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Na Elsnicově náměstí vznikne 
kavárna s terasou a herními prvky

 

Policisté při několika akcích 
zasáhli proti kriminálníkům na Palmovce
 

Děti ze severní části Prahy 8 
mají další nová hřiště

Fórum: S jakým programem pro občany Prahy 8 
vstoupíte do roku 2013?

Karlínské farmářské trhy  
mají úspěch i v chladném počasí

 

Karlínské Spektrum – to je nabídka i pro dospělé
 

Zateplování školských budov končí, 
zbývají už jen tři objekty

 

Fotbalový Meteor  
zažil vcelku úspěšný podzim
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Vážení spoluobčané,
prosinec je zde, a tak jsem pojal sloupek tak 

trochu vánočně. A začneme rovnou dárky, 

protože Praha 8 jeden velmi dlouho očekáva-

ný dostane. Během prosince se totiž veřejnos-

ti konečně otevřou brány plaveckého komple-

xu Šutka. Nad rozbudovaným areálem, jehož 

stavba se započala před dlouhými pětadvaceti lety, visel po většinu času 

existenční otazník a torzo plavecké haly chátralo. Velmi mile mě tak 

potěšil přístup současného vedení hlavního města v čele s primátorem 

Bohuslavem Svobodou. Ten nejenže slíbil Šutku dokončit, ale skutečně 

se mu to, jako prvnímu pražskému primátorovi za čtvrtstoletí, podařilo. 

Na čas Vánoc si pro vás městská část připravila mnoho zajímavých akcí. 

Například 10. prosince se na Karlínském náměstí slavnostně rozsvítí 

vánoční strom, na což jste všichni srdečně zváni. Chybět samozřejmě 

nebude ani doprovodný program. Pěkný letošní smrk opět pochází pří-

mo z osmé městské části, a to z Feřtekovy ulice v Bohnicích.

Do kalendáře si taktéž zapište 16. prosinec, kdy na náměstí ve Sta-

rých Bohnicích bude probíhat jubilejní pátý ročník Starobohnického 

vánočního těšení. Na programu jsou mimo jiné jarmark lidových ře-

mesel, živá hudba a samozřejmě stánky plné dobrot.

Na závěr drobnost z fungování radnice. Vzhledem k žádostem obča-

nů jsme začali vysílat jednání zastupitelstva živě na internetu. Uvědo-

mujeme si, že ne každý má čas ho pravidelně navštěvovat.

Přeji příjemné prožití vánočních svátků  

a hodně úspěchů v novém roce.

 Jiří Janků
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Zpravodajství

Elsnicovo náměstí ozdobí kavárna 
Lidé v internetové anketě o budoucí podobě 

Elsnicova náměstí vyjádřili podporu variantě 

s kavárnou s terasou a vodními herními prvky. 

Následujícím krokem bude uspořádání panelu 

odborníků, diskuse se zástupci veřejnosti a za-

hájení vypracování projektové dokumentace.

Občané mohli hlasovat o čtyřech variantách 

budoucího uspořádání náměstí s tím, že nos-

nou myšlenkou architektonického a urbanis-

tického řešení je přiznání a odhalení koryta 

Rokytky, znovuzapojení vody do městské zá-

stavby a odkrytí prvního silničního mostu z du-

saného betonu v Čechách. 

„Lidé se přiklonili k variantě s kavárnou 

s terasou a vodními herními prvky. Na zákla-

dě tohoto výsledku uspořádáme v lednu panel 

odborníků, aby přednesli své odborné sta-

novisko, jednat budeme i se zástupci veřej-

nosti. Následně budeme řešit celou koncepci 

prostoru,‟ prohlásila radní Prahy 8 Markéta 

Adamová. 

Příprava revitalizace Elsnicova náměstí a rea-

lizace samotná je rozdělená do tří časových blo-

ků – dosud proběhla příprava nezbytných pod-

kladů, jako je vyměření inženýrských sítí, spolu 

se zpracováním studií. Ve stávající druhé etapě 

byl ponechán prostor veřejnosti, která si sama 

vybrala, jakým směrem se má radnice vydat při 

rekonstrukci náměstí, na což naváže vypracová-

ní projektu. Poslední etapa se bude týkat zajiš-

tění financování a revitalizace samotné.

„Není od věci zaměřit se i na počet hlasu-

jících. Anketa se sice konala kvůli manipulaci 

s hlasováním znovu, ale finálního hlasování se 

zúčastnilo jen 265 osob,‟ dodala radní. -hš-

Vítězná varianta počítá s kavárnou a vodními herními prvky 

Již dostavěný plavecký areál 

Šutka by se měl návštěvníkům 

otevřít do Vánoc. Konkrétní da-

tum závisí na rozhodnutí hygie-

niků. „Čekáme, až řeknou ano, 

voda je připravená, lidé mohou 

přijít,‟ vysvětlila městská radní 

Aleksandra Udženija. Lidé uvnitř 

zařízení, odkud lze vidět metro-

poli jako na dlani, najdou 50 me-

trů dlouhý bazén s osmi drahami 

a akvapark. 

Všechny bazény už jsou plné. 

Protože vodu budou čistit hlavně 

speciální UV lampy, není na spor-

tovišti cítit chlór, jak je běžné jin-

de. Její konečná teplota se vyšpl-

há na 25 až 30 stupňů. Akvapark 

s vířivkami, protiproudy, brouzda-

lišti pro děti, gejzíry nabídne i dva 

tobogany o 73 a 74 metrech. Byť 

jej od bazénu oddělují turnikety, 

speciální vstupenka nebude třeba. 

Stejně tak ke vstupu do sauny po-

stačí lidem jediný lístek. Příští rok 

ještě přibudou restaurace, bow-

ling a tělocvična.

Práce započaly v roce 1987. 

Stavba pak několik let stála, 

zkomplikovaly ji restituce i nedo-

statek financí. „Je to přesně za-

řízení, které v severní části Prahy

po celá dlouhá léta chybělo. Kdo si 

chtěl pořádně zaplavat, musel až 

do Podolí,‟ konstatoval starosta 

Prahy 8 Jiří Janků.  -jf-

Bazén Šutka čeká už jen na otevření
Bazén si před 
otevřením přišli 
prohlédnout 
i starosta Prahy 
8 Jiří Janků 
a pražská radní 
Aleksandra 
Udženija

Areál je již připraven, včetně parkovacích stání

Výsledky hlasování:
1. Volný prostor 85 hlasů 
2.   Rampa s vodními 

herními prvky  16 hlasů 
3.  Kavárna s terasou 

nad Rokytkou 30 hlasů 
4.  Kavárna s terasou nad Rokytkou 

a vodními herními prvky 134 hlasů
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Zpravodajství

Jednání zastupitelstva  
budou živě na internetu

Jednání Zastupitelstva 

MČ Praha 8 mohou 

lidé nově sledovat živě 

na internetu. Poprvé 

budou mít příležitost 

5. prosince. „Lze tak 

jednoduše a z pohodlí 

domova sledovat dění 

na zastupitelstvu,‟ říká 

radní Tomáš Slabihou-

dek, který má zavede-

ní a koordinaci on-line 

přenosů na starosti.

Proč jste se rozhodli přistoupit  
k přenosům ze zastupitelstva on-line?

Především jsme vycházeli z Programového prohlá-

šení Rady městské části z roku 2010, kde se k tomuto 

kroku zavazujeme. Vyšli jsme také vstříc těm obča-

nům Prahy 8, kteří se zajímají o dění ve své obci, ale 

nemohou se například ze zdravotních či časových dů-

vodů jednání zúčastnit osobně. Počínaje 5. prosincem 

bude každé další zastupitelstvo městské části přená-

šeno živě na internetové stránce www.praha8.cz.

Jak složitá byla příprava zavedení přenosů?
V prvé řadě jsme si zjistili právní rámec, zda pře-

nos je v souladu s českými zákony, až poté jsme 

začali řešit technickou stránku. Je s podivem, kolik 

papírování je nutné vyřídit. Každý občan musí před 

svým vystoupením podepsat Přihlášku do diskuse, 

kde je upozorněn, že jeho projev bude přenášen živě 

pomocí internetu. Stejně tak i samotní zastupitelé 

podepisují, z důvodu právní opatrnosti, jednorázové 

vyjádření, ve kterém berou na vědomí, že od letoš-

ního prosince jsou jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 

přenášena on-line.

Jsou nějaké právní nejasnosti,  
například z pohledu ochrany osobních údajů?

Legislativní rámec v této záležitosti je bohužel vel-

mi nejasný a nejednoznačný. Nechali jsme si zpraco-

vat právní názor od Úřadu na ochranu osobních úda-

jů, ze kterého vyplynulo, že samotný on-line přenos 

je z hlediska ochrany osobních údajů možný, avšak 

zveřejňovat následný audiovizuální záznam jeho 

umístěním na internetových stránkách pro pozdější 

zhlédnutí, je z tohoto hlediska prozatím velmi nejed-

noznačný. Samotný Úřad na ochranu osobních údajů 

se k tomuto vyjádřil negativně, s tím, že v tomto pří-

padě by muselo dojít k „anonymizaci‟ celého zázna-

mu a tím by se jeho vypovídající hodnota pro občany 

snížila na minimum. 

Očekáváte nějaké změny v legislativě?
Podle mých informací je připravována novela zá-

kona o obcích, která jednoznačně upraví tuto mož-

nost a dá tak obcím potřebnou právní jistotu. Zákon 

by měl platit od příštího roku, proto pevně věřím, že 

v následujícím roce budeme moci i my celé záznamy 

umístit na internet k volnému zhlédnutí. Obce, které 

tak činí již nyní, se vystavují možnosti právního po-

stihu, a tomu se já chci jednoznačně vyhnout. 

Na kolik přijde městskou kasu  
jeden on-line přenos?

Vzhledem k vysokým nákladům od profesionálních 

společností, zhruba 25 až 30 tisíc korun za zasedá-

ní, jsem toto řešení zavrhl a začali jsme řešit situaci 

vlastními silami. Pořizovací náklady kamer jsou v řádu 

několika tisícikorun, počítač, který zvládne streamovat 

video v reálném čase, jsme vybrali z inventáře odboru 

informatiky a současná internetová konektivita plně 

dostačuje k pokrytí vysílání. Celá akce tak jednorázo-

vě vyjde řádově na několik tisícovek a další přenosy ze 

zasedání jsou pak zahrnuty v ceně a nevznikají žádné 

vícenáklady. Při konání pěti řádných zastupitelstev za 

rok to pro městskou část znamená úsporu ve výši 100 

až 150 tisíc korun, které tak můžeme využít efektiv-

něji v jiných oblastech.  -vk-

Rozsviťte s námi  
vánoční strom  

Prahy 8
 

pondělí 10. prosince 2012
Karlínské náměstí (mezi ulicemi 

Křižíkova a Sokolovská)
 

Zahájení programu v 17 hodin:
n  vánoční dílny  

(medové svíčky, vánoční  
ozdoby, malování perníčků)

n  vystoupení dětských  
pěveckých  
a tanečních souborů

n svařák, káva, čaj

Slavnostní rozsvícení  
vánočního stromu  

v 18 hodin

Srdečně zvou MČ Praha 8,  
DDM Karlínské spektrum  

a Karlín sobě

Schématický plánek  
zabíraných částí jednacího sálu

Rada MČ Praha 8

Prostor 
pro zastupitele 

MČ Praha8

Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3

Prostor 
pro občany 

a zaměstnance 
úřadu

Domy, které v prosinci 
dostanou výzvy 
k privatizaci 
Termín 1. 12. 2012  
až 15. 12. 2012

n Karlín
TC Pobřežní 48/29 
a Sokolovská 75/29
Pobřežní 70/122
Pernerova 28/397
Pernerova 44/558

Termín 16. 12. 2012  
až 31. 12. 2012

n Karlín
Sokolovská 5/34
TC Sokolovská 99/101 
a Sokolovská 101b/101
Křižíkova 7/255
TC Vítkova 34/350 
a Vítkova 36/333
Křižíkova 72/459
Jirsíkova 4/540
n Libeň
TC Na Rokytce 10/1114, 
Na Rokytce 12/1113, 
Na Rokytce 14/1112, 
Na Rokytce 16/1111, 
Na Rokytce 18/1106, 
Pivovarnická 4/1104, 
U Libeňského pivovaru 
15/1139 a U Libeňského 
pivovaru 17/1140
Zenklova 80/1419
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Bezpečnost

Požádala o pomoc 
a on naplánoval  
její přepadení
Pracovníky 2. oddělení Služby 

kriminální policie vyšetřování Ob-

vodního ředitelství policie Praha 

III (dále jen SKPV) byl zadoku-

mentován a objasněn trestný čin 

loupeže, kterého se dopustili tři 

pachatelé. Poškozená požádala 

36letého muže (muž č. 1) o po-

moc při výběru a směně peněz 

a jejich odeslání na Slovensko. 

Muž č. 1 následně oslovil 40letého 

komplice (muž č. 2), který vzápětí 

kontaktoval dalšího 45letého (muž 

č. 3) a spolu se domluvili, že po-

škozenou o hotovost oloupí.

