a policista má 

za povinnost vaše oznámení přijmout. Tvrze-

ní policisty, že oznámení musíte učinit tam, 

kde se případ stal, je pouhou výmluvou. Jsme 

služba veřejnosti a policisté k vám tak musí 

i přistupovat. 

Na druhou stranu si je třeba uvědomit, že 

oznámení se posuzuje podle obsahu, ne pod-

le názvu. Je marné a zbytečné se rozčilovat 

nad tím, že jste přišli podat trestní oznámení 

a policista s vámi sepsal protokol používaný 

u přestupků. Policista nejdříve posoudí obsah 

oznámení a doložené důkazní prostředky 

a poté určí, zda se jedná o trestný čin, přestu-

pek či jiný správní delikt. Je dobré si zároveň 

připravit a s sebou při oznámení vzít veškeré 

důkazní prostředky (písemnosti, fotky, faktury 

a tak dále). 

Další oznámení může být telefonické. Zde 

bych chtěl spoluobčany poprosit, aby si uvědo-

mili, že linka 158 je tísňová linka, a proto k ní 

také tak přistupovali, neboť se množí případy, 

kdy na tísňovou linku volají lidé s naprosto 

banálními věcmi. Nezapomeňte při tom uvést 

své jméno a příjmení a kontakt  na Vás. Počí-

tejte s tím, že následně budete policií, stejně 

jako v případě níže uvedeného písemného 

oznámení, vyslechnuti, neboť před podání 

mvysvětlení musíte být poučení o svých prá-

vech a povinnostech dle trestního řádu. Jen 

pro zajímavost uvádím, že vedle klasických 

tísňových linek 150, 155, 158 a 112 lze v pří-

padě neštěstí volat i linku 911. Číslo známé 

z amerických filmů a seriálů jako obdoba naší 

112 překvapivě funguje i v Česku. Dovoláte se 

ně však pouze z mobilního telefonu.

Oznámení můžete učinit i písemně, a to 

opět na jakoukoliv služebnu policie. Při dokla-

dování kopií písemností zde opět platí, že 

kopie se opatří ověřovacím razítkem. Je také 

možnost, že k písemnému oznámení doložíte 

kopie písemností, které nebudou ověřovacím 

razítkem opatřeny a originály můžete předložit 

policii při výslechu. Při písemném oznámení 

doporučuji zasílat kopie písemností. 

Existují i jiné formy oznámení, například 

e-mailem či faxem, u kterých platí přiměřená 

pravidla již výše uvedená.     

Když jsem se zmínil o tom, že oznámení 

můžete učinit na jakékoliv služebně policie, 

musím vás také informovat o tom, že vaše 

oznámení nemusí nutně řešit oddělení policie, 

kde jste oznámení učinili. 

V případě zájmu o informace konkrétních 

témat, kontaktujte mě, popřípadě šéfredakto-

ra, který mi návrhy vyřídí a zapracujeme je do 

dalších vydání vašeho oblíbeného měsíčníku.     

Příští téma, spíše pro řidiče, výňatky z doho-

dy ADR (Evropská dohoda o mezinárodní sil-

niční přepravě nebezpečných věcí).

npor. Zdeněk Pohunek

 Policie ČR, místní oddělení Libeň

 Policejní rádce
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Bezpečnost

Mezi jednu z priorit strážníků Prahy 8 patří 

dohled nad vybranými přechody u škol.

„Všichni naši strážníci jsou od prvních dnů 

školního roku vysíláni na přechody pro chodce 

po celé Praze 8. Celkem zajišťujeme 11 pře-

chodů, a to zpravidla dvěma strážníky,” uvedl 

vrchní komisař Městské policie v Praze 8 Josef 

Skalka s tím, že hlídky na přechodech setrváva-

jí od 7.20 hodin do 8.05 hodin ráno. Doplnil, že 

bezpečnosti u škol se věnuje 27 strážníků, kteří 

mají přidělené konkrétní zařízení.

Zásadní je podle Skalky pro hlídky i prevence 

kriminality, drog i šikany. 

„Jedná se o pochůzkovou činnost v okolí škol 

a okamžité řešení problémů na místě a násled-

nou spolupráci s Policií České republiky, zejmé-

na jedná-li se o podezření z trestného činu,” 

uvedl komisař. 

Bezpečnosti dětí ve velkoměstě mají napo-

moci také například dlouhodobé speciální pro-

gramy Městské policie hlavního města Prahy 

Medvídek Brumla ve městě a Medvídek Brumla 

v MHD, a přidají se k nim podle prvního náměst-

ka primátora Rudolfa Blažka i webové stránky 

zaměřené zábavnou formou na prevenci. 

Děti se v programech dozvědí, jak se mají 

bezpečně chovat, aby předcházely krizovým 

situacím. Pro druhý stupeň základních škol mají 

odborníci rady z oblasti právního vědomí, drog 

či šikany. Středoškoláky zase Městská policie 

informuje o rizicích práce v zahraničí. 

„Při ochraně před kriminální činností a sociál-

ně negativními jevy se soustředíme hlavně na 

ty nejslabší a nejzranitelnější, tedy děti a starší 

spoluobčany,” vysvětlil Blažek. 

Strážníci se snaží děti a studenty formou hry 

oslovit i na akcích typu Bambiriáda.

Pro seniory funguje seminář o ochraně života 

a majetku „Senior akademie”, rozsáhlý vzdělávací 

cyklus v oblasti prevence kriminality. Účastníci zde 

získají praktické informace, jak významně přispět 

k osobnímu bezpečí i k ochraně osob a majetku 

ve svém bezprostředním okolí.                    -vk-

Přechody v Praze 8, které střeží strážníci:

Stejskalova ulice (Zenklova)

Zenklova (Na Korábě)

Vosmíkových

Žernosecká

Ďáblická

Na Hlavní (Březiněves)

Spořická

Maškova

Mlazická (Čimická)

Podhajská pole (Čimická)

Hlivická

Strážníci dohlédnou na drogy, šikanu 
i bezpečné přechody před školami
Před drogovými dealery, šikanou, ale i bezohlednými řidiči by měli v novém 
školním roce ochránit děti v Praze 8  městští policisté. Pomáhají jim v tom 
například speciální preventivní programy a  zvýšený dozor v ulicích.

Bezpečnosti u škol se v Praze 8 věnuje 27 strážníků

Městští policisté čistili 
hřiště od jehel a stříkaček
Strážníci během rozsáhlé akce 
Městské policie hlavního města 
Prahy na vyčištění dětských hřišť, 
pískovišť a jejich okolí na začátku 
září nalezli a následně zlikvidova-
li 142 injekčních stříkaček a 111 
jehel, které zde zůstaly po nar-
komanech. Celkem zkontrolovali 
244 lokalit po celé Praze.

 „Jednalo se o jednu z větších akcí, které 

pořádáme několikrát do roka. Nakonec jsme 

do ní zapojili proti plánovaným třiceti téměř 

šedesát strážníků, kteří zkontrolovali skoro 

dvě stě padesát dětských hřišť a dalších vyti-

povaných lokalit,” uvedl náměstek primátora 

Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpeč-

nost v hlavním městě spadá.

Po úvodní bezpečnostní instruktáži, kterou 

provedli pracovníci Útvaru prevence městské 

policie, vyrazily hlídky z jednotlivých obvod-

ních ředitelství do terénu. Každá z nich měla 

k dispozici seznam hřišť a dalších vytipova-

ných lokalit. Strážníci nakonec shromáždili 

142 stříkaček a 111 injekčních jehel. Veškerý 

nebezpečný materiál poté odborně zlikvido-

vali. Největší množství pozůstatků po nar-

komanech bylo v obvodech městských částí 

Praha 13, Praha 5 a Praha 2.

Kromě podobných velkých úklidových dnů 

kontroluje městská policie, zejména okrskáři, 

dětská hřiště a pískoviště pravidelně během 

hlídkové činnosti. a další provádění kontrol 

ve vytipovaných lokalitách má ve své kompe-

tenci každý ředitel obvodního ředitelství.

 „V poslední době není výskyt stříkaček 

a jehel na dětských hřištích příliš častý, spíše je 

nalézáme na opuštěných místech a v chátrají-

cích budovách nebo v parcích, hlavně v keřo-

vých porostech,” upozornil ředitel Městské poli-

cie hlavního města Prahy Vladimír Kotrouš.

Při udržování čistoty dětských hřišť je 

důležitá spolupráce s veřejností, která často 

upozorní na výskyt nebezpečného materiálu 

nebo na skutečnost, že se v tom kterém pro-

storu shromažďují podezřelé živly.

„Další kontroly budou následovat a také 

během hlídkové činnosti se strážníci i okrs-

káři budou pravidelně věnovat okolí dětských 

hřišť. Dozor nad nimi nyní během právě zahá-

jeného školního roku zintenzivníme,” uzavřel 

Blažek.  -jf-

Foto: M. Mařatka
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Osobní železniční doprava pro náš pohyb na 

území Městské části Praha 8 nemá žádný prak-

tický význam, a to vzhledem ke skutečnosti, že 

železniční trať územím městské části sice pro-

chází, avšak umístění železničních stanic na 

dané trati jsou pro převážnou většinu obyvatel 

obvodu jen obtížně dopravně dostupná.

Chceme-li pro své cesty využít železniční 

dopravu, musíme pro svou cestu stejně nejdřív 

využít autobusu, tramvaje nebo metra, a z toho 

pohledu je možné konstatovat, že železniční 

doprava pro obyvatele městské části Praha 8 

nemá pro každodenní cesty do zaměstnání žád-

ný praktický a každodenní význam.

Podíváme-li se na význam osobní železnič-

ní dopravy při pohybu po celém území pražské 

aglomerace, je možno připomenout, že díky nově 

vybudovaným železničním stavbám se možnosti 

osobní dopravy po železnici kvalitativně zvýšily, 

čímž současně vzrostl i význam a možnosti želez-

niční dopravy na území Hlavního města Prahy, a to 

zejména v souvislosti se skutečností, že železnič-

ní doprava je jedním z prvků Pražské integrované 

dopravy. Z uvedeného vyplývá, že možnosti želez-

niční dopravy pro dopravu obyvatel městských 

aglomerací nejsou v současnosti ještě zdaleka 

vyčerpány, že železnice má pro cestující veřej-

nost v městských aglomeracích co nabídnout, a to 

zejména při dopravě z přilehlých městských částí, 

ale i promyšleným dobudováním dopravně výhod-

ných propojení jednotlivých městských částí.

V této souvislosti je nutné si připomenout, že 

pro hlavní město Prahu je výhodné, a to z finanč-

ních i časových možností, vybudovat zejména 

moderní a plně funkční železniční spojení letiště 

Ruzyně s centrem hlavního města. 

Rozšíření této železniční tratě by mělo nejen 

praktický význam pro ty cestující, kteří směřují 

na letiště Ruzyně, ale současně tato trať zvý-

ší možnosti přepravy obyvatel přilehlých měst-

ských částí a zejména vytvoří možnosti přepravy 

vícerozměrných nákladů pro společnosti využí-

vající letecké dopravy nejen k přepravě osob, 

ale i nákladů, což má samozřejmě vliv na rozvoj 

letiště samotného.

Věřme, že význam železniční dopravy pro oby-

vatele Prahy bude i nadále vzrůstat, a to zejména 

promyšleným a finančně únosným propojením 

stávajících tratí, a to zejména z pohledu, kdy 

železnice může nabídnout podobné přepravní 

možnosti jako má metro, a to zejména v těch 

městských částech, kde je vybudování linky met-

ra finančně neúnosné a nezdůvodnitelné.

Petr Kilián, zastupitel Prahy 8 za ČSSD

Jak se má dále rozvíjet veřejná 
doprava, včetně vlaků, v Praze 8?

Jestliže se zamyslíme nad tím, které druhy veřejné hromadné dopravy mají pro obyvatele Prahy 8 praktický 
význam, nutně dojdeme k závěru, že na svých každodenních cestách využíváme zejména autobusových linek 
hromadné dopravy, a to ať už za účelem dopravit se na navazující linky tramvajových tratí, tak i na vybudované 
trasy metra „C” a „B”.

Vlaky by měly dostat větší prostor

To však neznamená, že bychom měli ztratit 

zájem o rozvoj veřejné dopravy. Právě naopak. 

V posledních letech se v naší městské čás-

ti výrazně zvýšil komfort městské hromadné 

dopravy, a to především díky tak toužebně oče-

kávanému prodloužení trasy C metra do Kobylis, 

na Ládví  a dále do Letňan. Ti z Vás, kteří mají 

ještě v živé paměti každodenní dlouhotrvající 

dojíždění v přecpaných autobusech na Nádraží 

Holešovice, mi jistě dají za pravdu. Zároveň se 

zlepšuje stav vozového parku jak autobusů, tak 

tramvají, které projíždějí Prahou 8. 

