měsíčník Městské části Praha 8
radnice l školství l zdravotní a sociální péče l bezpečnost l sport
ZDARMA

www.praha8.cz

prosinec 2013

Lidé si začali
vyzvedávat
karty

Střížkov
má problémy
s bezdomovci

Tradiční
vánoční těšení
v Bohnicích je tu

Více na str. 3

Více na str. 4

Více na str. 24

Libeň plná kriminality?
Praha 8 říká ne
Více na str. 2

prosinec 2013

Osmička

1

měsíčník Městské části Praha 8

Zprávy
Na jaře příštího roku
se chystá další série oprav chodníků
Osmý obvod uspěl ve výzkumu, je třetím
nejlepším místem pro podnikání v metropoli
Radnice Prahy 8 doplácí na nezodpovědné pejskaře,
rozjela kampaň
Fórum: Co s miliardami z privatizace bytů
a mrtvého projektu radnice na Palmovce?
Program obou Center aktivizačních programů
pro seniory
Bohnický kostel sv. Václava opět nabídne
bohatý předvánoční program
Kobyliské loutkové divadlo Jiskra slavilo
sto let od svého založení

str.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

2

letošní rok byl z pohledu městské části poměrně obtížný, zároveň ovšem přinesl i mnoho pozitivních novinek. Nejnáročnějším ob-

3

dobím dozajista byly červnové povodně, jež
nám i mnoha obyvatelům způsobily krom škod
i několik skutečně bezesných nocí. Do konce

7

letoška nás již doufám další nepříjemnosti nečekají. Tedy pokud dostane magistrát konečně rozum a nenastěhuje nám opět do stanového
8

městečka na Rohanský ostrov bezdomovce z půlky metropole.
Z pozitivních věcí je nutno zmínit plavecký bazén Šutka, jenž byl
v lednu po neuvěřitelných peripetiích a pětadvaceti letech oficiálně ote-

10 a 12

vřen. V červenci do Bohnic zavítala prestižní sportovní událost - Mistrovství Evropy v softbalu žen. Na podzim jsme se pak konečně dočkali
novely vyhlášky upravující popíjení alkoholu na veřejnosti, jež je účin-

21

ným prostředkem proti problematickým jedincům a dalším krokem ke
zvýšení bezpečnosti v osmé městské části.
Jelikož se Vánoce kvapem blíží, připravili jsme pro vás hned něko-

22

lik zajímavých akcí. Za všechny bych rád připomněl cyklus Tradičních
adventních koncertů, jež od 26. listopadu probíhají každé úterý v prostorách Libeňského zámku. Pominout taktéž nesmím každoroční Sta-

Výstava představuje lidové stavby
na území hlavního města

23

robohnické vánoční těšení na náměstí ve Starých Bohnicích s bohatým
programem na pódiu i mimo ně. Doufám tedy, že se tam společně setkáme. Praze 8 samozřejmě nebude chybět ani vánoční strom, najdete

Superhrdina Pérák.
To byl libeňský fantom okupované Prahy

ho tradičně na Karlínském náměstí.
27
Pokojný adventní čas přeje

Mateřská školka v Libčické ulici se rozrostla
o tři nové třídy

28

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8

Fotbalisté Meteoru i Admiry mohou být
po podzimu celkem spokojení

36
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Zpravodajství

Z Palmovky mizí drogová scéna.
Magistrát ji tam chce vrátit
Vedení radnice osmého obvodu

minalita v této oblasti klesá,‟ řek-

zásadně nesouhlasí se záměrem

la Ludková.

hlavního města zřídit v libeňské

Její slova potvrzuje i statistika

ulici Novákových kontaktní cen-

Policie ČR. Po řadě bezpečnost-

trum pro uživatele drog. V něm

ních opatření kriminální policie,

by dokonce měla vzniknout první

Městské policie a radnice Prahy

pražská aplikační místnost, lidově

8, která se v kooperaci v okolí

nazývaná šlehárna.

Palmovky uskutečnila, se krimi-

„Zdá se mi, že Praha 8 je v hla-

nalita za poslední dva roky v při-

vách magistrátních politiků od-

lehlých ulicích snížila v řádu de-

kladištěm nechtěného. Tak jako

sítek procent. Nejvíce pak v ulici

v minulosti, vzpomeňme napří-

Na Žertvách, Heydukova a právě

klad stanové městečko či léčebný

Novákových.

ústav pro bezdomovce, zástupci

„Radnice tam zřídila mobilní

Prahy 8 nebyli k jednání přizvá-

služebnu pro městské strážníky,

ni. Považuji za projev absolutní

kriminalisté v místě provádějí zá-

arogance, že se vedení města

tahy. Zkrátka chceme lidi porušu-

neobtěžuje třeba starostu v tak

jící zákony z lokality vytlačovat.

zásadní

A teď občané dostanou tento dá-

kontaktovat,‟

prohlásila zástupkyně starosty
osmé městské části Vladimíra
Ludková.

rek,‟ uvedla místostarostka.
V této souvislosti iniciovala petici, která by měla výrazně zesílit

Podle ní byla oblast Palmov-

tlak na vedení hlavního města,

ky léta zanedbávaná, a když se

aby nakonec od svého záměru

v současné době mluví o jejím

ustoupilo. K dispozici je například

rozvoji, má dostat další ránu do

na informacích při vstupu do bu-

týla. „A to všechno přichází v oka-

dovy úřadu Prahy 8 v ulici U Me-

mžiku, kdy policisté hlásí, že kri-

teoru.

-vk-

Foto: verpa

otázce

Kriminalita na Palmovce se snížila. I díky mobilní služebně strážníků

Na jaře se opraví další chodníky
Osmá městská část podepsala s Technickou

horší technický stav. Opravovat se bude ve

správou komunikací již třetí letošní smlouvu

všech částech Prahy 8, mezi vybrané úseky

o tzv. chodníkovém programu, během níž

patří například chodníky v ulici Kubišova,

bude z finančních prostředků Prahy 8 oprave-

Gabčíkova, Pod Kotlaskou, Pod Kynclovkou,

no dalších sedmnáct úseků chodníků. Nákla-

Pakoměřická či U Školské zahrady, a další.

dy radnice na tuto etapu dosáhnou osmnácti

K opravám dojde na jaře, ihned jak to počasí

milionů korun.

dovolí.

„Nejsme majiteli ani správci těchto chodní-

Chodníkový program bude pokračovat

ků. Takže pokud chceme mít chodníky v dob-

i v roce 2014. „Výběr společně s občany se

rém stavu, můžeme buď čekat, anebo po-

nám osvědčil. Dorazilo k nám přes dvě stě

skytnout finanční prostředky jejich správci.

tipů, z nichž budeme nadále čerpat. Návr-

TSK dlouhodobě tvrdí, že na opravy chodníků

hy ale občané mohou posílat stále, zařa-

nemá peníze,‟ vysvětluje princip programu

díme je do výběru na příští rok,‟ vyzývá

zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc, kte-

Švarc. Tipy na opravy chodníků posílejte na

rý je zodpovědný za dopravu.

mail michal.svarc@praha8.cz, nebo volej-

Výběr komunikací byl prováděn na základě tipů od občanů a s přihlédnutím na nej-

Rekonstrukce vybraných chodníků
pokračovala i letos

te přímo místostarostovi na telefonní číslo
606 035 260.

-red-
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Zpravodajství

Radnice odstartovala
výdej parkovacích karet
Výdej bezplatných parkovacích karet, které

vším kolem stanic metra, již nemají čas čekat

umožní obyvatelům Prahy 8 parkovat v ulicích

na rok 2015 či 2016, kdy by se mohla nějaká

kolem stanic metra v Karlíně, začal v posled-

celopražská úprava objevit,‟ řekl místostaros-

ním listopadovém týdnu. Tato regulace začne

ta Prahy 8 Michal Švarc.

fungovat v uvedených lokalitách od začátku

„Zamýšlená úprava navíc může posloužit

března 2014. Vybrané ulice Libně a Kobylis by

jako základ pro instalaci celopražských zón na

se měly dočkat instalace regulačních značek

území Prahy 8, tedy naše výdaje, které budou

v dubnu, respektive v květnu.

v řádech statisíců, nepřijdou nazmar,‟ dodal.

Radnice se pro vlastní regulaci dotčených

Podle místostarosty je karet dostatek a jsou

ulic rozhodla na základě neúspěšné žádosti na

vydávány do konce roku přednostně reziden-

zavedení zón regulovaného parkování na ma-

tům osmého obvodu. Oni i nájemníci

gistrátu z letošního dubna. Od úpravy si slibuje

z regulovaných ulic si mohou karty vyzvednout

bytů

účinnou regulaci počtu takzvaného zaměstna-

od začátku nového roku, a to nejen v budově

neckého parkování mimopražských. „Nejsme

ÚMČ Prahy 8, ale i ve stanici metra Invalidov-

schopni garantovat stoprocentní účinnost na-

na, kde bude zřízeno první detašované praco-

šeho zásahu, protože nemáme takové regu-

viště pro jejich výdej.

-red-

lační možnosti jako pražský magistrát, který
instalaci zpoplatněných zón realizoval v Praze
1, 2, 3 a 7. Vydali jsme se cestou Prahy 9, která reguluje stejným způsobem oblasti kolem
metra Českomoravská a O2 Arény. Od začátku
jsme připraveni od naší regulace ustoupit magistrátním zónám, ale do dnešních dnů jsme
žádnou oficiální zprávu o záměru s jasně deklarovaným termínem jejich zavedení neobdrželi. Karlín a další osmičkové oblasti, přede-

n Výdej karet probíhá v budově
ÚMČ Prahy 8, ulice U Meteoru 6,
a to od pondělí do pátku (kromě svátků),
8.00-18.00 hod. do odvolání
n od 12. prosince 2013 pak v areálu
vstupu metra Invalidovna, opět
od pondělí do pátku (kromě svátků),
8.00-18.00 hod. do odvolání.

Lidé si mohou parkovací karty vyzvednout
v přízemí úřadu v ulici U Meteoru

Osmý obvod je podle výzkumu
vhodným místem pro podnikání
Osmá městská část je podle týde-

který vyhlašuje týdeník Ekonom

níku Ekonom přívětivým místem

již šestým rokem, hodnotí 205

pro podnikatele. V jeho srovnáva-

obcí s rozšířenou působností a 22

cím výzkumu „Město pro byznys‟

městských částí hlavního města

obsadila v rámci hlavního města

České republiky. Města a obce jsou

třetí místo za Prahou 2 a 20.

vyhodnocována na základě pade-

„Snažíme se v Praze 8 vytvářet

sáti kritérií – zčásti s ohledem na

příjemné prostředí jak pro místní

podnikatelské prostředí, zčásti na

občany, tak pro drobné podnikatele

přístup veřejné správy.
Podnikatelé v případě Prahy

i velké obchodní společnosti. Symbióza těchto tří aspektů pak celko-

8

vě napomáhá kvalitnějšímu životu

dobrou infrastrukturu a bytovou

kladně

ohodnotili

především

v městské části. Ocenění je pro mě

výstavbu. „To je pozitivní hodno-

důkazem, že jsme se vydali dob-

cení nejen s ohledem na podnika-

rým směrem,‟ prohlásil k ocenění

telské podmínky, ale pro obyva-

starosta Prahy 8 Jiří Janků. Srov-

tele osmičky všeobecně,‟ dodal

návací výzkum Město pro byznys,

starosta.

-red-

Starosta
Prahy 8 Jiří
Janků převzal
ocenění
z rukou
zástupce
šéfredaktora
Ekonomu
Aleše Vojíře
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Bezpečnost

Nenechte si zkazit adventní náladu
Předvánoční shon, davy nakupujících, tlačenice

se stížnostmi na zacházení s kapry a vánočními

u pokladen a přeplněná parkoviště u nákupních

stromky na trzích a prodejních místech,‟ infor-

center jsou pravým rájem pro zloděje. „Stráž-

moval Kašpárek. S koncem roku jsou spojeny

níci Obvodního ředitelství městské policie Prahy

oslavy, především odpalování ohňostrojů a po-

8 budou ve zvýšené míře preventivně působit

píjení alkoholu. Občané by měli mít na paměti,

v nákupních centrech a jejich okolí, kde hrozí

že obě tyto činnosti regulují právní předpisy

největší riziko krádeží. Nicméně je důležité, aby

hlavního města Prahy. Ohňostroje je možné

sami občané měli na paměti alespoň základní

bez povolení odpalovat 31. prosince a 1. led-

principy předcházení majetkové trestné činnosti a nenechávali vše na strážnících. Ti nemohou
být najednou všude,‟ uvedl ředitel šéf strážníků
v Praze 8 Jaroslav Kašpárek.

na, jinak pouze na místech uvedených v příloze

Před Vánocemi citelně
vzrůstá riziko kapesních krádeží

obecně závazné vyhlášky 11/2008 Sb., nebo na

„I zdánlivě nepodstatná maličkost, jako je taška

ského záchranného sboru. Popíjení alkoholu na

základě povolení úřadu městské části a hasič-

Jednou z nejdůležitějších věcí je nenechat

na zadních sedačkách, může na zloděje půso-

veřejných prostranstvích je upraveno obecně

tašku s penězi nebo i nákupem bez dozoru.

bit jako pozvánka do vozidla,‟ varuje Kašpárek.

závaznou vyhláškou 11/2013 Sb. a to tím, že

Mnohokrát se stane, že občan nakupuje v jedné

Co na tom, že zloděj v tašce nenajde zhola nic

negativně vymezuje místa, kde je konzumace

části obchodu a nákupní vozík i s taškou ne-

a z vozidla není co odcizit. Už jen ta nepříjem-

alkoholických nápojů zakázána. Porušení těchto

chá o několik metrů dál, často i tam, kde už

nost s rozbitým okénkem a prohledaným vozi-

právních předpisů jsou strážníci oprávněni pro-

jej nemá v dohledu. Původní myšlenka, že se

dlem je zbytečná. Samozřejmě je opět důležité

jednat v blokovém řízení, popřípadě je oznámit

nebude s vozíkem proplétat davy v obchodním

při odjezdu na zimní dovolené a návštěvy za-

příslušnému správnímu orgánu.

centru, se najednou změní v návštěvu policejní

bezpečit v největší možné míře vaše domovy,

„Všem občanům a návštěvníkům Prahy 8 pře-

služebny s nahlášením odcizení peněz a často

abyste po návratu nezjistili, že dárky od Ježíška

ji jménem svým i jménem našich strážníků bez-

i dokladů. Dalším nezbytným opatřením pro-

odnesl zloděj a vzal si i něco navíc.

problémové adventní nákupy a přípravy, klid-

ti zlodějům je nenechávat žádné věci viditel-

„Strážníci městské policie v adventním období

ně v autě na parkovišti u obchodního centra.

řeší i různé kuriózní případy, spojené především

né prožití vánočních svátků a vstup do nového
roku pravou nohou,‟ uzavřel Kašpárek.

-mp-

Radnice řeší bezdomovce na Střížkově
Lesíky mezi Roudnickou ulicí na Střížkově

ností občanů situaci začali řešit strážníci spo-

s tím, že jejich nezákonně zřízená ležení bu-

a Ďáblickým hřbitovem se stále více stávají

lu s radním Prahy 8 pro bezpečnost Václavem

dou postupně likvidována. Městské pozemky

zázemím pro lidi bez domova. Tamním obyva-

Musílkem.

telům jejich přítomnost vadí, řada z nich se cítí

V druhé polovině listopadu provedli lustra-

dokonce ohrožena. Na základě podnětů a stíž-

ci bezdomovců a vyzvali je k opuštění lokality

se pak zkulturní, pokud jsou soukromé a jejich
majitelé se o ně odmítají starat, budou citelně
pokutováni.
„Akce na Střížkově se konala na základě
mnoha stížností občanů na agresivní bezdomovce pohybující se po sídlišti a v jeho
bezprostředním okolí. Vyhrožují lidem, že
jim zabijí psy, snědí je a tak dále. Tomu nabudeme nečinně přihlížet,‟ prohlásil Musílek.
Součástí dlouhodobého programu snižování
kriminality v Praze 8 a omezování narušování
veřejného pořádku budou další akce tohoto
typu.
„Naše civilizace stojí na nějakých hodnotových základech, jako je osobní odpovědnost a respektování pravidel. Tito lidé je ani
v nejmenším respektovat nechtějí. Nikdo v této
zemi nemusí žít jako bezdomovec, jako zvíře
Foto: verpa

v lese a taky se tak chovat. Oni tak žijí, protože

Radní Prahy 8 Václav Musílek spolu se strážníky vyzval bezdomovce k opuštění lokality

chtějí. Pokud se sebou nebudou mít snahu něco
dělat, vymanit se z tohoto způsobu života, ať
nepočítají s naší tolerancí. Pokud ano, pomocné
ruce jistě najdou,‟ dodal Musílek.

-jf-
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Bezpečnost, pozvánky

ZáPISNíK POLICISTy
Na motorce se zákazem

Lapili hledané

chod, u kterého můžete zboží uhradit pouze

Ve Voctářově ulici hlídka policie kontrolovala

Hlídka policie 3. listopadu odpoledne v Sokolov-

předem, je podezřelý.

řidiče motocyklu Malaguti. Následnou lustrací

ské ulici kontrolovala 60letého muže, přičemž

Nejen před podvodnými internetovými obcho-

bylo zjištěno, že 35letý muž motocykl řídí, ač-

bylo zjištěno, že je vyhlášen do celostátního pá-

dy je třeba se mít na pozoru. Zejména v tomto

koliv mu byla rozhodnutím Magistrátu hl. města

trání, neboť příslušný soud na něj vydal příkaz

období se internet hemží bazarovými nabídkami

Prahy uložena sankce zákazu řízení všech mo-

k zatčení. Po provedení všech úkonů byl muž

různé elektroniky, zejména mobilních telefonů

torových vozidel na dobu jednoho roku. Muž tak

předán příslušnému soudu k dalšímu opatření.

od různých podvodníků, kteří vás také lákají na

byl podezřelý ze spáchání přečinu maření výko-

O pět dní později policisté na náměstí Bohu-

nízkou cenu. Když rozbalíte balíček, zjistíte, že

nu úředního rozhodnutí a vykázání. Případ byl

mila Hrabala kontrolovali 27letou ženu, která

je v něm uložena velká kovová matka, něko-

zpracován ve zkráceném přípravném řízení.

byla rovněž vyhlášena do celostátního pátrání

lik šroubů a úhledně složené noviny. I v těchto

z důvodu předběžného souhlasu se zadržením

případech buďte opatrní. Zjistěte si hodnocení

vydaného příslušným státním zástupcem. Po

prodávajícího na bazarových portálech. V pří-

Hlídka policie v ulici V Holešovičkách kontrolo-

provedení všech úkonů byla předána přísluš-

padě, že si nebudete jisti, raději si zboží objed-

vala osobní motorové vozidlo Mitsubishi, které

nému útvaru policie.

nejte přes zavedený internetový obchod, kde

S amfetaminem za volant

řídil 36letý muž. Orientační zkouška na přítomnost OPL byla pozitivní na amfetamin. Muž
se podrobil lékařskému vyšetření spojenému

Před Vánocemi
pozor na podvodníky

máte jistotu, že o své peníze nepřijdete.
Také při nákupu v kamenných obchodech
je třeba si dávat pozor, tentokráte na svoje

s odběrem biologického materiálu. Znalec

Nastává předvánoční shon a pachatelé toho vy-

peněženky v taškách a kapsách bund a kabá-

z oboru toxikologie konstatoval, že množství

užívají. Nejprve bych vás chtěl opět upozornit

tů. Nikdy nenechávejte svoji tašku ve vozíku

zjištěné látky v biologickém materiálu z hledis-

na podvody prostřednictvím internetu. Policie

bez dozoru. Postačí jen letmé otočení k regálu

ka ovlivnění řidičských schopností je význam-

stále eviduje nové a nové případy podvodných

a pachatel se vaší tašky zmocní. Vyhýbejte se

né a indikuje zhoršení řidičských schopností.

internetových obchodů, které nabízejí zejména

tlačenicím u pokladen a také na zastávkách.

elektroniku nápadně levněji než jiné obchody.

