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Nové radniční webové stránky  
získaly významná ocenění

Radnice vyhlásila anketu o nejlepšího 
živnostníka na území osmého obvodu

Nechápu lidi, co vozí odpad do lesa,  
říká v rozhovoru organizátor úklidových akcí

Architekt Josef Pleskot seznámil účastníky 
debaty s řešením dopravy v Libni

Fórum: Potřebuje mít osmá městská část 
koncepci vývoje svého území?

Využijte bohaté nabídky  
Centra aktivizačních programů

Děti potěšily seniory,  
společně slavili Velikonoce tvořením
 
Kadeřnické učiliště nabízí seniorům své služby 
za mimořádně výhodné ceny

Osmá městská část zahájila  
nový dvouletý projekt sociální terénní práce  
zaměřený na mládež

Románský kostel v Chabrech 
se otevírá veřejnosti 

Základní umělecká škola Klapkova  
oslavila šedesátku

Zprávy str. Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,
mám takový pocit, že se s hloupými nápady 

v poslední době roztrhl pytel. Jedním z nej-

aktuálnějších je návrh levicových senátorů na 

zavírání obchodů o svátcích. Argument, že lidé 

by se v těchto dnech místo nakupování měli 

navštěvovat a chodit na procházky, předsta-

vuje typický produkt sociálního inženýrství. Doufám jen, že senátoři bu-

dou důslední a v druhém kroku návštěvy známých a toulání se v parku 

přímo nařídí. Samozřejmě rovněž s rizikem pořádné pokuty. Skutečně 

se děsím toho, kam až mohou někteří zákonodárci při své úporné snaze, 

řízené heslem „jen my nejlépe víme, co je pro vás dobré‟, zajít.  

Další, daleko nebezpečnější výrok přišel vzápětí. Jeden skoroministr 

to v návalu emocí z třídního boje prozradil. Živnostníci jsou zkrátka pa-

raziti. S podobnou rétorikou přišel v minulém století jeden pán s knír-

kem. Za parazity měl například Židy, intelektuály, spisovatele nebo 

demokraty. Jak to dopadlo, není třeba připomínat.

Jako starosta osmého obvodu za ODS vím velmi dobře, co podnika-

telé pro město a jeho obyvatele znamenají. Představme si, jak by dnes 

bez nejrůznějších krámků a hospůdek vypadal například Karlín. Mrtvá 

čtvrť asi jako týden po povodních, i když bez bahna. I proto se letos 

radnice rozhodla ve svých nebytových prostorách nezvyšovat nájem 

a firmám v těžké době vyjít vstříc.

Tak snad nám lepší náladu přinese loudající se jaro. Proto neváhejte, 

a zajděte třeba do Botanické zahrady či do Karlína na trhy.

 Jiří Janků
 starosta MČ Praha 8

Obsah, tiráž, slovo starosty 1
Zpravodajství, pozvánka 2–4
Pozvánky 6
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Obyvatelé z okolí Botanické zahrady v Praze 

8 letos opět mohou využít bezplatný vstup do 

venkovní expozice areálu. Permanentky se za-

čaly vydávat od dubna, a to u severního vchodu 

zahrady. „Obyvatelé Bohnic, Troje, Čimic a čás-

ti Kobylis budou mít opět možnost bezplatného 

průchodu od Bohnic do Troje. Zároveň mohou 

využívat venkovní expozici zahrady k vycház-

kám, prohlídkám a piknikům,‟ sdělil starosta 

Prahy 8 Jiří Janků. „Osmá městská část má s Bo-

tanickou zahradou výborné vztahy, i díky tomu 

může nastavený systém pokračovat,‟ dodal.

Bezplatné permanentky budou vydávány 

na základě potvrzení trvalého bydliště, a to 

s platností do 31. března 2014. Lidé si je mo-

hou vyzvednout buď v papírové podobě, nebo 

za vratnou zálohu 100 korun v plastu s či-

pem. 

Permanentky opravňují ke vstupu a prů-

chodu venkovní expozicí, která se v roce 2011 

významně změnila – původně několik jednotli-

vých oplocených ploch bylo spojeno do jedno-

ho prostoru, čímž došlo k výraznému zatrak-

tivnění expozice zahrady.

Pokud chcete vědět, zda máte nárok na 

bezplatnou permanentku, stačí se podívat 

na stránky www.praha8.cz do rubriky aktu-

ality.  -hš-

Do Botanické zahrady  
lze letos jít opět zdarma 

Starosta 
Prahy 8 Jiří 
Janků si 
pochvaluje 
spolupráci 
s vedením 
Botanické 
zahrady, 
v jejímž 
čele je Věra 
Bidlová

Obnova koupaliště začíná
Osmá městská část v dohledné době vypíše 

výběrové řízení na zhotovitele stavby „Staveb-

ní úpravy koupaliště Ládví‟. Nezbytné odůvod-

nění veřejné zakázky na stavební práce kon-

cem února schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 

8. „Pokud půjde všechno podle plánu, se stav-

bou se začne v létě s tím, že koupaliště by mělo 

být připravené pro příští sezonu. Konečně se 

nám po dlouhých peripetiích podařilo areál zís-

kat do správy a tím uskutečňovat náš dlouho-

dobý cíl,‟ řekl zástupce starosty Prahy 8 Ond-

řej Gros. Neprovozovaný areál totiž původně 

patřil státu, konkrétně Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. Po řadě jednání 

byl převeden na hl. m. Prahu, které násled-

ně svěřilo jeho správu MČ Praha 8. V areálu 

vznikne letní koupaliště se zázemím pro sport 

a s celoročně provozovanou restaurací.

Radnice žádá o pozemky
Zastupitelé osmého obvodu schválili návrh na 

svěření pozemku v Bínově ulici do správy Pra- 

hy 8. „Jedná se o pozemek v těsné blízkosti 

domů, který není dostatečně udržován. Chceme 

jej převzít do své péče, zajistit údržbu a zkva-

litnit tak okolí pro obyvatele této oblasti,‟ sdě-

lil zástupce starosty Ondřej Gros. „Nyní podá-

me vlastníkovi pozemku, to znamená hlavnímu 

městu, žádost o svěření. Chceme, aby k převodu 

došlo letos.‟ Pozemek je veden jako ostatní plo-

cha – zeleň a má výměru 3133 m2. -hš-

Krátce

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů 

Úřadu městské části Praha 8 začal na we-

bových stránkách radnice (www.praha8.cz) 

zveřejňovat informace o stavu podaných žá-

dostí o vydání občanského průkazu a cestov-

ního pasu. Informace lze nalézt u zmíněného 

odboru v oblasti Úřad a samospráva/Úřad/

Odbory nebo na úvodní straně oblasti Úřad 

a samospráva.

Pro vydání občanského průkazu a ces-

tovního pasu je stanovena zákonná lhůta  

30 dnů. Vzhledem k tomu, že Státní tiskár-

na cenin vyhotovuje tyto doklady obvykle 

v kratším termínu, je možné na uvedených 

webových stránkách zjistit, zda doklad, o kte-

rý jste požádali, je již vyhotoven a připraven 

k předání. Informace se týkají občanů, kteří 

jsou ve správním obvodu Prahy 8 přihlášeni 

k trvalému pobytu a o vydání dokladu požá-

dali u Úřadu městské části Praha 8.

Jana Martincová, vedoucí odboru  

evidence obyvatel a osobních dokladů

Jako přímý odkaz 

můžete využít 

tento QR kód

Novinka, zjistěte si stav vydání dokladů

Fo
to

: 
ve

rp
a

UPOZORNĚNÍ
V termínu 15. 4. 2013–30. 9. 2013 
proběhne 2. etapa rekonstrukce 

části ul. U Sluncové. 

Rekonstruovaný úsek  
bude zcela uzavřen, 

 jak pro vozidla, tak pro chodce.

Objízdné trasy budou vyznačeny. 

Minulý rok se již uskutečnila  
první etapa.  

Investorem akce  
je Technická správa  

komunikací hl. m. Prahy.
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Zdroje opět jsou?
Když jsem si přečetla hlavní myšlenky, se 

kterými chce jít ČSSD do voleb, zatrnulo 

mi. Prostor, který zde mám, ale nemůže 

stačit na rozbor jednotlivých „prorůsto-

vých‟ a „sociálních‟ opatření, které soci-

ální demokraté navrhují. Například chtějí 

zrušit zdravotní poplatky, vyjma těch za 

pobyt v nemocnici. Ty hodlají snížit a dobu 

platby limitovat třiceti dny. Tento krok 

znamená propad v příjmu zdravotních po-

jišťoven pět až sedm miliard. Sociální de-

mokraté ale již nemluví o tom, jak tento 

výpadek nahradí. Asi zvýšením platby za 

státní pojištěnce. Ale kde, v celosvětově 

velmi napjaté ekonomické situaci, najdou 

zdroje? Zvýšením daní? Lidem pak zůstane 

méně peněz, což rozhodně nepomůže vý-

robcům, obchodníkům a drobným podni-

katelům. Možná je to i záměr, vždyť ČSSD 

má živnostníky za parazity a toto má být 

jeden ze způsobů, jak je zlikvidovat.

Snížením a limitací poplatků za pobyt 

vznikne pro zdravotnická zařízení výpadek 

příjmů, které jim slouží k pokrytí různých 

nákladů od plateb za úklidové služby po 

nákup nových přístrojů. Dojde ke stagnaci 

rozvoje zdravotnických zařízení.

Zvýšení daní pro velké korporace a ban-

ky způsobí růst cen služeb pro občany 

a vyšší nezaměstnanost. Žádná firma si 

to zkrátka nenechá líbit. Buď musí zvýšit 

příjmy (zdražit), nebo více šetřit (propouš-

tět), přinejhorším oboje dohromady. Po-

dobně minimální mzda třináct tisíc korun 

způsobí zahlcení úřadů práce. Podniky na 

vyplácení takových částek nebudou mít 

a raději lidi propustí.

Toto jsou elementární ekonomické záko-

ny, které snad každý chápe. Snad kromě…

Daniela Filipiová 

e-mail: daniela@filipiova.cz

SeNáTORSKé OKéNKO

Předání ceny 
Zlatý erb se 
zúčastnili 
radní Prahy 8  
Markéta 
Adamová 
a Tomáš 
Slabihoudek

Nedávná zásadní proměna webových stránek 

osmé městské části se dočkala významného 

ocenění. Stránky prošly v minulých týdnech 

dvěma testy kvality, které je pozitivně ohod-

notily v oblasti zabezpečení, obsahu, přehled-

nosti i služeb.

Prvním „testem kvality‟ bylo hodnocení 

webových stránek 22 městských částí Prahy, 

které provedla Asociace pro komunikaci ve 

veřejném sektoru ve spolupráci s Institutem 

komunikačních studií a žurnalistiky při Fakul-

tě sociálních věd v Praze. Srovnáván byl stav 

webových prezentací z let 2009 a 2013. Strán-

ky Prahy 8 (www.praha8.cz) zaznamenaly 

208procentní nárůst kvality, což bylo nejvíc ze 

všech 22 testovaných. Celkově se pak umístily 

na druhém místě. Stránky Prahy 8 byly velmi 

pozitivně ohodnoceny za oblast zabezpečení, 

obsahu i služeb. Oceněn byl také kvalitně zpra-

covaný a dobře naplněný kalendář akcí, klad-

ně byl ohodnocen i portál veřejných zakázek 

(https://zakazky.praha8.cz). 

Ten zaznamenal úspěch také ve druhém 

testu, Zlatém erbu, což je soutěž o nejlepší 

webové stránky a elektronické služby měst 

a obcí, která je pořádána pod záštitou minis-

tra pro místní rozvoj České republiky. Portál 

veřejných zakázek získal 3. místo v kategorii 

Nejlepší elektronická služba. Devítičlenná po-

rota dále ocenila významné zlepšení webové 

prezentace, pozitivně byl hodnocen rozsah 

poskytovaných informací, snadné ovládání 

webu, navigace, přehlednost stránek i jejich 

design. Pochvalu sklidila například snadná 

dostupnost informací pro seniory, služeb Ze-

ptejte se a Hlášení závad i informace o pa-

mátkách.

„Jsem rád, že naše dlouhodobé úsilí o zlep-

šení internetových stránek bylo oceněno i od-

bornou veřejností a věřím, že i samotný uživa-

tel ocení změny k lepšímu, které na stránkách 

www.praha8.cz za poslední rok proběhly,‟ řekl 

radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek, který má 

vývoj a údržbu stránek ve své gesci.

Prostor pro zlepšení se jistě nabízí, a to pře-

devším v oblasti spolupráce občanů a přístup-

nosti informací pro hendikepované uživatele. 

„Problém s přístupností informací řešíme již 

delší dobu a je naší prioritou tuto oblast výraz-

ně zlepšit,‟ sdělil Slabihoudek. „Postupně roz-

šiřujeme zveřejňované informace o textovou 

a HTML podobu. Příkladem může být například 

kalendář akcí, který dříve nabízel informace 

téměř výhradně ve formě obrázků – ta pro 

hendikepované uživatele představuje sníže-

nou možnost informaci získat a přečíst. V do-

hledné době také dojde k dlouho připravované 

změně – na elektronické úřední desce budou 

dostupné takzvané plnohodnotně přístupné 

PDF, které umožní jednodušší přístup k obsa-

ženým datům. V dalším kroku se zaměříme na 

zlepšení přístupu internetových stránek www.

praha8.cz  pomocí chytrých mobilních telefonů 

a oblíbených tabletů,‟ dodal. -rd-

Změny radničnímu webu 
prospěly, získal ocenění
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Zpravodajství, pozvánka

Zvolte nejlepšího  
živnostníka či firmu
Městská část Praha 8 vyhlašuje roční anketu „NEJLEPŠÍ NA OSMIČCE‟. Jedná se o hlasování 

obyvatel osmé městské části, ve kterém označí oblíbeného živnostníka nebo firmu. Využijte jedi-

nečnou možnost podpořit svého řemeslníka, kadeřníka, restauraci nebo šikovného květináře. Na 

vítěze v jednotlivých kategoriích čeká slavnostní předání hodnotných cen. 

Hlasovat je možné v deseti kategoriích.  -red-

Své vybrané �rmy 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

Anketa

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

Kategorie:

  1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Krása a relaxace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5. Ubytování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7. Sport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

Vaše adresa nebo e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rozhovor

Protože mu není lhostejný osud přírody, dva-

krát do roka svolá partu nadšenců, se kterou 

vyráží uklízet zaneřáděná místa v Praze 8. Po-

kud si lidé nepřestanou zeleň plést se sklád-

kou, úklidové čety ještě dlouho nebudou mít 

nouzi o práci. „Když už do přírody chodím, mu-

sím pro ni něco udělat,‟ vysvětluje Otto Šle-

ger, co jej před několika lety přimělo likvidovat 

nepořádek po „spoluobčanech‟. Nejhorší situ-

ace podle něj panuje vždy ve čtvrtích na okraji 

města. „V Riegrových sadech nebo na Letné 

by si nikdo nedovolil založit skládku, protože 

jsou to parky na očích,‟ myslí si Šleger hol-

dující geocachingu, tedy hře na pomezí sportu 

a turistiky, která spočívá v použití navigačního 

systému GPS při hledání skryté schránky na-

zývané cache. Lovci znají jen její zeměpisné 

souřadnice. 

Zima skončila, v dubnu se opět chystáte 
na pomoc přírodě zaplavené odpadky. 
Podle čeho vybíráte lokalitu, kam vyra-
zíte?

Když v polovině března konečně slezl sníh, 

dala se vytipovat lokalita, kterou uklidíme. Ve 

hře byly dvě - Čimický háj a Okrouhlík, který 

zřejmě vyhraje. Sejdeme se 20. dubna v de-

vět hodin. Při výběru mám dva tři požadavky: 

mělo by se jednat o chráněné území v Praze 8 

a měl by tam být trochu nepořádek. Nepořá-

dek je všude, ale když lidi jen občas seberou 

nějaký papírek, není to ono. Na Okrouhlíku se 

válí sklo, lahve, plasty, navíc jde o náročný te-

rén, ležící ve svahu. 

Jak probíhá samotná akce?
Zhruba měsíc dopředu akci avizuji na našem 

webu, lidi se průběžně hlásí, takže vím, kolik 

jich přibližně dorazí. Víkend před naposledy 

kontaktuji radnici, dohodneme pevně, kam se 

přistaví kontejner, kde bude sraz. Souřadnice 

místa setkání zadáme na webu, lidi si je na-

hrají do svojí navigace. Přijdou před devátou, 

nafasují rukavice, kvalitní pytle, což je důležitá 

věc, protože nosíme i sklo. Rozeběhnou se do 

terénu, hodinu dvě uklízí. Pak to dáme do kon-

tejneru, ten se odváží na skládku, kde se ještě 

třídí. Účastníci musejí mít reflexní vesty, abych 

se obracel na ty správné lidi, kteří uklízejí. My 

si v komunitě tykáme, tak abych neoslovil ně-

koho cizího.

Dnes se traduje, že lidé jsou líní, sedí při-
kovaní doma u počítače, televize anebo 
zuřivě pracují, a na společné akce nemají 
pražádnou náladu. Natož když by měli 
uklízet něco cizího. Vám se ale docela 
daří pomocníky shromáždit. Nechají se 

nalákat i noví, nebo ruku k dílu přikládají 
stále titíž?

Nikdy jsme neklesli pod sto lidí. Je to dané 

i tím, že vždycky vytipujeme lokalitu, kde je 

nepořádek vidět na první pohled, a když se 

vysbírá, výsledek je patrný hned. Takže lidi 

ORgANIZáTOR úKLIDOVýCh AKCÍ CITO OTTO ŠLegeR řÍKá:

Lidi, co vozí odpad do lesa, nechápu. A to   tu mají zdarma sběrný dvůr

Otto Šleger si velmi váží spolupráce s radnicí Prahy 8 a firmou Ipodec

Fo
to

: 
ve

rp
a



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

7duben 2013

Rozhovor, pozvánka

ORgANIZáTOR úKLIDOVýCh AKCÍ CITO OTTO ŠLegeR řÍKá:

Lidi, co vozí odpad do lesa, nechápu. A to   tu mají zdarma sběrný dvůr
vědí, že nechodí jen tak hala bala. Tyto úklido-

vé akce zvané CITO vznikly někdy v roce 2001 

v Americe, tehdy tam začali uklízet pláže. 

Nové účastníky bychom samozřejmě přiví-

tali. Jenže když jsme uklízeli Bohnické údolí, 

místní z balkónů sledovali dalekohledem, co se 

děje, ale aby se někdo zvedl a přišel pomoci, to 

ne. A když jsme čistili loni na jaře okolí cyklo-

stezky u Vltavy, cyklisti si dokonce stěžovali, 

že jim blokujeme trasu a nadávali nám.

Zvládli jste čtyři úklidy. Kolik smetí po-
sbíráte a na co obvykle narážíte? Kromě 
odpadu určitě i na bezdomovce, kteří se 
zabydleli v hájích na území Prahy 8...

Většinou naplníme tří až pětitunový kon-

tejner. Zatím máme rekord skoro devět tun 

z Bohnického údolí rok zpátky. Sbíráme PET 

lahve, likvidujeme černé skládky. Nechápu, 

když je v Praze 8 sběrný dvůr, kam lze bezplat-

ně smetí odvézt, proč si lidi dávají práci a vozí 

to na taková nesmyslná místa. Nacházíme 

třeba igelitky plné dětských plen, našli jsme 

pomalu celé auto schované v rokli, 28 pneu-

matik, včetně dvou traktorových, podél Vltavy 

jsme nakládali rozložený valník, rámy od kol, 

nákupní vozík, kabely, CD, obaly od nich, staré 

diskety, počítač, televize, obrazovky.

Bezdomovecká doupata, to je druhá kapito-

la. Bezdomovci, ač s nimi někdy soucítím, jsou, 

s prominutím, prasata. Naštěstí jsme neměli 

tu čest potkat se přímo, jelikož velmi dobře 

spolupracujeme s radnicí Prahy 8. Když nahlá-

sím lokalitu, kterou budeme uklízet, dva dny 

před tím tam provedou čistku strážníci. 

Spolupráci s radnicí si tedy pochvalujete?
Mám spoustu kamarádů, kteří se v geoca-

chingu pohybují, ale všichni mi závidějí jednání 

v Praze 8. Zkoušeli oslovit jiné městské části, 

nabídnout lidi, všude se jim buď vysmáli, nebo 

byli vlažní. V Praze 8 jsem zavolal vedoucímu 

odboru životního prostředí panu Mutlovi, do-

mluvili jsme si schůzku, spolupracujeme dva 

roky. Bez této logistiky by to stejně nešlo. Můžu 

sehnat lidi, ale potřebujeme pytle, rukavice, 

kontejner, aby se to odvezlo, to všechno zajiš-

ťuje Praha 8 ve spolupráci s Ipodecem. Funguje 

to stoprocentně, za což chci moc poděkovat. 

Která místa, co se nepořádku týče, pova-
žujete v Praze 8 za nejhorší?

Nevím, ale asi kraluje Palmovka, park pod ply-

nojemem. Snad už se konečně vrátí do majet-

ku Prahy 8, která jej dá do civilizované podoby. 

Myslím, že lidi začínají být čím dál víc lhostejní. 

Nejhorší jsou zahrádkářské kolonie, všichni to 

mají na zahrádkách perfektně upravené, ale za 

plotem je totální skládka, a jim to vůbec nevadí. 

Čím to je?
Domnívám se, že ta preciznost tady nikdy 

nebyla. Češi nejsou takoví, že by něco dodržo-

vali, nějaký řád. Když to srovnám s Němci, ti to 

mají v krvi, kdežto my jsme takoví laxní, každý 

si hrabe na svém písečku. 

Místa, která vyčistíte, zřejmě dlouho 
uklizená nezůstanou. Nemáte někdy 
pocit zmaru? 

Když jsme uklidili Bohnické údolí, za tři mě-

síce se na tom samém místě znovu objevily 

pneu matiky. Ale já si říkám, že kdybych se 

k tomu stavěl laxně, za chvíli se budeme v od-

padcích doslova topit. Když chodíme do příro-

dy hledat ty krabičky, tak pro tu samou přírodu 

aspoň dvakrát ročně něco udělám.

Myslíte, že lze tento až nekonečnou bitvu 
vyhrát? Co by podle vás dokázalo zastra-
šit neukázněné lidi?

Pokud si lidi opravdu nezačnou vážit přírody 

jako takové a nebudou přemýšlet, že když vy-

hazují něco do trávy, že to tam zůstane bůhví 

jak dlouho, tak ten nešvar nevymýtíme. Nej-

horší je, když to udělá dospělý před svým dí-

tětem, to to pak bere jako automatickou věc 

a bude to dělat taky. 

Možná by lidé více přemýšleli, kdyby byly 

vysoké pokuty, třeba od 50 tisíc a výš. Ale to 

by dotyčného policie musela chytit přímo při 

činu. -ddt- 

 Když jsme čistili okolí 
cyklostezky u Vltavy, 
někteří cyklisti nám 
nadávali.

Bajkal – Království vody a ledu 
(do 5. 5. 2013)
Venkovní expozice – Ornamentální 
zahrada, otevřeno denně:  
duben 9–18 hod., květen 9–19 hod.
První autorská výstava fotografky Olgy 
Kamenské v ČR v příjemném prostředí jarně 
naladěné Ornamentální zahrady. Přijďte 
se seznámit s krásami vzdálené přírody 
a nechat se unést na Bajkal prostřednictvím 
velkoformátových fotografií.

houby – výstava fotografií  
(5. 4. – 28. 4. 2013)
Venkovní expozice – Výstavní sál,  
otevřeno denně 9–18 hod.
Výstava fotografií hub našich lesů fotografa 
Václava Burleho.

