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Projekt bezplatného internetového připojení 
má již přes osm tisíc uživatelů 

Železniční most v Libni
nad cyklostezkou je bezpečnější 

Radnice popularizuje Kobyliskou střelnici, 
byla jí konečně svěřena do vlastnictví 

Geocacheři se rozhodli uklidit
Bohnické údolí
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Program Centra aktivizačních
programů pro seniory 

Výstava představuje proměny Karlína
od začátku minulého století  

Osmá městská část se připojila
k oslavám Dne Země 
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Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do měsíce, který se pokládá 

za nejkrásnější v roce. S mnohými z Vás jsem 

měl to potěšení se osobně setkat na farmář-

ských trzích v Karlíně a vyslechnout si spoustu 

Vašich námětů, za které děkuji. Přišla na řadu 

i aktuální otázka týkající se dění kolem botanic-

ké zahrady.

V severní části Prahy 8 bydlím skoro celý život, a tak jako řada z Vás 

jsem si zahradu oblíbil. A řada z Vás již několik týdnů vyjadřuje svůj 

nesouhlas s oplocením areálu a zpoplatněním vstupu do něj.

V určité rovině mohu Vaše výtky chápat, ale nejsem odborníkem 

na botaniku. Ti by měli být ve vedení zahrady a přijaté kroky veřej-

nosti vysvětlit, obhájit a ukázat na pozitiva, která z toho občanům 

vyplynou. Musejí pochopit, že naprostá většina z nás jsou laikové. 

Všichni víme, že v podstatě jakékoli rozhodnutí nejrůznějších institucí 

mající vliv na život obyvatel přináší nevoli, pokud lidé mají nedostatek 

informací či pocit, že jsou mimo hru. 

Ve věci botanické zahrady jsem v minulých dnech absolvoval mnoho 

schůzek jak s občany, tak se starosty dotčených městských částí, s ře-

ditelem zahrady či náměstkem pražského primátora. Výsledkem je na-

příklad možnost pobytu v areálu do 21 hodin a uveřejnění kuponu pro 

bezplatný vstup, takže každý z nás se může na vlastní oči přesvědčit, 

co nám zahrada nabízí a zda tomu přijatá opatření odpovídají. Kupon 

i podrobnější informace naleznete uvnitř tohoto vydání.

Krásné májové dny Vám přeje

 Jiří Janků
 starosta MČ Praha 8

Obsah, tiráž, slovo starosty 1

Zpravodajství 2 – 5 

Doprava, pozvánka, inzerce 6 – 7

Životní prostředí, pozvánky, inzerce 8 – 13
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Zdravotní a sociální péče, inzerce, pozvánky 20 – 25

Inzerce 26 – 27

Školství, pozvánky 28 – 30 

Kultura, pozvánky 31 – 39

Sport, pozvánky 40 – 43

Inzerce, pozvánky, výročí 44 – 47

Zábava 48

Inzerce, pozvánky 49 – 56
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Zpravodajství

Drážní most v Libni je bezpečnější
Majitel železničního mos-
tu přes Rokytku v Libni 
provedl opatření, kte-
rá zvyšují bezpečnost 
chodců a cyklistů. Z ob-
jektu několik měsíců 
odpadávaly betonové 
úlomky přímo na frek-
ventovanou stezku pro 
cyklisty a chodce. Sprá-
va železniční dopravní 
cesty (SŽDC) k zajištění 
mostu přistoupila poté, 
co se do věci vložili obča-
né a starosta Prahy 8 Jiří 
Janků.

„Na základě intervence radni-

ce konečně byly koncem minu-

lého týdne na některých místech 

mostu nainstalovány mechanic-

ké zábrany proti odpadávajícím 

úlomkům. Došlo také k fyzické-

mu odstranění již narušených 

částí mostu, které hrozily pádem 

na cyklostezku,” prohlásil staros-

ta. Podle zástupců majitele bylo 

ručně oklepaných úlomků „znač-

né množství”. Drážní úřad původ-

ně SŽDC nařídil umístit na most 

mechanické zábrany do 30. září 

loňského roku. 

12. dubna se na základě žádos-

ti starosty na prošetření postupu 

Drážního úřadu uskutečnila kon-

trolní prohlídka stavby za účasti 

zástupců MČ Praha 8, Drážního 

úřadu a SŽDC. Její zástupci in-

formovali, že most byl kvůli špat-

nému stavu zahrnut do plánu in-

vestiční výstavby. Zatím ale není 

jasné, zda se v dohledné době 

bude opravovat.  

Vlastník rovněž provedl opatře-

ní zabraňující padání štěrku z ko-

lejiště. Tento problém způsobo-

vali především bezdomovci, kteří 

na trati často kradli kabely a tím 

štěrk uvolňovali. Jen za poslední 

půlrok měli způsobit škodu přesa-

hující 900 tisíc korun.

„Chtěl bych poděkovat všíma-

vým občanům, kteří nás na ne-

bezpečí upozornili. Poté jsme 

mohli učinit kroky, které přinutily 

vlastníka mostu zjednat nápravu,” 

dodal Janků. -vk-

Majitel železničního mostu umístil 
pod problematická místa ochran-
nou síťFoto: verpa

Projekt ePraha8 má již osm tisíc uživatelů
Možnosti bezplatného bezdrátového připojení k internetu v současnosti využívá již přes osm tisíc občanů osmé 
městské části. Nabídka funguje od června roku 2009. Obyvatelé Prahy 8 tak získali možnost využívat bezplatné 
připojení, které je primárně určeno především k vyřízení elektronické pošty, komunikaci s úřady a vyhledávání 
informací na internetu.

Od konce loňského roku mohou 

uživatelé sítě využívat 27 hotspo-

tů. „Neustále narůstající počet 

domácností využívající bezdráto-

vé připojení je i známkou spoko-

jenosti uživatelů. Mezi přednosti 

tohoto připojení zajisté patří jed-

noduchá registrace a přihlášení, 

jež nepotřebuje hlubší počítačové 

znalosti,” řekl starosta Prahy 8 Jiří 

Janků.

Pro registraci si stačí otevřít 

webové stránky projektu ePraha8 

(http://www.epraha8.net), sekci 

registrace. Zde je potřeba vyplnit 

příslušné údaje a odeslat požada-

vek na zřízení účtu. Na uvedený 

e-mail při registraci bude poslána 

žádost o autorizaci, kterou po-

tvrdíte poklepáním na zaslanou 

webovou identifi kační adresu. Při-

hlášení se provádí prostřednictvím 

úvodní webové stránky ePraha8 

www.epraha8.net, kde v pravém 

horním rohu naleznete pole pro 

vložení jména a hesla. 

V případě, že 

budete potřebovat 

poradit s připoje-

ním či změřit sig-

nál dostupné sítě, vytvořili jsme 

seznam fi rem poskytujících služby 

v této oblasti. Seznam naleznete 

na www.epraha8.net v sekci Pod-

pora. Zde také naleznete telefonní 

spojení 270 000 955 na operátory 

infolinky, na které se v uvedených 

hodinách můžete obrátit. 

„V rámci zkvalitnění služeb bude 

městská část Praha 8 koncem 

května letošního roku rozesílat 

uživatelům bezdrátového připoje-

ní dotazník s otázkami týkajícími 

se projektu ePraha8. Ti, kteří se 

zúčastní tohoto průzkumu, budou 

zařazeni do slosování o věcnou 

cenu,” informoval předseda ko-

mise pro informatiku RMČ Praha 

8 Josef Slobodník. Celkem budou 

vylosováni tři výherci, kteří obdr-

ží velmi pěkně zpracovanou knihu 

o Praze 8.  -jf-

@
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Zpravodajství

Žáci se dovědí, jak poskytnout 
první pomoc. Učitelé se školí

Radnice Prahy 8 připravila pro 

učitele základních škol zřizova-

ných osmou městskou částí rad-

nice kurz, ve kterém se dovědí, 

jak vyučovat první pomoc. Pro-

jekt odstartoval 21. dubna v ZŠ 

U Školské zahrady a setkal se 

s velkým zájmem ze strany pe-

dagogů. Ti se seznámili s tím, jak 

atraktivně a zábavně žáky všech 

věkových kategorií o poskytování 

první pomoci informovat. Výuka 

by se postupně měla uskutečnit 

i na dalších základních školách zři-

zovaných MČ Praha 8. 

„Před třemi lety jsem se sna-

žila iniciovat vznik projektu první 

pomoci zejména se zaměřením 

na rodiče malých dětí a předat jim 

dovednost a větší jistotu v tíživé 

situaci. Tehdy mě k tomu přived-

la tragická událost, které jsem 

byla nepřímým svědkem. Jsem 

proto ráda, že se v letošním roce 

podařilo projekt prosadit díky na-

šim kolegům a navíc ho ještě více 

rozšířit,” konstatovala zástupkyně 

starosty Prahy 8 Vladimíra Ludko-

vá, do jejíž gesce spadá i oblast 

zdravotnictví.

„Znalost nejdůležitějších pravi-

del poskytování první pomoci by 

měla patřit k základním vědomos-

tem každého z nás, a to i včetně 

školáků. Ročně zbytečně zemřou 

jen na základě neznalosti či ne-

tečnosti okolí stovky dětí  i do-

spělých,” uvedl jako nejdůležitější 

důvod pro uskutečnění tohoto pro-

jektu jeden z jeho autorů Michal 

Švarc, ředitel Servisního střediska 

MČ Prahy 8.  

Doporučený rozsah seminá-

řů pro jednu školu je třicet hodin 

pro vybranou skupinu maximálně 

patnácti učitelů. Podle lektorky 

první pomoci Libuše Terezie Voj-

tové je kurz rozdělen do čtyř blo-

ků. „V prvním se učitelé seznámí 

se základy první pomoci, ve dru-

hém se způsoby, jak učit první 

pomoc z hlediska pedagogického 

i praktického, a to i s ohledem 

na věkové rozdíly žáků na 

1 a 2. stupni. Během třetího se 

učitelé naučí postupy při naaranžo-

vání různých situací a stavů. V po-

sledním bloku vede profesionální 

lektor semináře pro děti ve spo-

lupráci s proškolenými pedagogy,” 

informovala Vojtová. „Kurz první 

pomoci vnímáme jako velmi dů-

ležitou součást výuky, která by se 

žákům měla dostat v co nejširší 

podobě. Samozřejmě bude zále-

žet na učitelích samotných, jakou 

formou využijí své nové znalosti, 

ale věříme, že je zúročí maximální 

možnou formou a že do budouc-

na bude na školách zachována 

kontinuita výuky,” prohlásil radní 

Prahy 8 pro oblast školství Martin 

Roubíček. Podle něj jsou děti při 

svých hrách vystaveny riziku úrazů 

a mnoho z nich každoročně proká-

že svoji odvahu při záchraně svých 

kamarádů. Tento kurz by proto 

ve svém důsledku měl pomoci 

k prohloubení schopnosti reagovat 

na podobné situace.

Součástí výuky je i vybavení škol 

pomůckami a materiálem, jako 

jsou resuscitační panny či masko-

vací materiál. Nechybějí ani speci-

ální učební sešity první pomoci pro 

1. a 2. stupeň. -red-

Pokud chcete komuniko-
vat se členy vedení radnice 
za ODS, můžete je vyhledat 
na facebooku a zeptat se na vše, 
co Vás zajímá.

KSČM v Praze 8 a její zastu-
pitelé nabízejí občanům setkání 
k otázkám a problémům, které 
je trápí. Máte-li zájem, volejte 
OV KSČM Praha 8, Světova 8, 
Libeň tel.: 284 825 820, e-mail: 
ov.praha8@kscm.cz, internet: 
http://www:praha8.kscm.cz/. 
V případě zájmu o právní i lid-
skou pomoc volejte „Poradnu 
pro bezradné”, tel.: 283840612, 
723914602, e-mail: info@nako-
rabe.cz, pondělí - pátek od 8 
do 16 hodin.

ČSSD zve občany do své-
ho sídla v Zenklově ulici 27 
na setkání se zastupiteli zvole-
nými v Praze 8. To se uskuteční 
17. května od 17.00 ho-
din. Telefon: 721 029 892, 
e-mail: ovv.praha8@cssd.cz

Strana zelených nabízí ob-
čanům Prahy 8 setkání se za-
stupiteli a diskuzi o problémech 
naší městské části. Pro dohodu 
o schůzce prosím volejte pana 
Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 
nebo pište na e-mail: petr.vil-
gus@zeleni.cz nebo využijte 
Skype kontakt „vilgus”.

TOP 09 nabízí občanům Pra-
hy 8 setkání se zastupiteli a čle-
ny odborných komisí. Obraťte se 
na nás s důvěrou s jakýmkoliv 
problémem naší městské části. 
Kontaktovat nás můžete na tele-
fonu 222 805 138 (Michal Šustr) 
nebo na e-mailu: Michal.Sustr@
praha8.cz.

Zastupitelský klub Vol-
by pro Prahu 8 pořádá dne 
18. května od 18 hodin setkání 
svých zastupitelů a dalších před-
stavitelů s občany. Uskuteční se 
v „Bílém domě” v ulici U Meteoru 
6 a na programu budou aktuál-
ní problémy života v Praze 8. 
Za Volbu pro Prahu 8 srdečně 
zve JUDr. Václav Musílek, zastu-
pitel Městské části Praha 8.

Setkání s politiky

Školení bylo plné dobré nálady, velmi reálných ukázek zranění a zcela 
profesionálního podání výuky

Foto: verpa

Foto: verpa
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Radnice popularizuje Kobyliskou střelnici
Osmá městská část připravila pro žáky 5. a 6. 

tříd základních škol další vlastivědnou přednášku 

týkající se historie Kobyliské střelnice. Samotná 

památka by v příštím roce měla projít rekonstruk-

cí. Po letech byl určen její vlastník a střelnice byla 

od 1. dubna 2011 konečně svěřena MČ Praha 8.

„Cílem akce je přiblížit studentům toto pietní 

místo, vytvořit a zvýšit úctu k němu. Pro každé-

ho studenta je navíc připravena informační sklá-

dačka o Kobyliské střelnici a k Pomníku Operaci 

Anthropoid vybudovanému radnicí Prahy 8, pro-

tože historické propojení obou míst je zásadní,” 

uvedla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra 

Ludková. 

Kobyliskou střelnici, která je Národní kulturní 

památkou, čeká oprava. „U střelnice byly dlouhou 

dobu nedořešeny majetko-právní vztahy, v minu-

lých dvaceti letech totiž prošla rukama řady ma-

jitelů, mezi kterými byly i již zrušené organizace. 

Nechali jsme si proto zpracovat posudek, aby bylo 

jasně řečeno, komu prostory patří. Bez právního 

odůvodnění totiž nebylo možné do střelnice inves-

tovat. Nyní již nic nebrání tomu zahájit patřičné 

kroky k celkové obnově pietního prostoru – v sou-

časnosti se chystá projektová dokumentace opra-

vy, která vyčíslí náklady,” sdělila. MČ Praha 8 se 

bude snažit získat peníze na rekonstrukci i od dal-

ších institucí, třeba Ministerstva kultury ČR.

MČ Praha 8 nechala v roce 2007 v prostorách 

střelnice na své náklady vztyčit pietní kovový 

kříž s trnovou korunou, který nahradil původní, 

prohnilý dřevěný kříž. „Občas se ozývají hlasy, 

že tento nový kříž již koroduje. Není to pravda, 

kříž byl se speciální patinou schválně vytvořen. 

Drobné opravy jsou však samozřejmě průběžně 

prováděny,” konstatovala místostarostka. -hš-

Crispino seznámil přítomné se 

současným stavem rekonstrukčních 

prací a jejich harmonogramem. Podle 

něj by již koncem tohoto léta měla 

stavba doznat viditelných změn. In-

vestor plánuje mimo jiné provést sta-

tické zajištění budovy a rekonstrukci 

přístavku, ve kterém se nacházel Au-

tomat Svět proslavený spisovatelem 

Bohumilem Hrabalem. V současnosti 

probíhá vyvážení posledních zbytků 

stavební sutě a souběžně s tím jsou 

prováděny vnitřní omítky, o čemž se 

mohli všichni přítomní na vlastní oči 

přesvědčit při prohlídce budovy. 

„Jednání bylo poklidné a neslo se 

v duchu fair play,” zhodnotil setká-

ní Fichtner. „Majitel s sebou z Itálie 

přivezl i harmonogram prací, který 

nám slíbil po přeložení do češtiny 

poskytnout. Stále přitom platí naše 

dohoda, že viditelná část rekon-

strukce bude hotova na konci le-

tošního léta. Majiteli proto vyjdeme 

v maximální možné míře vstříc, aby 

jej od rekonstrukce nic nezdržovalo 

nebo neodrazovalo,” dodal.

„Mám z jednání a z již vykona-

ných prací dobrý dojem, od zahá-

jení letošních jednání zatím ma-

jitel Paláce Svět dodržel, co slíbil. 

Navzdory dosavadním negativním 

zkušenostem s Crispinem doufám, 

že je to signál k obratu dosud nega-

tivního vývoje poválečné existence 

budovy. V dohledné době snad 

bude vše, co činí tuto památku je-

dinečnou, zachráněno či citlivě na-

hrazeno,” prohlásil Švarc. 

Crispino na závěr jednání podě-

koval současně za odbornou spolu-

práci zástupcům obvodu a požádal 

je o součinnost s následnými úřed-

ními úkony. -red-

V Paláci Svět se konečně začalo stavět 
Dobré zprávy pro obyvatele Libně a příznivce kulturní památky Paláce Svět přinesla zatím poslední schůzka 
vlastníka nemovitosti Antonia Crispina s reprezentanty Městské části Praha 8. Jednání se zúčastnili radní Matěj 
Fichtner a předseda komise pro památkové zóny Michal Švarc.

Dělníci začali opravovat například vnitřní omítky objektu

Radní Prahy 8 Matěj Fichtner (vlevo) spolu s Antoniem Crispinem

Zpravodajství
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Městská část Praha 8 připravila i pro letoš-

ní rok oblíbené Karlínské farmářské trhy. První 

se uskutečnil v sobotu 16. dubna, tradičně pod 

platany na Karlínském náměstí v okolí kostela 

sv. Cyrila a Metoděje. 

Své produkty bude v Karlíně každou sobotu-

od 8.30 do 15 hodin nabízet nejméně 50 farmá-

řů z Česka a Slovenska, takže trhy budou opět 

jedny z nejrozsáhlejších a navíc s neopakova-

telnou atmosférou. 

I letos si na své přijdou malí návštěvní-

ci. „Děti se mohou těšit na pestrý program, 

na kterém se s námi budou podílet volnoča-

sové organizace Prahy 8. Chystanou novinkou 

by mohlo být i hlídání nejmenších dětí v Karlín-

ském Spektru, které bude zprovozněno podle 

přání nakupujících. A jako v loňském roce ne-

zapomeneme ani na kavárenské koutky a chut-

né občerstvení,” řekla místostarostka Prahy 8 

Vladimíra Ludková. -hš-

Letošní cyklus farmářských trhů slavnostně otevřeli starosta Prahy 8 Jiří Janků (vpravo) a místostarosta Michal Šustr

Karlínské farmářské trhy odstartovaly

Foto: verpa

14. 5.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Cent-
rum integrace dětí a mládeže (CID)
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč)

21. 5.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje 
46. středisko Junáka Sfi nx
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč)

28. 5.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje 
Dům dětí a mládeže Praha 8
Divadelní představení pro nejmenší v Karlínském 
spektru: 10.30 hod. – Kouzelný kufr (vstupné 20 Kč)

Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč)

4. 6.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje 
46. středisko Junáka Sfi nx
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč)

11. 6.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje 
TJ Sokol Libeň 
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč)

Program pro děti na farmářských trzích:

Zpravodajství

Foto: verpa
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Doprava, pozvánka

Tramvaje jezdily dříve. 
Dopravní podnik děkuje občanům Prahy 8 za pochopení při náročné rekonstrukci tramvajové trati 

v Zenklově ulici mezi Palmovkou a Elsnicovým náměstím, kdy bylo nutné pro přístup do provozo-

ven a domů zachovat v nezbytně nutné míře pěší i motorovou dopravu prakticky v prostoru stave-

niště. Omezení během měsíční stavební činnosti by mělo být zhodnoceno provozem na nové trati, 

který je nyní tišší, komfortnější a rychlejší. Trať byla uvedena do provozu s týdenním předstihem 

oproti původním předpokladům.  -red-

ROPID posílil midibusovou linku 295
O midibusovou linku 295 je ze strany cestu-

jících zájem. Organizace ROPID proto rozhod-

la o jejím posílení. Linka od loňského 10. října 

spojuje zdravotnická zařízení v oblasti severo-

východní Prahy s Fakultní nemocnicí Na Bulovce. 

„Za první měsíce provozu jsme zaznamenali 

značný nárůst počtu cestujících, přičemž v ně-

kterých úsecích dokonce vyplynula potřeba zvý-

šení frekvence spojů,” řekl mluvčí ROPID Filip 

Drápal. Podle posledních přepravních průzkumů 

využilo linky 295 denně v průměru 2500 ces-

tujících.