PIN od platební karty v žádném případě ne-

Samozřejmě u těchto obchodů musíte uhradit

nechávejte u platební karty. Peníze a doklady

21letý mladík na zastávce MHD u nemocnice Bu-

objednané zboží předem. Když zboží není do-

noste odděleně. Nedávejte zlodějům a pod-

lovka využil chvilkové nepozornosti poškozeného,

ručeno, záhy zjistíte, že internetový obchod je

vodníkům šanci!

kterému z kapsičky na ledvince odcizil mobilní

zrušený apod.

Prozradil ho mobil

Vážení čtenáři,

telefon. Lapka před příjezdem policie stačil nepo-

Proto nepodléhejte nabídkám údajně levněj-

zorovaně telefon odhodit do odpadkového koše.

šího zboží v neprověřeném internetovém ob-

dovolte mi, abych vám jménem celého

Naštěstí poškozený měl na telefonu nastavený

chodě. Internetový obchod si vybírejte podle

kolektivu MOP Libeň popřál příjemné

budík, který začal v době šetření na místě vyzvá-

informací ať již známých, kamarádů či hodno-

prožití svátků vánočních a vše nejlepší

nět. Mladík podezřelý z přečinu krádeže byl na

cení na internetu. Zároveň i vy v případě spo-

do nového roku.

místě zadržen a převezen na příslušné oddělení

kojeného nákupu obchod ohodnoťte. Jistotu

policie k dalšímu opatření. I tento případ byl vyře-

spokojeného nákupu a zaručené reklamace

npor. Zdeněk Pohunek,

šen v rámci zkráceného přípravného řízení.

máte u zavedených obchodů. Internetový ob-

zástupce vedoucího MOP Libeň

Žádost o pátrání po totožnosti oběti
Odbo-

ulic Dolnokrčská x Branická došlo

tzv. můstkem. Taktéž dolní čelist měla jenom

ru obecné kriminality SKPV KŘP

k nálezu horních končetin. Odbor-

6 zubů a taktéž s kazem.

hl. m. Prahy provádí vyšetřování

ná expertíza stanovila, že se jedná

Jakákoliv informace k ženě uvedeného po-

zvlášť závažného zločinu Vraždy

o ostatky patřící jedné osobě a to

pisu, která od počátku prosince roku 2011 do

podle § 140 odst.1 trestního zá-

ženě níže uvedeného popisu.

současné doby nebyla viděna ve Vašem okolí,

Kriminalisté

1.oddělení

koníku, kdy dne 29.1.2012 v Praze

Vzhledem k tomu žádáme o po-

může být důležitým pojítkem pro policisty při

8, poblíž Pobřežní ulice (Rohanský

moc veřejnost při pátrání po totož-

pátrání po totožnosti oběti uvedenému pří-

ostrov) došlo k nálezu hlavy obě-

nosti oběti – ženy, popisu: věk cca

padu.

tim dne 25.4.2013 v Praze 9, poblíž

40-45 let, výška cca 170-175 cm,
střední štíhlé postavy, světlé ple-

V případě jakýkoliv informací můžete

ních končetin, dne 24.12.2011 v Praze 3, po-

ti, světle hnědé vlasy, žena zřejmě požívala

volat na linku 158, popřípadě na mobilní

blíž ulice Pod Krejcárkem došlo k nálezu lid-

ve větší míře alkohol. Dále zjištěno, že celá

telefon 731 553 155, popřípadě email:

ského trupu a dne 6.12.2011 v Praze 4, poblíž

horní čelist byla osazena zubní náhradou,

vrazdy@seznam.cz.

Kolbenovy ulice došlo nálezu dol-
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Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů
Místo

Datum

PROSINEC 2013

Čas
přistavení
a odvozu

Místo

Datum

Čas
přistavení
a odvozu

Braunerova x Konšelská

3. 12.

13.00–17.00

Trojská x Nad Trojou

20. 12.

14.00–18.00

Nad Rokoskou x Kubišova

3. 12.

14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

20. 12.

15.00–19.00

Pakoměřická x Březiněveská

3. 12.

15.00–19.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

4. 12.

13.00–17.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

4. 12.

14.00–18.00

Písečná x Na Šutce

4. 12.

15.00–19.00

Chaberská x Líbeznická

5. 12.

Pivovarnická (proti domu č. 15)

5. 12.

Pod Labuťkou x Prosecká

5. 12.

21. 12.

9.00–13.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 21. 12.

10.00–14.00

Na Pecích x Chaberská

22. 12.

9.00–13.00

13.00–17.00

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

22. 12.

10.00–14.00

14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

23. 12.

12.00–16.00

15.00–19.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

23. 12.

13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

23. 12.

15.00–19.00

Petra Slezáka x Urxova

25. 12.

9.00–13.00

U Sluncové x Za Invalidovnou
(parkoviště)

25. 12.

10.00–14.00

Pernerova x Šaldova

26. 12.

9.00–13.00

Stejskalova x U Rokytky

26. 12.

10.00–14.00

Burešova

27. 12.

13.00–17.00

U Pekařky

27. 12.

15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská

28. 12.

9.00–13.00

V Zahradách x Na Sypkém

28. 12.

10.00–14.00

Podhajská Pole
(za hlídaným parkovištěm)

6. 12.

13.00–17.00

Roudnická (za Bešťákovou)

6. 12.

14.00–18.00

Drahorádova

6. 12.

15.00–19.00

Řešovská x Zelenohorská

7. 12.

9.00–13.00

Pernerova x Šaldova

7. 12.

10.00–14.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

8. 12.

9.00–13.00

Pobřežní x Thámova

8. 12.

10.00–14.00

Tanvaldská (proti domu č. 1)

9. 12.

13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická

9. 12.

14.00–18.00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Pobřežní x U Nádražní lávky

9. 12.

15.00–19.00

Havlínova x Pohnertova

30. 12.

14.00–18.00

Janečkova

10. 12.

13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64)

30. 12.

15.00–19.00

Valčíkova x Na Truhlářce

10. 12.

14.00–18.00

Kašparovo náměstí

10. 12.

15.00–19.00

Služská x Přemyšlenská

11. 12.

13.00–17.00

Křivenická x Čimická

11. 12.

14.00–18.00

Šimůnkova (slepý konec)

11. 12.

15.00–19.00

Petra Bezruče x U Pískovny

12. 12.

13.00–17.00

K Haltýři x Velká skála

12. 12.

14.00–18.00

Štěpničná (parkoviště)

12. 12.

15.00–19.00

Trojská x Nad Trojou

13. 12.

13.00–17.00

Lindavská

13. 12.

14.00–18.00

Třeboradická x Košťálkova

13. 12.

15.00–19.00

Uzavřená

14. 12.

9.00–13.00

Braunerova x Konšelská

14. 12.

10.00–14.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou
(parkoviště)

15. 12.

9.00–13.00

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

15. 12.

10.00–14.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

16. 12.

13.00–17.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

16. 12.

14.00–18.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

16. 12.

15.00–19.00

Křivenická x Čimická

17. 12.

13.00–17.00

Pernerova x Sovova

17. 12.

14.00–18.00

Petra Slezáka x Urxova

18. 12.

13.00–17.00

Pobřežní x Thámova

18. 12.

14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická

19. 12.

13.00–17.00

Lindavská

19. 12.

14.00–18.00

Štěpničná (parkoviště)

19. 12.

15.00–19.00

Dolejškova x U Slovanky

20. 12.

13.00–17.00

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

SVOZ SMěSNéHO ODPADU
V OBDOBí 24. 12. 2013–5. 1. 2014
24. 12. 2013

zajištěn standardní svoz odpadu dle
schváleného programu, pouze na území MČ
Praha 1 se standardní noční svoz odpadu
přesouvá na odpolední, tj. od 13.00 do
19.00 hodin

25. 12. 2013

zajištěn plný svoz dle středečních programů

26. 12. 2013

zajištěn plný svoz dle čtvrtečních programů

27. – 30. 12. 2013 zajištěny standardní pracovní směny, svoz
dle příslušných svozových programů
31. 12. 2013

zajištěn standardní svoz odpadu dle
středečních programů, pouze v Praze 1
se standardní noční svoz přesouvá na
odpolední, tj. od 13.00 do 19.00 hodin

1. 1. 2014

standardní svoz odpadu neprobíhá

2. 1. 2014

dokončení středečních svozových programů
+ část čtvrtečních svozových programů

3. 1. 2014

zajištění čtvrtečních svozových programů +
část pátečních svozových programů

4. 1. 2014

kompletní dorovnání všech svozových
programů

Osmička
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Neukáznění pejskaři
stojí Prahu 8 milióny
Plakáty v ulicích vyzývají
majitele psů k úklidu

Roční sazby
poplatků
ZáKLADNí SAZBA:
Výběr poplatků za chování psů

zajišťují čtyři speciální elektrické

zdaleka nepokrývá náklady na

vysavače. Ročně z ulic Prahy 8

úklid psích exkrementů z ulic

„vysají‟ na devadesát tun psích

a veřejných prostranství, a na

exkrementů. „To je naprosto ší-

provoz speciálních odpadkových

lené číslo. Nezodpovědnost a ne-

košů. Městská část Praha 8 loni

úcta k pořádku určité skupiny lidí

na poplatcích vybrala necelé čtyři

nás stojí nemalé peníze, které by-

milióny korun, z toho jednu čtvr-

chom mohli investovat do něčeho

tinu musí posílat do pokladny Ma-

užitečnějšího. A je smutné, že na

gistrátu hl. m. Prahy. Přitom úklid

chování této menšiny doplácí sluš-

nepořádku po psech ročně Prahu

ná většina,‟ zdůraznil starosta.

8 přijde na šest miliónů korun.

Proto se MČ Praha 8 rozhodla

„Výběr poplatků rok od roku ne-

spustit osvětovou kampaň, která

ustále klesá. Důvodem je rostoucí

na tento nešvar upozorní. „Chce-

počet důchodců chovajících psy.

me vtipnou formou majitelům psů

Ti platí nižší sazbu,‟ vysvětlil sta-

připomenout, že jejich miláčci za

rosta Prahy 8 Jiří Janků.

své chování nemohou. Snad se

Na území osmé městské části
je na 250 speciálních odpadko-

alespoň někdo z nich chytne za
nos,‟ řekl Janků.

vých košů na psí exkrementy.

K úhradě poplatků za psa se na

„Jejich provoz a správu chápeme

MČ Praha 8 přihlásilo 5400 osob.

jako službu pejskařům, zejména

Základní sazba je 1500 Kč/rok. Za

těm, kteří po svých miláčcích uklí-

každého dalšího psa pak 2250 Kč/

zejí. Mnohem více nás však trápí

rok. Osoby s invalidním, starob-

nezodpovědní chovatelé, jež ne-

ním či vdovským důchodem platí

chávají na chodnících či v parcích

200 korun ročně. Lidé, kteří pře-

výměšky pejsků bez povšimnutí,‟

vzali psa z útulku na území metro-

uvedl starosta. Úklid exkremen-

pole, jsou na dva roky od poplatků

tů po lhostejných majitelích psů

osvobozeni.

-jf-

SVOZ TříDěNéHO ODPADU
22. – 31. 12. 2013 standardní svoz zajištěn v plném rozsahu
dle příslušných programů
17. – 31. 12. 2013 bude zajištěn jeden mimořádný svoz skla
(jeden odvoz navíc oproti standardnímu
svozu), jinak bude zajištěn svoz komodit
dle příslušných svozových programů na
všech MČ hl. m. Prahy.
1. 1. 2014

standardní svoz tříděného odpadu
neprobíhá, náhradní svoz proběhne
v následujících dnech

2. 1. – 5. 1. 2014

zajištěn standardní svoz s možným
časovým posunem (max. jeden den)

n jeden pes - 1500 Kč
n každý další - 2250 Kč
SNíŽENé SAZBy:
n poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího
důchodu
l jeden pes - 200 Kč
l každý další - 300 Kč
n držitel psa v rodinném domě
Praha 1 - 15 a Praha 17
l jeden pes - 600 Kč
l druhý a každý další - 900 Kč

Na dětském hřišti nechybí
ani závěsná houpačka

Ve Větrušické
jsou nové
herní prvky
Dětské hřiště ve Větrušické
ulici v Kobylisích bylo doplněno
o nové herní prvky. V areálu
tak navíc děti najdou závěsnou houpačku na jedné noze,

n držitel psa v rodinném domě
Praha 16 a Praha 18 - 22
l jeden pes - 300 Kč
l druhý a každý další - 600 Kč

závěsnou houpačku „hnízdo‟,

n držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož
držitelem je právnická osoba,
která je zároveň vlastníkem
hlídaného objektu
l jeden pes - 600 Kč
l každý další - 900 Kč

došlo k opravě dopadové zóny

n držitel psa převzatého z útulku na území hl. m. Prahy
l je osvobozen od placení
místního poplatku za psa po
dobu dvou let od převzetí psa
ze zařízení
n držitel psa, který přihlásil psa
do evidence chovatelů psů:
l nárok na slevu poplatku
po dobu 2 let do max. výše
350 Kč/rok

multifunkční

herní

sestavu,

vodní herní prvek a pítko. Dále
u stávající herní sestavy.
„Areál ve Větrušické je v Praze 8 jediné hřiště s vodními prvky. Již při rekonstrukci v roce
2008 jsme využili toho, že je
tam vodní zdroj, a umístili sem
první vodní herní prvek. Nyní
jsme přidali ještě jeden a pítko,‟ uvedl starosta Prahy 8 Jiří
Janků. Podle něj jsou vodní prvky pro děti atraktivní a na jaře
budou mít určitě úspěch. -red-

SVOZ VáNOČNíCH STROMKů

Volně odložené vánoční stromky u nádob
se směsným komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2013
do 28. 2. 2014. Prosíme občany, aby vánoční
stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob
na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke
snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.
Vánoční stromky neodkládejte
ke stanovištím tříděného odpadu!
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Co s miliardami z privatizace bytů a mrtvého
ODS Praha 8: Chceme pokračovat v rozvoji obvodu
Musím se přiznat, že mi podivně šroubované znění otázky pocházející ze „zeleného pera‟ trochu
zamotalo hlavu, jelikož slova o projektu Nová
Palmovka nemají s realitou nic společného. Ale
nevadí.
Projekt Nová Palmovka je ve skluzu, který však
není nijak fatální. Zapříčinila jej účelová odvolání občanských aktivistů, jak je známe z případů
jiných staveb. Bohužel, v naší zemi se nejedná
o nic mimořádného. Naopak, neustálá zdržovací
odvolání se již stala železným pravidlem. Důležité
však je, že územní rozhodnutí již existuje, stavební řízení se chýlí ke konci, a projekt se tak posouvá konečně do fáze, kdy bude možno stavět.
Jsme přesvědčeni, že Centrum Nová Palmovka
pomůže Praze 8. Pomůže snaze udělat z obvodu
lepší místo pro život, zkvalitní servis občanům
a bude úspěšná i po ekonomické stránce.

Ondřej Gros
zástupce starosty
MČ Praha 8 za ODS
Prostředky z privatizace bytů by v budoucnu
měly sloužit především rozvoji naší městské části. Radnice požádala magistrát o několik důležitých pozemků, o které se hlavní město bohužel
neumí postarat. Jedná se o libeňský park „U koule‟, prostranství u KD Krakov a další místa v Praze 8, která potřebují zkulturnit. Svěření parku na

Palmovce již konečně bylo schváleno pražským
zastupitelstvem a v příštím roce začne jeho proměna v místo, kam se lidé nebudou muset bát
vkročit. Podobných příkladů by se však dalo najít
samozřejmě víc.
Dále je zcela evidentní, že naše spoluobčany
trápí otázka bezpečnosti. Proto občanští demokraté v Praze 8 chtějí dále investovat do kamerového systému a do spolupráce s městskou policií.
Rozhodně se staví proti takovým nápadům magistrátu, jako je aplikační místnost (lidově „šlehárna‟) pro drogově závislé na Palmovce.
Rozhodování o většině příjmů z prodeje bytů
v Karlíně a Libni bude již věcí nové radniční reprezentace. Všichni, kdo budou usilovat o úspěch
v komunálních volbách příští rok v říjnu, tak mohou představit své nápady voličům v dalších měsících.

Skutečně pomohly miliardy z privatizace bytů?
Příjem z prodeje obecních bytů na území naší
městské části nám na jednu stranu umožňuje celkem nebývalý rozvoj, na stranu druhou vyvolává
celou řadu otázek. První z nich je otázka samotné
privatizace. Ano, možnost odkoupit si užívaný byt
do svého vlastnictví a bydlet „ve svém‟ je určitě
cílem mnohých z nás. Prodejem obecních bytů
získala městská část velmi významné prostředky,
které by měla v rozumné míře využít pro zlepšení
kvality života nás všech.
Zdali je takovouto „rozumnou‟ investicí i masivní budování kamerového systému, který přijde
městskou část na desítky miliónů při jeho realizaci a další milióny na zajištění provozu, je určitě
otázka namístě. Jistě, kamery na každém rohu
určitě pomohou zvýšit nejen pocit většího bezpečí, ale také mohou pomoci při následném objasnění vandalismu či trestného činu. Velkou otázkou

Karel Šašek
předseda ČSSD Praha 8
však zůstává, jaký dopad by mělo, kdyby místo
takovéto masivní investice do sledovací techniky
byly tyto nemalé prostředky použity na zvýšení
počtu strážníků v ulicích naší městské části. Dovolím si tvrdit, že bychom získali „za málo peněz
více muziky‟.

Otázky vhodnosti investování desítek miliónů
jistě budí rekonstrukce koupališť. Určitě je dobře vytvářet možnosti pro relaxaci a sport, určitě z toho budou mít radost naše děti. Budou-li
z toho mít radost také děti našich dětí, to je právě tou otázkou. Nejen samotná rekonstrukce sezónních koupališť, ale především jejich provoz je
velmi drahý a přijde na další desítky miliónů. Ty
bude muset pravidelně každý rok platit ze svého
rozpočtu naše městská část.
Otázky vyvolávají otázky. Nejen na prospěšnost investic, ale také na výši provozních nákladů. Budeme si je moci dovolit provozovat
a udržovat, až nám prostředky z privatizace
bytů dojdou?
Pak je zcela namístě se ptát. Skutečně pomohly miliardy z privatizace bytů zdravému rozvoji
naší městské části?