Vlastní přepadení měl provést 

muž č. 3, přičemž muž č. 2 mu 

k tomu zapůjčí své vozidlo VW 

Passat. 22. října muž č. 1 svým 

vozidlem Suzuki odvezl poškoze-

nou do pobočky České spořitel-

ny v Bohnicích, kde si poškozená 

vybrala 430 tisíc korun. Následně 

ji doprovodil do směnárny v Pra-

ze 1, kde poškozená část peněz 

rozměnila na 12 tisíc eur, které si 

spolu s pokladním blokem uložila 

do igelitové tašky. Muž č. 1 pře-

svědčil poškozenou, aby peníze na 

Slovensko neposílala prostřednic-

tvím České pošty, ale přes banku, 

ve které peníze vybírala. Takto ji 

vylákal zpět do Bohnic. Muž č. 3 

je po celou dobu sledoval ve vo-

zidle VW Passat.  Během čekání 

v bance předala poškozená muži 

č. 1 obálku s hotovostí, ten využil 

nestřeženého okamžiku a z obál-

ky odcizil 3500 eur i s pokladním 

blokem ze směnárny. Po odcizení 

peněz se z banky vzdálil a peníze 

ukryl do svého vozidla Suzuki. 

Následně se do banky vrátil 

a ženu přesvědčil, že ví o jiné ban-

ce, kde to bude lepší. Takto vylá-

kal poškozenou ven z banky, kde 

na ně již čekal muž č. 3. Ve vhod-

ný okamžik muž č. 3 chytil poško-

zenou z pravé strany přes rameno 

a z levé strany jí nastříkal slzný 

plyn do očí. Následně jí z ruky vy-

trhl igelitovou tašku, povalil ji na 

zem a začal utíkat. Muž č. 1 utíkal 

za mužem č. 3, aby u poškozené 

vzbudil dojem, že pachatele pro-

následuje. Muž č. 3 předal odci-

zenou igelitovou tašku muži č. 2, 

přičemž inkasoval odměnu ve výši 

40 tisíc korun. Žena musela být 

vzhledem ke svým zraněním pře-

vezena k lékařskému ošetření. 

Komisař SKPV zahájil téhož dne 

trestní stíhání muže č. 1 a zadrže-

ní zbylých dvou pachatelů bylo pro 

zkušené policisty jen dílem okamži-

ku. K němu došlo 24. října v obci 

Zdiby. Pro pachatele bylo velkým 

překvapením, když jejich vozidlo 

obklopili urostlí ozbrojení policisté 

a během okamžiku jejich pohodlí 

na sedačkách vozidla vystřídalo ne-

pohodlí tvrdé země za zvuku zacva-

kávajících se pout na jejich rukou. 

Ve vozidle muže č. 1 byla nalezena 

odcizená částka 3500 eur. V pro-

storu zahradní osady Veltěž-Zdiby 

byla zajištěna další část finanč-

ní hotovosti (viz foto). Část peněz 

byla zajištěna i u zadržených osob. 

Při prohlídce útěkové trasy muže 

č. 3 (viz foto) byly nalezeny osobní 

doklady poškozené a oblečení, ve 

kterém loupež spáchal. Zároveň 

bylo zajištěno vozidlo pachatelů. 

Z odcizené finanční hotovosti poli-

cisté našli 245 tisíc korun. Zbytek 

pachatelé stačili prohýřit na výher-

ních automatech. 

Olupoval barmanky 
Policisté 2. oddělení SKPV OŘ 

Praha III objasnili případy dvou 

loupežných přepadení, kterých 

se dopustil 32letý muž v Praze 8 

a v Praze 3. 24. října ráno v So-

kolovské ulici vstoupil pachatel 

do herny, kde žádal rozměnit 50 

korun. Po jejich prohrání na vý-

herním automatu si natáhl kapuci, 

obešel barový pult a se sprostými 

výrazy udeřil barmanku pěstí do 

obličeje, následkem čehož poško-

zená upadla na zem. Pachatel si 

mezitím otevřel zásuvku, kde byla 

uložena tzv. kasírtaška a drobné 

mince. Když se poškozená začala 

zvedat ze země, tak ji pachatel 

opět za sprostého nadávání ude-

řil pěstí do obličeje a s odcizenými 

penězi ve výši skoro 16 tisíc ko-

run z herny utekl. Téhož dne od-

poledne pachatel přišel do herny 

v ulici Táboritská v Praze 3. Pro-

tože se v tu dobu u baru nacházeli 

dva zákazníci, požádal barmanku, 

aby mu ukázala toalety. Po použi-

tí záchodu z herny odešel, avšak 

později se do herny vrátil, přičemž 

v podniku se nacházela pouze bar-

manka. Pachatel se opět zeptal na 

možnost použití toalet. Při návra-

tu šel ihned za barový pult, prud-

ce strčil do barmanky, která v tu 

dobu seděla na barové židli a dě-

lala dokumenty. Po pádu na zem 

ji pachatel pěstí udeřil do obličeje 

a vytáhl nůž, který jí držel u krku 

za současné výhružky, že ji zabije, 

pokud bude křičet. Následně byla 

barmanka nucena pachateli pro-

zradit, kde jsou peníze. Pachatel 

vzal kasírtašku a z herny odešel. 

U dveří ještě barmanku varoval, 

že pokud bude křičet, tak se vrátí 

a zabije ji. Pachatel odcizil 12 tisíc 

korun. Komisařem SKPV po zahá-

jení trestního stíhání byl dán ná-

vrh na vzetí pachatele do vazby. 

npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň 

ZáPISNíK POlIcISTy
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Bezpečnost

Policisté „čistili‟ Palmovku od kriminálníků
Od poloviny letošního roku stupňovala radni-

ce Prahy 8 tlak na řešení bezpečnostní situace 

na Palmovce. Prodej drog, kumulace problé-

mových a nepřizpůsobivých osob a trestná 

činnost spojená s pochybnými provozovnami 

s výherními automaty zatěžuje tuto lokalitu 

již delší období. Radnice spolu s policií proto 

přistoupila ke zvýšeným bezpečnostním opat-

řením, jejichž výsledkem mělo být rozkrytí 

drogové a kriminální scény a zadržení jejich 

hlavních organizátorů. Operativní činnost kri-

minální policie probíhala v delším časovém 

období, které je potřebné k zajištění takových 

důkazů, na základě kterých mohou být osoby 

páchající trestnou činnost zadrženy, umístěny 

ve vazbě a trestně stíhány. 

„Vždy jsme vnímali oprávněné stížnosti ob-

čanů na trestnou činnost na Palmovce. Ovšem 

na druhé straně jsme museli respektovat přísné 

podmínky policie a zachovat mlčenlivost o její 

činnosti,‟ sdělil starosta Prahy 8 Jiří Janků.

V říjnu policisté provedli na Palmovce několik 

připravovaných operativních akcí. Při nich byli 

na základě předchozího souhlasu státního zá-

stupce Obvodního státního zastupitelství v Pra-

ze 8 zadrženi drogoví dealeři OPL metamfeta-

minu (pervitinu), prodávající drogu zejména 

v této lokalitě v nonstop barech a hernách a na 

ulici i v okolí základní školy. Jedná se o osoby 

romské národnosti s bohatou jak drogovou, 

tak majetkovou trestní minulostí. Při osobních 

a domovních prohlídkách byly zajištěny sáčky 

s bílou krystalickou látkou, která je předmětem 

znaleckého zkoumání z oboru chemie, obalový 

materiál na prodej drog a finanční hotovost. 

Při raziích byly Policií České republiky a Měst-

skou policií obsazeny a zablokovány veškeré úni-

kové cesty z lokality. Z heren a barů bylo před-

vedeno celkem 42 osob, které byly vyslechnuty 

zejména kvůli pouličnímu prodeji drog a jiné 

trestné činnosti páchané v této lokalitě. Dále bylo 

v souvislosti s tím provedeno několik domovních 

prohlídek. Tímto byly získány nejen usvědčující 

důkazy proti drogovým dealerům, ale i poznatky 

pro další operativní rozpracování. 

Zadržené osoby byly obviněny z přečinu ne-

dovolená výroba a jiné nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 

trestního zákoníku. Na uvedené drogové dea-

lery byla uvalena vazba.

Akce provedlo 4. oddělení Odboru obecné 

kriminality Služby kriminální policie a vyšet-

řování OŘP Praha III ve spolupráci s dalšími 

policejními útvary a strážníky Městské policie 

Praha 8. 

„Trpělivost při takto plánovaných akcích se 

určitě vyplácí. Hlavní organizátoři pouličního 

prodeje drog jsou dnes ve vazbě. Další osoby, 

které s nimi spolupracovaly, jsou nyní vyšetřo-

vány. Situace na Palmovce se uklidnila, lokalita 

je pod neustálým dohledem a kriminální živ-

ly dnes vědí, že jejich působení na Palmovce 

je u konce. Také součinnost policie, strážníků 

a radnice je v posledních dvou letech na nej-

vyšší možné úrovni,‟ řekl Janků.

Ten se začátkem října spolu s dalšími před-

staviteli radnice, státní i městské policie setkal 

v ZŠ Palmovka s jejím ředitelem a zástupkyní 

rodičů žáků. Tématem byla právě bezpečnost-

ní situace v lokalitě, na kterou si tamní lidé 

oprávněně stěžovali. Policejní zátah přišel jen 

pár dnů poté.

Stav na Palmovce se ale začal řešit již dříve. 

V září letošního roku byla započata spoluprá-

ce mezi Městskou policií Praha 8 a Policií ČR 

prostřednictvím mobilní služebny zakoupené 

pro zvýšení bezpečnosti radnicí osmého obvo-

du. V praxi to znamená, že veškeré poznatky 

z monitoringu, lustrací osob a dalších informací 

z terénu, které Městská policie získá, jsou oka-

mžitě předávány Místnímu oddělení PČR Libeň, 

a ta zajistí jejich předání kriminální policii.   

„V oblasti bezpečnosti však nejde jen Palmov-

ku,‟ podotýká starosta. „Problematická jsou 

i jiná místa, jako například okolí nám. Dr. Holé-

ho u supermarketu Albert. Po setkání zástupců 

radnice, Městské policie a bezpečnostního ma-

nažera firmy Ahold byly dohodnuty kroky, které 

situaci v okolí zklidní. Viditelná změna by měla 

přijít na konci letošního roku po stavebních 

úpravách okolí supermarketu,‟ dodal Janků.

Další akcí byla kontrolní a bezpečnostní akce 

v lokalitě sídliště Malá Skála. 4. října ve 22 hodin 

hlídky psovodů a autohlídky Městské Policie Pra-

ha 8 spolu se zástupcem Odboru krizového říze-

ní prověřily prostory v okolí sídliště Malá Skála 

a přilehlém parku, chatové kolonii a opuštěných 

budovách pod bazénem Šutka. Na základě pod-

nětů občanů bylo podezření, že se v těchto ob-

jektech nachází zvýšený počet závadových osob, 

které páchají drobné krádeže a neoprávněně 

užívají objekty pod bazénem Šutka. 

Na místě bylo strážníky zajištěno celkem de-

vět jedinců, u kterých byla ověřena totožnost 

a následně prověřeno, zda se nenacházejí v da-

tabázi hledaných osob. Byla provedena kontrola 

všech objektů na omamné a psychotropní lát-

ky, závadový alkohol nebo jiné nebezpečné lát-

ky či hořlaviny. Po kontrole byly všechny osoby 

z prostoru vykázány z důvodu neoprávněného 

užívání staveb na pozemku hl. m. Prahy. -lp-

Debaty o bezpečnosti na Palmovce se začátkem října zúčastnili i (zleva) šéf strážníků v Praze 8 
Jaroslav Kašpárek, vedoucí libeňského okrsku Jaroslav Kudláček, starosta Prahy 8 Jiří Janků, ředitel 
ZŠ Palmovka Pavel Kropík a zástupce vedoucího MOP libeň Zdeněk Pohunek

Od září na Palmovce funguje pojízdná služebna 
strážníků, kteří mimo jiné monitorují pohyb 
závadových osob
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Severní část osmého obvodu zdobí další dět-

ská hřiště. Areál v Okořské ulici v Čimicích se 

rozšířil o nové pískoviště s plachtou na zakry-

tí, čtyři lavičky a nové herní prvky. Konkrétně 

pružinové houpadlo, požární auto (herní prvek 

pro děti ve věku dva až šest let) a menší herní 

sestavu se skluzavkou. Pro vyšší bezpečnost 

nejmenších pod herními prvky vznikly dopado-

vé plochy z křemičitého písku a stávající oplo-

cení se vyměnilo za nové. Středem hřiště vede 

pochozí mlatový chodník.

Zcela nové dětské hřiště radnice vybudovala 

v Kostřínské ulici v Bohnicích. Má rozlohu 120 

metrů čtverečních a nahradilo bývalou asfalto-

vou plochu. Herní prvky jsou určeny pro děti 

ve věkové kategorii dva až osm let. Jedná se 

o dětský domeček, vahadlovou houpačku, dvě 

pružinová houpadla, tabule na kreslení a pís-

koviště. Na hřišti je pochozí mlatový povrch. 

Areál je oplocen, jeho návštěvníci mohou vy-

užít i čtyř parkových laviček a dvou odpadko-

vých košů. -red- 

Praha je nejen architektonickým a kulturním srd-

cem Evropy, ale zcela jistě i srdcem přírodním. 