Proto se od 3. května rozšířilo fungování lin-

ky zavedením víkendového provozu v celé trase 

zhruba od 9.30 do 18.30 hodin v intervalu 60 

minut. V ranní špičce pracovního dne je v úseku 

OC Čakovice - Střížkov zkrácen interval na deset 

až dvacet minut zavedením vložených jedno-

směrných spojů. -jf-
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Životní prostředí

Plot u Botanické zahrady vyvolává vášně
Některým obyvatelům severní části Prahy 8 se nelíbí, že vedení Botanické zahrady přistoupilo k oplocení dosud volně pří-
stupné části areálu a zpoplatnění vstupu do něj. Dále jim například vadí kácení stromů v lesoparku. Přes tři tisíce lidí již proto 
podepsalo petici „Za zachování přístupnosti a průchodnosti Botanické zahrady”.

„Pro řadu lidí v Praze připravila 

Botanická zahrada hlavního města 

Prahy aprílové překvapení. V lednu 

2011 totiž uzavřela své prosto-

ry včetně lesoparku a vyhlídkové 

stráně, které Pražané a návštěvníci 

Troje využívali k relaxaci, rekreaci 

a sportu. Údajně z důvodu pěsteb-

ních opatření s tím, že budou od 1. 

dubna zase otevřeny,” uvádějí au-

toři petice. Jan Zídek z iniciativy 

Proti plotu tvrdí, že oblast po ně-

kolik desítek let využívali občané 

přilehlých čtvrtí pro každodenní re-

kreaci. V současnosti je oplocením 

také přerušena důležitá veřejná 

spojnice mezi dvěma částmi Tro-

je - Salabkou a Havránkou. Podle 

zástupkyně ředitele Botanické za-

hrady Věry Bidlové její organizace 

naplňuje spojením roztroušených 

expozic generel schválený hlav-

ním městem v roce 2002. Botanic-

ká zahrada oplotila lesní cesty již 

několikrát v minulých letech, ne-

spokojení občané však mnohokrát 

přestříhali pletivo, aby mohli volně 

procházet po navyknutých trasách.

Někteří lidé také upozorňu-

jí na údajně nevhodné kácení 

stromů v lesoparku. „Již od roku 

2008 provádíme pěstební probírky 

na konci 60. let uměle vysazené-

ho borového lesa (borovice lesní 

s vtroušenou lípou, habrem a du-

bem). Jedná se o běžné pěstební 

opatření, které příliš hustý po-

rost potřebuje. Stromy postupně 

dorůstají, zvětšují se jim koruny 

a kdyby nedocházelo k probírkám, 

tak by se nemohly vyvíjet tak jak 

mají,” vysvětlila Bidlová. Její slova 

potvrzuje i šéf Lesů hl. m. Prahy 

Václav Kroutil. „Porosty v této lo-

kalitě byly zahuštěné a vytáhlé, 

což způsobuje usychání jednotli-

vých dřevin a z důvodu zeslabení 

i možnost polomů v zimních měsí-

cích při mokrém sněhu,” vysvětlil. 

 Do jednání o dalším postu-

pu vstoupil starosta Prahy 8 Jiří 

Janků, který koncem dubna ab-

solvoval řadu jednání se zástup-

ci Botanické zahrady, dotčených 

městských částí i hlavního města. 

„Přestože Botanická zahrada ne-

leží na území osmé městské části 

a radnice nemůže o jejích krocích 

rozhodovat, podařilo se vyjednat 

uveřejnění  kuponu pro jeden bez-

platný vstup do zahrady v měsíč-

níku Osmička a zajistit možnost 

pobytu v areálu do devíti hodin ve-

čer. Mojí snahou je také domluvit 

formát, na jehož základě by napří-

klad obyvatelé Bohnic a Troji měli 

vstup dlouhodobě výhodnější,” 

sdělil Janků. Podle něj probíhají 

další jednání o opatřeních na zve-

lebení území v okolí zahrady.

Starosta doufá, že vedení Bo-

tanické zahrady nás všechny 

dostatečně seznámí se svými 

záměry, aby občané Prahy 8 byli 

spokojeni. „Do jisté míry chápu 

nynější negativní reakce ze stra-

ny veřejnosti. Bohužel současné-

ho stavu začali zneužívat zástupci 

některých politických stran. Pro 

mě jako starostu Prahy 8 je prvo-

řadým úkolem pokusit se vyjed-

nat co nejlepší podmínky pro ob-

čany osmé městské části,” dodal

Janků. -jf-





Vedení Botanické zahrady na plot umístilo tabule s informacemi týkající se dočasného uzavření areálu 
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Životní prostředí

Vytvořené hodnoty je třeba chránit
Je mi známo, že doposud volně přístupné ex-

pozice v severní části Botanické zahrady hl. m. 

Prahy byly a věřím, že i nadále budou oblíbenou 

a důležitou rekreační zónou pro obyvatele při-

lehlých čtvrtí Prahy 8 a Troji. Botanická zahra-

da je stále veřejně přístupná. Ano, byl zaveden 

návštěvnický režim, tj. otevírací doba, která je 

od devíti hodin ráno do večerních hodin v závis-

losti na ročním období a návštěvník může v za-

hradě setrvat ještě dvě hodiny po zavírací době. 

Co se týče zpoplatnění vstupu, jsou především 

pro obyvatele přilehlých městských částí připra-

veny roční permanentky na venkovní expozice 

v hodnotě 200 korun, které umožňují každoden-

ní a to i opakovaný vstup do prostoru zahrady. 

Denní ekonomická zátěž je pro pravidelného ná-

vštěvníka méně než jedna koruna. 

Botanická zahrada je z principu věci přede-

vším zahrada, do jejíhož založení a údržby byly 

a jsou vkládány nemalé prostředky. Vytvořené 

hodnoty je nezbytné chránit. Je zcela běžné, že 

zahrady a jim podobné intenzivně udržované 

objekty jsou oplocené, mají zaveden návštěv-

nický režim, tedy otevírací dobu a vstup je čas-

to zpoplatněn. Nikoho neudivuje, že zahrady 

Pražského hradu jsou oploceny, mají otevírací 

dobu, u části z nich je vstup zpoplatněn a nikdo 

se nedožaduje volného průchodu mimo otevírací 

dobu, ač by zkrácení cesty bylo velmi významné. 

Zpoplatnění vstupu, v případě zakoupení perma-

nentky více než symbolické, tedy není v žádném 

případě v rozporu s posláním naší zahrady.

Botanická zahrada hl. m. Prahy je přede-

vším metropolitní botanická zahrada. Její rozvoj 

a provoz je hrazen z rozpočtu Hlavního města 

Prahy, který je vytvářen rovněž z daní všech 

obyvatel Prahy a nikoliv pouze občanů Bohnic 

a Troje. Neslouží proto pouze obyvatelům při-

lehlých městských částí k relaxaci a sportovní-

mu vyžití, nýbrž všem občanům a návštěvníkům 

Prahy, a to nejen k relaxaci, ale rovněž k jejich 

environmentálnímu, estetickému a kulturnímu 

vzdělávání. Botanická zahrada připravuje množ-

ství vzdělávacích programů pro žáky základních 

škol a studenty středních škol. Ročně navštíví 

jen venkovní expozice Botanické zahrady více 

než 150 tisíc návštěvníků a dalších téměř 150 

tisíc skleník Fata Morgana.

Rovněž v žádném případě nemohu souhlasit 

s tvrzením, že Botanická zahrada svévolně zne-

přístupnila doposud volně přístupné části lesa. 

Botanická zahrada hl. m. Prahy se ve svém 

rozvoji řídí Generelem územního rozvoje Praž-

ské botanické zahrady 2002, který byl schválen 

usnesením Rady hl.m. Prahy číslo 1742 ze dne 

22.10. 2002. Naplňování schváleného Generelu 

územního rozvoje Pražské botanické zahrady, 

jako jeden z hlavních úkolů ředitele Botanic-

ké zahrady hl.m. Prahy, bylo zahrnuto rovněž 

do Zřizovací listiny Botanické zahrady hl. m. 

Prahy. Jako ředitel jsem těmito dokumenty vá-

zán a povinen v souladu s Generelem územního 

rozvoje Pražské botanické zahrady rozvoj zahra-

dy zajišťovat. Uvedené a stále platné usnesení 

Rady hl.m. Prahy tak vytváří legislativní rámec 

pro činnost botanické zahrady. 

Vraťme se ještě k poslání botanických zahrad. 

Jedním z hlavních globálních poslání botanic-

kých zahrad je přispívání k záchraně genofon-

du rostlin ohrožených vyhynutím. V botanických 

zahradách jsou pěstovány živé sbírky rostlin, 

které vyžadují ochranu nejenom proti zvěři nebo 

vandalům, ale rovněž proti poškození a zcizení. 

Uchovávání živého genofondu sbírek vzácných 

a často vymírajících rostlin je naplňováním to-

hoto poslání, příspěvkem botanických zahrad 

k ochraně životního prostředí na celém světě 

a umožnění předání tohoto společného dědictví 

našim dětem. A proto v naší botanické zahradě 

zakládáme expozice rostlin Severní Ameriky, Ja-

ponska a Asie. Chceme přispět k uchování biolo-

gické diverzity pro naše budoucí. Všichni, všichni 

bez rozdílu, voláme po ochraně přírody, žádáme 

po obyvatelích chudých rozvojových zemí, aby 

nekáceli a nevypalovali lesy, nezabíjeli zvířata, 

neznečisťovali moře, ač jejich pro nás negativní 

aktivity jsou mnohdy pro ně jedinou možností 

jak získat prostředky pro zajištění jejich holé-

ho života. Jakým právem, když sami nejsme 

ochotni se vzdát kousku svého pohodlí, udělat 

pár kroků navíc, sehnout se pro lejno svého psa 

a uklidit jej do odpadkového koše, či zaplatit ko-

runu denně za vstup do botanické zahrady? Jaká 

je odpověď? Tropické lesy jsou daleko, tady ale 

platí sobecké NIMBY! Oldřich Vacek, 

ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy

Ředitel Botanické zahrady Oldřich Vacek
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Životní prostředí

V Bohnickém údo-

lí, v přírodním parku 

Drahaň - Troja, se 

16. dubna uskuteč-

nila úklidová akce, 

k jejímuž konání 

dali impuls příznivci 

Geocachingu. Geo-

caching je ve zkratce turistická, navigační a trochu 

i internetová hra. Spočívá v tom, že někdo na ne-

známé místo ukryje schránku, které se v anglič-

tině říká cache („keš”), jejíž souřadnice zveřejní 

na internetu. Ostatní potom tuto schránku pomocí 

navigačních přístrojů či map hledají. Při nalezení 

se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vy-

berou něco z obsahu a výměnou do schránky vloží 

něco svého. Po návratu svůj nález anebo i neú-

spěch svěří speciální internetové schránce.

Pro zajímavost více na www.geocaching.cz

Geocacheři mimo jiné pořádají setkání (tzv. 

CITO), na kterém se snaží vyčistit vymezené úze-

mí od odpadků a nepořádku, který v přírodě za-

nechali lhostejní lidé, a napomoci tak svým dílem 

přírodě. Díky tomu, že se při geocachingu dosta-

nou i na velmi odlehlá místa, která obvykle unikají 

pozornosti lidí při běžných procházkách, se poda-

řilo zjistit velký zdroj nepořádku v severním svahu 

Bohnického údolí. 

V sobotu se tak sešlo přes 80 lidí, kteří z ob-

tížně přístupného terénu a velmi strmého svahu 

odstranili značné množství nahromaděného od-

padu. Díky jejich nezištné práci bylo místo vyčiš-

těno a znovu připomíná chráněné území. Přesto, 

že úklid byl připraven dopředu, všechny přítomné 

překvapilo, jak velké množství odpadu se po skon-

čení akce z místa odváželo.

Praha 8 tímto vřele děkuje všem zúčastně-

ným geocacherům. Zvláštní poděkování patří 

panu Ottovi Šlegerovi za zorganizování celé akce 

a v neposlední řadě společnosti IPODEC za materi-

ální zabezpečení a bezproblémový průběh odvozu 

odpadu. 

Praha 8 podobné občanské aktivity vítá s ote-

vřenou náručí. I když se snaží zajistit obyvatelům 

nejlepší možné životní prostředí, každá podobná 

pomoc k dalšímu zlepšení významně přispívá. 

 -red-

Geocacheři uklízeli Bohnické údolí 

Na úklid Bohnického údolí se sešlo kolem osmdesáti lidí 

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!
Odbor ochrany prostředí Magis-

trátu hl. m. Prahy ve spolupráci 

s poradenskou společností ISES, 

s. r. o. v současné době zahájil 

projekt „Podpora domácího kom-

postování občany hlavního města 

Prahy”. Vychází z Plánu odpado-

vého hospodářství hl. m. Prahy, 

jehož cílem je snížení podílu biolo-

gicky rozložitelného odpadu v ko-

munálním odpadu a jeho maximál-

ní možné surovinové využití. 

V rámci projektu, který se usku-

tečňuje od května 2011 do září 

2014, bude vybraným osobám 

(vlastníkům zahrad u rodinných, 

případně bytových domů) za-

půjčen zahradní kompostér (typ 

S 900), ve kterém si budou moci 

vyrábět kompost z vlastních su-

rovin – biologicky rozložitelného 

odpadu ze zahrad, případně z do-

mácností. Jedná se o typizovaný 

zahradní kompostér o objemu 905 

litrů (výška je 100  cm a průměr 

půdorysu 110 cm), který je vyro-

ben z recyklovaného plastu a je 

recyklovatelný. 

Kompostér bude poskytnut 

zdarma na základě Smlouvy o vý-

půjčce a Předávacího protokolu, 

kde budou specifi kovány podmín-

ky, za kterých bude kompostér 

občanům města zapůjčen (např. 

umístění kompostéru na oploce-

ném pozemku osoby zapojené 

do projektu a jeho užívání po dobu 

trvání projektu). 

Po skončení projektu bude kom-

postér přenechán ve vlastnictví 

účastníka akce zdarma, případně 

za symbolickou zbytkovou cenu. 

V případě, že účastník nebude 

moci nebo nebude dále ochoten 

v projektu pokračovat, bude moci 

kdykoliv kompostér vrátit.

Pokud máte zájem o zapojení 

do projektu, vyplňte odpovědní 

dotazník na www.ises.cz, nebo 

kontaktujte fi rmu ISES na adrese 

M. J. Lermontova 25, 160 00 Pra-

ha 6.

Dovolujeme si upozornit, že 

tato nabídka je limitovaná počtem 

kompostérů do vyčerpání zásob.

 -red-
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V Kobylisích vznikne hřiště pro seniory
V blízkosti domu s pečovatel-

skou službou v Burešově ulici vy-

roste park pro seniory. Jedná se 

o první podobné zařízení v Pra-

ze 8. Osmá městská část nechá 

zrekonstruovat přilehlý pozemek 

a v brzké době tam vznikne oje-

dinělé sportoviště pro seniory. Své 

první návštěvníky by toto více-

generační hřiště mělo přivítat už 

za několik měsíců.

„Místo pro vybudování hřiště 

nebylo vybráno náhodou. Nachází 

se v bezprostřední blízkosti domu 

s pečovatelskou službou a jídelnou 

pro seniory. Víme, že se na lavič-

kách v okolí senioři často scházejí. 

Chceme jim tedy poskytnout pro-

stor s možností sportovního vyži-

tí,” říká starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Milovníci sportu v přírodě se mo-

hou těšit na fi tness přístroje, které 

budou stát na pryžovém podkladu. 

Ten přispívá k bezpečnějšímu prů-

běhu cvičení. Funkce jednotlivých 

fi tness prvků je zaměřena na po-

hybový systém. Cvičení předchází 

a ulevuje od bolesti zad, posiluje 

svaly, zlepšuje koordinaci pohybů 

a rovnováhy. 

Jde o venkovní cvičební stroje, 

kde se senioři mohou protáhnout, 

nikoli však jen s cílem posilovat, 

ale především udržet motorické 

schopnosti, které kvůli věku ztrá-

cejí. -rw-

Areál ozdobí fi tness přístroje zaměřené především na pohybový systém

Voda z Rokytky putuje do Španělska
Krátce po šesté hodině nabrali 

na Zelený čtvrtek v podzámčí před-

stavitelé Klubu českých turistů a mís-

tostarostka Vladimíra Ludková vodu 

z Rokytky, která spolu s ostatními 

butylkami poputuje do španělské Gra-

nady. Voda je totiž tématem letošního 

celoevropského ročníku projektu Euro-

rando 2011 – voda ze střechy Evropy, 

jakožto stále vzácnější zdroj. 

Náběr vody byl uskutečněn v cíli tra-

sy dlouhé 8 kilometrů. V průběhu če-

kání na první turisty také vznikl nápad 

pro budoucí spolupráci mezi Městskou 

částí Praha 8 a Klubem českých turistů 

Kobylisy. 

„Pohyb je nepostradatelnou součástí 

našeho života a velice se mi líbilo heslo 

na materiálech k akci „Člověče pohni 

se, dokud není pozdě”, i proto bych 

ráda v dalších letech za pomoci koby-

liského KČT uspořádala pochod, mož-

ná sérii pochodů, které by posloužily 

mnoha dobrým účelům – preventivním 

i charitativním,” řekla Ludková. -hš- 
Předseda Klubu českých turistů Ivan Press nabírá za asistence místostarostky Prahy 8 Vladimíry Ludkové vodu 
z Rokytky poblíž jejího ústí do Vltavy
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Opravené karlínské parky se otevřely veřejnosti

Dva velké parky v osmé městské části, Kaizlo-

vy sady a park před Invalidovnou, se na konci 

dubna otevřely pro veřejnost. Místa, která byla 

zdevastovaná povodněmi v roce 2002, pro-

šla celkovou revitalizací. Ještě se ale dokončují 

některé úpravy, jako je například zatravnění. 

V obou parcích jsou nové lavičky, okrasné jezírko 

s lekníny a proti vandalům bude klidové karlín-

ské zóny chránit kamerový systém.

„V parku bude nové oplocené dětské hřiště 

s kolotočem, houpačkou a pískovištěm. Hlavně 

pro dospělé bude novinkou hřiště pro pétanque,” 

vyjmenovává vybavení zrekonstruovaných kar-

línských parků starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Sady byly revitalizovány za převážné fi nanční 

účasti Evropských fondů. Oprava začala už v loň-

ském listopadu vytipováním nemocných stromů, 

které bylo potřeba nahradit novými. Nově se 

vyvrtala studna, která bude napájet zvětšené 

jezírko osázené vodními rostlinami a současně 

dodá vodu automatickému závlahovému systé-

mu. Nad vodní plochou jezírka vznikne vyhlídka 

opatřená zábradlím. Zelené plochy rozdělí nové 

žulové chodníky.

V obou parcích budou kromě hřišť, jezírka 

a laviček také repliky staropražských luceren 

a odpadkové koše. Mobiliář museli odsouhlasit 

památkáři tak, aby jeho styl věrně připomínal 

přelom 19. a 20. století. -rw-

V parku před Invalidovnou lidé najdou například nové chodníky, lavičky nebo stromy 

Foto: verpa
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad KVĚTEN - ČERVEN 2011

Jirsíkova – Malého
17. 5., 21. 6.  
Kollárova 
(mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
24. 5., 28. 6.
Pobřežní – U Nádražní lávky
31. 5. 
Pernerova – Šaldova
7. 6. 
Pobřežní – Thámova
10. 5., 14. 6.
Petra Slezáka – Urxova
17. 5., 21. 6.
Pernerova – Sovova
24. 5., 28. 6.
U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
31. 5.
Kotlaska (u mateřské školy)
7. 6.
Nekvasilova (U Olympiku)
10. 5., 14. 6.
Pivovarnická (proti domu č. 15)
17. 5., 21. 6.
Na Vartě
24. 5., 28. 6.
Kašparovo náměstí 
31. 5.
Pod Labuťkou – Prosecká
7. 6.
Kandertova - Lindnerova 
10. 5., 14. 6.
Nad Rokoskou – Kubišova
17. 5., 21. 6.
Na Truhlářce (parkoviště)
24. 5., 28. 6. 
Gabčíkova
31. 5.
Ke Stírce - Na Stírce
7. 6.
U Slovanky – Dolejšova
8. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
10. 5., 14. 6.
Štěpničná (parkoviště)
11. 5., 15. 6.
Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
18. 5., 22. 6.
Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
25. 5., 29. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
1. 6.
Modřínová – Javorová
8. 6.
Kubíkova – (u DD)
11. 5., 15. 6.
Havránkova – Šimůnkova
18. 5., 22. 6.
Šimůnkova (slepý konec)
25. 5., 29. 6.
Janečkova
1. 6.
Hlaváčova (parkoviště)
8. 6.
Burešova
11. 5., 15. 6.
Kurkova (parkoviště)
18. 5., 22. 6.
Šiškova - Čumpelíkova
25. 5., 29. 6.
Pakoměřická – Březiněveská
1. 6.
Na Pecích – Chaberská
8. 6.
Služská – Přemyšlenská
11. 5., 15. 6.
V Mezihoří (u plynojemu)
18. 5., 22. 6.
Na Pěšinách - Pod Statky
25. 5., 29. 6.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
9. 6.
Uzavřená                27. 4., 1. 6.
Trojská - Nad Trojou
2. 6.
Písečná – Na Šutce 
12. 5., 15. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
19. 5., 22. 6.
Třeboradická - Košťálkova
26. 5., 29. 6.
Havlínova – Pohnertova
2. 6.
Libišská (parkoviště)
9. 6.
Podhajská pole (parkoviště)
12. 5., 15. 6.
Gdaňská - Toruňská
19. 5., 22. 6.
Hnězdenská - Olštýnská 
26. 5., 29. 6.
Mazurská (u trafostanice)
2. 6.
Řešovská - Zelenohorská
9. 6.
Zhořelecká - Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
12. 5., 15. 6.
V Nových Bohnicích – K Farkám
19. 5., 22. 6.
Dolákova – Hackerova - Kusého
26. 5., 29. 6.
K Mlýnu – Chorušická
2. 6.
Mlazická              5. 5., 9. 6.
Fořtova – Do Údolí
12. 5., 15. 6.
Korycanská – K Ládví
19. 5., 22. 6.
Petra Bezruče - U Pískovny
26. 5., 29. 6.