Rozdělme částku na třetiny. Na opravy, investice a horší časy
Na úvod bych chtěl v duchu jedné známé knížky
uvést některé skutečnosti na pravou míru. Městská část získává finanční prostředky z privatizace bytů. Z nich potom financuje projekt radnice
na Palmovce. Projekt nové radnice na Palmovce
není mrtvý. Dochází pouze k posunu termínů proti původnímu harmonogramu. Vydání územního
rozhodnutí se kvůli odvolání zpozdilo asi o čtyři
pět měsíců a v současné době je v závěrečné fázi
vydání stavebního povolení. Takže podle mého
názoru projekt radnice na Palmovce mrtvý není.
Ještě několik poznámek k finančním prostředkům, které obdržela naše městská část z privatizace bytů. Z privatizace bytů v předchozích
etapách získala Praha 8 přibližně jednu miliardu
korun. Ze současně probíhající privatizace bytů

Cyril Čapka
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
v Karlíně a Libni získala městská část v letošním
roce zhruba 651 milionů korun. Nesmí se však
zapomenout na to, že před zahájením privatizace
bytů v Karlíně a Libni jsme museli zaplatit magistrátu zhruba 614 milionů jako splátku za půjčku,

ze které městská část financovala obnovu Karlína
a Libně po povodních v roce 2002.
Pokud by položená otázka zněla „Jak naložit
s penězi, které městská část získá z privatizace
bytů?‟, asi bych odpověděl: Držme se pravidla
třetin. Třetinu použijme na opravy a zlepšení současného stavu (např. opravy chodníků, údržba
školních budov). Třetinu použijme na investice.
Třetinu uložme na horší časy. Jsem přesvědčen,
že projekt nové radnice na Palmovce splňuje třetinu na investice a třetinu na horší časy.
Na závěr bych chtěl říct toto: Kdykoli se k nám
dostane jakákoliv informace, zachovejme klidnou
hlavu, používejme selský rozum. Nic není černobílé.
Pro ty, kteří se chtějí dovědět víc http://www.
praha8.cz/Nova-Palmovka-1.html .
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projektu radnice na Palmovce?
TOP 09 Praha 8 podporuje investice, které nezatíží budoucnost
Důkazem toho, že TOP 09 se v Praze 8 dívá do
budoucna a hledá cesty, jak snížit náklady Prahy
8 v delším časovém horizontu, je například záměr postavit novou radnici.
MČ Praha 8 blokuje částku 1,107 miliardy korun na výstavbu radnice. V roce 2010 a 2011
dokázal úřad MČ díky vhodnému investování
inflaci pokrýt. Ale za rok 2012 již klesla reálná
hodnota této sumy o zhruba 14 milionu korun.
Za rok 2013 to může být kvůli intervenci ČNB
mezi 0,5 - 2 procenty. Což je v číslech 5,5 až 22
milionů korun.
Za rok 2012 a 2013 mohla být již velká část této
sumy uložena v nemovitosti, která bude následně
MČ přinášet určitý příjem a bude úspornějším řešením oproti současnému stavu. Inflace by hodnotu
budovy neohrožovala. Bohužel se opozici a občan-

Jakub Čáp
místopředseda TOP 09
Praha 8
ským sdružením daří odvoláními stavbu zdržovat.
Finanční situace MČ Praha 8 je taková, že nutně
potřebuje ušetřit na provozu a ideálně získat další
příjem. Rozhodně není rozumné příjmem z privatizace generovat další povinné výdaje. Nájemné
bydlení? Ukázalo se již několikrát, že obyvatelí

privatizovaných domů jsou výrazně lepší hospodáři než MČ. Takže, jak s penězi naložit? Na tuto
otázku jsme od opozice ani od občanských sdružení odpověď nedostali. Někteří se od jasného odmítání projektu nové radnice posunuli k variantě,
kdy jim radnice nevadí, ale požadují začít projekt
řešit od samého počátku jinak. Jinými slovy vše
hotové zahodit a začít znovu.
Podle mě není možné se při tak velké stavbě, jako je nová radnice, dobrat všeobecného
konsensu. Pro příklad, na jedné diskusi s občany ohledně dětského hřiště jsme se setkali se
sporem. Co je vhodný podklad na dětské hřiště?
Kačírek nebo pryž? Nedobrali jsme se k jednoznačnému výsledku. Příjmy z privatizace musí
být využity na projekty, které nám ušetří a ideálně i vydělají. Což nová radnice určitě je.

Namísto plýtvání cítíme odpovědnost za budoucnost
Otázka nezapře, že pochází z dílny Strany zelených, tedy nejvíce destruktivní části zastupitelů
Prahy 8. Abych nebyl nespravedlivý, tak vlastně
jenom od jednoho z nich, Petra Vilguse. Jaké on
má představy o práci uvolněného zastupitele,
nám demonstroval v minulém volebním období.
Takže na otázku není možné seriózně odpovědět, protože projekt radnice je naopak v současných dnech velmi živý. Má platné územní rozhodnutí a podařilo se překonat některé překážky
na úrovni hlavního města. Je třeba jenom připomenout, že stavba se oproti původnímu harmonogramu zpozdila hlavně kvůli nesmyslným
odvolání ze strany občanských sdružení, kterým
jde o prosazení vlastních politických stanovisek,
nikoli o občany Prahy 8.
Prostředky získané rozumnou a dobře nastavenou privatizací bytů jsou jedním ze zdrojů při
sestavování rozpočtu městské části. Ten se le-

Václav Musílek
radní MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8
tos zaměří na tři priority. A to na zlepšení stavu
životního prostředí, zejména pokud jde o kvalitní údržbu zeleně, parků a úklidu městské části.
Měly by zmizet černé skládky a zkulturnit se i ta
zanedbaná místa, na jejichž stav občané oprávněné poukazují. Další prioritou je zlepšení stavu
chodníků, který nás dlouhodobě trápí. Je třeba

podotknout, že za jejich údržbu není městská
část odpovědná, ale chápeme, že to je občanům
jedno. Třetí podstatnou aktivitou je zvyšování bezpečnosti občanů a dodržování veřejného
pořádku. Na tomto poli dosahujeme nemalých
úspěchů, o čemž svědčí soustavný pokles kriminality v Praze 8.
Peníze získané z privatizace budou dominantním zdrojem financování výstavby Centra Palmovka. Argumenty, proč jsme se pro tento projekt rozhodli, jsem opakoval již mnohokrát a nic
se na nich nezměnilo. Pouze zdůrazním, že je to
výraz naší odpovědnosti směrem k budoucnosti fungování veřejné správy v Praze 8. Bylo by
mnohem jednodušší vyplýtvat nashromážděné
prostředky na líbivé akce, jak po nás mnozí chtějí. Bylo by snazší štědře dotovat různá sdružení,
která sice občanům nic nepřinášejí, ale o to hlasitěji se dožadují dotací a grantů.

Zelení: Miliardy na obecních účtech jsou korupční riziko
Zelení jsou od počátku odpůrci projídání peněz
z privatizace bytů. Na rozdíl od ODS, TOP09
a Suverenity Václava Musílka nenasloucháme
jen nadšení obyvatel Karlína a Libně, kteří (za
velmi vysokou cenu) mohou bydlet ve svém.
Vnímáme vliv privatizace na obecní rozpočet,
vnímáme korupční riziko, které přichází s obří
horou volných peněz na účtu Prahy 8.
Naši koaliční kolegové jistě využijí šanci navážet se do členů Strany zelených a do jejich
názorů. Rozumím jim – obávají se hlasitého opozičního hlasu. Neradi odpovídají na otázku, která
jde přímo na tělo. Lekají se faktu, že už za rok
budou sedět v lepším případě v opozici, v horším
mimo zastupitelstvo. Registruji fakt, že SZ vnímají jako hlavního názorového oponenta, který

Petr Vilgus
předseda zastupitelského
klubu Strany zelených
kritizuje zoufale špatnou práci současné koalice
ODS, TOP09 a Suverenity s podporou komunistů. Vnímám to také tak.
Zelení dlouhodobě prosazují, aby peníze získané v privatizaci bytů byly investovány odpo-

vědně. Žádáme, aby byly jasně dané priority,
do kterých je třeba poslat stovky milionů, které
touto cestou jednorázově získáme. Chceme, aby
do plánu investic měli právo promluvit i občané. Žádná taková koncepce však nepřichází.
Současná rada si užívá čtyřletý mejdan, v rámci
kterého peníze nezodpovědně projídá.
Mrtvý projekt na radnice na Palmovce v tuto
chvíli může hájit jen politik s klapkami na očích.
Administrativní centrum za více jak 1 miliardu
se mělo stát pomníkem privatizace severních
sídlišť. Investované desítky milionů však pravděpodobně vyletěly komínem. Velmi se obávám,
že podobný osud čeká i na peníze z privatizace
Karlína a Libně. Podaří se nám zabránit promrhání peněz, které patří nám všem?
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro
PROGRAM
CAP BUREŠOVA

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

Pondělí

internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

10:00–10:50

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

11:00–11:50

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

9:00–10:00

Přístup na internet

9:00–12:00

Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová)

11:00–11:50

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

9:00–9:50

Ruština – Co v učebnici nebylo
(vede Mgr. L. Bodláková)

11:00–11:50

Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede Bc. A. Novotná)

9:30–12:00

Nordic walking pro méně zdatné (vede H. Šandová),
sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy

11:15–12:00

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

10:00–10:50

Francouzština zábavným způsobem
(vede Ing. K. Krpejš)

13:00–14:30

Přístup na internet

10:00–10:50;
11:00–11:50

Školička PC a internetu – začátečníci
(vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP

13:00–14:20

Německý jazyk pro radost (vede R. Šimonovská)

13:00–15:00

Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

10:00–11:30

Angličtina – mírně pokročilí (vede Mgr. J. Hanková)

14:00–14:50

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

10:00–11:00

Cvičení na židlích (vede D. Husáková)

14:30–16:00

11:00–11:50

Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)

Německá konverzace pro pokročilé
(vede E. Solničková)

11:15–12:00

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

14:30–15:20;
15:30–16:20

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

13:00–16:00

Přístup na internet

15:00–16:00

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

13:00–16:00

Právní poradenství – jen pro objednané

Úterý

Čtvrtek
8:00–15:00

Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS)

8:00–12:00

Přístup na internet

8:00–10:00

Přístup na internet

9:00–9:50

Conversational English: angličtina konverzační
metodou „mírně pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)

9:00–9:50

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

9:30–11:30

Dramaticko–recitační kroužek (vede E. Hrbotická)

10:00–12:00

Nordic walking pro zdatné (vede Ing. M. Carbochová),
sraz obvykle před Katastrálním úřadem, aktuální info
v CAP (pouze 5. a 12. 12.)

Německý jazyk – mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš)

10:00–12:00

11:00–11:50

Creative English: angličtina kreativně „mírně
pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček)

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

10:00–12:00

12:00–13:30

Stolní tenis – pro pokročilé,
hraje se v klubovně DPS Burešova 12 (vede M. Bílek)

Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede JUDr. V. Vinš)

12:45–13:45

Školička PC a internetu – začátečníci
(vede D. Formanová), přihlašování v CAP

10:00–10:50,
11:00–11:50

Školička PC a internetu – pokročilí
(vede Ing. J. Mrkvička)
– sudé týdny: 12. 12., přihlašování v CAP

13:00–14:30

Němčina konverzační metodou pro pokročilé
(vede L. Ulč)

10:00–10:50

Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)

13:45–14:30

Přístup na internet

11:00–11:50

14:00–16:00

Taneční terapie (vede R. Šamšová)

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

16:00–17:00

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

11:00–11:50

Anglický jazyk pro středně pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)

13:00–14:30

Přístup na internet

13:45–14:30

Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede E. Parma) – sudé týdny: 12. 12.

Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)

15:30–17:00

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

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

17:00–18:00

Školička PC a internetu – začátečníci
(vede P. Smitková)

10:00–10:50

Topical English: angličtina – témata „středně
pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)

10:00–10:50

Středa
8:00–12:00
9:00–9:50;
10:00–10:50
9:30–11:00

Přístup na internet
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10. 12. od 10:30

Nordic walking pro začátečníky
– vede Ing. M. Carbochová,
sraz ve fitnessparku vedle DPS Burešova

10. 12. od 13:00

Tvořivá dílnička – „papírová krajka – pokračování‟
– vede D. Zemanová

11. 12.

Návštěva výstavy sochaře Olbrama Zoubka
v Jízdárně Pražského hradu – vede P. Aksamítová, čas
a místo srazu bude upřesněno, přihlašování v CAP

12. 12. od 10:00

Vánoční setkání v přednáškovém sále CAP
v 1. patře DPS Burešova 12 – čekají na Vás dílničky,
kde si můžete vytvořit dáreček pro své blízké.
Vedení tvořivých skupinek se ujaly Mgr. V. Ludková,
Mgr. S. Kyselová a V. Urbanová

13. 12. od 10:00

„Dokážete více, než si myslíte‟
– pokračování přednáškového cyklu
R. Svobodové v přednáškovém sále CAP

17. 12.

Předvánoční výlet do Karlštejnského muzea
betlémů – vede P. Aksamítová, čas a místo srazu
bude upřesněno, přihlašování v CAP

17. 12. od 10:00

Vánoční koncert žáků ZUŠ Praha 8, Taussigova
– přednáškový sál CAP 1. patro, přijďte se vánočně
naladit, vstup zdarma

19. 12. od 10:00

Pásmo vánočních písní v podání žáků ZŠ
Heřmánek Praha 8 – přednáškový sál CAP 1. patro,
vánoční atmosféra napříč generacemi, vstup zdarma

Pátek
8:00–10:00

Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

8:00–12:00

Přístup na internet

9:00–12:00

Arteterapie – četba světové literatury
(vede R. Svobodová)

10:00–11:00

Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)

10:00–11:00

Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková)

11:15–12:00

Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně zahrát
v klubovně DPS Burešova (vede D. Červenková)

11:00–12:00

Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.

Po celý měsíc prosinec probíhá v Centru aktivizačních programů
výstava Betlému z moduritu pana Zdeňka Klímy.

UPOZORNěNí
JOd ledna 2014 otevíráme další jazykový kurz: angličtina pro
začátečníky, který povede Pavlína Aksamítová. Zájemci se mohou
hlásit v kanceláři CAP Burešova osobně, mailem, příp. telefonicky.
Většina jazykových kurzů je v současné době obsazena,
o konkrétním kurzu doporučujeme se informovat v kanceláři CAP.
V lednu 2014 začne nový běh půlročního počítačového kurzu
Ing. M. Vítkové určený začátečníkům. Rezervujte si včas své místo
v kanceláři CAP.

Speciální
I v listopadu, pokud to počasí dovolí, pravidelně pořádáme
každý týden pod vedením RNDr. M. Štulce turistické vycházky
a výlety za přírodními a kulturními památkami středních Čech,
které jsou plánovány a operativně realizovány podle
krátkodobých předpovědí počasí. Sledujte proto aktuální
informace o plánovaných akcích na nástěnce v CAP.
3. 12. od 9:00

Kroužek šikovných rukou – „Vánoční výzdoba‟ –
dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové

5. 12. od 10:00

Výtvarná dílnička paní místostarostky
Mgr. V. Ludkové – „lucerničky‟

5. 12. od 13:00

„Kudy jsme chodili a co jsme cestou viděli‟
– beseda na závěr letošních turistických výletů
v přednáškovém sále CAP. Průvodní slovo
k obrazové dokumentaci RNDr. M. Štulc

9. 12. od 13:00

Tvořivá dílnička – „anděl z korálků‟
– vede V. Urbanová

9. 12. od 14:00

Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. –
v klubovně v přízemí DPS Burešova

10. 12. od 9:30

Patchworková dílnička Mgr. S. Kyselové
– materiál zajištěn

Srdečně vás zveme na jeho prohlídku!
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Centrum aktivizačních programů pro
PROGRAM
CAP MAZURSKá

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

internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

9:30–11:00

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

CAP Mazurská je otevřeno vždy v liché týdny, tzn. v prosinci
v týdnech od 2. 12. – 6. 12. a 16. 12. – 20. 12.
Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni
využívat programy v obou Centrech, stejně tak novým zájemcům
z řad seniorů a osob se zdravotním postižením z Prahy 8
rádi vystavíme průkaz na obou místech.

10:00–13:00

Tvořivá dílna – Pletení a háčkování
(vede E. Bosáková)

10:00–10:50

Pondělí (2. 12.)

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

11:00–11:50

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

8:00–12.00

Přístup na internet

9:00–10:00

Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)

13:00–14:30

Přístup na internet

9:00–10:00

Anglický jazyk pro začátečníky (vede D. Setváková)

13:30–14:30

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

10:00–10:50

Anglický jazyk (vede Ing. Jelínková)

13:45–14:30

Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma)

10:30–11:30

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

11:00–11:50

Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. Jelínková)

13:00–14:30

Trénink paměti (vede B. Trnková)

12:30–13:20

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

13:30–14:30

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

Úterý (3. 12.)
8:00–11:00

Přístup na internet

8:30–9:45

Německý jazyk konverzační metodou pro pokročilé
(vede L. Ulč)

9:00–10:00

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

10:00–12:00

Výtvarná dílnička paní místostarostky
Mgr. V. Ludkové – vánoční ozdoby II.

10:30–11:30

Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová)

11:00–11:50

Školička PC a internetu – mírně pokročilý
(vede J. Jelínková).

Pátek (6. 12.)
8:00–9:00,
12:00–14:30

Přístup na internet

9:00–10:00

Cvičení – Jóga (vede J. Wichterlová)

9:00– 9:50

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

9:00– 9:50

PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová)

10:00–10:50

PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová)

10:30–11:20

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

10:30–11:30

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

12:30–14:30

Individuální rehabilitační poradna
(vede Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824 )

Pondělí (16. 12.)
8:00–12:00

Přístup na internet

9:00–10:00

Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)

9:00–10:00

Anglický jazyk pro začátečníky (vede D. Setváková)
Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. Jelínková)

12:00–12:50

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

10:00–10:50
10:30–11:30

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

13:00–15:00

Klubové posezení (vede Doc. Ing. J. Vodáková)

11:00–12:00

Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. Jelínková)

13:00–15:00

Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS)

13:00–14:30

Přístup na internet

13:00–14:30

Trénink paměti (vede B. Trnková)

12:30–13:20

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

13:30–14:30

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

Středa (4. 12.)
8:00–9:00

Přístup na internet

9:00–9:50

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

9:00–9:50

Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. H. Soukupová)

9:00–10:00

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

Úterý (17.12.)
8:00–11:00

Přístup na internet

8:30–9:45

Německý jazyk konverzační metodou
pro pokročilé (vede L. Ulč)

9:00–10:00

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

10:00–11:00

Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál)

10:00–10:50

Francouzský jazyk (vede S. Patejdl)

10:30–11:30

Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová)

10:30–11:30

Pilates (vede R. Šamšová)

11:00–13:30

Korálková dílnička – Vánoční ozdoby
(vede J. Protivová)

11:00–11:50

Školička PC a internetu pro začátečníky
(vede J. Jelínková)

11:30–13:00

Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

12:00–12:50

Školička PC a internetu pro začátečníky
(vede J. Jelínková)

13:00–14:00

Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

13:00–15:00

Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS)

13:00–15:00

Vánoční setkání
– čekají na Vás dílničky, kde si můžete vyrobit dáreček
pro radost. Přijďte se k nám svátečně naladit.