Žádné jiné hlavní město se Praze nemůže vyrov-

nat co do rozmanitosti a krásy zeleně na území 

města. Vždyť v katastru Prahy je vyhlášeno cel-

kem 90 zvláště chráněných území, které zaujíma-

jí plochu 2200 hektarů (tedy čtyři procenta z cel-

kové rozlohy města). Dále je v Praze vyhlášeno 

také 12 přírodních parků, které se rozkládají na 

zhruba pětině rozlohy a tvoří tak Prahu nejenom 

esteticky krásnou, ale i příjemnou na bydlení.

Jednou z obzvláště významných přírodních 

památek je Přírodní památka Trojská rozkláda-

jící se na jižním svahu nad Trojskou ulicí.

Tato přírodní památka je rozdělena na dvě 

části, přičemž na východní části (nad tram-

vajovou zastávkou Nad Trojou) se vyskytují 

především stepní druhy trav a hmyzu a taktéž 

je tato plocha zajímavá výskytem vzácné růže 

galské, která je předkem většiny okrasných 

růží a svým jménem odkazuje na dávné Kelty.

Západní část této přírodní památky byla his-

toricky (vycházíme z mapy stabilního katastru 

z roku 1838) v horní části pozemku pastvinou, 

ve střední části byla vinice a ve spodní části 

ovocný sad. Přibližně od druhé světové války 

začalo díky absenci hospodaření území pozvol-

na zarůstat až do stavu celkového pokrytí keři 

a stromy a hrozilo, že díky zahuštění poros-

tu již nebude nutné památku chránit, protože 

předmět ochrany (společenství teplomilných 

bylin a hmyzu) se zde již nebude vyskytovat.

Proto zde došlo na základě vypracovaného 

plánu péče v letech 2003 až 2006 k postup-

nému odstranění většiny porostu a navrácení 

plochy do stavu, v jakém má ochrana smysl. 

V následujících letech pak na ploše probíhaly 

udržovací práce, aby nedošlo k opětovnému 

zarůstání plochy.

Ukázalo se, že uvnitř chráněného území pře-

žívá v semenné bance stále ještě řada velmi 

vzácných rostlin (např. kriticky ohrožené dru-

hy chruplavník rolní a černucha rolní, které 

velmi rychle zareagovaly na uvolnění keřo-

vého a stromového patra a na asanovaných 

plochách po mnoha letech (často i desítkách) 

vykvetly.

Tato práce se vyplatila a na ploše se nejprve 

objevily vzácné druhy plevelů a následně došlo 

i k samovolnému navrácení travních společen-

stev na téměř celou plochu území.

Vzhledem k tomu, že Trojská patří z hledis-

ka botaniky a entomologie v rámci hlavního 

města Prahy k nejcennějším, proběhl v roce 

2011 na nejzápadnější části další zásah (již 

mimo přírodní památku), který tuto odborníky 

velmi dobře hodnocenou plochu ještě o 3000 

metrů čtverečních rozšířil. Tyto práce proběh-

ly za přispění grantu od pražského magistrátu. 

V rámci nich došlo k uvolnění soliterních ovoc-

ných stromů (v místě byl původně sad), na 

které jsou vázány vzácné druhy hmyzu, které 

pro svůj život potřebují odumřelé části těchto 

stromů v kombinaci s přímým slunečním svi-

tem, který v zapojeném porostu není.

Celkově zde bylo odstraněno mnoho ne-

vhodných dřevin a keřů s přihlédnutím na co 

nejmenší narušení plochy mechanizací, nebo 

nevhodnou chemií. Větší dřevní průměry byly 

ponechány na ploše k postupnému zetlení jako 

další biotop pro hmyz. 

V následujících letech by na celé ploše přírod-

ní památky měly probíhat už jen udržovací práce 

(zamezení výmladnosti z kořenového systému 

odstraněných dřevin), tak, aby za pár let byla 

památka schopna fungovat i bezzásahově.

Věříme, že pečlivý, odborný a ohleduplný pří-

stup k pražské přírodě bude udržovat ceněné 

dědictví pro Pražany dalších desetiletí a je dob-

ré, že pražský magistrát ve své grantové politice 

ochranu zeleně podporuje. Zdeněk Drmla

Děti mají další místa ke hraní a zábavě

Přírodní památka Trojská – cenná lokalita

Hřiště 
v Kostřínské 
ulici nahradilo 
asfaltovou 
plochu 
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Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů PROSINEc 2012

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Pekařova x Jestřebická 6. 12. 13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce 6. 12. 14.00–18.00

Na Přesypu x Pod Přesypem 6. 12. 15.00–19.00

U Pekařky 7. 12. 13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická 7. 12. 14.00–18.00

Na Pěšinách x Pod Statky 7. 12. 15.00–19.00

 Pobřežní x U Nádražní Lávky 8. 12. 9.00–13.00

Janečkova 8. 12. 10.00–14.00

Jirsíkova x Malého 9. 12. 9.00–13.00

Kandertova x Lindnerova 9. 12. 10.00–14.00

K Haltýři x Velká skála 10. 12. 12.00–16.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 10. 12. 13.00–17.00

Braunerova x Konšelská 10. 12. 14.00–18.00

U Slovanky x Dolejškova 11. 12. 13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém 11. 12. 14.00–18.00

Šiškova 11. 12. 15.00–19.00

V Zámcích (u domu 51 / 64) 12. 12. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 12. 12. 14.00–18.00

Kotlaska 12. 12. 15.00–19.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 13. 12. 13.00–17.00

Pod Vodárenskou Věží 
x Nad Mazankou 13. 12. 14.00–18.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou 
a S. K. Neumanna) 13. 12. 15.00–19.00

Drahorádova 14. 12. 13.00–17.00

Lindavská 14. 12. 14.00–18.00

Na Přesypu x Pod Přesypem 14. 12. 15.00–19.00

Kašparovo Náměstí 15. 12. 9.00–13.00

Kurkova (parkoviště) 15. 12. 10.00–14.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 17. 12. 12.00–16.00

Křivenická x Čimická 17. 12. 13.00–17.00

Stejskalova x U Rokytky 17. 12. 14.00–18.00

Pernerova x Sovova 17. 12. 15.00–19.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 18. 12. 12.00–16.00

Šimůnkova (slepý konec) 18. 12. 13.00–17.00

Kotlaska (u MŠ) 18. 12. 14.00–18.00

U Sluncové x Za Invalidovnou  18. 12. 15.00–19.00

Hnězdenská x Olštýnská 19. 12. 13.00–17.00

V Nových Bohnicích x K Farkám 19. 12. 14.00–18.00

Gdaňská x Toruňská 19. 12. 15.00–19.00

K Mlýnu x Chorušická 19. 12. 12.00–16.00

Dolákova x Hackerova x Kusého 20. 12. 13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí 20. 12. 14.00–18.00

Kubíkova (u DD) 20. 12. 15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice) 20. 12. 16.00–20.00

Na Truhlářce 21. 12. 13.00–17.00

Pivovarnická  21. 12. 14.00–18.00

Podhajská Pole (parkoviště) 21. 12. 15.00–19.00

Roudnická (za ul. Bešťákovou) 21. 12. 16.00–20.00

Na Popelářkou 22. 12. 8.00–12.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou 
a Pernerovou) 22. 12. 10.00–14.00

Třeboradická x Košťálkova 23. 12. 9.00–13.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou 
(parkoviště) 23. 12. 10.00–14.00

Korycanská x K Ládví 27. 12. 12.00–16.00

Řešovská x Zelenohorská  27. 12. 13.00–17.00

Písečná x Na Šutce 31. 12. 12.00–16.00

Dolejškova x U Slovanky 31. 12. 13.00–17.00

   
HARMONOgRAM MIMOřáDNýcH VElKOOBJEMOVýcH 
KONTEJNERů NA BIO ODPAD PROSINEc 2012

Nad Pentlovkou x Na Bendovce 8. 12. 13.00–17.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou 
a S.K. Neumanna) 9. 12. 8.00–12.00

Na Stráni x Na Jabloňce 8. 12. 8.00–12.00

Turská x K Větrolamu 9. 12. 11.00–15.00

Přívorská x Hanzlíková 8. 12 11.00–15.00 

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 15. 12. 9.00–13.00 

Klecanská x Na Ládví 15. 12. 10.00–14.00

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.
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Doprava, pozvánky

O parkovacích zónách rozhodl „kulatý stůl‟
Nad výsledky ankety na téma „Ano či Ne par-

kovacím zónám v Praze 8‟, které se mohli zú-

častnit obyvatelé osmé městské části během 

senátních voleb, se v listopadu sešel „kulatý 

stůl‟. 

Účast v této pracovní skupině přijali nejen 

členové zastupitelstva z řad koalice a opozi-

ce, ale i odborníci na dopravu, reprezentanti 

policie a občanských sdružení.

Rada osmé městské části na jejich doporu-

čení  přijala finální stanovisko k instalaci zón 

v jednotlivých částech Prahy 8. „Parkovací 

zóny hodláme zavést v Karlíně a dolní Libni. 

Účastníci kulatého stolu rozhodli jednomy-

slně,‟ řekl zástupce starosty Prahy 8 Michal 

Švarc. „V horní Libni, v Kobylisích či v Ďáb-

licích jsme na doporučení odborníků nechali 

vypracovat projekt také, ale občané těchto 

oblastí v anketě zóny odmítli. Obáváme se, 

že i tam postupem času dojde ke zhoršení 

situace, obzvláště po plánovaném zavedení 

placených zón ve Vysočanech a na Proseku,” 

uvedl Švarc. 

Ten s výsledky ankety a jednání „kulatého 

stolu‟ seznámil obyvatele Karlína během besedy 

v DDM Spektrum Na Karlínském náměstí. Ob-

čané přijali informace o plánovaném zavedení 

s uspokojením. Finální rozhodnutí o instalaci zón 

je nyní v rukách pražského magistrátu. -jf-

Místostarosta 
Michal Švarc 
řídil jednání 
u „kulatého 
stolu‟, kterého 
se kromě 
zastupitelů 
zúčastnili 
i odborníci 
a představitelé 
občanských 
sdružení

Praha 8 uklidí i magistrátní chodníky
Radnice osmé městské části vybrala firmu, která bude zajišťovat údržbu 

chodníků na území „osmičky‟ během zimních měsíců. „Specifikem to-

hoto výběru je, že se jedná o pozemky hlavního města Prahy, na nichž 

magistrát neplánuje provádět zimní údržbu. Nemůžeme však nechat 

naše občany klouzat se po ledu nebo se brodit ve sněhu, takže jejich 

údržba bude zajištěna na naše náklady,‟ řekl starosta Prahy 8 Jiří Jan-

ků. Celkem se tak radnice postará o 16,75 hektaru magistrátních chod-

níků. Jejich údržba přišla městskou část o loňské zimě, i díky příznivým 

klimatickým podmínkám, na 2,6 milionu korun. Kromě toho bude stan-

dardně probíhat i údržba 13,68 hektaru chodníků, které jsou v majetku 

či ve správě MČ Praha 8. 

In-line dráha se začne stavět
Dráha pro in-line bruslení, která má být vybudována v nevyužívané ploše 

Sokolovské ulice v Karlíně, by měla být konečně postavena. „Konečně se 

soutěže zúčastnil zákonem stanovený počet uchazečů, kteří zároveň byli 

schopni nabídnout ceny odpovídající našim propočtům. Dráha by měla 

být do konce roku postavena, takže na jaře bude plně k dispozici,‟ sdělil 

starosta Jiří Janků. In-line dráha, umístěná mezi ulicí Za Invalidovnou 

a Kaizlovy sady, bude mít délku okruhu přes půl kilometru. Na in-line drá-

ze je nejdražší postavit samotnou dráhu, takže největší investice radnici 

odpadla. Ta teď zainventuje pouze do bezpečného oddělení sportujících 

od tramvajové trati a do některých doplňků. Náklady na in-line dráhu, 

která bude bezpečnostními prvky oddělena od tramvajového provozu, 

přijdou městskou část na zhruba 1,3 milionu korun. -hš-

Krátce
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Inzerce, pozvánka
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S jakým programem pro občany Prahy 8   vstoupíte do roku 2013?

Fórum

My, občanští demokraté, budeme nadále plnit 
programové prohlášení, které jsme přijali spo-
lu s TOP 09. Nechceme dovolit, aby se radnice 
dostala do područí podivného slepence slože-
ného z ČSSD, zelených, přeběhlíků a stalinisty 
Petelíka. Tento kuriózní konglomerát, a o tom 
jsme přesvědčeni, by pohřbil všechny úspěchy, 
které se za minulé dva roky podařilo uskutečnit. 
Privatizace karlínských a libeňských bytových 
domů, zlepšení veřejného prostoru v Libni, nová 
hřiště pro děti i seniory, rozjezd obnovy koupa-
liště na sídlišti Ďáblice – to všechno by vzalo za 
své, pokud bychom připustili, že se vlády nad 
Prahou 8 ujmou ti, co již dokázali, že pracovat 
opravdu „dokážou‟. Myslíme tím některé za-
stupitele ČSSD působící ve vysokých funkcích 
v nechvalně proslulém Rathově středočeském 
Regionálním operačním programu. Nebo šéfa 

místních zelených, který za dva roky v placené 
funkci svou komisi ani jednou nesvolal, tedy jak 
se lidově říká, nepřeložil ani pověstné stéblo. 