Pekařova - Jestřebická
31. 5.
Pod Vodárenskou věží (východ-
ní konec)
17. 5., 21. 6.
Stejskalova - U Rokytky
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Valčíkova - Na Truhlářce
7. 6.
Velká Skála - K Haltýři
10. 5., 14. 6.
Frýdlantská (parkoviště u ul. 
Žernosecká)
8. 6.
Batličkova
11. 5., 15. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
18. 5., 22. 6.
Braunerova – Konšelská
25. 5., 29. 6.
V Zámcích (u domu 51/64)
1. 6.
Nad Rokoskou – Na Úbočí
17. 5., 14. 6.
Nad Popelářkou
24. 5., 21. 6.
Křivenická - Čimická 
31. 5., 28. 6.
Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
10. 5., 7. 6. 
Pod Vodárenskou věží 
- Nad Mazankou
2. 6.
Drahorádova
9. 6.
Lindavská
12. 5., 15. 6.
U Pekařky 
19. 5., 22. 6.
Chaberská – Líbeznická
26. 5., 29. 6.

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, jenž 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.

(Placená inzerce)

Životní prostředí, inzerce
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Všímavá žena pomohla 
zadržet zloděje

Na linku 158 v noci 11. dubna 

oznámila svědkyně, že v ulici U Sy-

nagogy se nacházejí dva pacha-

telé, kteří se vloupali do osobního 

motorového vozidla Ford Galaxy. 

Na místo se neprodleně dostavila 

hlídka policie, která zadržela dva 

muže, kteří byli následně předáni 

službě kriminální policie a vyšetřo-

vání k zahájení trestního stíhání.

 

Převrátili automobil
Skupinka čtyř mladíků německé 

národnosti ve věku od 22 do 24 let 

převrátila 29. dubna ve tři hodiny 

ráno na Libeňském mostě na levý 

bok osobní motorové vozidlo Fiat 

Uno. Pachatelé byli hlídkou měst-

ské policie zadrženi nedaleko místa 

činu a hned předání hlídce Policie 

ČR k dalšímu opatření. Ve věci bylo 

provedeno zkrácené přípravné ří-

zení. Mladíci ještě v průběhu říze-

ní poškozenému uhradili vzniklou 

škodu, jejíž výši stanovil přibraný 

znalec. (viz foto)

Přišel se udat
Nestává se to často, ale několik 

takových případů již bylo a též jsem 

Vás o nich informoval. 6. dubna se 

po šesté hodině ranní na Místní od-

dělení policie Libeň dostavil 41letý 

muž, který uvedl, že by po jeho 

osobě mělo být vyhlášeno celostát-

ní pátrání. Po provedené lustraci 

bylo zjištěno, že na muže byl pří-

slušným státním zástupcem vydán 

souhlas se zadržením. Dotyčný byl 

zadržen a předán kriminalistům IV. 

Pražského obvodu.

Nalezli odcizený vůz
Hlídka policie nalezla 11. dubna 

v ulici Pod Kotlaskou odstavené 

osobní motorové vozidlo Hyundai 

Getz. Lustrací uvedeného vozu bylo 

zjištěno, že bylo odcizeno v Praze 5 

na konci roku 2010.  

Opilec oznámil 
neexistující krádež

32letý muž 18. dubna před 

půlnocí policii oznámil, že v ulici 

Na Košince mu bylo odcizeno osob-

ní motorové vozidlo Škoda Octa-

via, které si zde zaparkoval, neboť 

se šel bavit do nedalekého klubu. 

Uvedené vozidlo bylo o pár dní 

později nalezeno hlídkou policie 

v Praze 10, nedaleko místa bydliš-

tě oznamovatele. Dalším šetřením 

bylo zjištěno, že dotyčný v klubu 

požíval alkoholické nápoje. Jelikož 

byl pod vlivem alkoholu a tudíž ne-

mohl řídit vozidlo, zavolal si službu 

poskytující odvoz vozidel a jejich 

majitelů. Služba muže i s vozi-

dlem odvezla do místa bydliště. 

Na tuto skutečnost oznamovatel 

vlivem alkoholu zapomněl, vrátil 

se druhý den ke klubu a zjistil, že 

se zde vozidlo nenachází. Jelikož 

nebylo odtaženo, oznámil jeho od-

cizení. 

Okradl ženu, která 
také porušovala zákon

V Sokolovské ulici 2. dubna 

odpoledne 20letý mladík otevře-

ným oknem sáhl do vozidla Ford 

Ka a z tašky položené na sedadle 

spolujezdce odcizil peněženku. 

Od krádeže pachatele neodradila 

ani přítomnost poškozené, která 

seděla na zadní sedačce vozidla. 

Ta začala pachatele pronásledo-

vat. Lapku následně zadržel poli-

cista v civilu. Po předání pachate-

le hlídce policie bylo zjištěno, že 

mladík již byl za krádeže několi-

krát odsouzen. Případ byl zpra-

cován ve zkráceném přípravném 

řízení a do 48 hodin byl předán 

spolu se zadrženým státnímu zá-

stupci k podání návrhu na potres-

tání. 

Případ má ale pokračová-

ní. V ulici Pod Plynojemem byla 

7. dubna po poledni kontrolová-

na 31letá žena při řízení osobní-

ho motorového vozidla Ford Ka, 

přičemž sedla za volant, ačkoliv 

jí příslušný soud uložil mimo jiné 

trest zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení všech motorových 

vozidel na dobu dvou let. Žena 

byla dle ustanovení § 76 trestního 

řádu zadržena. Ve věci bylo pro-

vedeno zkrácené přípravné říze-

ní, přičemž státnímu zástupci byl 

předložen návrh na podání návrhu 

na potrestání. Všímavý čtenář si 

zajisté řekne, že o vozidle Ford Ka 

se v tomto článku již jednou ho-

voří. A má pravdu. Tato zadržená 

žena je ženou poškozenou v přípa-

du krádeže peněženky přes okén-

ko vozidla.

Zatkli spolujezdce
V ulici Františka Kadlece

27. dubna večer hlídka policie 

zatkla 29letého muže, který byl 

jako člen posádky v právě kont-

rolovaném vozidle. Na muže pří-

slušný soud vydal příkaz k zatče-

ní. Dotyčný byl umístěn do cely 

předběžného zadržení, odkud byl 

eskortním oddílem v ranních hodi-

nách převezen k soudu.    

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte mi prosím tou-
to cestou vyslovit slova díků 
společnosti DMA s. r. o., která 
po dobu rekonstrukce kolejo-
vého svršku v ulici Zenklova 
umožnila služebním vozidlům 
Policie ČR průjezdy jejich are-
álem. 

npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY
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Strážníci kontrolovali kázeň chodců
Pět dní v kuse kontrolovali strážníci v Praze 

chodce a cyklisty. Jestlipak respektují semafory? 

Jestlipak chodí po přechodech? A jestlipak jezdí 

tam, kde mají? Odpověď je poměrně jednodu-

chá: NE.

Zejména někteří chodci nerespektují své po-

vinnosti. Jen v rámci Prahy 8 jich strážníci při 

přestupku přistihli 89. A nešlo jen o přecházení 

na červenou, lidé také hojně přecházeli vozovku 

mimo přechody nebo přelézali svodidla či zábradlí.

„Chodci si bohužel skutečně neuvědomují, že 

pokuta od strážníka je ve skutečnosti ta nejmen-

ší komplikace, kterou si takovým přecházením 

mohou způsobit. Zejména u lidí, kteří přechá-

zejí vozovku mimo přechod, se často setkáme 

s argumentem, že přechod je dál a je bolí nohy. 

Jenže těch pár metrů může takového chodce 

stát život,” vysvětlil ředitel Obvodního ředitelství 

Městské policie Praha 8 Jaroslav Kašpárek. Podle 

něj celotýdenní akce strážníků nejen z Prahy 8 

měla chodce varovat před rizikem, které pod-

stupují, když přecházejí na červenou nebo kde 

se jim to zrovna hodí. „Valnou většinu zjištěných 

přestupků jsme řešili domluvou, pouze ve tři-

nácti případech volili strážníci pokutu,” dodal 

Kašpárek.

Kromě 89 přestupků chodců odhalili strážníci 

také 14 přestupků cyklistů, všechny řešili do-

mluvou.  -vk-Strážníci kontrolovali i nezodpovědné chodce na křižovatce u Florence

Hasiči se hlásí k projektu Bezpečná osmička
V polovině dubna navštívil starosta Prahy 8 Jiří Janků hasičskou stanici v Holešovicích. Jejím hasebním obvodem je severní 
město a převážná část osmého pražského obvodu. Kuriozitou je fakt, že jde o nejstarší hasičskou stanici v Praze. Byla posta-
vena jako provizorium v době Protektorátu Čechy, Morava a původní stav se zachoval dodnes.

I když vzhled omšelých dřevěných objektů 

budí rozpaky, uvnitř se skrývají dvě bojeschop-

ná družstva hasičské jednotky s nejmodernější 

technikou pro boj s požáry v městských aglo-

meracích a sídlo oddělení strojní služby a dílen. 

Tato stanice je vybavena i technikou pro řešení 

povodňových krizových situací.

Velitel stanice npor. Jiří Rýpar provedl starostu 

stanicí a předvedl techniku, která je určena pro 

Prahu. V průběhu návštěvy, kdy byl Janků svěd-

kem ostrého výjezdu družstva k požáru,  pro-

bíhala diskuse o spolupráci stanice s městskou 

částí. „Chceme navázat na dlouholetou tradici, 

kdy se hasiči podílejí na veřejném dění v regi-

onu, kde žijí a pracují. Spolupráce s Městskou 

částí Praha 8 v programu Bezpečná osmička je 

ideální příležitostí,” řekl Rýpar.       

Velitel stanice nabídl městské části spolupráci 

ve formě preventivních akcí pro děti a mládež 

v programu Hasík. Dále nabídl účast hasičské 

jednotky na akcích pořádaných městskou čás-

tí, kde by prezentovala svoji činnost, vybavení 

a předvedla použití techniky. Janků nabídku spo-

lupráce uvítal a přislíbil hasičům pomoc a pod-

poru při řešení mimořádných událostí na území 

Prahy 8. „Jsme velmi rádi, že se hasiči připojili 

k našemu bezpečnostnímu projektu. Spolu s po-

licejními složkami doplňují okruh složek, které 

jsou  při řešení krizových situací nezastupitelné,” 

konstatoval Janků. -lp-

Velitel holešovických hasičů Jiří Rýpar (vpravo) představil starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků tamní 
stanici
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(Placená inzerce)

Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Chceme-li zkvalitnit život seniorů, je dobré 
znát jejich názor. Podle průzkumu, který proběhl 
v Praze 8 v roce 2005, by nejvíce uvítali zvýšení 
dostupnosti dovozu obědů do domu, domy s pe-
čovatelskou službou, další terénní sociální služby, 
lepší dopravní dostupnost k lékaři, více kulturní-
ho vyžití a zeleně. Naši senioři zjevně nepožadují 
žádný luxus. Radniční koalice se však místo zlep-
šování kvality života obyvatel Prahy 8 rozhodla 
vyhodit oknem přes miliardu korun za předraže-
nou budovu „Nové Palmovky”. Proto lze těžko vě-
řit tvrzení, že současný stav naší městské části je 
způsobený nedostatkem peněz. Je chvályhodné, 
že pro letošní rok byly v rozpočtu MČ schváleny 
fi nanční prostředky na výstavbu Domu sociálních 
služeb v Libni. Ptám se, zda by nejen našim se-

niorům neprospěly také nové zelené plochy s ví-
cegeneračními parky a sportovišti místo rostoucí 
sítě developerských projektů. Praha 8 nezlepší 
novými kancelářemi a nákupními centry mezige-
nerační soužití. Naopak, zaberou se tak poslední 
volné plochy, které by uvítali nejen senioři pro 
volnočasové aktivity.   Život seniorů není možné 

posuzovat jen z materiálního hlediska. Jde také 
o pocit bezpečí. Jde o dostatečně hustou síť drob-
ných obchodů s potravinami a dalšími potřebami, 
díky nimž budou i hůře pohybliví spoluobčané 
soběstační. Jde o dostatek parků v docházkové 
vzdálenosti či „seniorská posilovací hřiště”, která 
udrží příslušníky starší generace ve formě. Jde 
o kvalitní a pravidelnou veřejnou dopravu včetně 
železnice. Jde o přirozená místa setkávání, která 
nebudou rozvracet distributoři drog ani chorobná 
koncentrace „maloobchodu” v obřích hypermar-
ketech. V žádném z těchto parametrů Praha 8 
kladným způsobem nevyniká a radnice dělá málo 
pro to, aby tento stav napravila.   Závěrem přeji 
našim seniorům to, co si v průzkumu přáli nej-
více – zdraví.

Tomáš Průša
člen bezpečnostní 
komise za Stranu zelených

Novou radnicí na Palmovce za lepší zítřky našich seniorů?

Jak by se dal zlepšit život seniorů  

Fórum

Nepochybuji, že až některý z mých kolegů za-
stupitelů ze Strany zelených bude psát článek 
do tohoto fóra, neopomine zdůraznit, že současné 
vedení radnice vyhazuje peníze za projekt Nová 
Palmovka, popíraje tak fakt, že právě on je účel-
ným vynaložením prostředků, které městské čás-
ti budou přinášet prospěch i v době, kdy většina 
z nás v zastupitelstvu dávno nebude vykonávat 
svůj mandát. A také nepochybuji, že si v politic-
kém zápalu zapomenou povšimnout i skutečnos-
ti, kolik péče, jak v minulém období, kdy radnici 
reprezentovala pouze rada ze zástupců ODS, tak 
v současném období reprezentovaném koalicí ODS 
A TOP O9, se věnuje seniorům a jak výrazná část 
rozpočtu jde na pokrytí služeb pro tuto část našich 
obyvatel. 

A tak jako jsme v minulém volebním období  
realizovali například dnes již automaticky braný 

projekt Centra aktivizačních programů pro senio-
ry, projekt domácí asistence, zkvalitňování života 
a prostředí v jednotlivých našich zařízeních sociál-
ních služeb, projekt Bydlení pro seniory, tak i nyní 
na tuto činnost navazujeme a dále rozšiřujeme. 
V těchto okamžicích jsou již téměř dokončeny ob-
vodové zdi bezbariérové jídelny pečovatelské služ-
by. Během několika měsíců bude zbudován první 
venkovní cvičební areál pro seniory (a nejen pro 

ně), který je pilotním projektem ne náhodou re-
alizovaným vedle Domu s pečovatelskou službou 
Burešova, po kterém se tolik volalo. A samozřejmě 
pokračuje projektování nového objektu sociálních 
služeb. Bohužel nemám prostor vyjmenovávat 
dále. 

Samozřejmě vše lze zlepšovat, a tak i naše prá-
ce je neustálým hledáním nejlepšího způsobu péče 
o život seniorů za předpokladu zvážení účelného 
a možného vynaložení fi nančních prostředků v ná-
vaznosti na jejich potřeby. Při svém každodenním 
kontaktu se seniory vidím zejména dluh nás všech 
vůči této skupině, a to především v otevřené ko-
munikaci. Masmédia, která naši společnost posta-
vila na kultu krásy a mládí, vytěsnila stáří na okraj. 
Jsem ráda, že radnice svou činností může napo-
moci v procesu postupné změny vnímání seniorů 
v očích nás všech. 

Vladimíra 
Ludková
zástupkyně starosty 
Prahy 8 za ODS

ODS: Pomáháme změnit vnímání seniorů v očích nás všech

Jak je známo, naše současná populace stále 
více stárne, ale i přesto je pojem „stáří” obecně 
chápán jako cosi negativního. Zejména u mla-
dé generace je potřeba zlepšit celkový pohled 
na seniory. Ne všichni mladí lidé berou seniory 
jako plnohodnotné spoluobčany, a to je samo-
zřejmě velká chyba. Tento stereotypní předsu-
dek vzniká především proto, že „ekonomicky 
neaktivní” senioři jsou bráni jako něco nadby-
tečného. 

Z mnoha stran na nás působí dohady o důcho-
dové reformě a s tím spojené „utahování opasků”, 
které většina občanů chápe jako něco ještě více 
negativního než samotný pojem „stáří”. Je potře-
ba si uvědomit, že každý z nás chce či jednou 
bude chtít prožít klidné a důstojné stáří. K odstra-
nění této mezigenerační bariéry, k vzájemnému 
sebepochopení je naším úkolem do nejbližších let 

napomoci většímu sbližování mladých a seniorů.
K tomu, abychom si mohli užívat pokojného 

stáří, je nutné mít vyřešenu především bytovou 
situaci. Možnost vlastního bydlení je samozřej-
mě možná pouze pro soběstačné seniory. Pro ty 
ostatní jsou v rámci MČ Praha 8 přístupné denní 
stacionáře nebo domy s pečovatelskou službou. 
Seniorům, kteří obývají velké byty a dostanou 
se do tíživé fi nanční situace, je potřeba pomoci 

s hledáním menších bytů, včetně vyřízení veške-
rých formalit se stěhováním spojených. 

V rámci MČ Praha 8 funguje mnoho aktivi-
začních programů. Například škola internetu, 
arteterapie, kurzy cizích jazyků, zdravotní cvi-
čení apod. MČ Praha 8 také připravuje výstavbu 
venkovního hřiště, kde se budou moci senioři 
nejen setkávat, ale také cvičit na zabudovaných 
strojích. Samozřejmě, že jiné fyzické aktivity 
mohou provozovat mladí lidé a jiné senioři, ale 
nové trendy prodlužování aktivního věku tyto 
rozdíly odstraňují. Směrem na západ od našich 
hranic je naprostou samozřejmostí, že v dopo-
ledních hodinách za zvýhodněné vstupné patří 
většina obecních či soukromých sportovišť star-
ším ročníkům. Myslím, že by to byl dobrý námět 
na vykrytí hluchých míst pro mnohé posilovny či 
hřiště na obvodě. 

Aleš Rataj
člen sociální komise RMČ 
Praha 8 za TOP 09

Senioři potřebují důstojné podmínky pro bydlení a možnost aktivního života
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Fórum

I když se dělá na Praze 8 pro seniory hod-
ně a máme instituce, které jim pomáhají (OÚSS 
a Gerontologické centrum), máme co zlepšovat? 
Myslím si, že určitě.

Co bychom mohli zlepšit, bych rozdělil do ně-
kolika oblastí:

- aktivní stáří – rozšířit kluby pro seniory 
do všech lokalit Prahy 8, rozšiřovat nabídku spo-
lečenských aktivit (společné vycházky, cvičení, 
zábava, kroužky, výuka, vzájemná výpomoc, in-
ternet …). Ze strany Prahy 8 to znamená poskyt-
nout vhodné prostory za rozumný nájem, vypsat 
granty, apod. Pokusme se zorganizovat „Senior-
ský den” s odpovídající nabídkou pořadů, burzou 
služeb. Možná založíme novou tradici.

- rozšíření zdravotních a pečovatelských slu-
žeb – nabídku Gerontologického centra (http://

www.gerontocentrum.cz/) a Obvodního ústavu 
sociálně-zdravotnických služeb (http://www.
ouss8.cz) rozšiřovat tak, aby byla fi nančně do-
stupná pro co největší počet seniorů a součas-
ně dbát na prostorovou dostupnost (co nejblíže 
k seniorům). Současně musíme podporovat ná-
bor dobrovolníků, kteří budou seniorům pomá-
hat.

- zapojení seniorů do obecní politiky – zřídit 
„komisi pro seniory”, jako komisi Rady MČ Praha 
8. Tato komise by měla přinášet podněty a podí-
let se na řešení každodenních problémů seniorů. 
Možná by stálo za to vytvořit neformální klub za-
stupitelů – seniorů v našem zastupitelstvu bez 
ohledu na politické tričko.

Obecně musíme při všech projektech dbát 
na to, aby řešitelé pamatovali na bezbariéro-
vé přístupy do objektů, aby nástupní prostory 
na zastávkách MHD byly co nejvíce nízkopodlaž-
ní, aby byl dostatek laviček v parcích a na mís-
tech, kde se čeká na cokoliv.

Na závěr však musím říct. Vždy musíme dbát 
na vzájemnou toleranci, úctu a ohleduplnost, 
protože každý bude jednou seniorem. 