13:00–14:30

Přístup na internet

Čtvrtek (5. 12.)
8:00–10:00

Přístup na internet

9:00–10:00

Anglický jazyk pro pokročilé (vede E. Emmerová)
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Středa (18.12.)
8:00–9:00

Přístup na internet

9:00–9:50

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

9:00–9:50

Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. H. Soukupová)

9:00–10:00

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

10:00–10:50

Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál)

10:00–10:50

Francouzský jazyk (vede S. Patejdl)

10:30–11:30

Pilates (vede R. Šamšová)

11:00–13:30

Korálková dílnička – Vánoční ozdoby
(vede J. Protivová)

11:30–13:00

Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

13:00–14:00

Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

Čtvrtek (19.12.)
8:00–10:00

Přístup na internet

9:30–11:00

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

9:00–10:00

Anglický jazyk pro pokročilé (vede E. Emmerová)

10:00–12:00

Patchworková dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)

10:00–10:50

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

11:00–11:50

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

12:00–14:30

Přístup na internet

13:30–14:30

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

13:45–14:30

Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma)

Pátek (20.12.)
8:00–9:00,
12:00–14:30

Přístup na internet

9:00–10:00

Cvičení – Jóga (vede J. Wichterlová)

9:00–9:50

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

9:00–9:50

Školička PC a internetu (vede J. Votrubová)

10:00–10:50

Školička PC a internetu (vede J. Votrubová)

10:30–11:20

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

10:30–11:30

Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

12:30–14:30

Individuální rehabilitační poradna (vede Bc. A.
Novotná, po objednání tel. 732 101 824, viz info níže )

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně, nebo telefonicky na č. 283 024 118 nebo 283 881 848.
Jazykové kurzy , Jóga a Pilates jsou v současné době naplněny.
Děkujeme za pochopení.

Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

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

PROSINEC 2013
Otevírací doba:
Po 18.00–21.00; St, Čt 18.30–20.30; Ne 14.00–16.00
St 25. 12., Čt 26. 12. zavřeno. St 1. 1. 2014 zavřeno.
PřEDNáŠKy astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30
9. 12.
Petr Adámek: ZIMNí OBLOHA
– souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
POřADy (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18:30
16. 12.
ČLOVěK a MěSíC.
POZOROVáNí OBLOHy dalekohledy
St, Čt 18.30–20.30; Ne 14.00–16.00;
Po 9. a 16. 12. 20.00–21.00/ Po 23. a 30. 12. 18.30–20.30
za jasného počasí.
Přístupné bez objednání.
St 25. 12., Čt 26. 12. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 6. do 21. 12. nejlépe okolo 9. 12.
Jupiter – na konci prosinec
Uran – za dobrých podmínek
Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po celý prosinec
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou
výstavu a zakoupit astronomické publikace( pohledy, mapy, knížky)
HROMADNé NáVŠTěVy – vždy ve St a Čt 17.30–18.30
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).
ŠKOLNí POřADy
v Po, Út, St, Čt, Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace
a objednávky na č. 283 910 644.
POHáDKy pro nejmenší
Ne 15. 12. od 10.15 Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce.
VSTUPNé: dospělí
mládež
senioři (od 65 let)
Doprava:

Pozor. oblohy

45 Kč
25 Kč
40 Kč

Pořady

55 Kč
30 Kč
50 Kč

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

Individuální rehabilitační poradna
Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou
OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení vašich problémů.
Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku,
základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního
plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti
po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady
kompenzačních pomůcek a další.

BEZPLATNá PORADNA PRO BEZRADNé
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602
E-mail: info@nakorabe.cz, PO–Pá 8.00–16.00 hod.
JUDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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Tichá kavárna změnila otevírací dobu
Tichá kavárna s neslyšící obsluhou

Tichá kavárna
je nekuřácká
a bezbariérová,
zákazníky
obsluhují
neslyšící

v Burešově ulici nedaleko stanice
metra Ládví má novou otevírací
dobu. Dát si tam výbornou kávu,
vyzkoušet každý měsíc jiný druh
piva z produkce malých českých
pivovarů nebo ochutnat sladké či
slané dobroty z dílny neslyšících
cukrářů a pekařů lze nově od pondělí do pátku od 13 do 21 hodin.
O víkendu pak mají otevřeno již
od 11 do 21 hodin.
Tichá kavárna vznikla ve spolupráci neziskových organizací 365,
o. p. s, a APPN, o. s. Představuje
prostor, kde mohou neslyšící využít svoje schopnosti a dokázat
všem, že i v tak náročném oboru,
jakým je pohostinství, se mohou
úspěšně uplatnit. Kavárna slouží
jako tréninkové prostředí, nabízí
podporu studentům a absolven-

v poledních hodinách jako jídelna

tům odborných škol pro jejich pro-

oceňují dětský koutek, v letních

Provoz kavárny je druhem soci-

fesní začátky, ale je také místem

měsících je k dispozici zahrádka.

álního podnikání, zisk z jejího pro-

pro seniory a jejím provozovate-

přirozeného

Kavárna přibližuje veřejnosti svět

vozu je použit výhradně k jejímu

lem je OÚSS Prahy 8 – Bulovka.

setkávání

slyšících

neslyšících, jejich kulturu a zna-

dalšímu rozvoji a podpoře služeb

S radnicí Prahy 8 kavárna spo-

Můžete si tam objednat dort, ale

kový jazyk. Probíhají tam kurzy

pro neslyšící.

lupracuje i na kulturních akcích,

i rezervovat v kavárně místo pro

znakového jazyka pro veřejnost,

Projekt Tiché kavárny vznikl za

které se konají přímo v jejích pro-

oslavu. Problémem není ani ca-

promítání filmů s titulky, hudební

laskavé podpory městské části

storách. Kulturní program můžete

tering. Neslyšící personál je milý

vystoupení tlumočené do znako-

Prahy 8, která umožnila provoz

sledovat na www.tichakavarna.cz.

a ochotný, kavárna je bezbariéro-

vého jazyka, výstavy neslyšících

kavárny v nově vybudovaném ob-

Peter Harmaňoš,

vá a nekuřácká. Rodiče v kavárně

umělců.

jektu v Burešově ulici. Ten funguje

provozní Tiché kavárny

a neslyšících.

Amelie nabídne program i pro veřejnost
Karlínské Centrum Amelie zve od ledna na

tace, arteterapie, tajči, relaxace, sebepod-

pravidelný

půrné skupiny a další.

program

„Tematické

měsíce‟

také širokou veřejnost. Každý měsíc se bu-

Do centra můžete přijít bez objednání,

dou věnovat konkrétní onkologické diagnóze.

v pondělí od 10 do 16 hodin, v úterý a ve

Součástí programu je přednáška odborníka

středu od 10 do 17 hodin.

-red-

zabývajícího se danou diagnózou, seminář
k prevenci daného onemocnění a praktický

CENTRUM
AMELIE
PRAHA

workshop či setkání se zajímavým hostem.
Například v lednu bude tématem diagnóza
rakoviny plic.
Podrobný program naleznete na webových
stránkách nebo kontaktujte pracovníky Cen-

Amelie různými způsoby poskytuje podporu
lidem s onkologickým onemocněním

tra Amelie. Účast je bezplatná.
Občanské sdružení Amelie poskytuje psy-

Amelie Praha se nemocným a jejich blízkým

chosociální podporu lidem s onkologickým

věnují psychoterapeuti a sociální pracovníci.

onemocněním a jejich blízkým. V Centru

Centrum nabízí individuální a rodinné konzul-

Šaldova 15 (vchod ze Sokolovské ulice),
Praha 8, Karlín (u stanice metra Křižíkova)
web: www.amelie-os.cz
e-mail: centrum.praha8@amelie-os.cz
tel: 283 880 316, 739 001 123
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Projekt pomůže cizincům najít zaměstnání
třebují pracovní povolení a přitom mají potíže

Občanské sdružení Centrum pro integraci cizin-

denství a asistenci při hledání práce, tréninkové

ců, které nabízí mj. kurzy češtiny a sociální pora-

programy (např. komunikační kurzy, pracovně-

s hledáním práce. Další informace podá pracov-

denství pro cizince ve svém vzdělávacím centru

právní minimum), nácviky pracovního pohovoru,

ní poradkyně projektu Mgr. Barbora Machová

na Karlínském náměstí 7, nabízí zájemcům účast

zajištění rekvalifikačních kurzů, mzdový příspě-

na tel. 222 360 452. Projekt „Chceme tu uspět‟

v projektu „Chceme tu uspět‟. Cílem projektu

vek pro zaměstnavatele klientů projektu.

je spolufinancován z prostředků Evropského

je pomoci klientům najít odpovídající zaměstná-

Projekt je určen cizincům z Prahy a Středo-

ní. Projekt zahrnuje profesní diagnostiku, pora-

českého kraje, kteří žijí v ČR delší dobu, nepo-

sociálního fondu prostřednictvím Operačního
fondu Lidské zdroje a zaměstnanost.

-cic-

Osmička

16

prosinec 2013

měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče, pozvánky
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb a sponzoři
Vás srdečně zvou na vánoční výlet
do Dvora Králové nad Labem
a Hradce Králové
17. prosince 2013
Odjezd: v 8.30 hodin od DPS
Bulovka autobusem

PROGRAM KLUBU SENIORů
v prosinci 2013
DPS Křižíkova 50, Praha 8 - Karlín
Provozní doba klubu:
ÚTERÝ

15.00–18.00 hod.

ČTVRTEK

13.00–16.00 hod.

n

Stravování: vlastní, možnost oběda
během cesty

3. 12. – 15.00 hod. – háčkujeme vánoční ozdoby
– výtvarná dílnička Mgr. Neckářové

n

Doprava a vstupné jsou hrazeny ze
sponzorského daru.

5. 12. – 13.00 hod. – vyrábíme tetrapackové taštičky
– výtvarná dílnička Mgr. Ludkové

n

10. 12. – 15.00 hod. – Hudební odpoledne
Mgr. Vomáčky (předvánoční rozjímání)

Program:

n

12. 12. – 14.00 hod. – „Káhira‟ – přednáška
Ing. Burdycha z cyklu „Světové metropole

n

17. 12. – 8.30 - 17.00 hod. – celodenní vánoční výlet
do Hradce Králové

n

19. 12. – 14.00 hod. – Jakub Jan Ryba:
Česká mše vánoční (Mgr. Neckářová)

Příjezd: do 17 hodin k DPS Bulovka

n
n

prohlídka továrny na výrobu
vánočních ozdob (Ozdoba Dvůr
Králové)
návštěva vánočních trhů na
Masarykově náměstí v Hradci
Králové

Poplatek při přihlášení: 30 Kč.
Přihlášky s poplatkem: osobně u soc. pracovnic v DPS Bulovka
1462/10, případně po telefonické dohodě na čísle 283 842 214.
Poplatek se vrací pouze v případě omluvené neúčasti ze závažných
důvodů.

Po celou provozní dobu bude v klubu volný přístup na internet
a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin
můžete využít rad lektora Adama Nováka.

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků
a těšíme se v novém roce na shledanou.

prosinec 2013
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Anketa, pozvánka

Anketa

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

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

PROGRAM
NA LISTOPAD 2013
BIO Elementy – Dušan Swalens

Kategorie:

1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Krása a relaxace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ubytování: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Sport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Řemeslníci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Auto-moto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Neziskové organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do 31. 12. 2013
– venkovní expozice Stráň
a skleník Fata Morgana
Velkoformátové fotografie Dušana Swalense
budou vystaveny v expozici Stráň a ve
skleníku Fata Morgana. Vystavované
fotografie jsou součástí cyklu „BIO‟,
inspirovaného zejména živou přírodou.

Floristův rok
aneb co potřebuje aranžér
30. 11. 2013–5. 1. 2014
– výstavní sál
Pro letošní období Adventu a Vánoc jsme
pro vás připravili trochu netradiční výstavu.
Během výstavy se budete moci denně od
9 hod. do 16 hod. seznámit s aranžérským
materiálem a floristickými potřebami, které
používají mistři svého oboru - floristi. Na
výstavě se dozvíte zajímavosti z historie
aranžování květin, o symbolice věnce jako
koloběhu života a mnoho dalšího.

Adventní rozjímání
14.12.2013 venkovní expozice
(výstavní sál, Kaple sv. Kláry)
od 13 do 17 hodin.
V období předvánočního shonu nabízí
botanická zahrada pohodu a klid. Těšit se
můžete na dřevěný betlém, biblický příběh
a bohatý hudební program. Pro zahřátí
bude k dispozici horká medovina a teplé
nápoje z Čajovny U cesty či posezení
u krbu se sklenkou vína ve viničním domku.
Program:
13.00 hod.

Vaše adresa nebo e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.15 hod.

TIPOVACÍ OTÁZKA PRO HLASUJÍCÍ:

15.00 hod.

Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.00 hod

Pojďte s námi vytvořit živý
Betlém s biblickým čtením –
zahájení před kaplí sv. Kláry,
procházka venkovními
expozicemi
Vystoupení dětí zaměstnanců
Botanické zahrady - kaple sv.
Kláry
Pěvecké vystoupení skupiny
Resonance – kaple sv. Kláry
Koncert dětí pod vedením
Dušana Čecha

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

Partner akce

Za distribuci měsíčníku
Osmička zodpovídá
Česká pošta, s. p.

V případě, že Vám
časopis nedošel
do schránky, nebo jste jej obdrželi
pozdě, stěžujte si u svého pošťáka.

Osmička
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Pozvánky

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

Pro cizince, kteří
hledají práci: projekt
„Chceme tu uspět‟
Centrum

rekvalifikačních kurzů, mzdový

pro integraci cizinců, které na-

příspěvek pro zaměstnavate-

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

bízí mj. kurzy češtiny a sociální

le klientů projektu. Projekt je

poradenství pro cizince ve svém

určen cizincům z Prahy a Stře-

vzdělávacím centru na Karlín-

dočeského kraje, kteří žijí v ČR

ském náměstí 7, nabízí zájem-

delší dobu, nepotřebují pracov-

PROGRAM NA PROSINEC 2013

cům účast v projektu „Chceme

ní povolení a přitom mají potíže

n 10. 12. ÚTERÝ: CVIČENí PAMěTI
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené

tu uspět‟.

s hledáním práce.

n 17. 12. ÚTERÝ: VÝTVARNá DíLNA – Drátování
Pomůcky: korálky, silnější karton z krabic, kleště, různé tyčky
apod. 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru. Vstupné:
20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

ci klientům najít odpovídající

pracovní

zaměstnání. Projekt zahrnuje

Mgr. Barbora Machová na tel.

profesní diagnostiku, poraden-

222 360 452. Projekt „Chceme

n 19. 12. ČTVRTEK: BABINEC – Předvánoční posezení
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené

ství a asistenci při hledání prá-

tu uspět‟ je spolufinancován

BURZA SENIORů

n NORDIC WALKING: VyCHáZKA S HOLEMI
Ve středu 4. 12., 11. 12. a 18. 12. Hole vlastní nebo můžeme
zapůjčit. Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru. Pod
vedením paní Ivy Hubené
n PéTANQUE: PéTANQUOVé HřIŠTě – přijďte si zahrát
do zahrady Gerontologického centra, kde je Vám k dispozici hřiště
o rozměrech 13 x 3 m. Všední dny od 8.00 do 19.00 hod. Víkendy
od 11.00 do 19.00 hod. Zdarma Vám půjčíme pétanquové koule
n BOWLING: Pondělky: 11. 12., 18. 12. a 25. 12.
od 14.00 a 15.00 hod. Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50
hod. před hernou (spojení: autobus č. 162, stanice Osecká, metro
Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové
n Konverzační kurzy anglického jazyka – OD ZÁŘÍ 2013.
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9:25 – 10:55, od 2. 9. do 16. 12. 2013
2. úterý 9:25 – 10:55, od 3. 9. do 10. 12. 2013.
Počet lekcí: 15 x 90 min. Cena: 675 Kč.
Není vhodné pro začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra,
Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 286 883 676.
n 7. 1. ÚTERÝ: VyCHáZKA – Letňanský park. Sraz ve 13.00 hod
na Ládví u fontány. Pod vedením Věry Dvořákové

Klidné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí do nového roku 2013

Občanské

Cílem

sdružení

projektu

je

pomo-

Další informace Vám podá
poradkyně

projektu

ce, tréninkové programy (např.

z prostředků Evropského soci-

komunikační

álního

kurzy,

pracov-

fondu

prostřednictvím

ně-právní minimum), nácviky

Operačního fondu Lidské zdroje

pracovního pohovoru, zajištění

a zaměstnanost.

(cic)
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Kultura, pozvánka

Advent v bohnickém
kostele bude opět bohatý
Na Vánoce se připravujeme nejen vnějším úklidem svých domácností, ale také vnitřním. Také
proto druhé adventní neděli předchází v sobotu 7. prosince v kostele sv. Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice (PNB) duchovní obnova, kterou povede od 9 do 12 hodin páter Jan
Kofroň. Na druhou neděli adventní 8. prosince
pak před kostelem proběhne od 14 hodin Vánoční trh předmětů zhotovených v terapeutických dílnách PNB, doprovázený zpíváním před
živým betlémem, na které v kostele naváže od
17 hodin vystoupení vokálně instrumentálního
souboru Hudba okamžiku, a to ve prospěch dílen Centrální terapie.
n Ve čtvrtek 12. prosince zazní od 17 hodin
„Česká mše vánoční‟ Jakuba Jana Ryby v provedení studentů II. Lékařské fakulty UK. Říkají
si Ježci, protože je jim inspirací hudba Jaroslava Ježka.
n Třetí adventní koncert 15. prosince bude
od 17 hodin patřit smíšenému pěveckému
sboru Orfej, což obohatí Starobohnické vánoční těšení, které bude již tradičně probíhat
na náměstí ve Starých Bohnicích od 12 do 18
hodin.
n Při poslední čtvrté adventní neděli
22. prosince vystoupí opět od 17 hodin benefičně ve prospěch dílen Centrální terapie korejští a japonští hudebníci z evangelického sboru

Kostel sv. Václava
je dominantou bohnické léčebny

od Jákobova žebříku v Kobylisích.
a kdo si přinese svíci nebo lampu, může si přin Na Štědrý den 24. prosince bude společ-

pálit a Betlémské světlo odnést domů.

ně s Bohnickou farností slavena v kostele sv.

V době od 22. prosince do 3. ledna odpada-

Václava nejen Půlnoční bohoslužba, ale aby

jí v kostele pravidelné programy v pondělí, ve

se vyšlo vstříc rodinám s malými dětmi, také

středu a v pátek, ale kromě nedělní mše svaté

vánoční mše svatá, a to od 15.30 hodin. Kdo

29. prosince od 10 hodin jsou všichni zváni na

nestihne ani jednu z nich, může přijít na mše

děkovnou bohoslužbu Te Deum poslední den

svaté od 10 hodin na Boží hod vánoční 25. pro-

v roce 31. prosince od 15.30 hodin nebo na

since, nebo na druhý svátek vánoční 26. pro-

společné vykročení do Nového roku při mši

since. Kdo dá přednost jen návštěvě vánočních

svaté 1. ledna od 10 hodin.

jesliček a zpěvu lidových koled, může se připo-

Kdykoliv bude od 24. prosince kostel otevře-

jit v kostele k Svatoštěpánskému koledování

ný v rámci některého z uvedených programů,

za doprovodu varhanice Marie Kofroňové od

bude možné do něj vstoupit a prohlédnout si

15.30 hodin.

výstavu Betlémů a to až do svátku Tří králů
6. ledna.