Do druhé poloviny volebního období jdeme 
s vědomím, že práce je před námi ještě mnoho. 
V první řadě je to dokončení komplexu Nová 
Palmovka, který pozvedne Libeň a okolí, nabíd-

ne občanům nový komfortní úřad a služby, kte-
ré tam zoufale chybí. Rozšíříme a dokončíme 
privatizaci v Karlíně a Libni. Budou pokračovat 
farmářské trhy, postavíme další hřiště, psí lou-
ky, opravíme a zateplíme další školy a budeme 
maximálně usilovat o zvýšení počtu míst v ma-
teřských školách. Usilujeme o získání dalších 
veřejných prostor do vlastnictví Prahy 8, aby-
chom je mohli zvelebit a vytvořit příjemnější 
prostředí pro naše občany.

Náš přístup bude i nadále vstřícný všem, 
kteří mají Prahu 8 rádi a kterým na ní záleží. 
Věříme, že i v zastupitelstvu se takoví lidé na-
jdou a podpoří koaliční radu v její úloze dokon-
čit započatou práci z posledních dvou let. 

Přeji všem občanům Prahy 8 především ve-
selé a klidné Vánoce, šťastný Nový rok a hodně 
úspěchů v roce 2013.

Ondřej gros
zástupce starosty  
MČ Praha 8 za ODS

ODS Praha 8: Pokračujeme v prospěšných věcech

A je to zase tady. Nastává období, v němž se 
všichni zamýšlíme nad uplynulým rokem. Nastá-
vá období, na které se většina dětí těší a dospělí 
z něho mají těžkou hlavu. Nastává období hodno-
cení a předsevzetí. 

Počátek roku 2012 jsme začali pokusem najít 
s  koalicí vládnoucí na radnici Prahy 8 společnou 
řeč ve směřování naší městské části. Chtěli jsme 
vést diskusi o prioritách, které máme my, sociální 
demokraté. Věřili jsme, že o to bude zájem i ze 
strany radniční koalice. Nebyl.

Události právě končícího roku nás všechny ve-
dou k zamyšlení, co se v končícím roce odehrálo 
a s jakými skutky přijdeme v roce nadcházejícím. 
Rozhodně nelze pominout přístup radniční koalice 
(ODS a TOP 09) k mimořádně svolanému zastu-
pitelstvu 16 zastupiteli (ČSSD, SZ a dvou nezařa-
zených). Těchto 16 zastupitelů chtělo od radniční 

koalice jediné. Diskusi. Ano, diskusi nad způso-
bem, jakým hodlá koalice ODS a TOP 09 plnit své 
programové prohlášení v momentě, kdy nedis-
ponuje potřebnou většinou v našem zastupitel-
stvu. Přístup ODS a TOP 09 silně zmrazil nejen 
16 zastupitelů, ale většinu zástupců veřejnosti, 

kteří přišli sdělit své názory na svolanou schůzi 
zastupitelstva. Místo jakékoliv odpovědi, místo 
jakékoliv diskuse zastupitelé ODS, TOP 09 spolu 
s třemi komunisty zamítli program zastupitelstva, 
čímž ho ukončili ještě dříve, než začalo. Šestnáct 
zastupitelů za ČSSD, SZ a dva nezařazené, doslo-
va spálil kremelský mráz.

Takovéto programové odmítání jakékoliv dis-
kuse naprosto nechápu. Je to neomluvitelný krok 
zpět. Diskuse o věcech veřejných je přeci jedním 
z pilířů demokracie. Zastupitelé za ČSSD disku-
si neodmítají. Účastní se různých debat o dění 
v naší městské části, které následně přenášejí na 
půdu zastupitelstva. V těchto aktivitách hodláme 
pokračovat i v přicházejícím roce. 

Přejme si proto společně do nového roku jen 
to nejlepší. Přejme si především klid na duši i na 
těle. Přejeme všem krásné svátky.

Karel Šašek
předseda OVV ČSSD 
Praha 8

Zastupitelé za ČSSD neodmítají diskusi

Vážení spoluobčané, téma prosincové Osmičky 
je příjemným zpestřením konce hektického roku 
2012. Tento rok nám přinesl mnoho událostí, bo-
hužel rada MČ Praha 8 nám těch pozitivních moc 
nenabídla. Rada stále prosazuje spornou výstav-
bu nové radnice, měli jsme tu azbestovou aféru, 
botanická zahrada byla také v centru dění a ob-
čané na sídlišti Střížkov stále doufají, že jim za 
domy nevyroste „skládka‟. 

Obyvatelé  Karlína zase bojují s bezohlednými 
developery a navíc mají spoustu starostí s byto-
vou privatizací, kterou většinově chtěli, ale nyní 
jim mnoho úsměvů na tvářích nevytváří. V roce 
2013 se KSČM na Praze 8 bude snažit prosazo-
vat své programové priority. Mezi hlavní body 
patří: Přehodnocení projektu „Centra Palmovka‟, 
zajistit aby privatizace byla ku prospěchu obča-

nů Prahy 8 a ne spekulantů. Podpořit výstavbu 
družstevního bydlení a zajistit dostatek míst ve 
školkách, domovech důchodců a obdobných za-
řízeních sociálních služeb. Budeme bojovat proti 
„projektům‟ které mohou být ekologickou hroz-
bou pro Prahu 8 (paroplynová elektrárna, Stříž-

kovský sběrný dvůr…). Hodně nás bude zajímat, 
kam směřují peníze z výběrových řízení a jak hos-
podaří celý úřad a organizace, které pod něj spa-
dají. A v neposlední řadě budeme dohlížet, aby 
projekty, které se mají v blízké době realizovat, 
nedopadly jako zateplení ZŠ Šutka a Hovorčovic-
ká. Těmi projekty jsou rekonstrukce koupaliště na 
sídlišti Ďáblice, parkovací zóny, vytěsnění heren 
z našeho obvodu…). 

Já, i celá KSČM na Praze 8, vám občanům 
krásného osmého obvodu děkuje za podporu  
v naší každodenní práci, tak i v letošních se-
nátních volbách. Přejeme vám pohodové prožití 
vánočních svátků  a společně se budeme snažit, 
aby nejen v roce 2013 byl náš obvod místem, 
kde se bude dobře žít všem poctivým a praco-
vitým lidem.

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8  
za KSČM

Komunisté jsou tu pro vás!
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TOP 09 vstupuje do třetího roku ve vedení radni-
ce s nabitým programem, který výrazně přispěje 
ke spokojenějšímu soužití i trávení volného času 
občanů Prahy 8.

V minulých týdnech probíhala na webových 
stránkách města anketa o nové podobě Elsnico-
va náměstí, ve které lidé upřednostnili variantu 
s kavárnou a vodními herními prvky. V příštím 
roce bude na tuto akci vytvořena projektová do-
kumentace. Stejně tak se mohou obyvatelé Libně 
těšit na úpravu zeleně na nám. Dr. Holého. 

Obyvatele a návštěvníky Karlína by jistě potěšila 
rekonstrukce Karlínského náměstí, kterou bychom 
chtěli začít realizovat napřesrok. V současné době 
je na tento projekt podána žádost o dotaci z fon-
dů EU a pokud bude úspěšná. umožní výraznou 
revitalizaci zeleně včetně opravy dětského hřiště. 
V roce 2013 bychom rádi zavedli skoro rok komu-

nikované zóny placeného stání v Karlíně a části 
Libně. Pro severní část města byla radou schválena 
rekonstrukce dlouho uzavřeného koupaliště Ďáb-
lice. V Bohnicích se dokončí zateplení polikliniky 
Mazurská. Praha 8 také uspěla s žádostmi o dotace 
na rekonstrukce ZŠ Libčická, Ústavní a Burešova 
celkem za 287 milionů korun, přičemž přislíbená 

výše dotace za všechny tři projekty činí 96 milionů. 
V sociální oblasti chystáme rekonstrukci zdevasto-
vaného domu v Prosecké ulici, kde vznikne azylový 
dům pro matky s dětmi, které se dostaly do ne-
snází. Projekt bude zčásti hrazen hlavním městem 
a částečně z rozpočtu Prahy 8 - především z peněz 
vybraných z výherních automatů.

Naše městská část se vyvíjí rychlým tempem. 
TOP 09 chápe nutnost otevřeného dialogu s občany, 
proto chceme pokračovat a ještě rozšířit zavedenou 
tradici pořádání veřejných setkání i nad ožehavými 
tématy, jako je například parkování, bydlení, bez-
pečnost nebo drogová problematika. Jsme otevřeni 
Vašim názorům a přáním, proto se neváhejte na 
naše zástupce ve vedení města kdykoliv obrátit. 

Závěrem bych Vám, našim sousedům a spolu-
občanům, chtěl popřát krásné prožití vánočních 
svátků a šťastné vykročení do roku 2013.

Fórum

S jakým programem pro občany Prahy 8   vstoupíte do roku 2013?

Tomáš Slabihoudek
radní MČ Praha 8  
za TOP 09

Pozitivní změny pocítí každý

Naše Praha 8 se sice v posledních měsících po-
týká s jistou mírou politické nestability, která je 
dána postupným oslabováním původní radniční 
koalice, nicméně tento stav se naštěstí neproje-
vuje na rozsahu a kvalitě veřejné služby obča-
nům. Naším prvořadým záměrem je, aby tomu 
tak bylo i nadále a abychom přispěli ke stabilizaci 
poměrů v orgánech Městské části.

Z konkrétních úkolů, jimž se hodláme naplno 
věnovat, bych rád zmínil hladký průběh privati-
zace bytových domů v Karlíně a v Libni, a rovněž 
její rozšíření na domy s menším počtem bytů než 
10. Jsme rádi, že tento proces již reálně započal 
a chceme k němu přispět podporou jednak  veš-
kerých nezbytných kroků na úrovni Městské části 
Praha 8, jednak pomocí všem nájemníkům s pro-
blémy a nejasnostmi, které privatizace přináší. 

Jsme trochu nepříjemně překvapeni zdržením, 
které nastalo při projednávání dokumentace při-
pravované výstavby Centra Palmovka. Považuje-
me realizaci tohoto projektu za základní předpo-
klad pro kvalitní, efektivní a moderně fungující 
výkon veřejné správy v Praze 8 v dlouhodobém 

horizontu. Nejsme si jisti, že mu je na straně 
všech zainteresovaných subjektů věnována ná-
ležitá pozornost. 

V roce 2013 bychom rádi dali podnět k přesněj-
šímu nastavení pravidel pro realizaci zejména pri-
vátních investic v Praze 8. Zdá se nám, že někdy 
odmítáme kvalitní projekty, které jsou připravová-
ny v souladu s platným územním plánem města, 
a na druhou stranu jsme příliš benevolentní, pokud 
jde o posuzování architektonické kvality objektů, 
s jejichž realizací vyslovujeme souhlas. Jsme pře-
svědčeni, že postup by měl být spíše opačný. 

Posílení pocitu bezpečnosti občanů a úrovně 
veřejného pořádku je úkolem stabilním, nezbyt-
nost řešení parkování v některých částech Prahy 
8 je úkolem stále naléhavějším. I těmto otázkám 
se budeme se vší vážností věnovat. 

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8  
za Volbu pro Prahu 8

Každý rok je novou výzvou

Zelení: občané jsou pro politiky partnery, nikoliv nepřáteli
Otázce položené Volbou pro Prahu 8 nerozumím. 
Zelení na rozdíl od některých stran v radě a za-
stupitelstvu nezapomínají na svůj program ani 
na své závazky a sliby. 

Naše priority jsou stálé a jasné – harmonická 
a udržitelná obnova a rozvoj městské části za-
ložený na projednání každého záměru s veřej-
ností, maximální podpora dialogu mezi radnicí 
a občanskou společností, ochrana životního pro-
středí a důraz na kvalitu života každého občana. 
Namátkou budu jmenovat některé zelené plány, 
které budeme prosazovat v případě, že bychom 
získali vliv na rozhodování radnice:

1. Obyvatelé Prahy 8 dýchají vzduch plný 
prachu a dalších škodlivin. Vnitřní silniční okruh 
vedený přes Libeň, ani vnější obchvat těsně se 
dotýkající Čimic, Bohnic a Dolních Chaber, praž-

ské ovzduší nezlepší. Město potřebuje více pod-
pory veřejné dopravy, méně mimopražských aut 
v ulicích a nízkoemisní zónu. 

2. Naši občané musí získat přímý vliv na bu-
doucí rozvoj Prahy 8. Podporujeme strategické 
plánování a Místní agendu 21, což jsou nástro-

je, které do vytváření budoucnosti městské části 
aktivně zapojují každého, kdo má zájem. Je to 
spolupráce občanské společnosti s radnicí, nikoliv 
parodie na dialog, který předvádí současná rada. 
Městská část musí prosazovat vlastní vizi územ-
ního rozvoje a kultivace veřejného prostoru, ne 
jen odevzdaně čekat, s čím přijdou developeři.