Cyril Čapka
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM

Dbejme na vzájemnou toleranci, úctu a ohleduplnost

Seniorská problematika se v posledních le-
tech dostává vzhledem k demografi ckému vý-
zkumu do popředí zájmu. Přibývají stárnoucí 
ročníky, díky zkvalitňující se zdravotní péči se 
prodlužuje lidský věk. Kategorie „senior” je 
ve společnosti chápana velmi různorodě. Při 
snaze o získání zaměstnání do ní mnohdy spa-
dají i lidé, kterým je kolem padesátky. Může 
v této otázce Městská část pomoci? Možná ano. 
Zlepšením spolupráce s úřadem práce i se za-
městnavateli.

Otázkou do diskuse je také zdravotní péče. 
Její dostupnost pro nízkopříjmové kategorie, 
její možnosti obecně i kupříkladu nadužívá-
ní léků. Je třeba využít znalostí gerontologů 
k přednáškám, které přiblíží a pomohou lidem 

se ve zdravotní péči lépe orientovat. Gerontolo-
gické centrum v Praze 8 je výkladní skříní péče 
o seniory. Totéž platí o  práci  sociálního odboru 
městské části.

Důležitou součástí cílené osvěty by se měla 
stát i základní ekonomická informovanost. Prá-
vě senioři se stále častěji kvůli neuváženým 

půjčkám stávají obětí exekutorů. Zanedbatelná 
není ani spolupráce s Policií ČR v rámci pre-
vence, ať už určité sebeobrany či ochrany před 
zloději. Na tomto poli připravuje Komise Rady, 
kterou vedu, řadu návrhů a podnětů.

Zajímavým experimentem, který navrhovala 
Volba pro Prahu 8 ve svém volebním progra-
mu, je zřízení Komise rady složené výhradně 
ze seniorů, která by předkládala návrhy a sta-
noviska vycházející z jejich zkušeností a pocitů.

 Městská část však nikdy nemůže nahradit 
primární pocit sounáležitosti. Ten musí vychá-
zet z rodiny. Z toho, že péče dospělých dětí 
o rodiče v seniorském věku je stejně samozřej-
má jako péče rodičů o své nezletilé děti. Obá-
vám se, že v mnoha případech tomu tak není.

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8 
za Volbu pro Prahu 8

Služby fungují, chtělo by to více komunikace

 v osmé městské části?

Kvalita lidského života je důležitá ve všech jeho 
etapách, bohužel se však často v pozdějším věku 
zhoršuje. Kvalitu života seniorů ovlivňuje řada 
faktorů, z nichž některé může pozitivně ovlivnit 
i městská část.

S kvalitou života úzce souvisí i bydlení. Pro mno-
hé seniory představují náklady na bydlení obrov-
skou fi nanční zátěž, a to především pro občany 
v jednočlenných domácnostech žijících v nájem-
ních bytech. MČ Praha 8 se bohužel letos rozhodla 
nájemné v obecních bytech zvýšit. Do budoucna by 
měla MČ zvážit použití prostředků získaných pri-
vatizací bytů v Karlíně a v Libni nejen na výstavbu 
radnice s obchodním centrem za 1,2 mld. Kč, ale 
také například i na výstavbu nových malometráž-
ních bytů určených jako sociální bydlení pro seni-
ory.

I pro občany ve vyšším věku je důležitý pohyb. 

MČ Praha 8 se intenzivně věnuje obnově a vý-
stavbě dětských hřišť, neměla by však zapomínat 
na místa, která by mohli využívat i senioři. Někte-
rá z hřišť by mohla být konstruována jako vícege-
nerační a sloužit tak i seniorům, a to umístěním 
cvičebních prvků pro dospělé. Tato tzv. hřiště pro 
seniory již úspěšně fungují na mnoha městských 
částech Prahy. Nejběžnější pohybovou aktivitou 
seniorů je však chůze, a proto by Praha 8 měla 

mít dostatek parků a odpočinkových zón sloužících 
k relaxaci. Na těchto místech by neměly chybět 
především lavičky, kterých je na mnoha místech 
Prahy 8 nedostatek. 

Senioři z Bohnic a Troje negativně vnímají ne-
dávné oplocení Botanické zahrady, které zahrnuje 
i oblast lesoparku a vyhlídkové stráně. Tato místa 
jsou v současné době přístupná pouze za poplatek 
a jen v otevírací době. MČ Praha 8 by s tímto kro-
kem Botanické zahrady měla vyjádřit svůj nesou-
hlas a prosazovat znovuobnovení volného vstupu. 

S vyšším věkem stoupá riziko sociální izolace 
a osamělosti, proto je žádoucí podporovat sociál-
ní kontakty seniorů prostřednictvím aktivit a pro-
gramů konajících se z důvodu snadné dostupnosti 
na různých místech městské části. Zvlášť důležité 
pro seniory je, aby byli o všech  možnostech nabí-
zených služeb a volnočasových aktivit informováni. 

Jana Štollová
zastupitelka MČ Praha 8 
za ČSSD

Podporujme aktivní život seniorů
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem se-
niorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je 
bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička 
internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo te-
lefonicky u paní Dudkové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS 
Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–KVĚTEN 2011

PONDĚLÍ
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
 9 – 9.50 Francouzština pro úplné začátečníky 
  (vede pí Bodláková)
 9 – 9.50 Školička PC a internetu – pokročilí a pokročilí,
10 – 10.50 vede pí. Paulusová
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
9.30 – 10.45 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
  Carbochová)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo  (vede pí Bodláková)
10.30 – 11.15 Anglická konverzace pro pokročilé 
  (vede Ing. Kolářová)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
11.30 – 12.15 Anglický jazyk pro úplné začátečníky
  (vede Ing. Kolářová)
13 – 16 Přístup na internet 
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848

ÚTERÝ
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Anglický jazyk konverzační metodou 
  „mírně pokročilí II” (vede Ing.Vondráček)
10 – 10.50 Anglický jazyk konverzační metodou
   „pokročilí” (vede p. Ing. Vondráček)
11 – 11.50 Anglický jazyk konverzační metodou „mírně
  pokročilí I” (vede Ing. Vondráček)
12.45 – 13.45 Školička PC a internetu - začátečníci
  (vede pí. Formanová)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou 
  pro pokročilé (vede p. Ulč)
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a výuka
  lidových tanců (vede pí Matějková)

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Trénink paměti 
10 – 10.50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví (pí Ing. Kovařínská)
10 – 10.50 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 11.50 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
  (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

13 – 14 Přístup na internet 
13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
  pí Bc. Novotná)
13 – 13.50 Německý jazyk pro radost – začátečníci
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Německý jazyk pro radost – pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Školička PC a internetu 
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková) 
15 – 16 Německá konverzace pro pokročilé 
  od 16. 3. (vede pí Solničková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
10 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
  lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
9.30 – 10.45 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
  Carbochová)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing.
  Carbochová)
13 – 14.30 Přístup na internet
15.30 – 16.20 Školička PC a internetu 
16.30 – 17.20 – mírně pokročilí (vede paní Smitková) 
17.30 – 18.20 Školička PC a internetu 
  – začátečníci  (vede paní Smitková) 

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury 
  (vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka 
  PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 

Programy PhDr. M.Holé mimo první pátek v měsíci.
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Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůn-
kova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka  Šimůnko-
va, tel. 286 883 676. 
Kontakt: 
Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

11. 5. STŘEDA VYCHÁZKA
 Prosek – Naučná stezka
 Sraz na Ládví ve 13.00 hod u fontány
 Pod vedením  Jarky Řezníčkové

16. 5. PONDĚLÍ PETANQUE nebo KUŽELKY
 Na zahradě Gerontologického centra od 13.00 h 
 za příznivého počasí
 Pod vedením Věry Dvořákové

17. 5. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Textilní techniky,  síťování 
 Pomůcky: nůžky, jehla s velkým okem
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč,  pod vedením Alexandry Boušové

25. 5. STŘEDA VYCHÁZKA
 Naučná stezka Střížkov - Podviní
 Sraz na Ládví ve 13.00 hod u fontány
 Pod vedením  Jarky Řezníčkové

30. 5. PONDĚLÍ CELODENNÍ VÝLET - AMERIKA
 Nutno přihlásit na recepci do 23. 5. 
 (Čas bude upřesněn při rezervaci)
 Pod vedením Věry Dvořákové

31. 5. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Drátování 
 Pomůcky: kleště ploché, štípací, s kulatými čelistmi, korálky,
 nádobky k opletení
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč,  pod vedením Alexandry Boušové

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 4. 5.a 18. 5.
 Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením Ivy Hubené

14. 6. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Malba na sklo
 Pomůcky: skleničky nebo porcelán
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč,  pod vedením Alexandry Boušové

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 1. 6.
 Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením Ivy Hubené

Burza seniorů - Program na KVĚTEN 2011

12. 5 od 9:30  - Polštáře raz dva - patchworková dílnička

- s Mgr. S.Kyselovou

16. 5. od 13:00 - Tvoření z korálků s pí V. Urbanovou

- Kytičkové náramky 

26. 5. od 10:00 - Výroba plstěných broží se sl. B.Kubovou

31. 5. od 14:30 – Dendrologická vycházka do parku Boh-

nického ústavu pod vedením Mgr. K. Pinkase. Sraz na stanici 

MHD autobusů č. 177, 200 a 202 – nákupní středisko Odra 

Turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními památ-

kami středních Čech pod vedením RnDr. M. Štulce jsou pláno-

vány a operativně realizovány podle krátkodobých  předpovědí  

počasí.  Sledujte proto aktuální informace o plánovaných ak-

cích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

Jazykové kursy jsou plně obsazené.  Na školičky PC, 

NW, trénink paměti a právní poradnu je nutné se pře-

dem objednat na výše uvedeném tel. čísle nebo osobně 

v kanceláři CAP. Ostatní aktivity jsou volně přístupné. 

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Příprava na ČERVEN 2011
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Pravděpodobně víte, že díky 

Nadačnímu fondu Veolia vzniklo 

v areálu Gerontologického centra 

Šimůnkova 1600, Praha 8 hřiště 

pétanque, které je volně přístup-

né. Ale ještě nevíte o horké no-

vince. Každou středu od 15 hodin, 

počínaje 18. květnem tam budou 

probíhat tréninky pod dohledem 

profesionálů. Bezplatné tréninky 

budou trvat zhruba 60 až 90 minut 

a uskuteční se za každého poča-

sí, neboť máme k dispozici i koule 

do interiéru schválené mezinárodní 

federací pétanque. V případě nepří-

zně počasí se bude konat trénink 

ve vnitřních prostorách Gerontolo-

gického centra.

Co si mám představit pod pro-
fesionálním tréninkem?
 rozcvičení na začátku každého 

tréninku

 část věnovaná technice (trénink 

jednotlivých hodů)

 část věnovaná taktice 

 zápas, zábavné hry pétanque

 to vše v pohodové, ale sportov-

ní atmosféře

Účastnící se postupně seznámí 

i s historií a vývojem pétanque až 

do současnosti jak v České repub-

lice, tak ve světě. Dále i s různými 

modely vedení turnajů a dalšími 

možnostmi, které pétanque nabízí 

nejen seniorům (výměnné akce, 

turnaje v České republice a v okolí, 

sportovní dny). 

Co si mám vzít s sebou?
 pohodlné oblečení, odpovídající 

počasí

 dobrou náladu

 kamarády, které bude také pé-

tanque bavit

 vše ostatní včetně vybavení 

máme pro vás připravené.

Co je cílem projektu?
 ukázat taje pétanque, skvělého 

sportu pro všechny generace

 umožnit Vám radost ze hry 

(zlepšování se v technice i taktice)

 seznámit Vás s lidmi z jiných 

částí Prahy a nabídnout možnost 

zahrát si s nimi.

Kdo se na projektu podílí?
 Nadační fond Veolia

 Gerontologické centrum

 Občanské sdružení Pétanque 

pro vás.

Pétanque přišel až za Vámi. 
Neváhejte a přidejte se. 
Chcete vědět více? Ozvěte se. 
 -red-

Kontakty:
Petr Fuksa
fuksa@petanque-pro-vas.com
www.petanque-pro-vas.com

Michala Tučková
michala.tuckova@gerontocen-
trum.cz
Tel: 286 883 676
   

Tréninky pétanque povedou profesionálové
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Zdravotní a sociální péče

Neslyšícím pomáhá agentura APPN

Tlumočnická služba online, podporované za-

městnávání a právní poradna jsou tři základ-

ní služby poskytované Agenturou pro neslyšící 

- APPN, o. s., která sídlí na adrese Světova 15, 

nedaleko od metra Palmovka. 

Tlumočnickou službu online provozuje APPN 

v tomto rozsahu a kvalitě jako jediný poskytova-

tel sociálních služeb v ČR, zároveň s přísnými po-

žadavky na efektivitu a prokazatelnost jejího vy-

užívání jednotlivými klienty. Služba je využívána 

jak neslyšícími všech věkových skupin, tak i stát-

ními úředníky, lékaři, zaměstnavateli, pracovníky 

soudů, učiteli, sociálními pracovníky, příbuznými 

a známými neslyšících klientů.

Komunikovat s tlumočníky je možné prostřed-

nictvím znakového jazyka s použitím webové 

kamery nebo prostřednictvím českého jazyka 

v psané podobě. Výhoda tlumočníka znakového 

jazyka spočívá v tom, že je zvyklý na písemný 

projev neslyšících a umí znakový jazyk, jehož 

gramatika se promítá i do psané podoby české-

ho jazyka, a zároveň umí projev v českém jazyce 

přizpůsobit jazykovým kompetencím neslyšícího.

Podporované zaměstnávání je rovněž službou 

unikátní v Česku svou efektivitou a specializací 

na skupinu osob se sluchovým postižením. Re-

spektuje individualitu klienta, jeho komunikační 

preference – pracovní konzultanti ovládají znako-

vý jazyk. V roce 2010 z celkem 180 klientů se 

podařilo najít zaměstnání pro 51 z nich. 

Příklad z praxe: Pracovní konzultantce APPN se 

podařilo navázat spolupráci s jednou nově oteví-

rající fi rmou, která přijímala pracovníky na pra-

covní pozici mytí aut. Majitel byl velice vstřícný. 

Chtěl znát odpovědi na otázky, jak se komuni-

kuje s neslyšícím, jak se k němu správně chovat 

a také ho zajímala kultura neslyšících. Domluvil 

se pracovní pohovor, následně zkouška práce 

v myčce a přijetí do nově otevřené myčky. Komu-

nikace v zaměstnání je skvělá. Dokonce neslyšící 

s dalšími slyšícími kolegy se učí navzájem znako-

vý jazyk. Také se spolu schází mimo práci a občas 

si vyjedou třeba i na výlet na hory.

Základní konzultace v právní poradně je bez-

platná, ceník ostatních služeb právní poradny 

APPN je v poměru k cenám běžných právních 

služeb 1:10. Radu a pomoc mohou neslyšící hle-

dat například v oblasti pracovního práva, ale i při 

jiných právních úkonech. 

V rámci aktivit podporovaného zaměstnávání 

proběhl 28. dubna již 3. ročník soutěže Firma 

roku – zaměstnavatel neslyšících, která je oce-

něním pro zaměstnavatele. Akce se konala v pro-

storách Grabovy vily pod záštitou místostarostky 

Prahy 8 Vladimíry Ludkové. Z nominovaných fi -

rem, které překonaly strach z neznámého a za-

městnávají neslyšící (AB plus CZ s. r. o., Alza.cz a. 

s., Česká televize, G4S Cash Solutions (CZ) a. s., 

KFC Blaník, LETOV LETECKÁ VÝROBA s. r. o., MÁ-

LEK & SPOL. s. r. o., Miroslav Dražil – SATTECH, 

Neslt s. r. o., Oresi s. r. o., OSPAP a. s., Rambou-

sek a partner a. s.), byly vybrány tři podle počtu 

došlých hlasů. Vítězem letošního ročníku se pak 

stala fi rma ORESI, která zaměstnává neslyšící 

ve skladovém provozu, a to i na vedoucí pozici.  

Akci podpořila věcnými dary společnost Alza.cz 

a fi nančně personální agentura Nové horizonty, 

která je partnerem občanského sdružení při za-

městnávání neslyšících na otevřeném trhu práce.  

Kontakty:
APPN, Světova 15, Praha 8
tel.: 222 519 835
e-mail:spon@appn.cz
www.appn.cz

V Grabově vile se uskutečnil 3. ročník soutěže Firma roku - zaměstnavatel neslyšících. Druhá zprava místostaros-
ta Prahy 8 Vladimíra Ludková, třetí zprava ředitelka APPN Marie Horáková

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
NEZISKOVÉHO SEKTORU

Foto: Radka Spudilová
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Radnice pomohla postiženému sportovci

Po vystudování základní a rodin-

né školy jsem si našel byt v Praze 

8, kde žiji doposud. Nyní pracuji 

v obecně prospěšné společnosti 

SOCIETA jako administrativní pra-

covník. Můj život by už nemohl exi-

stovat bez sportu, díky němu jsem 

se totiž dokázal osamostatnit. Jsem 

reprezentantem České republiky 

v atletice (hod diskem a vrh koulí) 

již 12 let. Zúčastnil jsem se v roce 

2008 letních paralympijských her 

(LPH) v Pekingu a letos jsem zís-

kal 2. místo na mistrovství světa 

ve městě Christchurch na Novém 

Zélandě v hodu diskem. 

Sportovní klub Jedličkova ústa-

vu již po čtvrté pořádal sportovní 

soustředění pro handicapované 

sportovce na ostrově Gran Canaria. 

Toto soustředění  pro mě bylo vel-

mi důležité, už jen proto, že jsem 

si mohl zatrénovat na stadionu, ale 

i kvůli duševní a fyzické regenera-

ci. Zároveň bylo přípravou na příští 

ročník LPH v Londýně, kde mám již 

díky 2. místu na MS účast jistou. 

Z Prahy jela výprava 11 členů spor-

tovního klubu Jedličkova ústavu 

(včetně jejich asistentů). Byli jsme 

ubytováni v městečku Maspalomas 

u hlavní pláže ostrova Playa de In-

glés v hotelu Gloria Palace, který 

byl plně bezbariérový. Naše sou-

středění bylo čtrnáctidenní. Tréno-

valo se každé dopoledne na stadio-

nu (vrhy, hody) a odpoledne jsme 

chodili na pláž či písečné duny, kde 

jsme se věnovali spíše fyzickému 

tréninku (lezení v písku, apod.). 

Sportovní klub Jedličkova ústavu 

mi zaplatil plnou částku za sou-

středění, ale bohužel fi nanční pro-

středky nedovolily zaplatit i mého 

asistenta, kterého potřebuji denně. 

Na základě této věci jsem požádal 

MČ Prahu 8 a další sponzory a díky 

tomu jsem mohl odjet i se svým 

asistentem na sportovní soustře-

dění. Tímto bych chtěl velice podě-

kovat MČ Praze 8 za jejich přízeň.

František Serbus

Jmenuji se František Serbus, je mi 25 let a od narození trpím dětskou mozkovou obrnou. Od malička jsem odkázán na pomoc 
druhých. Díky sportu jsem se dokázal zvednout z vozíku a naučit se částečně chodit. Sportovat jsem začal už v osmi letech 
ve sportovním klubu při škole Jedličkova ústavu, kde jsem studoval.

Lidé nakupovali u stánků chráněných dílen
Na dvou místech si mohli lidé 

před Velikonocemi nakoupit vý-

robky z produkce chráněných dí-

len. Tradiční akci ve vstupní hale 

takzvaného bílého domu doplnily 

i trhy v prostorách autobusového 

nádraží na Florenci. 

Pořadatelem byla společnost 

ČSAD Praha holding, jež je vý-

znamným zaměstnavatelem osob 

se zdravotním postižením. Trhy 

byly jednak podporou chráněným 

dílnám, které si tak mohou opatřit 

drobné prostředky na svůj provoz, 

ale také nabídkou čekajícím ces-

tujícím, kteří se rozjížděli na veli-

konoční svátky. Slavnostní pásku 

k zahájení přestřihla místostarost-

ka Vladimíra Ludková a generální 

ředitel a člen představenstva fi rmy 

Pavel Vráblík. I do budoucna by 

měla být tato nově zavedená tra-

dice udržena, další trhy jsou pláno-

vané na vánoční dobu.    

Trhy mají podle společnosti při-

spět k tomu, aby handicapovaní 

spoluobčané nestáli odstrčení bez 

pomoci stranou - výroba drobného 

zboží je navíc cestou, jak nacházet 

uplatnění a znovu i lidskou hrdost. 

Akce měla dát všem možnost se-

tkání se zdravotně postiženými 

spoluobčany, poznání jejich krásné 

práce a ocenění práce těch, kteří 

se jim věnují v chráněných dílnách.

 -red-
Zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková si s generálním ředite-
lem ČSAD Praha holding prohlížejí stánky na nádraží Florenc
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Při pádu z kola se nejčastěji poraní hlava

Právě jízda 

na frekventova-

ných cyklostez-

kách zvyšuje ri-

zika.  Často tam 

totiž potkáme ty, kteří svou rych-

lostí a bezohledností ohrožují nejen 

sebe, ale mnohem více i své okolí.

Než usednete za řidítka a vy-

dáte se na výlet, uvědomte si 

to a chraňte nejen své děti, ale 

i sebe. A to minimálně helmou! 

Při nehodách a pádech z kola bývá 

z 44 procent poškozena hlava. 