Motýli (9. 4. – 12. 5. 2013)
Skleník Fata Morgana,  
otevřeno denně kromě pondělí:  
duben 9–18 hod., květen 9–19 hod.
Desátým rokem si mohou návštěvníci 
skleníku Fata Morgana prohlédnout exotické 
motýly. Motýlí kukly do skleníku cestují 
z anglického Stratfordu nad Avonou a líhnutí 
motýlů patří tradičně k největším zážitkům 
výstavy.

Proutěné hrátky (20. 4. 2013)
Venkovní expozice – Ornamentální  
zahrada, Stráň, 10–17 hod.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet svoji 
zručnost a fantazii při tvorbě proutěných 
předmětů. Ani děti se nebudou nudit, i pro ně 
bude připravena dílnička.

generálka na čarodějnice  
(26. 4. 2013)
Venkovní expozice – Ornamentální  
zahrada, Stráň, 16–19 hod.
V letošním roce opět přiletí do BZ čarodějni-
ce s předstihem. V expozici Stráň bude pro 
návštěvníky připraven pestrý program: na 
pergole bude možnost opéct si buřt nebo si 
zazpívat pěkné písničky.

Bonsaje (4. 5. – 12. 5. 2013) 
Venkovní expozice – Japonská zahrada, 
denně 9 – 19 hod.
Výstava Japonské kultury a autorských bons-
ají Václava Wiesnera. Výstavní sál, denně 
9 – 19 h
V Japonské zahradě budou vystaveny bon-
saje od předních pěstitelů a výstavu tradičně 
doplní doprovodný víkendový program: sklá-
dání origami, cvičení Taji či ukázky tvarování. 

Burza fialek (11. 5. 2013)
Zásobní skleník pod skleníkem  
Fata Morgana, 13 – 17 hod.
Na burze si můžete prohlédnout oceněné 
rostliny a zároveň nakoupit nové rostlinky 
nebo „řízky‟ pro obohacení svých sbírek.

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

Pleskot představil řešení dopravy v Libni

Špatný chodník?  
Zkuste zadat jeho opravu

V zasedacím sále radnice osmého obvodu se 

v polovině října uskutečnila veřejná debata na 

téma budoucnosti dopravy v dolní Libni. Diskuse 

se vedla nad návrhem architekta Josefa Plesko-

ta, který vychází ze zrušení uvažovaného tunelo-

vého spojení mezi ulicí Na Žertvách a Libeňským 

mostem, s nímž počítá současný územní plán. 

Cílem diskuse bylo seznámit zájemce, kterých 

přišlo zhruba sto padesát, s možnou variantou 

řešení i s námitkami oponentury.

„Po diskusi se plně kloním k řešení archi-

tekta Pleskota, které počítá s klasickým měst-

ským uličním uspořádáním. Jednak vidím jako 

nereálné financování tunelové varianty, jednak 

nás tlačí čas. Úzkými ulicemi mezi obytnými 

domy, kolem škol a školek v dolní Libni se den-

ně pohybují desítky tisíc aut,‟ uvedl zástupce 

starosty MČ Praha 8 Michal Švarc. „Jsem rád, 

že oporu najdeme i na magistrátu, na němž je-

diném konečná podoba závisí,‟ dodal. K „bez-

tunelovému‟ řešení se totiž přiklání i náměstek 

pražského primátora Tomáš Hudeček.

Podle architekta Pleskota by tranzitní svede-

ní dopravy do tunelu, tak jak je v současnosti 

zamýšleno v územním plánu, z urbanistického 

hlediska nijak nepomohlo – i nadále by tato 

oblast zůstala dopravně nedořešená a nepří-

stupná,. Tím by nedocházelo k další výstavbě  

a rozvoji, která je s dopravním řešením bez-

prostředně svázaná. Pleskotův návrh počítá se 

zavedením automobilové dopravy do ulice Na 

Žertvách, která by spolu se Sokolovskou a Li-

beňským mostem tvořila spojení mezi západní 

a východní částí Prahy. Právě toto řešení by 

mělo dopravně zpřístupnit dolní Libeň a umož-

nit její urbanistický rozvoj. Hlavním předpo-

kladem pro navržené řešení je fakt, že ulice Na 

Žertvách je po odstranění železniční dopravy 

dostatečně široká na to, aby zde mohly projíž-

dět tramvaje, automobily, vznikla zde parko-

vací místa, přestupní uzly, zeleň a samozřejmě 

se sem bezpečně a komfortně vešli i chodci.

Besedy se zúčastnili autor studie Josef Ples-

kot, tvůrce oponentního posudku Petr Slabý, 

oponentního posudku, náměstek primátora To-

máš Hudeček a zástupci radnice Prahy 8.  -hš-

Osmá městská část bude i letos pokračovat ve 

velkoplošných opravách chodníků a v odstraňo-

vání závad, které se na nich objevují. Smlouvy 

o zajištění oprav uzavře s Technickou správou 

komunikací hlavního města Prahy, která komu-

nikace spravuje. Rekonstrukce budou v rámci 

„chodníkového programu‟ probíhat ve dvou 

etapách. V prvním kole, které se uskuteční na 

jaře a v létě, by se celoplošných oprav měly do-

čkat ulice v Kobylisích, Karlíně i Libni. Konkrétně 

jde o části ulic U Nádražní lávky, Nad Košinkou, 

Na Dlážděnce, Bořanovická, Přemyšlenská, Na 

Ládví, Pakoměřická a U Měšťanských škol. Ulice 

pro druhé kolo budou teprve vybrány. 

„Nejsme majiteli ani správci těchto chodníků, 

takže pokud chceme mít chodníky v dobrém 

stavu, můžeme buď čekat, anebo poskytnout 

finanční prostředky jejich správci,‟ vysvětlil 

princip programu zástupce starosty Prahy 8 

Michal Švarc. „Opravy se samozřejmě budou 

provádět podle našeho zadání, které vychází 

i z podnětů občanů. Protože proběhne ještě 

druhé kolo, mohou mi občané již nyní posílat 

tipy na místa, která by se měla opravit. Čím 

dříve, tím lépe, nejlépe do konce dubna, aby 

byl čas je posoudit,‟ doplnil. 

Kromě samotného ověření stavu chodníků 

je totiž nutné seznam sestavit i s ohledem na 

plánované okolní stavby tak, aby nebyly opra-

vené povrchy ihned znovu rozkopány. Návrhy 

je možné posílat na michal.svarc@praha8.cz 

nebo volat na telefonní číslo 606 035 260.

Na obdobný princip „chodníkového progra-

mu‟ naváže další smlouva uzavřená s TSK, která 

bude řešit operativní odstraňování technických 

závad. „Tato smlouva řeší naléhavé situace, 

kdy stav chodníku může ohrožovat bezpečnost 

chodců. Technická správa komunikací bude mít 

povinnost do pěti pracovních dnů nahlášenou 

závadu opravit,‟ dodal Švarc. -red- 

V Pobřežní  
se razí kolektor
Řidiči by si v následujících týdnech měli 

dát při průjezdu Karlínem pozor. Důvodem 

je ražba kolektoru v Pobřežní ulici, stavba 

si do 11. května 2013 vyžádá uzavření jed-

noho jízdního pruhu na Rohanském nábřeží 

ve směru na Libeň a až do března příštího 

roku omezení parkovacích stání v úseku 

Thámova - Šaldova, kde bude zařízení sta-

veniště. 

Investorem akce je společnost PREdistri-

buce, zhotovitelem prací pak firma Energie 

- stavební a báňská. „Stavba na dlouhou 

dobu vyřeší energetické potřeby celého 

Karlína, který je už v tuto chvíli na hranici 

možností současných sítí. Omezení v tako-

vém rozsahu nás samozřejmě nijak netěší, 

jedná se ale o nezbytnou stavbu, potřeba 

nových kolektorových vedení je neodvrat-

ná,‟ sdělil zástupce starosty Prahy 8 Michal 

Švarc. -red-

Organizátor 
debaty, zástupce 
starosty Prahy 8  
Michal Švarc 
(vlevo), má 
s architektem 
Josefem 
Pleskotem na 
řešení dopravy 
v Libni podobný 
názor
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Doprava, pozvánka, inzerce

Zpozdí se parkovací zóny?
Radnice osmé měst-

ské části se obává 

časového skluzu 

v zavádění zón pla-

ceného stání. Důvo-

dem je nedořešený 

systém správy zón. 

Obavy potvrdila 

březnová schůzka 

náměstka primáto-

ra Josefa Noska se 

zástupci městských 

částí, které chtějí na 

svém území parko-

vací zóny zavést. 

„Obáváme se zpoždění, je otáz-

kou, zda se letos podaří zóny za-

vést. Situace s parkováním během 

všedních dnů je v Karlíně a Libni 

natolik zoufalá, že si nedovede-

me představit další rok bez zón,‟ 

prohlásil zástupce starosty Pra-

hy 8 Michal Švarc. Podle něj byli 

zástupci městských částí nemile 

překvapeni špatnou koordinací 

odpovědných osob 

z magistrátu při pří-

pravě výběrového ří-

zení na provozovatele 

systému. 

V tuto chvíli je to-

tiž otevřená zejmé-

na otázka budoucího 

správce systému a na 

ni navazujícího vý-

běrového řízení na 

provozovatele. „Je po-

třeba urychleně zvolit 

koncepci. Nicméně 

Praha 8 plně podpo-

ruje návrh radního Manharta, aby 

správou nově zavedených zón 

byla dočasně pověřena některá 

z municipálních společností, a až 

po následném odstranění všech 

legislativních a netransparentních 

částí původního systému byl for-

mou veřejné soutěže vybrán nový 

soukromý provozovatel,‟ podotkl 

Švarc. -hš-
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Životní prostředí

Společnost Ipodec-Čisté město, která se stará 

o čistotu většiny komunikací v osmé městské 

části, představila nový zametací stroj vyba-

vený filtrem pevných částic PM 10 a splňující 

emisní normu Euro 5.

„Další stroj do moderní a ekologické flotily 

firmy opět zvýší kvalitu života obyvatel Prahy 

8. Vždyť by to byl paradox, aby se o čistotu 

města staraly hlučné a kouřící stroje,‟ řekl 

starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Po letošní dlouhé zimě, která neumožňovala 

provádět souvislé čištění komunikací, je nasa-

zení tohoto stroje na území obvodu ještě více 

potřebné a novinka ve vozovém parku společ-

nosti tak jistě přiláká pozornost většiny obyva-

tel městské části i dalších Pražanů.

Filtr pevných částic, kterým je nástavba 

vozidla vybavena, zachycuje prachové částice 

o velikosti menší než deset mikronů. Ty mohou 

nepříznivě ovlivnit lidský organismus, protože 

při dlouhodobě zvýšené koncentraci těchto 

částic může docházet ke zvýšení počtu cho-

rob dolních cest dýchacích, ke snížení plicních 

funkcí u dětí i dospělých a poruchám kardio-

vaskulárního systému.

Ve většině případů je synonymem pro pevné 

částice i pojem polétavý prach a právě toho je 

na území osmé městské části relativně hodně, 

často jde o důsledek stavební činnosti a pou-

žívání dieselových motorů bez katalyzátorů. 

Zdrojem těchto částic je také obrus pneumatik 

automobilů a povrchového materiálu vozovky.

Rozhodující je ale právě sekundární praš-

nost, tedy víření již jednou usazeného prachu 

a jeho rozptyl do ovzduší. Na území Prahy 8 

jde pravděpodobně o hlavní zdroj sekundární 

prašnosti, daleko významnější než nepříznivé 

dopady automobilového provozu.

Zametací nástavba vozidla je vybavena 

systémem zpětné recirkulace vody (nádrž na 

vodu má objem 1300 litrů), vše je podřízeno 

ekologii, včetně snížené hladiny hluku vozidla 

i nástavby, větší palivové i vodní nádrže pomá-

hající minimalizovat přejezdy vozidla, duální 

systém zametání nečistot z komunikace umož-

ňuje zametání v šíři až 3,6 metru.

Nový zametací stroj bude sloužit ve více-

směnném provozu a obyvatelé městské čás-

ti si jej budou moci brzy prohlédnout v akci. 

Podrobnější seznámení s ním bude také mož-

né v rámci tradičních oslav Dne Země, které 

městská část připravuje na pondělí 22. dub-

na.

Ipodec tímto krokem pokračuje ve svém 

záměru obnovy vozového parku. Po pořízení 

elektrického vysavače chodníků, pěti vozidel 

na svoz komunálního odpadu a několika pod-

vozků pro zimní údržbu komunikací splňujících 

normu Euro 5 v předchozích letech tak nyní 

rozšiřuje svůj vozový park o moderní vozidlo 

na snížení prašnosti komunikací. Tento záměr 

má plnou podporu vedení MČ Praha 8, která je 

jedním z akcionářů společnosti. - jf-

Nový zametací stroj řeší prašnost

I letos pokračuje radnice Prahy 8 

v projektu Čistá osmička. V rám-

ci něj se uklízí ve vybraných uli-

cích v období od začátku dubna 

do konce října. „Čistá osmička 

znamená, že uklízíme nad rámec 

běžného úklidu, který zajišťuje 

město. Je to nadstandard, na 

němž trváme, protože chceme 

udržet vysoký komfort pro obča-

ny naší městské části,‟ vysvětlil 

zástupce starosty Prahy 8 Michal 

Švarc.

Projekt funguje od roku 2009. 

Nadstandardní kombinované 

úklidové práce (to znamená ruč-

ní a strojní čištění) hradí Měst-

ská část Praha 8 stejnou částkou 

jako minulý rok, tedy celkem 11 

miliony korun. V rámci projektu 

celkem dvacet mužů denně uklí-

zí „své‟ vyhrazené ulice. Občané 

je poznají podle reflexních vest 

s nápisem „Čistá osmička‟. Mapy, 

kde úklid probíhá, najdete na 

www.praha8.cz/cistaosmicka.

Čistou osmičku zajišťuje spo-

lečnost Ipodec - Čisté město. 

Standardně se o úklid celoročně 

stará hlavní město prostřednic-

tvím Technické správy komuni-

kací. -red-

Projekt Čistá osmička pokračuje i letos 

ředitel Ipodecu Karel Vančura na bohnickém sídlišti ukazuje 
starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků interiér nového čistícího vozu
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Dle informací specialisty  
odpadového hospodářství MHMP 
Ing. Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) 
uvádíme, které odpady je možné 
ukládat do velkoobjemových 
kontejnerů a které nelze.

Konkrétní stanoviště a dobu přistavení 
velkoobjemových kontejnerů určuje 
ve spolupráci se svozovou společností 
referent odboru životního prostředí 
ÚMČ Praha 8 Lubomír Korynta  
tel. 222 805 630.

harmonogram přistavení velkobjemových kontejnerů  
na květen bude uveřejněn na webových stránkách MČ  
od 1. 5. 2013, tak i následně v měsíčníku Osmička.

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně patří?
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří?
Odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (například autobaterie, 
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc 
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Bioodpad je organická (v půdě 
rozložitelná) hmota, která v sobě váže 
spousty živin, které můžeme ve formě 
kompostu navracet do půdy.

Váš bioodpad bude zpracován 
na kompost, který je využíván 
v zemědělství, pro pražskou zeleň  
či na rekultivaci.

Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky 
ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů 
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. 
gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, 
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, 
znečištěné piliny a všechny další bioologicky 
nerozložitelné odpady.

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů DUBeN 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Lindavská  11. 4. 13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská 11. 4. 14.00–18.00

Janečkova 11. 4. 15.00–19.00

K Mlýnu x Chorušická 12. 4. 13.00–17.00

Ke Stírce x Na Stírce 12. 4. 14.00–18.00

Korycanská x K Ládví 12. 4. 15.00–19.00

Braunerova x Konšelská 13. 4. 9.00–13.00

Pobřežní x Thámova 13. 4. 10.00–14.00

Pobřežní x U Nádražní lávky 14. 4. 9.00–13.00

Kurkova (parkoviště) 14. 4. 10.00–14.00

Kubíkova (u DD) 15. 4. 13.00–17.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 15. 4. 14.00–18.00

Libišská (parkoviště) 15. 4. 15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice) 16. 4. 13.00–17.00

Mlazická 16. 4. 14.00–18.00

Modřínová x Javorová 16. 4. 15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 17. 4. 13.00–17.00

Na Pěšinách x Pod Statky 17. 4. 14.00–18.00

Na Truhlářce (parkoviště) 17. 4. 15.00–19.00

Pekařova x Jestřebická 18. 4. 13.00–17.00

Na Vartě 18. 4. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Kubišova  18. 4. 15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží  
(východní konec) 19. 4. 13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská 19. 4. 14.00–18.00

Petra Bezruče x U Pískovny 19. 4. 15.00–19.00

Jirsíkova x Malého 20. 4. 9.00–13.00

Kandertova x Lindnerova 20. 4. 10.00–14.00

Kašparovo Náměstí 21. 4. 09.00–13.00

Křivenická x Čimická 21. 4. 10.00–14.00

Roudnická (za Bešťákovou) 22. 4. 13.00–17.00

Písečná x Na Šutce 22. 4. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží  
x Nad Mazankou 23. 4. 13.00–17.00

Pod Labuťkou x Prosecká 22. 4. 14.00–18.00

Pivovarnická (pod mostem) 23. 4. 14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 24. 4. 13.00–17.00

U Pekařky 25. 4. 13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64) 25. 4. 14.00–18.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 27. 4. 9.00–13.00

Na Pecích x Chaberská 27. 4. 10.00–14.00

Stejskalova x U Rokytky 28. 4. 9.00–13.00

Třeboradická x Košťálkova 28. 4. 10.00–14.00

Valčíkova x Na Truhlářce 29. 4. 13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém 30. 4. 13.00–17.00

hARMONOgRAM VeLKOOBJeMOVýCh KONTeJNeRů  
NA BIOODPAD – 1. POLOLeTÍ 2013

Čimice: Přívorská x Hanzlíkova 28. 4. 13.00–16.00

Kobylisy: Klecanská x Na Ládví 20. 4. 9.00–12.00

Kobylisy: Na Okrouhlíku x Na Stírce 28. 4. 13.00–16.00

Libeň: Kubišova x Pod Vlachovkou 27. 4. 9.00–12.00

Mimořádně bude Městskou částí Praha 8  
přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad

Kobylisy: Na Přesypu x Pod Přesypem 20. 4. 9.00–12.00
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územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 8 rok 2013

Novák Petr, Cafourkova 524/9, Praha 8, 181 00  
e-mail: dddnovak@volny.cz

DUBeN 2013 – LIBeň
1. 4.–5. 4.  okolí metra Palmovka, okolí Synogogy, ul. 

Kotlaska, Na Hrázi, Ludmilina, Na Žertvách, 
Novákových, Sokolovská (od Balabenky 
k Palmovce)

8. 4.–12. 4.  Horovo nám., Zenklova, Stejskalova, 
U Rokytky, Na Rokytce, Pivovarnická, 
U Libeňského pivovaru, nám. Dr. Holého, 
Elsnicovo nám., U Meteoru

15. 4.–19. 4.  ul. Budínova, Na Srázu, Bulovka, 
Chlumčanského, Na Korábě, Krejčího, 
Konšelská, Braunerova, Primátorská

22. 4.–26. 4.  Vosmíkových, V Zahradách, Františka 
Kadlece, Střížkovská, Na Stráži

KVĚTeN 2013 – ĎáBLICe, KOByLISy
29. 4.–3. 5.  Ďáblická, Kubíkova, Žernosecká, 

Šimůnkova, Havránkova, Formánkova, 
Jelínkova, Janečkova, Famfulíkova

6. 5.–10. 5.  Bešťákova, Roudnická, Černého, 
Červenkova, Drahorádova, Bínova, 
Frýdlantská, Třebenická, Bedřichovská

13. 5.–17. 5.  Chabařovická, Střekovská, Tanvaldská, 
Taussigova, kolem rybníčku v ul. 
Taussigova, Hlaváčova, Střelničná, 
Batličkova

20. 5.–24. 5.  okolí metra Ládví, Rajmonova, Hrubého, 
Kurkova, Kyselova, Burešova, Slancova, 
Bojasova

27. 5.–31. 5.  Štíbrova, Čumpelíkova, Šiškova, 
Kaňkovského, Vršní, Horňátecká, okolí 
metra Kobylisy a Kobyliské nám.

ČeRVeN 2013 – KOByLISy, ČIMICe
3. 6.–7. 6.  Služská, Trousilova, okolí obchodního 

střediska Sokolníky, Paláskova, 
Třeboradická, Košťálkova

10. 6.–14. 6.  Maškova, Mirovická, Bergerova, Pohnertova, 
Hovorčovická, Neratovická, Havlínova, 
Benákova, Balabánova

17. 6. - 21. 6.  Čimická (Kobylisy – Podhajská pole), kolem 
zdravotního střediska Písečná, ul. Písečná, 
Libišská, Luhovská, Chotovická

24. 6.–28. 6.  Čimická (Ústavní – Křivenická), K Ládví, 
Chvatěrubská, Na Hranicích, Nedomická, 
Minická, Křivenická, Ouholická, Žalovská, 
Vánková, Lužecká, obchodní centrum 
Draháň

ZářÍ 2013 – BOhNICe
2. 9.–6. 9.  Lindavská, Bukolská, Vřesová, Velká skála, 

K Haltýři, Nad Vavrouškou, Gdaňská, 
Toruňská, Štětínská

9. 9.–13. 9.  Katovická, okolí nákupního střediska Odra, 
Hlivická, Vratislavská, Poznaňská

16. 9.–20. 9.  Lodžská, Těšínská, Olštýnská, Krosenská, 
Glowackého, Hnězdenská, Lešenská, 
Dunajecká, Notečská, Lublinská, okolí 
nákupního střediska Krakov

23. 9.–27. 9.  kolem polikliniky Mazurská, kolem 
nákupního střediska Nisa, Mazurská, 
Pomořanská, Krynická, U Pentlovky, 
Svídnická, Ratibořská

řÍJeN 2013 – BOhNICe, KARLÍN
30. 9.–4. 10.  Zhořelecká, Radomská, Řešovská, 

Zelenohorská, Cafourkova, Dolákova, 
Hackerova, Kusého, Feřtekova, kolem 
obchodního střediska Visla

7. 10.–11. 10.  okolí metra Invalidovna, Molákova, 
U Sluncové, Za Invalidovnou, U Invalidovny, 
Kaizlovy sady, Březinova, Šaldova, 
Pernerova, Thámova

14. 10.–18. 10.  Rohanské nábřeží, Pobřežní, Sokolovská, 
Křižíkova, okolí metra Florenc, Prvního 
pluku, Karlínské nám., Kollárova, Peckova, 
Vítkova

21. 10.–25. 10.  kontroly a doplňování návnad – Libeň, 
Karlín, Ďáblice

29. 10.–31. 10.  kontroly a doplňování návnad – Kobylisy, 
Čimice, Bohnice

V jarní části deratizace se budou provádět zásahy, na zelených 
plochách a v místech se zvýšeným výskytem hlodavců. Tato 
místa vznikají v místě silných nepořádků, případně v místech 
se zvýšenou stavební činností převážně zemních prací 
a demoličních oblastech. Případy, kde je výskyt v domech, se 
provedou také zásahy a zároveň se ošetří celé okolí.
Podzimní část zahrne také samozřejmě i zelené plochy, ale 
vzhledem k tomu, že se hlodavci stahují do domů, bude 
provedena zvýšená pokládka deratizačních nástrah též 
v domech.    