3. Nadále – na rozdíl od jiných stran – bude-
me odmítat projekt předraženého a zbytečného 
obchodního centra, které se část místní ODS 
rozhodla přifařit k budově radnice na Palmov-
ce. Je také třeba mluvit o výnosu z privatizace 
bytů v Karlíně, aby tyto prostředky neskončily ve 
stejné černé díře jako ty předchozí. Zelení budou 
nadále usilovat o konec současné koalice, protože 
se domníváme, že vláda ODS a TOP 09 s podpo-
rou tří komunistů není pro Prahu 8 důstojná. 

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
 8:30–10:00 Angličtina hrou (vede L. Vyhnanovský)
 9:00–12:00 Přístup na internet 
 9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů 

(vede R. Svobodová)
 9:00–09:50  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)
 11:00–11:50  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 „večné 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 
 10:00–10:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
 9:00–10:30  Německý jazyk pro radost –skupina I.

(vede pí Šimonovská)
 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)

 13:00–14:00 Přístup na internet
 13:00–14:20  Německý jazyk pro radost –skupina II.  

(vede pí 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 začátečníky I.  

(vede Ing. H. Soukupová)
 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 
 11:00–11:50 – konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
 10:00–10:50  Anglická konverzace pro pokročilé

(vede Ing. M. Kolářová) 
 11:00–11:50  Anglický jazyk pro začátečníky II.

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

(vede Ing. M. Kolářová) 
 13:00–14:50 Přístup na internet
 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)
 11:00–12:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)

- je potřeba objednat se předem
 11:00–12:00 Orientální tanec pro seniory (vede K.Horáková)

PROgRAM cAP – PROSINEc 2012
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centrum aktivizačních programů  pro seniory
pohyb jazyky

paměť poradny kluby

internet

Speciální

6. 12. od 10:00  Ozdobné krabičky - Výtvarná dílnička 
s místostarostkou Mgr. V. Ludkovou              

6. 12. od 13:00  Život pod hladinou – pokračování cyklu 
programů „Příroda-člověk-krajina‟ s využitím 
ekofilmů a s úvodním slovem RNDr. M. Štulce

7. 12. od 10:00  Vánoční koncert žáků ZUŠ Praha 8, 
Taussigova 1150 – srdečně zveme všechny 
zájemce do přednáškového sálu CAP v 1. patře 
DPS Burešova 12, vstup zdarma

10. 12. – 14. 12.  Od Adventu do Tří králů - vánoční výstava 
s betlémy H. Bucharové. Zahájení v pondělí 
10. 12. ve 13:30 hod. v přednáškovém sále 
Centra aktivizačních programů v 1.patře DPS 
Burešova 12, ukončení v pátek 14. 12. v 11 hod.

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

13. 12.od 14:00  Beseda s Páterem J. Brtníkem

13. 12.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). Určeno 
všem, kteří mají rádi tanec a nebojí se vyzkoušet 
něco nového. 

17. 12.od 10:00  Vánoční setkání v přednáškovém sále cAP
v 1.patře DPS Burešova 12– po vystoupení 
dramaticko-recitačního kroužku Vás čekají 
dílničky, kde si můžete vytvořit dáreček pro 
radost. Vedení dvou z nich se ujaly místostarostka 
Mgr. Ludková a radní Ing. Adamová. Přijďte se 
mezi nás svátečně naladit. 

18. 12. od 9:30  Náramky z korálků - tvoření pod vedením 
V. Urbanové 

18. 12. od 13:00  Krajina a příroda v českých betlémech
– vánoční doplněk k cyklu „Příroda-člověk-
krajina‟ s úvodním slovem RNDr. Miloslava Štulce 
a filmem

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

 Po celý měsíc prosinec probíhá  
v centru aktivizačních programů výstava  
Betlému z moduritu Zdeňka Klímy 

Zveme Vás na jeho prohlídku  
každý pracovní den od 9 do 14 hod.

Rodiče dětí z Prahy 8 i širokého 

okolí dostávají v čase blížících 

se Vánoc potěšující zprávu - 

lůžková část dětského oddělení 

Nemocnice Na Bulovce se rušit 

nebude. Na zachování provozu 

se domluvili zástupci pojišťoven 

a vedení nemocnice. 

„Pediatrické oddělení Nemoc-

nice Na Bulovce je jedno z pěti 

v hlavním městě a dokonce 

jediné v severní  části Prahy. 

V případě nemožnosti využít 

lůžkovou kapacitu by totiž ani 

ambulance nemohly tak úspěšně 

fungovat, protože k některým 

zákrokům je zapotřebí lůžkové 

zázemí, nemluvě o omezení do-

stupnosti této péče pro region 

s více nežli 300 tisíci obyvateli. 

Toho si byly vědomy všechny 

odborné společnosti a organi-

zace, které se postavily na naši 

stranu, včetně radnice Prahy 8,‟ 

uvedl primář pediatrického od-

dělení Ivan Peychl. 

Konkrétně radnice osmého ob-

vodu se proti rušení lůžek posta-

vila velmi razantně a v červenci 

letošního roku věc medializovala 

s tím, že plán považuje za krát-

kozraký a riskantní. Na tehdejší 

vývoj situace vzpomíná mís-

tostarostka Vladimíra Ludková. 

„O plánu jsem se dozvěděla pou-

ze náhodou, od pediatričky mého 

syna. Okamžitě jsem začala 

zjišťovat, jaká je realita, odložila 

jsem o pár dnů odjezd na dovole-

nou a následně jsme vydali naše 

nesouhlasné stanovisko.‟

Dětské oddělení poskytuje 

lůžkovou péči občanům nejen 

Prahy 8, ale i sedmé a deváté 

městské části a dále přilehlým 

obcím Středočeského kraje. 

Spádová oblast tak zahrnuje 

200 až 300 tisíc obyvatel. -hš-

lůžková část dětského 
oddělení Bulovky zůstává 

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb v Praze 8 děkuje 

JUDr. Vítězslavu Jarošovi za sponzorský dar pro seniory CAP 

v podobě víkendového pobytu v penzionu Dudýnek v Kryštofo-

vých Hamrech. Víkendu se mohlo zúčastnit deset seniorů a dva 

dobrovolníci. Všem účastníkům se pobyt v Krušných horách vel-

mi líbil a budou na vydařený víkend dlouho vzpomínat.

Miroslava Holá, ředitelka OÚSZ Praha 8

Senioři 
navštívili 
i Karlovu 
studánku
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Tichá kavárna slavila

Od otevření Tiché kavárny v přízemí Domu s pečovatelskou službou 

v Burešově ulici uplynul rok. Toto výročí oslavili například i místosta-

rostka Prahy 8 Vladimíra Ludková (vlevo), ředitelka neziskové orga-

nizace APPN Marie Horáková a členové obsluhy Tiché kavárny.

Ta je prvním podobným podnikem v metropoli, kde pracuje ne-

slyšící obsluha. Nabízí příjemné posezení v nekuřáckém a bezbarié-

rovém prostředí, jehož součástí je také dětský koutek. „Přeji Tiché 

kavárně, ať se jí daří i v příštích letech a má spoustu spokojených 

návštěvníků,‟ řekla místostarostka. 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

15prosinec 2012

Pozvánky

PROSINEc 2012
Otevírací doba: 
Po 18.00–21.00, St a Čt 18.30–20.30, Ne 14.00–16.00 
Ne 23. 12. a 30. 12., Po 24. 12. a 31. 12. St 26. 12.  ZAVřENO.

PřEDNáŠKy  
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 
10. 12. Ing. Václav Přibáň : ZIMNí OBlOHA  
– souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.

POřADy (film. večery) 
s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
17. 12. ZE ŽIVOTA HVĚZD.

POZOROVáNí OBlOHy dalekohledy
St, Čt 18.30–20.30, Ne 14.00-16.00  
Po 10. a 17. 12. 20.00–21.00 za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.
Ne 23. 12. a 30. 12., Po 24. 12. a 31. 12., St 26. 12. ZAVřENO.

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha:  Měsíc – od 16. do 30. 12., nejlépe okolo 20. 12.

Jupiter – po celý prosinec.
Uran – za dobrých podmínek.

  Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po celý prosinec

 Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, 
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu 
a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky). 

HROMADNÉ  NáVŠTĚVy
vždy ve St a Čt od 17.30 do 18.30 mohou hvězdárnu navštívit 
předem objednané skupiny návštěvníků 
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).

Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).

ŠKOlNí POřADy
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. 283910644.

POHáDKy PRO NEJMENŠí
Ne 9. 12. od 10.15, O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce, příp. Venuše

  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
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Pozvánky

OBVODNí ÚSTAV 
SOcIálNĚ-ZDRAVOTNIcKýcH  

SlUŽEB 
ZVE VŠEcHNy ZáJEMcE 
NA UNIKáTNí VýSTAVU

ručně vyrobeného 
českého betlému 

z  moduritu 
pana Zdeňka Klímy

Výstava je otevřena 
po celý měsíc prosinec 

v Centru aktivizačních programů 
v Domě s pečovatelskou službou 

Burešova 1151/12, 1. patro 
každý pracovní den  
od 9 do 14 hodin.

PoZvánka
na vánoční výstavu s betlémy

Heleny Bucharové 
v Centru aktivizačních programů,  

DPS Burešova 12, 1. patro

Od Adventu  
dO tří kRálů

Od pondělí 10. 12. do pátku 14. 12. 2012 
od 9 do14.30 hod.

Zahájení výstavy:  
10. 12. 2012 ve 13.30 hod.

Ukončení výstavy:  
14. 12. 2012 v 11 hod.

Spojení: 
Metro C Ládví, Tram č. 3 ,  

Bus č. 177 a 183

Bohnicemi se rozezní adventní zpěvy
Dne 13. prosince od 17 hodin se ve velkém sále 

KD Krakov pod záštitou radní Prahy 8 Marké-

ty Adamové uskuteční mezinárodní festivalový 

koncert v rámci XIII.sborové a folklorní soutěže 

adventních a vánočních písní „Pražské Vánoce‟.

Během této kulturní události se občanům 

Prahy 8 představí někteří z účastníků festiva-

lu, který letos navštíví rekordní počet 37 sborů 

a souborů z deseti zemí světa. Největší atrak-

cí, hned po vystoupeních domácího a ruského 

souboru, budou jistě sbory z Jižní Afriky a Sin-

gapuru.

Vstup na akci je zdarma, přijďte si v předvá-

nočním shonu poslechnout adventní a vánoční 

písně z různých konců světa. 
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Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8-Kobylisy
tel. +420 286 883 676

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 PROSINEc 2012
n 18. 12. ÚTERý: BABINEc
– Co jste upekli na Vánoce. 
Ochutnávka doneseného cukroví 
při promítání fotek z dovolené 
v Turecku. Od 13.00 hod 
v Gerontologickém centru. 
Pod vedením paní Havránkové.

n NORDIc WAlKINg 
–VycHáZKA S HOlEMI.
Ve středu 5. 12., 13. 12. 
a 19. 12. Hole vlastní nebo 
můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.30 
hod. v Gerontologickém centru. 
Pod vedením paní Ivy Hubené.

n PÉTANQUE. 
PÉTANQUOVÉHO HřIŠTĚ 
– přijďte si zahrát do zahrady 
Gerontologického centra, 
kde je Vám k dispozici hřiště 
o rozměrech 13 x 3m. 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: 
10. 12., a 17. 12. od 14.00 

a 15.00 hod. Herna v Dolních 
Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. 
před hernou (spojení: autobus 
č. 162, stanice Osecká,  Metro 
Kobylisy nebo Vozovna 
Kobylisy). Pod vedením Věry 
Dvořákové

n Konverzační kurzy 
anglického jazyka – posledních 
pár volných míst. Lektorka: 
Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny: 
1. pondělí 9.30–11.00, 
od 7. 1. do 10. 6. 2013. 
2. úterý 9.30–11.00, 
od 8. 1. do 4. 6. 2013. 
Počet lekcí: 22 (1 lekce trvá 
1,5 hod.). Cena: 990 Kč. 
Není vhodné pro začátečníky. 
Zájemci se mohou přihlásit 
na recepci Gerontologického  
centra, Šimůnkova 1600, Praha 
8 tel: 286 883 676.

Klidné prožití 
vánočních svátků 
a hodně štěstí do 
nového roku 2013

PříPRAVA NA lEDEN
n 15. 1. ÚTERý. VýTVARNá 
DílNA – Drátování. Pomůcky: : 
kleště ploché, štípací, s kulatými 
čelistmi, korálky, nádobky 
k opletení. 13.00–16.00 hod. 
v Gerontologickém centru. 
Vstupné: 20 Kč,  pod vedením 
Alexandry Boušové

Cerebrum – Sdružení osob po 

poranění mozku a jejich rodin 

s partnerem Fosa, o. p. s. rea-

lizuje za podpory ESF a MPSV 

v rámci OP LZZ projekt, který si 

klade za cíl nabídnout uplatně-

ní na trhu práce osobám, které 

utrpěly poranění mozku v dů-

sledku úrazu, autonehody, cév-

ní mozkové příhody, hypoxie, 

nádorového onemocnění apod. 

Projekt „Cesta do práce osob po 

poškození mozku‟, registrační 

číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00272 

je určen převážně lidem z Prahy 

a Středočeského kraje, průběžně 

od září 2012 do dubna 2014.