Nejzávažnější zranění jsou krvá-

cení do mozku a zlomeniny lebky, 

které mohou způsobit i smrt po-

stiženého. A stačí k tomu rychlost 

už 11 km/hod, u dětí ještě méně… 

Jestliže při jízdě Vy, či někdo jiný 

spadne a uhodí se do hlavy, raději 

vyhledejte lékaře. V případě jaké-

hokoli bezvědomí (i krátkého)vo-

lejte rychlou záchrannou pomoc.

Ve 27 procentech úrazů jde 

o poranění ruky. Od malých od-

řenin po velké rozsáhlé odřeniny, 

rány a ranky s možným krváce-

ním, zlomeniny v různých místech 

či případně vykloubení. Ve velmi 

ojedinělých případech může dojít 

i k amputacím. Odřeniny vymyjte 

vodou a odstraňte hrubé nečisto-

ty, ranky a rány zavažte, je-li po-

třeba, stavte okamžitě krvácení. 

Zlomeniny ruky je potřeba fi xovat 

(lze k tělu pomocí trika), vyklou-

benou končetinu nenahazujte, ale 

snažte se ji fi xovat ve vynucené 

poloze. U vážnějších úrazů vždy 

volejte záchrannou službu.

Ve 23 procentech jsou poraně-

na kolena a nohy. Při podezření 

na zlomeninu fi xujte nohy tak, že 

poraněnou nohu svážete ke zdravé, 

u odřenin postupujete stejně jako 

u ruky – vymýváte vodou a odstra-

ňujete hrubé nečistoty.

Malých, ale o to závažnějších 

šesti procent úrazů na kolech se 

týká poranění břicha (řídítka ne-

jsou z gumy...). Vždy jde o vážný 

stav, který nutně vyžaduje okamži-

tý odvoz sanitkou. Může se jednat 

o vnitřní zranění, krvácení do bři-

cha, prasknutí orgánů či perforaci 

střev a prudkou otravu. V případě 

otevřeného poranění dochází k vý-

hřezu střevních kliček. Při podezře-

ní na vnitřní zranění s poraněným 

nemanipulujte, uklidněte jej a umí-

te-li to, proveďte protišoková opat-

ření. Co nejrychleji volejte záchran-

ku. Při otevřeném poranění břicha 

nic neomotávejte okolo břicha, 

pouze sterilně kryjte ránu a pokud 

došlo k vyhřeznutí orgánů, sterilní 

krytí namočíte do čisté vody (orgá-

ny na vzduchu osychají).

Před úrazy se můžete chránit 

vhodnými bezpečnostními prvky 

– helma, chrániče, refl exní prvky 

na oblečení, rukavice  - ale také, 

a to především, ohleduplnou jízdou 

a tolerancí ke svému okolí. 

Libuše Terezie Vojtová, 

lektorka první pomoci

Více na www.kurzprvnipomoc.cz

Zdravotní a sociální péče

Také jste s jarním počasím vytáhli nejen lehčí oblečení, ale i kolo? Po dlouhé zimě si každý z nás potřebuje protáhnout tělo 
a kolo je k tomu ideálním prostředkem. Cyklistické stezky jsou již i tam, kde mohou jezdit naše děti. Ale i při obyčejné jízdě 
na kole se riziko úrazu mnohonásobně zvyšuje. 

Zhruba čtvrtinu poranění při pádu z kola tvoří úrazy nohou. Na snímku 
není skutečné zranění, jde o fi ktivní ukázku při výuce první pomoci 

Gratulace. 
Zřejmě nejstarší muž žijící v Praze 8 Jaroslav Formandl oslavil v dubnu úctyhod-

ných 101 let. Mezi gratulanty v Domově pro seniory – Slunečnice byl i zástupce 

starosty Prahy 8 Ondřej Gros, který oslavenci předal dárkový koš a květiny.Foto: verpa

JAK POSKYTOVAT 

PRVNÍ POMOC
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(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Základní škola Libčická oslavila 30. výročí

Je 20. března 2011. Před budo-

vou jedné základní školy postávají 

hloučky dětí a jejich rodičů. Vel-

kými prosklenými dveřmi nakukují 

dovnitř. Jaké to tam asi bude? Co 

nás tam čeká? Pak se dveře ote-

vřou a všichni se nedočkavě hrnou 

dovnitř…

Zdá se vám, že jste právě prošli 

časovou smyčkou? Že jde o tisko-

vou chybu? Je vám divné, že se 

v Čimicích chodí do školy i v nedě-

li? Každá záhada má své vysvětle-

ní. V neděli 20. března.2011 osla-

vila Základní škola Libčická 30. 

výročí svého trvání.

Již dlouho před slavnostním 

dnem se všude malovalo, uklízelo, 

zdobilo, vařilo a peklo. Do přípra-

vy se zapojili učitelé, zaměstnanci 

školy, žáci i rodiče. Všichni se ze 

všech sil snažili, aby škola přivíta-

la své hosty co nejlépe. Součástí 

slavnostního zahájení bylo vystou-

pení žáků 1. stupně, kteří zazpívali 

plno hezkých písniček, a tak hned 

v úvodu navodili tu správnou, pří-

jemnou a vskutku milou atmosfé-

ru. 

Také jsme se pochlubili novým 

logem školy, které nás bude repre-

zentovat doma i v zahraničí. Au-

torkou je žákyně 9. ročníku Lucie 

Vomastková, která zvítězila v ce-

loškolní výtvarné soutěži.

Mnohé návštěvníky příjemně 

překvapil už samotný vestibul. 

Žádné drátěné klece, ale úhledné 

šatní skřínky. A což teprve nové 

moderní vybavení školy – počí-

tačové učebny, interaktivní tabu-

le, televizní okruh, nový barevný 

a funkční nábytek ve všech učeb-

nách, sociální zařízení, perfekt-

ně vybavená a zrekonstruovaná 

kuchyňka. Za ukázku stála také 

společenská místnost tzv. Auden-

do, kde se žáci scházejí k různým 

akcím a besedám v rámci škol-

ní výuky. Zasedá zde také školní 

parlament. Všechny prostory byly 

vyzdobeny výtvarnými pracemi 

současných žáků i bývalých ab-

solventů. Kdo se pozorně díval, 

mohl i po letech nalézt svůj obrá-

zek z dětských let. Celý program 

byl doplněn zajímavými ukázkami 

a prezentacemi, které probíhaly 

na televizním okruhu.

Velmi krásná, bouřlivá, veselá, 

ale i dojemná byla setkání býva-

lých absolventů s učiteli. Mnozí 

z nich s sebou přivedli a předsta-

vili již své malé „ratolesti.” Bylo 

vskutku na co vzpomínat. Všechny 

malé děti se pak mohly společně 

poveselit a zaskotačit na pestrém 

karnevalu, který byl pořádán v tě-

locvičně.

Bývalí pedagogové a zaměst-

nanci, kterých mimochodem přišlo 

kolem šedesáti, si u malého ob-

čerstvení zavzpomínali na minulá 

léta. Nad šálkem kávy si popoví-

dali o životě. Pro mnohé to bylo 

příjemné setkání po letech. Ne-

zapomněli jsme ani na ty, kteří 

již nejsou mezi námi. Vzpomínalo 

se a povídalo dlouho do večerních 

hodin. Vždyť třicet let v životě lidí 

i jedné základní školy je dost dlou-

há doba. Uvědomili jsme si, že ka-

ždý z nás zde zanechal kus svého 

profesního života i nesmazatelný 

otisk.

Celý slavnostní den se díky 

všem zaměstnancům, žákům, ale 

hlavně vedení školy v čele s paní 

ředitelkou Mgr. Štěpánkou Sýko-

rovou vydařil. Především jí patří 

velký dík za to, jak se v současné 

době škola modernizuje a vylep-

šuje. Tamara Antalová, 

Jana Chalupová

Školství

Je 20. března 1981. Před budovou jedné základní školy postávají hloučky dětí a jejich rodiče. Velkými proskle-
nými dveřmi nakukují dovnitř. Jaké to tam asi bude? Co nás tam čeká? Pak se dveře otevřou a všichni se nedo-
čkavě hrnou dovnitř. Celá budova je slavnostně vyzdobena, vše voní novotou a čistotou…

Návštěva školních psychologů. 
I letos navštívila skupina několika školních psychologů z celé Evropy 

základní školu Libčická v Čimicích. V rámci projektu Academia, který 

slouží výměně zkušeností především v oblasti kariérového poradenství, 

se přijeli kolegové podívat, jaké problémy řešíme u nás. Potěšilo nás, 

že také ve Španělsku, Dánsku, Německu, Francii i Itálii mají podobné 

starosti jako na naší škole a především, že se máme i my čím pochlubit.

Richard Braun, školní psycholog ZŠ Libčická
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V Korycanské opět povládne angličtina 
Mateřská škola Korycanská se 

během letních prázdnin již po čtvr-

té promění v dějiště plné her, zá-

bavy a rozmanitých aktivit v an-

gličtině. Řeč je o příměstských 

jazykových táborech Wattsenglish, 

které si získávají čím dál větší ob-

libu nejen u dětí, ale i u rodičů. Ti 

jsou velmi rádi, že jejich dítko má 

i o prázdninách o kvalitní program 

postaráno.

MŠ Korycanská spolupracuje se 

společností Wattsenglish od roku 

2007 a s výukou angličtiny, do kte-

ré se zapojují všechny děti, má ty 

nejlepší zkušenosti. „Důležité je, že 

se jedná o bilingvní výchovu, kdy 

si děti vůbec neuvědomují, že mají 

angličtinu. S rodilým mluvčím ko-

munikují spontánně. Ty tříleté ze 

začátku pouze naslouchají, pak opa-

kují a později se zapojují a začínají 

reagovat,” vysvětluje způsob výuky 

ředitelka Jarmila Kotrbová. Děti ze 

školky se pravidelně setkávají s ro-

dilým mluvčím, se kterým si vlastně 

v angličtině hrají. „Navíc se snažíme, 

aby témata, která probíráme s dět-

mi v češtině, byla zahrnuta i do an-

glických výukových bloků a program 

celé školky byl v harmonii,” doplňuje 

Kotrbová.

Rodilí mluvčí mají pro práci s dět-

mi potřebnou kvalifi kaci. Pracují 

s nimi metodou Wattsenglish, zalo-

ženou na osvojování si cizího jazyka 

přirozenou cestou. „Velkou výhodou 

tohoto programu je návaznost ang-

ličtiny na ZŠ Libčická i dalších praž-

ských školách, kde jsou rodilí mluvčí 

ze společnosti Wattsenglish integro-

váni přímo do hodiny angličtiny,” říká 

ředitel Wattsenglish Marek Kadlec.  

Nejinak tomu je i na příměstském 

táboře. Rodilý mluvčí i český učitel 

se starají o celodenní program, kte-

rý se pokaždé nese v trochu jiném 

duchu. Jednou se děti přemění tře-

ba na piráty, podruhé budou závo-

dit na olympiádě, potřetí se ocitnou 

na maškarním bále. A přitom se bu-

dou neustále bavit anglicky a ještě 

si u toho užijí spoustu legrace. Pří-

městské tábory mají tu výhodu, že 

děti po celý týden docházejí ráno 

do prostor školky a rodiče si je od-

poledne vyzvednou. „Odpadá tak 

starost rodičů, jak dítě zvládne noc 

v novém prostředí. A pro děti, které 

ještě nechtějí být odloučeny od rodi-

čů, je toto ideální varianta,” dodává 

Kotrbová.

Mateřská škola nabízí pro konání 

tábora vynikající podmínky. Nachází 

se v klidné vilové čtvrti - Čimicích, 

odkud mohou táborníci podnikat vý-

lety do blízkého okolí. Mají kousek 

do Troji, kde se nacházejí botanická 

i zoologická zahrada. Školka kromě 

herny a veškerého vybavení umož-

ňuje využití krásné prostorné za-

hrady, na které se děti, pokud bude 

sluníčko hodně pálit, mohou osvěžit 

probíháním pod keramickými spr-

chovadly.

Tábory jsou určené pro děti 

od pěti do deseti let a uskuteční se 

ve třech termínech: 25. – 29. 7. 

2011, 1. – 5. 8. 2011 a 8. – 12. 8. 

2011. Přihlásit se na ně mohou děti 

mateřských i základních škol z celé 

Prahy, a to prostřednictvím online 

formuláře na http://www.wattsen-

glish.com/letni-jazykove-tabory/

primestske-tabory/praha/. -jko, jkr-

ZŠ při Psychiatrické léčebně Bohnice v novém
Po celkové rekonstrukci dislokovaného praco-

viště ZŠ při psychiatrické léčebně Bohnice v Poz-

naňské ulici se žáci vrátili do budovy školy a mo-

hou se tak učit v nadstardardních podmínkách.

Rekonstrukce byla zahájena týden před hlavní-

mi prázdninami, tj. 25. června  2010. Stavební-

mi úpravami se podařilo změnit vnitřní dispozice 

budovy, a tak získat nejen nové, ale hlavně vy-

hovující prostory  pro třídy, tělocvičnu s komplet-

ním hygienickým zařízením, počítačovou učebnu 

a školní družinu. Všechny prostory  splňují jak 

hygienické, tak estetické nároky 21. století. 

Tato budova školy je určena pro výuku žáků, 

kteří pro své psychické potíže nejsou schopni 

zvládnout běžnou základní školu. Třídy mají 

od 1. až do 9. ročníku malý počet žáků a roz-

sah výuky je přizpůsobován individuálně podle 

možností, schopností a momentálnímu zdra-

votnímu stavu každého žáka, a to po dohodě 

s ošetřujícím lékařem. Zahrada školy umožní 

všem žákům pohybovou kreativitu s přiro-

zenou relaxací na čerstvém vzduchu. Rodiče 

žáků, kteří by měli zájem o případnou výu-

ku svého dítěte, mají samozřejmě možnost 

si školu prohlédnout a seznámit se s výukou 

a zázemím školy.

Poděkování za novou školu patří samozřejmě 

zřizovateli základní školy za tak velkou investici, 

Městské části Praha 8 za podporu rekonstrukce, 

Mateřské školce v Poznaňské a ZŠ v Ústavní, 

kam děti docházely přechodně na obědy a všem 

dalším subjektům, které pomáhaly.

Osmnáctiletá tradice školy je zárukou dob-

rých výsledků našich žáků a současné její mo-

derní prostory zpříjemní nejenom výuku, ale 

i celkové klima naší školy. -plb-

Školství
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Školství, pozvánky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části 

odbor školství

Provoz mateřských škol MČ Praha 8 o letních prázdninách škol. 
roku 2010/2011

V souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, v platném znění, stanovili ředitelé mateřských škol 
po projednání se zřizovatelem, Městskou částí Praha 8, omezení a pře-
rušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin školního roku 
2010/2011. Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

od 1. 7. do 8. 7. mateřské školy uzavřeny

od 11. 7. do 22. 7. Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32
 Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2 
 – pracoviště Lindnerova 1

od 25. 7. do 5. 8. Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1

od 8. 8. do 19. 8. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, 
 U Školské zahrady 4 - 
 pracoviště Mateřská škola U Školské zahrady 8
 Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2

od 22. 8. do 31. 8. mateřské školy uzavřeny

Zákonní zástupci přihlásí své dítě na prázdninový provoz 
ve své kmenové mateřské škole do 13. 5. 2011

Školní rok 2011/2012 bude zahájen na mateřských školách, zřizovaných 
Městskou částí Praha 8,   v e    č t v r t e k   d n e   1.   z á ř í   2 0 1 1.

Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

Týdenní úplata za předškolní vzdělávání a za stravné 
v mateřských školách zajišťujících letní prázdninový provoz

Mateřská škola, Měsíční Týdenní Celodenní Celodenní
Praha 8  úplata úplata týdenní stravné týdenní stravné
 za   Strávníci do 6 let Strávníci 7 let
 vzdělávání

Poznaňská 32 700 Kč 175 Kč 33 Kč = tj. 165 Kč 36 Kč = tj. 180 Kč

Na Korábě 2 640 Kč 160 Kč 33 Kč = tj. 165 Kč 36 Kč = tj. 180 Kč

Bojasova 1 800 Kč 200 Kč 33 Kč = tj. 165 Kč 36 Kč = tj. 180 Kč

U Školské zahrady 8  700 Kč 175 Kč 35 Kč = tj. 175 Kč 38 Kč = tj. 190 Kč

Chabařovická 2 720 Kč 180 Kč 33 Kč = tj. 165 Kč 36 Kč = tj. 180 Kč
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Výstava představuje proměny Karlína

Od 11. května je výstava k vidění v Muzeu 

hlavního města Prahy v ulici Na Poříčí Na Florenci, 

a to denně kromě pondělí od 9 do18 hodin. Dal-

ší části výstavy si můžete prohlédnout v budově 

Úřadu městské části Praha 8, tzv. bílém domě, 

kde je umístěna část nazvaná Národopisná výsta-

va českoslovanská 1895, a v Libeňském zámku, 

kde je možné zhlédnout část představující výběr 

z nezajímavějších fotografi í. Tyto části výstavy 

jsou k vidění zdarma v pondělí a ve středu v čase 

8 – 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek 8 – 15.30 hodin 

a v pátek v čase 8 – 15 hodin.

Počátky Karlína sahají do let 1816–1817, kdy 

byl z úředního podnětu na území východně od Špi-

tálské (Poříčské) brány založen. Tomu předcházelo 

starší osídlení Špitálska, jak se toto území řádu 

křižovníků s červenou hvězdou ve středověku 

nazývalo. Karlín se stal záhy stejně jako Smíchov 

průmyslovým předměstím Prahy, kde se nejprve 

v první polovině 19. století dařilo textilnímu prů-

myslu a v druhé polovině století strojírenským 

podnikům. Karlín však k sobě poutal pozornost 

svým neobvyklým racionálně urbanistickým ře-

šením domovní zástavby. To spočívalo v systému 

pravoúhle uspořádaných ulic, v nichž vyrostly blo-

ky jedno až dvoupatrových domů, postavených 

v pozdně klasicistním (empirovém) slohu.

Výstava podrobně sleduje vývoj Karlína a jeho 

proměn zejména do počátku 20. století, některé 

jeho změny až do doby nedávné. Na počátku 20. 

století byla předměstská obec povýšena na měs-

to (1903) a po vzniku Československa se Karlín 

stal součástí hlavního města. Jádro výstavy tvoří 

obrazová dokumentace předměstí − od nejstar-

ších rytin a kreseb až po fotografi e, které od po-

sledních desetiletí 19. století zcela převládají. 

K nejpřitažlivějším obrazovým dokumentům patří 

nejstarší pohledy na území Špitálska s Invalidov-

nou, obrazy nejstarší plynárny a provizorní dřevě-

né kaple z počátku padesátých let tohoto století, 

která sloužila potřebám věřících do doby dokon-

čení karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje. 

Dalšími zajímavostmi jsou četná vyobrazení říč-

ního nákladního přístavu mezi karlínským nábře-

žím a Rohanským ostrovem. Stranou pozornosti 

nezůstaly ani trojrozměrné objekty: ojedinělé 

archeologické nálezy z období pravěku a středo-

věku. -mh, pb-

Výstavu Karlín – nejstarší pražské předměstí pořádají od května hned na třech místech Muzeum hlavního města 
Prahy ve spolupráci s odborem kultury Úřadu Městské části Prahy 8. Výstava je třetí ze série, kterou Muzeum 
hlavního města v poslední době připravilo na téma historie a proměny starých pražských předměstí. Současné 
výstavě předcházely dvě výstavy představující: Smíchov – město za újezdskou branou a Libeň – zmizelý svět.

Třetí ročník Bolkova běhu proběhne v sobo-

tu 21. května v areálu Psychiatrické léčebny 

v Bohnicích. Pořádá ho občanské sdružení Ma-

kak Bolek, které v Praze 8 funguje od roku 2009 

a jehož hlavním cílem je dobročinná sbírka ur-

čená k výstavbě nových klecí pro opičáka Bol-

ka (makaka tmavého), žijícího v areálu farmy 

v psychiatrické léčebně Bohnice.

Pro všechny budou připraveny zábavné, 

sportovní i poučné programy, děti se budou 

moci ve farmě areálu psychiatrické léčebny po-

tkat se zde žijícími zvířaty, jako například s la-

mami, oslíkem, kozami, koňmi a samozřejmě 

i s opičákem Bolkem. „Junioři a dospělí startují 

v 10.30 a děti ve 14.30 hodin, startovné činí 

20 a 10 korun,” přibližuje organizátorka akce 

Nikola Stejskalová. 

„Makak Bolek je opička se smutným životním 

příběhem. Část svého mládí prožil v cirkuse, 

odsud byl adoptován bývalým zaměstnancem 

Bohnické léčebny jako atrakce a mazlíček. Když 

dospěl a měl značnou sílu, bylo nutné pro něj 

najít vhodný domov. ZOO Praha neměla o Bol-

ka zájem a makak byl proto provizorně umístěn 

v areálu farmy Psychiatrické léčebny Bohnice, 

kde žije v nevyhovujících prostorech dodnes,” 

řekla.

Podrobnosti o květnovém běhu i o občan-

ském sdružení najdete na www.makak-bolek.

cz. -pb-

Podpořte běh pro makaka Bolka
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Praha 8 si váží hrdinů

Zástupci radnice Prahy 8 jako každo-

ročně položili 5. a 6. května u příležitos-

ti Květnových událostí pamětní věnce, 

a to na čtyřech místech osmé městské 

části - u Mostu Barikádníků, na Ďáblic-

kém hřbitově, u Polského památníku 

v Kobylisích a v prostorách Národní kul-

turní památky Kobyliská střelnice.