V uvedených třech dnech bude v kostele hořet světlo převezené skauty z města Betléma

Vstupné na všechny akce v kostele sv. Václava je dobrovolné.
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Loutkové divadlo Jiskra oslavilo sto let
Starosta
osmého obvodu
Jiří Janků
předal členům
souboru medaile
MČ Praha 8

Loutkové divadlo Jiskra si v polovině listopadu připomnělo 100. výročí založení. Součástí
oslav, které se uskutečnily na domovské scéně
Divadla Karla Hackera v Kobylisích, bylo i ocenění členů souboru ze strany radnice Prahy 8.
V rámci komponovaného večera, jenž se
skládal z premiéry nové pohádky a vzpomínkového pořadu, předal starosta Prahy 8 Jiří Janků
medaile městské části Praha 8. „Všichni, kteří
ocenění získali, se významným dílem zasloužili
o rozvoj loutkového divadla,‟ řekl starosta.
Součástí večera byla i premiéra hry Petra
Slunečka „Nevěř čertu ani za mák‟. Pohádka,
určená dětem od čtyř let, je vyjádřením náročného hledání pravdy a spravedlnosti prostřed-

Foto: verpa

nictvím pohádkových bytostí Čerta a Anděla,
kteří bojují o duši nešťastného a pochybujícího
člověka.
Oslavy výročí připomíná i výstava loutek,
která je přístupná v prostoru Grabovy vily do

loutkářské soubory v České republice, rozví-

doucích generací bude mít to potěšení,‟ dodala

konce letošního roku.

jí tradici iluzivního loutkového divadla. Hra-

zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková,

Loutkové divadlo Jiskra působí v prosto-

je především loutkou závěsnou, marionetou.

v jejíž gesci je oblast kultury.

rách Divadla Karla Hackera, jehož zřizovate-

Inscenace orientuje zejména na diváky před-

lem je MČ Praha 8. Jeho historie sahá do roku

školního a mladšího školního věku.

1913, kdy kobyliský kantor Karel Hacker koupil

„Amatérské Loutkové divadlo Jiskra je v oboru

loutkovou scénu a několik loutek z 19. stole-

loutkoherectví pojem, na nějž slyší už několikátá

tí. Jiskra, která patří mezi výrazné amatérské

generace dětských diváků. Věřím, že i řada bu-

-hš-

Speciální prohlídka s průvodci a ukázkami

loutkových

vystoupení

členů

Loutkového divadla Jiskra proběhne
v pondělí 9. prosince 2013 v 18 hodin.

O oddíl ochránců přírody je velký zájem
Dětský turistický oddíl Mladých ochránců

prázdninách. A to samé platí vlastně i o ve-

přírody Sůvy zaznamenává v Praze 8 nebý-

doucích,‟ ohodnotila nový školní rok hlavní

valý zájem ze strany dětí a rodičů. Je to jistě

vedoucí oddílu Jarka Bednářová.

i tím, že činnost oddílu není zaměřená jen

Sůvy pořádají každý měsíc i nějakou akci

na děti povinné školní docházkou, ale orga-

pro širší veřejnost. Během podzimu to byla

nizace otevřela kroužek i pro předškoláky.

například MimoSoutěž – víkendová setkání

Jejich rodiče takovou možnost s nadšením

v klubovně v Bohnicích nad oblíbenými des-

vítají, protože podobných aktivit pro mladší

kovými hrami. Zahrát si mohl přijít kdokoliv,

děti příliš není. „Očekávali jsme, že zájem

kdo měl chuť a čas.

o přírodovědný a zároveň hravý kroužek pro

Na prosinec Sůvy chystají akci Vánoční

předškoláky bude veliký, ale nakonec byl

těšení ve spolupráci s klubem V. kolona

ještě větší, než jsou naše možnosti, takže

v Psychiatrické nemocnici Bohnice. „Budou

jsme museli pozdější přihlášky odmítat,‟

se zdobit perníčky, vyrábět vánoční deko-

řekla vedoucí oddílu Sůvičky Gabriela Duf-

race, přáníčka, ale i ochutnávat cukroví.
Srdečně zváni jsou opět všichni bez rozdílu

ková. Dobře se ale daří i Sůvám – oddílu pro
starší děti. „Máme za sebou již několik po-

toměřicích. Celé první pololetí tohoto škol-

věku. Začínáme ve tři hodiny v sobotu sed-

vedených podzimních akcí: výpravy do zá-

ního roku se věnujeme hře na téma Mexiko.

mého prosince. Přijďte se zastavit v před-

bavního parku Mirákulum nebo do IQparku

Děti se dozvídají každou chvíli něco nového

vánočním shonu a užít si pravou sváteční

v Liberci, podzimní prázdniny jsme strávili

a učí se zajímavým dovednostem. Všechny

pohodu, budeme se těšit,‟ zve návštěvníky

ve Vsetíně a jeden listopadový víkend v Li-

jsou nadšené a již se těší na tábor o jarních

Bednářová.

-mop-
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Kultura, pozvánky

Výstava představuje lidové stavby
Osmá městská část připravila ve

statek Vraných, stavby ve Sta-

spolupráci s FOIBOS BOOKS vý-

rých Bohnicích či Kuchyňka,‟ do-

stavu Lidové stavby nejen Prahy

plnila.

8, která se koná u příležitosti Roku

Výstava seznamuje nejen s jed-

lidové architektury 2013. Expozi-

notlivými pražskými stavbami, ale

ce je přístupná v „bílém domě‟,

přibližuje i chráněná území - dvě

U Meteoru 6, až do 17. prosince

vesnické

2013.

Stodůlky a Ruzyně a vesnické pa-

rezervace

„Také v Praze najdeme krásné

mátkové zóny, k nimž patří Sta-

příklady lidové architektury, jed-

rá Hostivař, Střešovičky, Rybáře

ná se dokonce o desítky staveb,

a Bohnice.

a stojí za to se s nimi seznámit,‟

Rok lidové architektury byl vy-

řekla zástupkyně starosty Prahy

hlášen k 200. výročí narození jedné

8 Vladimíra Ludková.

z nejznámějších osobností lidové

„Své

reprezentanty

má

na

Foto: verpa

památkové

architektury v naší zemi, Jakuba

výstavě samozřejmě i Praha 8.

Bursy (1813–1884), tvůrce takzva-

Chybět proto nemůže například

ného selského baroka.

-red-

Výstavu lze zhlédnout v přízemí budovy úřadu v ulici U Meteoru
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Kultura

Bohnice se chystají na další vánoční těšení
Radnice Prahy 8 a Římskokatolická farnost Bohnice

Akci vždy
doprovází
bohatý
kulturní
program

připravily šestý ročník Starobohnického vánočního těšení.„Na návštěvníky opět čeká klasický vánoční program, ať je to rozsvícení adventního věnce či betlém
s živými zvířátky,‟ informovala zástupkyně starosty
Prahy 8 Vladimíra Ludková, pod jejíž záštitou akce
proběhne.
Děti se mohou těšit na sérii pohádkových představení Hvězda betlémská, výtvarnou dílnu, kterou
místostarostka povede a v níž se budou tvořit andělé a stromečky, ohradu s živými zvířátky či na
vánoční hry. Dospělí jistě přivítají možnost ohřát
se medovinou nebo svařeným vínem či navštívit
jarmark vánočních řemesel. „Otevřený samozřejmě bude v průběhu odpoledne kostel sv. Petra
a Pavla,‟ řekla Ludková. Návštěvníci se mohou těšit
také na vánoční tombolu, soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček, chybět nebude ani příležitost odnést
si Betlémské světlo. Program doplní hudební vy-

Na vánočním
těšení
nechybí
ani tradiční
dobroty,
jako
například
trdelník

stoupení v již tradičním podání Golden Big Bandu
Praha, dále staropražské kapely Šmrnc, dětských
souborů ZŠ Glowackého či DDM Praha 8.
„Starobohnické vánoční těšení je nezisková
akce, na níž se podílí řada lidí v rámci svého volného času. Patří jim velký dík za to, že se snaží
obnovovat tradice i sousedské vztahy. Stejně jako
všem, kteří na akci přispívají materiálem či financemi,‟ uvedla místostarostka. Samotná osmá
městská část se na akci podílí částkou zhruba
90 tisíc korun. Hlavním partnerem jubilejní akce je
Pražská teplárenská, a. s.

Fota: verpa

Starobohnické vánoční těšení se uskuteční
v neděli 15. prosince 2012 od 12 do 18 hodin na
náměstí ve Starých Bohnicích.

Adventní sborový
koncert na zámečku
Ve čtvrtek 12. prosince se od 18 hodin
uskuteční v obřadní síni Libeňského zámku zahajovací koncert festivalu „Pražské
Vánoce‟. Během večera plného hudby
vystoupí soubory z Ruska, Jižní Afriky,
Ukrajiny a České republiky.
Celá akce se koná pod záštitou
radní Markéty Adamové
a vstup je bezplatný.

-hš-

Navštivte
nový dětský
klub - Ďáblík
Již fungující dětské kluby Karlík a Osmík mají nového bratříčka.
Maminky, tatínkové, neváhejte a přijďte se svými ratolestmi.
KAM? Taussigova 1, Praha 8 - Kobylisy
KDY? Od 9. do 20. prosince zkušební provoz, otevřeno od 8 do 13 hodin
Od 6. ledna 2014 plnohodnotný provoz včetně výtvarné dílny,
cvičení maminek s dětmi a dalšího programu

prosinec 2013
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Kultura
V průvodu
nechyběli
ani kominíci

MěSTSKá ČáST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor školství
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015
do speciálních tříd Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14
Ředitelka Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 stanovila v dohodě se zřizovatelem,
Městskou částí Praha 8, v souladu s ust. § 34
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, místo, termín a dobu
pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

Zápis dětí do speciálních tříd proběhne 29. ledna 2014 od 13.00
do 17.00 hodin v ředitelně školy.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list si mohou zákonní
zástupci dítěte vytisknout z internetových

Lampiónový průvod
v řešovské je již pojmem

stránek Mateřské školy, Praha 8, Korycan-

rodiče dostanou veškeré informace v úřed-

ská 14: www.mskorycanska.cz nebo si je
v mateřské škole vyzvednout při konzultaci
s paní ředitelkou každou středu během ledna od 13.00 do 17.00 hodin.
Den otevřených dveří se z hygienických
důvodů v integrovaných třídách nekoná, ale

Lampiónový průvod dětí nejen z Mateřské ško-

vybavili dárečky a cennými radami. Pak jsme

ly Řešovská má již sedmiletou tradici. Když při-

se s nadšením, ale i obavami vydali ke školce,

šla paní učitelka Nekvindová s tím, že dohod-

kde na nás čekaly paní učitelky, aby nás od-

Mateřská škola přijímá zdravotně znevý-

la spolupráci naší třídy s MŠ Řešovská, přišlo

vedly na jednotlivá stanoviště. Netrpělivě jsme

hodněné děti (s poruchou imunitního sys-

nám to jako zajímavé zpestření školního roku,

očekávali příchod prvních účastníků. Průběh

tému, děti s alergií potravinovou, pylovou,

i když jsme si nedokázali pořádně představit,

celé akce byl mnohem lepší, než jsme si mysle-

s bronchiálním astmatem, děti s kožními

co tato akce obnáší.

li. Dlouhý svítící průvod prošel postupně všemi

Téma Dělání, dělání nám bylo ušito na míru.

stanovišti. Vypadalo to, že průvod nikdy ne-

Během chvíle jsme se dohodli, jaké profese

skončí. Radost nám dělaly úsměvy malých dětí

budeme zastupovat, kdo s kým a v jakém kos-

i svítící lampiony zářící do tmy. Na konci průvo-

týmu obsadí jednotlivá stanoviště. To byla ta

du šla naše paní učitelka, která nás postupně

jednodušší část.

z jednotlivých stanovišť sbírala. Společně jsme

Více než měsíc jsme pak ve volných chvílích

došli opět do školky, kde jsme spolu s ostat-

vyráběli dárečky, aby se na každém stanoviš-

ními účastníky lampiónového průvodu zhlédli

ti dostalo na každé dítě. Stříhali, vybarvovali

ohňovou show.

ních hodinách během ledna.

ekzémy i s jinými zdravotními problémy)
přednostně s trvalým pobytem na území
hlavního města Prahy a v souladu s § 34
odst. 6 o přijetí dítěte rozhodne ředitelka
mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost. K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem.
Předem

vyplněnou

Žádost

o

přijetí

jablíčka a hrušky, vyráběli keramické knoflíky

Druhý den jsme si ve škole vzájemně sdě-

k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lé-

a lepili tisíc piškotů k sobě. Skvělá byla naše

lovali dojmy. Shodli jsme se na tom, že se

kařem potvrzený Evidenční list pro dítě

spolupráce, žádné hádky, ale čistá spolupráce.

akce velmi vyvedla. Odměnou byla pochvala

v mateřské škole – s označením dítě vy-

Ono vyrobit na každé stanoviště kolem pěti set

nejen od paní učitelky, ale i od paní ředitel-

žaduje speciální péči v oblasti zdravotní

kousků není jen tak. Velkou část práce odvedla

ky Bulischové. Nejsladší odměna však dorazila

i paní učitelka. Nejen že přiložila ruku k dílu,

v průběhu vyučování. Paní ředitelka Foučková

ale hlavně v nás věřila, že vše klapne. Měla

společně se svými školkovými dětičkami nám

pravdu.

přinesla vynikající dort s logem MŠ Řešovské.

Den D byl tu. Sešli jsme se hodinu předem
ve škole, abychom se

převlékli do kostýmů,

Poděkování patří všem účastníkům lampiónového průvodu.

9. A., ZŠ Mazurská

a veškeré kopie zdravotní dokumentace
dítěte zákonný zástupce odevzdá u zápisu
dne 29. ledna 2014.
U zápisu zákonný zástupce také předloží
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství
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Historie, inzerce

Pérák – legenda noční protektorátní Prahy
Autor článku (vpravo)
při natáčení
dokumentu o Pérákovi
v Karlíně

Fantom bez tváře a beze jména,
který se pohyboval obrovskými
skoky díky ocelovým pružinám
připevněných

na

botách.

Muž

v černém plášti a rudýma očima,
noční můra všech esesáků. Tak
údajně vypadal jediný superhrdina v české historii. Místo jeho pobytu: Praha 8 – Libeň.
vršek. Nehledě na to, že plynojem

O jeho pravé identitě se toho

chtělo obcházet uzavřený úsek,

příliš nevědělo. Na počátku války

a tak zkusil zkratku podél kolejí.

samotný je ideální místo pro pří-

a po ní byl nejčastěji označován

Na konci ulice ale narazil na vo-

padnou autodestrukci a zametení

za zloděje, lupiče nebo uprchlého

jáky znovu. Stáli u zdi jako sochy

stop, stačí jedna sirka.‟

šílence. Jinde vysvětlovali Péráko-

a u nohou jim seděli psi, jako by

Pérákovou nejmocnější zbraní

vy neuvěřitelné skoky tím, že jde

se něčeho báli. Z ticha se náhle

bylo vědomí Čechů, že existuje

o cirkusového artistu. Na konci

ozvalo houkání vlaku. Když vagó-

nepolapitelný superhrdina (první

války mezi lidem převládlo mí-

ny projížděly kolem závory, vy-

a asi poslední český superman) na

nění, že je Pérák ve skutečnosti

nořil se černý stín, přeskočil celý

jejich straně bojující proti Něm-

tajným bojovníkem proti nacistům

vlak a velkými skoky zmizel ve

cům. Povídačky posilovaly Čechy

– parašutistou vysazeným z Velké

tmě žižkovského kopce. Marně po

a

něm Němci stříleli.‟

ní úřady se snažily Péráka bezvý-

Takto vidí superhrdinu
Adolf Lachman

se

Pérák

činil

v Praze. Na žižkovské Ohradě

Němce.

Protektorát-

„Můj pradědeček Leopold, který

sledně polapit. Kdosi psal nápisy

byl Libeňský plynojem známý spí-

byl v odboji, se s Pérákem osobně

po zdech s podpisem Pérák, měl

še pod názvem „Koule‟.

znal, pálil pro něj kořalku,‟ tvrdí

světelný kříž, s nímž strašil kola-

pracovníkem.
Nejaktivněji

děsily

prý jednou přepadl příslušníky

„Můj známý, zesnulý Josef Špi-

spisovatel Petr Stančík, který si

boranty, někdy se ozýval nelid-

SS a rozehnal celý pochodující od-

ling, ho zahlédl na vlastní oči,‟

na užívání jména Pérák zajistil au-

ským pískotem a podle některých

díl Wehrmachtu, pod žižkovským

uvedl v pamětech Jiří Klinger

torská práva a napsal o Pérákovi

vyprávění měl mít také nějakou

Vítkovem zase unikl celému ně-

z Kobylis. „Pozdě večer se vracel

román. „Jeho doupě bylo na libeň-

omračující tyč. Pérák nespolupra-

meckému

vyzbrojenému

z práce domů Husitskou ulicí, ale

ském plynojemu. Tam měl muniční

coval s odbojem, přesto se aten-

samopaly a vojenskými psy tím,

zastavili ho němečtí vojáci. Ob-

dílnu i laboratoř a také tam přespá-

tát na Heydricha uskutečnil jen

že v poslední chvíli přeskočil ko-

last kolem Tachovského náměs-

val. Z plynojemu bylo totiž vidět

pár minut od jeho útočiště. Byla

lemjedoucí vlak. Jeho akční rádius

tí byla uzavřena, objevil se tam

do dalekého okolí, ale ze žádného

to jen náhoda?

se točil kolem jednoho místa a tím

prý Pérák. Panu Špilingovi se ne-

místa v Praze není vidět na jeho

oddílu

Jiří Vítek, www.tajemnamista.cz

(Placená inzerce)

Británie nebo českým odbojovým
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Školství

Akce „Daruj knihu‟ pomohla knihovnám
První ročník sbírky „Daruj knihu‟,
kterou organizovala Městská část
Praha 8 ve spolupráci se čtrnácti
základními školami a TV PRIMA,
proběhl velmi úspěšně - podařilo se shromáždit přes dva tisíce
knih. Vyvrcholením sbírky byla
závěrečná slavnostní akce s programem pro děti, která se konala
7. listopadu v Grabově vile. Byla
koncipována

jako

poděkování

všem, kdo se do sbírky zapojili.
Akce „Daruj knihu‟ probíhala

Děti zaplnily prostor Grabovy vily

Akci moderovali Terezie Kašparovská a Tomáš Hauptvogel.
Nechyběla ani její iniciátorka Dana Kvačková

celý říjen. Děti mohly darovat své

akci. Tu připravila městská část

vogel. Hlavní cenou v tombole

ce, což mě mile překvapilo. Šlo

škole knihy, které byly následně

Praha 8 pod záštitou radní a ředi-

byla čtečka e-knih, speciální cenu

zejména o dětské knihy, ency-

zařazeny do fondu školní knihov-

telky ZŠ U Školské zahrady Dany

věnovala TV PRIMA v podobě ná-

klopedie a podobnou vzdělávací

ny. Každý žák dostal za darovanou

Kvačkové. Moderování se ujala

vštěvy televizního studia.

literaturu. Ty teď rozšíří nabídku

knihu lístek do tomboly, jenž byl

známá dvojice z obrazovky Tere-

„Děti nosily knihy čtyři týdny

slosován na zmíněné slavnostní

zie Kašparovská a Tomáš Haupt-

a vybralo se jich přes dva tisí-

školních knihoven,‟ dodala Kvačková.