DeRATIZAČNÍ PřÍPRAVKy POUŽITé PRO ROK 2013 : 
Lanirat mikro, Lanirat G, Baraki G (masokost, cukr, ryba, obilí 
voskové bloky), Hubex L očko, špalek, Kumatox, Ratimor.  
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Krádež pily se nevyplatila
V ulici V Mezihoří v areálu autoservisu 23le-

tý mladík odcizil motorovou pilu. Na místě byl 

zadržen majitelem servisu, který neprodleně 

zavolal policii. Na policii bylo provedeno zkrá-

cené přípravné řízení, přičemž dotyčnému 

přitížila skutečnost, že byl za takový skutek 

již odsouzen. Při rozhodování o trestu mla-

díkovi též přitíží, že se o tři dny později ve 

Vysočanech vloupal do osobního motorového 

vozidla. 

Ukradli trubky
Hlídka policie u Čuprovy ulice kontrolovala 

dva muže ve věku 50 a 33 let, kteří na ná-

kupním vozíku ke sběrně surovin vezli čty-

ři ocelové trubky v délkách 2 x 602 cm, 1 x 

512 cm a 1 x 506 cm. Policisté následně zjis-

tili, že tyto trubky odcizili z nedalekého are-

álu společnosti Metrostav. Libeňští policisté 

následně zjistili, že jeden z nich má soudem 

uložený trest zákazu pobytu na území hl. m. 

Prahy. Po provedení všech úkonů byli oba 

muži předáni do policejní cely, kde si vyčkali 

na soudní jednání, kde se rozhodovalo o je-

jich vině a trestu.    

Lupiče zadrželi za 11 minut
Do zlatnictví v Praze 3 vešel 20. února od-

poledne 25letý muž, přistoupil k prodejnímu 

pultu, z kapsy vytáhl pistoli, kterou namí-

řil na prodavačku a požadoval vydání peněz 

a šperků. Lupič ve zlatnictví odcizil 1100 ko-

run a zlaté šperky za skoro půl milionu korun. 

Po odchodu z prodejny vysvlékl svoji bundu, 

kterou i se svým cestovním pasem hodil do 

popelnice. Pachatel byl velmi překvapen, když 

jej po 11 minutách zadrželi policisté z 2. oddě-

lení obecné kriminality-loupeže. U muže byla 

nalezena plynová pistole a celý lup. Policisté 

následně zjistili a prokázali, že se dotyčný 12. 

února v Peckově ulici vloupal do vozidla Audi 

Q5, ze kterého odcizil věci za více než deset 

tisíc korun. 

O tomto muži jsme již informovali v předmi-

nulém čísle Osmičky. Jedná se osobu, která se 

pokusila podpálit policejní vozidla a vchodové 

dveře armádní budovy. 

Nesměl do Prahy
Policejní hlídka v ulici Na Žertvách kontrolova-

la 29letého muže, u kterého zjistila, že se na 

území hl. m. Prahy zdržuje, ačkoliv mu byl pří-

slušným soudem pobyt v metropoli zakázán. 

V tomto případě bylo provedeno zkrácené pří-

pravné řízení. Spisový materiál byl s návrhem 

na podání návrhu na potrestání předán státní-

mu zástupci a podezřelý putoval do policejní 

cely, kde si vyčkal na soudní jednání. 

Tři zákazy = tři roky
Rovnou tři platné zákazy řízení motorových vo-

zidel měl 42letý muž, kterého 25. února v So-

kolovské ulici kontrolovala hlídka policie při 

řízení motorového vozidla BMW. Muž byl zadr-

žen a předán libeňským policistům k dalšímu 

opatření. Ti v daném případě provedli zkrácené 

přípravné řízení, přičemž pachateli hrozí trest 

odnětí svobody až na tři roky.   

npor. Zdeněk Pohunek, zástupce vedoucího 

MOP Libeň pro trestní řízení

ZáPISNÍK POLICISTy

Zadržený lupič 
u popelnice,  
kam odhodil svoji 
bundu

Při přepadení 
použil pistoli

Děti se seznámily s policejní prací
Policisté MOP Libeň na základě 

předchozí domluvy uspořádali 19. 

března pro Střední školu, základní 

školu a mateřskou školu pro slu-

chově postižené Holečkova pro-

hlídku policejního útvaru. Policisté 

dětem ukázali vybavení, které pro 

svoji práci využívají. Přednáš-

ku do znakové řeči tlumočily dvě 

velmi sympatické paní učitelky. 

A co děti nejvíce zaujalo? Samo-

zřejmě policejní cely, policejní 

vozidla a pouta. Nicméně ani jiné 

části vybavení nezůstaly bez po-

všimnutí a neukojitelnou dětskou 

zvědavost bylo obtížné uspokojit. 

Děti si vyzkoušely i snímání otisků 

prstů, přičemž si svůj výtvor moh-

ly odnést s sebou. Před odchodem 

bylo dětem rozdáno několik dárků 

a nakonec všichni zapózovali pro 

skupinové foto. 

Policejní 
práci dětem 
představil 
i nadpraporčík 
Jiří Sobota
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Bezpečnost, pozvánka, inzerce

Strážníci z Prahy 8 při akci o víkendu 16. 

a 17. března odhalili jedenáct osob mlad-

ších 18 let, které byly pod vlivem alkoho-

lu. Všechny přitom strážníci našli v jednom 

podniku, ovšem při dvou různých kontrolách 

provedených během 24 hodin. Poprvé odha-

lili šest mladistvých, dva z nich dokonce na-

dýchali přes jedno promile alkoholu. Skupin-

ka ovšem odmítla strážníkům sdělit, kdo jim 

alkohol podal. Přiopilé děti si vyzvedli v baru 

jejich zákonní zástupci a celá věc bude ze 

strany městské policie předána ÚMČ Praha 8 

k dalšímu šetření. 

Druhý den ale strážníci přišli do stejného 

podniku znovu. Tentokrát tam našli pět mla-

distvých, opět pod vlivem alkoholu. Skupinka 

tří šestnáctiletých potvrdila, že alkohol koupili 

v baru, ale odmítla označit osobu, která jim 

alkohol podala. Dvě sedmnáctileté dívky ozna-

čily obsluhu baru jako osoby, které jim alkohol 

nalily. Oběma mužům strážníci uložili blokovou 

pokutu. I těchto pět přiopilých dětí si na mís-

tě vyzvedli rodiče a celou věc městská policie 

předá úřadům.

Strážníci provádějí kontroly se zaměřením 

na podávání alkoholu mladistvým celoročně, 

zintenzivňuje je ale například v souvislosti 

s koncem a začátkem školního roku. Přesto-

že si zejména přistižení mladiství často stěžují 

na to, že jim strážníci přidělávají problémy, ze 

strany městské policie jde o velmi důležitou 

součást prevence. Strážníci se tak snaží za-

bránit mnohem závažnějším problémům, než 

je to, že děti mají co vysvětlovat. -jf-

Strážníci načapali nezletilé 
konzumující alkohol

Dechová zkouška potvrdila opilost nezletilých

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)
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Potřebuje mít osmá městská část koncepci    vývoje svého území?

Fórum

Zaprvé je důležité zdůraznit, že Městská část Pra-
ha 8 již samozřejmě koncepci svého vývoje má. 
Je jí platný územní plán hl. m. Prahy, který bude 
pravděpodobně účinný až do roku 2020. Územní 
plán řeší funkční využití daného území, zásady 
jeho organizace a koordinuje též místní výstavbu 
a další eventuality, které územní rozvoj ovlivňují. 
Územní plán tedy občanům dává jistotou, že se 
vedle jejich domu, s trochou přehánění, nezačne 
stavět mrakodrap, popřípadě nezmizí jejich oblí-
bený park či dětské hřiště pod základy nově vzni-
kajícího obchodního centra. 

Jdeme samozřejmě i nad rámec pražského 
územního plánu, a tak jsme již před volbami pro-
klamovali jasné ne dalšímu zahušťování zástavby 
na severních sídlištích, které také poctivě dodr-
žujeme. I díky tomu si lokality, jako například 

Bohnice, udržují i přes podobnou dobu vzniku 
naprosto odlišný ráz, než třeba panelová sídliště 
na jižním městě.

Politika ODS Praha 8 je ohledně územního 
vývoje obvodu dlouhodobě konzistentní a ne-
plánujeme dnes ani v budoucnu místní obyvate-

le podrobovat jakékoli šokové terapii v podobě 
prudké změny našich názorů. 

Důležitou součástí rozvoje místního území je též 
dialog s občany. V Praze 8 je naštěstí dost jedinců 
a sdružení, kterým leží na srdci jejich okolí a aktiv-
ně se do jeho utváření zapojují. S těmi samozřej-
mě rádi spolupracujeme, přičemž důležitou devi-
zou kvalitní spolupráce je též umění kompromisu, 
bez něhož je dnes realizace čehokoli velmi složitá. 
Bohužel tu také funguje několik „politických‟ celků 
skrytých za občanská sdružení, která pak ve vý-
sledku ani tak nebojují za svá bydliště, jako se spíš 
pokouší uskutečňovat svůj politický program, se 
kterým u voleb jako politické strany neuspěly.

Jednání s nimi je bohužel většinou zbytečné a spí-
še kontraproduktivní. O to více si pak cením spolu-
práce s prvně jmenovanými osmičkovými patrioty.

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8  
za ODS

ODS Praha 8: Náš postoj je dlouhodobě konzistentní 

Potřebuje mít Praha 8 koncepci vývoje svého 
území? Ano. A to velmi rozhodné ano. Vždyť prá-
vě prostřednictvím takovéto ucelené koncepce 
městská část a její představitelé říkají, jakým 
způsobem jsou definovány středně a dlouho-
dobé cíle rozvoje městské části v jednotlivých 
oblastech, jaké jsou priority rozvoje pro pří-
pravu a realizaci projektů, jakým způsobem je 
zajištěna vzájemná kompatibilita a provázanost 
realizovaných opatření a projektů vedoucích ke 
komplexnímu rozvoji území a k celkovému zvý-
šení kvality života obyvatel. Koncepce rozvoje 
území se musí stát podkladem pro navazování 
spolupráce mezi veřejnou správou a soukromý-
mi subjekty.

A právě onen způsob navazování spolupráce 
při tvorbě koncepce vývoje území je naprosto klí-
čovým bodem. Do rozhodování o dalším vývoji 

území se musí zapojit jak místní politická repre-
zentace, tak i občané (a to i ti zapojení do ne-
vládních a neziskových aktivit), podnikatelé a od-
borná veřejnost. Moderátorem takovéto diskuse 
musí být člověk nadán a musí být veden snahou 
dosáhnout toho nejlepšího kompromisu. Musí mít 

hlubokou schopnost s pokorou naslouchat návr-
hům a argumentům, stejně tak mu nesmí chybět 
neústupná rozhodnost a přesvědčivost při obha-
jobě výsledného návrhu.

Pokud by se postupovalo s takovýmto důrazem 
při hledání kompromisu, nebylo by návrhů na 
úpravu parkovacích zón v Karlíně, návrhu urba-
nisticko-dopravní koncepce Dolní Libně, dalšího 
rozvoje společnosti Ipodec na Střížkově a podob-
ných. To jsou totiž vzorové ukázky, jak se postu-
povat nemá. Proto je na tomto místě třeba podě-
kovat neziskovým organizacím, které výrazným 
způsobem pomáhají prosazovat a hájit zájmy 
občanů Prahy 8. A to především v případě projed-
návání „administrativně-obchodního centra Nová 
Palmovka‟, rozšíření aktivit společnosti Ipodec na 
Střížkově či prosazení „sousedské‟ permanentky 
na vstup do Botanické zahrady Praha. 

Karel Šašek
předseda ČSSD Praha 8

hledání kompromisu - plánování

Vždy, když čtu o vypracování nějaké koncepce, 
tak mám dojem, že tím okamžikem byl splněn 
úkol, vyfasována odměna a konec. Práce skonči-
la. Zkrátka s koncepcemi se roztrhl pytel.

Při záměrech, co, jak a kdy by se v Praze 8 
mělo zlepšovat, je třeba respektovat skutečnost, 
že jsme součástí velké Prahy, důsledně vycházet 
ze stávajícího stavu, řádně pečovat o to, co vy-
tvořily předchozí generace, a nestavět nic, co by 
se muselo brzy bourat. Jsou ale některé bariéry, 
které bude obtížné překonat. Jde hlavně o nerov-
noměrné samosprávné rozdělení Prahy a skuteč-
nost, že obec se sto obyvateli má více pravomocí, 
než stotisícová Praha 8. 

Součástí programu rozvoje budou jistě zámě-
ry rozvoje území. Přál bych si, abychom ošklivou 
„palácovou revolucí‟ nevystěhovali obyvatele 

z Karlína a severní sídliště neodsoudili jen proto, 
že tam lidé bydlí v panelácích. Spokojeně. Je tře-
ba rychle dokončit silniční obchvat Prahy, odvést 
tranzitní dopravu ven z města nebo ukrýt pod 
zem. Pak bude možné najít i místo pro výstavbu 
družstevních bytů pro mladé rodiny - pod patro-

nací radnice. Také tramvaj do Bohnic a Čimic by 
pomohla. Zkrátka – nové hodnoty vznikají prací.

Osmička má skoro vše, co potřebuje – profesi-
onální i amatérská divadla, funkční kulturní domy, 
odpovídající síť škol, dokonce i mateřských, 
a zvláště bych ocenil naše dvě ZUŠ, dále úplnou 
zdravotní síť a otevřená sportoviště. Chybí vlast-
ně jen velká sportovní hala. Novou budovu pro 
úřad ale dnes nepotřebujeme. Je však třeba udr-
žet ve vlastnictví města byty pro dvacet procent 
obyvatel, kteří potřebují pomoc při zajištění byd-
lení. A to tak, aby nevznikly vyloučené lokality. 
Stotisícová MČ musí mít také místa pro chráněné 
bydlení osob se zdravotním hendikepem. Velmi si 
vážím činnosti střediska sociálních služeb, proto-
že ctím zásadu, že v nemoci, ve stáří a se starost-
mi nesmí člověk zůstat sám. 

František Beneš
člen komise pro obecní 
majetek za KSČM

Potřebujeme hlavně program rozvoje, který splníme
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Plán (strategický, rozvojový, územní i regulační) 
je vedle legislativy a rozpočtu jedním ze tří hlav-
ních nástrojů vedení města, jak ovlivňovat jeho 
současnou a budoucí podobu. Do plánu lze dát 
cokoli, ale bez dostatečného množství financí se 
nic nestane. Toto pravidlo platí také obráceně. 
Kamkoli lze nasypat velké množství peněz, ale 
bez postupu podle předem dobře připraveného 
plánu nelze očekávat pozitivní výsledky.

Oba dokumenty – rozpočet i plán – musí vzni-
kat současně, ve vzájemné koordinaci a trans-
parentně. 

Jaká je současná priorita ve vizích koncepce vý-
voje „našeho území‟? Pokud se podíváme na sou-
časný vývoj v oblasti „stavění měst‟, zjistíme bo-
hužel jednu pravdu: regulace jsou častokrát tvrdší 
a pevnější, ale i jednodušší, přesnější a tím pro 

všechny srozumitelnější. Naopak svoboda těch, 
kteří chtějí za vlastní peníze ve městech stavět, 
je mnohem menší. Jeden nizozemský architekt 
poznamenal: „o kvalitách města rozhoduje přiro-
zené propojení jednotlivých soukromých domů, 
veřejného prostoru a zájmu místní komunity‟. 

Tvorba a formování našeho okolního prostředí 
se však nyní omezuje pouze na náhodně skláda-
nou řadu architektonických zásahů do prostředí 
měst s maximální snahou o prosazení soukro-
mých zájmů, bez úvahy o dopadu na sociální, 
ekonomické, kulturní a politické aspekty, s absen-
cí zachování kontinuity s tradičním zastavěným, 
urbanizovaným prostředím. Během svého profes-
ního života, jsem měl možnost srovnávat situa-
ci u nás a v zahraničí. Čím více jsem se o oboru 
a problémech dozvídal, tím více jsem začal chá-
pat, proč v Česku velmi obtížně vznikají „dobré 
domy‟. Začalo mi docházet, že tu pro ně nejsou 
vhodné podmínky. Na vině je legislativa, investoři, 
všeobecný vkus i jakýsi konzervatismus. I proto 
je má odpověď na položenou otázku: Ano, plán 
potřebujeme, velice rychle a kvalitní.

Fórum

Potřebuje mít osmá městská část koncepci    vývoje svého území?
ODS Praha 8: Náš postoj je dlouhodobě konzistentní 

Petr Kocourek
člen komise pro územní 
rozvoj RMČ za TOP 09

TOP 09: Koncepci vývoje území říkáme ano

Úlohou samosprávy, zejména politiků zvolených 
občany, je mít vizi o rozvoji území, v němž vy-
konávají svůj mandát. Taková vize je něco jiné-
ho, než zákonem stanovená územně plánovací 
dokumentace, která je určujícím podkladem pro 
získání územního rozhodnutí konkrétním žadate-
lem. Představa o rozvoji území Prahy 8, včetně 
možností zástavby, samozřejmě nemůže územ-
ní plán zcela ignorovat, ale zároveň by měla mít 
ambici jej relevantně modifikovat. To je, zejména 
vzhledem ke zmatku, v němž se základní územ-
ně plánovací dokument v Praze nachází, navíc 
velice potřebné. Hlavním úkolem by však mělo 
být něco jiného. A to transformovat vizi o Praze 
8 do srozumitelného dokumentu, který je mož-
né představit občanům i budoucím stavebníkům 
jako žádoucí a podporovaný směr budoucího roz-
voje území městské části.

Jeho cílem však nesmí být posílení restriktivních 
a výstavbu komplikujících prvků. Těch je ostatně 
v celém procesu územního a stavebního řízení už 
nyní tolik, že výrazně přispívají k nízké investiční 
aktivitě privátních investorů v České republice, 
k soustavnému propadu stavebnictví a ve svém 

důsledku k poklesu HDP. Měl by dosáhnout pravé-
ho opaku, tedy podnícení investiční aktivity tím, 
že jednak představí priority rozvoje celého území 
Prahy 8, jednak se zaměří na řešení konkrétních 
území vhodných právě pro budoucí zástavbu. Vý-
sledkem by měla být postupná kultivace i zane-
dbaných koutů Prahy 8, které jsou v současnosti 
spíše vyhledávaným místem lidí, kteří určitě ne-
přispívají k pocitu bezpečnosti našich občanů.

Přestože rozhodující slovo při tvorbě plánu rozvo-
je území musejí mít političtí reprezentanti, kteří je-
diní mohou také nést odpovědnost s ním spojenou, 
nutným předpokladem je vysoká úroveň odbornosti 
nezbytných podkladů. Prvním krokem tedy musí být 
zpracování základních architektonických studií jed-
notlivých sídelních částí Prahy 8 v uměřeném rozsa-
hu, aby ukázaly základní problémy a také možnosti 
rozvoje. Jsem přesvědčený, že začít je třeba hned. 

Václav Musílek
radní MČ Praha 8  
za Volbu pro Prahu 8

Radnice potřebuje mít představu o rozvoji Prahy 8

Zelení: Praha 8 potřebuje vizi a otevřený dialog s veřejností
Zelení vždy prosazovali jednoduchou zásadu: 
město se musí rozvíjet na základě předem dané 
vize, nikoliv podle volné ruky trhu. O význam-
ných projektech musí radnice a investoři vést 
upřímný a otevřený dialog s veřejností. 

Na magistrátu nyní ODS a TOP 09 připravují 
nový územní plán = barevnou mapu, která určí, 
na kterých pozemcích se smí stavět, kde bude 
park, kde bude stát univerzitní kampus, kudy 
povede silnice. Jedná se o úžasnou šanci ovlivnit 
vzhled města na desetiletí dopředu. Zanedbaná 
a v minulosti poškozená místa mohou dostat no-
vou a lepší budoucnost.

Územní plán není jen téma pro experty. Aby 
změny města jeho obyvatelé přijali, musí náš 
úřad a magistát vše podrobně a srozumitelně 
projednat s veřejností. Občané musí mít dostatek 

informací dlouho před veřejným slyšením, aby 
měli čas na formulování svých přání. Jedině takto 
vzniknou čtvrti, které budeme vnímat jako svůj 
domov. Domov pro nás – obyvatele Libně, Karlí-
na, Kobylis, Ďáblic, Troje nebo Čimic totiž větši-
nou tvoří nejen „velké věci”, ale i zdánlivé detaily, 

kvůli kterým jsou nám tato místa blízká. Politici 
ze staré školy, kteří tvoří většinu rady v Praze 8, 
neradi poslouchají názor veřejnosti. Vyznávají 
způsob uvažování exprezidenta Klause, který měl 
odpor k občanské společnosti a slovo „plán” po-
važoval za urážku. Možná proto se místní radnici 
nedaří formulovat jasnou vizi dalšího rozvoje, ne-
zvládá komunikaci s veřejností a nedokáže vést 
nekonfliktní dialog se svými oponenty. 

Vy, občané Prahy 8, jistě máte svá přání a vize. 
Víte, co je ve vašem okolí dobře a co špatně 
a možná máte i představu, co s tím. Chci vás 
vyzvat – zajímejte se o budoucnost, navštěvujte 
schůze zastupitelstva a výbory, kde se o těchto 
věcech jedná. Žádejte místní radnici, kde vládne 
ODS, TOP 09 a Bobošíkovci, aby otevřela veřejný 
dialog ke všem otázkám, které vás zajímají. 