„Jsem ráda, že zájem zúčastnit se 

kladení věnců a připomenout si událos-

ti a hrdinské činy našich předků má mnoho 

lidí,” uvedla zástupkyně starosty Prahy 8 Vla-

dimíra Ludková. „Sice se to nezdá, ale dojem 

ze slavnostního kladení věnců je pro každého, 

kdo má jen trochu vztah k naší zemi, výjimeč-

ný. Alespoň jednou přijít se podívat bych do-

poručila každému.”

Radnice osmé městské části nezapomíná 

ani na úpravu drobných pomníčků. Celkovou 

obnovou proto v průběhu dubna prošlo bez-

prostřední okolí pomníku padlých a umuče-

ných bojovníků za svobodu z let 1939 – 1945 

v Libčické ulici v Čimicích.

 -hš, pb-

Pomníček padlých a umučených
v Libčické ulici nyní a před měsícem 

Praha 8 oslavila Den Země

Osmá městská část se tradičně připojila 

k oslavám Dne Země, který připadá vždy 

na 22. dubna. Informační akce pro veřejnost 

nejen k problematice odpadů u příležitosti 

svátku Dne Země proběhla v Praze 8 v pondělí 

2. května 2011 mezi 9. a 15. hodinou před 

budovou úřadu MČ Praha 8 v Ulici U Meteoru 

v Libni.

Na Dni Země v Praze 8 se letos podílel rekord-

ní počet organizací. Kromě Magistrátu hlavní-

ho města Prahy a jím oslovených subjektů šlo 

například o Ipodec – Čisté město, Lesy hlav-

ního města Prahy, Obvodní myslivecký spolek 

Praha 8 a také trojici základní škol z Prahy 8, 

které si připravily speciální ekologicky zamě-

řený program. Poděkování patří ZŠ Lyčkovo 

náměstí, ZŠ Bohumila Hrabala a ZŠ Libčická.

 -pb-

 ITALSKÝ KONCERT

Zveme Vás na koncert italského  
pěveckého sboru Salerno Clasica

3. června v 19.00 hodin
v obřadní síni Libeňského Zámečku

dirigent  Luciano D’Elia
soprán Anna Pietrafesa
solo na fagot Pellegrino Armellino
klavír Stefania Cucciniello
saxofon Filomena Cilento
pěvecký sbor Salerno Clacica

Program:
italská operní a fi lmová tvorba 
a slavné písně italského jihu

Vstup volný

KLUB V. KOLONA
Otevřeno: po - pá 13:00 - 21:00 hod., so - ne 13:00 - 18:00 hod.
Adresa: areál PL Bohnice v Divadle za plotem, Praha 8, 
 bus číslo 200 ze stanice metra Kobylisy na zastávku Odra

PROGRAM KVĚTEN 2011
Čt 12. 5. Asfaltový ráj - rock’n’roll získaný z ropy 
Čt 19. 5. SHB - hudba, která podpoří dobrou náladu i trávení 
Čt 26. 5. Další překvapení pana Jahody - vernisáž, koncert, afterparty Miki discjockey,
 začátek v 17:00 
Pá 27. 5. BUBÍNKY  - tradiční bubínkářská jam session
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Noc kostelů se uskuteční koncem května
Šest duchovních míst v Praze 8 se připojí k letošní Noci kostelů 2011. Nádherná akce Noc kostelů 2011, která proběhne v celé České republice 

v pátek 27. května, se uskuteční v Praze 8 díky úžasné iniciativě a neuvěřitelnému zapojení jednotlivých farností a sborů. Akci osobně podporuje také 

místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková: „Nesmírně si vážím každé komunity, která dobrovolně připraví zajímavý program pro druhé, v rámci Noci 

kostelů to bude hned šest farností či sborů z Prahy 8, které se od večerních do nočních hodin budou věnovat nejen svým členům, ale široké veřej-

nosti. V loňském roce jsem viděla, jak náročná to je příprava a s jakým nasazením pracovali pro návštěvníky dobrovolníci při kostele sv. Petra a Pavla 

ve Starých Bohnicích.” 

V letošním roce můžete navštívit tato duchovní místa: Husovu evangelickou kapli v Libni, Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích, Kostel U Jákobova 

žebříku v Kobylisích, Kapli sv. Karla Boromejského v Karlíně, Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně a Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše na Kobyliském 

náměstí. „Letošní Noc kostelů v Praze 8 bude plná krásných kulturních a společenských zážitků, programy upoutají opravdu každého. Noc kostelů nemá 

smysl pouze pro věřící, ale slouží pro setkání a zastavení nás všech a já vás z celého srdce prosím, přijďme poděkovat svou účastí dobrovolníkům, kteří 

pro nás připravili tak bohatý program,” dodala Ludková. 

Z programu Noci kostelů v Praze 8 vybíráme to nejzajímavější, kompletní program najdete 
na www.nockostelu.cz, v kategorii věnované pražským místům:  

kostel sv. Petra a Pavla, Praha 8 - Bohnice
15:30 16:00 Komentovaná prohlídka kostela pro děti 
17:25 17:50 Modlitba růžence
18:00 18:45 Mše svatá
19:30 20:00 1. večerní čtení: Bruno Ferrero: 
  Příběhy pro potěchu duše
20:00 20:30 Noční prohlídka kostela za svitu svíček se 
  zasvěceným výkladem nejen o historii 
  bohnického kostela
22:00 22:30 2. večerní čtení: 
  Jean Giono: Muž, který sázel stromy
22:30 23:00 Koncert pravoslavné hudby 
  – vokální kvartet Bacillus Essencis
23:15 23:45 Varhanní improvizace
23:45 00:00 Modlitba breviáře – společné zakončení

Husova kaple evangelického sboru, Praha 8 – Libeň
18:00 18:10 Zahájení Noci kostelů. Farář sboru Roman Mazur 
  symbolicky otevře dveře evangelické kaple 
18:10 19:00 Koncert hudební skupiny Geshem
19:00 19:45 Tak jsme tedy šli aneb Svatojakubská pouť -
  setkání peregrinů. Beseda o cestě s těmi, 
  kdo trasu
  také prošli, i s těmi, kdo se do Santiaga chystají 
  či o pouti jen sní
20:00 21:00 Duchovní písně a skladby
21:30 22:15 Křesťané a moderní hudba
22:15 22:30 Slovo na cestu. Závěrečné meditativní 
  zamyšlení faráře Romana Mazura 
  nad slovy Bible s modlitbou 

kaple sv. Karla Boromejského, Praha 8 - Karlín
19:00 19:30 Nešpory, večerní liturgická modlitba
19:30 20:00 Možnost ztišení a prohlídky kostela
20:00 20:45 Četba vybraných biblických úryvků 
  a reprodukovaná hudba
21:30 22:00 Modlitba chval a díků, modlitba za město

kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 8 - Karlín
18:30 19:00 Mše svatá

19:10 19:45 Prohlídka varhan s komentářem pana varhaníka
20:00 20:45 Výstup ke zvonům kostela 
21:00 21:30 Komentovaná prohlídka kostela, povede 
  P. Miroslav Cúth 
22:00 22:30 Varhanní hudba, varhaník Ivan Diblík 
00:00 00:05 Svatováclavský hymnus Půlnoční 

kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha 8 – Kobylisy
16:00 17:50 Prohlídka kostela pro rodiny s dětmi tvořivou 
  a zábavnou formou 
18:00 18:25 Modlitba růžence
18:30 19:15 Eucharistická bohoslužba
20:00 20:30 Koncert hudební skupiny Geshem 
20:45 21:15 Výrazový tanec
21:15 22:00 Prohlídka kostela a vnitřních prostor 
  při svíci s výkladem
22:00 22:45 Koncert chrámového sboru sv. Terezie
22:50 23:00 Závěrečné slovo a požehnání faráře 
  P. Josefa Brtníka

kostel U Jákobova žebříku, Praha 8 – Kobylisy
18:00 18:20 Zpěv českého pěveckého sboru Contiola Jacobi
19:00 19:05 Představení Komunitního centra 
  U Jákobova žebříku, o. s.
19:15 19:20 Zpěv českých, japonských a korejských dětí
19:50 20:00 Komorní hudba. Flétna a další nástroje 
  – Korejci, Japonci, Čech
20:20 20:30 Zpěv korejského pěveckého sboru
21:00 21:20 Zpěv písně Haleluja (Händel) a dalších 
  písní všech přítomných za doprovodu varhan 
  každý ve svém jazyce
21:35 21:45 Slovo Miloše Rejchrta o noci a kostelích 
21:45 21:50 Modlitba Páně, požehnání 
  a společný zpěv písně „Ubi caritas” 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

34 KVĚTEN 2011

Kultura

Světová premiéra Ukradeného vajíčka
Salesiánské středisko mládeže, o. p. s. v Kobylisích Vás srdečně zve na divadelní představení Ochotných Such-
dolníků. Uvidíte světovou premiéru s názvem Ukradené Vajíčko, kterou podle úryvků tří knih spisovatele Lud-
víka Aškenazyho -Ukradený měsíc, Dětské etudy a Vajíčko - zpracovala scenáristka, režisérka a akademická 
malířka v jedné osobě Adriana Skálová.

V divadelní hře se snoubí maxi-

mální snaha o vyjádření Aškenazy-

ho poetiky něžné všednosti s pro-

línáním reálného a snového světa, 

ve kterém se dějí veskrze prozaické 

věci. Hluboká lidskost a pochopení 

dětského vnímání světa. Kluci vy-

růstají, zlobí, tropí si z lidí žerty, 

procházejí kdejakým utrpením, až 

se jim nakonec dostane ukradené-

ho vajíčka. 

Kde a kdy bude možné Ukradené 

vajíčko zhlédnout?

Vypravte se s dětmi v pondělí 16. 

května do Salesiánského divadla 

na Kobyliském náměstí. V 18 hodin 

Ochotní Suchdolníci ve své světové 

premiéře představí hru „Ukradené 

vajíčko”.

Svoji účast na představení přislí-

bil i jediný syn spisovatele L. Aške-

nazyho, pan Jindřich Mann, který je 

zároveň i vnukem slavného němec-

kého spisovatele Heinricha Manna. 

Ve druhé části večera ochotníci 

předvedou hru Róza strážné stra-

šidlo, podle stejnojmenné knížky 

rakouské spisovatelky Christine 

Nöstlingerové.

Dobrovolné vstupné za divadelní 

představení pomůže opravit další 

část hřiště pro děti, které denně 

navštěvují Salesiánské středisko 

mládeže a tráví zde svůj volný čas 

především sportovními aktivitami. 

Mnoho z těchto dětí pochází z na-

rušených a neúplných rodinných 

poměrů a Středisko se pro ně stává 

druhým domovem, kde nacházejí  

vstřícné přijetí, přátelství, bezpeč-

né prostředí a dobrý příklad pro 

svůj růst.  

Na konto pomoci - hřiště pro děti 

- je možné přispívat na č.ú: 43-

7008160297/0100

nebo zasláním SMS na tel. č. 

87 777 ve tvaru DMS ORATOR. Cena 

jedné DMS je 30 Kč. Veřejná sbírka 

je povolena Magistrátem hlavního 

města Prahy do 27. dubna.2013. 

 Přijďte se bavit i pomáhat.

-red- 

Dne 22. května od 14.00 hod. se uskuteční cyklistický výlet

„Po stopách Bohumila Hrabala”

s výkladem a čtenými ukázkami z povídek 
a novel nejslavnějšího z Libeňáků.
Sraz v ulici Na Hrázi Věčnosti 24, před koláží Pocta Bohumilu Hrabalovi.
Trasa nenáročná, do 15 km, účast bezplatná.
Na setkání s Vámi se těší Michal Švarc, pábitel.

Skautské století aneb sbíráme příběhy pamětníků
Skautské století je projekt 

svazu skautů a skautek Junák 

ve spolupráci se sdružením Post 

Bellum a Ústavem pro studium totalitních reži-

mů. Záměrem projektu je zaznamenat příběhy 

skautských pamětníků, které si můžete přečíst 

a poslechnout na zmiňované webové stránce. 

„Projekt si klade za cíl zprostředkovat setkávání 

mezi příslušníky mladší a starší generace v Juná-

ku a zmenšovat tak prohlubující se mezery mezi 

nimi,” vysvětluje vedoucí projektu Miloš Říha.

Mezi prvními oddíly, které pořídily nahrávku, 

byl i oddíl skautek z Kobylis. „Natočili jsme bý-

valou vedoucí skautských dívčích oddílů v Ko-

bylisích. Samy jsme byly překvapené, kolik 

nového jsme se toho při setkání dozvěděly. 

Určitě budeme pořizovat další,”říká součas-

ná vedoucí oddílu skautek Kateřina Kudělová.

„Leželi jsme tváří k zemi a jeden esenbák 

do nás vystřílel celý zásobník, já to koupil do nohy, 

pak jsem slyšel, že je někdo okřiknul - soudruzi, 

soudruzi, neprasečte, potřebujeme taky nějaký 

živý!” vypráví Radomil Raja, jeden z pamětníků, 

který se zapojil do nového skautského projektu 

Skautské století. V červenci 1949 se Raja společ-

ně se skupinou sedmi dalších skautů pokusil pře-

jít hranice v Jizerských horách. Za ranního roz-

břesku je ve stanech přepadla státní bezpečnost, 

dva z nich při zásahu zastřelila a zbytek zatkla. 

Většině z nich bylo méně než osmnáct let. 

Další skaut Leopolold Färber za války přenášel 

zprávy mezi protinacistickými odbojovými skupi-

nami. V květnu 1950 jej zatkla státní bezpečnost 

poté, co děti z jeho oddílu rozhazovaly po kraji 

letáky s nápisem „Smrt komunismu!”. Inspirovalo 

je k tomu jeho vyprávění o válce. Byl odsouzen 

na šestnáct let vězení.

Tyto dva i řadu dalších podobně silných příbě-

hů najdete na webové stránce projektu Skautské 

stoleti: www.skautskestoleti.cz. Ta se má brzy 

stát nejbohatším zdrojem materiálů o historii 

skautingu na našem území. Do její tvorby se za-

pojí desítky mladých lidí z celé republiky, mezi 

nimi i skauti a skautky z Prahy 8.

Pokud znáte zajímavé pamětníky skautské his-

torie na Praze 8, nebo jimi sami jste a měli byste 

zájem o natočení rozhovoru, který bude umístěn 

na uvedeném webu, kontaktujte nás na adrese 

skautskestoleti@skaut.cz.

Václav Zeman, vedoucí v karlínském

skautském středisku Sfi nx
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Praha 8 připravila 
exkluzivní koncertní cyklus

Osmá městská část připravila 

na rok 2011 exkluzivní koncert-

ní cyklus Oktáva 2011, nad nímž 

převzal patronaci houslista Jaro-

slav Svěcený. Během celého roku 

bude na programu osm koncertů 

(26. 5., 15. 6., 17. 9., 20. 10., 7. 

11., 29. 11.), dva se již uskuteč-

nily. Místa koncertů byla vybrána 

rovnoměrně po celém území Pra-

hy 8 - v KD Krakov v Bohnicích, 

v Divadle Karla Hackera v Kobyli-

sích a v Libeňském zámku.

Zahajovací galakoncert, na kte-

rém vystoupil Jaroslav Svěcený 

a Julie Svěcená (housle) a Vác-

lav Mácha (klavír), se uskutečnil 

v sobotu 30. dubna v KD Krakov. 

„Během roku proběhnou další 

koncerty a recitály, od jazzu až 

po vystoupení první dámy české 

harfy, paní Kateřiny Englichové. 

S tím, že na víc jak polovině kon-

certů vystoupí patron projektu 

Jaroslav Svěcený,” řekla místosta-

rostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. 

Kromě samostatných koncertů 

je na září připraven „Velký den 

houslí”, kdy v Libeňském zámku 

proběhne jednodenní výstava uni-

kátních italských, francouzských, 

německých a českých houslí z 18. 

- 21. století s komentovanými 

prohlídkami Jaroslava Svěceného. 

Den pak vyvrcholí večerním hous-

lovým koncertem za doprovodu 

cembala a klasické kytary. „Výsta-

va, která představí tajuplnou his-

torii houslí a houslových rarit, jako 

jsou mramorové housle či hrající 

nástroje různých tvarů a velikos-

tí, bude samozřejmě určena ná-

vštěvníkům všech generací. Jedi-

nou podmínkou je snad jen zájem 

o hudbu,” dodala místostarostka.

 -hš-
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Antifetfest se opět rozjíždí

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku 
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku 
a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784) 
Langweilův model Prahy 
z let 1826–1837  
3D kino – virtuální průlet Langweilovým 
modelem Prahy. 
Muzeum pro děti – vítejte 
ve středověkém domě

VÝSTAVY 
Pražské výletní restaurace 
do 22. 5. 2011
Karlín – nejstarší předměstí Prahy 
11. 5.–6. 11. 2011            
Komentovaná prohlídka 
18. 5. s autorem výstavy 
PhDr. Zdeňkem Míkou

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Interaktivní programy
Na interaktivní programy si objednávejte 
na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo 
na emailu: edu@muzeumprahy.cz
Domovní znamení
Vytvoř si svou rodinu 
aneb usedněte u jednoho stolu 
Vyber si řemeslo
Eliška Přemyslovna 
a Jan Lucemburský
Moje královská cesta                     
Multikulturní Praha za doby Karla IV.
Arcimboldo na dvoře Rudolfa II.
Jak jsem „ploul” se strejdou Františkem
Plnou parou vpřed! 

Archeologické programy pro školní 
a zájmové skupiny
Na archeologický program se objednávejte 
minimálně 10 dní předem, 
tel: 251 106 513 nebo e-mail: bacova@
muzeumprahy.cz.
Seznamte se s archeologií 24. 5. – 27. 5.

Multikulturní programy
Na multikulturní program je nutné se 

předem objednat na tel. 221 709 669 
nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz
Žijí s námi, žijeme s nimi

Komentované prohlídky expozice 
pravěku a středověku
Na komentované prohlídky se 
objednávejte na tel.: 221 709 677, 
721 330 470 nebo na emailu: edu@
muzeumprahy.cz 

PROGRAMY
PRO VEŘEJNOST
Archeologické programy 
pro děti a dospělé
Seznamte se s archeologií:  
28. 5. v 10.00 hod.

Akademie volného času
Více informací na www.muzeumprahy.cz 
nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: 
suska@muzeumprahy.cz
Cyklus odborných přednášek Pražský 
industriál
19. 5. Hostivař, Dolní Měcholupy 
– Ing. Vladislava Valchářová  

22. 5. při příležitosti oslavy  
Mezinárodního dne muzeí a galerií, 
vstup do hlavní budovy muzea na Florenci 
a Podskalské celnice na Výtoni zdarma. 
28. – 29. 5. v rámci akce Bambiriáda je 
vstup pro účastníky zdarma (po předložení 
permanentky) do hlavní budovy do hlavní 
budovy na Florenci a Podskalské celnice 
na Výtoni.

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, 
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 
hodin. Na Velikonoční pondělí 25. 4. je 
muzeum zavřeno. 
Vstupné: 
základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 
50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 
6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 
30 Kč (pedagogický dozor zdarma).

www.muzeumprahy.cz
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Pozvánky

BIBLIOBUS MKP

Jízdní řád pojízdné knihovny MKP 

Čimice - Na Zámkách Čtvrtek

14.00 – 18.00 hod.

liché týdny:

12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.
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Sport

Fotbalový pohár starosty získal Jablonec
Velikonoční prázdniny vyu-

žil libeňský fotbalový klub pro 
uspořádání hned dvou turnajů 
pro kategorii mladších přípra-
vek, jichž se za téměř letního 
počasí zúčastnilo celkem 20 
mužstev z Prahy, Středočeské-
ho a Severočeského kraje.

První turnaj pro hráče ročník 

narození 2002 a mladší „O pohár 

Starosty MČ Praha” se uskutečnil 

v Libni 21. dubna. Dvanáct účast-

níků bylo rozděleno do dvou skupin, 

ze kterých vzešli čtyři semifi nalisté. 

Domácí FK Meteor Praha VIII, FK 

Viktoria Žižkov, FK Baumit Jablonec 

a FC Tempo Praha A. V prvním semi-

fi nále zvítězilo mužstvo Tempa nad 

domácím  týmem 2:0 a ve druhém 

si podle očekávání poradil Jablonec 

s Žižkovem 4:1. V závěrečných zá-

pasech o umístění na „bedně” si na-

před  po vítězství 2:0 nad Žižkovem 

zajistili bronzové medaile a pohár 

za třetí místo hráči pořádajícího klu-

bu. Finálový duel Jablonce a Tempa 

A pro sebe rozhodli v poměru 4:2 

hráči ze severu Čech a po zásluze 

si odvezli pohár pro vítěze. Ceny 

pro nejlepší mužstva, jednotlivce 

ale i pamětní a drobné dárky všem 

účastníkům věnované MČ Praha 8 

předal místostarosta Ondřej Gros.