Další výstavba stanic metra na území Osmič-

ky je zřejmě již nereálná. Prioritu mají jiné 

lokality v hlavním městě. Reálnější obrysy má 

výstavba tramvajové trati na bohnické sídliště 

z Kobyliského náměstí. V minulosti vznikla stu-

die, která navrhovala dvě varianty. Jednou bylo 

vedení trati přímo skrz sídliště od Podhajských 

polí dolů ke Krakovu zhruba v úrovni takzvané 

široké cesty. Ve druhé variantě by tramvajová 

trať obkroužila sídliště ulicemi Čimická, Lodžská 

a K Pazderkám. Každá z nich má své plusy 

i minusy. Ta první by vznikla na úkor oddechové 

zóny v samém centru sídliště, té druhé by zase 

zřejmě musely ustoupit některé vzrostlé stromy 

v Lodžské ulici. Tramvaje jako ekologický způsob 

dopravy by jistě byly pro tuto část Prahy 8 příno-

sem. Určitě stojí za to o této možnosti důkladně 

diskutovat. 

Další oblastí, která by byla pro naši měst-

skou část velkým plusem, je výstavba nových 

vlakových zastávek a přesun části dopravy na 

železnici. Plány v této oblasti existují, hovoří se 

například o stavbě zastávky v Karlíně či přesunu 

Masarykova nádraží blíže k Florenci. Obávám se 

však, že jsou to železničářské vize na mnoho let 

dopředu, které budou zajímat spíše naše děti.

Proto se radnice zaměřuje na „každodenní 

drobnosti”, které zlepší pohodu cestování našich 

obyvatel. Tím je mimo jiné tlak na organizaci 

ROPID na snížení intervalů některých spojů či 

přesun zastávek. A to se daří. Od začátku říj-

na se snižuje interval linek 102 a 144 v ranní 

špičce ze šesti na pět minut, zároveň bus 102 

bude v pracovní dny jezdit častěji mezi Sídliš-

těm Bohnice a Zámky. U dalších linek mířících 

na bohnické či čimické sídliště byly přidány páry 

spojů, či se upravily podle námětu občanů jízd-

ní řády. Není to tak dávno, co vedení radnice 

úspěšně prosadilo vznik další zastávky linky 136 

u Vozovny Kobylisy, kde původní stav byl kvůli 

přecházení frekventované silnice nevyhovující.

Tomáš Mrázek, radní za ODS

Tramvaje by Bohnicím slušely
Především je ihned v úvodu nutné říct, že městská část není a ani nikdy nebude tím hlavním hybatelem při 
rozvoji veřejné dopravy. V tomto směru jsou její kompetence velmi omezené. Za rozvoj veřejné dopravy je 
zodpovědné Hlavní město Praha. A i to musí postupovat ve shodě například s plány Středočeského kraje, ze 
kterého do metropole denně míří za prací desetitisíce lidí. Proto by bylo naivní se domnívat, že Osmička bude 
nějakým ostrovem, který si bude určovat svoji vlastní dopravní politiku.
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Samotný obvod se svým zastupitelstvem 

a obvodním úřadem tuto problematiku nevyřeší. 

Za nutnou považujeme spolupráci celého města, 

všech odpovědných a zainteresovaných institucí, 

v čele s Magistrátem hl. m. Prahy a Dopravním 

podnikem hl. m. Prahy. Co tedy lze doporučit?

V první řadě by tento problém řešilo výrazné 

snížení cen jízdenek hromadné dopravy. Pak by 

řada řidičů nechala svého plechového miláčka 

doma, a začala by do zaměstnání, a možná i za 

dalšími aktivitami, dojíždět městskou hromad-

nou dopravou. Tím by se rozhodně ulevilo ulicím 

i životnímu prostředí.

S tím souvisí posílení tramvajové a autobuso-

vé dopravy, zkrácením jízdních intervalů. A když 

už se zmiňujeme o tramvajích a autobusech, pak 

je více než žádoucí zařadit do provozu více těchto 

nízkopodlažních prostředků. Velice by to pomoh-

lo zejména starším lidem a maminkám s kočárky 

a dětmi vůbec. Vhodné by bylo výrazně rozšířit 

počet ekologických autobusů jezdících na plyn. 

Zároveň by bylo potřebné ověřit, zda současné 

rozmístění zastávek tramvají i autobusů odpoví-

dá potřebám obyvatel. A v tomto bodě by měly 

svými zkušenostmi pomoci Dopravnímu podniku 

obvodní úřady a zastupitelstva všech městských 

částí, tedy i Prahy 8. Zlepšení dopravního spojení 

do sídliště Bohnice a Čimice by pomohlo vybu-

dování tramvajového spojení. Na tom by mělo 

Zastupitelstvo i radnice Prahy 8 pracovat.

Pokud se týká metra, pak jeho další rozšiřo-

vání obvodu již „nehrozí”. Pokud je nám známo, 

s vybudováním trasy metra do Bohnic a Čimic se 

v dohledné době nepočítá (nebo se mýlíme?). 

Přesto určitým zlepšením by mohlo být zpružnění 

jízdních řádů – na základě poznatků DP „zahus-

tit” přepravu v dopravních špičkách a „zvolnit” ji 

v ostatních časech. 

Praha jako taková má historicky poměrně dob-

ře situovanou a řešenou železniční síť. V součas-

né době se dokončuje výstavba nového spojení 

s hlavním nádražím pod Vítkovem. Pokud si dob-

ře vzpomínám, bylo při jeho zahajování slibová-

no vybudování dvou nových železničních zastá-

vek – a to konkrétně v Karlíně, zhruba v prostoru 

za sídlištěm Invalidovna, a v Libni, zhruba v pro-

storu mezi Balabenkou a Zenklovou. Nevím, zda 

k tomu dojde, ale mnoha lidem by toto řešení 

výrazně usnadnilo dopravu přes město. Že to 

je řešení perspektivní, ukázaly povodně v roce 

2002, kdy České dráhy výrazně přispěly k řeše-

ní městské dopravy při obrovském výpadku tras 

Dopravního podniku.

Dalo by se pokračovat i dál, námětů a dopo-

ručení se najde dost. Ale dokud se nevyřeší 

severní dopravní okruh, mnoho se vnitřním čás-

tem obvodu neuleví. A pak velice častá otázka 

– kde na to vše vzít peníze? Jednoduchá odpo-

věď - nevyhazovat je za financování takzvaných 

zahraničních misí vojáků a nesmyslné projekty 

a „levárny” čehokoliv, o nichž se dozvídáme dnes 

a denně ze sdělovacích prostředků.

Vladimír Bouša, zastupitel Prahy 8 za KSČM

Snižme ceny jízdenek hromadné dopravy
Hustota individuální automobilové dopravy roste, ulice jsou čím dál tím víc neprůjezdné, prašnost a výfuky 
aut výrazně zhoršují životní prostředí občanů obvodu i celé Prahy. S tím se setkáváme každý den. Aby došlo 
alespoň k částečnému zlepšení, považujeme za nutné realizovat postupně několik základních kroků. 

Je jasné, že naše městská část není a nebude 

investorem velkých dopravních staveb. Můžeme 

však mít vize, plány a představy, které lze pro-

sazovat na úrovni magistrátu. Vzhledem k tomu, 

že během několika následujících let bude vzni-

kat nový územní plán Prahy, jsou úvahy na téma 

veřejná doprava v Praze 8 zcela na místě.

Nejvýznamnějším plánem na rozvoj veřejné 

dopravy v Praze 8 je prodloužení tramvajové 

trati ze Stírky do Bohnic. Magistrát také posu-

zuje studii, podle které by došlo k přímému spo-

jení mezi Prahou 8 a Prahou 6. Tramvaj by jela 

ze sídliště Bohnice podél zoologické zahrady 

k Vltavě. Troju s Podbabou by propojil tramva-

jový most. Obě tyto varianty by měly mimořád-

ný význam pro dopravní obslužnost naší měst-

ské části a mají jednoznačnou podporu Strany 

zelených. Bohužel, přestože tuto ideu podporují 

místní občané i dopravní odborníci, trať se stále 

nestaví. Volené orgány Prahy 8 by měly vytvo-

řit tlak na magistrát, aby tuto investici zařadil 

mezi prioritní akce a aby se obě varianty objevi-

ly v novém územním plánu města.

V Praze byla dlouhodobě opomíjena železnice. 

Až v posledních letech ožil model, který chápe 

vlak jako součást pražské veřejné dopravy. Ke 

zrovnoprávnění vlaku s dalšími dopravními pro-

středky povede vybudování nových městských 

zastávek, které budou umístěny tak, aby umož-

ňovaly pohodlný přestup na tramvaje, autobusy 

či metro. To platí i pro naši městskou část, na 

jejímž území dnes není žádná zastávka vlaku. 

Je správné, že v plánech města figuruje na 

předních místech obnova zastávky Karlín. Nao-

pak zklamáním je fakt, že z priorit na nejbližší 

období zcela vypadla druhá plánovaná zastávka 

U Kříže. 

Velké obavy vyvolává neexistující koncepce 

obsluhy oblastí, které čeká nejbouřlivější roz-

voj – Rohanského a Libeňského ostrova. Bez 

veřejné dopravy se ostrovy stanou magnetem 

pro tisíce aut. Vzhledem k rozsahu zastavované 

plochy, množství nových obyvatel a také před-

pokládanému zisku z prodeje bytů by náklady 

na vybudování tramvajové trati či zastávek 

autobusu v této části Karlína měli nést develo-

peři tamních rozvojových projektů.

Petr Vilgus, zastupitel za Stranu zelených

Tramvaj do Bohnic i na ostrovy
V průběhu posledních desetiletí se v Praze kladl důraz na podporu silničních staveb. Tato praxe vycházela 

z teorie, že dopravním prostředkem budoucnosti bude osobní automobil a pokud postavíme dostatek silnic, 

okruhů a radiál, doprava po městě se urychlí. Opak je pravdou. Na vině je dramatický (a stále trvající) nárůst 

počtu aut v Praze, který způsobil, že přes investice v řádu desítek miliard je jízda po městě přehlídkou ztrace-

ného času stráveného v kolonách. Parkující a popojíždějící auta už dnes zaplavila každý volný kout. Lékem na 

tuto civilizační nemoc není výstavba dalších megalomanských silničních projektů, protože i tyto kanály se brzy 

„ucpou”. Pomoc přinese regulace vjezdu automobilů do Prahy a masivní investice do rozvoje veřejné dopravy.



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

18 říjen 2008

Školství

Karlínská škola změnila název

Nový název zvítězil i proto, že škola stojí v těs-

né blízkosti karlínské Invalidovny, jejíž stavbu 

podnítil právě italský hrabě Petr Strozzi. Ten ve 

své závěti z poloviny 17. století odkázal většinu 

svého majetku nadaci pro zaopatřování váleč-

ných invalidů. Ve 30. letech 18. století tak byla 

započata stavba Invalidovny podle plánů archi-

tekta K. I. Dientzenhofera. I když nakonec byla 

dokončena pouze jedna devítina zamýšleného 

komplexu budov - Invalidovna měla stát i v mís-

tě, kde nyní stojí naše škola - domov v ní nalezlo 

najednou až 1400 osob. Ušlechtilou myšlenku, 

která přinesla užitek pro jiné, připomíná pomník 

z roku 1898 s bustou Petra Strozziho stojící před 

budovou Invalidovny. Také naše škola byla po 

ničivých povodních v roce 2002 obnovena díky 

nadacím a charitám, a jménem Petr Strozzi si 

připomínáme morální vzor a ochotu nezištně 

pomáhat druhým lidem.

Další novinkou je fotbalové hřiště s umělým 

povrchem třetí generace, které bylo ve čtvrtek 

11. září slavnostně předáno dětem, a to za účas-

ti zástupce starosty MČ Praha 8 Martina Roubíč-

ka. Právě Praha 8 byla většinovým investorem 

výstavby hřiště. Nové moderní hřiště bylo před-

poslední stavební akcí z plánovaného dobudová-

ní sportovního areálu školy. Tou poslední bude 

dokončení běžeckého oválu.                 -ra, pb-

Nový školní rok zahájila bývalá ZŠ Molákova s novým názvem Základní 
škola Petra Strozziho. Důvodem změny bylo především to, že název ZŠ 
Molákova nese od loňského roku i bývalá speciální škola sídlící ve stej-
ném areálu, což bylo matoucí pro rodiče i veřejnost. Na volbě nového 
názvu se podíleli žáci i učitelé školy.

Kamarádi ptáci

Žáci Základní školy Libčická se zapojili 

do projektu ekologické výchovy Sedmero 

krkavců, který organizuje Občanské sdružení 

ORNITA. Po celé dopoledne 9. září probíhaly 

ve škole odborně vedené přednášky  s ukáz-

kami ochočených ptáků ze záchranných sta-

nic. Jak pozorně poslouchaly, si děti mohly 

následně ověřit plněním poznávacích úko-

lů. Úspěšní řešitelé získali drobné odměny 

a mohou se zapojit do dalšího kola metro-

politní soutěže Sedmero krkavců. Největší 

nadšení mezi dětmi vyvolala ptačí herecká 

hvězda krkavec Jack, který si zahrál ve zná-

mém seriálu Rumburak.                       -sš-

Děti mají nová hřiště

Rekonstrukce dětského hřiště se dočkaly 

děti ze školní družiny ZŠ a MŠ Na Slovance, 

které osmá městská část poskytla dotaci ve 

výši půl milionu korun. Pro děti ve věku tři až 

15 let jsou připraveny herní prvky v podobě 

provazového jehlanu, kolotoče, sestavy se 

skluzavkou a houpadel. Hřiště bude přístup-

né veřejnosti.