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8  
za Stranu zelených
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů  pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen 
obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bezplatná. Některé aktivity 
jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička internetu, trénování paměti a poradenství. 
Rezervace a informace buď osobně, nebo tel.: 283 881 848, e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz.  
DPS Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Pondělí

 8:00–9:30  Angličtina hrou (vede L. Vyhnanovský)

 9:00–12:00  Přístup na internet  

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

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

 9:30–11:00  Nordic walking  pro méně zdatné  
(vede H. Šandová) 

 10:00–10:50  Francouzština zábavným způsobem  
(vede Ing. K. Krpejš)  

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

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

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

 13:00–16:00  Přístup na internet  

 13:00–16:00  Právní poradenství – jen pro objednané

úterý

 8:00–12:00  Přístup na internet 

 9:00–9:50  Conversational english: angličtina 
konverzační metodou „mírně pokročilí‟  
(vede Ing. P. Vondráček)      

 10:00–10:50  Topical english: angličtina – témata „středně 
pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček) 

 10:00–11:00  Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod 
vedením M. Hubáčkové (jen za příznivého počasí)

 10:00–11:00  Dramaticko-recitační kroužek  
(vede E. Hrbotická)  

 10:00–11:30  Německý jazyk pro „věčné začátečníky‟  
(vede Ing. J. Bartoš) 

 11:00–11:50  Creative english: angličtina kreativně  
„mírně pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)  

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

 13:00–13:50  Školička PC a internetu – začátečníci,  
jen pro přihlášené (vede D. Formanová)

 14:00–14:30  Přístup na internet

 14:00–16:00  Taneční terapie (vede R. Šamšová)

 16:00–17:00  Zdravotní cvičení a terapie tancem  
– vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

Středa

 8:00–12:00  Přístup na internet

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

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

 10:00–10:50  Anglický jazyk pro pokročilé  
(vede MUDr. M. Veselý) 

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé  
(vede MUDr. M. Veselý)

 11:00–11:50  Německý jazyk pro pokročilé  
(vede PhDr. P. Augusta)

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

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

 13:00–14:00  Přístup na internet

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

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

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

 14:30–15:20 a Školička PC a internetu – začátečníci, 
 15:30–16:20 jen pro přihlášené (vede RNDr. E. Tomková) 

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

 15:00–16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační 
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek

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

 8:00–10:00  Přístup na internet

 9:00–9:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

 9:00–10:30  Angličtina pro věčné začátečníky  
(vede Mgr. J. Hanková)

 9:30–11:00  Nordic walking pro zdatné  
(vede Ing. M. Carbochová) 

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

 10:00–10:50,  Školička PC a internetu – konzultační 
 11:00–11:50 metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

 10:00–10:50  Anglická konverzace pro pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová) 

PROgRAM CAP – DUBeN 2013
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Centrum aktivizačních programů  pro seniory
pohyb jazyky

paměť poradny kluby

internet

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro středně pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová) 

 13:00–14:30  Přístup na internet

 14:00–14:50  Anglický jazyk pro úplné začátečníky  
(vede E. Parma) 

 15:30–17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
(vede P. Smitková) 

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

Pátek

 8:00–10:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)  
- je potřeba objednat se předem

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–12:00  Arteterapie – četba světové literatury  
(vede R. Svobodová)

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

 10:00–11:00  Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková) 

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

 11:00–12:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)  
– je potřeba objednat se předem

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

Speciální

 V dubnu budou zahájeny turistické vycházky a výlety za pří-
rodními a kulturními památkami středních Čech, které  budou 
plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých  před-
povědí  počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných 
akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

2. 4. od 13:30  Přírodní a kulturní zajímavosti Čech a Moravy 
- Ozvěny ekofilmu 2012 (5) – přehlídka filmů 
s ekologickou tematikou a s průvodním slovem 
RNDr. M. Štulce 

4. 4. od 18:00  Koncert souboru gABRIeL – pásmo písní 
a známých melodií  v Klubu seniorů,  
v přízemí DPS  Burešova 1151/12

8. 4. od 14:00  hudební odpoledne s Ing. M. Beranovou a kol. 
v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12

9. 4. od 9:30  Patchworková dílnička  
pod vedením Mgr. S. Kyselové 

9. 4. od 13:30  Abychom věděli, co jíme!  
– beseda s RNDr. E. Vykusovou

11. 4. od 13:30  Vesmír a my – poutavé povídání 
s RNDr. P. Pokorným o posledních poznatcích 
o vesmíru. Pokusíme se hledat odpovědi na 
otázky „Proč jsme tady?!‟ nebo „Co bylo před 
námi a co bude po nás?‟

15. 4. od 14:00  Jak si udržet dobré zdraví - 
přednáška Ing. R. Koudely v Klubu seniorů, 
v přízemí DPS Burešova 12

16. 4. od 9:30  Nordic walking pro začátečníky  
– vede Ing. M. Carbochová,  
sraz ve fitnessparku vedle DPS Burešova

16. 4. od 10:00  Záhadný faraon Tutanchamon,  
vládce ve starověkém egyptě  
– povídání s H. Kohoutovou se zaměřením  
na jeho mimořádnou výstavu v Praze

17. 4. od 15:00  BZ Troja – venkovní expozice Sever – 
dendrologická vycházka pod vedením  
Mgr. K. Pinkase. Sraz v 15:00 hod na 
autobusové zastávce Na Pazderce  
(bus 102, 144)

18. 4.od 13:00  Květiny z korálků  
– dílnička pod vedením V. Urbanové  

22. 4.od 14:00  hudební odpoledne  
s Ing. M. Beranovou a kol. v Klubu seniorů,  
v přízemí DPS Burešova 1151/12

23. 4.od 10:00  Výtvarná dílnička  
s místostarostkou Mgr. V. Ludkovou  

23. 4. od 15:00  Přednáška o Nordic walking s možností 
vyzkoušet si tento druh chůze v praxi  
pod vedením L. Majtána - v Klubu seniorů, 
v přízemí DPS Burešova

24. 4.od 13:30  Vycházka s výkladem H. Barešové 

25. 4. od 14:00   Beseda s Páterem J. Brtníkem

25. 4. od 15:00  Salsa pro seniory - přijďte se naučit základní 
kroky pod vedením H. Rezkové (přihlášky 
osobně v CAP nebo na tel. čísle 283 881 848

29. 4. od 14:00  Preventivní prohlídky u lékaře, na co 
máme nárok od zdr. pojišťovny a co ještě 
nevíme o antibiotikách - beseda s pí Petříkovou 
a Mgr. Kubišovou z IKEMu v přednáškovém sále 
CAP v 1. p. DPS Burešova.

30. 4. od 9:00  Brože z kůže se budou vyrábět  
v kroužku šikovných rukou  
– pod vedením Mgr. M. Neckářové 
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V Gerontologickém centru v Be-

nákově ulici se 16. března usku-

tečnila akce pod názvem „Veliko-

noční tvoření‟. Tu uspořádala MČ 

Praha 8 a Gerontologické centrum 

zejména pro děti a seniory. Cí-

lem bylo podpořit aktivitu i dialog 

mezi občany dvou jinak poměrně 

vzdálených generací a přispět tak 

ke zvýšení mezigenerační solida-

rity. 

„Akce Velikonoční tvoření byla 

příležitostí pro seniory a děti spo-

lečně se setkat, aktivně přivítat 

příchod prvních jarních dní a vzá-

jemně se potěšit,‟ řekla radní MČ 

Praha 8 Markéta Adamová, iniciá-

torka setkání. 

Do jídelny vyzdobené veliko-

nočními kraslicemi přišlo tvořivě 

oslavit příchod Velikonoc 13 dětí 

a zhruba desítka seniorů. V úvodu 

školáci recitovali básničky a zpívali 

písničky, které se pečlivě naučili 

speciálně pro tuto příležitost. Je-

jich představení rozzářilo tváře 

všech dospělých a sklidilo velký 

úspěch. Na závěr představení děti 

rozdaly seniorům dárečky, které si 

pro ně připravily již v průběhu mi-

nulých týdnů – ručně dekorované 

květináče s vysazeným obilím jako 

typický symbol jara a Velikonoc.

Za následné uvolněné atmo-

sféry se vyráběla velikonoční vý-

zdoba z papíru, peříček a další-

ho materiálu. Všichni se aktivně 

zapojili do tvorby, při které zažili 

spoustu legrace a vzájemného 

povzbuzování. Fantazii se meze 

nekladly, vystřihovaly se motivy 

z papíru a vyráběly se nejrůznější 

dekorace na dozdobení květináčů 

s obilím. 

 „Akce byla velmi příjemná, spo-

lupráce dětí a babiček a dědečků 

byla natolik přirozená a bezpro-

střední, že působila až dojemně. 

Všichni zúčastnění si ji pochvalo-

vali a děti se nakonec ptaly, kdy 

budou moci přijít do Gerontologic-

kého centra znovu. To mě podnítilo 

k naplánování další podobné akce, 

která by mezigenerační spolupráci 

a trávení volného času podpořila,‟ 

dodala Adamová.  -red-

Děti a senioři přivítali jaro tvořením

Děti 
a senioři 
k sobě 
našli cestu

Setkání generací moderovala iniciátorka akce,  
radní Prahy 8 Markéta Adamová

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických slu-

žeb, organizace zřízená MČ Praha 8, posky-

tuje kromě sociálních služeb také zdravotní 

službu – domácí ošetřovatelskou péči. Služba 

umožňuje provádění některých zdravotních 

výkonů přímo u lůžka pacienta v jeho domác-

nosti, tzn. v prostředí, kde se cítí dobře a díky 

tomu se i rychleji uzdravuje. Výkony prová-

děné doma vám může předepsat praktický 

nebo odborný lékař a také ošetřující lékař po 

propuštění z nemocnice. Tato zdravotní služ-

ba je v celém rozsahu hrazena zdravotními 

pojišťovnami, takže je pro pacienta bezplat-

ná. Domácí ošetřovatelskou péči (DOP) mů-

žete využívat dle předpisu lékaře každý den 

a je-li třeba, i o víkendech a svátcích.

Zdravotní výkony poskytují kvalifikované 

zdravotní sestry a fyzioterapeutky. Nejčas-

těji jsou prováděny aplikace inzulínu, injek-

cí, provádění odběrů biologického materiálu 

(krev, moč), kontrola krevního tlaku, převazy 

pooperačních ran a ošetřování kožních defek-

tů (bércové vředy), léčba proleženin, ošetření 

stomií, permanentních katétrů, atd. V domá-

cím prostředí provádějí naše fyzioterapeutky 

rovněž odbornou rehabilitaci, která přichází 

v úvahu např. po operacích kloubních náhrad 

(kyčle, kolena) nebo neurologických nemocí 

(stavy po cévní příhodě mozkové apod).

Domácí ošetřovatelská péče je určena 

klientům všech věkových kategorií žijících 

v Praze 8 včetně dětských pacientů, nemoc-

ným po hospitalizaci, chronicky a dlouhodo-

bě nemocným a lidem v terminálním stadiu 

života.

Pracovnice DOP jsou pro práci na svém 

úseku odborně i morálně připraveny, přistu-

pují s úctou a empatií ke každému člověku 

a pracují vždy s ohledem na individualitu  pa-

cienta. 

Význam poskytování domácí ošetřova-

telské péče spočívá v odborné zdravotnické 

pomoci poskytované pacientovi doma, mož-

nosti zkrácení doby jeho pobytu v nemocnici 

a tím ušetření jeho finančních prostředků, 

omezení transportů nemocného na odběry 

krve a převazy a v rychlejším a příjemnějším 

uzdravování v optimálním prostředí vlastní-

ho domova. Využijte proto v případě potřeby 

této bezplatné zdravotní služby, která je vám 

v MČ Praha 8 k dispozici. 

Jakékoli informace a dotazy získáte u vedou-

cí sestry DOP Z. Janíčkové, tel.: 283 841 221, 

případně na tel.: 283 842 125, nebo můžete 

navštívit naše pracoviště v pracovních dnech 

na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Bu-

lovka 1462/12, Praha 8, 1. patro. -red-

Využijte domácí ošetřovatelské péče 
Fo

ta
: 

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

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

PROgRAM  
NA DUBeN 2013
n 16. 4. úTeRý: VyCháZKA – 
Dendrologická zahrada. Za kvetoucími 
tulipány. Sraz v 10.30 hod na Ládví 
u fontány. Pod vedením Marie Froňkové
n 18. 4. ČTVRTeK: DIVADLO Pod 
Palmovkou: Generálka představení 
„Králova řeč‟ začátek v 11.00 hod. 
Vstupenky jsou již vyprodány!
n 23. 4. úTeRý: VýTVARNá DÍLNA 
– Síťování, šitá krajka. Pomůcky: jehla, 
nůžky, pevné pláténko, stehovací nitě, 
bavlnka a barevně shodná mulinka. Na 
síťování pevné vlákno hladké (provázek 
bavlněný apod.). 13.00 – 16.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč, 
pod vedením Alexandry Boušové
n 30. 4. úTeRý: CVIČeNÍ NA ŽIDLÍCh 
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. 
Pod vedením paní Dvořákové
n NORDIC WALKINg: VyCháZKA 
S hOLeMI. Ve středu 10. 4., 17. 4. a 24. 4. 
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 hod do 19.00 hod. 
Víkendy od 11.00 hod do 19.00 hod. 
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule
n BOWLINg: Pondělky: 8. 4., 15. 4., 22. 
4., a 29. 4. 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 
– posledních pár volných míst. Lektorka: 
Ing. Dana Zemanová,  2 skupiny: 1. pondělí 
9.00 – 11.00, od 11. 2. do 24. 6. 2013 
2. úterý 9.00 – 11.00, od 12. 2. do 25. 6. 
2013. Počet lekcí: 22, cena: 990 Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se 
mohou přihlásit na recepci Gerontologického  
centra, Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 
286 883 676.
n 7. 5. úTeRý: VyCháZKA - Průhonický 
park - rododendrony. Sraz v 10.30 hod na 
Ládví u fontány 

I starší lidé se mohou  
kvalitně vzdělávat
Centrum celoživotního vzdělávání (CCV) nabízí 

kvalitní, systematické a cenově dostupné zá-

jmové vzdělávání pro všechny věkové katego-

rie. Výhodná poloha přímo na stanici metra Lá-

dví trasy C, se snadnou dostupností ze všech 

pražských autobusových a vlakových nádraží 

v kombinaci s přednáškami vysoké kvality vy-

tváří předpoklad pro vznik vzdělávacího centra 

neprofesního charakteru s celorepublikovým 

působením. A studenti sem opravdu přijíždí 

i ze vzdálených končin jako je Ostrava či Olo-

mouc.

Experimentální Univerzita pro prarodiče 

a vnoučata je nová forma mezigenerační-

ho vzdělávání, která je organizována v těs-

né spolupráci CCV s fakultami pražských VŠ 

a koná se na jejich akademické půdě. Prarodič 

a vnouče ve věku 6 až 12 let tvoří studijní tým, 

který si vzájemně pomáhá a obohacuje se. Ve 

školním roce 2011/12 se Experimentální uni-

verzita vrátila opět na MFF UK, tentokrát se 

jednalo o nový obor „Zajímavosti z meteorolo-

gie a klimatologie‟. Od října 2012 se přesunula 

na Českou zemědělskou univerzitu s oborem 

„Člověk, zvířata a zvířátka‟, který je čtyřse-

mestrový. Zápisné pro dvojici prarodič – dítě 

na celý školní rok činí 600 korun. Přednášky se 

konají jednou měsíčně v sobotu, o prázdninách 

se pro účastníky pořádá pravidelně letní tábor. 

Od dubna 2013 se mohou hlásit noví zájem-

ci o tento obor v CCV v KD Ládví. Program je 

uveřejněn na www.aktivnistari.eu.

Centrum zdravého stárnutí nabízí tolik po-

třebnou osvětu pro udržení dobré fyzické 

i psychické kondice pro všechny věkové ka-

tegorie a prodloužení nezávislosti u stárnoucí 

populace. Zápisné do středečních bloků je 300 

korun za obor a semestr pro vybrané kategorie 

obyvatelstva. 

Univerzita volného času představuje formu 

systematického zájmového mezigenerační-

ho vzdělávání v atraktivních oborech. Vysoká 

kvalita přednášek je garantována buď osobou 

erudovaného metodika, nebo smlouvou o pří-

mé spolupráci s konkrétní VŠ. Není stanoven 

předpoklad předchozího vzdělání, nekonají se 

ani vstupní, ani výstupní testy, ani se nevydá-

vají certifikáty o absolvování studia. Jedinou 

motivací ke studiu je hluboký zájem o zvolený 

obor. Koná se v úterý a ve středu.

Celá koncepce CCV má výraznou sociální 

orientaci tím, že nabízí možnost psychické, 

fyzické a společenské aktivace sociálně zne-

výhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě 

toho mají účastníci studia otevřen vstup do 

Klubu vzájemného porozumění. Ten je určen 

výhradně studentům Centra celoživotního 

vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzděláva-

cích, aktivizačních a společenských akcí, které 

mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke 

zvýšení kvality jejich života.

Do zimního semestru 2013/14 se lze zapsat 

v dubnu a květnu vždy v úterý a ve středu od 8 

do 16 hodin v kanceláři CCV v Kulturním domě 

Ládví. 

Dana Steinová,  

Centrum celoživotního vzdělávání

www.aktivnistari.eu

Joudrs den  
pro seniory

pod záštitou místostarostky  
Prahy 8 Vladimíry Ludkové

pátek 7. června  
od 14.30 do večera

Sportovní a relaxační aktivity  
v areálu ZŠ Dolákova

Program najdete  
v květnovém čísle Osmičky

BeZPLATNá ByTOVá  
PRáVNÍ PORADNA

Kdy?  23. 4. od 17 hod.
Kde?   Zenklova 27, Praha 8
Doprava:   200 m od stanice  

metra B Palmovka.

V případě zájmu se prosím,  
objednejte na  

tel.: 246 035 966  
nebo 721 02 98 92 
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Zajímavý projekt vznikl spoluprací Středního 

odborného učiliště kadeřnického a Obvodního 

ústavu sociálních služeb v Praze 8. Umožňuje 

seniorům a dobrovolným pracovníkům Centra 

aktivizačních programů (CAP) využívat kadeř-

nických služeb za mimořádně výhodné ceny. 

Od března tak mohou kadeřnickou provo-

zovnu školy na Karlínském náměstí 8/225 na 

základě členského průkazu CAP a trvalého byd-

liště v Praze 8  navštívit dámy i páni  a nechat 

se obsloužit šikovnými studenty a studentka-

mi 1. ročníku za dohledu učitelky odborného 

výcviku, a to pouze za cenu  spotřebovaného 

materiálu. 

OÚSS si velmi váží spolupráce a vstřícnosti 

ředitele školy Jana Cigánika, který věnuje tím-

to počinem zvláštní pozornost seniorům a kli-

entům CAP. Cílem spolupráce je nejen umožnit 

starší generaci péči o vlasy za mnohem nižší 

ceny než je obvyklé, ale také snaha o navázání 

mezigeneračních vztahů mezi studenty a seni-

ory. Projekt tak navazuje na uplynulý Evropský 

rok aktivního stárnutí a mezigenerační solida-

rity. -red-

V Praze 8 se prvním březnem roz-

jel charitativní projekt Tulipánový 

měsíc, jehož cílem je upozornit na 

péči o kvalitu života onkologicky 

nemocných a podpořit bezplatnou 

psychosociální pomoc onkologic-

ky nemocným a jejich blízkým 

v Centru Amelie Praha 8 – Karlín. 

Projekt pořádá občanské sdružení 

Amelie a záštitu nad ním převzala 

zástupkyně starosty Prahy 8 Vla-

dimíra Ludková. 

„Centrum Amelie působí v ne-

bytových prostorách osmé měst-

ské části již pátým rokem a za 

tu dobu jsme navázali příjem-

nou spolupráci. Ráda podpořím 

projekt, který ukazuje onkologii 

i jiným pohledem a třeba i popo-

strčí váhavé směrem k prevenci,‟ 

uvedla Ludková, která si tulipány 

rovněž zakoupila.

Do projektu se zařadilo třiadva-

cet firem, čtyři školy a šest obča-

nů, především z Prahy 8. Během 

první etapy (v únoru) bylo možné 

u partnera projektu, Studia La 

Florista, objednat kytice tulipánů. 

Během druhé etapy (v březnu) 

byly objednané kytice rozváženy 

na dohodnutá místa. Příspěvek 

ze zakoupených kytic poputuje na 

bezplatnou psychosociální pomoc 

v Centru Amelie. Kytice je možné 

koupit také pro onkologické klini-

ky, kde potěší pacienty i personál. 

V Centru Amelie v Karlíně je navíc 

na březen připraven speciální pro-

gram pro širokou veřejnost.

Kromě zakoupení kytic se do 

projektu zapojily vlastní „tuli-

pánovou‟ tvorbou ZŠ Bohumila 

Hrabala a ZŠ Burešova, jejichž 

díla zkrášlila prostory například 

onkologie VFN na Karlově ná-

městí a Nemocnice Na Bulovce. 

„Jejich díly jsem nadšená. Do-

konce uvažuji, že darovaný obrá-

zek fialového tulipánu na žlutém 

pozadí si nechám zarámovat jako 

vzpomínku na první ročník Tuli-

pánového měsíce,‟ dodala mís-

tostarostka.

„Tulipán je v logu Ame-

lie, vnímám ho jako symbol 

jara a naděje, křehké krásy  

a radosti, kterou můžeme potěšit 

sebe i ostatní. Doufám, že v příš-

tích letech se nám podaří s pomo-

cí dalších květinářství s tímto pro-

jektem oslovit celou Prahu i další 

části naší republiky,‟ sdělila ředi-

telka Amelie Pavla Tichá.

Amelie, o. s. (www.amelie-os.

cz) již sedmým rokem pomáhá 

onkologicky nemocným a jejich 

blízkým překonávat nejrůznější 

zátěžové situace, které v souvis-

losti s onemocněním vyvstanou 

a to před, v průběhu i po skončení 

léčby. Činnost odborníků v Cen-

trech Amelie v Praze, Olomouci 

a Rakovníku doplňuje telefonní 

linka a internetová poradna. Ame-

lie dále rozvíjí dobrovolnický pro-

gram specializovaný na onkologii 

a akreditované vzdělávání zamě-

řené na oblast psychosociálních 

potřeb onkologicky nemocných 

a jejich blízkých.  -hš-

Sbližování generací v kadeřnickém salonu

Senioři mají možnost využít služeb mladých 
kadeřníků za symbolické ceny

Tulipány pomohly klientům Amelie
ředitelka 
Amelie Pavla 
Tichá (vlevo) 
poděkovala 
místostarostce 
Prahy 8 
Vladimíře 
Ludkové za 
pomoc při 
organizaci 
projektu

Nabídka pro členy  
a dobrovolníky  
centra
Na základě spolupráce OÚSS 

se Středním odborným učiliš-

těm kadeřnickým (SOU), www.

souhair.cz, jsme získali pro re-

gistrované členy a dobrovolní-

ky CAP ojedinělou nabídku na 

provádění úpravy vlasů za vý-

jimečně výhodnou cenu, pouze 

za spotřebovaný kadeřnický 

materiál. Tam, kde nevznikne 

potřeba materiálu, bude služba 

provedena zcela zdarma.

Kadeřnické služby budou 

prováděny v provozovně školy 

na adrese: Karlínské náměstí 

8/225 (vchod do provozovny je 

z ulice Peckova), a to od pon-

dělí do pátku od 8.30 do 13.00 

hod. (ve 13 hodin odchází po-

slední zákazník, proto se do-

stavte dříve).

V případě barvení vlasů nebo 

trvalé je nutné se předem ob-

jednat na tel.: 241 493 530. Pá-

nům kadeřníci nabízejí stříhání 

a holení, dámám mytí vlasů, 

masáž hlavy, vodovou ondula-

ci, trvalou, stříhání, foukanou, 

barvení a melírování.

Podmínkou provedení kadeř-

nických služeb je předložení 

členského nebo dobrovolnické-

ho průkazu CAP a trvalé bydliš-

tě v Praze 8. -red-
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Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna  
se sídlem v Karlíně, v Pernerově ulici č. 8,  
tel: 222 322 624, e-mail: poradna@kppp.cz nabízí:

OVĚřeNÍ SChOPNOSTÍ Ke STUDIU 
pro žáky 8. tříd základních škol
Díky vyšetření si rodiče mohou ověřit skutečné předpoklady svého 

dítěte, jeho převládající zaměření a úroveň jeho vědomostí ve srov-

nání s jinými žáky pražských škol. Výsledky testů budou sdělovány 

žákům a rodičům v krátkém pohovoru v předem domluveném ter-

mínu.

Testování proběhne skupinově v budově poradny. 

Termín konání: 16. 5. v 8.30 hodin

Cena testování je 150 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem

KS Křižíkova
Vážení návštěvníci Klubu seniorů v Křižíkově ulici,  
upozorňujeme, že od dubna se mění provoz klubu takto: 
n úterý od 15.00 do 18.00 hod.

n Čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod. 

Po celou provozní dobu bude v klubu volný přístup na inter-
net a vždy v úterý od 17 do 18 hodin můžete využít rad odborníka 
Adama Nováka. 

Rádi bychom při sestavování programu vyhověli vašim předsta-
vám a budeme rádi, když své náměty sdělíte vedoucí klubu Marii 
Neckářové. 

Těšíme se, že k nám najdete cestu.

PROgRAM V DUBNU:
n úterky:
9. 4.  „Napříč Brazílií‟ 1. část  

– přednáška Ing. J. Burdycha s promítáním

16. 4.  „Napříč Brazílií‟ 2. část  
– přednáška Ing. J. Burdycha s promítáním

23. 4.  hudební kavárna pro starší  
– „Vítáme jaro s písní a s klavírem‟

30. 4.  Čarování z krepu  
– výtvarná dílnička s Mgr. Marií Neckářovou

Každé úterý od 17 do 18 hodin probíhá výuka základů práce 
na PC a internetu s Adamem Novákem.

n Čtvrtky:
4. 4. hrajeme BINgO

11. 4. Trénink paměti s Bc. Anetou Novotnou

18. 4.  Povídání o bylinách a vhodnosti současných potravin  
se známým bylinkářem

25. 4. Trénink paměti s Bc. Anetou Novotnou

Začátky programů jsou zpravidla  
v úterý od 15 hodin a ve čtvrtek od 14 hodin.