 -ps-

Celkové pořadí turnaje „O pohár Starosty MČ Praha 8”
1. FK Baumit Jablonec, 2. FC Tempo Praha A, 3. FK Meteor Praha VIII, 4. FK V. Žižkov, 

5. Bohemians 1905, 6. FC Zličín, 7. SK Kladno, 8. FK Brandýs-Boleslav, 9. FK Kolín,    

10. FC Tempo Praha B, 11. FK Příbram, 12. TJ Březiněves.

Individuální ocenění: nejlepší střelec – Daniel Ježek (Jablonec), nejlepší brankář – Jakub Surovčík (Mete-

or), nejlepší hráč – Tomáš Lusk (Tempo A).

Druhý turnaj „O pohár FK Meteor Praha VIII” proběhl na hřišti v Bedřichovské ulici na Velký pátek 

a byl určený pro hráče narozené v roce 2003 a mladší. Klání se účastnilo osm mužstev, která si to rozdala 

systémem každý s každým. Suverénem tohoto turnaje se stalo mužstvo SK Motorlet Praha, které v sedmi 

zápasech neztratilo ani bod. Na druhém místě se umístil FK Mladá Boleslav a třetí příčka patří domácímu FK 

Meteor Praha VIII.

Další pořadí: 4. FK Baumit Jablonec, 5. SK Slaný, 6. FK Boh. Praha, 7. SK Benešov, 8. TJ Březiněves.

Individuální ocenění: nejlepší střelec – Lukáš Sušanka (Motorlet), nejlepší brankář – Tomáš Viktorín (Jab-

lonec), nejlepší hráč – Jakub Vlček (Ml. Boleslav).

Ceny pro nejlepší týmy i hráče předal mladým fotbalistům místostarosta Prahy 8 a odchovanec Meteoru Ondřej Gros

FK Meteor Praha VIII, jeden z klubů s nejstar-

ší sportovní tradicí (1896) v zemi, i v minulých 

dnech splnil všechny podmínky náročného licenč-

ního řízení a byl znovu zařazen do projektu MŠMT 

a ČMFS „Sportovní centra mládeže” pro soutěžní 

ročník 2011-2012. 

Není to náhoda, neboť fotbalový klub z Libně je 

již devět sezón součástí tohoto projektu. Spolu se 

Spartou, Slavií, Bohemians 1905, Viktorií Žižkov, 

Motorletem a Duklou tvoří špičku mládežnické 

kopané v Praze a to nejenom úrovní soutěží, tré-

ninkovými podmínkami, ale i velmi dobrou spo-

luprací s příslušnou školou. Sportovní centrum 

mládeže navštěvují nejen hráči domácího patro-

nátního klubu ale i z ostatních klubů provozujících 

Sportovní centra v jiných typech středních škol 

a další talentovaní hráči z pražských i mimopraž-

ských klubů. 

Střední škola, se kterou meteorští již řadu let 

spolupracují, je Obchodní akademie Hovorčovic-

ká. Ta svou kvalitou, prestiží a pochopením pro 

sport jak ředitele Zdeňka Marka, tak i celého 

učitelského sboru umožnuje skloubit náročné 

studium s vrcholovým sportem. Tréninky na této 

škole jsou součástí dopoledního rozvrhu  a vede 

je profesionální trenér patronátního klubu (FK 

Meteor Praha VIII). Odpolední tréninky již mají 

hráči ve svých mateřských klubech.

O tom, že sport a vzdělání lze skloubit, svědčí 

i řada absolventů této školy, kteří se v současné 

době prohání po prvoligových trávnících nejenom 

v Čechách, ale i v cizině, či jsou součástí součas-

ných mládežnických reprezentací. Stačí jen na-

mátkou jmenovat některé z nich, Michal Pávek, 

Václav Svoboda, David Střihavka, Jakub Diviš, 

Lukáš Zich, Robin Dejmek a další. Nejedná se 

však jen o fotbalisty, ale školu navštěvovaly a na-

vštěvují i fotbalistky největších pražských „S”, 

které zároveň patří k oporám naší reprezentace 

jako například sestry Martínkovy, Čulová, Kožá-

rová, Chlastáková.

Řada bývalých studentů Obchodní akademie 

nejsou dnes jen známými sportovci, ale take ab-

solventy či současnými studenty různých vyso-

kých škol. Je to především zásluha kvality ško-

ly, jejího vzdělávacího systému a odvahy spojit 

vzdělání se sportem.   František Schmidtmayer, 

hlavní trenér SCM FK Meteor Praha VIII    

Meteor je opět součástí Sportovního centra mládeže
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Fotbalová Admira hledá šesťáky 

Spolu s generálním manažerem 

klubu Richardem Lapkou, vedou-

cím mládeže Martinem Průšou 

a šéftrenérem SpSM Václavem Pu-

dilem, držitelem trenérské licence 

A, se na budování střediska podílí 

i ředitel FK Admira Jan Martinic. 

„Bez vstřícnosti vedení ZŠ Hovor-

čovická, konkrétně ředitelky Mar-

ty Váňové, by se nám naše velké 

přání, kterým bylo získání statutu 

sportovního střediska, nemohlo 

splnit,” říká Martinic otevřeně. 

Získání statutu Admiře přináší 

práva a povinnosti týkající se žá-

kovských kategorií. Od soutěžní-

ho ročníku 2011/2012 budou její 

družstva zařazena do první ligy. 

S fungováním SpSM je spojena 

rozšířená výuka tělesné výchovy 

na základní škole v Hovorčovic-

ké. Od nového školního roku tam 

bude vedle současné fotbalové tří-

dy, která se stane už 7. ročníkem, 

nově zřízen i 6. ročník. 

„Aby mohlo středisko fungovat, 

musíme ve spolupráci se školou 

šestou třídu naplnit. Nepředpoklá-

dáme, že by do ní chodili jen klu-

ci z Admiry. Naopak se tu otevírá 

velmi lákavá šance i pro mladé 

fotbalisty z Ďáblic, Bohnic, Cha-

ber, Troji, možná Zdib i odjinud. 

Budou mít totiž příležitost tréno-

vat v rámci výuky pod vedením 

zkušených, kvalifi kovaných trené-

rů a nabyté zkušenosti pak zúro-

čit ve svých klubech,” zdůrazňuje 

Martinic.

Ať jsou děti na hřišti od rána 
do večera

Admira má štěstí, že u vede-

ní ZŠ Hovorčovická našla pocho-

pení. Její ředitelka Marta Váňová 

má ke sportu kladný vztah. Vždyť 

při ZŠ už fungují oddíly fl orbalu 

a moderní gymnastiky, škola spo-

lupracuje i s volejbalovým oddílem 

Kometa. „Přišlo by mi líto, kdyby 

tak krásný sportovní areál v nád-

herném prostředí, jaký u školy 

máme, ležel ladem. Jen ať jsou tu 

děti od rána do večera,” prohlásila.

ZŠ Hovorčovická je malá ško-

la rodinného typu s 300 dětmi 

v krásném, klidném prostředí se 

stabilním pedagogickým sborem. 

Z cizích jazyků se tu vyučuje pře-

devším angličtina, ve vyšších roč-

nících i němčina. ZŠ má dvě počí-

tačové učebny, šest interaktivních 

tabulí. A sportovní zázemí - ví-

ceúčelovou umělou trávu, hřiště 

na nohejbal, volejbal, tartanovou 

běžeckou dráhu, tenisové kurty 

a travnaté fotbalové hřiště, které 

smluvně využívá právě Admira.

A jak bude po zřízení SpSM vy-

padat výuka tělesné výchovy? 

„Máme už roční zkušenost s nultým 

ročníkem, tedy 6. třídou specializo-

vanou na fotbal, kde v rámci roz-

šířené výuky tělovýchovy působí 

trenér FK Admira pan Pudil. Zatím 

to funguje výborně, i když jsme 

museli operativně hledat škvíru 

v rozvrhu, a tak mají šesťáci dva-

krát týdně fotbalové tréninky už 

od sedmi ráno. Od nového školního 

roku budeme mít 6. a 7. třídu za-

měřenou na fotbal. Za rok pochopi-

telně i 8. a pak i 9. třídu fotbalistů. 

Tělesná výchova se v nich bude 

vyučovat samozřejmě podle osnov. 

K tomu připočtěme tři hodiny rozší-

řené výuky tělovýchovy týdně, kte-

rou zajistí odborní trenéři Admiry, 

a pak i běžné tréninky v rámci klu-

bu. To vše tady, v našem areálu,” 

vysvětlila ředitelka.

A kdyby během školní docházky 

rodiče přišli s tím, že kluka stáh-

nou z fotbalu a dají ho třeba na an-

glickou konverzaci? „Předem bych 

ráda upozornila, že rodiče kaž-

dého žáka zařazeného do Spor-

tovního střediska mládeže pode-

píší souhlas s tím, že syn v něm 

absolvuje všechny čtyři ročníky 

na druhém stupni. Samozřejmě, 

pokud by nastaly vážné zdravotní 

důvody, situaci bychom řešili. Ale 

obecně bude platit – od šestky až 

do devítky s fotbalem,” zdůraznila 

Váňová. -ap-

Kontakty pro zájemce:

FK Admira Praha
www.fkadmira.info
e-maily: 
fkadmira@seznam.cz, admira.
sekret@seznam.cz
Základní škola Hovorčovická
www.zshovorcovicka.cz
e-maily: 
reditel@zshovorcovicka.cz, 
zastupkyne@zshovorcovicka.
cz, 
sekretarka@zshovorcovicka.cz

Vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer na Admiře. Třeba jednou ve středisku mládeže vyroste hráč jeho formátu

Sport

Českomoravský fotbalový svaz přidělil 28. března FK Admira Praha statut Sportovního střediska mládeže 
(SpSM). Ocenil tím práci kobyliského fotbalu s mládeží. Díky spolupráci Admiry se základní školou v kobyliské 
Hovorčovické ulici bude mít středisko kvalitní sportovní zázemí. Tamější fotbalový areál má Admira v proná-
jmu, hrají a trénují tu B-tým a část mládežnických týmů. Klub ho provozuje za vydatné pomoci a pochopení 
Městské části Praha 8, konkrétně Servisního střediska pro správu svěřeného majetku.
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Softbalistky Joudrs ovládly dva velké turnaje 
V dubnu naplno propukla venkovní softbalová sezóna a oranžové dresy hráček SK Joudrs Praha v ní hned od za-
čátku hrají prim. Podařilo se jim vyhrát oba hlavní dubnové ženské turnaje.

Tím prvním byl Joudrs Cup 19, turnaj po-

řádaný právě bohnickým klubem především 

pro druholigové týmy žen a starších juniorek. 

V konkurenci 12 družstev včetně extraligových 

se domácí B tým hrající druhou nejvyšší českou 

ligu nejdříve vypořádal se všemi soupeřkami 

ve skupině a pak si proklestil vítěznou cestu 

netradičním hracím systémem až do semifi nále, 

kde po dramatické bitvě porazil extraligový ce-

lek SaBaT Praha. Ve fi nále si pak až nečekaně 

hladce poradil se soupeřem z Trutnova, byť se 

zde sestava Joudrs musela obejít bez šesti hrá-

ček základní sestavy. Úspěšný víkend završilo 

individuální ocenění pro nejlepší nadhazovačku 

turnaje, kterou se stala členka vítězného týmu 

Kamila Chroboková.

Druhým byl Jakobe Cup, mezinárodní turnaj 

pro deset předních ženských týmů hraný v krč-

ském areálu. Zúčastnily se jej oba ženské týmy 

Joudrs, extraligový A tým i druholigové Béčko. 

A oba si vedly opět znamenitě. Několikanásobný 

vítěz nejvyšší soutěže nejdříve vyprovodil ze hři-

ště tzv. rozdílem obávaný ruský tým Moskovia, 

nezaváhal ani s dalšími soupeři ze své skupiny, 

porazil i výrazně posílený tým Čechie a do play 

off postoupil z prvního místa. Jejich spoluhráč-

ky z B týmu měly cestu do semifi nále o pozná-

ní trnitější, nicméně se jim nakonec i přes dvě 

prohry postoupit podařilo, navíc napodobily své 

kolegyně z Áčka a po tuhém boji získaly cen-

ný skalp dalšího silného ruského týmu Sdusor 

42. V semifi nále pak došlo k „sestrovražedné-

mu” souboji obou oranžových celků z Prahy 8, 

ve kterém nakonec převládly zkušenosti hráček 

A týmu. Ty si pak ve fi nále zopakovaly souboj 

ze skupiny s Čechií, který opět zvládly a mohly 

slavit celkové vítězství v turnaji. 

Na pěkném čtvrtém místě jim důstojně sekun-

dovaly jejich mladší spoluhráčky z Béčka, které 

ani napodruhé nestačily proti krčským extra-

ligovým soupeřkám. Přesto výsledek jediného 

druholigového týmu mezi extraligovými zaslouží 

rovněž pochvalu. Skvělé vystoupení na turnaji 

bude oběma týmům připomínat unikátní společ-

ná fotka. -red-

Pozvánka
Zveme příznivce softbalu a všechny sportov-
ní fanoušky na zápasy nejvyšší domácí sou-
těže, extraligový turnaj žen, který pořádá SK 
Joudrs Praha ve svém Areálu ZŠ Dolákova – 
Svoboda park v Praze 8 – Bohnicích ve dnech 
10. – 12. června 2011. Vstup zdarma, ko-
mentovaná utkání. Rozpisy zápasů najdete 
před začátkem turnaje na www.joudrs.cz.První i druhý tým softbalistek Joudrs úspěšně zvládl vstup do venkovní sezóny 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

43KVĚTEN 2011

Čtvrtek 19. května 2011
17:00 – 18:00 hodin

U Školské zahrady, Praha 8 Kobylisy

Běh Naděje je veřejná sbírka pořádaná každoročně za úče-
lem získání fi nančních prostředků na výzkum léčby onkologic-
kých onemocnění. Jedinečností této sbírky je, že nás zároveň 
chce přivést ke zdravému životnímu stylu. Veškeré náklady 
na pořádání běhu jsou hrazeny pořadateli. Výtěžek je v plné 
výši odevzdán na celorepublikové konto, odkud je rozdělen na 
jednotlivá onkologická pracoviště. Vyúčtování sbírky podléhá 
kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

www.behnadeje.cz

Turistický oddíl Lvíčata 68. P. S. Základní škola
 U Školské zahrady

Městská část Prahy 8 ve spolupráci se Základní školou U Školské 
zahrady a Turistickým oddílem Lvíčata 68. P.S. pořádá čtvrtý ročník 
Běhu Naděje na Praze 8. Běh spojený se sbírkou na podporu výzku-
mu léčby onkologických onemocnění se pořádá v ČR již po osmnácté 
a v Praze 8 má dvanáctiletou tradici. Těchto běhů je v letošním roce 
v ČR prozatím přihlášeno 103.

Datum Čtvrtek 19. 5. 2011
Místo: Přihlašování, start a cíl v prostoru 
 ZŠ U Školské zahrady 4, Praha 8, Kobylisy..
Trať: V okolí ZŠ U Školské zahrady a na Okrouhlíku

Tratě jsou rozděleny podle délky a obtížnosti a je možno 
je absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během, 
joggingem, na invalidním vozíku, na kole (cyklistická 
helma), na koloběžce, na kolečkových bruslích, 
s kočárkem, se psem… podle vlastních sil.

Časový
rozvrh: 17,00 360 m
 Průběžně  750 m
 Průběžně 2300 m
 18,00  2800 m

Závod do vrchu (schodů) 107m, převýšení 16m, bez 
vyhlašování vítězů ale s měřením času bude vsunut dle 
časových možností mezi 17,00 až 18,00 hodinu.

Kategorie: Běh Naděje je během nesoutěžním a bez omezení 
 věkových kategorií
Startují: Všichni, kteří se zapíší do registračních listů BN 

a přispějí jakoukoliv částkou na konto výzkumu rakovi-
ny. Výše vkladu není omezena. Startující obdrží diplom 
a medaili.

Přihlášky: Na místě startu od 16,30

Městská část Praha 8

Hervis Cup se stává tradicí
Již III. ročník Hervis Cupu uspořádá FK Admira Praha 11. června. Jde 

o turnaj v minikopané, kterého se zúčastní děti narozené 1. ledna 2001 

a mladší. Na útulném stadionu v Kobylisích se utká dvanáct kvalitních 

týmů z celé ČR. 

Pozvání přijaly například týmy FC Viktoria Plzeň, Dynamo České Bu-

dějovice, FK Mladá Boleslav, Bohemians 1905, FC Slovan Liberec, 1. FK 

Příbram a další. Hlavním sponzorem je fi rma Hervis Sports. 

Na turnaj organizátoři znovu pozvali bývalého fotbalového internaci-

onála Vladimíra Šmicera, který minulý ročník zahájil čestným výkopem. 

Hráči se můžou těšit na zajímavé ceny, takže bude o co bojovat. Loňské 

vítězství budou obhajovat fotbalové naděje FK Admira Praha. 

Všechny příznivce mládežnické kopané srdečně zveme. -vz-

Loňské vítězství budou obhajovat Tygři z Kobylis - tým FK Admira U-10

Sport, pozvánky

vhodný pro nejmenší+štafetový běh
bez převýšení, vhodný pro kolečkové brusle, 
koloběžky apod.
mírné převýšení

značné převýšení
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Pozvánky

Č E R V E N   2011

Otevírací doba: 
Po 13:30-15:30, 18-21/ Út, St 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30, 
17-19/ Čt 9. 6. 22 - 23/ Ne 14-16.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pon-
dělí od 18.30. 
13.6. Ing. Václav Přibáň : LETNÍ OBLOHA – souhvězdí, 
 zajímavé úkazy a objekty.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18:30.
  6.6. Země náš kosmický domov , 
 Karlův most – paprsek staletími.
20.6. Sluneční soustava , Míry a váhy.
27.6. APOLLO 10 , APOLLO 11.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Út, St 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30, 17-19/ Čt 9.6. 22-23/ 
Ne 14-16.
Přístupné bez objednání!
Denní  obloha: Slunce - povrch se skvrnami
 Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc, Saturn 
 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy 
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha,při ne-
příznivém počasí (zataženo) se koná promítání  fi lmů spojené s  prohlíd-
kou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY 
vždy  ve  čtvrtek 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem objed-
nané  skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, 
školy).
Program: 
pozorování Slunce, Venuše nebo promítání fi lmů spojené s prohlídkou 
přístrojového vybavení hvězdárny.

ŠKOLNÍ POŘADY
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané  škol-
ní výpravy. Vstupné: 30,- Kč, pedagog. doprovod zdarma. 
Bližší  informace a objednávky na  č. 283910644.

POHÁDKY pro nejmenší
astronomické pohádky je možné si objednat individuálně na 
č. 283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč
 mládež, důchodci  25,- Kč 30,- Kč

Doprava: konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10, 
 17 a 10 min. pěšky
 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 
 C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

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 zal. 1956
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Nově narozené děti

Jubilea

V KVĚTNU 2011 SLAVÍ 
Bavorová Alena
Beranová Anděla
Brádková Marie 
Červená Marie 
Elsnicová Jiřina
Fenclová Marie
Finková Vilma PhDr.
Fořtová Jana
Hronová Anna
Kautmanová Libuše
Kalužová Zuzana
Kohoutová Marie
Krincvajová Ludmila
Kovátsová Jiřina
Koděrová Jiřina

Knotková Barbora
Mandelová Jarmila
Medunová Jarmila
Rašková Eva
Smolinská Helena
Svatoš Stanislav
Šimicová Eliška
Švagr Jan
Šíchová Anežka
Vacková Marie
Veselá Marie

Jarmila a Jindřich Brejško-
vi slaví 22. května Diamantovou 
svatbu.

Dne 16. května 2011 
slaví své 85. naroze-
niny náš milovaný 
tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 
Jan Švagr z Koby-

lis. Rádi bychom mu i touto cestou 
popřáli hodně zdraví, štěstí a elá-
nu do dalších let. Ze srdce Blanka 
a Jára s rodinami. 

27. května 1961 si řekli své ANO 
Doris Lichtenberg a Jan Ev. 
Tůma. Letos uplyne již 50 let 
společného života. Hodně zdraví 
do dalších let manželům Tůmovým.

DUBEN 2011

Pan Stanislav
Janoušek osla-
vil 20. dubna 2011 
své 85. narozeni-
ny. Hodně zdraví 
a mnoho veselých 

chvil v kruhu rodiny přeje man-
želka Jiřina, dcera Stáňa s manže-
lem, vnučky Jana a Petra s man-
želem Jirkou. 

ŘÍJEN 2010

Puhalla Ádám

ÚNOR 2011

Brož Vojtěch
Teličák Martin 
Přindiš Matyáš 

BŘEZEN 2011

Adamcová Deniska

Bukovská Sabina
Borovanský Marek
Bímová Marie

Dvořáková Eva

Jeřábkovi Ema a Eliška

Mikulanda Matyáš

Karpašová Anna

Kubík Adámek

Páv Jonáš

Petrová Adéla

Hüttnerová Sofi e
Smrček Václav

DUBEN 2011
Bolf David

Čepelová Ema

Hůla Lukáš

Patěk Zdeněk

Štveráková Eliška

Výročí

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

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, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz. 
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografi e pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Noc literatury v Praze osm 

Výherci, kteří obdrží dárkový balíček (tričko velikosti M, sadu tenisových 
míčků a přívěšek na klíče) od Tenisové školy Tallent působící při ZŠ Ústav-
ní a ZŠ Glowackého v Praze 8 a reklamní předměty MČ Praha 8, jsou: 
Josef Marx (Praha 9), Petr Jiříček (Praha 8), Roman Šír (Praha 8), Ivan 
Kalbavý (Praha 8) a Lucie Horáčková (Praha 8).