V průběhu letošních prázdnin proběhla 

velká rekonstrukce školního hřiště také v ZŠ 

Hovorčovická.  Na ní se finančně významně 

podílela MČ Praha 8. Škola tak získala moder-

ní víceúčelové sportoviště.                    -sš-

Zástupce starosty Martin Roubíček v ZŠ Petra 
Strozziho otevřel nové fotbalové hřiště

Prvňáčky v ZŠ Burešova vítal klaun
Začátkem září se brány ZŠ Burešova ote-

vřely poprvé pro 66 prvňáčků, kteří svou 

povinnou školní docházku symbolicky zahá-

jili tím, že si sami poprvé zazvonili. Pro naše 

nejmenší žáčky bylo připraveno překvapení 

v podobě vystoupení klauna s pejsky.

V tomto školním roce se na naší škole vyu-

čuje již 4. rokem podle vlastního školního 

vzdělávacího programu DOBRÝ START, takže 

letošní „deváťáci” budou prvními absolventy 

tohoto programu. Znalosti a dovednosti získa-

né během školní docházky prokáží zpracová-

ním své závěrečné „minidiplomové” práce.

Jednu z priorit našeho programu – důraz na 

cizí jazyky – si mohly děti v loňském roce ově-

řit přímo v praxi, na zájezdu do Londýna. Ohlas 

na tuto akci byl velmi příznivý, proto hodláme 

zahraniční výjezdy organizovat pro děti i v dal-

ších letech.

I letos budou mít děti možnost se účastnit 

řady soutěží (Zpívá a hraje celá škola, recitač-

ní, dramatické a výtvarné soutěže, předměto-

vé olympiády a podobně), na závěr roku samy 

předvedou na školní akademii nebo jiných 

vystoupeních pro rodiče, co všechno se nau-

čily.

Stále se snažíme naši školu zkrášlovat 

(vybavení 1. tříd novým nábytkem, postupná 

obnova lavic, vymalování školy příjemnými 

barvami), děti samy se také podílejí na výzdo-

bě školy svými výtvarnými pracemi a květi-

novou výzdobou včetně aranžmá ze suchých 

květin.  -tk-

Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka
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Co nového najdete v knihovnách?
Vážení čtenáři,
při našem minulém setkání jsme se seznámili s pobočkami Městské knihovny v Praze 8, nyní si řekneme o tom, 
co v nich najdete. Mimo své základní služby, mezi něž patří půjčování knih, časopisů, magnetofonových kazet 
a CD s hudbou i mluveným slovem, poskytují naše knihovny ještě mnoho jiného. Například přístup na internet, 
využití elektronických databází, bezdrátové připojení WiFi (pobočka Ďáblice).

Nezapomínáme však, že ne všichni jsou s počítači přátelé a těm, pro které jsou zatím spíše hrozbou než užitečnými pomocníky, nabízíme 

pomoc. Například již tradiční cyklus Internet pro seniory, který probíhá v pobočkách Ďáblice a Bohnice, je určen právě počítačovým začáteční-

kům. Pokud se objednáte, naši pracovníci se vám budou ochotně věnovat, seznámí vás se základními pravidly pohybu na internetu, založíte si 

vlastní e-mailovou schránku a zjistíte, že nic není tak složité, jak to na první pohled vypadá.                                                                  -jf-

A co nového si můžete v knihovnách vypůjčit?

Tady je na závěr malá ochutnávka pro dospělé:

Höschlová Hana: Odhalená tajemství slavných

Deset portrétů známých českých osobností (Míla Myslíková, Rudolf Rokl 

aj.) rekapituluje jejich život s „vavříny”.

Haigh, Charlotte: 100 nej potravin pro imunitu

Přehled nejdůležitějších potravin, které pomáhají zachovat zdraví a 

posilují imunitní systém.

Vokolek, Václav: Český Krumlov, město mystické růže

Autor nás provádí historií krásného a tajemného jihočeského Krumlova 

a poukazuje zejména na esoterickou tvář města a různé duchovní vlivy, 

které po staletí formovaly jeho podobu.

Oden, Scott: Ve stínu králů

Historický román se odehrává v letech 375 - 333 př. n. l. a barvitě líčí 

životní příběh a činy geniálního stratéga, perského vojevůdce Memnóna 

Rhódského, krále Aithiopů.

Vaňková, Ludmila: Příběh mladšího bratra

V další z řady historických královských ság se autorka vrací zatím 

nejhlouběji do historie - do druhé poloviny 12. století, doby mládí 

 

Přemysla I. Otakara, který byl prvním z českých králů, jemuž se poda-

řilo zajistit titul i pro své potomky.

Cimický, Jan: Smrt básníka

Detektivní příběh ze současného českého prostředí vypráví příběh 

zdánlivě nemotivované vraždy stárnoucího básníka, která se ale později 

ukáže jako tragická spojnice mezi několika dalšími lidskými osudy.

Rudiš, Jaroslav: Potichu

Psychologický román ze současnosti paralelně zobrazuje životy pěti 

protagonistů z různého společenského prostředí.

A pro děti:

Boudová Nela: Eliška a Korálníčci

Vyprávění pro předškolní děti o holčičce Elišce a skřítcích Korálníčcích, 

kteří žijí v jejích červených korálcích.

Vít, Arnošt: První čtení pro holky a kluky

Knížka prvního čtení s řadou příběhů, bajek, vyprávění, básniček, 

hádanek i dopisů, které si vyměňují kamarádky.

Největší kniha nápadů.

Návody na výrobu rozmanitých dekoračních a krášlících předmětů, 

určené šikovným dětem.
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Tyto noviny 

distribuuje 

Česká pošta, s.p. 

V případě, že vám 

nedošly do schránky, 

stěžujte si 

u svého pošťáka.
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Bezpečnostní dveře
Elektronické zabezpečení, okenní fólie a mříže

NEXT s.r.o., Pobřežní 8, Praha 8, tel: 224 816 458, nonstop: 777 335 878, e-mail: next@next.cz, www.next.cz

Bezpečný domov začíná dveřmi

Vždy požadujte:
 bezpečnostní certifi kát 3. a 4. třídy
 protipožární odolnost EI 30
 zvukovou izolaci 42dB
 tepelnou izolaci U=1,3
 17 a více jistících bodů
 zesílenou zárubeň s bezpečnostními panty
 ocelovou kostru s oboustranným pancéřováním
 certifi kované kování a vložky
 návštěvu technika - ZDARMA
 NONSTOP servis
 záruční dobu 3 roky
 tradiční českou fi rmu (1990)

Dodáváme vložky odolné BUMPINGU
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Zubní ordinace
a dentální hygiena

Tel. 233 551 433, 602 302 290, 777 302 292

Přijímají nové pacienty

www.odusmedica.cz

Krynická 489, Praha 8 - Bohnice
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Dopraváků 723, Praha 8 - Dolní Chabry
servis@iob.cz 602 274 959 www.iob.cz

POZOR! OD 1. ŘÍJNA ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY:
Pondělí, středa 8.00 – 19.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 17.30
Sobota  8.00 – 13.00 (každá lichá sobota)

1 L OSTŘIKOVAČE SKEL ZDARMA!
PŘI  ZAKÁZCE NAD 700,– KČ 
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Centrum aktivizačních 
programů pro seniory
Již několik měsíců je pro seniory osmé městské části otevřeno Centrum aktivizač-
ních programů, které bylo zřízeno v prvním patře Domu s pečovatelskou službou 
v ulici Burešova. Centrum není určeno pouze klientům DPS, ale všem starším s vol-
ným časem a chutí zajít něco si vytvořit, pobýt u kávy, dovědět se potřebné nebo se 
naučit pracovat s počítačem a internetem. Program centra je vytvářen na základě 
spolupráce s dobrovolníky z řad studentů, pracujících i seniorů. Na všechny pro-
gramy je vstup zdarma, u některých je nutná rezervace. Nejlépe je se dostavit na 
místo v čas programu a zjistit si další informace.

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ
v 1. p. DPS Burešova 1151/12, 
Praha 8 – Kobylisy (do 1. patra lze 
dojet výtahem, centrum se nachází 
na konci chodby, přístup je bezbari-
érový), cesta k nám: metro C Ládví 
a dále max. 10 minut chůze smě-
rem za Kulturní dům Ládví (budou-li 
dveře zavřeny, zazvonit na vrátné-
ho)
PO a ST 9.00 – 16.00 hodin
ÚT 8.00 – 16.00 hodin
ČT 8.00 – 14.00 hodin
Pá 9.00 – 12.00 hodin

PRAVIDELNÉ AKCE

PONDĚLÍ
9.00 – 12.00 hodin
ARTETERAPIE
Vede dobrovolnice R. Svobodová. 
Dílna seniorů. Tvořivá práce při roz-
hovoru, relaxace.

9.00 – 16.00 hodin
Přístup na internet.

10.00 – 11.00 hodin
CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH
Vede D. Vorlíčková. Probíhá v klu-
bovně v přízemí zařízení.

ÚTERÝ
10.00 – 11.00 hodin
Posilování paměti.

8.00 – 10.00 a 11.00 – 12.00 
hodin
Psychologická poradna pro 
seniory.
Vede PhDr. M. Holá. Pomoc při řeše-
ní těžké životní situace, problémů, 
samoty. Objednávky na tel.: 775 26 
90 36.

12.00 – 15.00 hodin
Možnost práce na PC a interne-
tu zdarma pro seniory.
Nutná základní znalost. Nenahrazu-
je výuku.

13.00 – 14.00 hodin
Kreativita v seniorském věku.

14.00 – 16.00 hodin
Taneční základy pro seniory 
v klubovně DPS.
Vede paní Šamšová.

STŘEDA
9.00 – 10.00 hodin
Trénink paměti.

9.00 – 12.00 hodin
Školička internetu.

10.30 - 11.30 hodin
Výtvarná dílna.

13.00 – 15.00 hodin
Klub společenských her.
Šachy, dáma, člověče nezlob se, 
žolíky, scrabble, domino a další dle 
přání.

15.00 – 16.00 hodin
Poradna pro zdravotní a kom-
penzační pomůcky.

12.00 – 16.00 hodin
Možnost práce na PC a interne-
tu zdarma pro seniory.
Nutná základní znalost. Nenahrazu-
je výuku.

Ve středu vede programy A. Slobod-
zianová – ergoterapeutka zařízení.

ČTVRTEK
8.00 – 12.00 hodin
Sociální poradenství.

Vede sociální pracovnice zaříze-
ní. Informace a konkrétní pomoc 
v nepříznivé sociální situaci, pomoc 
při vyřizování dávek sociální péče, 
hmotné nouze atd.

12.00 – 14.00 hodin
Školička internetu.

PáTEK
9.00 – 12.00 hodin
ARTETERAPIE
Vede R. Svobodová. Dílna seniorů. 
Přístup na internet.

9.00 – 12.00 hodin
Možnost práce na PC a interne-
tu zdarma pro seniory.

MIMOŘáDNÉ AKCE

20. 10. 13.00 hod.
Přednáška právníka Iuridicum 
Remedium – Deregulace nájem-
ného (včetně poradenství).

23. 10. 14.00 hod.
Přednáška vrchní sestry paní 
Janíčkové z Domácí ošetřova-
telské péče OÚSS – ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÍ STYL.

16. 10. 10.00 hod.
Příprava malého pohoštění, 
rychle, levně a zdravě – paní 
Kulichová.

23. 10. 9.00 – 15.00 hod.
Bazárek ošacení pro malé i vel-
ké, vše zdarma, DPS Bulovka 
1462/10.

Pokud neprobíhá poradenská 
činnost v místnosti, kde jsou 
PC, jsou pro seniory k dispozi-
ci, včetně přístupu na internet. 
Čas přístupu je nutno domluvit 
u okr. sestry Zvolánkové, tel.: 
286 58 29 63, kterou můžete 
navštívit i osobně v přízemí DPS 
Burešova.

Vstup na všechny programy 
zdarma!

Programy jsou určeny všem 
zájemcům bez ohledu zda jsou 
klienty DPS.

FOKUS PRAHA

Název organizace:
Fokus Praha o.s. 
- Komunitní tým Sever
Adresa organizace:
Dolákova 26, Praha 8   181 00
Telefon:
233 554 097, 777 112 041
E-mail:
ipc-ktsever@fokus-praha.cz
Webové stránky:
www.fokus-praha.cz
Cílová skupina:
Dospělí lidé z Prahy 7, 8, 9, 14, 18, 
19, 20 a 21 se zkušeností s dušev-
ním onemocněním.

Typ poskytovaných sociál-
ních služeb:
• Sociální poradenství  
• Dlouhodobá spolupráce se 
sociálním pracovníkem v růz-
ných oblastech – bydlení, prá-
ce, zdraví, volný čas, vztahy, 
finance apod.
Možnost a podmínky zařaze-
ní do programu:
• Podmínkou přijetí do služby 
je splnění kritérií daných cílo-
vou skupinou.
• Překážkou pro přijetí do služ-
by je užívání návykových látek, 
které by bránilo spolupráci.

Zájemci o služby mohou 
kontaktovat kontaktního 
pracovníka na telefonních 
číslech – 233 554 097 nebo 
777 112 041. Dále osobně 
/lépe po předchozím objed-
nání/ na adrese Dolákova 
26, Praha 8 - Bohnice  181 
00 nebo elektronickou poš-
tou na adresu ipc-ktsever@
fokus-praha.cz.