Následky poškození mozku 

přináší do života řadu problé-

mů, mezi něž patří i potíže se 

sháněním práce. Koncepce pro-

jektu je přizpůsobena širokému 

specifiku následků a účastníkům 

poskytuje bezpečné prostředí. 

V úvodu zájemci o zaměstnání 

absolvují vstupní diagnostiky, při 

kterých bude posouzena jejich 

psychická kondice, dále je čeká 

ergoterapeutická diagnostika, 

která se zaměří na zmapování 

jejich praktických dovednos-

tí a pracovní diagnostika, která 

ověří předpoklady k pracovnímu 

uplatnění. Poté je účastníkům 

doporučen jeden ze dvou kurzů: 

„Administrativa‟ nebo „Výpomoc 

při přípravě teplých pokrmů‟, 

který trvá osm týdnů. Oběma re-

kvalifikačním kurzům předchází 

dvoutýdenní společný vzdělávací 

blok zaměřený na zlepšení ko-

gnitivních a exekutivních funkcí, 

komunikaci a zvládání stresu. 

Po celou dobu mají účastníci mož-

nost konzultací s pracovní porad-

kyní, která pro ně aktivně vy-

hledává zaměstnání, dále je jim 

k dispozici psycholožka a ergo-

terapeutka. Úspěšný absolvent, 

který složí závěrečné zkoušky, 

obdrží certifikát o absolvování re-

kvalifikace s celostátní platností.

V tuto chvíli se na výkon bu-

doucího povolání připravuje první 

skupina účastníků. Pro většinu 

z nich je to velmi náročné, ale 

tým odborně vzdělaných pra-

covníků jim pomáhá využít dříve 

nabytých znalostí a schopnos-

tí k dosažení stanovených cílů. 

Příležitost znovu pracovat anebo 

pracovat vůbec poprvé, je vel-

kou motivací pro každého z nich.

Máte zájem je od nového roku 

následovat? Kontaktujte nás 

na telefonu: 226 807 049, 

773 540 589 či na e-mailu: 

info@cerebrum2007.cz  -red-

cerebrum pomáhá lidem 
s poškozením mozku
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Výkon sociálně právní ochrany 

dětí v naší zemi vstoupil v posled-

ní době do popředí zájmu zejmé-

na v souvislosti s projednávanou 

novelou Zákona o sociálně právní 

ochraně dětí. V této souvislosti 

chceme poukázat na to, že zmi-

ňovaný zákon upravuje širokou 

škálu problémů,  které se, přímo, 

či nepřímo, mohou dotknout kaž-

dého z nás.

Z mnoha, jsme vybrali  problém, 

který se – na základě našich zku-

šeností, jeví jako velmi aktuální 

a palčivý nejen v obvodu Prahy 8, 

ale i v celostátním měřítku. Jedná 

se o vztahové problémy  rodičů, 

kteří se rozhodli ukončit společné 

soužití a  o problémy dětí, které 

rozpadem rodiny procházejí.

Začátek bývá podobný. Vybere-

me si partnera  pro společný život 

a následně ho povýšíme i na dru-

hého rodiče pro vlastní dítě, děti. 

Prožíváme společné štěstí z naro-

zení zdravých potomků a i když se 

naše názory na jejich budoucnost 

a výchovu mohou lišit, jedno je 

jisté. Každý z (normálních) rodičů 

své dítě miluje a touží po tom, aby 

bylo v životě úspěšné. Je jisté, že 

kromě rodičů nebude již na svě-

tě nikdo, kdo bude mít naše dítě 

„stejně‟ rád. Může se stát, že ro-

dičům se z nejrůznějších důvodů 

nepodaří udržet pro děti společný 

domov. Rozchod, je i pro dospě-

lého šok. Ten, kterému bylo roz-

hodnutí o rozchodu oznámeno, je 

otřesený, často vypočítává všech-

ny oběti, které do vztahu i rodině 

přinesl. Cítí zradu, ztrácí zázemí, 

bojí se budoucnosti. Ten, který je 

iniciátorem rozhodnutí, bývá sice 

v plánování o krok napřed, avšak 

sám si musí své chování pro sebe 

i své nejbližší vysvětlit. Logicky 

hledá příčiny rozpadu společného 

soužití i ve svém partnerovi. Právě 

jeho, často viní z toho, že jejich 

rodina již nemá společnou bu-

doucnost. Je nutné připomenout, 

že se jedná o logickou součást po-

čátku rozpadu rodiny. 

Je třeba si uvědomit, že oba 

rodiče se ocitají v neznámé život-

ní situaci, která bývá přeplněna 

negativními emocemi, a bohužel 

právě ony povedou jejich nejbližší 

jednání a chování. Pokud se rodi-

če nechají unést výše popsaným 

jevem, startují tím boj, který ne-

může mít vítěze. V této fázi jsou 

jen krůček od toho, kdy jeden 

nebo oba zatouží posílit své ar-

gumenty a podpořit své ego tím, 

že na svou stranu povolají děti. 

„Tady‟ je ona zrádná hranice. Až 

doposud se pojednání v článku 

zabývalo prožíváním rodičů, ja-

koby mimo bylo prožívání dětí. 

Nyní stojí za to se zamyslet, co se  

mezitím, co jsme probírali nároč-

né situace rodičů, dělo s dětmi. 

S naším bohatstvím, naší rados-

tí. S těmi, které milujeme a kteří 

milují nás, kteří nám věří a jsou 

na nás závislí. Sami jsme svými 

problémy zaslepeni tak, že si ne-

všimneme, jak působíme na naše 

nejbližší. Neuvědomujeme si, že 

emotivně vedené a pro děti na-

prosto neznámé chování rodičů  

může mít zásadní vliv na jejich 

psychickou rovnováhu. 

Základním ukazatelem toho, 

zda náš rozchod s partnerem se 

odehrává v určitých přirozených 

emotivních hranicích, může být 

i ono rozhodnutí o vtažení dětí do 

partnerského konfliktu. Moment, 

kdy jen pomyslíme na to, že je za-

potřebí dětem „vysvětlit‟, že tatí-

nek nebo maminka nejsou takoví, 

jak si ony do nynějška myslely, by 

měl být pro každého z nás varová-

ním. V této fázi je nanejvýš nutné 

požádat o pomoc a o odbornou 

asistenci. I ukončování společ-

ného soužití může probíhat tak, 

aby nezraňovalo více než je nutné 

co do hloubky duše člověka i co 

do počtu dotčených osob. Rodič, 

který zasvěcuje vlastní dítě do 

dospělých, intimních problémů, 

je člověkem předně nezodpověd-

ným. Představuje tak vlastní ne-

schopnost  převzít odpovědnost 

za výběr druhého rodiče. Nejen 

že jedině on nese odpovědnost za 

to, jak vypadá druhý rodič jeho 

dětí, ale je zodpovědný i za to, 

že děti narozené z tohoto vztahu 

ho  milují a že po něm disponují 

Proč pláčou i děti, které by měly být šťastné,  aneb rodinné vánoční zamyšlení

Rodinnou pohodu dětí žádný drahý vánoční dárek nenahradí
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Proč pláčou i děti, které by měly být šťastné,  aneb rodinné vánoční zamyšlení
i řadou vlastností, které je s tímto 

člověkem sbližují. Rozpad dosa-

vadního zázemí dětí je nadměrná 

psychická zátěž, se kterou se děti 

v rozpadající se rodině potýkají. 

K tomu, aby to zvládly, potřebují 

být silné a podporované. Touží být 

milované. Pokud  kdokoli v této 

náročné životní situaci zatíží dítě 

ještě myšlenkou, že ani jeho otec 

nebo matka nejsou tím, za koho je 

až do dnes považovaly, je to ne-

lidské a pro dítě zničující. Je jisté, 

že takový člověk znemožní dítěti, 

aby prošlo rodinnou krizí bez ná-

sledků. Napadlo někdy nějakého 

rodiče, proč má jeho dítě právě 

toho nejhoršího tátu nebo mámu? 

Zamyslel se v této fázi rozchodu 

někdo z rodičů nad tím, proč má 

dítě svého hrůzného otce nebo 

matku rádo? Odpovědi by vedly 

vždy jen k nám samotným. My 

jsme otce nebo matku vybrali, 

my jsme je vedli k lásce k dru-

hému rodiči proto, že i my jsme 

kdysi k němu tento cit prožívali. 

Je sobecké a nefér chtít po dítěti 

změnu citů k nebližším jen proto, 

že naše prožívání je momentálně 

jiné. 

Orgán sociálně právní ochrany 

dětí se aktuálně potýká s řadou 

případů, kde bystré a nadané 

děti, které kdyby mohly řešit 

jen starosti úměrné jejich věku 

– například školní, by zažívaly 

úspěchy. Namísto toho se zmí-

tají v boji rodičů a přemýšlejí 

nad situacemi, které nemohou 

ani pochopit, natož vyřešit. Se-

tkáváme se s ekonomicky dobře 

situovanými rodinami, kde rodi-

če bývají v zaměstnání výrazně 

úspěšní. Přesto jejich vlastní 

děti trpí psychosomatickými po-

tížemi, sebepoškozují se, anebo 

utíkají z domova. Upozorňování 

rodičů na to, že se jedná o dů-

sledek jejich vlastního přístupu, 

je zbytečné. Válečné zákopy jsou 

hluboké, cesta zpět je téměř ne-

možná. Rodiče, o kterých pojed-

nává náš článek, často chodí po 

úřadech a institucích a předstí-

rají hledání pomoci. Ve skuteč-

nosti však hledají jen spojence 

pro to, co sami chtějí slyšet, či 

jak sami chtějí konat. Deklarují 

žádost o pomoc, ve skutečnosti 

ale odmítají investovat cokoli ze 

sebe. Mezitím, jejich smutným 

dětem, ubíhá neúprosně čas dět-

ství. Každý válečný den navíc 

zkracuje právo dítěte na šťastné 

dětství a lásku jeho nejbližších. 

Často vídáme na plakátech, v te-

levizi, či v tisku obrázky týraných 

dětí – bývají uboze oblečené, vy-

hublé, uplakané. Ten, kdo vydrží 

u našeho článku až do konce, by 

možná na takový plakát mohl do-

sadit i dítě vypadající úplně jinak. 

Může to být dítě draze oblečené, 

dobře živené, obklopené nejmo-

dernějšími hračkami. Přesto ale 

také týrané. Týrané psychicky, 

navíc těmi, kterým nejvíce věřilo 

a které i přesto miluje. 

Orgán na ochranu dětí si dovo-

luje touto cestou apelovat na ro-

diče, aby řešili své neshody efekt-

ně, ale zejména mimo své děti. 

Není ostuda přiznat si, že soužití, 

do kterého jsme oba vstupovali 

s nadějemi, se nepodařilo. Není 

ostuda požádat o pomoc kohokoli, 

kdo nám dokáže nastavit zrcadlo 

a popsat naše chování z pohledu 

okolí, partnera, či dětí. Takovým 

pomocníkem mohou být dob-

ří přátelé – opravdu jen ti dobří, 

nebo organizace zabývající se lid-

skými vztahy. Ve správním obvo-

du Prahy 8 sídlí dvě poradny pro 

mezilidské vztahy - v ulici Trojská 

a Novákových. Pokud se dostaví-

te s vaším problémem na orgán 

sociálně právní ochrany dětí, jistě 

vám bude poskytnuta adekvátní 

poradenská pomoc a budete od-

kázáni na příslušné odborníky. 

Nejdůležitější je jedno – opravdu 

chtít.

Blíží se období vánočních svátků. 

V tento slavnostní čas si vzájemně 

přejeme zdraví a štěstí, kupujeme 

dárky pro své nejbližší. Až budete 

letos přemýšlet, čím ještě udělat 

svým dětem radost, zamyslete se 

nad tím, zda děláte opravdu vše 

pro jejich zdraví a spokojenost. 

Pocit nejistoty, strachu z budouc-

nosti a ztráty těch, které vaše děti 

dosud milovaly, se nedá nahradit 

žádným drahým dárkem. Vštěpo-

vání rádoby faktů, že otec nebo 

matka – jejichž genetické rysy na 

sobě dítě může zřetelně pozoro-

vat, jsou lidé pokleslí a nehodnot-

ní, je stejné, jako byste vlastnímu 

dítěti říkali – i ty budeš pokleslý 

a nehodnotný. Jaký dárek vyváží 

takto pošramocené sebevědomí 

jinak šikovného a inteligentního 

dítěte? 

Článek, který právě dočítáte, 

neměl úlohu mentorovat. Pracov-

níci orgánu sociálně právní ochra-

ny dětí jsou také jen obyčejní lidé. 

Mají ale jednu výsadu. Před očima 

se jim odehrávají příběhy lidí, do 

kterých nejsou citově zaangažo-

váni. Mohou vypozorovat, jaké 

chyby se v chování rodičů opakují 

a znají i jejich následky. Je to dar 

vidění, kterého člověk v situaci, 

kdy sám zpracovává vlastní silné 

citové a emoční pnutí, není scho-

pen. Chtěli jsme se s vámi o tento 

dar vidění jen podělit, nikoli vám 

jej vnucovat. Konečně za štěstí 

svých dětí jsou odpovědní vždy 

a jen rodiče. Jen oni znají nejlépe 

spletenec nejintimnějších rodin-

ných vztahů a jen oni znají nejlépe 

své děti.