-red-

Školka v Čimicích se rozšířila

Děti se mohou těšit z moderního zázemí

školy potřeba. Prostorné herny, šatny, umývárny, ale také moderní výdejna jídla. Budova školky se ještě zatepluje a na jaře dostane
nový barevný „kabátek‟. Děti se už nyní těší,
až budou chodit na své hřiště v areálu školy, které se začne budovat po ukončení prací
v příštím roce.
Naposledy osmá městská část rozšířila kapacitu míst v mateřských školách loni v září,
Nové třídy slavnostně otevřeli radní Prahy 8 Martin Roubíček
a ředitelka MŠ Libčická Ivana Rydvalová

kdy v MŠ Šiškova přibylo 56 míst. Za posledních pět let se počet dětí v mateřinkách zřízených městskou částí Praha 8 zvýšil z 2300

Osmá městská část pokračuje v rozšiřování

„Dlouhodobě hledáme možnosti, jak zvyšo-

skoro na tři tisíce, přibylo 21 nových tříd. To

kapacity mateřských škol. V polovině listopadu

vat kapacitu mateřinek. I Libčická je důkazem,

se týkalo například školek v Korycanské, Štěp-

se v Libčické ulici v Čimicích otevřely další tři

že tak činíme, aby dětí, na které nezbude mís-

ničné, Krynické, Poznaňské a Bojasově ulici.

nové třídy pro 84 dětí. Radnice Prahy 8 se roz-

to, bylo co nejméně,‟ prohlásil radní Prahy 8

Celkem školky zřízené radnicí osmého obvodu

hodla, že přestaví část nevyužívaných prostor

pro oblast školství Martin Roubíček. V 1. patře

nyní nabízejí 113 tříd, tedy nejvíce za posled-

základní školy.

budovy vzniklo vše, co je k provozu mateřské

ních 20 let.

-red-
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Picek představil nový vzdělávací program
V tělocvičně Základní a mateřské

nešetřili a podrobili ho těm nej-

školy v Dolákově ulici se v pátek

zvídavějším dotazům. Musel na-

8.

příklad odpovídat i na to, jaká

listopadu

uskutečnila

první

vstupní beseda ministra obrany

byla jeho profesní dráha, nebo

Vlastimila Picka k novému vzdělá-

jak se stal ministrem. Většina

vacímu programu Příprava obča-

dotazů směřovala k poslání české

nů k obraně státu. Ačkoli se může

armády, k její výzbroji a působení

zdát

našich vojáků v zahraničních mi-

název

nového

programu

striktní a suchý, díky atmosféře,

sích. Objevily se i kuriózní otáz-

která vznikla při besedě minist-

ky, jako co je na práci ministra

ra obrany s žáky druhého stupně

nejzábavnější.
Přestože byl velikou motiva-

této základní školy a jejich peda-

cí k pokládání otázek dárek pro

gogy, byl opak pravdou.

každého tazatele v podobě tašky

Po úvodním přivítání vzácného
hosta ředitelkou školy Věrou Jakešovou představil ministr Picek ve

s propagačními předměty, je tře-

Žáci zasypali ministra obrany Vlastimila Picka dotazy

ba objektivně přiznat, že ani poté,

zkratce resort, za který odpovídá

související nejen s Armádou České

dotknout, že žáci si s absolutní vět-

co tašky došly, smršť dotazů neo-

a který řídí. Pro seznámení žáků

republiky, ale i s celou branně bez-

šinou dotazů skvěle poradili. „Dou-

chabla. Beseda se stala spontánní

druhého

školy

pečnostní problematikou. Nechyběl

fám, že vaše výborné odpovědi

a veliký potlesk na závěr byl dů-

zvolil přednášející taktiku učitel

ani dotaz na to, kdy se stala Česká

patřičně zhodnotí vaši učitelé,‟ po-

kazem toho, že mnozí litovali, že

žák. V průběhu svého vystoupe-

republika členem Severoatlantické

vzbuzoval ministr žáky k aktivitě.

jedna vyučovací hodina je v tom-

ní vyvolával žáky, aby odpovídali

aliance, či kdo je vrchním velitelem

Druhá část besedy patřila po-

na mnohdy notoricky známé věci

českých ozbrojených sil. Nutno po-

sluchačům, kteří ministra obrany

stupně

základní

to případě příliš krátká.
Miroslav Šindelář

Soutěž gastronomických dovedností zná vítěze
V prostorách První soukromé ho-

soukromé hotelové školy jako

telové školy se 12. listopadu za

svůj projekt, a to pod vedením

účasti místostarosty Prahy 8 Mi-

vyučujících

chala Švarce uskutečnilo vyhláše-

předmětů Věry Vyhnisové a He-

ní vítěze 2. ročníku Soutěže gas-

leny Buřičové.

gastronomických

tronomických dovedností. Soutěž

Žákyně i žáci devátého roční-

probíhala v září a říjnu a zúčastni-

ku se dostavili na vyhlášení sou-

lo se jí 15 základních škol.

těže do objektu První soukromé

Žáci devátých ročníků soutě-

hotelové školy ve slavnostním

žili v gastronomických znalos-

oblečení. Tady je očekával wel-

tech a dovednostech, etiketě,

come drink v podobě nealkoho-

poznávání koření či rozpoznávání

lického sektu. Vítěznou třídu ZŠ

různých druhů bylin. Měli dále

Dolákova přivítala v prostorách

možnost se seznámit s dějinami

cvičného baru ředitelka hotelo-

barmanství a vyzkoušet si umí-

vé školy Bronislava Svobodová

chání vlastního drinku. Každá

a místostarosta Švarc. Nejlepší

vzděláváním nejen v oboru hotel-

procvičují v praxi při tuzemských

z disciplín byla bodově ohod-

třídě poblahopřál a ocenil vel-

nictví či gastronomie.

i zahraničních výjezdech. Škola

nocena a nakonec se vítěznou

mi kultivované prostředí střední

Škola zároveň klade důraz na

tedy nabízí velmi široké vzdělá-

třídou dle odborné poroty sta-

školy, která nabízí kvalitní vzdě-

předměty, jako jsou ekonomika,

vání, díky kterému mají absol-

la Základní škola Dolákova pod

lání v oboru hotelnictví. Vyzdvihl,

účetnictví či bankovnictví a smě-

venti velmi dobré uplatnění na

vedením třídní učitelky Lenky

že škola spolupracuje se zástupci

nárenství.

trhu práce.

Hannichové. Cenou pro vítěze

hotelů, restaurací či cestovních

získávají žáci i v oblasti práva.

Pro zájemce organizuje hote-

byl gastronomický zážitek v po-

kanceláří a vyslyšela požadavky

Ve třetím a čtvrtém ročníku se

lová škola dny otevřených dveří,

době slavnostního oběda, který

trhu práce na kvalitní přípravu

věnují cestovnímu ruchu či prů-

a to 12. prosince 2013 a 16. led-

připravili žáci 2. ročníku První

svých absolventů, což dokládá

vodcovství a lázeňství, které si

na 2014.

Na nejlepší čekal slavnostní oběd z dílny žáků druhého ročníku

Základní

znalosti
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MČ PRAHA 8: Úřad městské části – odbor školství
Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků
základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2014/2015
V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

povolen odklad. Dítě, které dosáhne šesté-

ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž

o předškolním, základním, středním, vyšším

ho roku věku v době od září do konce června

má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spá-

odborném a jiném vzdělávání (dále jen „škol-

příslušného školního roku, může být přijato

dová škola‟), pokud zákonný zástupce nezvolí

ský zákon‟), ve znění pozdějších předpisů, se

k plnění povinné školní docházky již v tomto

pro žáka jinou než spádovou školu. Školské

povinná školní docházka vztahuje na státní ob-

školním roce, je-li přiměřeně tělesně i dušev-

obvody základních škol zřízených městskými

čany České republiky a na občany jiného člen-

ně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zá-

částmi jsou stanoveny v obecně závazné vy-

ského státu Evropské unie, kteří na území Čes-

stupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného

hlášce hl. m. Prahy č. 20/2011 Sb., o školských

ké republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále

v období od září do konce prosince je také do-

obvodech základních škol, viz www.praha8.

se povinná školní docházka vztahuje na jiné

poručující vyjádření školského poradenského

cz – odkaz Školství, Dokumenty pro ZŠ, OZV

cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na úze-

zařízení; podmínkou přijetí dítěte narozeného

hl. m. Prahy, o školských obvodech. Při roz-

mí České republiky trvale nebo přechodně

od ledna do konce června je ještě doporučující

hodování o přijetí dětí do 1. ročníků základ-

po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení

vyjádření odborného lékaře. Tato doporučení

ních škol postupují ředitelé podle stanovených

o udělení mezinárodní ochrany.

zákonný zástupce přiloží k žádosti.

a

na internetových stránkách základní školy

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36

Pro školní rok 2014/2015 budou zapsány

zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je

odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu

do 1. ročníků základních škol děti, které do-

povinen přednostně přijmout žáky s místem

k povinné školní docházce, a to v době od 15. led-

sáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2014 a děti

trvalého pobytu v příslušném školském ob-

na do 15. února kalendářního roku, v němž má

s odkladem školní docházky.

vodu. Na uvedené internetové adrese – odkaz

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu

dítě zahájit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka začíná počátkem

svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

Žák plní povinnou školní docházku v základní

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není

škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem

Školství, Školy zřízené MČ, Základní školy, najdete také kontakty na základní školy včetně
jejich prezentací.
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

Termíny dnů otevřených dveří základních škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol
ZŠ a MŠ, Praha 8,
Lyčkovo náměstí 6

Základní škola Bohumila
Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Setkání rodičů budoucích
prvňáčků s vedením školy:
9. ledna 2014, 18.30 h.

Den ukázek výuky:
15. ledna 2014, 8.00-10.45 h.

Den nanečisto pro budoucí
prvňáčky: 15. ledna 2014, 9-17 h.
Zápis pro děti bydlící ve školském
obvodu: 21. a 22. ledna 2014,
14-18 h.
Zápis pro nespádové děti:
4. února 2014, 14-18 h.
Přes web školy si můžete objednat
konkrétní čas zápisu, abyste
dlouho nečekali.
ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha
8, Za Invalidovnou 3
Dny ukázek výuky:
Bilingvní 1. ročník: od října první
středa v měsíci 8.00-8.45 h.
1. ročník:
12. prosince 2013, 8.00-8.45 h.
Zápis:
15. a 16. ledna 2014, 14-17 h.
Základní škola, Praha 8,
Palmovka 8
Dny otevřených dveří:
12. prosince 2013, 8-17 h.
19. ledna 2014, 8-17 h.
Zápis:
22. a 23. ledna 2014, 14-18 h.

Konzultace pro rodiče budoucích
prvňáčků: 15. ledna 2014, 17 h.
Zápis: 4. a 5. února 2014, 14-18 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8,
U Školské zahrady 4
Den otevřených dveří:
14. ledna 2014, 8-16 h.
Zápis: 5. února 2014, 13-18 h.
Zápis: 6. února 2014, 14-17 h.
ZŠ a MŠ Na Slovance,
Praha 8, Bedřichovská 1
Den otevřených dveří:
9. ledna 2014, 10-16 h.
Setkání s vedením školy ve
sborovně: ve 12, 14 a 15 h.
Zápis: 5. února 2014, 14-18 h.
Zápis: 6. února 2014, 15-17 h.
Základní škola, Praha 8,
Burešova 14
Dny otevřených dveří:
20., 21. a 22. ledna 2014, 8-16 h.
Informační schůzka pro rodiče
budoucích prvňáčků ve sborovně:
22. ledna 2014, 18 h.
Zápis: 4. a 5. února 2014, 14-18 h.

Základní škola, Praha 8,
Žernosecká 3
Den otevřených dveří:
15. ledna 2014, 15-17 h.
Veškeré informace o škole budou
poskytnuty ve školní jídelně
opakovaně: v 15 a v 16 h.
Zápis: 4. a 5. února 2014, 14-17 h.
Základní škola, Praha 8,
Hovorčovická 11
Den otevřených dveří:
14. ledna 2014, 8-16 h.
Zápis:
20. a 21. ledna 2014, 14-18 h.
Základní škola, Praha 8,
Na Šutce 28
Den otevřených dveří:
11. ledna 2014, 9-13 h.
Zápis: 27. ledna 2014, 14-18 h.
Zápis: 28. ledna 2014, 14-17 h.
ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8,
Hlivická 1
Den otevřených dveří:
29. ledna 2014
9.00-10.15 h. možnost prohlídky
školy a vyučování v 1. třídách,
10:30 h. a 16:30 h. setkání vedení
školy s rodiči budoucích prvňáčků
v posluchárně školy
Zápis: 5. února 2014, 14-18 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Okénko do výuky:
13. prosince 2013, 8-10 h.
Den otevřených dveří:
14. prosince 2013, 10-12 h.
Zápis:
16. ledna 2014, 14-18 h.
Základní škola Mazurská,
Praha 8, Svídnická 1a
Den otevřených dveří:
9. ledna 2014, 14-18 h.
Cyklus informací
a prohlídky školy začínají
v půlhodinových intervalech:
14 h., 14.30 h.
Zápis:
20. a 21. ledna 2014, 14-18 h.
Základní škola, Praha 8,
Glowackého 6
Den otevřených dveří:
27. ledna 2014, 10-12 h. a 14-17 h.
Zápis:
4. února 2014, 13-18 h.
Základní škola, Praha 8,
Libčická 10
Den otevřených dveří:
9. ledna 2014, 8-12 h.
Zápis:
21.a 22. ledna 2014, 14-18 h.
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Děti se třeba
dověděly, jak
se učilo před
sedmdesáti lety

V Ústavní
pomáhají
kamarádovi
O Kubíčkovi jsme se dozvěděli náhodou, ale
neváhali jsme ani minutu. Hned se na naší
MŠ Ústavní rozběhla akce „Sbíráme víčka
pro Kubíčka‟. Chceme touto cestou pomoci čtyřletému Kubíčkovi Navarovi, který od
svého narození potřebuje neustálou péči
a pomoc druhých. Děti i rodiče v naší škol-

Děti a senioři si pomáhají.
Vyprávěním a tvořením

ce přijali tuto nabídku pomoci Kubíčkovi
s nadšením a nás hřeje příjemný pocit u srdíčka, že vedeme děti tou správnou cestou k empatii, vstřícnosti a ochotě pomoci
kamarádovi, který to v životě nemá lehké.
Pokud se chcete připojit i vy, můžete také

Domovy pro seniory starým lidem poskytují

ho‟ dědečka, povídaly si s nimi a zapisovaly si

začít sbírat víčka. Kubíčkovi a jeho rodičům

kvalitní péči. A přece se většina z nich cítí být

všechno, co se dozvěděly. Zajímalo je, jak se

to moc pomůže. Informace o pomoci najde-

opuštěná, zbytečná. Babičky a dědečkové tam

žilo v rodinách, jaké to bylo před sedmdesáti

te na www.jakubnavara.webnode.cz

ztrácejí kontakt s okolním světem, mají méně

lety ve škole, jak tehdejší holky a kluci trávili

podnětů, sem tam nějakou návštěvu, ale schá-

volný čas. Jak vypadala Praha, jak se žilo za

zí jim zejména kontakt s dětmi, se kterými by

války. To vše děti porovnávaly se svým živo-

si rozuměli nejlépe. Mít je nablízku, poskytli by

tem. Ve škole potom na internetu vyhledávaly

jim svůj čas a vyprávěli by vzpomínky ze svého

informace o tehdejší době, tiskly fotky a ob-

života. Předávali by svoje zkušenosti.

rázky, které vzpomínky seniorů dokreslovaly.

Navíc je známo, že děti zhruba do deseti

Při další návštěvě žáci spolu se seniory vyrá-

let jsou vůči starým lidem naprosto otevřené

běli fotokoláže, které dětství babičky či dědeč-

a vstřícné. U seniorů je vzpomínání velmi dů-

ka ilustrovaly. Vznikly vynikající, pestré práce,

ležité pro osobní integritu a identitu. To platí

při jejichž výrobě se toho děti hodně dozvědě-

nejvíc na sklonku života, kdy se člověk snaží

ly, historie jim oživla před očima. Navíc mezi

s vlastní minulostí vypořádat. Děti jsou nao-

dětmi a starými lidmi rychle vznikl vzájemný

pak zvídavé a zajímá je, jak jinak se dříve žilo.

vztah. Děti se na každou novou návštěvu tě-

Proto je může vzpomínání starých lidí obohatit

šily, přemýšlely, čím staříky potěšit, na co se

o nové poznatky a může se tak vytvořit cenný

zeptat. Trumfovaly se mezi sebou: „Moji babič-

vztah mezi dítětem a seniorem.

ku zasáhla střepina bomby do ramene!‟ A: „Mé

Existuje terapie, která se vzpomínkami

Děti se do pomoci ihned zapojily

babičce zase Němci vypálili celou vesnici!‟

starých lidí přímo pracuje. Nazývá se remi-

Na závěr projektu jsme se setkali ve škole. Děti

niscence. Reminiscenční techniky jsou různé,

nachystaly občerstvení, bábovky a koláče, pro-

jedna z nich je založená na spolupráci starých

střely stoly, vařily čaj, k babičkám i dědečkům

lidí a dětí, na společném vyprávění a tvoření.

se chovaly s velkou úctou. Pro každého z nich

Pod dohledem reminiscenční pracovnice Aleny

si připravily jeho nejoblíbenější písničku a česky

Fendrychové, učitelek základní školy a sociál-

i německy vyprávěly o jeho životě a předváděly

ních pracovnic z domova důchodců se jeden

koláže. Setkání bylo srdečné, všichni dojatí. Do-

reminiscenční projekt uskutečnil letos v říjnu

hodli jsme se, že v projektu budeme příští rok

a listopadu mezi žáky čtvrté třídy Základní

pokračovat. Ukázalo se, že reminiscence měla

školy německo-českého porozumění a Domo-

nečekaně povzbuzující účinek jak pro děti, tak

va pro seniory v Ďáblicích. Výsledky byly pře-

pro samotné seniory. V prosinci půjdou děti do

kvapivé, fascinující.

domova seniorů „svým‟ babičkám a dědečkům

Projektu se zúčastnilo šest seniorů a dvacet

Kolektiv MŠ Ústavní

zazpívat vánoční koledy.

Gerontologické
centrum Praha 8
PřIJME DO SVéHO
KOLEKTIVU VyUČENOU
KUCHAřKU DO
SMěNNéHO PROVOZU
Výhodou: malý kolektiv
a rodinné prostředí

čtyři dětí. Ty v šesti skupinkách nejdřív zjišťo-

Jitka Boučková, učitelka němčiny,

Bližší informace pí Kubištová,
tel.: 602 380 071

valy informace o dětství „své‟ babičky či „své-

ZŠ německo-českého porozumění

www.gerontocentrum.cz
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Sport

Objevte kouzlo orientačního běhu
Orientační
běh snoubí
krásy přírody
se sportem

Orientační běh je moderním spor-

označuje tzv. hustníky, méně pro-

ní malé děti, mladší i starší žáci, do-

Máte-li zájem o další informace

tem provozovaným v přírodě. Jde

stupné roští. Hnědou barvou jsou

rostenci, junioři, dospělí i veteráni.

o orientačním běhu, doporučuje-

v něm o co nejrychlejší pohyb

označeny vrstevnice a černou ces-

Kontroly v lese (na mapě jed-

me jako zdroj informací webové

v terénu podle mapy po předem

ty a domy. Kameny a další objeky

noduchá červená kolečka) jsou

stránky

neznámé trati za pomoci busoly.

jako krmelec, posed, skála, jáma,

opatřeny červenobílými látkový-

V Praze 8 působí Klub orientační-

www.orientacnibeh.cz.