Bližší informace o programech  
najdete na plakátech jednotlivých akcí.

ZDARMA

www.prah
a8.cz 
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  ÚMČ Praha 8, infocentrum,  
tzv. „Bílý dům“, U Meteoru 6,  
Praha 8 - Libeň

  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 Koby-
lisy

  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

  od listopadu 2012 Chaberský dvůr ,  
Hrušovanské náměstí 253/5, Praha - Dolní Chabry, 184 00

Osmička
je k dostání pravidelně  
také na následujících  
místech:
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Osmá městská část ve spolupráci 

se Salesiánským střediskem mlá-

deže zahájila nový dvouletý pro-

jekt terénní sociální práce zamě-

řený na pomoc dětem a mládeži, 

která tráví bezúčelně většinu své-

ho volného času v ulicích osmého 

obvodu.

Salesiánské středisko mládeže 

v Kobylisích, jehož hlavním poslá-

ním je práce s dětmi a mládeží, 

vyčlenila pro projekt zaměřený 

na místní komunitu dva terénní 

pracovníky, kteří se budou tři dny 

v týdnu pohybovat ve vytipova-

ných lokalitách městské části. 

S ohledem na zaměření projek-

tu se jedná především o sídliště 

v Bohnicích, Čimicích, Ďáblicích 

a Kobylisích, kde se dá očekávat 

častější výskyt bezprizorně se 

toulající mládeže. 

„Cílem projektu je především 

přímá a efektivní pomoc mladým 

lidem,” uvedla Markéta Adamová, 

radní Prahy 8. „Chceme všem, 

kteří naše služby budou potře-

bovat, nabídnout podporu a po-

moc při řešení jejich problémů. 

Věříme, že právě prevencí může-

me předejít rizikovému chování, 

které vzniká především z nudy 

a pasivního trávení volného času 

mezi současnou mládeží,” do-

dala. Terénní pracovníci, kromě 

přímého kontaktu s mládeží, se 

budou snažit o navázání dlouho-

dobého vztahu s cílovou skupinou 

a následného využívání služeb 

nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež - NZDM Vrtule či ji-

ných zařízení, jako jsou například 

sportovní spolky. Zároveň budou 

v případě potřeby spolupracovat 

také s lidmi, kteří jsou blízcí kon-

taktovaným osobám, jako třeba 

jejich rodiče, sourozenci a další. 

Mezi plánované aktivity, které 

budou využity k naplnění cílů, 

můžeme zařadit také rozhovory, 

situační intervence, poradenství 

nebo například skupinovou práci 

s mládeží.

„Volání po terénních pracov-

nících, kteří by se věnovali této 

sociální skupině, se často ozýva-

lo v rámci pravidelného setkávání 

poskytovatelů sociálních služeb 

pro děti a mládež. To bylo také 

jedním z hlavních impulzů pro 

spuštění projektu, díky kterému 

zároveň získáme konkrétnější 

pohled i přesnější údaje ohledně 

počtu rizikové mládeže v ulicích 

i těch, kterým jsme již nějakým 

způsobem pomohli. Na základě 

těchto zjištění budeme schopni 

v budoucnu poskytnout efektiv-

nější pomoc místní komunitě,” 

upřesnila radní Adamová. -red-

Salesiánský klub mládeže v Kobylisích slav-

nostní vernisáží v Muzeu Kampa - nadace Jana 

a Medy Mládkových - odstartoval ve středu 20. 

března již 8. ročník dětské výtvarné a kera-

mické soutěže „To je hlína!‟. Letos děti tvoří na 

téma Svět zvířat. 

Vernisáž otevřela samotná majitelka muzea 

a mecenáška Meda Mládková zazvoněním na 

zvoneček. U zahájení nesměl chybět vážený 

host biskup Karel Herbst (který vedle ministra 

zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a rad-

ní Hlavního města Prahy Heleny Chudomelové 

převzal osobní záštitu nad celou akcí) a dále 

výtvarníci Šimon Caban a Andrea Forsterová-

Stříbrná a radní Prahy 8 Markéta Adamová, 

kteří byli součástí soutěžní poroty.

Součástí vernisáže byla také akce „Dnes jím 

jako Zimbabwan‟. V rámci ní si mohli návštěv-

níci muzea a pozvaní studenti ze škol vyzkou-

šet jídlo, které se jí v chudých částech Zim-

babwe.

Soutěžní přehlídka To je hlína má především 

charitativní rozměr. Výtěžek z každého ročníku 

je věnován dětem z rozvojových zemí. 

Letos poputuje pomoc do zimbabwského 

města Hwange, kde salesiáni provozují misijní 

školu, která vzdělává mladé Afričany a Afričanky 

v oborech zedník, šička, elektrikář, administra-

tivní pracovník a IT pracovník. Díky vzdělání pak 

mají absolventi školy daleko větší šanci uplatnit 

se a žít lepším životem než jejich rodiče.

Pokud byste chtěli i vy přispět a pomoci spolu 

se salesiány v Africe, můžete tak učinit zakou-

pením dětské kresby nebo přijít na dobročin-

nou aukci, která se uskuteční dne 15. 4. 2013 

v krásných prostorách Muzea Kampa od 16.30 

hodin. Dražit se budou díla známých autorů - 

Olbrama Zoubka, Michaely Roubíčkové-Lesařo-

vé, Josefa Hampla, Jindřicha Štreita a Andrey 

Forsterové-Stříbrné. Součástí bude i slavnostní 

předání cen vítězům soutěže. Bližší informace 

naleznete na www.kobylisy.skm.cz. -red-

Dětskou vernisáž provoněla 
zimbabwská národní jídla

Výtvarné soutěže se účastní  
i děti ze škol osmého obvodu

Radnice myslí na děti a mládež v ulicích

Cílem projektu je předcházení patologickým jevům dětí a mládeže
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TJ Zdraví udržuje vysokou 
kvalitu života seniorů

TJ Zdraví, o. s. je tělovýchovnou jednotou 

s tradicí sahající do roku 1907, kdy na zákla-

dech Hoyerovy školy byla v roce 1966 založe-

na tělovýchovná jednota Zdraví. Již od svého 

vzniku je její činnost zaměřena na „všestranný 

výcvik těla‟, zvláště na udržení celkové fyzic-

ké zdatnosti a funkceschopnosti pohybového 

aparátu členů až do vysokého věku. Nedílnou 

součástí současných aktivit jsou i akce smě-

řující k udržení a posílení sociálních kontaktů 

mezi seniory a k podpoře udržení jejich vysoké 

kvality života.

Členská základna TJ Zdraví je tvořena muži 

i ženami s průměrným věkem 66 let. Z celko-

vého počtu 318 členů je 251 členů starších 60 

let v poměru zhruba 1:2 ve prospěch žen.

 K dosažení výše uvedených cílů jsou orga-

nizována cvičení s jednoduchým náčiním i bez 

něj (lehké činky, dřevěné metrové tyče, malé 

míče, cvičební podložky ....), a to v rozsahu 19 

cvičebních jednotek týdně (necvičí se o prázd-

ninách a svátcích). Pro cvičení jsou podle počtu 

cvičenců využívány tělocvičny TJ Sokol Karlín 

v Malého ulici.

Pro vyzkoušení různých skladeb cvičební 

hodiny a seznámení s vedoucími cvičiteli jsou 

cvičební hodiny otevřeny pro širokou veřejnost 

(s možností následného členství v TJ Zdraví), 

začíná se od 14 či 15 hodin, pondělí, středy 

a pátky jsou určeny mužům, úterý a čtvrtky 

ženám, dvě hodiny v týdnu jsou smíšené (pro-

tahovací cvičení). Poslední hodinka končí v 19 

hod. Zajištěno je uložení oblečení a hygienic-

kých potřeb, potřebná základní hygiena a při 

samotných hodinách vedení cvičení pod do-

hledem zkušených cvičitelů. V současné době 

jsou využívány hodiny s charakterem převážně 

zdravotní tělovýchovy, hodiny s charakterem 

jednodušších prvků jógy nebo s charakterem 

posilovacím (muži).

Na doplnění těchto cvičení jsou organizová-

ny sobotní turistické akce do okolí Prahy (zhru-

ba 40 za rok) a několik jednodenních zájezdů 

na hory zaměřených zejména na pohyb na 

běžkách.

Prospěšnost tohoto způsobu zdravotně-tě-

lovýchovných aktivit, životního režimu i soci-

álního začlenění a komunikace mezi lidmi lze 

dokumentovat i vysokým podílem členů s ak-

tivním členstvím více než 40 let i počtem aktiv-

ních členů ve věku nad 80 let. Veškeré aktivity 

jsou dobrovolné.

Podrobnosti na webu www.tj-zdravi.wz.cz, 

mail: tj-zdravi@centrum.cz -zaj, pav-

V TJ Zdraví přivítají každého, kdo má zájem o pohyb

Obvodní ústav  
sociálně-zdravotnic-
kých služeb pořádá

DeN  
OTeVřeNýCh DVeřÍ 

v denním stacionáři  
v Křižíkově ulici

KDy:  22. dubna 2013  

od 13:00 do 18:00 hod

KDe:  Křižíkova 50,  

7. patro (dům má výtah),  

metro B - Křižíkova, tramvaj č. 3 

nebo 8, zastávka Křižíkova

 

Přijďte nasát rodinnou atmosféru našeho 

stacionáře, který se nachází v příjemném 

prostředí velkého slunného bytu se dvěma 

terasami.

Srdečně zveme všechny 
n seniory, které už nebaví trávit většinu 

dní o samotě doma a chtějí strávit příjem-

né chvíle ve společnosti svých vrstevníků 

n seniory, kteří již potřebují občas s něčím 

vypomoci

n seniory, kteří si chtějí vyzkoušet věci 

jako trénování paměti, kondiční cvičení, 

společenské hry, kreativní techniky a jiné

n rodinné příslušníky, kteří pečují o své 

rodiče či prarodiče a občas toho mají nad 

hlavu

 

Budete mít možnost
n prohlédnout si prostory a seznámit se 

s chodem zařízení

n podívat se nebo se přímo zúčastnit pro-

bíhajících odpoledních programů

n zeptat se na cokoliv z oblasti sociálního 

poradenství

n využít bezplatně psychologického pora-

denství

n poradit se o vaší životní situaci

n prodiskutovat vaše zkušenosti a proble-

matiku péče o seniory s demencí

Těšit se na vás budou pečovatelky, ergo-

terapeutka, psycholožka a sociální pracov-

nice denního stacionáře.

Pro bližší informace volejte  
telefonní číslo 739 704 051
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Krakovské hokynářství  
navštívily stovky lidí
Velký zájem měli občané Prahy 8 o akci 

nazvanou Krakovské hokynářství, kterou 

radnice již podruhé uspořádala v prosto-

rách Kulturního domu Krakov. Po prosinco-

vém úspěchu blešího trhu využily příležitost 

prodat či koupit pěkné věci z druhé ruky 

stovky lidí. „Pro jedny je to příležitost pro-

dat již nepotřebné věci, pro druhé nakou-

pit z druhé ruky pár užitečných předmětů,‟ 

řekla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra 

Ludková.

K mání bylo nejen oblečení, ale například 

i obrazy, bižuterie, sošky, knihy nebo hrač-

ky.

Pro nakupující je vstup volný, prodávají-

cí mají k dispozici zhruba 70 míst, poplatek 

činí sto korun. „Již nyní uvažujeme o tom, že 

uspořádáme další,‟ dodala Ludková. -jf-

hudební mládí 
evropy se setká 
v Karlíně
Druhý květnový víkend se v osmém obvodě 

uskuteční osmý ročník amatérského hudební-

ho festivalu Mozartova Praha. Jedná se o fes-

tival soutěžní a zúčastní se ho 23 sborů a hu-

debních těles z domova i Evropy.

V pátek 10. května se v kostele sv. Cyrila 

a Metoděje na Karlínském náměstí v rámci to-

hoto festivalu uskuteční „Koncert přátelství‟, 

sborové vystoupení s programem chrámové 

hudby. O den později od 9 hodin až do odpo-

ledních hodin můžete navštívit hlavní událost 

tohoto mezinárodního hudebního setkání, sou-

těž všech účastníků.

Koncert i soutěž se koná pod záštitou radní-

ho Prahy 8 Tomáše Slabihoudka. Vstup na obě 

akce volný. -jf-

Kostel v Chabrech zve k prohlídce
Románský kostel Stětí sv. Jana 

Křtitele v Dolních Chabrech, běž-

ně zavřený pro veřejnost, bude 

v teplejší polovině roku 2013 ote-

vírán vždy první sobotu v měsíci 

od 13 do 17 hodin (4. května, 1. 

června, 6. července, 3. srpna). 

Kostelík s večerní atmosférou 

můžete navštívit k příležitosti 

Noci kostelů 24. května. Ve dnech 

Evropského kulturního dědictví 

14. září bude stavba přístupná 

po celý den. K prohlédnutí bude 

také zvonice se dvěma původními 

zvony.

Pozoruhodná románská stavba 

se vzácnými nástěnnými malbami 

ze 13. století se nachází v maleb-

ném prostředí původního jádra 

vsi. Od kostela si můžete udělat 

procházku do nedalekého Draháň-

ského údolí, které vás zavede až 

ke břehům Vltavy. 

Spojení: Metro C - Kobylisy, bus 

162, stanice Bílenecké nám. (obcí 

projíždí také bus 202 a 169).

Dolnocha-
berský 
kostel není 
pro občany 
běžně  
přístupný

Lidé mohli v KD Krakov prodat a koupit v podstatě cokoli

Festivalu se zúčastňují i mladí umělci

Fo
to

: 
ve

rp
a
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PŘIHLÁŠKA
na „Veřejný výcvik“ v rámci 4. ročníku akce 

„Řidičák pro Vašeho pejska“
pořádané na psí louce v Libni

jméno a příjmení psovoda:  .......................................................................

kontaktní adresa: ulice:  .............................................................................

                                město: .........................................     PSČ .......................

telefon: ..........................................................................................................

e-mail: ...........................................................................................................

Vyplňte, prosím, všechny kolonky

Přihlašuji svého psa/fenu (nehodící se škrtněte) na „Veřejný výcvik“

jméno zvířete: ..............................................................................................

datum narození zvířete: .............................................................................

Plemeno:  ......................................................................................................
(v případě křížence napište hmotnost)

TERMÍNY:

I. kategorie – štěňata 3–6 měsíců

1. část  6. května od 17.00 nebo 18.00 hod.*

2. část  13. května od 17.00 nebo 18.00 hod.*

 
II.kategorie - štěňata 6–15 měsíců

1. část  10. června od 17.00 nebo 18.00 hod.*

2. část  17. června od 17.00 nebo 18.00 hod.*

* zakroužkujte, prosím, vybranou hodinu

Uzávěrka pro příjem přihlášek není s ohledem na více termínů 
„Veřejného výcviku“ stanovena, přesto si pořadatel vyhrazuje právo 
ukončit příjem přihlášek především v případě naplnění kapacity. Dále 
si pořadatel vyhrazuje právo na změny nebo zrušení akce. 

Přihlášku zašlete elektronicky na mail: kristyna.masilkova@praha8.cz 
nebo písemně na adresu ÚMČ Praha 8, odbor kultury, Zenklova 35/1, 
180 48, Praha 8 - Libeň. Akce se může účastnit pouze osoba, které 
bylo předáno elektronické nebo písemné potvrzení přihlášky, které je 
nutné přinést s sebou na akci!! 

Na výcvik nemají přístup agresivní psi. Pes, který napadá  nebo se 
snaží napadnout ostatní psy nebo lidi, bude vyloučen. Výcviku se také 
nemohou účastnit háravé feny nebo feny ve vyšším stupni březosti.

Účast a vstup na akci jsou ZDARMA
www.praha8.cz

PŘIHLÁŠKA
do soutěže „Osmičkový voříšek“
pořádané v rámci VIII. Psího dne  

na Libeňské psí louce
sobota 11. května 2013 10.00–13.00 hod.

jméno a příjmení psovoda:  .......................................................................

kontaktní adresa: ulice:  .............................................................................

                                město: .........................................     PSČ .......................

telefon: ..........................................................................................................

e-mail: ...........................................................................................................

křížené rasy (pokud jsou známy)  nebo název plemene bez PP:

........................................................................................................................

Vyplňte, prosím, všechny kolonky

Přihlašuji svého psa/fenu (nehodící se škrtněte)  
do soutěže Osmičkový voříšek

jméno zvířete (výslovnost):   ......................................................................

datum narození zvířete:  ............................................................................

Přihlašuji svého PSA/FENU do doplňkové kategorie PEJSEK ŠIKULA

 ANO   NE  (nehodící se škrtněte)

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek  
před termínem uzávěrky z důvodu naplnění stavu. 

Soutěž je určena voříškům, křížencům a psům bez PP.

Pokud se nemůžete soutěže zúčastnit, ihned, prosím,  
zrušte svou přihlášku.

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. 4. 2013

elektronicky na adresu: kristyna.masilkova@praha8.cz  
nebo písemně na adresu:  
ÚMČ Praha 8, odbor kultury, Zenklova 35/1, 180 48  Praha 8. 

Další informace na tel.: 737 100 989.

Týden před konáním soutěže obdrží přihlášení vstupní list 
a informace o průběhu akce. 

Účast a vstup na akci jsou ZDARMA
www.praha8.cz
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DUBeN 2013
Otevírací doba: 
Po 13.30–15.30, 18.00–21.00, St 20.30–22.30,  
Čt 13.30–15.30, 20.30–22.30, Ne 14.00–16.00,  
Po 1. 4. zavřeno.

PřeDNáŠKy  
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 
15. 4.  Ing. eva Michlíková:  

MAROKO – krásný svět plný protikladů. 
22. 4.  Ing. Václav Přibáň:  

ZATMĚNÍ SLUNCe, MĚSÍCe a příbuzné úkazy.

POřADy (film. večery) 
s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
8.4. a 29.4. DeN ZeMĚ – pásmo přírodopisných filmů.

POZOROVáNÍ OBLOhy dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30. St, Čt 20.30–22.30, Ne 14.00–16.00  
a v Po 8. 4. 20.00–21.00 za jasného počasí. 
Čt 25. 4. částečné zatmění Měsíce 22.54-23.21 !
Přístupné bez objednání.

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha:  Měsíc – od 12. 4. do 26. 4. nejlépe okolo 18. 4.
 Jupiter – v první polovině dubna.
 Saturn – na konci dubna
  Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý 

duben
 hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,  
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu. 

hROMADNé  NáVŠTĚVy
vždy ve St a Čt od 19.30 do 20.30 mohou hvězdárnu navštívit  
předem objednané skupiny návštěvníků  
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).

Program: promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybave-
ní hvězdárny.

ŠKOLNÍ POřADy
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní 
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.  
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.

POháDKy PRO NeJMeNŠÍ
Ne 28. 4. od 10.15, Africká pohádka (Ogua a piráti)
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce.  

  Pozor. oblohy Pořady

VSTUPNé: dospělí 45,- Kč 55,- Kč
 mládež 25,- Kč 30,- Kč
 senioři  40,- Kč 50,- Kč

Doprava: –  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

hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs zal. 1956

Dne 1. března 2013 byl zahájen projekt „Zavedení moderních me-
tod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti 
na ÚMČ Praha 8‟, zkráceným názvem „Otevřený úřad‟.

Celkové náklady projektu jsou 2 883 646,24 Kč.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost  v celkové výši 2 451 099,30 Kč. Projekt bude 
realizován v období od 1. 3. 2013 do 31. 8.2014. Cílem projektu 
je:

Zlepšení transparentnosti úřadu – zefektivnění poskytová-
ní informací. Projekt řeší zavedení otevřených dat do systému 
zveřejňování informací MČ, což je v rámci samosprávy inovativní 
prvek.

Výstupem aktivity bude:

Analýza poskytovaných informací.

Vylepšená komunikace a transparentnost úřadu.

Proškolení styčných osob úřadu ovlivňujících komunikaci s občany.

Vypracovaná příručka pro samosprávu – „Metodika komunikace 
úřadu a poskytování informací‟.

Školení se zúčastní 10 – 12 osob.

Zkvalitnění a zefektivnění komunikace  
úřadu směrem k občanovi

Provedení Mystery client – vyslání pracovníků, kteří na úřadě bu-
dou vyřizovat příslušné záležitosti a budou se chovat stejně jako 
občané (cílem může být vyřízení požadavku, kladení otázek, zís-
kávání informací, registrace stížností nebo případné hraní určité 
role). Z každého dotazu/kontaktu bude vytvořen zápis a hodno-
cení.

Školení na míru – komunikace úřadu s občanem.

Školení úředníků na míru dle identifikovaných slabin, které se 
skládá z provedení základního školení pro 170 pracovníků a speci-
alizovaného školení alespoň pro 80 zaměstnanců úřadu, které se

bude soustředit na největší problémy při komunikaci.

Implementace principů projektového řízení do praxe 
úřadu

Shadowing – výuka Specialisty projektového managementu, kte-
rý umožní zavést implementaci projektového řízení do praxe úřa-
du a bude jejím garantem.

Tvorba manuálu projektového managera úřadu MČ P-8, který 
bude sloužit pracovníkům úřadu při školení. 

Školení projektového managementu. Cílem tohoto školení bude 
seznámit vedoucí zaměstnance (odborů a oddělení) se základy 
projektového řízení v průběhu  celého životního cyklu. Bude vyu-
čována metodika PRINCE2.

Proškoleno bude 30 zaměstnanců a jeden Specialista projekto-
vého managementu.

Začíná projekt  
„Otevřený úřad‟
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Školství

Rada hlavního města Prahy před několika týd-

ny jmenovala ředitelem Gymnázia U Libeňské-

ho zámku Františka Kosinu. „Studenti mě mile 

překvapili svým chováním,‟ říká nový ředitel. 

Kde jste pracoval před nástupem na 
gymnázium?

Do Prahy přicházím z Mladoboleslavska, a to 

ze SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, kde jsem 

vykonával funkci zástupce ředitele. Jedná se 

o střední školu zaměřenou na gastronomii, 

cestovní ruch a zemědělství. Těšila nás zde re-

lativně dobrá úroveň školy v těžších podmín-

kách venkovského prostředí a zájem o školu 

i v době klesající populace žáků základních 

škol. Ve škole jsem pociťoval zájem o moji prá-

ci, těšil jsem se podpoře i vážnosti. Toto bych 

si rád přenesl na své nové působiště.

Současně působím jako externí odborný asi-

stent na VŠE v Praze. 

Co vás na gymnáziu zaujalo?
Jedná se o jedno z nejstarších a největších 

gymnázií v Praze. Komu by se nelíbilo v této 

krásné a impozantní budově školy, kudy šla 

historie. Areál školy je v klidném prostředí, 

obklopený parkem, sportovišti a historickými 

budovami libeňského zámku, sokolovny a kos-

tela sv. Vojtěcha. Budova gymnázia se navíc 

nachází v blízkosti stanice metra Palmovka, 

což umožňuje výhodné dopravní spojení ze 

všech částí Prahy i jejího okolí. 

A z hlediska výuky?
Gymnaziální vzdělávání poskytujeme v sou-

ladu se současnými trendy ve dvou studijních 

variantách s posílením výuky cizích jazyků 

nebo informatiky. 

Materiálně technické zabezpečení je na vy-

soké úrovni, používáme projektory, interak-

tivní tabule, máme počítačové učebny, rychlé 

připojení k internetu či počítačovou síť. Žá-

kům je k dispozici knihovna, tělocvična, jídel-

na a školní bar. Pro zájemce pořádáme po-

byty v zahraničí (Velká Británie, Španělsko, 

Itálie, Německo, USA, …). Žáci se pravidelně 

účastní řady projektů, například Pražský mo-

del OSN, Eurorebus, předmětové olympiády, 

charitativní akce, jsou úspěšní ve sportovních 

soutěžích. 