Další informace:
Komunitní tým Sever zájem-
cům může dále zprostředkovat 
ostatní služby Fokusu Praha, 
o.s. 

Jedná se o tyto služby:
*Centrum denních aktivit Dům 
u Libuše, *Centrum denních 
rehabilitačních aktivit Cedra, 
*Dům na půli cesty Lehovec 
– komunitní chráněné bydlení, 
*Byty na půli cesty – chráněné 
byty, *Centrum programů pod-
pory zaměstnávání, *Chráněné 
dílny, *Mosty – svépomocný 
klub pro klienty hospitalizované 
v Psychiatrické léčebně Boh-
nice, *Sociální firmy, *Ateliér 
ExtraArt - expresivní terapie, 
*Denní sanatorium, *Krizový 
tým – mobilní krizová pomoc.
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Proč seniorské stezky 
pro zdraví?

Fyzická aktivita je jednou 

z důležitých oblastí zdraví a sobě-

stačnosti i ve vyšším věku a nao-

pak s věkem častější hypokineza 

představuje významný rizikový 

faktor pro mnoho skupin onemoc-

nění. Mezi nejzávažnější patří kar-

diovaskulární a onkologická one-

mocnění a metabolický syndrom 

a jeho jednotlivé komponenty 

i následky. Ve stáří nabývají na 

významu další stavy, na jejichž 

vzniku se hypokineza podílí, jed-

ná se zejména o osteoporózu 

a stavy, které ve svých důsledcích 

vedou ke vzniku stařecké křeh-

kosti a k závislosti na péči. Přimě-

řené pohybové aktivity jsou proto 

zejména ve vyšším věku důležitým 

aspektem podpory zdraví.

Nedávná studie anglických věd-

ců prokázala, že senioři se obávají 

nejvíce pádů (mnozí z nich dokon-

ce více než kriminality a nedo-

statku financí). Pády mohou mít 

závažné následky, zlomeniny 

zejména krčku stehenní kosti, 

která je nejzávažnější zlomeni-

nou vyššího věku. Právě dostatek 

pohybu a chůze jsou nejúčinnější 

prevencí pádů

Stárnutí organismu probíhá 

v principu dvěma způsoby, které 

se vzájemně ovlivňují a doplňují. 

Jedním z nich je normální, fyziolo-

gické stárnutí, které se týká všech 

jedinců. Druhý představují různá 

onemocnění, která sice neposti-

hují všechny stárnoucí jedince, ale 

jsou s vyšším věkem častější. Vše 

ovlivňuje ještě životní styl, který 

působí jak na fyziologické stárnu-

tí, tak ovlivňuje i vznik a průběh 

onemocnění, která s věkem při-

cházejí. 

Pohybová aktivita je pro starší 

lidi stejně důležitá jako pro lidi 

mladé. Pohyb příznivě ovlivňuje 

jednak fyziologické aspekty stár-

nutí tím, že zlepšuje celkovou kon-

dici, a dále působí jako významný 

preventivní faktor proti onemoc-

něním přicházejícím ve vyšším 

věku, zejména kardiovaskulárním 

a metabolickým onemocnění.

Pohybová aktivita sice nedokáže 

proces stárnutí zastavit, ale může 

významně zpomalit pokles fyzic-

ké kondice. Výše uvedené údaje 

o poklesu fyzické kondice platí 

pouze pro lidi se stejnou životo-

správou a pohybovým režimem. 

Stav celkové kondice je těmito 

faktory natolik ovlivnitelný, že 

například dobře trénovaný šede-

sátník může mít lepší kondici než 

netrénovaný třicátník. Dostatečná 

pohybová aktivita zlepšuje nejen 

celkovou kondici, ale také zabra-

ňuje poklesu svalové síly, vytr-

valosti i  celkové svalové hmoty. 

Důsledkem toho je zlepšení mobi-

lity, snížení rizika pádů a další pří-

znivé efekty, včetně snížení rizika 

osteoporózy a další.

Každý pohybový program by měl 

klást zřetel na zachování vytrvalos-

ti, svalové síly, koordinace a rov-

nováhy a celkové mobility. Jaký-

koli pohyb je pro člověka důležitý, 

důležitým zdrojem pohybu jsou 

také různé volnočasové aktivity, 

práce v zahradě, hra s vnoučaty, 

různé pochůzky a podobně. Nic-

méně je třeba mít na paměti, že 

tyto činnosti neobsahují všechny 

výše uvedené komponenty trénin-

ku. Náš moderní život je obecně na 

pohyb velmi chudý. Proto je třeba 

zlepšovat kondici ještě cíleným 

pohybem a cvičením. Nejpřiroze-

nější formou pohybu je chůze, 

a to půl hodiny středně rychlé 

chůze denně.

 

U příležitosti letošního Mezinárodního dne seniorů (1. říjen) byly v okolí Gerontologického centra v Praze 8 
slavnostně otevřeny seniorské stezky pro zdraví, a to za přítomnosti zástupců MČ Praha 8 a České gerontolo-
gické a geriatrické společnosti. Stezky byly vyměřeny ve spolupráci s PaeDr. Miroslavem Štilcem, Ph.D. z Uni-
verzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu. 

Seniorské stezky: Důležitá součást zdraví 

SPRáVNá TECHNIKA CHŮZE:
G seniorům doporučujeme chodit 
 svižně, středně rychlou chůzí,  
 ideální je taková rychlost, aby
 se při ní příliš nezadýchali a mohli 
 například při chůzi bez problé- 
 mů konverzovat
G důležitá je vhodná obuv!
G pevné držení chodidel a kolen,  
 přenášení pohybu do kyčlí
G senioři mohou odlehčit dolním 
 končetinám turistickými holemi 
 (podobné lyžařským holím), ale 
 u nás je zatím tato technika 
 málo využívaná

CO ZPŮSOBUJE SARKOPENIE 
(ÚBYTEK SVALOVÉ HMOTY)?
G úbytkem svalové hmoty nastá- 
 vá porucha hybnosti (mobility) 
 a stability, která způsobuje časté 
 pády a následně zlomeniny, 
 které mohou vést k omezenému 
 pohybu
G vlivem úbytku svalové hmo- 
 ty člověk má nedostatek pohy- 
 bu a je pohybově omezený, 
 což vyústí v nesoběstačnost 
 (uvařit si, nakoupit jídlo apod.) 
 a následně i zhoršení výživy
G sarkopenie způsobuje snížení  
 proteinových zásob těla a ná- 
 sledkem tohoto se sníží i schop- 
 nost vyrovnat se se zátěží způ- 
 sobenou nemocí či traumatem 

DŮKAZY PRAVIDELNÉHO 
POHYBU:
G zlepšení celkové pohody a na- 
 ladění
G zlepšuje tělesné i duševní zdraví
G pomáhá zachovat schopnost žít 
 nezávisle
G snižuje riziko některých nein- 
 fekčních onemocnění např.kar- 
 diovaskulární onemocnění
G pomáhá kompenzovat některá 
 chronická onemocnění např. 
 diabetes, obezitu
G pomáhá vyrovnávat se lépe se  
 stresem
G napomáhá minimalizovat ná- 
 sledky některých zdravotních 
 postižení a vyrovnat se s chronic- 
 kou bolestí
G může pomoci změnit stereotyp 
 vnímání vyššího věku

PŘÍZNIVÝ EFEKT POHYBOVÉ 
AKTIVITY:
1. fyziologický efekt
G ovlivnění glykémie (hladiny cuk- 
 ru v krvi)
G zlepšení spánku
G zvýšení srdeční zdatnosti
G zlepšení svalové síly
G zlepšení pružnosti těla
G zlepšení koordinace pohybu 
 a stability
G oddálení efektu stárnutí

2. Psychologický efekt
G relaxace
G redukce stresu a úzkosti
G zlepšení nálady a celkové pohody
G zlepšení duševního zdraví
G zlepšení kognitivních funkcí
G získání nových dovedností

3. Sociální efekt
G zlepšení sebevědomí
G	poznání nových přátel
G zachování a posílení aktivní role  
 ve společnosti
G zlepšení mezigeneračních vztahů
G zvýšení produktivnosti starších 
 lidí

Naši pracovníci a fyzioterapeut 
Vám poradí, (zatím vždy ve středu 
od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin) 
,jak dlouhou trasu byste měli pra-
videlně ujít. 
Délku trasy si můžete vyzkoušet 
na našich stezkách, abyste vědě-
li, jakou trasu potřebujete denně 
ujít, aby preventivní účinek chůze 
byl dostatečný.
V rámci pravidelného tréninkové-
ho programu Vám změříme tlak 
a puls, popřípadě provedeme test 
pohybových schopností. 

1. trasa- délka 400 m – okolo 
budovy sen. centra – profil nená-
ročný v mírně svažitém terénu
2. trasa- délka 600 m – okruh 
podél silnice a vpravo parkem zpět 
podél školy, obdobně méně nároč-
ný profil s malým převýšením
3. trasa- délka 1200 m – směr 
nahoru, vlevo podél paneláků sto-
jících pod lesem a parkoviště aut 
a zpět vlevo z kopce s napojením 
na stezku předchozí č. 2
Těšíme se na Vás. Pracovníci 
Gerontologického centra



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

24 říjen 2008

„Na dvanácti stanovištích na děti 

čekaly pohádkové postavy a plně-

ní jednoduchých úkolů. Například 

u vodníka se skákalo po kamenech, 

v perníkové chaloupce se ježibaba 

učila sedat na lopatu a Marušce děti 

pomáhaly natrhat v lednu jahody,” 

přiblížila Kouzelný les ředitelka 

DDM Praha 8 Jana Vargová.

„Jsme nadšeni, že si děti při-

blíží tradiční české pohádky. Moc 

se nám líbilo, že si děti například 

zopakují názvy měsíců, nebo že je 

Rákosníček naučí rozlišit obrázek 

Země od Měsíce,” svěřila se bez-

prostředně v cíli Ivana Procház-

ková, která za ruku vedla svého 

šestiletého syna Lukáše. Podobně 

reagovali i ostatní rodiče, ale také 

učitelky z mateřských škol z Pra-

hy 8. Těm patřilo dopoledne, širo-

ké veřejnosti pak doba po obědě. 

„I přes organizační náročnost akce 

a nepříjemnost v podobě nečeka-

ně chladného počasí jsem velmi 

ráda, že se nám podařilo položit 

základ tradice nové zábavné akce 

pro veřejnost v Praze 8,” uzavře-

la zástupkyně starosty Vladimíra 

Ludková.                             -pb-

Premiéra Kouzelného lesa se vydařila
Ďáblický háj ožil 16. září pohádkovými postavička-
mi a dětským smíchem. Proběhl tu první ročník akce 
Kouzelný les, kterou uspořádala radnice Prahy 8 ve 
spolupráci s Karlínským Spektrem a Domem dětí 
a mládeže v Kobylisích. Ani mrazivé počasí s teplota-
mi kolem pouhých osmi stupňů Celsia neodradilo od 
procházky Kouzelným lesem bezmála 800 dětí, které 
si kromě řady hezkých zážitků odnesly také sladkou 
odměnu.

Součástí Kouzelného lesa byla také návštěva hvězdárny v Ďáblicích, před 
kterou děti poznávaly za účasti Rákosníčka jednotlivé planety

Dopoledne navštívilo Ďáblický háj bezmála pět stovek dětí z mateřských 
škol z Prahy 8, odpoledne bylo určené široké veřejnosti a družinám

Kultura
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Kultura

Praha 8 má tak už druhou vlastní divadel-

ní scénu. Řadu let funguje v Klapkově ulici 

v Kobylisích Divadlo Karla Hackera, kde se 

v závěru října představí například šansoniér 

Patrick Tomas a začátkem listopadu ve volném 

pokračování slavné divadelní hry Monology 

vaginy herečky Jitka Asterová a Dagmar Blá-

hová. Kromě toho se na území osmé městské 

části nacházejí tradiční velké scény – Divadlo 

pod Palmovkou a Hudební Divadlo v Karlíně 

– a také soukromé divadlo Kámen, které našlo 

útočiště v karlínské Nekvasilově ulici.

Kulturní Dům Krakov v Těšínské ulici nabí-

zí zpěvákům a hercům malý sál v přízemí 

s kapacitou 200 míst, nebo velký sál, kde se 

již několik let odehrávají travesti show skupi-

ny Screamers a taneční večery pro seniory. 

„Snažíme se nabídkou koncertů a divadelních 

představení KD Krakov ještě více oživit a při-

blížit kvalitní a zajímavou kulturu obyvatelům 

Prahy 8,” vysvětlila Ludková. „Druhým rokem 

zde funguje Dětský klub Osmík, centrum vol-

ného času Osmička nabízí výtvarné kurzy nebo 

hodiny aerobiku a pilates, od září si prostory 

v přízemí pronajala jazyková škola a něko-

likrát do roka tu pořádáme netradiční chari-

tativní výstavy. Koncerty a divadla jsou tak 

dalším tahákem a to nejen pro obyvatele Boh-

nic,” uvedla. Program Kulturního domu Krakov 

najdete na www.kdkrakov.cz a plánované kul-

turní akce najdete vždy v měsíčníku Osmička 

i na www.praha8.cz . -pb-

Praha 8 nabízí ještě více kultury
Nabídka kulturních akcí na území osmé městské části je od nového 
školního roku znovu bohatší. Zajímavé koncerty a divadelní před-
stavení s hereckými osobnostmi nabízí Kulturní dům Krakov v Boh-
nicích. „Na přelomu září a října to byl například koncert zpívajícího 
právníka Ivo Jahelky nebo divadelní představení Žárlivost a Chudák 
manžel, ve kterých excelovali Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová či 
Oldřich Navrátil,” připomněla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra 
Ludková.