Správné znění tajenky z květnového čís-
la nám zašlete nejpozději do 31. května 
2011 na adresu: Měsíčník Osmička, Zen-
klova 35, Praha 8, 182 00. Můžete použít 
také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapo-
meňte napsat svoji adresu. 

Deset vylosovaných výherců obdrží exklu-
zivní knihu Jaroslava Čvančary: Heydrich

Sudoku (středně těžká)
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DNE 14.4. SE V TROJI V ULI-
CI POD HAVRÁNKOU ZTRATIL 
KŘÍŽENEC, fenka Faty. Vypadá 
jako štěně, je jí ale 7,5 roku. Je 
krátkosrstá, černá s hnědobílou 
náprsenkou. V kohoutku má 40 cm, 
váží 9 kg, je atletické postavy. Foto 
na Facebooku Hledá se Faty nebo 
na www.cz-pes.cz/sos. V přípa-
dě infa vedoucího k nalezení Faty 
volejte 603 82 27 35, odměna 
4 000,- Kč!

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45, 
222 946 268, e-mail: kedar.n@cen-
trum.cz.

AUTOSERVIS KRAKOV. Opravu-
jeme osobní a užitkové automobi-
ly. Příprava vozů na STK. Vyřízení 
pojistných událostí, po dobu opra-
vy zapůjčení náhr. vozidla. PO - PÁ 
8.00 – 17.00 hod. Kontaktujte nás. 
Tel.: 603 27 43 62, 602 23 53 44.  

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští 
pracovníci, specialisté na stěho-
vání bytů, SO + NE stejné ceny. 
Přistavení, odstavení+km po Praze 
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.

OPRAVY – PRAČEK – MYČEK – 
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé 
techniky. NON – STOP služba! Tel.: 
724 36 60 15.

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

KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exekuce, 
v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, zapla-
tím stěhování, dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na vy-
stěhování. Seriozní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 
nebo 603 42 00 13.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK – provádí Martin Havlí-
ček!!!!!! Živnostenské i domácí zde 
je číslo volací. Tel.: 603 27 47 04.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKAR-
TONOVÉ KONSTRUKCE PRO 
VAŠI STAVBU? Volejte. Tel.: 
606 91 02 46.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 
Tel.: 224 214 617; 604 20 77 71.

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

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

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

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

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré instala-
térské práce. Tel.: 603 81 33 13.

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

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝR-
NICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČO-
VACÍ PRÁCE. Rausch Patrik. Tel.: 
606 87 89 08.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOU-
NĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 
723 33 91 60, 777 31 66 80.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo 
se snadno vytáhne ke stropu - rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, 
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. Re-
alizace a údržba zahrad. Tel.: 
606 66 22 23, 723 89 95 61. 

MASÁŽE ĎÁBLICE -  záda + šíje 
200,-Kč, baňkové, medové, lá-
vové kameny, rašelina, parafín, 
dárk. poukazy, nápoj v ceně. Tel.: 
777 76 36 05.

ANTIKVARIÁT-Zenklova 2/37 
koupí knihy, pohlednice, obrazy, 
mince, mapy, sv. obrázky, grafi ku, 
Čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97. 

TRVALÁ DEPILACE, ODSTRA-
NĚNÍ CELULITIDY, ČERVE-
NÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH 
SKVRN. PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS, 
KOSMETIKA. Tel.: 777 16 66 01, 
Braunerova č. 1, „M” Palmovka 
nebo tram č. 10 a 24, st. U Kříže  
www.ipl-studio.cz.

DAŇOVÝ PORADCE ZPRACUJE 
vaše účetnictví, mzdy, daň. přiz., 
kontrola účetnictví z poskytnutých 
podkladů i v sídle klienta. Ven-
dlová - Zenklova 8, Pha 8. Tel.: 
602 29 21 15, vanda@vendlova.cz.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OB-
KLADAČSKÉ - ZEDNICKÉ, rekon-
strukce bytových jader-bytů, domů, 
sádrokartony.  Tel.: 603 18 40 81, 
e-mail: olaolda@volny.cz. 

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, 
pokrývačské práce, nátěry prvků 
a střech, světlíky. Kontakt: Novot-
ný. Tel.: 605 35 06 65.  

SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY 
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček, 

Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, 
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, 
Braunerová, V. Bukovac aj. Za ob-
raz lokomotivy, auta od Kreibicha 
nebo Ronka zapl. cca 10 000,- Kč. 
Dále platíme hotově zl. Svatovácl. 
dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble, 
rak.kor. atd. Porcelánové fi g. Míšeň, 
st. šavle atd. Starožitnosti Inte-
rantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3, 
naproti st. Metro B - Vysoč. Tel.: 
283 89 33 34, 605 82 94 40 po
10 hod.

HODINOVÝ  MANŽEL – údržba 
domácností, drobné opravy a úpra-
vy v bytech a domech, pokládka 
podlahových krytin, truhlářská 
výroba, sádrokarton, malová-
ní, obkladačské práce a jiné. Tel.: 
773 16 81 70.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, PO-
TAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ 
a ostatních materiálů na čalou-
nění. Kontakt: Čalounické potře-
by, Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, 
PO – PÁ 8 – 13, 14 – 18 hod. Tel.: 
284 82 21 81.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25, 
Praha 8. Módní návrhy dámského, 
pánského oblečení, skupiny. Opra-
vy. Tel.: 739 09 15 03.  

PSÍ SALON – KOMPLETNÍ 
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN 
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání, tri-
mování. Praha 8 – Ďáblice (naproti 
Ďáblickému hřbitovu), ulice Akáto-
vá 2. Tel.: 732 77 05 56, www.stri-
hanipsu-praha.cz.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, marký-
zy, garnýže, shrnovací dveře, čalou-
nění dveří, silikon, těsnění, malová-
ní, interiérová práce - Petříček. Tel.: 
606 35 02 70, 286 88 43 39.

OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD 
DVD CD, videa gramofony atd. 
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.: 
603 45 35 29. 

POTŘEBUJETE PŘESTĚHOVAT 
nebo převézt nábytek nebo spotře-
biče a nemáte jak? Nabízíme tuto 
velmi levnou službu s dodávkou 
nebo pick-upem a jedním řidičem. 
Díky Vaší pomoci při nakládce a vy-
kládce se ceny pohybují v řádu sto-
korun. Tel.: 777 71 78 18.

ČISTÍME KOBERCE A ČALOU-
NĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou 
profi  stroji Karcher. Domácnosti i fi r-
my. Cena od 15Kč / m2. Přizpůsobí-
me se vaším časovým možnostem, 
pracujeme i o víkendu. Doprava 
po Praze 8  ZDARMA. www.cistime-
koberce.cz. Tel.: 777 71 78 18.

4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8, 
ve Zdibech, prodám 2 parcely na ro-
dinný dům, 773 m2 a 932 m2. Cena 
1000,- Kč za m2. Stavba za 4 roky. 
Tel.: 602 31 22 12, 602 21 50 14.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE, drobné zednické opravy, ná-
střik tapet, rychle, levně, kvalitně, 
březen, duben, květen – výhodné 
jarní slevy pro všechny 10%. Tel.: 
603 43 24 76.

NABÍZÍM SMART PŮJČKU – za-
městnanci, podnikatelé, ženy 
na MD, důchodci. Do dvou dnů. 
V pohodlí Vašeho domu. Tel.: 
731 52 47 74.

KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČO-
VÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.: 
739 67 78 91.

NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny, 
němčiny a italštiny za 3000 Kč. Tel.: 
774 17 18 56.

ZPRACOVÁNÍ  ÚČETNICTVÍ, 
daňové evidence, mezd, přiznání 
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková. 
Tel.: 603 42 20 80, e-mail: blankad.
dvorakova@seznam.cz. 

INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el. ohřívačů, připojení pra-
ček, myček, vodoměrů, kohoutů 
včetně dodání. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. E-mail: rothenberg@
centrum.cz.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. Nepřetr-
žitě! Rekonstrukce koupelen a by-
tových jader. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. 

LEVNĚ ÚKLID DOMŮ, DOMÁC-
NOSTÍ A KANCELÁŘÍ, ČIŠTĚ-
NÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ 
OKEN, Tel.: 604 51 22 97.

DAŇOVÝ PORADCE nabízí vedení 
účetnictví, daňová přiznání, odklady 
daní, mzdy. P8 Karlín, Šaldova ul. 
Tel.: 608 06 60 88. 

KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo, 
OV, obecní), stav nerozhoduje, vy-
platím dluhy, zaplatím privatizaci, 
zajistím další bydlení. Platba hoto-
vě, stěhování nespěchá. Byt do vý-
měny mám zajištěn a doplatek. 
Tel.: 777 14 05 75. 

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ 
VŠECH ZNAČEK. Dolák. Tel.: 
775 19 73 09.

WWW.STRECHY-MARES.CZ,  
člen cechu klempířů, pokrývačů 
a tesařů. Pokrývačské, klempířské 
a tesařské práce, vyzdívání komí-
nů, zateplení střech i budov. Tel.: 
777 85 88 00.

PRONAJMU ZAHRÁDKU v Pra-
ze 8. Chatka, voda, el. ne. Tel.: 
774 08 65 59.

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodino-
vý manžel. Tel.: 602 39 40 43, 
608 44 05 51.
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ZAPLATÍM  HOTOVĚ ZA BYT 
V PRAZE. Tel.: 722 13 18 16.

PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a od-
borná pokládka (PVC, koberců, 
plovoucí dřevěné podlahy atd.). Za-
kázku bezplatně zaměříme a pro-
vedeme cenovou nabídku. Tel.: 
734 38 14 14. 

ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT 
spol.s.r.o. se sídlem ve Vysočan-
ské nemocnici, přijímá nové paci-
enty, nabízí ošetřování dětí, bělení 
a čištění zubů, zubní implantáty. 
Dále nabízí široký rozsah kvalitní 
hrazené péče (bez fi nanční účas-
ti pacienta). Tel.: 266 00 61 92, 
266 00 61 80, 266 00 61 63. Další 
na www.stomat.cz.  

!! VYKLÍZENÍ BYTŮ, sklepů, půd, 
pozůstalostí atd. Stěhování a jiné. 
Tel.: 777 22 78 40.

KOUPÍM BYT v lokalitě Prahy 8, 9, 
výhodou balkon/lodžie, může být 
i v privatizaci nebo i s exekucí, roz-
hoduje cena, seriózní jednání, re-
alitky nevolat. Tel.: 732 75 99 95, 
e-mail: igna1976@seznam.cz.

HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁ-
JEM, byt blízko MHD, uvítám bal-
kon, cihlový nebo panelový dům, 
nechci RK, děkuji za nabídky. Tel.: 
773 45 81 03.

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT 3+kk, 
3+1. Lokalita: Praha 8, 9. Platím 
hotově, výhodou balkon či lodžie. 
Exekuce nebo byt v privatizaci neva-
dí. RK nevolat! Tel.: 774 72 07 52.
   
INTENZIVNÍ KURZ NĚM.GRA-
MATIKY 11.3. – 13.3.a 18.3. – 
20.3. v Praze 8 dá originálně pře-
hled a naučí od základů k maturitě. 
Cena 2 víkendů (32 hod.) je 4500,- 
Kč. Info a přihl. 728 81 85 65,
e-mail: dagmar.skorpilova@se-
znam.cz. 

KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů. Tel.: 
604 81 06 63. P. Nestarec Dis, 
776 19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.

DOBŘE PLACENÁ ČINNOST. 
Vhodné pro každého. I jako brigáda 
ke studiu. Možnost kariéry. Zaškole-
ní zajištěno. Volejte 9-16 hod. Tel.: 
721 05 25 19.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – poklád-
ka koberců, PVC, plovoucí podla-
hy, vyrovnávání původních podlah 
(nivelační stěrky, atd.). Zaměření 
zdarma. Tel.: 777 17 99 44. E-
mail: hamerník.jirka@seznam.cz. 
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁ-
TU SLEVA NA PRÁCI 5%!!!

ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL TRO-
JA hledá hráče ve věku 6 - 10 let. 
Po tříleté odmlce budeme obno-
vovat činnost přípravek. Prvé tré-
ninky se uskuteční ve středu 23.3. 

a pátek 25.3. 2011 od 16. 00 hodin 
na hřišti Troji. Tréninky budou dále 
pokračovat  ve stejných termínech. 
Další informace: sekretář Jaroslav 
Fliegl. Tel.: 602 15 03 74, tj-sokol-
troja@volny.cz.

NABÍDNĚTE KVALITNÍ BYTY 
A DOMY všech velikostí na Praze 
8, pro naše klienty k dlouhodobé-
mu pronájmu. RK Mentis - 17 let 
na trhu residenčních pronájmů. 
Tel.: 731 10 85 30.

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU 
v Praze a okolí, velikost bytu od 30 
do 80m2, cena do 15 000 Kč včetně 
poplatků. Zařízení dohodou, česká 
národnost. Děkuji za nabídky. Tel.: 
605 84 50 88, 220 80 62 45.

PRONÁJEM PĚKNÉHO BYTU 
V PRAZE 8, 40m2, panelový dům, 
může být se zařízením i bez, cena 
9 000,- Kč se všemi poplatky. Tel.: 
777 02 01 80.     

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁN-
SKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské 
a dětské bez mytí od 60 Kč, dám-
ské od 75 Kč. Lze i večer a soboty. 
Důchodci a ženy na mateřské sleva 
10%. Praha 8 Čimice, Okořská 38. 
Tel.: 233 55 66 12, 606 75 20 53,  
www.kadernictvi-mvasickova.cz. 

NAUČÍM VÁS PRACOVAT S PO-
ČÍTAČEM ať je vám 7 nebo 70. 
Tel.: 607 50 80 97.

VYUČUJI HRU NA KYTARU. Kla-
sicky. Tel.: 607 50 80 97.
 
ODMĚNA 5-15 tis. Kč za TIP 
na majitele nemovitosti, kte-
rý se chystá prodat. Uvítáme 
dlouhodobou spolupráci. Volejte 
725 09 06 13.

NAVRHUJEME A REALIZUJE-
ME zahrady , závlahy a zahradní 
stavby. Nová služba: my přive-
zeme, vy osázíte – objednejte si 
projekt a rostliny, zahradu si za-
ložíte sami. Osazujeme okenní 
truhlíky s dovozem. www.zahra-
dyrevit.cz, revit@seznam.cz. Tel.: 
604 92 80 69. 

HLEDÁM MANIKÉRKU SE ŽL. 
do zavedeného studia na Proseku. 
Tel.: 774 24 64 24.

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH 
KOL, výdejní místo e-shopu. 
www.bikemarast.cz. Novovyso-
čanská 7, Praha 9.

PRODEJ -  DŘEVĚNÉ HRAČKY, 
DÁRKY, Velký výběr českých 
hraček pro děti různého věku na-
jdete v naší specializované pro-
dejně. Praha 8, Ořechová 5. Tel.: 
604 28 77 94, www.inna.cz.

www.elektro-hromo.cz. ELEK-
TROSERVIS provádí elektrikář-
ské práce – Hromosvody. Tel.: 
605 85 21 88.

PRODÁM RD 5km u Phy jih u lesa, 
garáž, kanalizace, vodovod, event. 
vyměním za 2+kk Velká skála 
a okolí. Tel.: 603 71 85 86.

TRUHLÁŘ. Tel.: 724 33 51 97. Vý-
roba nového, opravy staršího a re-
staurování starožitného nábytku.

DOUČOVÁNÍ – MATEMATIKA, 
FYZIKA: fyzik s pedagog. praxí na-
bízí kvalitní doučování pro ZŠ, SŠ, 
VŠ, příprava k maturitě a přijíma-
cím zkouškám. Tel.: 602 38 02 09.

ŘEMESLNICKÉ PRÁCE – Hodino-
vý manžel Praha. Veškeré opravy, 
úpravy a údržba Vašeho bytu nebo 
domu. Precizní a rychlé provedení. 
www.e-hodinovy-manzel-praha.cz. 
Volejte. Tel.: 603 74 12 53.

PŘENECHÁM HROB na Pro-
seku, urnový háj, plocha 1m2, 
pomník leštěný mramor. Tel.: 
777 02 30 51.

VYMĚNÍM VELICE PĚKNÝ OBEC-
NÍ BYT - garsonku upravenou 
na 1+1, balkon 7 metrů, 43 m2, 
2.p. výtah, Prosek - Vysočanská, 
hned u MHD, obchody. Za velice 
pěkný byt, větší garsonku nebo 
malé 1+ 1 (i přízemí) v Bohnicích 
u Lidla, Billy. Tel.: 728 31 61 45.

PRODÁM 3+kk, Praha 8 Vel-
ká Skála. Cihla, 65m2, garáž. st., 
sklep, OV. Tel.: 602 48 08 61. 

DĚTSKÉ CENTRUM POD SMR-
KEM, nedaleko Vozovny Kobyli-
sy, rodinná školička s kompletním 
programem pro děti už od 2 let, 
zdravotnický personál, kroužky: 
balet, keramika, hudební a vý-
tvarný kroužek, angličtina. Tel.: 
724 02 12 43, e-mail: pod-smr-
kem@centrum.cz, www.pod-
-smrkem.cz. PŘIJÍMÁME JIŽ NYNÍ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012!

ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVY v domech i panelo-
vých bytech. Přihlášky k odběru 
revize. Jednání na PRE. Frézování 
drážek, kompletní začištění rýh, 
obklady dlažby, malování. Tel.: 
608 27 87 78.

CHCETE MLUVIT ANGLICKY? In-
div. i fi rmy. Tel.: 723 56 43 45.

ZEDNÍK, INSTALACE, elektro, 
revize, přestavby, rekonstrukce. 
E-mail: prahazednik@seznam.cz. 
Tel.: 603 41 04 00, záruka 3 roky.

VYMĚNÍME REKONSTRUOVANÝ 
OBECNÍ BYT 1+1 (2+kk) v Boh-
nicích (dům NEBUDE privatizován) 
za jakkoli velký byt obecní (určený 
k privatizaci) nebo družstev. (do-
platíme). vymenimebyt@seznam.
cz. Tel.: 777 88 92 45.

PROVÁDÍME IZOLACE A OPRA-
VY plochých střech, balkonů, te-
ras, garáží foliovým systémem 

PROTAN a jiné. Tel.: 607 90 54 00, 
606 82 55 18, 739 21 81 08. 

NABÍZÍM PRÁCI NA ŽL nebo 
přivýdělek komunikativním lidem, 
s výborným ohodnocením. Jde 
o zakládání smluv nového spoření. 
Tel.: 607 94 83 65. 

PRODÁM NISSAN ALMERA 1,5 
sedan, modrozel. perleť, klima, r.v. 
2003, 1. majitel, 85 000 garáž., 
nehavar po STK, zimní pneu s dis-
ky, střešní nosič. Cena 110 000,- 
Kč. Tel.: 606 50 25 36. 

BIOLOGIE přípr. VŠ/Mat. 
604 37 46 59. 

SEKÁNÍ KŘOVINOŘEZEM – i těž-
ko přístupní místa – i jiné práce. 
Tel.: 722 35 79 23. 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 
739 61 65 35.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE – vyučen v oboru. 
Tel.: 739 46 19 37.

MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ, SÁ-
DROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE - 
štuky, stěrky. Tel.: 774 32 25 04, 
776 56 79 04, e-mail: semik24@
seznam.cz.

HOTOVOSTNÍ PŮJČKA PRO 
VŠECHNY. 4 – 50 tis. Kč., rych-
lé vyřízení u Vás doma. Seriozní 
jednání zavedené společnosti za-
ručeno. 732 32 44 08, pro.vla@
seznam.cz.   

PRONAJMU NOVÉ LUXUSNÍ 
PODZEMNÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
v ulici Nad Okrouhlíkem, Praha 8, 
u metra „C”  Ládví. Nízká cena 950 
Kč/měs.. Tel.: 777 00 30 33, e- 
mail: v.briedl@seznam.cz.  

HLEDÁM BYT NA PRAZE 8. 1. pa-
tro a výše. Jen klidná část v dosa-
hu MHD. Panel a původní stav ne-
vadí. OV nebo DV. Bezproblémoví 
sousedé. Tel: 776 00 88 17.

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 a boxů, montáž obložkových 
zárubní, pokládka dlažby, PVC, 
koberců, lepení podhledů, malo-
vání, drobné zednické a jiné prá-
ce na zvelebení Vašeho bytu. Tel.: 
777 32 54 66. 

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1+kk 
30 m2 Praha 8- Střížkov. Za větší 
obecní byt na Praze 8. 
Tel.: 728 60 21 80.

ÚPRAVY, OPRAVY, ŠITÍ ODĚVŮ 
A BYTOVÉHO TEXTILU - WWW.
RYCHLAJEHLA.CZ, Notečská 565, 
Praha 8. Tel.: 605 242 542
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ 
PRÁVNÍ PORADNA 

Kdy? 17. 5. 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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)
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TTytoto nooviiiny

distribuuje

Česká pošta, s. p. 

V případě, že Vám 

nedošly do schránky, 

nebo jste je obdrželi

pozdě, stěžujte si 

u svého pop šťáka.
(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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