Co říkáte na studenty?
Studenti mne mile překvapili slušným chová-

ním a vystupováním – prozatím se ale stále se-

znamujeme. Za dobu více než stoleté existence 

vychovalo libeňské gymnázium množství vyni-

kajících odborníků z nejrůznějších oblastí, léka-

řů, právníků, inženýrů, vědců rozličných oborů, 

učitelů, novinářů, umělců, sportovců. Formo-

valo charaktery mnoha čestných a statečných 

lidí. Mezi jeho absolventy nacházíme mimo jiné 

hudebního vědce a publicistu Emanuela Kopec-

kého, básníka a dramatika Františka Hrubína, 

studentské pracovníky Jana Weinerta a Josefa 

Adamce, letce Josefa Decastella, chirurga a kul-

turně-historického badatele Eduarda Wondráka, 

profesora geodézie Miroslava Haufa, literárního 

a divadelního kritika a historika Jiřího Hájka, 

spisovatele a překladatele Vítězslava Kocourka, 

spisovatele a scenáristu Jiřího S. Kupku, dirigen-

ta a muzikologa Josefa Hrnčíře, geofyzika a as-

tronoma Jiřího Mrázka, hokejistu Karla Stibora, 

historika, slavistu a folkloristu Zdeňka Urbana, 

loutkáře a divadelního ředitele Miloše Kirschne-

ra, šachového velmistra a publicistu Miroslava 

Filipa, herečku Janu Hlaváčovou, biochemičku 

Jarmilu Kovaříkovou-Janatovou, tenistu Jana 

Kodeše, moderní gymnastku a trenérku Dag-

mar Přívozníkovou-Šťastnou, zpěvačku Yvonne 

Přenosilovou, astronoma Davida Okrouhlického 

i současného starostu městské části Praha 8 Ji-

řího Janků a další významné osobnosti.

Jak si rozumíte s profesorským sborem?
Se svými novými kolegy se postupně sezna-

muji a vzájemně se poznáváme. Zatím jsem 

zaznamenal přátelskou atmosféru, vstřícné, 

pohodové a usměvavé kolegy. Snad se tu ne-

schovávají žádní jiní, kteří se mi ještě neuká-

zali (smích). Současný pedagogický sbor je 

vyvážený, poměrně stabilní a tvoří ho 34 plně 

aprobovaných učitelů. Spojení dvou principů 

– úcta k tradičním hodnotám a schopnost kri-

ticky přijímat nové podněty – vede k trvale vý-

borným výsledkům bez výkyvů. Svědčí o tom 

také vysoká úspěšnost maturantů v přijetí na 

VŠ všech typů.

Co byste na gymnáziu změnil?
Budu vycházet ze svých priorit, s nimiž jsem 

šel do výběrového řízení na post ředitele, a ži-

votních zkušeností. Mojí základní filozofií je vy-

tvořit pro žáky, učitele i ostatní zaměstnance 

školy neanonymní, příjemné prostředí s dob-

rými mezilidskými vztahy, přitom s vysokými 

nároky na studijní, výchovné a pracovní vý-

sledky. Vést školu v duchu týmové spolupráce 

při konkrétních činnostech v úzké součinnosti 

se všemi partnery školy. 

Na co se chcete zaměřit?
Především na propagaci školy na veřejnos-

ti, její propojení s aktivitami školy a s čin-

ností všech jejích zaměstnanců. Dále na 

další zkvalitnění a modernizaci vzdělávání ve 

škole, to znamená třeba na aktualizaci škol-

ního vzdělávacího programu, klást důraz na 

klíčové kompetence studentů. Nesmím opo-

menout také vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných, spolupráci se základními škola-

mi v regionu, vysokými školami a dalšími 

vzdělávacími institucemi, tvorbu moderního 

informačního systému ve škole a kontaktů 

školy s okolím a projektovou činnost ve ško-

le – projekty v rámci ČR i zahraničí, využití 

fondů EU, celoměstských programů podpory 

vzdělávání, dotačních titulů z rozpočtu hlav-

ního města a tak dále.

Jaké máte životní krédo?
Život a problémy brát lidsky a se smyslem 

pro humor. -red-

Chci ve škole vytvořit neanonymní  
prostředí, říká nový šéf gymnázia

ředitel František Kosina
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Mateřská škola Bojasova nabízí 

pro děti několik mimoškolních ak-

tivit, a to pod vedením externích 

lektorů. Jeden z těchto kroužků 

je kroužek výtvarný, který vede 

učitelka Jana Kmínová. Děti se 

při těchto hodinách seznamují 

s různými výtvarnými materiály, 

technikami, barvami, hmotami, 

ale objevují i slova plná dobro-

družství a poznání. 

Tvoření děti velmi baví, a pro-

tože máme děti šikovné, rozhodli 

jsme se přihlásit některé obráz-

ky našich dětí do celostátní vý-

tvarné soutěže „Celé Česko čte 

dětem‟. V letošním roce je to 

už 7. ročník. Soutěž je určena 

pro děti od 3 do 15 let. Úkolem 

je namalovat a rozdělit obrázek 

na dvě části: na svět pohádkový 

a na svět skutečný, kdy rodiče 

čtou dětem pohádky.

Věra Klímová, ředitelka školy

Tvorba dětí z Bojasovy jde do soutěže I tento 
obrázek, 
který 
vytvořila 
Stela, 
putuje do 
soutěže

Vernisáž Vzhůru za brouky se povedla
Na pár hodin se 7. března probudil park na Lyč-

kově náměstí. Konala se tam vernisáž výtvar-

ných objektů hmyzu, která přilákala mnoho 

zvědavých návštěvníků a za jejichž vznikem 

stáli žáci šestých tříd ze základní školy na Lyč-

kově náměstí.

K veřejné prezentaci využili šesťáci park před 

školou a zahájili svou výstavu kašírovaného 

hmyzu, který jste opravdu přehlédnout nemoh-

li. Žáci si sami pro své výtvory vybrali místa 

v parku, kam je pak společnými silami nainsta-

lovali. Barevné potvůrky ozdobily různá zákoutí 

a někdy vytvořily až úsměvná seskupení.

Diváci mohli ještě před plným zavládnutím 

jara zhlédnout neobvyklou podívanou - na 

stromech se vyhřívaly vážky, z keřů vylézali 

mravenci, na trávě se honili brouci, dokonce 

výstavu oživil také nenápadně odpočívající 

štír. 

Samotná výstava byla zahájena skladbou 

Bedřicha Smetany v podání Erika Matěky 

a úvodní slovo si vzali Matouš Ettler a Karolína 

Hedlová, kteří zasvětili obecenstvo do tajem-

ství výroby hmyzáků neboli, dle jejich slov, 

žurnalistických brouků. Žáci sklidili za svou ně-

kolikatýdenní práci i instalaci úspěch a spoko-

jeně výtvory opět schovali do útrob školy, kde 

budou dále vystavovány na chodbách a volně 

tak připraveny k dalšímu zhlédnutí. V parku 

pak znovu zavládl klid. Byla to však příjemná 

proměna ještě podřimující přírody.  -red-

Výtvory žáků 
byly vskutku 
nepřehlédnu-
telné

Poděkování
V polovině března jsme s našimi žáky v rám-

ci odpolední výuky navštívili Tichou kavárnu. 

Byli jsme mile překvapeni prostředím kavár-

ny a příjemnou obsluhou. Ráda bych proto 

touto cestou poděkovala barmanům kavár-

ny za dřívější otevření a tolerantní přístup 

k dětem. 

Základní škola 

při PLB v Praze 8 

- detašované pra-

coviště Poznaňská 

830/32a. 

 Soňa Teplá

Má vaše dítě  
problémy ve škole?

Zkuste to u nás! Nabízíme několik volných míst  
pro školní rok 2013/2014. 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ DON BOSCO 
PRAHA 8, DOLÁKOVA 555

Pro žáky s poruchami řeči, komunikace a učení.  
Výuka speciálními pedagogy, 10 dětí ve třídě. 

Zajímavý program. Možnost ubytování na internátě.

Tel. 283 852 124, 233 556 677

www.donbosco.cz



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

36 duben 2013

Školství

Budovu Mateřské školy Šiškova zaplnilo  

7. března více než 60 současných i bývalých 

zaměstnanců. Důvodem byla oslava 40 let od 

jejího založení uspořádaná ředitelkou Evou 

Vlastníkovou a celým současným kolektivem 

mateřinky. Mezi čestnými hosty nechyběly ani 

obě bývalé ředitelky – K. Müllerová a J. Bez-

palcová.

Oslavu zpestřily svým vystoupením děti 

z dětského sborečku MŠ Šiškova. Poté násle-

doval malý hudební recitál vokální formace 

Two Voices. Všichni přítomní měli také mož-

nost zavzpomínat na časy nedávné i dávno 

minulé a to díky krátkému „filmu‟ z  chrono-

logicky uspořádaných fotografií mapujících 

celé období fungování MŠ. Vzpomínkový večer 

byl zakončen prohlídkou celého areálu mateř-

ské školy včetně nového pavilonu, který byl 

slavnostně otevřen v září 2012. Ředitelka Eva 

Vlastníková závěrem poděkovala všem přítom-

ným za jejich práci a  popřála celému kolektivu 

hodně úspěchů do dalších let.  -red-

V Šiškově slavili čtyřicítku

ZŠ Hovorčovická ve spolupráci s florbalovým 

klubem F.C. VORMS Praha uspořádala začát-

kem března 1. ročník florbalového turnaje 

„O pohár ředitelky ZŠ Hovorčovická‟. Celý 

turnaj se nesl v přátelské atmosféře. Tu do-

plňoval tým roztleskávaček, který neustále 

zlepšuje a přidává nové choreografie. Děvča-

ta vložila do svých vystoupení všechen šarm 

a chuť a za svoje produkce byla vždy odmě-

něna bouřlivým potleskem. 

K vidění byly výborné sportovní výkony, 

kterým sekundovala přátelská atmosféra 

mezi zúčastněnými týmy. Ceny předala pat-

ronka turnaje, ředitelka školy Marta Váňová. 

Věříme, že společně založená tradice flor-

balových turnajů pro mládež na ZŠ Hovor-

čovická se stane stálicí na poli florbalových 

turnajů.

Výsledky turnaje: 1. Black Angels, 2. FBK 

Draci, 3. FBC Start98 Kunratice., 4. SK Dvoj-

ka Praha, 5. F.C. VORMS Praha. -red-

Na hovorčovické fandí florbalu
účastníci 
turnaje 
dávali do 
zápolení 
všechen 
svůj um

Zavzpomínat přišly desítky bývalých zaměstnanců školky

Křesťanská pedagogicko- 
-psychologická poradna  

se sídlem v Karlíně,  
v Pernerově ulici č. 8  

tel: 222 322 624, e-mail: 
poradna@kppp.cz nabízí:

OVĚřeNÍ 
SChOPNOSTÍ 
Ke STUDIU  

pro žáky 8. tříd 
základních škol
Díky vyšetření si rodiče mohou ověřit 
skutečné předpoklady svého dítěte, 
jeho převládající zaměření a úroveň 
jeho vědomostí ve srovnání s jinými 
žáky pražských škol. Výsledky testů 
budou sdělovány žákům a rodičům 
v krátkém pohovoru v předem do-
mluveném termínu.

Testování proběhne skupinově  
v budově poradny. 

Termín konání: 16. 5. v 8.30 hodin

Cena testování: 150 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit  
telefonicky nebo e-mailem.
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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 
23. 4. 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  
pořádá setkání s občany dne 24. dubna 
2013 od 18 hodin v přízemí budovy 
městského úřadu (bílý dům),  
U Meteoru 6. Tématy budou privatizace 
bytů a další otázky života v Praze 8.  
Na setkání zve JUDr. Václav Musílek.  
E-mail: vaclav.musilek@praha8.cz,  
tel.: 606 739 605.

Setkání s politikyUmělecká škola Klapkova  
působí již šedesát let

Základní umělecká škola v Klapkově ulici si ve 

školním roce 2012/2013 připomíná významné 

jubileum: již šedesát let uplynulo od okamžiku, 

kdy se v prostorách bývalého hostince v ulici 

Na Žertvách začalo vyučovat hře na housle, 

klavír a hudební nauce. Tím byl položen zá-

klad ke vzniku první lidové školy umění, jak 

se tehdy základní umělecké školy nazývaly, na 

území dnešní městské části Praha 8. Škola se 

v průběhu let postupně rozšiřovala a přibývaly 

další obory: taneční, výtvarný a literárně-dra-

matický. V roce 1961 se tak škola stala první 

čtyřoborovou lidovou školou umění v tehdej-

ším Československu.

Za uplynulých šedesát let prošly branou 

umělecké školy stovky žáků, kterým tato 

vzdělávací instituce pomohla a stále pomáhá 

rozvíjet jejich osobnost nejen po stránce umě-

lecké, ale i společenské a kulturní. Pro mnohé 

z nich se tak hudba, tanec, divadlo, malba či 

grafika staly celoživotní zálibou a láskou, v ně-

kterých případech dokonce i profesí.  

V rámci oslav šedesátého výročí svého zalo-

žení škola připravila pro své příznivce několik 

akcí. V lednu a únoru uspořádal výtvarný obor 

školy ve spolupráci s Odborem kultury Úřa-

du městské části Praha 8 v prostorách sídla 

radnice výstavu žákovských prací. Na duben 

a květen jsou nachystány hned tři koncerty, 

na kterých se představí  žáci hudebního oboru: 

10. dubna v Sále Martinů Hudební fakulty AMU 

orchestr Pražské kytary, folklórní soubor Viol-

ka a komorní soubory školy, 28. dubna ve Dvo-

řákově síni Rudolfina orchestr ESO, pěvecké 

sbory a sólisté a 16. května v Hudebním a di-

vadelním klubu Malostranské besedy jazzové 

orchestry. Oslavy šedesátého výročí založení 

školy uzavře na přelomu května a června vý-

stava prací žáků výtvarného oboru v prosto-

rách Nové synagogy na Palmovce. Podrobné 

informace o všech akcích naleznou zájemci na 

www.zusklapkova.cz.

Uvedené akce je možné uskutečnit také 

díky pochopení městské části Praha 8, která 

orchestrům, souborům a pěveckým sborům 

školy poskytla příspěvek na podporu jejich 

činnosti v podobě grantu a žákům výtvarného 

oboru výstavní prostory.

 Pavel Lávička, zástupce ředitele

Žáci představili své umění v prostorách takzvaného bílého domu



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

38 duben 2013

Sport

Radnice osmé městské části se s pořádají-

cím týmem SK Joudrs Praha dohodla na úzké 

spolupráci při organizaci mistrovství Evropy 

v softbalu žen. To se koná od 7. do 13. čer-

vence v areálu SK Joudrs Praha při ZŠ Doláko-

va. O medaile bude bojovat 22 týmů. Záštitu 

nad šampionátem převzal starosta Prahy 8 

Jiří Janků. 

Městská část pomůže především s propa-

gací, zastřešuje doprovodné akce, již zajisti-

la důstojné zázemí pro účastníky šampionátu 

v areálu školy a přispěla na novou tribunu. 

„Jedná se o nejdůležitější evropský turnaj se-

zóny, ještě nikdy se nestalo, aby se Bohnice 

staly takovým terčem pozornosti sportovních 

fanoušků. Šampionát nepochybně přispěje 

ke zviditelnění Prahy 8 nejen v tuzemsku, ale 

i Evropě,‟ prohlásil Janků. 

Pestrá nabídka akcí
Radnice rozvoj softbalu podporuje dlouhodobě. 

Spolu s Joudrs uspořádá 25. června finálové zá-

pasy letošního ročníku T ballové školní ligy Pra-

hy 8 spojené s exhibičním utkáním žáků všech 

zúčastněných škol a českých reprezentantek, 

po kterém bude následovat autogramiáda ná-

rodního týmu. „Pro naše starší spoluobčany 

připravujeme do softbalového areálu na pátek 

7. června Sportovní den pro seniory, během 

kterého si jeho účastníci budou moci vyzkoušet 

nejen softbal, ale i další sporty na multifunkč-

Mistrovství evropy má plnou      podporu radnice 
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rodního týmu. „Pro naše starší spoluobčany 

připravujeme do softbalového areálu na pátek 

7. června Sportovní den pro seniory, během 

kterého si jeho účastníci budou moci vyzkoušet 

další sporty na multifunkč-

vropy má plnou      podporu radnice 
Praha 8 poskytne dar  
na financování tribuny
S ohledem na blížící se Mistrovství Evro-

py v softbalu žen 2013, které v červen-

ci pořádá Softbalový klub Joudrs Praha, 

schválili zastupitelé osmé městské části 

SK Joudrs Praha poskytnutí finančního 

daru 356 tisíc korun. „Peníze jsou urče-

né na výstavbu tribuny v areálu ZŠ Do-

lákova, kde klub působí,‟ sdělil zástupce 

starosty Prahy 8 Michal Švarc. Pozemek 

v areálu základní školy užívá klub od roku 

2005. Za dobu jeho působení tam vzni-

kl jeden z nejmodernějších softbalových 

areálů v České republice, který před 

mistrovstvím čeká rekonstrukce tribun 

a střídaček. 

Bohnický areál nabízí kvalitní zázemí pro softbal



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

39duben 2013

Sport

Mistrovství evropy má plnou      podporu radnice 

POZVáNKA NA SeTKáNÍ PODNIKATeLů NA TéMA:

Praha 8 pořádá Me v softbalu žen

ním hřišti v areálu. Připravena budou i relaxační 

cvičení v tělocvičně ZŠ Dolákova či vycházka po 

blízkém okolí,‟ informoval starosta.

Děti a jejich rodiče z Prahy 8 si 22. května 

mohou v rámci akce pro celou rodinu přijít vy-

zkoušet softbalové dovednosti právě na hřiš-

tích, na kterých se bude šampionát odehrávat. 

Mohou se tak vžít do rolí českých reprezen-

tantek a vyzkoušet si odpalování softbalovou 

pálkou či házení s rukavicí, které mnozí znají 

jen z amerických filmů. Na neděli 19. května 

je pak připraven tradiční softbalový turnaj 

pro neprofesionální týmy, ve kterém si může 

kdokoli přijít zahrát a nepotřebuje žádné 

softbalové vybavení, jen chuť si tento sport 

vyzkoušet. Pro nejmenší se odpoledne 26. 

června uskuteční zábavné odpoledne plné her 

a soutěží. Nabídka je velmi pestrá, vybrat si 

může opravdu každý. 

Neznáte pravidla, nevadí
Pořadatelé samozřejmě myslí i na diváky, kteří 

softbal zatím moc neznají. V Osmičce zveřejní-

me softbalová pravidla, která budou rozdává-

na i na vybraných akcích pořádaných MČ Praha 

8 jako například farmářské trhy. Pravidla bu-

dou k dispozici i fanouškům během šampioná-

tu přímo v areálu a zápasy především českého 

týmu budou komentované. Cílem je, aby se 

šampionátu zúčastnilo co nejvíc občanů z Pra-

hy 8. Z tohoto důvodu se radnice rozhodla na 

svých vybraných akcích jejich návštěvníkům 

rozdávat vstupenky na mistrovství zdarma. 

Volnou vstupenku spolu s rozpisem zápasů 

celého šampionátu získají i čtenáři Osmičky 

v červnovém čísle. 

Doprava se řeší 
Pro hladký průběh tak velké akce je potřeba 

zajistit především bezproblémovou dopravní 

obslužnost. Zabezpečení průjezdnosti auto-

busů svážejících týmy na hřiště ulicemi v okolí 

ZŠ Dolákova se tamních automobilistů dotkne 

minimálně. Pro diváky motoristy bude připra-

veno záchytné parkoviště v Bohnicích u ko-

nečné autobusu číslo 200, pět minut pěšky od 

hřiště. To vše v součinnosti s Městskou policií. 

Organizátoři jsou také připraveni zajistit po-

sílení linek autobusů MHD během samotného 

šampionátu. -vk-

Veškeré informace naleznete na  
www.euro2013.softball.cz
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Neznáte pravidla, nevadí
Pořadatelé samozřejmě myslí i
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Softbalistkám Joudrs 
začíná sezóna 
domácími turnaji 
V dubnu se naplno rozjede venkovní softba-

lová sezóna. Již tradičně ji otvírají turnaje 

všech mládežnických kategorií dívek, které 

pořádá Joudrs Praha ve svém areálu při ZŠ 

Dolákova – Svoboda park v Bohnicích. Zveme 

všechny příznivce softbalu a fanoušky boh-

nických hráček na kvalitní sportovní zážitek. 

n   5.–7. dubna Joudrs Cup 16 
Kvalifikační turnaj kadetek do 16 let. 
O účast v letošní v 5 členné extralize 
bude bojovat 11 týmů. 

n   12.–14. dubna Joudrs cup žen 
Předligový turnaj především  
druholigových týmů.

n   26.–28. dubna Joudrs Cup 13 
1. kolo extraligy žákyní do 13 let  
za účasti týmů Polska, Ruska a Itálie.

Na všechny turnaje je vstup zdarma. Pro 

diváky je připraveno občerstvení, krytá tri-

buna a komentovaná utkání. Rozpisy zápa-

sů naleznete vždy před začátkem každého 

turnaje na www.joudrs.cz.

Městská část Praha 8 a softba-
lový klub Joudrs Praha zve pod-
nikatele a manažery společností 
nejen z Prahy 8 na setkání u pří-
ležitosti otevření nového zázemí 
softbalového areálu Joudrs Pra-
ha, který v červenci 2013 hostí 
Mistrovství Evropy v softbalu 
žen.

Setkání se uskuteční ve středu 
10. dubna od 17 hodin v novém 
zázemí sportovního areálu při 
ZŠ Dolákova, Dolákova 555/1, 
Praha 8 – Bohnice (parkování 
zajištěno přímo v areálu školy).

PROgRAM:
n   zahájení
n   prezentace k ME v softbalu žen 2013
n   diskuze na téma patriotismus k Praze 8,  

podpora vrcholné sportovní akce Prahy 8  
a příležitost ke zviditelnění městské části,  
šampionátu i jeho partnerů

n   prohlídka nového zázemí a softbalového areálu
n   pozvánka na lehké občerstvení

Setkání je i příležitostí k projednání podnětů a připo-
mínek vůči MČ Praha 8 s jejími reprezentanty.

Svou účast na setkání, prosím, potvrďte do pondělí 8. 
dubna e-mailem na adresu petr.pospech@joudrs.cz.
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Tak jako v předchozích letech i letos Fotbalový 

klub Meteor Praha VIII v rámci dlouhé zimní 

přípravy uspořádal ve svých sportovních are-

álech v Libni a Ďáblicích dlouhodobé fotbalo-

vé turnaje pro mládež. Vzhledem k tomu, že 

ještě v prosinci nebylo jasné, zdali se podaří 

vyměnit v Ďáblickém sportovním areálu starý 

UMT povrch, který už kvalitativně neodpovídal 

požadavkům doby, za zcela nový, uspořádali 

tam libeňští tentokrát „pouze‟ dorostenecký 

turnaj. 

Ač byla letošní zima svými teplotními rozdí-

ly oproti předchozím rokům zvláštní, podařilo 

se nakonec turnaj odehrát už na novém mo-

dernějším povrchu. Pomohly tomu zejména 

extrémně teplé prosincové dny, kdy se hřiště 

podařilo připravit tak, aby tento možná i nej-

starší zimní turnaj dorostu v ČR (letos proběhl 

již jeho 47. ročník) tentokrát pod záštitou sta-

rosty Praha 8 Jiřího Janků znal svého dalšího 

vítěze. Stal se jim celkově po třetí v historii 

domácí FK Meteor Praha VIII, který ve finále 

po velmi dobrém výkonu porazil svého rivala 

z druhé nejvyšší fotbalové dorostenecké sou-

těže FK Slavoj Vyšehrad  4:0. Třetí skončilo 

mužstvo FK Dukla Praha, které v rozhodujícím 

zápase nedalo šanci domácí rezervě.