Pětačtyřicet členů výpravy ve 

věku od pěti do čtrnácti let se 

pod vedením profesorů katedry 

egyptologie při Salesiánském hnu-

tí mládeže Praha 8 snažilo každé 

odpoledne a večer odhalit tajem-

ství dosud neobjevené faraónovy 

hrobky. Luštění egyptských hiero-

glyfů se střídalo s názornými před-

náškami o historii, architektuře 

a zvycích starověkého Egypta.

„Sportovního ducha prokázali 

členové výpravy na výletě, kde i ti 

nejmladší dokázali pokořit vrchol 

Lysé hory a překonat při tom 

vzdálenost 19 kilometrů,” zavzpo-

mínala Vanda Malinovská. Na dal-

ším výletě do skanzenu v Rožnově 

pod Radhoštěm se zase všichni 

pobavili na pravém valašském 

jarmarku, kde mohli i ochutnat 

pochoutky jako frgále, trdelník či 

štramberské uši.

Ke zhodnocení byly na poprázd-

ninové besídce předloženy výsled-

ky bádání egyptologů v podobě 

videozáznamů a fotografií a pří-

tomní měli i jedinečnou možnost 

vyslechnout poutavé vyprávění 

očitých svědků odhalení faraónova 

tajemství – samotných účastníků 

výpravy. -vm, pb-

Poprázdninová besídka egyptologů 
ze Salesiánského hnutí mládeže
V prostorách Salesiánského hnutí mládeže v Kobyli-
sích se 6. října sešli účastníci egyptologické konferen-
ce spolu se svými rodiči, prarodiči, kamarády a dalšími 
přáteli. Všichni měli důležitý úkol – zhodnotit průběh 
a výsledek egyptologické výpravy, která se konala pod 
žhavým srpnovým sluncem v dalekých Beskydech. 
Tehdy se  horská chata Orlí hnízdo ve Pstruží v Bes-
kydech zaplnila členy egyptologické výpravy, pořáda-
né Salesiánským hnutím mládeže z Prahy 8 – Kobylis. 

Rodiče, už víte, že kdo 
si hraje, nezlobí

Druhý ročník akce Kdo si hraje, nezlobí 

proběhl ve čtvrtek 11. září na prostranství 

před KD Krakov v Bohnicích. „Naší nabídky 

představit svou činnost rodičům a dětem na 

jednom místě využily na začátku školního 

roku na tři desítky volnočasových organizací 

z Prahy 8,” shrnula zástupkyně starosty Pra-

hy 8 Vladimíra Ludková. Na rozdíl od loňské-

ho premiérového ročníku přálo účastníkům 

počasí a tak se v průběhu slunečného odpo-

ledne vystřídalo v Bohnicích několik stovek 

rodičů a jejich dětí. Ty měly šanci si vyzkou-

šet například softball, střelbu ze vzduchovky, 

šerm, tenis, házenou nebo vyslechnout muzi-

kanty ze ZUŠ Klapkova. -pb-
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Radnice vydala knihu „Praha 8 křížem krážem”
Po dvanácti letech se na pultech knihkupectví objevila kniha mapující historii, současnost i budoucnost osmé 
městské části. Knihu s názvem Praha 8 křížem krážem vydalo nakladatelství Milpo Media. „Kniha má celkem 
240 stran a obsahuje 13 kapitol a stovky barevných a černobílých fotografií,” přiblížil ředitel nakladatelství 
Milan Polák. Slavnostní křest knihy proběhl symbolicky na Libeňském zámku v první polovině září, současně 
s vernisáží výstavy „400 let Libeňského míru”.

Editorka knihy Dagmar Broncová byla v roli 

autorky také první Knihy o Praze 8 vyda-

né v roce 1996: „V nové knize jsme trochu 

oprášili dříve napsané, ale hlavně jsme se 

zaměřili na změny. V Praze 8 jich za těch dva-

náct dlouhých let proběhlo mnoho, stačí jen 

vzpomenout na ničivé povodně v roce 2002 

a následnou rozsáhlou obnovu Karlína a Lib-

ně,” řekla. Kniha Praha 8 křížem krážem ale 

mapuje i další oblasti, například břeh Vltavy 

v Zámkách, Dolní Chabry, Bohnice, Střížkov, 

Ďáblice i Kobylisy.

Praha 8 má historii velmi bohatou a v úvod-

ním slově knihy ji přibližuje i starosta Josef 

Nosek: „Letos si připomínáme 850 let od 

první písemné zmínky o Bohnicích a bývalá 

ves Bohnice je nestarší lokalitou v Praze 8. 

Libeňské obyvatele zase jistě potěší zpráva, 

že právě Libeň byla v roce 1901 prvním kata-

strálním územím připojeným ke královskému 

městu Praze,” uvedl starosta.

Doporučená maloobchodní prodejní cena 

knihy je 370 korun a zakoupit ji můžete 

například v knihkupectví Krakov v Lodžské 

ulici v Bohnicích nebo v Knihkupectví Šimková 

v Třeboradické ulici v Kobylisích. Kniha Praha 

8 křížem krážem je samozřejmě k dispozici 

také ve velkých knihkupectvích Neoluxor nebo 

Kanzelsberger. Několik desítek knih o Praze 8 

mohou čtenáři Osmičky zdarma získat, pokud 

správně vyluští pravidelnou křížovku a budou 

mít dostatek štěstí při losování. -pb-

Kmotry při křtu knihy „Praha 8 křížem krážem” byli Ladislav Čepička z Vojenského historické-
ho ústavu Praha (zcela vlevo) a ředitel společnosti Ipodec – čisté město Karel Vančura (upro-
střed). Na fotografii jsou dále zprava ředitel nakladatelství Milpo Media Milan Polák, editorka knihy  
Dagmar Broncová a vedoucí odboru kultury ÚMČ Praha 8 Petr Bambas

Kultura

KD LÁDVÍ, PRAHA

Zveme všechny cestovatele a dobrodruhy na 11. Cestovatelský 
festival v Praze, který dostává jméno KOLEM SVĚTA. 

Nejzajímavější reportáže, výstavy fotografi í, taneční 
vystoupení, cestovatelské osobní zkušenosti... Součástí 

festivalu je i soutěž Slideshow Awards. G
en

er
ál

ní
 p

ar
tn

eř
i:

22.–23. LISTOPADU 2008D LÁDVÍ, PRAHAKD 22.–23. LISTOPADU 200822. 23. LISTOPAD

kolem světa
www.kolemsveta.cz

Spolupořádá:

CK Livingstone a Karel Wolf pořádají cestovatelský festival

Cestovní Pojišťovna
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KURZY PRO RODIČE
s hlídáním dětí

v nakladatelství Portál, 
Klapkova 2, Praha 8

od 9 do 11 hodin, cena 250 Kč
Prarodiče, kamarádky, chůvy 14.10.

Proč děti zlobí 21.10.
Správná výslovnost dětí 4.11.

Rituály ve výchově - spánek 25.11.
Výživa v dětském věku 9.12.

Informace: seminare@portal.cz, 
tel. 283 028 500, program a přihlášky na

www.portal.cz

Jak je to s pravomocemi úřadu?
„Pane starosto, soused přistavuje dvě patra, na která nemá povolení. 
Můžete s tím něco dělat?” Právě tak nebo podobně znějí časté otázky 
občanů. A proto by bylo dobré některé záležitosti vysvětlit.

Působnost městské části můžeme definovat 

jako její  práva a povinnosti, která jsou jí dána 

zvláštními právními předpisy v rámci veřejné 

správy. Veřejnou správu vykonává městská část 

v takzvané samostatné, tedy své působnosti 

a přenesené, tedy cizí působnosti.

Pod výkonem samostatné působnosti si 

lze představit, že městská část vykonává ty 

záležitosti, které se týkají bezprostředně chodu 

a života městské části. Na samostatné působ-

nosti je závislý rozvoj městské části.

Pokud bychom měli vyjmenovat agendy, které 

spadají do samostatné působnosti, tak se  jedná 

například o hospodaření s rozpočtem městské čás-

ti, hospodaření s majetkem hl. m. Prahy svěřeným 

městské části do správy, čistotu na jejím území, 

péči o zeleň, kulturní oblast. Klasickým případem 

samostatné působnosti je nynější prodej domů 

do rukou oprávněných nájemců. Vedení radnice 

a později zastupitelstvo tento krok schválily.

Naproti tomu v přenesené působnosti vyko-

nává městská část ty záležitosti, které na ni 

přenesl stát. Výkon přenesené působnosti je pro 

městskou část povinností. Klasickým příkladem 

výkonu přenesené působnosti městské části je 

stavební úřad, živnostenský úřad, silniční správ-

ní úřad, evidence obyvatel a osobních dokladů, 

přestupková agenda, ověřování listin a podpi-

sů. Výkon těchto záležitostí vychází ze zákona, 

vedení radnice do nich tudíž nemůže a nesmí 

zasahovat.

Z uvedeného je patrné, že veřejná správa jak 

v městské části, tak v každé jiné obci v rámci 

našeho státu není jedna, ale dvojí. Nelze tedy 

v případě stavebního nebo živnostenského úřa-

du si představit, že například starosta městské 

části může ovlivnit a urychlit chod těchto úřadů, 

ačkoliv jsou v jednom úřadě s ostatními, neboť 

tyto úřady právě fungují v režimu přenesené 

působnosti, tedy státní. -red-

Dopravní kupony i na internetu
Nakupovat předplatné kupony Pražské integrované dopravy lze od kon-
ce září i na internetu. Tato novinka usnadňuje nákup kupónů, rozšířuje 
stávající prodejní síť a tím omezuje vznik front u předprodejních míst. 
Všichni držitelé karet opencard navíc mohou prostřednictvím interneto-
vého obchodu DPP získat do konce října při nákupu ročního kuponu bonus 
ve výši 475 korun.

Internetový obchod Dopravního podniku hl. 

m. Prahy (DPP), který je součástí stránek www.

dpp.cz, umožňuje nejen nákup nově zavedených 

elektronických kuponů, které si poté uživatel 

nabije na svoji opencard, ale i klasických papí-

rových kuponů.

„Internetový prodej kupónů byl připravován 

současně s novými stránkami DPP a zaháje-

ní prodeje přes internet bylo naplánováno na 

období prázdnin. Termín startu na září byl zvo-

len z důvodu zajištění souladu prodeje papírové 

i elektronické podoby kuponů souběžně,” vysvět-

lil mluvčí projektu opencard Martin Opatrný.

Prodej kupónů přes internet je velmi jed-

nouchý. Vybraný papírový kupón, který si zákaz-

ník objedná, bude klientovi doručen buď kurýrní 

službou nebo si jej vyzvedne na infocentru DPP. 

Elektronický kupón si zákazník po objednání přes 

internet nabije u samoobslužného automatu.

Cena kupónů objednaných přes internetové 

stránky bude stejná jako při klasickém náku-

pu. Výjimku tvoří nákup ročního elektronického 

kuponu pro kartu opencard. Ten bude prodáván 

do konce října s bonusem 475 korun. Hlavní 

výhoda elektronického prodeje spočívá v tom, že 

cestující už nebude muset navštěvovat přepážky 

a stát ve frontách. 

„V souvislosti s velkým zájmem o roční kupó-

ny pro rok 2009 bylo rozhodnuto o tom, že 

všichni žadatelé, kteří si podají žádost o vysta-

vení opencard do 20. září, budou mít možnost 

získat bonus 475 korun na roční jízdné i po 

uplynutí lhůty 30. září, kdy přestává bonus 

475 korun platit. Chceme tak uklidnit veřej-

nost, že nemusí mít obavy z toho, že by ztratili 

nárok na avizovaný bonus,” uvedl k dnešnímu 

rozhodnutí tiskový mluvčí projektu opencard 

Martin Opatrný. -tok-

Informace
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(P
la

ce
n
á 

in
ze

rc
e)

(P
la

ce
n
á 

in
ze

rc
e)

kontakt:
Pobřežní 68, Praha 8 - Karlín - u “M“ Křižíkova

tel.: 222 329 874 a 603 814 870

Privatizujete byt?
Půjčíme Vám do 2 mil. bez ručení nemovitostí

(Placená inzerce)

CIT_Delfin deal dom 186x117.indd   1 12.9.2008   12:12:00
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(Placená inzerce)

VRACEJTE PŘÍRODU,
VRÁTÍ VÁM TO!

Bioodpad patří do kompostejneruodpad patří do kompostejnerud d ří d k j

více informací na www.psas.cz
nebo na tel. č. 284 091 888
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BEZPLATNá BYTOVá 
PRáVNÍ PORADNA 

Kdy? 21. 10. od 17.00 hod.

Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice

                Metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím, 

objednejte 

na tel.:  246 035 966 nebo 

721 02 98 92

Inzerce

Váš nový domov nad Vltavou – Větrušice u PrahyVáš nový domov nad Vltavou – Větrušice u Prahy
   Tel.: + 420 283 880 615, +420 777 660 220 info@rpsplus.cz, www.rpsplus.cz

Cena RD včetně DPH 4 414 500 Kč  
součástí ceny je i terasa, oplocení a terénní úpravy

  Kolaudace 2008

• Výjimečná lokalita pro milovníky klidu na hranici přírodní rezervace 
 s krásným výhledem
• 8 energeticky úsporných dvojdomů s dispozici 4-5+kk, včetně garáže, 
 s oplocenou  zahradou  od 378 - 735 m2

• Užitná plocha domu 164 m2, zastavěná plocha 99,16 m2

• Kvalitní cihlové materiály, energeticky úsporná plastová okna
• Pouhých 10 km od stanice metra Kobylisy, PID
• Financování formou úvěru zajištěno
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Sport

Téměř hektarový areál plážo-

vých sportů vznikl za velmi zají-

mavých okolností bezprostředně 

po ukončení Světové série mužů 

v plážovém volejbale, který se 

konal prvně v České republice na 

pražské Štvanici letos v květnu. 

Zhruba 1800 tun toho nejkvalit-

nějšího bílého písku z Provodína 

ze severu Čech nejprve putovalo 

po kolejích v nákladních vagónech 

do Prahy, pak se písek postup-

ně vysypal z Negrelliho viaduk-

tu a postupně rozvozil  na sedm  

tenisových kurtů včetně centrál-

ního dvorce na Štvanici. Hned po 

skončení této světové série se po 

tři dny ještě zahřátý písek od otis-

ků nohou těch nejlepších hráčů na 

světě vozil v nákladních vozech do 

Kobylis do areálu školního hřiště 

Chabařovická (střední učiliště EL-

TODO)  na  předem vybranou plo-

chu hřiště, která ležela léta napro-

sto ladem. 

„To jsem ještě nevěděl, že nad-

šenci pro plážový volejbal Honza 

Herget a Michal Novotný dávno 

před zahájením světové série toto 

vskutku nemalé množství písku 

odkoupili od Českého volejbalové-

ho svazu a měli svůj smělý plán 

vybudovat velký areál někde v Pra-

ze či okolí. Byť měl jejich záměr 

jasnou vizi i budoucnost, setkávali 

se paradoxně s naprostým nepo-

rozuměním na všech frontách 

právě s nalezením vhodné lokace. 

V jednu chvíli to dokonce vypada-

lo tak špatně, že si písek odvezou 

kamsi na hromadu a přinejlepším 

postupně písek rozprodají a tak 

by se jejich sen o velkém areálu 

plážových sportů rozplynul,” řekl 

šéf Servisního střediska pro sprá-

vu svěřeného majetku MČ Praha 8 

Tomáš Purnoch. 

Podle něj vše vlastně začalo 

přeposlaným stručným mailem 

od vedoucího odboru školství Pet-

ra Svobody, ve kterém zmiňovaní 

nadšenci zoufale hledali vhodnou 

lokalitu na některé škole v Praze 8. 

„Jelikož mi plážový volejbal coby 

aktivnímu hráči volejbalu není až 

tak vzdálený, okamžitě jsem na 

mail reagoval, protože jsem si 

dovedl reálně představit, jaký by 

to mělo pro místní obyvatele síd-

liště Ďáblice, ale i jeho okolí pří-

nos,” uvedl Purnoch. 

Turnaj světové série již probíhal 

a zbývaly tři dny do konce, což 

byla neděle. V pondělí ráno se již 

měl začít nejjemnější provodínský 

písek vozit pryč ze Štvanice, pro-

tože ležel na tenisových kurtech. 

„Vedu servisní středisko, které 

spravuje všechny školy a školky 

v Praze 8, a tak mám dobrý pře-

hled o školních hřištích a mohl jsem 

tedy nabídnout informace o nevy-

užitých pozemcích velkých sídlišt-

ních škol. Volba padla nakonec na 

hřiště bývalé základní školy ZŠ 

Chabařovická, které svojí polohou 

a dopravní dostupností díky neda-

leké stanici metra Ládví bylo asi 

nejideálnější. Za tak krátkou dobu 

nebylo samozřejmě snadné vyřídit 

všechny úřednické náležitosti oko-

lo smlouvy, nicméně vedení radni-

ce i odbor školství měly k tomuto 

záměru velmi vstřícný přístup, za 

což si zasluhují velké poděkování,” 

prohlásil Purnoch.

Součástí skoro hektarového 

areálu jsou již nyní samostatné 

šatny, sociální zázemí či dětské 

pískoviště.  Do budoucna se plá-

nuje také nafukovací hala pro zim-

ní provoz a umělé osvětlení hřišť. 

V teplých odpoledních dnech bývá 

všech šest kurtů většinou obsaze-

ných,  což svědčí o tom, že povo-

lit pronájem k účelu provozování 

plážového volejbalu, ale i fotbalu, 

házené, ragby či tenisu byla skvě-

lá volba.

V dopoledních hodinách jsou 

kurty k dispozici bezplatně okol-

ním školám, jež jsou zřízeny Měst-

skou částí Praha 8. Více na www.

beachklubladvi.cz. 

Beachklub Ládví navštívili reprezentanti
Beachklub Ládví, který pro veřejnost funguje od konce letošního června, se začátkem září dočkal zajímavé cha-
ritativní akce. Na podporu dětských domovů si známé osobnosti ze sportovního světa, jako například stříbrný 
medailista z olympijských her Ondřej Synek či mistr světa v krasobruslení Tomáš Verner zahráli ve smíšených 
dvojicích s dětmi malý turnaj v plážové přehazované. Byla to jedna z mnoha podobných akcí, které se provozo-
vatelé klubu v budoucnosti chystají uspořádat.

V letních měsících bývají všechny kurty v Beachklubu Ládví většinou obsazené
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Admira si tak mohla dovolit rozšířit počet 

svých mládežnických týmů, neboť na dobu ne-

určitou získala další hrací, respektive tréninko-

vou plochu. Nyní disponuje jedním travnatým 

hřištěm ve svém areálu Na Pecích, kde má také 

umělou trávu, a nově i hřištěm v Hovorčovické 

ulici.

Když se admiráci poprvé přišli do areálu podí-

vat, zjistili, že tu bude zapotřebí odvést spoustu 

dřiny a investovat i nemalé peníze. Vždyť jen 

neudržovaný trávník připomínal spíše prérii, než 

fotbalový pažit! O prostorách kabin a klubovny 

raději nemluvit… Dobré dílo se povedlo, stánek 

prokoukl, doslova zkrásněl a je skutečnou chlou-

bou kobyliské kopané. Stalo se tak díky odvede-

né práci nově přijatého správce i řady obětavých 

funkcionářů klubu.

Pro tréninkové účely už Hovorčovickou patřič-

ně využívají mládežnické týmy Admiry, některé 

z nich tu našly i domácí prostředí pro mistrovská 

utkání. Konkrétně tu své zápasy hrají starší B 

- dorost, mladší B - dorost, starší B - žáci, mini-

přípravka - ročník 2002 a jedno utkání s Krčí tu 

odehraje i B - mladší přípravka - ročník 2001.

„Jsme rádi, že se v praxi projevila skuteč-

ně dobrá spolupráce, kterou náš klub navázal 

s Úřadem Městské části Praha 8. Jeho předsta-

vitelé projevili pochopení pro sportující mládež 

z Kobylis a dalších přilehlých čtvrtí, a to je velmi 

potěšitelné. Díky tomu teď můžeme v Admiře dál 

zintenzivňovat práci s našimi mladými fotbalisty 

a věřím, že to už brzy přinese ovoce v podobě 

ještě lepších výsledků a umístění v tabulkách 

pražských soutěží,” uvedl předseda FK Admira 

Bedřich Bedrlík.

Díky hřišti v Hovorčovické také Admira může 

nabídnout příležitost hrát fotbal i dalším klukům, 

kteří o to mají zájem – stačí přihlásit se tele-

fonicky na čísle 284 68 17 22, nebo e-mailem 

na adrese admira.sekret@seznam.cz, kde každý 

budoucí fotbalista a jeho rodiče dostanou všech-

ny potřebné informace. Kontakty na jednotlivé 

trenéry mládežnických družstev jsou k dispozici 

na oficiálních klubových stránkách www.fkadmi-

ra.info.

Zapomenout nesmíme ani na fakt, že domácí 

prostředí v Hovorčovické ulici nově našli i dospě-

lí fotbalisté 1. FC Prosex Čimice. Tento tým, 

který patří také mezi kluby z Prahy 8, done-

dávna využíval „podnájmu” na hřišti v Dolních 

Chabrech. V létě se přestěhoval do Kobylis, kde 

se mu dostalo skutečně kvalitních podmínek pro 

přípravu i zápasy. Počítá se totiž s tím, že za 

necelý rok se oba kluby spojí a z Prosexu se sta-

ne regulérní B - mužstvo Admiry, které klubu 

dosud citelně schází. Proto už dnes v Prosexu 

hostuje několik kmenových fotbalistů Admiry.

Pikantní příchuť proto mělo přátelské, ryze 

přípravné utkání Admiry a Prosexu, sehrané 

v Hovorčovické ulici ve čtvrtek 4. září, které 

řídil zkušený pražský sudí Petřík. Překvapivě ho 

vyhráli domácí 3:1, kteří mač odehráli s patřič-

nou motivací, zatímco admiráci jako by soupeře 

podvědomě trochu podcenili. Aspoň tak to vypa-

dalo z hlediště. Nadšeně a tvrdě bojující Pro-

sex využil nepodařeného výkonu Admiry, která 

dokázala dát jen jediný gól asi z deseti střelec-

kých příležitostí, a ve druhé půli otočil skóre 

z 0:1 na 3:1 ve svůj prospěch. -ap-

Hovorčovická ožila admiráckým mládím
Fotbalový stánek v kobyliské Hovorčovické ulici, který najdeme v areálu 
tamní Základní školy, a který je majetkem Městské části Praha 8, letos 
v létě ožil. Od doby, kdy se bývalá Viktorie Praha 8, která hřiště před 
časem využívala, sloučila s Meteorem VIII, totiž ležel fotbalový stánek 
ladem. Nyní se stal na základě dohody mezi Úřadem Městské části Pra-
ha 8 a FK Admira Praha domácím prostředím pro část admirácké mlá-
deže – a to je dobrá zpráva pro celou kobyliskou kopanou.

Běh strmý do Zámeckého vrchu sportovce lákal
V polovině září proběhl  

8. ročník závodu „Běh strmý do 

Zámeckého vrchu” pořádaný 

Sokolem Praha - Libeň. Závodu 

se i přes chladné počasí zúčast-

nilo rekordních 180 závodníků 

ve 12 kategoriích, od nejmlad-

ších dětí až po seniory. „Závod-

níci zdolávali trasu dlouhou 199 

metrů s převýšením 29 metrů,” 

připomněl starosta libeňského 

Sokola Jiří Sixta. 

Letos nejrychlejší ze všech, 

František Juhász, zvládl trať za 

39,0 sekundy a zaostal tak o 1,5 

vteřiny za dva roky starým abso-

lutním rekordem trati, který drží 

Robert Čepek.

Kromě samotného závo-

du v krásných Thomayerových 

sadech čekal na účastníky také 

bohatý doprovodný program. 

Akce byla totiž zařazena do pro-

jektu Sokolení, jehož cílem je pro-

pagace sokolské činnosti v celé 

Praze. Účastníci mohli vyzkoušet 

svoji kondici pomocí normovaných 

fittestů a soubor libeňského Soko-

la vystoupil s loutkovým předsta-

vením O kašpárkovi a drakovi. Ti, 

kdo se nemohli zúčastnit večerní-

ho vyhlášení, si mohou diplomy 

vyzvednout v kanceláři Sokola 

Praha - Libeň a k vidění jsou i na 

internetových stránkách www.

sokol-liben.cz. -js-Akce přilákala rekordních 180 závodníků
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Rekreační volejbalisté postoupili

Tým Sokola Karlín postoupil z oblastního přeboru Praha, konajícího se 
na volejbalových kurtech Štvanice, do finále přeboru ČOS ve volejbale 
mixů, konajícího se ve Veselí nad Moravou.

Každý měsíc 
s Kometou

Výsledkový servis sportovních 
akcí SK Kometa Praha !

Přijměte opakované pozvání na ofi-

ciální volejbalové soutěže EXTRALIGY 

JUNIOREK a I. ligy Kadetek sportovní-

ho klubu SK Kometa Praha, organizova-

né Českým volejbalovým svazem, které 

jsou hrané v domácím prostředí v hale 

ZŠ Na Šutce 28 Praha 8. Přijďte povzbu-

dit naše děvčata nejvyšší soutěži, jakou 

je EXTRALIGA mládežnického volejbalu 

a zpříjemnit si den návštěvou pohledné-

ho sportu, jakým je právě volejbal !!! 

EXTRALIGU juniorek jsme odstartova-

li v neděli 5. října prvním zápasem s VK TU 

Liberec, který je již dlouholetým účastní-

kem extraligových soutěží a je zároveň svojí 

produktivitou i zásobárnou reprezentačních 

týmů. Přípravou pro nastávající volejbalo-

vou sezónu byl kontrolní turnaj sportovních 

center mládeže v Brně, kde naše děvčata 

z 12 extraligových družstev obsadila pěkné 

6. místo. Vítězství si odnesly reprezentační 

kadetky České Republiky.