Přejeme vám všem šťastné ro-

diny a děti, kterým dokážete ne-

jen darovat, ale i udržet dětství.  

zaměstnanci  

Sociálního odboru ÚMČ Praha 8
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Krakov nabízí pravidelné Kluby zdraví

Radnice má výsledky  
monitoringu infekčních 
onemocnění narkomanů

Od začátku prosince probíhají 

v Kulturním domě Krakov kaž-

dé druhé úterý od 18 hodin bez-

platné Kluby zdraví s přednáš-

kami odborníků, prezentacemi, 

ukázkami receptů zdravé výživy 

a jejich ochutnávkami. Přes-

ný program přednášek i náplně 

jednotlivých Klubů naleznete na 

www.klubyzdravi.cz. Jejich cílem 

je zprostředkovat vám nejnověj-

ší poznatky Světové zdravotnické 

organizace o prevenci dnešních 

civilizačních chorob, motivovat ke 

změnám, společně cvičit, chodit 

a nacházet zdroje vnitřní pohody 

i uprostřed stresů velkoměsta.

Kladli jste si někdy otázku: 

„A jak jsem na tom já?‟. Žiji cel-

kem zdravě, nebo si nevědomky 

některými zlozvyky ničím životní 

síly? Vědecké studie potvrzují, že 

lékařská péče nám může zdraví 

zlepšit jen o deset procent, zato 

naše vlastní zdravotní návyky ho 

ovlivní o 50 až 70 procent. Na 

Klubu zdraví bude pro vás také 

připraveno bezplatné měření 

zdravotních hodnot, hydratace or-

ganismu, kostních minerálů, tuku, 

tlaku a různých indexů, které vám 

pomohou zjistit zádrhely ve vašich 

návycích. Získáte také řadu letáč-

ků a brožur s návody jak na to. 

Přejeme vám, abyste Klub 

zdraví vyzkoušeli i vy. Věříme, že 

vám pomůže nalézt plnohodnotné 

zdraví, klíč k efektivnímu životu, 

i správnou cestu, po které se vám 

půjde veseleji. -jak- Návštěvníci mohou ochutnat produkty zdravé výživy

Radnice osmé městské části má výsledky te-

rénního projektu, jehož cílem bylo zmapování 

výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli 

nealkoholových drog v okolí Palmovky. „Cílem 

není pouze pomoc samotným uživatelům drog, 

jak to na první pohled může vypadat, ale pře-

devším ochrana veřejného zdraví před infekč-

ními chorobami,‟ přibližuje projekt radní Prahy 

8 Markéta Adamová. Podle ní v prosinci pro-

běhne nad výsledky diskusní stůl, jehož se zú-

častní odborníci a profesionálové, kteří působí 

v Praze 8 a jsou se situací dobře obeznámeni, 

a to včetně zástupců policie.

Mezi testovanými osobami je rozšířena ze-

jména hepatitida typu C, která se šíří hlavně 

mezi samotnými uživateli drog. Přenos choroby 

nepřímým kontaktem hrozí u chorob, jako je 

salmonela, impetigo či svrab. „Tento výsledek 

byl očekávatelný. Pro veřejnost v tuto chvíli ne-

znamená nic víc, než že je třeba si mýt ruce, 

kdykoliv se sáhne na místo potenciálního pře-

nosu – na popelnici, v MHD, na vozík v obchodě. 

Nicméně to jsou základní hygienická pravidla, 

není třeba se ničeho obávat,‟ řekla Adamová.

Z šetření narkomanů dále vyplynulo, že 

drogová scéna v Praze 8 se příliš neliší věkem 

a podílem mužů a žen oproti populaci uživatelů 

v hlavním městě Praze. Potvrdil se i předpo-

klad jisté specifičnosti drogové scény v osmém 

obvodu, který každoročně vyplývá z činnosti 

terénních pracovníků - více než polovina tes-

tovaných osob bydlí nebo se zdržuje v Praze 

8, jedná se tedy o převážně lokální scénu, kdy 

všichni testovaní uživatelé užívají pervitin. 

„Jsem ráda, že projekt neprokázal obecné 

obavy o tom, že pouhá přítomnost testovací sa-

nitky či terénních pracovníků přiláká na území 

Prahy 8 uživatele drog z jiných částí metropo-

le. Naopak se potvrdila potřebnost a efektivita 

aktivit snižujících rizika, vyplývající z užívání 

drog, především pak z důvodu ochrany veřej-

ného zdraví,‟ dodala Adamová.

Testování, ošetření a poradenství probíhalo 

v sanitce, která byla vždy ve středu odpoledne 

přistavena v blízkosti metra Palmovka. Projekt 

probíhal od konce září do konce října 2012, 

zda bude pokračovat i na jaře příštího roku, se 

teprve rozhodne. -hš-

Přehled pořadů  
KS Křižíkova  
v prosinci 2012
n PONDĚlí:
10. 12.  Tajemná Čína – I. část 

(přednáška Ing. J.Burdycha) 

17. 12.  Vánoční besídka s pásmem 
koled Dívčí katolické školy 
v Karlíně

31. 12.  Silvestrovské posezení 
u kávy a čaje

Každé pondělí od 16.30–17.30  
probíhá výuka základů práce na Pc  
s  A. Novákem

n ČTVRTEK: 
6. 12.  Tajemná Čína – II. část

(přednáška Ing. J. Burdycha)

13. 12.  Vánoční výtvarná dílnička
Mgr. Vladimíry Ludkové 

20. 12.  Trénink paměti  
(Bc. A. Novotná)

27. 12.  Silvestrovská kavárna pro 
starší  s  D. Vokasovou a hosty

Začátky programů  
zpravidla od 14.00 hod.  
(bližší upřesnění na plakátech  
jednotlivých akcí).
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PROgRAM NA PROSINEc 2012
MUZEUM Hl. M. PRAHy 
Ředitelství: Praha 1, Kožná 1, 
tel.: 224 227 490, 
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

HlAVNí BUDOVA MUZEA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 
224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí 9 – 18 
hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené 
(studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti 
do 6 let a ZTP zdarma, školní skupiny 30 Kč 
(pedagogický dozor zdarma. Na pokladnách 
našich objektů lze využít zvýhodněné 
vstupné při opakovaných návštěvách. Každý 
první čtvrtek v měsíci v době od 9 do 14 
hodin vstup pro žáky, studenty a seniory 
zdarma, ostatní 10 Kč. 

Vánoční provoz: 

n 24. 12. 2012 ZAVřENO, 

n 25. 12. – 30. 12. od 9 do 18 hodin, 

n 31. 12. ZAVřENO, 

n 1. 1. 2013 od 10 do 18 hodin.

n 8. 12. Oslavy Prahy – vstup do hlavní 
budovy na Florenci a do zámeckého areálu 
Ctěnice zdarma

STálÉ EXPOZIcE
n Praha v pravěku

n Středověká Praha

n Praha na přelomu středověku 
a novověku (1437–1620)

n Barokní Praha (1620–1784) 

n langweilův model Prahy z let 1826–
1837 – unikátní model Prahy vyrobený 
ručně z papírové lepenky 

3D KINO 
n Muzeum pro děti 
n Slabikář návštěvníků památek

VýSTAVy
n Vinohrady a Žižkov – nová města za 

východní pražskou hradbou do 5. 5. 
2013

Výstava představuje další dvě pozoruhodné 
oblasti Prahy v celé jejich pestrosti 
a mnohovrstevnatosti. Prostřednictvím 
bohatého fotografického materiálu a řady 
dalších muzejních exponátů se návštěvník 
seznámí s každodenním životem v ulicích 
Žižkova a Vinohrad.

n 11 světů – současná česká ilustrace 
pro děti do 24. 2. 2013

Expozice představí jedenáct současných 
ilustrátorů navazujících na slavnou tradici 
české ilustrátorské školy. Výstava i bohatý 
doprovodný program zprostředkuje 
potenciálním dětským čtenářům setkání 
s kvalitními dětskými knihami a ukáže, že 
kniha může být pro děti atraktivní 
i dnes.

POPRVÉ VySTAVUJEME 
(MINIVýSTAVA)
Malý výstavní projekt, kterým opakovaně 
představujeme ukázky z rozsáhlých sbírek 
muzea, pokaždé na ploše jedné vitríny.
n Němí strážci do 10. 3. 2013
Výběr z obsáhlé sbírky zámků MMP včetně 
přiblížení postupu jejich restaurování. 

PROgRAMy PRO ŠKOly
Na programy se objednávejte předem na tel.: 
221 709 677, 721 330 470 nebo e-mailem: 
edu@muzeumprahy.cz

Interaktivní programy:
n Domovní znamení, Vytvoř si svoji 

rodinu aneb usedněte u jednoho stolu,
Vyber si řemeslo, Moje královská 

cesta, Eliška Přemyslovna a Jan 
lucemburský, Na dvoře Rudolfa II., 
Multikulturní Praha za doby Karla IV., 
Z deníků 1948 – 1953, Učeň – tovaryš 
– mistr Petr Parléř

Archeologické programy pro školní 
a zájmové skupiny
Podrobné informace najdete na www.
muzeumprahy.cz.
Na programy se objednávejte minimálně 10 
dní předem, tel: 221 012 921
nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.
11. – 14. 12. Škola mladých archeologů

Multikulturní program
Na programy je nutné se předem objednat 
na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz
n Žijí s námi, žijeme s nimi
Nepravidelné programy využitelné pro 
rámcově vzdělávací programy k průřezovému 
tématu multikulturní výchova.

Komentované prohlídky
Na prohlídky se objednávejte na tel.: 
221 709 677, 721 330 470 nebo na 
e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. Hravou 
formou vás provedeme expozicí pravěku 
a středověku. Součástí programu jsou 
pracovní listy.

PROgRAMy PRO VEřEJNOST
n Interaktivní dílny
15. 12. Předvánoční zastavení
n Akademie volného času – cyklus 

odborných přednášek. 
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo 
na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz
n cyklus Pražské paláce a lidé v nich 
20. 12. – skupina B: Zdomácnělý rod 
Silva-Tarouca v Praze a jejím zázemí
n cyklus Výtvarné umění v dějinách

13. 12. Gotická architektura

(Placená inzerce) (Placená inzerce)
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Ani chladné počasí neodradilo milovníky Kar-

línských farmářských trhů, aby 17. listopa-

du dorazili na Svatomartinský speciál. Vedle 

běžné sezónní nabídky trhů návštěvníci mohli 

ochutnat speciality mistra kuchyně Michala 

Tanka z restaurace Mon Rouge Pif a vína jejího 

patrona, herce Pierra Richarda z Château Bel 

Eveque, dále vína Gerarda Depardieu z Châ-

teau de Tigne a vína z dalších oblastí Francie. 

Nechyběla ani tuzemská produkce. 

„Lidí chodí opravdu hodně, takže rozhodnutí 

prodloužit trhy v Karlíně až do půlky prosin-

ce bylo správné,‟ řekla zástupkyně starosty 

Prahy 8 Vladimíra Ludková. Farmářské trhy na 

Karlínském náměstí letos skončí až v sobotu 

15. prosince. -jf-

Farmářské trhy lákají i v zimě

Tanec, keramika, florbal nebo 

divadlo. To i mnohé další nabízí 

Karlínské Spektrum, které je stře-

diskem Domu dětí a mládeže hlav-

ního města Prahy. Tradice divadla 

v DDM sahá až do sedmdesátých 

let minulého století. Za tu dobu 

se pod jeho střechou vystřídala 

dlouhá řada souborů a odehrály se 

stovky divadelních představení. 

Počet spolků, které se účastní 

přehlídek amatérského divadla 

Karlínské jeviště a Otvírání, dlou-

hodobě stoupá a dokazuje tak, že 

divadlo má stále co říci i dnešním 

nejen mladým lidem. V Karlín-

ském Spektru pravidelně hraje 

sedm divadelních souborů a ne-

pravidelně i několik bytových di-

vadel. Jejich představení jsou pak 

určena pro malé i velké diváky. 

Ze stávajících souborů se v di-

vadle karlínského DDM střídají Bio-

divadlo, Divadlo Amatérů, Divadlo 

DrMOL, Divadlo Esence, Divadlo 

Re-generace a Divadlo Čtyřlabuť. 

Kromě nich Spektrum zaštiťu-

je i dvě dětská divadla fungující 

při základních školách. Většinou 

jde o divadla amatérská, složená 

z nadšenců s menšími či většími 

zkušenostmi z divadelních prken. 

Například Divadlo Amatérů za-

ložilo svá představení na nepřipra-

venosti a improvizační schopnosti 

členů souboru. Divadlo DrMOL 

zase vzniklo jako kroužek drama-

tické výchovy Karlínského Spek-

tra. V září 2001 se ale přeměnil 

na divadelní spolek a nyní má za 

sebou už sedmdesát představe-

ní. Dlouhou historií se pyšní také 

Divadlo Esence, které začalo hrát 

už v roce 1973 pod původním ná-

zvem Maryša. Od té doby vystří-

dalo názvů několik a prošlo i řadou 

domovských scén. Za téměř čtyři 

desítky let v divadle vzniklo 35 

divadelních inscenací a tři krátko-

metrážní filmy. Dnes soubor tvoří 

20 aktivních členů a svá předsta-

vení nabízí divákům i na mnohých 

festivalech po celé České republi-

ce. Potkat na nich můžete i další 

soubor, Divadlo Re-generace. To 

má za sebou na třicet úspěšných 

představení, mezi nimi i například 

Okolo Hradce a Bedna u Slavkova. 