V žácích kralovaly  
Litoměřice a Admira 
Slovo tradiční už mohou domácí organizátoři 

používat i u zimních turnajů starších a mlad-

ších žáků, které se každoročně hrají na hřišti 

s UMT v Libni. Letošního už 5. ročníku „Zimní 

ligy‟ se zúčastnilo cekem 19 mužstev z Prahy, 

středočeského a ústeckého kraje. 

Starším žákům letos kralovali kluci z Lito-

měřic, kteří v turnaji neztratili ani bod. Druhé 

místo obsadil tým SK Střešovice a třetí skončil 

domácí tým (ročník 99). Nejlepším střelcem 

turnaje se se sedmi brankami stal hráč Me-

teoru Matěj Gregor. Loňské vítězství v turna-

ji mladších žáků obhájilo mužstvo FK Admiry 

Praha, jež za sebou nechalo mladé klokany 

(Bohemians Praha 1905) a oba domácí týmy.

Ač bylo koncem března počasí stále zimní, 

fotbalistům již začala jarní část sezony. Jako 

první do ní vkročili divizní muži a starší doros-

tenci. Následně se k nim připojují další a další 

týmy. A tak jim popřejme ty nejlepší výsledky, 

a co je hlavní, radost ze samotného sportování. 

Vás fanoušky, příznivce ale i zájemce o kopa-

nou (od 6 let) pak srdečně zveme mezi nás jak 

na zápasy, tak i turnaje našich mužstev.  -ps-

Zimní turnaje na Meteoru znají své vítěze

Mezi tradiční akce FK Admira Pra-

ha mimo jiné patří i pořádání tur-

najů pro mládež. Jedním z nich je 

už 5. ročník turnaje v minikopané 

Hervis Cup, jehož sponzory jsou 

Městská část Praha 8 a společnost 

Hervis Sport a móda. 

Turnaj se uskuteční 8. května 

a je určený pro děti narozené 

v roce 2001 a mladší. Na stadion FK 

Admira Praha přijedou například 

týmy AS Trenčín, ŠK Slovan Brati-

slava, SK Slavia Praha, AC Sparta 

Praha, SK Dynamo České Budějo-

vice, FC Slovan Liberec, obhájce 

loňského prvenství FC Zbrojovka 

Brno a další. Hervis Cup se řadí 

mezi nejlepší tuzemské turnaje 

a každoročně jej navštíví přibližně 

190 dětí a 350 diváků. Mezi stálé 

hosty patří fotbalový internacio-

nál, vítěz Ligy mistrů, trojnásobný 

šampión Česka a manažer české 

fotbalové reprezentace Vladimír 

Šmicer, stejně tak i starosta Prahy 

8 Jiří Janků. Pro vítěze jsou při-

pravené pěkné ceny, takže bude 

o co bojovat. 

Trenér Martin Průša a jeho Tyg-

ři, jak na Admiře tým U-12 na-

zývají, to budou mít letos hodně 

těžké.    -ap-

Letošní hervis Cup osvěží i dva slovenské týmy
Tygři z Kobylis 
se letos utkají 
i s týmy ze 
Slovenska  

Dorostenci Meteoru se brání tlaku rivalů z Vyšehradu
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Nečekaný příval mladých házenkářů a házen-

kářek zaplavil první březnový víkend Kobylisy. 

TJ Sokol Kobylisy II pořádala hned dva turnaje 

pro ty nejmenší. Celkem se v nich během ví-

kendu vystřídalo kolem 200 hráčů a hráček ve 

věku od šesti do 11 let.

Do Kobylis se sjelo 15 družstev nadějných 

začínajících hráčů a hráček z celé Prahy, ale 

i například Pardubic nebo Hudlic na turnaj 

v miniházené, která se hraje na menší hřiště, 

s menším míčem, menším počtem hráčů  a na 

menší branky. Díky těmto úpravám pravidel 

se k míči dostane opravdu každý a každý má 

také možnost vsítit branku.  Soutěžilo se cel-

kem ve třech skupinách, ve kterých byla druž-

stva rozdělena podle výkonnosti, takže všude 

se hrálo skutečně fér. Pro mnohé to byl jejich 

první turnaj vůbec a také první vstřelené góly 

začínající kariéry, pro další to již byly tuhé boje 

o každý míč. A v duchu fair play se také skó-

re sice zaznamenávalo, ale výsledné pořadí se 

nestanovovalo a závěrečné posouzení turnaje 

záviselo pouze na trenérovi, případně potlesku 

z řad rodičů – diváků.

V neděli se již bojovalo o umístění a vstře-

lené branky nebyly již jen dílem náhody, ale 

mnohdy už i souhry mezi spoluhráči. Ne-

dělního turnaje se zúčastnilo celkem sedm 

družstev – Slavia Praha, Pardubice, Písek, 

Bělá pod Bezdězem, Sokol Kobylisy – chlap-

ci a dvě družstva domácích děvčat. Systé-

mem každý s každým se nakonec odehrálo 

21 strhujících utkání za mohutné podpory 

přihlížejících diváků. První družstvo Kobylis 

nakonec v celém turnaji ztratilo pouze jediný 

bod remízou se Slavií, a tak celý turnaj na-

konec vyhrálo. Druhé místo obsadily hráčky 

z Pardubic a na třetím místě skončily hráčky 

ze Slavie Praha. 

Pokud máte zájem, aby vaše dcera ve věku 

od 6 do 11 let již neseděla pouze u počíta-

če, případně aby již neběhala bezcílně kolem 

domu, přiveďte ji do kobyliského klubu. Během 

zimy se trénuje v tělocvičnách ZŠ Burešova 

a ZŠ Glowackého, na jaře a na podzim na hřišti 

ZŠ Glowackého v Bohnicích. Děvčata z první 

až třetí třídy trénují dvakrát týdně, děvčata 

starší již třikrát. Týmy se pravidelně zúčast-

ňují turnajů po celé republice, v létě i v zimě 

jezdí na soustředění. Oddíl má také návaznost 

v dalších kategoriích, družstva mladšího i star-

šího dorostu hrají nejvyšší soutěž v ČR, dvě 

družstva žen jsou v 1. a 2. české lize. 

V případě zájmu kontaktujte hlavní trenérku 

mládeže Jitka Janečkovou na e-mailu sokolko-

bylisyII@seznam.cz. -vk- 

házenkářské mládí  
se setkalo v Kobylisích

Mladé házenkářky z Kobylis sbírají úspěchy

Člověče pohni se, 
než bude pozdě!

KČT Kobylisy společně s KČT 
Praha a MČ Praha 8 pořádá 

v úterý 23. dubna 2013  
podvečerní turistický pochod

PRAŽSKýMI TUNeLy  
do protiatomového 

krytu
START:  

17:00–19:00 hod – Křižíkova – metro B 

SPOJeNÍ: 
Metro B Křižíkova, (+ TRAM 3 a 8)

TRASA:  
7 km (Krejcárek – Balkán – Židovské pece 

– Paví vrch)

CÍL:  
18:30–20:30 hod. dle popisu trasy 

STARTOVNé:  
5,- Kč  mládež do 15 let 

20,- Kč ostatní

UPOZORNĚNÍ:  
Každý se účastní na vlastní nebezpečí

KONTAKTy:  
Turistické infocentrum KČT 

tel. 224 498 355 
e-mail: info@kct.cz

KČT Praha 
tel. 224 261 919 

e-mail: praha@kct.cz ;  www.kct.cz 
KČT Kobylisy – Ing. Ivan Press 
Klecanská 19, 182 00 Praha 8 
e-mail: kct-kobylisy@cmail.cz 
www.kct-kobylisy.info/pochody 
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42. ročník Jarního běhu 
Ďáblickým hájem
Kdy: neděle 21. dubna 2013 
Místo: Areál zdraví v Ďáblickém háji
Přihlášky: na místě startu nejdříve 1 hod. před startem
účast:  běh je veřejným závodem,  

účastníci závodí na vlastní nebezpečí
Šatny: přírodní, v areálu Zdraví na místě startu
Tratě: po pevných i měkkých cestách v Ďáblickém háji
Startovné: 30 Kč pro všechny kategorie
Ceny:  první tři v každé kategorii obdrží medaili,  

diplom a věcnou cenu
Informace: tel.: 721814399, muchapetr@centrum.cz

KATegORIe A ČASOVý POřAD

  Čas Kategorie Ročník Délka trati

  9:00 nejmladší žáci a žákyně  2004-2005 600 m

  9:20 nejmladší žáci a žákyně 2002-2003 700 m

  9:40 mladší žáci a žákyně  2000-2001 1000 m

10:00 starší žáci a žákyně 1998-1999 1500 m

10:20 dorostenci a dorostenky 1996-1997 2000 m

10:20 junioři a juniorky 1994-1995 2000 m

10:45 předškolní chlapci a dívky 2010 a mladší 30 m

11:00 předškolní chlapci a dívky 2008 a 2009 100 m

11:20 předškolní chlapci a dívky 2006 a 2007 200 m

11:45 ženy 1974 až 1993 4000 m

11:45 ženy – veteránky 40 1964 až 1973  4000 m

11:45 ženy – veteránky 50  1963 a starší 4000 m

11:45 muži 1974 až 1993 4000 m

11:45 muži – veteráni 40 1964 až 1973 4000 m

11:45 muži – veteráni 50 1954 až 1963 4000 m

11:45 muži – veteráni 60 1944 až 1953 4000 m

11:45 muži – veteráni 70 1943 a starší 4000 m

Vyhlašování vítězů průběžně

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Jaro je za dveřmi a zbytky posledního sněhu již 

dávno prosákly jemnou kamennou drtí hřiště 

pro pétanque, původně to hru  francouzskou, 

jež se již dávno stala fenoménem doslova ce-

losvětovým. Ve sportovním areálu ZŠ Glowac-

kého, pýše Prahy 8, tak loňského léta doplnilo 

výskání dětí, dunění míčů a svistot kol na do-

pravním hřišti i občasné zazvonění nelítostně 

se srážejících ocelových koulí.

Za ten vzruch mohou vcelku seriózní senioři 

v nejlepších letech (sedmdesátka není výjim-

kou), jednotlivě i v hloučcích postávající, du-

mající a diskutující, jak co nejlépe naplnit smy-

sl této hry, tedy promyšleným přesným hodem 

umístit své koule co nejblíže titěrné kuličce, 

pro kterou má čeština něžné pojmenování 

„prasátko‟. Tedy ještě blíže, než soupeř.

Největší v celém městě
Zprvu skromné začátky, datující se létem roku 

2011 prvním seznámením seniorů s pétanque 

v zahradě Gerontologického centra v Šimůn-

kově ulici, díky narůstajícímu zájmu záhy ved-

ly k založení občanského sdružení Sportovní 

klub pétanque Kulová osma. To si dalo za cíl  

spoluvytvářet podmínky pro pěstování tohoto 

fyzicky nenáročného sportu a jeho propagaci 

v Praze 8. Aktivita, která získala téměř nadše-

nou odezvu a okamžitou podporu i na radnici 

osmé městské části. 

Výsledkem společného zápalu bylo vybu-

dování největšího areálu pro pétanque v Pra-

ze, které svými parametry umožňuje konání 

i profesionálních turnajů. Na ohraničené ploše 

30x17 metrů je vymezeno sedm hřišť o rozmě-

rech 4x15 metru, na nichž může hrát současně 

42 hráčů. 

historie mladá, ale úspěšná
V lednu 2012 se Kulová osma stala členem Čes-

ké asociace pétanque klubů, tedy jedním z je-

jích 52 klubů. Dnes má v této organizaci již 21 

registrovaných členů, kteří tak mohou Prahu 8 

reprezentovat na celonárodních soutěžích v ně-

kolika týmech. První výsledky jsou sice skrom-

né, ale dosaženými zkušenostmi cenné: jeden 

tým je přivezl z mistrovství ČR klubů a dalších 

šest je získává v bojích Pražského poháru pé-

tanque. O talentu hráčů svědčí skutečnost, že 

v celostátním žebříčku si ti nejlepší dokázali bě-

hem jediného roku polepšit až o čtyři sta míst.

Série úspěchů roku 2012 se váže především 

k jednorázovým akcím. První byly červnové 

boje o Pohár místostarostky MČ Praha 8 Vla-

dimíry Ludkové, v němž týmy Kulové osmy 

obsadily první tři místa, to nejvyšší dvojice 

Mrkvička - Šidlichovský. Pohár další, tentokrát 

věnovaný starostou Prahy 1, přivezla troji-

ce Koudelková, Horálková, Šidlichovský. Tým 

K2+ ve složení manželé Krejčínovi, Matějka, 

Marhoul skončil v Pražském poháru pétanque 

na třetím místě. Oba manželé, jak se to patří, 

rukou společnou a nedílnou zazářili také v sou-

těžích jednotlivců: Lenka s naprostou převa-

hou zvítězila v Letenském poháru jednotlivců, 

když se však pro nemoc nemohla zúčastnit 

turnaje mistrů, zastoupil ji Leoš skvělým tře-

tím místem. V celopražském koulení Sbohem 

léto 2012 zase týmy Stoici a IPM vybojovaly ve 

dvacetičlenné konkurenci druhé a třetí místo. 

Vizitkou rovněž pořadatelské zdatnosti Kulové 

osmy bylo uspořádání turnaje v rámci akce 

Sportuje celá Praha 8 pod záštitou starosty 

Jiřího Janků, jehož se zúčastnilo 14 družstev. 

I tentokrát byli domácí úspěšní ziskem první-

ho, druhého a třetího místa.

Šance pro všechny generace
Pétanque je ideální sport pro jakýkoliv věk. 

Není totiž silový a tedy fyzicky náročný, i když 

hráči ve volném tempu nachodí po hřišti 

mnohdy stovky metrů a mnohokrát si musejí 

protáhnout hřbet při zvedání téměř tři čtvrtě 

kilových koulí. Je to navíc záležitost společen-

ská, kdy hráči v rámci týmů strategicky studují 

postavení již hozených koulí, vzájemně se radí 

na taktice, posuzují šance své i soupeřovy. Je 

to prostě sport mnoha dobrých vlastností, pro-

tože vyžaduje ovládání rovnováhy těla, koor-

dinaci pohybů, na základě zhodnocení terénu 

správný odhad síly a směru hodu.   

Šedivá je však každá teorie, a zelený strom 

života. Nejlepší je přesvědčit se o půvabu a dra-

matičnosti pétanque přímo na vlastní oči a na 

místě, tedy ve sportovním areálu ZŠ Glowac-

kého, kde každou středu odpoledne probíhají 

oficiální tréninky Kulové osmy, a o leckterém 

víkendu i dramatické soutěžní zápasy. Tréninky 

jsou otevřeny pro všechny zájemce, potřebné 

koule jsou k zapůjčení přímo na místě.

Cílem klubu je totiž rozšířit členskou základ-

nu o hráče všech věkových kategorií, propa-

govat pétanque jako plnohodnotný sport a zís-

kávat pro něj školní mládež. Zcela podrobné 

informace, doplněné bohatým fotoarchívem, 

najdou zájemci na webové adrese http://kulo-

vaosma.blogspot.com.  -jim-  

Kulová osma to koulí. Zkuste to také

Každou středu probíhají na pétanquovém hřišti 
u ZŠ glowackého tréninky

hráči Kulové 
osmy se 
již mohou 
pochlubit 
řadou 
úspěchů
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Sport, pozvánka

Nový model náborů do hokejbalo-

vého klubu má první úspěchy. Více 

než tři desítky dětí měly možnost 

si na podzim vyzkoušet, jaké to 

je stát mezi mantinely, které jsou 

vyšší než samotné děti pobíhající 

po asfaltové ploše. Hned dvě ma-

teřské školy měly možnost navští-

vit hokejbalový klub HBC Rebel 

Praha 8 a děti podle reakcí jich 

samotných byly z tohoto sportu 

opravdu nadšené.

Klub se proto ve spolupráci 

s městskou částí Praha 8 a ho-

kejbalovým svazem rozhodl na-

bídnout rodičům dětí nový model 

kroužku. Děti navštěvující ma-

teřskou školu a první dvě třídy 

základních škol mají možnost se 

zapojit do kroužku, který nese 

název „Rebelí školka‟. Děti se v ní 

mohou sportovně „vybít‟ a záro-

veň si najít spoustu nových přátel 

z jiných mateřských škol, kroužek 

je vhodný nejen pro chlapce, ale 

i děvčata. Klub se chce dětem 

věnovat nejen po hokejbalové 

stránce, ale i po sportovní všeo-

becně.

Děti, které budou mít zájem 

hokejbal hrát na klubové úrovni 

a tím pádem se účastnit zápasů 

pořádané hokejbalovým svazem, 

se mohou zapojit do tréninků 

„žáci‟ (děti ve věku 8 až 12 let), 

ti kteří nebudou mít zájem, budou 

chodit jen na tréninky a tím pá-

dem tento kroužek nijak nenaruší 

víkendové radovánky. „Do našeho 

týmu stále hledáme i starší děti, 

které spadají právě do kategorie 

žáci ve věku 8 až 12 let. Pokud je 

tedy vaše dítko ve věku 4 až 12 

let, tak je náš tým ten ideální pro 

rozvoj vašeho dítěte po sportov-

ní stránce,‟ láká předseda oddílu 

Tomáš Kopecký. Podrobnosti na-

jdete na www.hbcrebel.cz. -tk-

„Rebelí školka‟ má za sebou první úspěchy

V Kulturním domě Krakov na boh-

nickém sídlišti se 27. dubna od 11 

hodin uskuteční neobvyklá soutěž 

s širokou mezinárodní účastí. Za 

podpory městské části Prahy 8 se 

tam bude konat 1. ročník Meziná-

rodního šampionátu v RAW Bench 

Pressu „Fair victory”. Soutěž pořá-

dá pražský sportovní klub Bomba 

Gym Powerlifting. V soutěži se se-

jdou siláci ze šesti zemí, z Česka, 

Slovenska, Německa, Ruska, Ukra-

jiny nebo Kamerunu.

Organizátoři slibují skvělý spor-

tovní zážitek. Můžete se těšit na 

populární disciplínu „bench-press 

na počet opakování”, která proka-

zuje absolutní sílu sportovce vždy 

ve třech pokusech. Kromě klasic-

kého bench-pressu může každý 

„benčař‟ zatlačit činku se 100, 125 

a 150 kg (tzv. tlak na lavici) až do 

absolutního vyčerpání. Je také při-

pravena kategorie pro ženy s 50 kg 

činkou, budou také bojovat o trofej 

v maximální zvednuté váze.  

„Díky podpoře ze strany radnice 

je vstup pro diváky zdarma, a může 

se tak stát příjemně a zajímavě 

stráveným odpolednem nejen pro 

milovníky sportovních kláni,‟ řekl 

radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek, 

který nad akcí převzal záštitu. 

„Jsem rád, že můžeme podpořit 

sportovce napřič kontinenty a vytvo-

řit tak zábavné odpoledne plné skvě-

lých sportovních výkonů,‟ dodal. 

Pro vítěze je připraveno celkem 

18 ražených trofejních kompletů, 

poháry za absolutní vítězství a spe-

ciální skleněný pohár od umělecké-

ho skláře Karla Leibla.

V Krakově se utkají  
siláci. Vstup je volný

Děti z hokejbalového kroužku se ihned seznamují se základy tohoto sportu
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Poradna, sport

V dnešním právním „okénku‟ 

advokátní kanceláře Michaely 

Šafářové se budeme věnovat 

tématu závětí. Závěť je pro-

jev vůle, kterým lze pro případ 

smrti jedné či více osobám od-

kázat nemovitost či jiné hmot-

né a nehmotné věci. Pro plat-

nost závěti je nutné dodržet 

zákonné podmínky, a tedy buď  

ji napsat vlastní rukou, v opač-

ném případě ji nechat podepsat 

alespoň dvěma svědky, případ-

ně ji sepsat formou notářského 

zápisu. Není zapotřebí ověře-

ných podpisů, nicméně toto lze 

jen doporučit.

Závěť má přednost před dě-

děním ze zákona, nelze však 

zcela opomenout potomky, 

kterým se musí dostat jejich 

zákonný díl (jsou-li nezletilí) 

nebo jeho polovina (v případě 

zletilosti). Zákon do první sku-

piny dědiců řadí děti a pozůsta-

lého druha.

Kromě závěti je možné použít 

darovací smlouvu, kterou lze 

obdarovat jakoukoli osobu bez 

ohledu na její postavení v dě-

dickém řízení. 

Tato smlouva musí být uza-

vřena písemně. V případě daro-

vání nemovitosti musí být vše 

specifikováno v souladu s ka-

tastrem nemovitostí. Darování 

mezi příbuznými v řadě přímé 

či pobočné nebo osobami žijí-

cími ve společné domácnosti 

po dobu delší než jeden rok je 

osvobozeno od darovací daně.

Darovací smlouvu s úředně 

ověřenými podpisy je třeba za-

slat v potřebném počtu vyhoto-

vení spolu s návrhem na vklad 

příslušnému katastrálnímu úřa-

du. Současně lze přímo ve 

smlouvě zřídit věcné břemeno 

doživotního užívání. Při sepiso-

vání závěti či darovací smlouvy 

je vhodné využít služeb odbor-

níka, neboť v případě nespráv-

ného sepsání bude návrh na 

vklad do KN zamítnut a bude 

nutné platit veškeré poplatky 

znovu, popř. chybně sepsaná 

závěť nebude v dědickém řízení 

shledána platnou.

Pro bližší dotazy nás 
neváhejte kontaktovat  
na tel. 724 784 302,  
využít bezplatnou online 
právní poradnu,  
případně navštivte jednu 
z našich poboček.

PRáVNÍK  
RADÍ...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

JAK Se SPRAVUJe ČeSKá RePUBLIKA?

hlavní město Praha
Hlavní město Praha má mezi městy v České re-

publice výjimečné postavení. Má vlastní zákon. 

S trochou nadsázky lze říct, že Praha je trojje-

diná. Praha je současně obcí, obcí s rozšířenou 

působností a také je krajem. 

Česká metropole se dělí na 57 městských 

částí dvojího typu. Praha 1 až 22, které jsou 

v podstatě obcemi s rozšířenou působností 

(ORP) a ostatních 37 městských, které jsou 

obcemi. Další specialitou je, že vztahy mezi 

Prahou jako městem a městskými částmi 

upravuje takzvaný statut. Jde o vyhlášku, 

kterou schvaluje zastupitelstvo města, které 

tak s nadsázkou řečeno může provádět změ-

ny na každém zasedání. V praktickém životě 

je podle mého názoru statut nepraktický. To, 

co v celé republice může občan vyřídit, v ORP 

v Praze nemusí platit. Proto v celé republice 

v ORP můžete žádat o občanský průkaz, pas, 

řidičák a doklady k autu. Ale v Praze může-

te žádat o občanský průkaz a pas na úřadech 

Prahy 1 až 22.

Řidičák a všechno kolem auta však můžete 

v Praze vyřizovat pouze na magistrátě nebo 

jeho detašovaných pracovištích. Bylo by mož-

ná vhodnější zavést, že Praha 1 až 22 je ORP 

a ostatní městské části jsou obcemi. Každá 

obec i ta nejmenší má územní plán, celá Pra-

ha má územní plán pouze jeden. Městské části 

k tomuto územnímu plánu podávají pouze ná-

vrhy a připomínky. Tím chci říct, že často na-

stávají situace, kdy jsou požadavky a názory 

městské části v rozporu s názorem magistrátu. 