Následující týden v sobotu 11. října  

zahájily naše prvoligové kadetky rovněž 

s družstvem VK TU Liberec svoji dlouhodobou 

soutěž o postup do extraligy. 

Pro úplné nováčky a volejbalové nadšen-

ce stojí za krátkou návštěvu i nedělní turnaj 

v mini volejbalu 12. října., dívek ročníků na-

rození 98 a starších, které zahajují svoji sou-

těž od 9.30 hodin. Mimochodem SK Kometa 

Praha je iniciátorem a propagátorem, právě 

mini volejbalu v rámci pražského volejba-

lového svazu, který vstupuje do svého již  

4. ročníku.    

Zde je nabídka dalších domácích utkání 

základního kola EXTRALIGY JUNIOREK, ze 

které si můžete vybrat. Začátky dvojutkání 

vždy od 10.00 a 14.00 hodin. 

 1. 11.  Kometa – Děčín

23. 11.  Kometa – Olymp

30. 11.  Kometa - Plzeň

 6. 12.  Kometa – Žižkov

 7. 02.  Kometa - Madeta

Více informací na www.skkometapraha.cz 

nebo www.cvf.cz (výsledkový servis).

Město dá peníze na sportovní akce
Rada hlavního města Prahy schválila přidělení finančních prostředků 
v celkové výši 2,55 milionu korun na podporu sportovních akcí v roce 
2008. Hlavní město Praha na tyto akce přispívá a podporuje je v rámci 
partnerství při jejich pořádání.

Hlavní město Praha finančně podpoří dalších 

osm sportovních akcí, mezi které patří například 

akce Prague International Maraton. Jedná se o 

poslední závod běžeckého seriálu PIM 2008, ve 

kterém nastoupí amatéři všech věkových kate-

gorií společně se světovými top atlety. Hlavní 

město Praha tuto akci podpoří částkou 500 tisíc 

korun. 

„Takovéto sportovní akce přispívají k propagaci 

i mezinárodní prestiži Prahy a přitahují do města 

návštěvníky, kteří se poté většinou rádi vracejí i 

jako turisté. Podpora Prahy jejich pořadatelům 

je proto rozumná i efektivní a je v našem zájmu.  

Podpora dětského, žákovského a juniorského 

sportu je samozřejmostí, dotujeme ho v mnoha 

směrech a vrcholná prestižní klání těchto spor-

tovních kategorií podpoříme letos, jako každý 

rok, také,” uvedl primátor Pavel Bém.

V rámci partnerství Praha podpoří částkou 

600 tisíc korun Pražský mezinárodní hokejový 

pohár mládeže 2008. Jde o mezinárodní hoke-

jový turnaj, kterého se zúčastní týmy z několika 

zemí jako Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Finsko, 

Německo a Slovensko. Finanční podporu města 

ve výši 700 tisíc korun získá také Fitness Style 

pořádání akce Miss & Mr. Fitness 2008.  -vk-
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11. 10. SOBOTA

Divadlo R. Brzobohatého

„BARMANKY”

Začátek představení v 15.00 hod.

Cena vstupenky: 205 Kč.

Prodej: pondělí, středa od 9.00 do 14.00 hod.

Paní Hubená, Gerocentrum.

Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány.

Pod vedením Věry Dvořákové a Ivy Hubené.

14. 10. ÚTERÝ

Výtvarná dílna

13.00. – 17.00 hod.

VáNOČNÍ OZDOBY (drátování)

Potřeby: drobné korálky, pinzeta,  Kleštičky.

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8.

Pod vedením Alexandry Boušové.

21. 10. ÚTERÝ

Výtvarná dílna

13.00. – 17.00 hod.

PRáCE S PAPÍREM

Potřeby: papír, nůžky, tužka, stužky apod.

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8.

Pod vedením Alexandry Boušové.

22. 10. STŘEDA 

Vycházka

BUDOVA NáR. MUZEA A PROCHáZKA RAJSKOU ZAHRADOU.

Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C Ládví – u fontány.

Pod vedením paní Hubené.

BOWLING

Pondělky 13. 10. a 20. 10. 2008

vždy ve 14.00 hod. herna Ládví.

ANGLIČTINA

Konverzace pro mírně pokročilé.

Lektorka Jarmila Tichá.

Každé pondělí od 9.30 do 11.00 hod.

1 lekce (2 vyuč. hod.) – 40 Kč, 

10 lekcí (20 vyuč. hod.) – 300 Kč.

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8.

Kontakt: 

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, 

tel.: 286 88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 777 64 50 40, 

paní Hubená, tel.: 737 35 39 42, spojení: bus 136 st. 

Šimůnkova.

Burza seniorů   

10. 10. Pá 19.00 hod. Carmen. 

11. 10. SO 15.00 hod. Carmen. 

11. 10. SO 19.00 hod. Carmen. 

15. 10. ST 19.00 hod. Carmen. 

16. 10. ČT 19.00 hod. Carmen. 

17. 10. Pá 19.00 hod. Carmen. 

18. 10. SO 15.00 hod. Carmen. 

18. 10. SO 19.00 hod. Carmen. 

22. 10. ST 19.00 hod. Carmen. 

23. 10. ČT 19.00 hod. Carmen. 

24. 10. Pá 19.00 hod. Carmen. 

25. 10. SO 15.00 hod. Carmen. 

25. 10. SO 19.00 hod. Carmen. 

29. 10. ST 19.00 hod. Carmen. 

30. 10. ČT 19.00 hod. Carmen. 

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz

ŘÍJEN 2008
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Nově narozené děti

Jubilea
www.ddmpraha8.cz

e-mail: info@ddmpraha8.cz
tel.: Přemyšlenská - 284 68 10 50, 

Krynická - 233 55 37 90

Pozvánka na výlety i dílny

11. 10. Podzimní plavecká sobota
Aquapark Kladno, cena: 120 Kč.

10. - 12. 10. Půlnoční cirkus
Cirkusácké dovednosti naživo v Přemyšlen-
ské, zdarma.

14. 10. Český rok – Bramborajda
Oživení tradic - hrátky s bramborami (lout-
ky, razítka apod.), 16.00 – 18.00 hod. 
v Přemyšlenské, zdarma.

18. 10. Za dinosaury do Litoměřic
Návštěva výstavy pohyblivých modelů, 
cena: 150 Kč.

30. 10. - 1. 11. 
Věčný karneval s výrobou masek
Průvodem, hrou, Přemyšlenská, cena: 50 Kč.

8. 11. Listopadová plavecká sobota
Aquapark Beroun, cena: 150 Kč.

8. – 9. 11. Goliáš a David
Podzimní deskohraní v Nepomuku u Plzně, 
cena: 390 Kč.

Podzimní prázdniny

24. - 29. 10. STRáŽNICE
Pro děti od 8 let, cena: 1 900 Kč.

25. – 18. 10. PODZIMKY NA KOLE
V Libčevsi u Loun, pro děti a mládež od 15 
do 25 let, cena: 600 Kč (stravování vlastní).

25. – 29. 10. AŽ ZIMA ZEPTá II.
Pro děti od 6 let, cena: 1 300 Kč.

Od 27. do 29. 10. 2008 se schůzky 
kroužků nekonají

Významné jubileum slaví

ŘÍJEN 2008
Císařovaká Marie
Dukátková Marie
Faltejsková Jana
Hrabánková Božena
Jeřábek Josef
Nováková Eva
Veverková Anna
Velechovská Marie
Jarková Emilie
Antesová Božena
Čermáková Ladislava
Hanzlíková Emilie
Harvaříková Anastázie
Hlaváčová Alžběta
Jelínková Věra
Knoblochová Věra
Machová Emilie
Mootzová Alena

Významné jubileum 
oslavili

SRPEN 2008
Krámová Bedřiška

ZáŘÍ 2008
Maršíková Milada
Šturmová Eliška
Trávníčková Věra
Boušková Kamila
Hejzlarová Marie
Hrstková Marie
Janíková Marie
Matějková Božena
Pařízková Jarmila
Pokorná Marie
Zrůst Antonín
Eichlerová Augustina
Markvartová Marie
Krumphanzl František
Maturová Hedvika

Vlastimila a Otto Sojkovi
oslavili 
diamantovou 
svatbu. 

Hana a Bedřich Pokorných
oslavili 40 let společného 
života. Všechno nejlepší do 
dalších let přejí dcery s rodi-
nami!

Libuše a Jaroslav Fenclovi
oslavili 4. 9. 2008 
diamantovou 
svatbu. 
Milí rodiče, 
děkujeme Vám 
za vaši lásku, 

péči a starostlivost a přejeme 
pevné zdraví.
Vaši synové Jaroslav, Pavel 
a Ivan s rodinami.

Táňa a Luboš Tesařovi
oslavili 22. 9. 2008 stříbrnou 
svatbu. Blahopřejí rodiče 
a děti.

Božena a Václav Bucvanovi
oslavili zlatou 
svatbu. 

Pan Václav Šmerda z Prahy 
- Březiněvsi by se 24. 9. 2008 
dožil 100 let. Vzpomíná rodina.

LEDEN 2008
Jusko Lukáš
Čiháková Julie
Fischer Lukáš
Albrecht Martin

ÚNOR 2008
Rozenská Anna
Klikar Michal
Trojanová Barbora
Bašek Tomáš
Slávik Tomáš
Mikota Jakub
Vajsochr Václav
Bimka Viktor

BŘEZEN 2008
Hozáková Nela
Nesvačil Matěj
Kalous Danny
Šarkeziová Adéla
Matějka Marek
Tichá Natálie

DUBEN 2008
Brda Jiří
Timpl Tadeáš
Matoušek Antonín
Tomašovičová Alžběta
Ryšavý Dominik
Elexová Barbora
Rousek Vít
Jelen Matyáš

KVĚTEN 2008
Petr Šimon
Jelínková Anna
Mrkvicová Karolína
Farkašová Martina
Tsolov Daniel
Jáchym Josef
Nováková Lenka
Hrubý Kryštof

Peterková Antonie
Vyskočilová Nikola
Mittnerová Johana
Doubrava Lukáš
Dufek František
Luková Kristýna
Sýkorovský Karel
Sainerová Natalia
Chromá Ema

ČERVEN 2008
Altmanová Anna
Korejs Miloš
Buršíková Emma
Roman Lukáš
Wildhaber Ondřej
Zámorský Teodor
Hladišová Gabriela
Goldová Andrea
Bulířová Kristýna
Macák Filip
Vodvářková Justýna
Janovská Sofie
Kaplanová Lucie
Lindová Veronika
Hejhalová Alžběta

ČERVENEC 2008
Hrodek Vojtěch
Savič Petr
Glogarová Barbora
Špička Petr
Šenk Herbert Jan
Tůmovy Klára a Šárka
Dvorská Anna
Čihák Tomáš
Jirkovský František
Marhold Simon
Veselý Jakub
Langmaier Matěj
Nováková Ludmila
Francová Anežka
Kejklíř Sebastien

Zástěra Jiří
Brzezina Daniel
Hrůša Marek
Franc Filip
Dvořáková Tereza
Fišer Daniel
Spilková Anna
Froňková Aneta
Urbanová Mariana

SRPEN 2008
Bardoděj Aleš
Kunc Matyáš
Müller Matyáš
Čermáková Barbora Anna
Švec Marek
Brabec Matěj
Kožíšek Jakub
Biel Michael
Sýkorová Rozálie
Bártík Lukáš
Suchomelová Michala
Fiala Ondřej
Vejvoda Lukáš
Marková Jana
Mašková Tereza
Podhajská Ema
Navrátilová Karolína
Javůrek Martin
Kučera Matěj
Rašovská Anna
Bartoňová Anežka
Boháčová Klára
Mazánek Vojtěch

ZáŘÍ 2008
Ignácová Zuzana
Lukáčová Simona
Veleba Adam
Erhardová Alžběta

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 
283 09 04 25. Upozorňujeme, že od příštího čísla neuveřejňujeme děti starší než půl roku..

Pozvánky, výročí 
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Pozvánky

LISTOPAD 2008 

Otevírací doba: 

PO 18.00 – 21.00/ČT 19.00 – 21.00/Pá 7. 11. 19.00 – 21.00/

NE 14.00 – 16.00 hod./PO 17. 11. zavřeno!

PŘEDNáŠKY  

astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.

10. 11. RNDr. Petr Rojík: Mladá vulkanická aktivita v západních 

Čechách.

24. 11. Mgr. Mojmír Kopečný: Hvězda nad Betlémem – staré mýty 

a nová fakta.

FILMOVÝ VEČER s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hod.

3. 11. Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus.

POZOROVáNÍ OBLOHY dalekohledy 

ČT 19.00 – 21.00, Pá 7. 11. 19.00 – 21.00, NE 14.00 – 16.00 

a v PO 3. 11. 20.00 – 21.00 hod. za jasného počasí. Přístupné 

bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.  

 Venuše - za dobrých podmínek.

Noční obloha: Měsíc – od 4. 11. do 16. 11. 2008.

 Uran - za dobrých podmínek.

 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý listopad.

 Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - za bezměsíčných 

 večerů.

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy a pro-

hlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu.

HROMADNÉ  NáVŠTĚVY

Vždy ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. mohou hvězdárnu navštívit 

předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro 

rodiny s dětmi, školy). 

Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů.