Mapa a les jsou pro orientační

prohlubeň či význačný strom mají

mi lampiony. Na každé kontrole

ho běhu Tretra Praha, který pořá-

běh totéž, co pro jiný sport tělo-

speciální značky. Trať na mapě je

se nachází jehličkové kleštičky,

dá v prostorách ZŠ Mazurská pra-

cvična nebo stadion. Mapa je vel-

vyznačena červenou barvou. Start

kterými

označují

videlně každou středu od 15.30

mi

podrobná, obvykle v měřítku

závodu je označen trojúhelníkem,

ve startovním papírovém průka-

do 17 hodin tréninky pro dětí

1:10 000 (1 cm odpovídá 100 me-

kontroly jednoduchým kolečkem

zu průchod kontrolou. Na větších

z 1. až 3. tříd. Webové stránky

trům ve skutečnosti). Bílou bar-

a cíl dvojitým kolečkem.

závodech nahrazuje papírové prů-

oddílu jsou www.tretra.org, kon-

kazy a kleštičky systém elektro-

taktní osoba Lucie Siegerová (luc-

nických čipů.

siegerova@seznam.cz).

vou je označen les, žlutou barvou

Tratě jsou rozděleny pro různé

louky a paseky, zelená plocha

věkové kategorie. Závodů se účast-

si

závodníci

-red-

Basket Slovanka oslaví 25 let existence
Pětadvacetiny oslaví v příštím roce

Slovanka přes 60 titulů mistrů či ví-

dívčí basketbalový klub Basket Slo-

cemistrů ČR a bronzových medailí.

Hráčky Slovanky reprezentují Prahu 8 nejen v tuzemsku, ale i v Evropě – každoročně

vanka, jenž celou svoji historii spojil

Basket Slovanka je považován za

jsou všechny mládežnické reprezentace Čes-

s Prahou 8. Slovanka se specializuje

jeden z nejlepších dívčích basket-

ké republiky plné hráček z osmého obvodu.

na výchovu mládeže, nabízí mož-

balových oddílů v České republice.

Sedmnáctiletá Eliška Mircová letos reprezen-

nost dalšího kariérního postupu v nejvyšší

Prezident klubu Jiří Toušek prozradil, jak

tovala hned ve dvou výběrech – na Mistrov-

extralize žen, kterou Basket Slovanka rovněž

hodlá i nadále udržet vysokou laťku. „Sou-

ství Evropy U18 i U20 „V Praze 8 jsme velmi

hraje. A specializace na mládež se skutečně

středíme se výhradně na mládež. V letošním

spokojeni, strávili jsme zde na Slovance celé

vyplatí – za téměř 25 let prošly mládežnic-

roce máme otevřeno celkem devět přípravek

dětství a doufáme, že v dnešní ekonomické

kými družstvy Slovanky tisíce dívek, které

pro 1. stupeň základních škol s celkovou ka-

situaci se najde podpora, abychom zde mohli

slavily velké úspěchy. Celkem ve všech mlá-

pacitou 240 dívek. Hodláme ji i nadále rozši-

působit i nadále. Nedokážu si představit, že

dežnických soutěžích za svoji historii získala

řovat, pokud budou možnosti.‟

by spojení Slovanky a Prahy 8 zaniklo.‟

-jt-

Osmička

prosinec 2013

35

měsíčník Městské části Praha 8

Sport, pozvánka

Projděte se zimní Prahou
novoročních

mický háj a Dolní Chabry až za

svátcích jistě každý rád vyrazí

hranice Prahy, prochází příjem-

do přírody, vyvětrat si hlavu,

nou zelení a poli, mimo veškerý

a někteří možná i shodit nabytá

městský ruch.

Po

vánočních

a

Doporučujeme

kila. Druhou neděli v lednu, 12.

všem

dobré

1. 2014, vás zve Klub českých

boty nebo i běžky – v případě

turistů Kobylisy na procházku

sněhu cesta nemusí být prošlápnutá. Vystoupáme na nejvyšší

s příznačným názvem „Zimní
Prahou‟. Zúčastnit se může každý bez rozdí-

vrchol v severní části Prahy a cíl bude v Koby-

lu věku, i senioři, kteří se chtějí projít, zkrát-

lisích v příjemné hospůdce, kde kromě cílové-

ka každý, kdo si troufne ujít pěšky či v pří-

ho razítka bude připravena i možnost dobrého

padě sněhu na běžkách asi 13 kilometrů.

oběda. V cíli vás budeme čekat do 14 hodin

Začínáme mezi 9.30 a 11.00 hodin před

a zastávka MHD je takřka za rohem.

Salesiánským divadlem na Kobyliském ná-

Pochod je zařazen do cyklu Prahou turistic-

městí. Po zaplacení startovného 20 korun

kou a lze na něm plnit mezinárodní podmínky

(děti do 15 let pět korun) obdrží každý od

IVV, Turistickou 200 a také odznaky Zlatá Pra-

pořadatelů popis trasy a společně s rodinou,

ha a Vystup na svůj vrchol. Těšíme se na vás,

přáteli, po skupinkách nebo i jednotlivě se

přijďte v hojném počtu – všichni jsou vítáni.

vydá na trasu, která nás zavede přes Či-

Ivan Press, předseda KČT Kobylisy

Praha 8 má špičkový
oddíl taekwonda
Začátkem listopadu proběhla v Nymburce

vrcholná

soutěž

letošního

roku

Mistrovství

České

republiky

v Taekwondu ITF. Celkem soutěžilo 347 závodníků z 22 oddílů. Škola
Taekwon-do ITF Dan-Gun z Prahy
8 startovala se 27 závodníky a pěti
týmy. Byla to tak jedna z nejpočetnějších výprav tohoto oddílu za poslední
roky, poděkování patří i Praze 8 za
podporu ve sportovních grantech.
Po dvou soutěžních dnech si závodníci z osmého obvodu přivezli
domů v kategoriích jednotlivců celkem tři zlaté medaile (zásluhou Ivety
Štverákové, Michala Knapa a Kateřiny Malákové), jednu stříbrnou a tři
bronzové

medaile.

V

kategoriích

týmů, které se cení nejvíce, získali závodníci z Prahy 8 jednu zlatou,
dvě stříbrné a tři bronzové medaile. Celkem si oddíl Taekwon-do ITF
Dan-Gun odvezl sedm zlatých, sedm
stříbrných a devět bronzových medailí.

-pok-

Vítězkou technických sestav se stala Iveta Štveráková
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Meteor i Admira třetí ligu zvládají
Meteo-

Přitom hráči z Libně museli kvůli

už byl slabší. Tým doplácí na vel-

z Prahy 8, které od léta nově hrají

ru se dokázali dostat z poslední

rekonstrukci trávníku odehrát svá

mi špatnou bilanci z venkovních

třetí nejvyšší tuzemskou soutěž,

příčky po velmi špatném vstupu

domácí utkání na záložním hřiš-

utkání, kde je druhým nejhorším

se nepotvrdily. Naopak. Libeňský

do soutěže. Po příchodu známého

ti v Bedřichovské ulici. Jarní část

klubem.

Meteor i kobyliská Admira jsou

trenéra Františka Kopače tři kola

soutěže ale již odehrají na svém

s bravurou zvládají domácí klání,

důstojným účastníkem. Po pod-

před koncem tým vyhrál všechna

tradičním stadionu.

kde jim patří třetí příčka. Očeká-

zimní části soutěže jim patří 13.,

utkání a dokonce se o bod posu-

Naopak Admira měla vstup do

vané derby se uskuteční na stadi-

respektive 14. příčka.

nul před svého rivala z Kobylis.

soutěže velmi vydařený, závěr

onu Admiry v polovině dubna. -jf-

Obavy dvou fotbalových klubů

Především

fotbalisté

Hráči

Kobylis

naopak

Foto: verpa

Tabulka ČFL po podzimu

Podzimní derby ovládl Meteor, který zvítězil 1:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FK Čáslav
FK Mogul Kolín
SK Viktorie Jirny
AC Sparta Praha B
MFK Chrudim
Převýšov
Domažlice
FC Chomutov
Kunice
Králův Dvůr
SK Zápy
Štěchovice
Meteor Praha VIII
FK Admira/Slavoj
1. FC Karlovy Vary
SK Roudnice nad Labem
Horní Měcholupy
SK Strakonice 1908

17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17
17

10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
7
6
5
3
3
1

2
4
4
3
4
3
3
4
4
4
5
5
2
4
4
5
2
4

5
4
4
5
5
6
5
6
6
6
6
5
8
7
8
9
12
12

31:20
28:15
28:21
30:23
35:24
25:14
26:19
28:24
29:26
21:28
24:21
19:17
25:35
21:24
26:29
26:35
15:34
13:41

32
31
31
30
28
27
27
25
25
25
23
23
23
22
19
14
11
7
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 ÚMČ Praha 8, Libeňský zámek,
Zenklova 1/35, Praha 8-Libeň
 Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8-Libeň
 Dětský klub Karlík,
Kollárova 6, Praha 8-Karlín
 Divadlo Karla Hackera,
Klapkova 26, Praha 8-Kobylisy
 Kulturní dům Ládví, Burešova (Binarova) 1661/2, Praha-8 Kobylisy
 Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8-Kobylisy
 Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8-Bohnice
 Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7-Troja
 Psychiatrická léčebna Bohnice (hlavní budova),
Ústavní 91, Praha 8-Bohnice
 Chaberský dvůr, Hrušovanské náměstí 253/5,
Praha-Dolní Chabry, 184 00
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Aerobik z Burešovy slaví úspěchy
Fanoušci

vrcholového

Reprezentantky
z Kobylis jsou
nejúspěšnějším
týmem světa

sportu,

krásných těl a estetických zážitků slavili svůj svátek v půli října.

celý rok makaly, to je to, pro co žijeme,‟ pochvaluje si atmosféru Laura
Vassileva ze stříbrného týmu.
Tři tituly mistrů světa, tři stříbra,

V Bělehradu se konalo Mistrovství
aerobiku

jeden bronz a jedna „brambora‟–

a fitness týmech. Do balkánské

s tímto počtem medailí se Fitness

metropole se vydal i nejúspěšněj-

Center Báry a Hanky Šulcové stal

světa

ve

sportovním

ší český klub Fitness Center Báry

nejúspěšnějším klubem celého mi-

a Hanky Šulcové, který trénuje

strovství světa. „Sezóna 2013 pro

v ZŠ Burešova. Po vydařeném

nás byla mimořádně úspěšná. Tvrdá

Mistrovství republiky, kde klub

práce se nám vyplatila a každé holčičce visí na krku medaile‟ říká pě-

nasbíral rekordních 12 medailí ve
třech věkových kategoriích, si zá-

světa z minulého roku,‟ říkala

Své sny si splnily i ostatní zá-

tinásobná držitelka titulu Trenérka

vodnice přijely změřit síly s mezi-

před odjezdem 13letá Karolína

vodnice z Prahy 8. V juniorské

roku, Bára Ptáčková - Šulcová. Han-

národní konkurencí. Konkrétně se

Michková, cvičící v triu. Nejenže

kategorii obsadily týmy Fitness

ka Šulcová dodává: „Městské části

šestnácti dalšími státy jako jsou

se jí to podařilo, ale přidala i zlato

Center Báry a Hanky Šulcové dvě

Prahy 8 patří mé velké Díky. Letos

Austrálie, Rusko, Belgie, Francie,

z fitness týmu, tedy osmičlenné-

nejvyšší příčky.

nám poskytla finanční podporu na

Indie a tak dále.

ho družstva. Tým „Gangnam sty-

„Nastoupit na plochu, když hala

speciální tréninky na nejvyšší sou-

le girls‟ tak dovršil zlatý hattrick

skanduje Czech republic, Czech re-

těže a přispěla i na pokrytí startov-

roku 2013.

public, a ukázat světu, na čem jsme

ného. Za to velmi děkujeme.‟ -red-

„Do Bělehradu se moc těším,
budu

obhajovat

titul

mistryně
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Poradna

PRáVNíK
RADí...

„okénku‟

Zaměstnavatel může zaměst-

kalendářního měsíce následu-

Michaely Šafářové se budeme

nanci nařídit práci přesčas, a to

jícího po doručení výpovědi.

věnovat problematice pracov-

maximálně 150 hodin ročně. Za

Zaměstnavatel nemůže dát za-

ní smlouvy a pracovněprávních

tuto práci náleží zaměstnanci

městnanci výpověď v době jeho

vztahů. Tedy oblasti, která se

mzda a příplatek nejméně ve

pracovní neschopnosti, pokud

týká většiny čtenářů.

výši 25 procent průměrného

by měla výpovědní doba uply-

výdělku,

nout v této době, nezapočítává

V

dalším

právním

Pracovní smlouva musí být
uzavřena písemně a musí ob-

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

případně

náhradní

se doba pracovní neschopnosti

volno.

do výpovědní doby.

sahovat druh práce, místo její-

Pokud se zaměstnavatel se

ho výkonu a den nástupu. Je-li

zaměstnancem dohodne, může

místo výkonu práce uvedeno

po

přesnou adresou, nemůže za-

pohotovost, za kterou přísluší

mu

městnavatel zaměstnance vy-

zaměstnanci odměna nejméně

mzdu nebo její část do 15 dnů

sílat mimo toto místo bez jeho

ve výši desetiny průměrného

po uplynutí období splatnosti,

souhlasu, neboť se jedná o pra-

výdělku. V případě, že zaměst-

čímž se rozumí do konce měsíce

covní cestu.

nanec v době pracovní pohoto-

následujícího po výkonu práce.

Pokud zaměstnanec bezdů-

vosti vykonává práci, přísluší

Zaměstnanci pak náleží náhra-

vodně nenastoupí ve sjednaný

mu mzda, nikoli však tato od-

da mzdy ve výši průměrného

den do práce, může zaměstna-

měna.

výdělku za dobu, která odpoví-

vatel od uzavřené smlouvy od-

něm

požadovat

Pracovní

poměr

pracovní

je

mož-

Zaměstnanec může okamžitě
zrušit pracovní poměr, pokud
zaměstnavatel

nevyplatil

dá délce výpovědní doby.

stoupit. Je možné sjednat zku-

no ukončit dohodou, výpově-

šební dobu v délce maximálně

dí, okamžitým zrušením nebo

Máte-li konkrétní problém

tři měsíce, nejpozději ji však

zrušením

ve

v pracovněprávní oblasti,

lze dohodnout v den nástupu.

Výpověď

musí

Pozdější ujednání o zkušební

a zaměstnavatel ji může dát

zkontrolovat pracovní

době není možné.

zaměstnanci jen ze zákonem

smlouvu nebo poradit

stanovených

s Vašimi nároky) neváhejte

Je-li pracovní smlouva uza-

zkušební
být

době.

písemná

důvodů,

opro-

(např. potřebujete

vřena na dobu určitou, je toto

ti tomu zaměstnanec ji může

kontaktovat bezplatnou

možné jen na dobu tří let. Pra-

dát z jakéhokoli důvodu či bez

právní poradnu na tel.

covní

uvedení

724 784 302, případně

smlouvu

nelze

platně

důvodu.

Výpovědní

uzavřít mezi manželi či regis-

doba činí nejméně dva měsíce

navštivte jednu z našich

trovanými partnery.

a začíná běžet prvním dnem

poboček.

JAK SE SPRAVUJE ČESKá REPUBLIKA?

Organizace zastupující samosprávu
týkajících se kompetencí obcí. Jinými slovy,

Protože v České republice máme přes šest

základnu tvoří zhruba tisíc subjektů. Kraje

tisíc měst a obcí, tak je logické, že se obce

sdružuje Asociace krajů České republiky,

jsou to připomínková místa, která se vyjad-

a města sdružují do organizací, které hájí

která hájí společné zájmy a práva krajů sdru-

řují k návrhům zákonů a vyhlášek týkajících

jejich zájmy. V této oblasti existují čtyři

žených v asociaci v duchu principů, z nichž

se měst a obcí. Připomínkování není jedinou

hlavní organizace. Dvě sdružují přímo obce

vychází Evropská charta místní samosprávy.

činností těchto organizací. Řada jejich členů

a města.

Jedna sdružuje šéfy obecních a městských

pracuje v různých komisích a poradních or-

úřadů.

gánech státní správy, které zákony a vyhláš-

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní

Jde

o

Sdružení

tajemníků

městských

organizací, založenou jako zájmové sdružení

a obecních úřadů ČR, které je dobrovolným

právnických osob. Členy jsou obce a města.

sdružením fyzických osob, které vykonávají

V současné době svaz sdružuje kolem dvou

funkci tajemníka obce či města.

a půl tisíce měst a obcí. Sdružení místních

Všechny tři organizace jsou partnerem pro

samospráv ČR je nevládní apolitickou orga-

vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

nizací s celostátní působností, která sdružu-

Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legisla-

je a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Členskou

tivních i nelegislativních opatření v oblastech

ky připravují.
Příště si povíme něco o tom, co dělá zastupitel.
Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
www.smocr.cz, www.stmou.cz, www.smscr.cz,
http://www.asociacekraju.cz/
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Výročí
Nově narozené děti
ÚNOR 2013

Jubilea
Září 2013

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.
Moravec Jan

Čapek Kryštof
Kindlovi Martin a Radek

KVěTEN 2013

říJEN 2013

Kvaková Klaudie
Kvapilovi Anna a Adam

Němečková Markéta

Kohout Martin

Novák Matěj

n Manželé Miloslava a Ivo Millerovi
oslavili zlatou svatbu. Gratulujeme!

ČERVEN 2013
Nosek Vojtěch

LISTOPAD 2013

Nitschová Zuzana

Fiantek Linda

říJEN 2013
Theuera Mikuláš

n Manželé Eva a Štěpán Peckovi
oslavili zlatou svatbu.