Například uvažovaná paralelní přistávací dráha 

na letišti. 

V současné době probíhá proces pořizová-

ní Metropolitního územního plánu. Je zřejmě 

vhodná doba otevřít diskusi, zda by nemělo 

dojít v oblasti územního plánování k rozdě-

lení na metropolitní plán a plány městských 

částí, jak je tomu na celém území republiky. 

Problematika řízení města je velmi složitá. Pro 

pochopení některých základních principů bych 

doporučil těm, kteří hrají počítačové hry, aby 

si zahráli jednu z her série SIM CITY. Příště si 

řekneme, jak je to s územním plánem.

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
http://portal.gov.cz/app/zakony 
http://www.praha.eu/public/ 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sim_City

Čtyři sportoviště  
jsou vhodná pro vozíčkáře

Radnice Prahy 8 pokračuje v rekonstrukcích 

a budování sportovišť. „Ne každé sportoviš-

tě je však vhodné pro vozíčkáře, pro které 

je ideální rovný, tvrdý povrch,‟ uvedl sta-

rosta Prahy 8 Jiří Janků. Tento předpoklad 

splňuje živičný povrch, který je na sporto-

višti mezi ulicemi Taussigova a Střekovská 

v Kobylisích a v ulici Lehnická v Bohnicích. 

„Ke stávajícím dvěma areálům nyní přibyly 

další dvě, v  Cafourkově a Ratibořské ulici 

v Bohnicích, takže od jara budou plně k dis-

pozici,‟ dodal starosta. -hš-

Sokol má nového starostu
Na valné hromadě Sokola Libeň byl v polovi-

ně března zvolen jeho novým starostou Aleš 

Müller. Tato tělocvičná jednota nabízí rozma-

nité aktivity v oblasti všestrannosti i sportů. 

Vzhledem ke kapacitním možnostem zatím 

nelze přijímat do oddílů rodičů a dětí a před-

školních dětí, ale srdečně jsou zváni žáci, 

žákyně, dorost a dospělí. Vždyť fyzická ak-

tivita - jak známo - přispívá i k duševnímu 

zdraví, přijďte si zacvičit. -čer-

Krátce ze sportu
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Výročí

Nově narozené děti

DUBeN 2012

Kotková Jiřina

Martini erik

ČeRVeN 2012

Žemlíková Marie

ČeRVeNeC 2012

Peroutka Antonín

ZářÍ 2012

Tesařová Adéla

Paterok Sophia

Richtr Damián 

řÍJeN 2012

Kaftan Matyáš

Koubková Veronika

Pelikán Lukáš

Štěpánková Sára

Váchová Theodora

LISTOPAD 2012

humlhanz Nicoll

PROSINeC 2012

herget Matyáš Rudolf

Ledvina Adam

LeDeN 2013

Brtníková Marie

Danešová Žofie

Koutník Jakub

Miškovská Markéta

Novák Patrik

Štěpánová Sofie

Trojek Tobiáš 

Tomešová Anežka

Vopálková eva

Zeman Ladislav

úNOR 2013

Dostál Jiří

hušák Rostislav

Kadeřábek Jan

Královec Jáchym

Kopecký Michal

Lerch Adam

Svobodová Barbora

Zadina Tomáš

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.  
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25,  

e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz. Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.  
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Výročí, pozvánka, inzerce

Jubilea

úNOR 2012

n  Manželé Ing. Miloslav 
a Kamila Hnátovi oslavili 
zlatou svatbu. Gratulujeme!

BřeZeN 2013

n  Dne 23. března oslaví 45 
společného života, Tonička 
a Zdeněk Kváčovi.

DUBeN 2013

n  Můj milovaný dědeček 
Richard Špatina oslaví dne 
28. dubna 2013 krásné 80. 
narozeniny. Hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti do 
dalších let přeje vnučka 
Lucinka s rodiči.

n  Dne 15. března se dožívá 80 
let Helena Fialová. Do dalších 
let.hodně zdraví přeje manžel 
Jaroslav.

n  Dne 21. dubna 2013 oslaví 
své životní jubileum naše 
milá babička paní Věruška 
Roubová z Prahy 8. 
Milá babičko, přejeme Ti 
všechno nejlepší k Tvým 
90. narozeninám, hodně 
spokojenosti, pohody a hlavně 
hodně pevného zdraví do 
dalších let Ti přeje vnuk Vilda 
s manželkou Evou, Vilda st. 
a Jirka s Luckou.

n  Dne 26. dubna oslaví krásné 
životní jubileum 90let paní 
Vlasta Fialová. Do dalších let 
hodně zdraví, síly a spokoje-
nosti přeje dcera s rodinou.

n  Paní Božena Valentová slaví 
své životní jubileum. Ať krásné 
věci nejsou pro Tebe jen 
vzácné, ať nikdy Ti světýlko 
naděje nezhasne,  ať životem 
jdeš po svojí cestě, a těch 
roků Tě čeká ještě dvě stě. To 
Ti k Tvým narozeninám přeje 
celá rodina.

KVĚTeN 2013

n  Dne 7. května se dožívá 
významného životního 
jubilea 90 let JUDr. Václav 
Horáček. Hodně zdraví, 
elánu a životního optinismu 
přejí do dalších let manželka, 
dcera s manželem a vnoučata 
s rodinami.

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.
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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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Zábava

Sudoku (obtížné)

8 79 51

23

9 3

2 7 1 9

4 6

8 5 7 9

9 5

27

49 62 3

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Druhé krakovské hokynářství

Výherci, kteří obdrží dárkový balíček (tričko, sadu tenisových míčků 
a látkovou tašku od Tenisové školy Tallent působící při ZŠ Ústavní  
a ZŠ Glowackého v Praze 8 a reklamní předměty MČ Praha 8, jsou:  
Zdeněk Krpálek (Praha 8), Vladimír Sýkora (Praha 8),  
Alena Tenglerová (Praha 8), Karel Burda (Praha 8)  
a Bedřich Stehlík (Praha 8).

Správné znění tajenky z dubnového čísla nám zašlete nejpozději  
do 30. dubna 2013 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35,  
Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu. 

Pět vylosovaných výherců  
obdrží sadu reklamních předmětů  
Městské části Praha 8.
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MALÍř – LAKýRNÍK. ŠTUKOVáNÍ 
A TAPeTářSKé PRáCe.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.  
www.malir-zenisek.cz

STĚhOVáNÍ – VyKLÍZeNÍ,  
čeští pracovníci, specialisté na 
stěhování bytů, SO + NE stejné 
ceny. Přistavení, odstavení+km po 
Praze zdarma. Tel.: 723 80 91 37, 
www.stehovanibytu.cz.

NABÍZÍM PRáVNÍ SLUŽBy 
a zastoupení při převodech 
nemovitostí, vč. depozita a ověření 
podpisů. JUDr. Lenka Rivolová, 
advokátka, AK Praha 8 Libeň,  
tel.: 602 250 836. 

PROVeDU LAKýRNICKé  
A MALÍřSKé PRáCe.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

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

RIZIKOVé KáCeNÍ, řeZ 
STROMů. ZAhRADy.  
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

hODINOVý MANŽeL.  
Drobné i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně.  
Tel.: 775 50 76 00.

PLyNAř – INSTALATéR – 
TOPeNář – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů  
a plynové revize.  
Tel.: 603 93 70 32. Vladimír Tymeš.

eLeKTRIKář S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 44 05 51. 

hLÍDáNÍ DĚTÍ LIBeň,  
doma a dohodou. Tel.: 724 252 722. 
salaca@seznam.cz. 

ODVyKáNÍ KOUřeNÍ 90%.  
Tel.: 604 20 77 71.

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 16 81 70.

INSTALATéR – TOPeNář – Ne-
PřeTRŽITĚ. Opravy a montáž vodo-
vodních baterií, WC, umyvadel, van, 
el.ohřívačů, připojení praček, myček, 
vodoměrů, kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍhO POTRUBÍ  
a kanalizace, veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce  
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.

ČALOUNICTVÍ, MATRACe  
NA MÍRU, KOŽeNKy, POTAhOVé 
LáTKy, MOLITANy a ostatní 
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1, 
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00, 
14.00 – 18.00. Tel.: 724 060 603.

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

MALÍřSKé A LAKýRNICKé 
PRáCe, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680. 

ŽehLeNÍ VČeTNĚ DOPRAVy.  
Tel.: 608 221 626,  
www.zehleniplus.cz.

ŠICÍ STROJe – OPRAVy 
A PRODeJ. Opravy všech značek 
šicích strojů a overlocků. Revize 
a opravy elektrospotřebičů a nářadí. 
Autorizovaný servis Singer, Klapkova 
74, Praha 8. Tel.: 272 773 079, 
www.singerservis.cz 

KOUPÍM ByT A DůM KDeKOLI 
V PRAZe. 1+kk, 1+1, 2+kk,  
2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.  
Platba možná hotově do 48 hodin!  
Tel.: 607 110 477. 

VyMáháNÍ POhLeDáVeK, pátrání 
po osobách. Tel.: 602 35 44 88. 
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz. 

SeVeRNĚ OD PRAhy 8,  
v obci Zdiby prodám parcelu na 
RD, 956 m2, cena 1150,- Kč/m2. 
Stavba za 2 roky. Tel.: 602 312 212, 
602 215 014. 

20 km od Prahy, U STARé 
BOLeSLAVI prodám stavební 
parcelu 1200 m2, cena 850 Kč/m2. 
Tel.: 602 312 212, 602 215 014.

hODINOVý MANŽeL – profesio-
nální pomocník pro opravy, mon-
táže, údržbu a další pomoc ve Vaší 
domácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 14 09 42.

eLeKTROPRáCe VŠehO DRUhU, 
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.: 
284 687 436, mob.:602 881 859. 

DOUČOVáNÍ úČeTNICTVÍ, 
matematiky a IT SOŠ.  
www.vachtova.cz. 

TVORBA WeBOVýCh STRáNeK, 
grafiky a programování. vachtova.cz. 

TRUhLářSTVÍ, zakázková výroba 
kuch. linek, vestav. skříní a nábytku 
do 30. dubna se slevou 30 %. 
Zaměření a konzultace zdarma.  
Tel.: 775 130 866. 

SeřÍZeNÍ PLASTOVýCh OKeN, 
renovace kuchyňských linek, montáž 
a výroba nábytku, oprava nábytku. 
Tel.: 774 443 485. 

ANTIKVARIáT – Zenklova 2/37 
koupí knihy, pohlednice, obrazy, 
mince, mapy, sv.obrázky, grafiku, 
čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.

!! VyKLIDÍMe VáŠ ByT, SKLeP, 
POZůSTALOSTI, ODVOZ  
starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 22 78 40. 

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

VeŠKeRé MALÍřSKé 
A LAKýRNICKé PRáCe,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

OPRAVA PRAČeK TéMĚř VŠeCh 
ZNAČeK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

KáCÍM ČISTÍM ZAhRADy, 
SeKáM. Tel.: 603 833 107. 

PRONAJMU řRD za 14,5 tis. + 
služby. 5+kk, novostavba, plně vy-
bavený a zařízený, 2 park. stání, za-
hrádka. Nachází se u Kralup nad Vlt., 
ze Zdib cca 9 km. Nejblíže z Prahy 6, 
8, 9. Ne RK! Tel.: 721 916 980. 

NABÍZÍMe STĚhOVACÍ SLUŽBy 
v rámci celé EU. Příznivé hodinové 
sazby. Po Praze neúčtujeme km, 
přistavení vozu zdarma. Tel.: 
702 546 151.

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. 

CCA 8.000,- ZAPL. za zlatou 
ruskou minci10 Rb., min. 6.000,- za 
st.svatovacl. dukát. Koup. st. stř. 
předměty, zl. šperky atd. kval. ob-
razy čs. mistrů. INTERANTIK Pha 9, 
Pod pekárnami 3. Tel.: 283 893 334, 
605 829 440. Nákup út až pátek. 

KOSMeTICKé OŠeTĚNÍ 
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. 

STROPNÍ SUŠáK PRáDLA, 
montáž na míru. Tel.: 602 273 584. 

NABÍZÍM MALÍřSKé a lakýrnické 
práce + štukování, stěrkování. Tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz. 

hLeDáM PANÍ na občasnou 
výpomoc žehlení. Tel.: 608 967 677. 

KNIhy A KNIŽNÍ POZůSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

ZAKáZKOVé KReJČOVSTVÍ 
ADU – styl. Poznaňská 449, Praha 
8 – návrhy oděvů, šítí na míru, 
potahování knoflíků, opravy, úpravy, 
profesní oblečení. Tel.: 602 218 041, 
e-mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu-styl.cz. 

NOVá ORDINACe PRAKTICKéhO 
LéKAře na Kobyliském náměstí, 
Uzavřená 8 registruje nové  
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami 
111, 201, 207, 211.  
www.doktor-mucha.cz.  
Tel.: 284 685 281. 

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

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

hLeDáTe STAVeBNÍ DOZOR  
nebo sádrokartonářské práce?  
Tel.: 606 91 02 46. 

ReKONSTRUKCe ByTů a bytových 
jader. Tel.: 603 851 048. 

ReVIZe eLeKTROINSTALACe, 
revize el. spotřebičů, 
elektroinstalační práce.  
Tel.: 603 851 048. 

NABÍZÍMe ČIŠTĚNÍ KOBeRCů 
a čalounění, mytí okon a výloh, úklid 
bytů, kanceláří a domů, pokládku 
koberců a PVC, malování, údržbu 
zeleně. Václav Najman, mob.: 
604 634 529, Tel.: 220 801 542. 

INSTALATéRSTVÍ ŠVáRA. Tel.: 
233 551 973, mob. 728 324 916. 

hODINOVý MANŽeL  
– řemeslné práce v domácnosti.  
Tel.: 774 908 240.

PRIVATIZACe A PřeVODy ByTů 
do vlastnictví. Tel.: 724 304 603.

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

VeŠKeRé úKLIDOVé 
A ZAhRADNICKé PRáCe – 
LeVNĚ. Tel.: 604 512 297. 
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řeMeSLNé PRáCe – LeVNĚ: 
malování, instalatérské, zednické aj. 
domácí práce. Tel.: 602 835 102. 

MASáŽe OD MASéRA od 200 Kč, 
masáž na terap. lehátku s jadeit. 
válečky 100 Kč. Tel.: 602 876 864. 

SOUKROMé LeKCe ANgLIČTINy 
A NĚMČINy. Tel.: 739 677 891. 

hLeDáM ByT V PRAZe 8.  
Spěchá, ne RK. Tel.: 603 108 227.

INSTALATéR – VOLeK.  
Tel.: 602 649 359. 

DřeVĚNé hRAČKy – PRODeJ JIŽ 
11 LeT. Velký výběr českých hraček 
najdete v naší specializované prodej-
ně Praha 8, Ořechová 5 /proti Ďáblic-
kému hřbitovu/. Tel.: 604 287 794, 
www.inna.cz. Nyní i v e-shopu:  
www.drevenehracky-inna.cz. 

ZAhRADy, trvalkové záhony, údržby. 
www.zahradyrevit@seznam.cz.  
Tel.: 604 928 069. 

VyMĚNÍM ByT 1+1 na P-7, 5. 
p bez výtahu za byt na P-8 a 9, 
možno i před priv., dám doplatek. 
campanulaos@seznam.cz.  
Tel.: 605 750 661. 

PRODáM MATRACI  
80x200x12 IKeA, nová, 1.400 Kč.,  
Tel.: 728 514 418. 

MyTÍ OKeN, čištění koberců 
a čalouněného nábytku.  
Tel.: 604 711 750. 

KOUPÍM FeLICII.  
Tel.: 602 123 253. 

FABII, OCTAVII – koupím horší 
i havarovanou. Tel.: 702 095 533. 

PRODáM DVĚ gARáŽOVá 
STáNÍ V OV, v novostavbě domu 
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.  
Cena za obě stání 299 000,- Kč. 
Tel.: 603 113 113. 

ByTOVá JáDRA – 
ReKONSTRUKCe, kvalita za 
rozumnou cenu. Tel.: 776 567 904.

MÍSTNÍ MALÍř, lakýrník, 
sádrokartonář, zednické práce, 
pokládka lina a koberců.  
Tel.: 776 56 79 04. 

MALÍřSKé A LAKýRNICKé 
PRáCe P-8. Doprava a rozpočet 
zdarma. Kvalita, spolehlivost.  
Tel.: 723 984 693. 

eLeKTROINSTALACe NOVé 
A OPRAVy kontrola elektro-
instalací v panelových bytech, 
odstranění závad, revize.  
Tel.: 608 278 778,  
e-mail: elektrobyty@gmail.com.

KLeMPÍřSTVÍ POKRýVAČSTVÍ 
NáTĚRy. Kvalitní opravy i nové 
střechy. Tel.: 605 350 665. 
www.strechyjarnov.cz. 

PeDIKúRA DO DOMU  
Praha 8. Tel.: 702 301 760.  
Možnost i dárkových poukazů.

PřeVOD ByTů DO OS. 
VLASTNICTVÍ. Vypracování 
Prohlášení vlastníka budovy. 
Zprivatizovali jsme domy MČ Pha 7 
a MČ Pha 17. GSG s.r.o. Tiskařská 
10, Pha 10. www.gsg.cz.  
Tel:: 602 342 864, 234 054 197.

PODLAhářSTVÍ – prodej 
a odborná pokládka (PVC, koberců, 
vinylu, plovoucí podlahy atd). 
Zakázku bezplatně zaměříme 
a provedeme cenovou nabídku.  
Tel.: 734 381 414. 

MASáŽe LáDVÍ – klasické, láv.
kameny, lifting obličeje, celulitida, 
baňky, Dornova metoda, kine, 
lymfodrenáž. Tel.: 284 688 918, 
608 056 067. 

PRONAJMU gARáŽ Ratibořská, 
Bohnice. Tel.: 604 340 802.

PRONAJMU garáž v ul. 
Famfulíkova. Tel.: 724 323 112. 

gARáŽ dlouhodobě pronajmu. 
Ratibořská, tel.: 603 253 905.

KOUPÍM ByT NA PRAZe 7, 8, 9.  
Preferuji byt v OV, RK nechci, stav 
nerozhoduje, nabídněte. Dluh 
nebo exekuce nevadí, může být 
i v privatizaci. Tel.: 774 720 752.

PRONAJMU ZAhRáDKU 
v Ďáblicích, hezké místo, 400m2. 
Tel.: 774 086 559. 

BIŽUTeRIe VALeRIe.  
www.bizuterievalerie.cz.  
České korálky z Jablonce.

S NASTĚhOVáNÍM IhNeD 
nabízím 2 byty na pronájem – 
menší byt 8500,- a větší 10.000,- 
s poplatky. Tel.: 777 640 390.

hLeDáM DLOUhODOBĚ pronájem 
bytu pro 2 lidi. Nemáme zvířata 
a jsme nenároční. Do ceny 
11.000,-. Děkuji za nabídku.  
Tel.: 774 514 241.

MILU – MALU. Tel.: 728 915 804. 
Ošetření problematické a kuperozní 
pleti od 550,- Kč - přírodní 
kosmetikou. Líbeznická 19,  
Praha 8, Kobylisy.

JM –úKLID. Uklidím Váš dům 
nebo byt. Jsem Češka, 38 let, ŽL, 
zkušenosti s úklidem mám. Jsem 
spolehlivá. Nejraději Praha 8, 9. Tel.: 
608 471 700. www.1jmreality.cz. 

ODDÍL KOPANé TJ SOKOL TROJA. 
Hledáme nové hráče ve věku 6 – 12 
let. Informace: Jar. Fliegl. tj-sokol-
troja@volny.cz. Tel.: 662 150 374. 

KyTAROVý VIRTUOS MILAN 
ZeLeNKA Prof. HAMU dává 
soukromé lekce. Tel.: 731 270 012. 
www.milanzelenka.uvadi.cz. 

ČISTÍMe KOBeRCe, postele, mat-
race, sedačky, křesla a židle mokrou 
metodou profi stroji Karcher – zbavte 
se prachu a roztočů, které nevidíte, 
ale pořád jsou s Vámi. Rychle, kvalit-
ně, levně. Doprava Praha 8 ZDARMA. 
Objednávky na tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz. 

gARáŽ PRONAJMU. Čimice,  
ul. K Ládví 47. Nabídky formou SMS 
na 777 331 948. Děkuji.

ZDIBy – PřeMyŠLeNÍ,  
pozemek akce 990 000 Kč za 
pozemek. Stavba do 2 let.  
Více na www.pozemkyreality.cz. 
Tel.: 604 283 865.

PřeNeCháM DOhODOU zahrádku 
v zahrádkářské kolonii v Praze 8, 
Střížkovská ul. Značka: stáří.  
Tel.: 776 613 460. 

NOVá PRODeJNA KRMIV pro psy 
té nejvyšší kvality. Rozvoz po Praze 
8 zdarma! Prodejna: Lublinská 574, 
Praha 8 – Troja. Tel.: 603 372 239, 
www.ikrmiva.eu. 

MASáŽe KOByLISy, zkušená 
masérka, východní a evropské 
techniky, www.prahamasaz.cz.  
Tel.: 773 203 325.

VýKLAD TAROT. KAReT. 
Astrologická poradna.  
www.astrojana.it.cz. Malečková. 
Tel.: 603 910 103. 

KOUPÍM ByT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, 
neoprávněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy 
na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu a pod. 
a dát čas na vystěhování. Seriozní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

hLeDáM gARS. – 2+1 v Praze 
max do 11 000,- nebo 3+kk – 
4+1 do 13 000,- vč. popl.. Tel.: 
603 257 202. 

VeŠKeRé OPRAVy OBUVI, 
tašek, batohů a jiné galanterie. 
Čumpelíkova 1222 Praha 8.  
Tel.: 284 686 074.

MALÍřSKé A LAKýRNICKé 
PRáCe. Václav Kovanda.  
Tel.: 723 022 892. 

PRONAJMU v rodinném domě 
pokoj se šatnou a vlastním sociálním 
zařízením 32 m2 včetně parkování. 
Líbeznice u Prahy. Cena včetně 
poplatků 5800,-. 604 943 669. 

PRONAJMU gARáŽ P8,  
Fr. Kadlece. Tel.: 604 820 863. 

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

BOJÍTe Se ReALITeK? Prodáme 
Vaši nemovitost v garantované 
kvalitě služeb České spořitelny. 
Mgr. Ondřej Tesař, poradce Realitní 
společnosti České spořitelny pro 
tuto oblast. email: otesar@rscs.cz, 
tel. 734 358 638. 

CeNTRáLA ČIŠTĚNÍ  
koberců a nábytku pro Prahu 8. 
Používáme extrakční metodu. 
Zkušenosti, respekt k seniorům.  
Tel.: 602 877 566. 

PROVeDeMe VeRTIKUTACI 
Vašeho trávníku naším 
vertikutátorem. Sekání zarostlých 
pozemků. Tel.: 724 006 275. 

úKLIDOVá FIRMA, mytí oken, úklid 
po rekonstrukci a po malování. Tel.: 
724 006 275. www.chciuklidit.cz. 

úČeTNICTVÍ, AUDIT, DANĚ. 
Zpracování daň.přiznání.  
Ing. Pavel Síč, tel. 605 240 767, 
www.lupapromo.cz.

KVALITA Z NĚMeCKA – dovoz 
drogerie, kosmetiky, potravin.  
Výdej objednávek – Katovická 409. 
www.kvalitaznemecka.cz. 

gARáŽ K PRONáJMU P-8 Bohni-
ce. Jedno stání, vlastní el hodiny. 
Plocha 19 m2. Tel.: 777 213 321. 

PeNSION21.eU Ubytování pro 
firmy i pro rodiny s dětmi za 
příznivé ceny. Tel.: 777 213 321.

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. 
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