ŠKOLNÍ  POŘADY

vždy v PO, ÚT, ST, ČT a PÁ v 8.30 a 10.30 hod. pro předem objed-

nané školní výpravy. 

Bližší informace a objednávky na tel.: 283 91 06 44.

  

 Pozor. oblohy, film. večery přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 20 Kč 30 Kč

 mládež, důchodci  10 Kč 15 Kč

Doprava: konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 134, 136 TRAM 10, 

17 a 10 min. pěšky podél hřbitova a pak ulicí Pod Hvězdárnou do kop-

ce. Stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra C Ládví) 

103, 345, 368 a 5 min. pěšky ulicí Pod Hvězdárnou do kopce. Stanice 

U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky obcí.

Hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

VLASTIVĚDNÉ VYCHáZKY
ŘÍJEN 2008

19. října 2008
Herci na Malé Straně – J. Werich, S. Budínová, J. Jirás-
ková, E. Kohout, Z. Štěpánek, J. Vinklář.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A – 
Malostranská.

26. října 2008
Vyšehradský hřbitov – Slavín – Významné osobnosti.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy C - Vyše-
hrad. 

28. října 2008
Zámek Lány a muzeum T. G. Masaryka.
Sraz v 8.00 hod. u pokladny žel. Stanice Praha – Masarykovo 
Nádraží. Návrat v 18.06 hod. Praha – Masarykovo Nádraží. 

Vedoucí a průvodce zájezdu: 
Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.       

ZáŘÍ 2008
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Zajistíme pro Vás
slevy na nákup

plynov˘ch spotfiebiãÛ
a související sluÏby

Kontaktujte nás:
Pražská plynárenská, a. s.
www.ppas.cz
tel.: 221 092 174, 221 092 202
v obchodních kancelářích

PLYN_P08_91x117:PLYN_P08_91x117  16.9.2008  11:49  Stránka 1

www.ocletnany.cz
Dejte životu barvu
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Můžete začít kdykoli, 
účast ve všech kolech je možná i zpětně.

Zaregistrujte se a soutěžte na 
www.soutez.anlet.cz

Soutěž pořádá: Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., 
za podpory odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy

www.soutez.anlet.cz

 Hledání českého grálu

Osmičky českých dějin v Praze
aneb

Vyzkoušejte 
si své vědomosti 
v naší internetové 

soutěži

Soutěž 
pokračuje až do října 2008

Jak dobře znáte své hlavní město?
Co víte o historických »osmičkách«?

Tyto noviny 

distribuuje 

Česká pošta, s.p. 

V případě, že vám 

nedošly do schránky, 

stěžujte si 

u svého pošťáka.

(Placená inzerce)

Inzerce
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Zábava

Luštěte o ceny!

Správné znění tajenky z minulého čísla: Přírodní památka Velká skála
Knihu Praha 8 křížem krážem získávají: Květa Molnárová (Praha 8), Věra 
Dvorská (Praha 8), Jan Vaněček (Praha 8), Emilie Švestková (Praha 8) 
a Ludmila Králíková (Praha 8). 
Správné znění tajenky z říjnového čísla nám zašlete nejpozději do 31. října 
2008 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete 
použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adre-
su. Pětici vylosovaných zašleme opět knihu Praha 8 křížem krážem.

Sudoku (obtížná)
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Inzerce

SEKáČ – ODĚVY, NOVĚ OTE-
VŘENO OD ŘÍJNA 2008, v ulici 
Čumpelíkova 3, naproti poliklinice. 
Tel.: 732 88 74 28.

PRODáM GARáŽ, Davídkova. 
Tel.: 606 21 39 17.

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ RO- 
KOSKA, v Holešovičkách 33, Praha 
8 - registruje nové pacienty k prak-
tickým lékařům. Smlouvy se všemi 
pojišťovnami uzavřeny. Tel.: 284 
69 20 00.

PRODáM NOVINOVÝ STáNEK 
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721 58 
69 36.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, PRODEJ POTAHOVÝCH 
LáTEK, KOŽENEK, MOLITANŮ 
a ostatních materiálů na čalouně-
ní. Čalounické potřeby Kotlaska 16, 
Praha 8 – Libeň, Tel.: 284 82 21 81.

KOSMETIKA NOVáKOVá – nabí-
zím kosmetické služby za dobré 
ceny. Ráda Vás uvítám v provozov-
ně v Praze 8, Vosmíkových 20. Tel.: 
607 27 99 22.

NABÍZÍM HLÍDáNÍ DÍTĚTE, 
pomoc v domácnosti. Tel.: 728 60 
79 93 - večer.

ROZVÍJEJÍCÍ SE NADSTAN-
DARDNÍ ZUBNÍ ORDINACE 
přijme šikovnou a příjemnou ses-
třičku. Odborné vzdělání není 
podmínkou, maturita a pracovní 
nasazení však ano. Více na www.
milanmach.cz.

GARáŽOVá STáNÍ HNĚZDEN-
SKá ulice u polikliniky Mazurská, 
prodej za 185 000 Kč, pronájem 
990 Kč. Tel.: 777 28 37 75.

VYMĚNÍM ZREKONSTRUOVA-
NÝ BYT 3 + 1, 6. patro s lodžií 
a výhledem, v Bohnicích za pěkný 
menší byt s balkonem, ne přízemí. 
Dávám přednost Ládví a Bohnicím 
– není však podmínkou. Tel.: 728 
18 76 71.

PRONAJMU GARáŽ, Frýdlantská 
ulice, minimálně na půl roku, platba 
ihned 8 900 Kč. Tel.: 736 27 82 95.

PRONAJMU GARáŽOVÉ STáNÍ 
Velká Skála za 1 200 Kč měsíčně. 
Tel.: 776 81 71 70.

KáCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. 
Tel.: 603 83 31 07.

PRODáM URNOVÝ HROB z umě-
lého kamene na hřbitově v Ďábli-
cích. Tel.: 605 21 99 72.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohni-
ce. Výcvik auto – moto. Provozní 

doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 
– 19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin. 
Bližší informace na tel.: 603 80 63 
70, www.autoskolatrio.cz. Další 
střediska na Praze 7 a 9.

HLEDáM OBCHODNÍKA do svého 
týmu, SŠ vzdělání, komunikativ-
nost, flexibilita. Nabízím zázemí, 
podporu, kariérní růst. Bližší infor-
mace na tel.: 603 26 77 12.

MASáŽE KLASICKÉ, baňkové, 
medové, lávovými kameny. Levně 
– Ďáblice! Tel.: 777 76 36 05.

PRONAJMU DR GARáŽE P8 Píseč-
ná a Davídkova (M Ládví 5 min.) 
a gar. stání Rezidence Stírka (3 min. 
M Kobylisy) Tel.: 603 52 27 87.

ZPRACOVáNÍ ÚČETNICTVÍ, 
daňové evidence, mezd, daní. 
Rychle, spolehlivě, cena dohodou. 
Tel.: 224 82 92 93, e-mail: haran-
tovahana@seznam.cz, Pernerova 
294/13, Praha 8.

MáTE STRACH Z HROMADY 
REALITNÍCH KANCELáŘÍ? Pře-
sto chcete prodat svůj byt, RD, 
chatu? Obraťte se na nás. S námi 
se budete cítit jako doma. K + 
K Consulting, spol. s r. o., e-mail: 
andrlova@bezhledani.cz, tel.: 777 
14 29 26.

ASTROPORADNA. Horoskopy 
osobní a partnerské. Výklad karet 
- Tarot. Kontakt: Jana Malečková, 
tel.: 603 91 01 03, e-mail: astroja-
na@seznam.cz.

KURZY ANGLIČTINY V PRAZE 8 
- BOHNICE. Kvalifikovaná a trpě-
livá lektorka, pokrok jistý, max. 7 
posluchačů ve skupině, individuální 
výuka - dospělí, reference: Úřad 
vlády ČR, www.firemnianglictina.
cz. Tel.: 777 02 46 88.

PŮJČKY VŠEM – i důchodcům. 
Výhodně i Slovákům. Tel.: 723 94 
61 06.

PRONAJMU KRYTÉ GARáŽOVÉ 
STáNÍ v domě U Zlatého slunce, 
Křižíkova 56. Tel.: 602 28 84 44.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOU-
NĚNÉHO NáBYTKU, malířské 
a lakýrnické práce. Tel.: 723 33 91 
60, 777 31 66 80.

KOUPĚ A ZáSTAVY zlatých mincí. 
Kontakt: Interantik, Pod Pekárnami 
3, tel.: 283 89 33 34, 604 47 77 71 
po 10.00 hod.

HLEDáM BYT 2 + 1 (kk) KE 
KOUPI, OV i DR vlastnictví v Pra-
ze a okolí. Tel.: 733 67 32 10.

MASáŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda 
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.

HLEDáME BYT K PRONáJMU 
V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 
1 do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 + 
1 do 14 000 Kč, včetně poplatků. 
Zařízení na dohodě. Tel.: 220 80 62 
45, 605 84 50 88.

MODELáŽ NEHTŮ I NA NOHOU. 
Novinky světových veletrhů. Dlou-
holetá praxe. Nízké ceny! Praha 8 
- Palmovka (u metra). Tel.: 733 50 
23 12.

STROPNÍ SUŠáK PRáDLA. Prá-
dlo se snadno vytáhne ke stropu 
- rychle schne a v koupelně nepře-
káží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 
35 84.

LYMFODRENáŽE, DETOX. ORG., 
MYOSTIM., SOLáRIUM, MASáŽE, 
KOSMETIKA, MODELáŽ NEHTŮ 
A PERMANENTNÍ MAKEUP. Nízké 
ceny, Palmovka. Tel.: 736 64 40 55.

CHCETE PRODAT BYT? Máte hrů-
zu z realitky? Obraťte se na porad-
nu. www.realitniporadna.cz, tel.: 
284 69 35 33.

HLEDáM BYT 3 + 1 (kk) KE 
KOUPI, OV i DR vlastnictví na 
Praze 10. Tel.: 608 92 69 41.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘ-
SKÉ PRáCE. Tel.: 605 01 51 45, 
286 58 50 47, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.

MASáŽE - klasická, čínská meri-
diánová, hlavy - relax, moxování, 
baňky - fyzioterapeutka. TRAM 
Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 
284 68 98 05.

LAKÝRNICKÉ PRáCE - okna, dve-
ře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE, 
ROLETY, sprchové zástěny, shr-
novací dveře, čalounění dveří. Kon-
takt: Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 
02 70, 286 88 43 39.

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –  
M á J A. Zajistí levně úklidy domů, 
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.

KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk 
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 
607 11 04 77.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům 
jakékoli velikosti, kategorie a vlast-
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte 
cokoli, možno i dekret - nájemní 
smlouvu, i v domě s majitelem, 
podnikový a pod. I zdevastova-
ný, v soudní žalobě, neoprávněně 
obsazený, s nežádoucím nájemní-
kem, či s jakoukoli právní vadou. 
Veškeré formality zajistím, zapla-
tím stěhování i případné dluhy na 
nájemném, privatizaci atd. Mohu 
sehnat a zaplatit i náhradní byt, 

domeček mimo Prahu a pod. a dát 
čas na vystěhování. Seriozní jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 222 
94 10 32 nebo 603 42 00 13.

SOLARIUM – FITNESS, masáže, 
nově kosmetika. Posilovny rozděleny 
ženy – muži. Otevřeno denně. Adre-
sa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 284 
82 12 25, www.solarium-fitness.cz.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK – provádí Martin Havlí-
ček!!!!!! Živnostenské i domácí zde 
jsou čísla volací: 603 27 47 04, 
záznamník + fax.: 283 92 05 73.

HLEDáTE STAVEBNÍ DOZOR 
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606 
91 02 46.

FA J. MACHáČ – rekonstrukce 
umakartových koupelen obklado-
vými panely – bez bourání, nepo-
řádku v bytě - rychle (3 – 5 dní) 
a levně (od 25 000 Kč). Výměny 
van, baterií, klozetů kuchyňských 
desek, instalace sprchových kou-
tů, pokládka dlažby, PVC, plovou-
cích podlah, koberců, lepení pod-
hledů, malování, drobné zednické 
a jiné práce na zvelebení Vašeho 
bytu. Tel.: 777 32 54 66 – kdy-
koliv!

ANTIKVARIáT, Zenklova 37, kou-
pí knihy, pohlednice, mince, obrazy, 
sv. obrázky. Tel.: 266 31 29 69.

KUŘáCI – ODVYKNETE NA 90%! 
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRU-
HU, elektro, voda, truhlář. Den-
ně od 17.00 hod., SO a NE 13.00 
– 19.00 hod. Tel.: 603 81 01 39. 
Jen na území Prahy 8 a 9.

TRUHLáŘSTVÍ – ZAKáZKOVá 
VÝROBA, masiv – dýha – lami-
no. Pokoje, kanceláře, vestavěné 
skříně, kuchyně, montáž, doprava. 
Tel.: 608 25 35 49.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, 
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESL-
NÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA- 
KÝRNICKÉ PRáCE. Tel.: 606 22 
73 90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

MUŽ, VŠ, 41 let, svobodný se 
závazkem, e-mail: hledammmm@
seznam.cz.

koupím byt
v lokalitě prahy 8
 !!! platím hotově !!!

731 503 360
( stačí zaslat sms, zavolám zpět )

koupim byt.indd   1 12.9.2008   11:53:39
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