Kostelecká Anna

Kebera Jakub

Rod Michael
Maderák Tadeáš
SRPEN 2013
Růžičková Julie

PROSINEC 2013

Honomichl David

Miková Emma

Wiesnerová Kateřina

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

n Dne
9. prosince se
dožívá 90 let
paní Marie
Malinová.
Do dalších
let naší
mamince,
babičce
a prababičce
hodně zdraví, štěstí a pohody přejí
syn a dcera s rodinami.
n Dne 14. prosince oslaví manželé
Eva a Miroslav Pomajzlovi 50
let společného života. Do dalších
let hodně lásky a porozumění přejí
Berníškovi.
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Pozvánky, inzerce
Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat
se členy vedení radnice za ODS,
můžete je vyhledat na Facebooku
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz
(životní prostředí, informatika),
vladimira.ludkova@praha8.cz (kultura,
sociální a zdravotní problematika),
ondrej.gros@praha8.cz (majetek)
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).
Zástupce radnice za TOP 09
můžete kontaktovat následovně:
Michal Švarc – doprava a finance, tel:
222 805 138, michal.svarc@praha8.cz.
Markéta Adamová – sociální oblast
a protidrogová prevence, evropské fondy,
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec
pro Palác Svět, tel: 222 805 186,
tomas.slabihoudek@praha8.cz.
Zastupitelé KSČM v Praze 8
mají pro občany tuto nabídku: vytipujte
největší problémy naší městské části,
pokusíme se je spolu s vámi řešit.
Volejte +420 284 825 820 či použijte
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.
Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat
11. 12. od 17 do 19 hodin. Kromě toho
je možné navštívit webové stránky
www.cssdpraha8.cz, Facebook cssdpraha8
a nebo naše informační středisko v Libni,
Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty:
tel: 246 035 966, mob: 721 029 892
email: ovv.praha8@cssd.cz.
Strana zelených nabízí občanům setkání
a otevřenou debatu o lepší budoucnosti
pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte
se zelenými na Facebooku (odkaz
www.qrs.ly/of36zac), sledujte web
praha8.zeleni.cz. Děkujeme vám, že se
zajímáte o dění v naší městské části.
Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8
zve na další setkání s jeho členy a členy
komisí, které se koná 18. prosince 2013

(Placená inzerce)

od 18 hodin v přízemí budovy
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 6.
Tématem bude opět privatizace bytového
fondu a další otázky života v Praze 8.
Na setkání se těší JUDr. Václav Musílek,
radní MČ Praha 8.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (středně těžké)

Znění tajenky z minulého čísla: Nový systém parkování
Výherci, kteří obdrží dvě vstupenky na závěrečný adventní koncert
MČ Praha 8 (17. prosince v 19 hodin v obřadní síni Libeňského zámku
vystoupí mezzosopranistka Andrea Kalivodová se svým vánočním
programem), jsou: Jaroslav Tříska (Praha 8), Milan Sklenář (Praha 8),
Václav Slavíček (Praha 8), Anna Bisová (Praha 8)
a Hana Starostová (Praha 8).
Správné znění tajenky z prosincového čísla nám zašlete nejpozději
do 31. prosince 2013 na adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.
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7
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9

Tři vylosovaní výherci obdrží praktické
dárkové předměty MČ Praha 8.
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Inzerce
MALíř – LAKÝRNíK. ŠTUKOVáNí
A TAPETářSKé PRáCE.
Rychle, levně, kvalitně.
Doprava zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz
PřIJMEME PRADAVAČKU
DO TABáKU na Praze 8.
Tel.: 773 220 095.
REKONSTRUKCE ByTů
A KOUPELEN NA KLíČ
vč. dodání kuchyně. Spolehlivá
firma od roku 1999. Reference
můžeme zaslat předem.
V prosinci sleva pro seniory 10%.
Více na www.koupelny-v-praze.cz
Tel.: 774 408 123.
JESLE ŠKOLKA KORáLEK –
CELODENNí PéČE O DěTI
OD 1 – 4 LET. Provozní doba
po – pá 8.00 18.00 hod. Cena
za měsíc 8.000,- Kč. Čistička
vzduch se stabilizátorem
a s fotokatalyzátorem. Denně
čerstvé ovoce a zelenina. Bezpečné
a hezké prostředí. Výborné
reference. Individuální přístup,
bohatý program, malý kolektiv.
www.jesleskolkakoralek.cz
Šaldova 8, Praha 8 – Karlín.
Tel.:+420 605 132 696.
NABíZíM PRáVNí SLUŽBy
a zastoupení při převodech
nemovitostí, vč. depozita a ověření
podpisů. JUDr. Lenka Rivolová,
advokátka, AK Praha 8 Libeň.
Tel.: 602 250 836.
OPRAVA ELEKTRONIKy TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop.
Tel.: 603 453 529.
RIZIKOVé KáCENí,
řEZ STROMů. ZAHRADy.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.
ELEKTRIKář S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551.
HODINOVÝ MANŽEL.
Drobné i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 507 600.
PLyNAř – INSTALATéR –
TOPENář – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů a plynové
revize. Tel.: 603 937 032.
Vladimír Tymeš.
ODVyKáNí KOUřENí 90%.
Tel.: 604 207 771.
HODINOVÝ MANŽEL.
Údržba domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce a jiné.
Tel.: 773 168 170.

JESLE ŠKOLKA KORáLEK,
www.jesleskolkakoralek.cz výborné
reference. Tel.: 605 132 696.
ŽALUZIE, ROLETy, PLISé, sítě,
markýzy, garnýže, šití záclon,
shrnovací dveře, čalounění dveří,
silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
INSTALATéR – TOPENář –
NEPřETRŽITě.
Opravy a montáž vodovodních
baterií, WC, umyvadel, van, el.
ohřívačů, připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
ČIŠTěNí ODPADNíHO POTRUBí
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 3 75.
ČALOUNICTVí, MATRACE
NA MíRU, KOŽENKy, POTAHOVé
LáTKy, MOLITANy a ostatní
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00,
14.00 – 18.00. Tel.: 284 822 181.
HáJEK ZEDNíK ŽIVNOSTNíK.
Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domků,
nebytových prostorů apod. Praha
a okolí. Tel.: 777 670 326.
MALířSKé A LAKÝRNICKé
PRáCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.
ŠICí STROJE – OPRAVy
A PRODEJ. Opravy všech značek
šicích strojů a overlocků. Revize
a opravy elektrospotřebičů a nářadí.
Autorizovaný servis Singer, Klapkova
74, Praha 8. Tel.: 272 773 079,
www.singerservis.cz
KOUPíM ByT A DůM KDEKOLI
V PRAZE. 1+kk, 1+1, 2+kk,
2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.
Platba možná hotově do 48 hodin!
Tel.: 607 110 477.
HODINOVÝ MANŽEL –
profesionální pomocník pro opravy,
montáže, údržbu a další pomoc ve
vaší domácnosti, na zahradě, chatě
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.
!! VyKLIDíME VáŠ ByT, SKLEP,
POZůSTALOSTI, ODVOZ
starého nábytku k likvidaci.
Tel.: 777 227 840.
OPRAVA PRAČEK TéMěř VŠECH
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.

ZPRACOVáNí ÚČETNICTVí,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková.
Tel.: 603 422 080, e-mail: blankad.
dvorakova@seznam.cz
STROPNí SUŠáK PRáDLA,
montáž na míru. Tel.: 602 273 584.
NABíZíM MALířSKé a lakýrnické
práce + štukování, stěrkování. Tel.:
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
KNIHy A KNIŽNí POZůSTALOST
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.
ZAKáZKOVé KREJČOVSTVí ADU
– styl. Poznaňská 149, Praha 8 –
opravy, úpravy, návrhy oděvů,
šítí na míru. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz
HLEDáTE STAVEBNí DOZOR nebo
sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246.
INSTALATéRSTVí ŠVáRA. Tel.:
233 551 973, mob. 728 324 916.
HODINOVÝ MANŽEL
– řemeslné práce v domácnosti.
Tel.: 774 908 240.
INSTALATéR. PRáCE,
obklady, zed. rekonstrukce, byt,
dům. Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz
VEŠKERé ÚKLIDOVé
A ZAHRADNICKé PRáCE –
LEVNě. Tel.: 604 512 297.
řEMESLNé PRáCE – LEVNě:
malování, instalatérské, zednické aj.
domácí práce. Tel.: 602 835 102.
SOUKROMé LEKCE ANGLIČTINy
A NěMČINy. Tel.: 739 677 891.
KOUPíM FELICII.
Tel.: 602 123 253.
FABII, OCTAVII – koupím horší
i havarovanou. Tel.: 602 889 740.
ZAKáZKOVá VÝROBA NáByTKU,
zaměření, konzultace, doprava
zdarma. Tel.: 775 130 866.
TRUHLář S PRAXí nabízí výrobu
i menšího nábytku, kuch. linek či
opravy v domácnosti či chatě. Tel.:
775 034 757.
!! STěHOVáNí !! Stěhování
všeho druhu, odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Tel.: 777 227 840.
ZNALECKé POSUDKy – bytů, rd,
chat, garáží a pozemků pro účely
daňové a dědické, rychle a levně.
Eduard Hölzel. Tel.: 602 618 470.
holzel@centrum.cz

KOUPíM ByT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy
na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013.
PřEVODy ByTů DO
VLASTNICTVí, prohlášení
vlastníka, stanovy BD
dle nového OZ, zakládání SVJ.
Tel.: 724 304 603.
ELEKTROPRáCE VŠEHO DRUHU,
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.:
284 687 436, mob.:602 881 859.
MASáŽE LáDVí – klasická, čínská,
láv.kameny, baňky, moxa. Dornova
metoda, kineziotaping, lymfodrenáž.
Tel.: 284 688 918, 608 056 067.
VEŠKERé MALířSKé
A LAKÝRNICKé PRáCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy,
výhodné ceny. Rychle, levně,
kvalitně. Volejte. Tel.: 603 432 476.
ČISTíME KOBERCE, postele, matrace, sedačky, křesla a židle mokrou
metodou profi stroji Karcher – zbavte
se prachu a roztočů, které nevidíte,
ale pořád jsou s vámi. Rychle, kvalitně, levně. Doprava Praha 8 ZDARMA.
Objednávky na Tel.: 777 717 818.
www.cistimekoberce.cz
HLEDáM GARS. – 2+1 v Praze max
do 11. 000,- Kč nebo 3+kk – 4+1
do 13. 000,- Kč vč. popl.
Tel.: 603 257 202.
HODINy BICíCH NáSTROJů
A RyTMIKy PRO DOSPěLé
I DěTI. Tel.: 737 667 904.
KADEřNICTVí ŽENy, MUŽI, DěTI.
Důchodci a ženy na mateřské –
10%. Stříhání bez mytí 60,- Kč,
dámy od 75,- Kč. Praha 8 – Čimice,
Okořská 38. Tel.: 233 556 612,
606 752 053.
www.kadernictvi-mvasickova.cz
ŽEHLENí VČETNě DOPRAVy. Tel.:
608 221 626, www.zehleniplus.cz
PRODáM 2 GARáŽOVá STáNí
V OV, v novostavbě domu
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.
Cena za obě stání 299 000,Kč. Tel.: 603 113 113.
NJ IND. VÝUKA ZKUŠENOU
LEKTORKOU. Trpělivost, solidnost.
Děti i dospělí. Tel. 728 818 565.
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Inzerce
CCA 8.000,- ZAPL. za zlatou
ruskou minci10 Rb., min. 6.000,za st.svatovacl. dukát. Koup. st.
stř. předměty, zl. šperky atd. kval.
obrazy čs. mistrů. INTERANTIK
Pha 9, Pod pekárnami 3.
Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
Nákup út až pátek.
AUT. KRESBA - 1) informativní
2) energie v obrazech hotových
nebo na míru pro lidi i zvířata.
Tel. 728 818 565.
S NASTěHOVáNíM IHNED
nábízím 2 byty na pronájem. Menší
byt 8.500,- Kč a větší 10.000,- Kč
s poplatky. Tel.: 777 640 390.
HLEDáM DLOHODOBě
PRONáJEM ByTU pro 2 lidi.
Nemáme zvířata a jsme nenároční.
Do ceny 11.000,- Kč. Děkuji
za nabídku. Tel.: 774 514 241.
ANTIKVARIáT KOUPí KNIHy,
obrazy, grafiku, bankovky, mince,
čtyřlístky, mapy, pohledy.
Tel.: 773 542 797.
MASáŽE OD MASéRA již od 250,Kč, více na 602 876 864.
PODLAHářSTVí – prodej
a odborná pokládka (PVC, koberců,
vinylu, plovoucí podlahy atd.).
Zakázku bezplatně zaměříme
a provedeme cenovou nabídku.
Tel.: 734 381 414.
KOMLETNí PéČE O ZAHRADy,
rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis.
Tel.: 776 191 307, Bc. Krajinová,
www.nastrom.cz
VÝKLAD TAROT. KARET.
Astrologická poradna.
www.astrojana@seznam.cz
Malečková. Tel.: 603 910 103.
KOSMETICKé OŠETřENí
GALVANICKOU ŽEHLIČKOU
pro vyhlazení a vyčištění pleti.
Nyní za zaváděcí cenu 600,- Kč.
Karlín. Tel.: 602 288 444.
GARáŽOVé KRyTé STáNí
K PRONáJMU V UL. KřIŽíKOVA.
Tel.: 602 288 444.
ÚČETNICTVí, AUDIT, DANě.
Zpracování daň. přiznání.
Ing. Pavel Síč. Tel.: 605 240 767,
www.psaudit.cz
PřIPOJENí K INTERNETU
za 299,- Kč. www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215. Kancelář:
Štítného 345/30, Praha 8 Bohnice.
MALIřSKé A LAKÝRNICKé
PRáCE, P – 8. Doprava a rozpočet
zdarma. Kvalita, spolehlivost.
Tel.: 723 984 693.

LEKTORKA ANGLIČTINy nabízí
soukromou výuku.
Tel.: 731 824 182.
POMOC S POČíTAČEM, servis,
prodej a výuka přímo u zákazníka.
604 806 516 (i sms) daro@daro.cz
MyTí OKEN, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 604 711 750.
MěřENí PřEKySELENí TěLA
a chybějících minerálů i vitamínů
v těle. Najde příčinu i řešení při
únavě, depresi, arytmii, nadváze,
vysokém tlaku a bolesti kloubů či
zad. Tel.: 608 155 338.
SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758.
INSTALATéR - VODA - TOPENí.
Výměna kuch. desek a dřezů.
Tel.: 602 649 359.
KOHOUT - POČíTAČE - ELEKTRO.
Opravy, servis, prodej notebooků
a počítačů. Připojení k internetu.
Kopírovací služby. Jsme na sídlišti
Bohnice Lublinská 13 naproti
Penny Marketu. Otevřeno
v po - pá 13 - 19. www.rooster.cz
Tel.: 240 200 282,
e-mail: obchod@rooster.cz
ÚČETNICTVí, DE, DPH, MZDy,
zástup na úřadech, na jednáních
a kontrolách. Svědomitě.
Tel.: 607 534 177.
NOVá FyZIOTERAPIE - příprava
na IVF, léčba sterility, inkontinence
a poh. aparátu. Zdrav. cvičení pro
děti i dospělé. Tel.: 777 956 996,
www.budfit14.webnode.cz
DOUČOVáNí ČJ PRO ŽáKy
základní i střední školy, příprava na
státní maturitu. Tel.: 777 278 891.
PRONAJMU GARáŽ u metra Ládví.
Cena dohodou. Tel.: 721 323 929,
e-mail: karel.rezek@gmail.com
VEDENí ÚČETNICTVí, daňové
evidence, mezd, přiznání daní pro
PO, OSVČ, SVJ, bytová družstva.
Tel.: 724 006 880. J. Štěrbová.
VáNOČNí ÚKLID vaší domácnosti
od prověřené úklidové firmy.
Tel.: 724 006 275.
MyTí OKEN včetně rámů a žaluzií.
Tel.: 724 006 275.
OTEVřENA NOVá PRODEJNA
„RUSSKI SPECIALITy ALENKA‟. Kaviár, gruzínský koňak,
vína, bonbony, sušenky, Pelmeně,
mražený rakytník a další široký
sortiment. Najdete nás na st. metra
Kobylisy, naproti Katastr. úřadu,
vedle pizzerie. Tel.: 776 837 273.

ODKLíZENí SNěHU naší sněhovou
frézou. Odklízíme z rovných
ploch velikostí nad 300 m2.
Tel.: 724 006 275.

RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
LATINA – výuka u Vás či u mě
v Praze 8. maresova.han@seznam.cz,
Tel.: 603 581 349.

ČISTé KOBERCE A ČALOUNěNÝ
NáByTEK na svátky!
Čistíme vlastními stroji vlhkou
metodou. Tel.: 724 006 275.

PARKETy – RENOVACE, broušení,
bezprašné broušení parket,
pokládka vinylu, PVC, plovoucích
podlah. Tel.: 721 063 163, e-mail:
pokladanipodlah@centrum.cz

PRONáJEM UZAVřENé GARáŽE
Ratibořská ul., Bohnice.
1.000,- Kč měsíčně. Dohoda možná
i dlouhodobě. Tel.: 731 200 600.
PRODáM GARáŽ - Písečná,
Praha 8, vč. podílu na zázemí.
Tel.: 607 650 318.
SKUPINOVÝ REHABILITAČNí
TěLOCVIK při ordinaci fyzioterapie
Jana Šimonková opět probíhá. Více
informací o náplni, četnosti a další
naleznete na www.fyzioterapeut.
com nebo www.cviceni-mojzisova.cz
PRODáM – PřENECHáM
DRUŽSTEVNí GARáŽ,
ul. Fr. Kadlece. Tel.: 725 747 757.
MALířSKé A NATěRAČSKé
PRáCE – Václav Kovanda.
Tel.: 723 022 892.
VÝUKA ANGLIČTINy
A MATEMATIKy ZŠ a SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz
VyMěNíM OBEC. ByT 2+kk, 49 m2
v 6p. s výtahem po rek., P-8 Karlín
za jiný byt min. 2+1 na P-8 Karlín,
jdoucí do provatizace. Spěchá. Tel.:
775 454 285.
NABíZíM VÝMěNU drv. bytu 2kk,
44 m2 , 3.patro, ul. Podhajská pole,
P-8 za byt min. 2+1, lépe 3+1
v P-8 Karlín před privatizací. Tel.:
732 271 408.
VyMěNíM OBEC. BYT 1kk 27 m2
s balkonem, P-8 Ládví, za byt min.
55 m2, který jde do privatizace, P-8
Krlín. Tel.: 733 212 493.
DřEVěNé HRAČKy – PRODEJ
JIŽ 12 LET. Velký výběr českých
hraček najdete v naší specializované
prodejně Praha 8, Ořechová 5
(proti Ďáblickému hřbitovu).
Tel.: 604 287 794,
e-shop: drevenehracky-inna.cz
PRONáJEM GARáŽE, Staré
Bohnice, cena dle dohody.
Tel.: 721 017 425.

ZVEME VáS DO NOVě OTEVřENé
BIO PRODEJNy v Čimicích – areál
Čámovka. Těšit se můžete na
vydatné a 100% přírodní potraviny.
V naší útulné prodejně se nebudete
nákupem stresovat a domů
půjdete s dobrým pocitem, že sobě
a svým blízkým dáváte to nejlepší.
Nashledanou v Bioplusu – dočasně
otevřeno 14 – 18 hod.
MASáŽE, LéČENí REIKI, dárkové
poukazy, slevy. Hýčkat vás bude
kvalifikovaná masérka, vyhřívané
lůžko. Studio F, Frýdlantská 1318/7,
Praha 8. Tel.: 776 825 552.
TANEČNí ODPOLEDNE, hraje
Braník Band – evergreeny různých
žánrů. 14.12.2013 a 28.12.2013,
Hudi Club Ilusion, Vinohradská 48,
od 15 – 18 hod.
ÚČETNICTVí - Mgr. Jolana Jislová.
Zpracování účetnictví, daňové
evidence a daňových přiznání.
Rychle, precizně, diskrétně.
Připravím Vám bezplatnou
a nezávaznou cenovou nabídku.
Tel.: 777 823 770.
jolana.jislova@seznam.cz
KADEřNICTVí PRO CELOU
RODINU. Nabízíme: dámské,
pánské, dětské – i bez objednání.
Dále nabízíme prodlužování
a zahušťování vlasů, prodlužování
řas, svatební a společenské
účesy, pedikura, thajská masáž
nohou, prodej vlasové kosmetiky,
dárkové vouchery, 10% sleva.
Katovická 409, P8, po – pá 9 – 20
hod. Tel.: 774 938 345. www.
kadernictviprocelourodinu.cz
PROVEDU MALířSKé
A LAKÝRNICKé PRáCE.
Tel.: 605 015 145 nebo pevná linka
po 17 hod – 222 946 268.
PRONAJMU GARáŽ v ulici
Na Ládví a garážové stání v ulici
Nad Okrouhlíkem.
Tel.: 608 938 222.

řEMESLNé PRáCE: tapetování,
malby, lakování, obklady a pokládky
všeho druhu, truhlářské práce apod.
Tel.: 603 256 484.
TRUHLář – výroba nového, opravy
staršího a renovace starožitného
nábytku. Tel.: 724 335 197.
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