V prosinci můžete do Karlínského 

Spektra zavítat na jejich nejno-

vější představení Podivné války 

nebo na Létajícího Ulenspiegla 

v podání Divadla Esence. 

Pro mladé divadelní umělce 

Karlínské Spektrum nabízí dva di-

vadelní kroužky. V základní škole 

na Lyčkově náměstí zkouší vystou-

pení děti už od šesti let, ve starším 

souboru pak žáci od deseti do šest-

nácti let. Snahy vrcholí vystoupe-

ním pro rodiče a spolužáky. 

Povodeň v roce 2002 Karlínské 

Spektrum hodně poničila. Násled-

ně však budova prošla náročnou 

rekonstrukcí a dnes nabízí zázemí 

pro mnoho zájmových činností. 

Mimo jiné například keramickou 

dílnu, taneční sály nebo počíta-

čové učebny. Venkovní divadelní 

scéna na dvoře pak v zimě slouží 

bruslařům. 

Dům dětí a mládeže hlavního 

města Prahy nabízí zájmové ak-

tivity pro malé i větší už od roku 

1950. V každém školním roce na-

bízí až tři stovky kroužků a oddílů 

i velké množství akcí pro širokou 

veřejnost. Kromě toho zajišťuje 

i výukové a vzdělávací progra-

my, turistické kroužky nebo dět-

ské tábory. Dnes funguje po celé 

Praze několik budov patřících pod 

DDM. Kromě Karlínského Spektra 

to jsou Stanice přírodovědců, Jez-

decké středisko Zmrzlík, Stanice 

techniků nebo Klub Klamovka. 

Pod DDM patří i Stadion mláde-

že v Dejvicích s několika krytými 

halami, posilovnou, lezeckou stě-

nou a řadou hřišť.   -red-

Karlínské Spektrum nabízí představení i pro dospělé

lidé hojně 
nacházejí cestu  
na Karlínské 
náměstí 
i v chladnějším 
počasí

V Karlíně nechyběla svatomartinská vína
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Pojišťovna Kooperativa zpřístupnila nejcenněj-

ší část svých uměleckých sbírek veřejnosti. 

Vystavuje je ve svém novém sídle v Karlíně – 

v budově Main Point na Rohanském nábřeží. 

Při návštěvě galerie tak mají lidé navíc šanci 

vidět, jak vypadá dům, který byl nedávno vy-

hlášen nejlepší kancelářskou budovou světa. 

Sbírka obsahuje celkem tři tisíce obrazů či 

plastik českých umělců. „Z toho tak třetinu 

tvoří opravdové skvosty. Proto bylo velmi těž-

ké vybrat asi sto exponátů, které nyní vysta-

vujeme. A to je vrchol toho, co máme,‟ sdělila 

kurátorka sbírky Rosana Murcott. Podle ní Ko-

operativa vlastní jednu z největších soukro-

mých sbírek na našem území. Hodnota děl se 

pohybuje v řádech stovek milionů korun.

„V naší nové budově najdete nejen parko-

viště, kanceláře, počítače, servery, telefony či 

pořadače na šanony a další vybavení nezbytné 

pro život pojišťoven, ale i místa věnovaná kul-

tuře, umění a kráse. Reprezentativní prostor 

galerie nám dává příležitost podělit se s ná-

vštěvníky o krásu obrazů z naší sbírky. Vě-

řím, že se naše budova stane jedním z center 

kulturního a společenského života v této části 

Prahy,‟ představil prostory šéf Kooperativy 

Martin Diviš. 

Galerie je umístěna ve třetím patře nové cent-

rály pojišťovny na adrese Pobřežní 665/21, Praha 

8. Pro veřejnost je otevřena každé úterý a čtvr-

tek vždy od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma. 

„Velmi mě těší, že v Karlíně nerostou jen 

nudné kancelářské budovy. Nová centrála 

pojišťovny Kooperativa je nejen zajímavým 

architektonickým počinem, ale také skvělým 

příkladem spojení byznysu s kulturním děním 

v regionu. Oceňuji, že se společnost Koopera-

tiva rozhodla podělit o skvosty ze své sbírky 

výtvarného umění také s běžnými návštěvníky 

Prahy a věřím, že galerie bude hojně navště-

vovaná,‟ uvedl při zahájení výstavy starosta 

Prahy 8 Jiří Janků.      

Současná expozice v galerii je rozdělena 

na dvě části. V první jsou vystavena díla 

od období baroka po díla umělců generace 

Národního divadla. Mimo jiné je zde mož-

no spatřit práce V. Hollara, V. V. Reinera, 

J. Kupeckého, N. Grunda, A. B. Piepenhagena, 

V. Brožíka, J. Mánesa, F. Ženíška, M. Alše 

a J. Schikanedera. V druhé části pak ná-

vštěvníci najdou díla umělců české moder-

ny, například A. Slavíčka, E. Filly, J. Čapka, 

F. Kupky,  A. Procházky, V. Špály, J. Štyrské-

ho, Toyen, V. Rabase, J. Slavíčka, J. Kuby, 

F. Kavána, O. Blažíčka nebo J. Lieslera. Vý-

stava je koncipována tak, aby co nejlépe 

ilustrovala charakter sbírky Kooperativy 

a zahrnovala jak nejvýznamnější autory, tak 

i nejzásadnější tematické okruhy.

Prohlídku galerie si návštěvníci mohou zpes-

třit šálkem dobré kávy a nějakou sladkostí 

v kavárně, která s galerií sousedí. Do prostorů 

galerie a kavárny se návštěvníci dostanou po 

schodech uprostřed vstupního foyeru nebo vý-

tahem. Výstava je tedy přístupná i imobilním 

návštěvníkům.  -vk-

Kooperativa vystavuje díla 
předních českých malířů

Návštěvnice galerie 
si prohlíží jeden 
z nejcennějších 
obrazů sbírky – 

Klamnou krajinu  
od Toyen

galerii slavnostně 
otevřeli (zprava) 
generální ředitel 
Kooperativy Martin 
Diviš, mluvčí firmy 
Milan Káňa a starosta 
Prahy 8 Jiří Janků
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Legendární Restaurace Na Vlachov-

ce se po více než roce opět otevřela 

veřejnosti. První akcí po přestávce 

vynucené rozsáhlou rekonstrukcí 

objektu byl koncert Žatečanky Ja-

roslava Filípka 24. listopadu.  

„Rozsáhlejší rekonstrukce byla na-

prosto nutná. Ale postupovali jsme 

tak, abychom zachovali tradiční his-

torickou podobu interiéru, především 

pak sálu. Nejvýznamnější úpravy se 

týkaly prostorů restaurace, která 

bude nově rozdělena na kuřáckou 

a nekuřáckou, přičemž nekuřácká 

část bude obohacena i o dětský kou-

tek. Svoji tvář změnil i historický sál, 

kde bylo zrekonstruováno pódium 

a jeho celkový interiér,‟ informoval 

Jiří Váša, jednatel společnosti For-

rest Group, která je provozovatelem 

Restaurace Na Vlachovce.  

Obnovou zatím neprošly veške-

ré venkovní prostory komplexu. 

Vlachovka změnila nápisy a celko-

vý design čelní strany budovy a na 

úpravy stále čekají prostory první-

ho autokempu v Praze, který stával 

kdysi přímo na dnešní zahradě. „Tam 

kompletní rekonstrukce proběhne 

tak, aby mohly prostory návštěvní-

kům sloužit již na jaře příštího roku. 

Prostor bude ideální pro nejrůznější 

slavnosti, koncerty, divadelní před-

stavení, trhy, dětské dny, svatební 

oslavy a tak dále,‟ uvedl Váša.  

Co se týká hudebního programu, 

Vlachovka nenabídne pouze tradič-

ní dechovku, ale i přední interpre-

ty z oblasti swingu, jazzu, folku, 

staropražských melodií či popu. 

V prosinci v Libni vystoupí například 

nezapomenutelná tvář Vlachovky 

zpěvák Josef Zíma, který společně 

s Yvettou Simonovou vytvoří pravé 

Vánoce Na Vlachovce. V jediném 

vánočním koncertě v Praze se před-

staví žijící legenda českého country 

zpěvák Pavel Bobek nebo skupina 

Rangers (Plavci). „Chceme tu vy-

tvořit multižánrovou pravidelnou 

hudební scénu, která osloví nejen 

starší, ale i střední generaci,‟ řekl 

manažer a hudební dramaturg Re-

staurace Na Vlachovce Petr Sovič. 

Ten sám působí jako zpěvák a ka-

pelník několika hudebních uskupení, 

například swingové formace Golden 

Big Band Prague. Věří, že rozšíře-

ná nabídka hudebních stylů vzbudí 

nemalý zájem milovníků kvalitní 

muziky. „Nejen v Praze takových 

hudebních scén ubývá. Budeme se 

Vlachovka se vrací, po rekonstrukci  
rozšiřuje hudební scénu

Zájem o pravidelné taneční akce tu je
Nový dramaturg a manažer Restaurace Na Vla-

chovce Petr Sovič má za sebou v pětadvaceti 

letech již slušnou kariéru. Je kapelníkem a zpě-

vákem legendární pražské dechovky – Žižko-

vanky a také vlastní swingové formace Golden 

Big Band Prague. „Mým úkolem je vrátit Praža-

nům legendární kulturní scénu,‟ říká.

Zřejmě každý má Vlachovku spojenou 
s dechovkou. Nebude složité nalákat lidi 
i na jiné žánry, které nabízíte?

Bezpochyby to bude těžké, ale pokud jde 

o mě, mám rád životní výzvy. Společně s pro-

vozovateli Jiřím Vášou, Romanem Karafiátem 

a také majitelem legendární Vlachovky Miro-

slavem Chvojem máme jediný cíl, a to vrátit 

Pražanům legendární kulturní scénu v „no-

vém kabátě‟. Současný stav ve společnosti 

není ideální a bohužel se celá situace pro-

mítá i do kulturní sféry. Lidé se již nechodí 

tak často bavit a málokde se ještě daří udr-

žet pravidelné taneční akce. Vlachovka byla 

vždy místem pro pravidelná společenská 

setkání při dechovce a my se hrdě k tomuto 

odkazu hlásíme. Ovšem společnost se vyvíjí 

a mění se i její preference spojené s kulturní 

programem. Rádi bychom proto upoutali ši-

rokou veřejnost kulturním programem, který 

nemohou tak často na území hlavního města 

či České republiky spatřit. Hlavním kritériem 

bude vysoká umělecká úroveň vybíraných 

souborů a také jejich složení. Nechceme se 

podřídit současným trendům, v rámci kterých 

vystupují na společenských akcích hudební 

skupiny o dvou čtyřech hudebnících, kteří 

jsou doprovázeni umělým doprovodem. Proto 

se na Vlachovce budou objevovat větší a hlav-

ně živě hrající orchestry. 

Jak se pětadvacetiletý člověk vlastně do-
stane k tomu, že je dramaturgem scény, 
jakou je Vlachovka? 

Je to víceméně dílo náhody. Když mi bylo 17 

let, usiloval jsem jako začínající zpěvák o an-

gažmá u nějakého pražského big bandu, kde 

bych se mohl rozvíjet a dělat svou oblíbenou 

swingovou muziku. Šanci mi dal až kapelník 

Žižkovanky Josef Jelínek. Začal jsem tedy dě-

lat dechovku a tento žánr již patří k mé osobě. 

Také jsem dostal díky trombonistovi Oldřichu 

Průšovi šanci u big bandu a později jsem za-

ložil vlastní Golden Big Band Prague, což bylo 

vždy mým snem. Ovšem snažím se věnovat 

oběma hudebním žánrům rovnoměrně. Na Vla-

chovce jsem dříve hrával a bylo mi líto, že to 

takhle s takovou kulturní památkou dopadlo. 

Když jsem v létě letošního roku šel kolem, vi-

děl jsem, že se na Vlachovce něco děje. Mluvil 

jsem s provozovateli a nabídl jim pomoc při 

obnově této legendy. Proběhlo několik infor-

mativních schůzek a současným nájemcům se 

moje vize líbila, a tudíž jsme se domluvili na 

spolupráci. 

Zahradu se dřevěnými „ubytovacími‟ sudy čeká obnova v příštích měsících
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soustředit především na živě hrající 

větší orchestry s tradicí, které jsou 

zárukou kvalitního uměleckého zážit-

ku. Jako mladému člověku mi vadí, že 

dnes již běžně nehrají velké orchest-

ry, a proto bych rád opětovně probudil 

zájem o tato tělesa. Vždy se říkalo co 

Čech to muzikant, a proto nechápu, 

proč dnešní společnost dává přednost 

různým hudebníkům v malém slože-

ní zpěv, klávesy a podobně. Když se 

člověk podívá kolem sebe, zjistí, že 

je stále dostatek milovníků živých ta-

nečních zábav, a právě pro tancechti-

vé publikum budeme připravovat naše 

pravidelné pořady,‟ dodal Sovič. -vk-

Váš post je pro další fungování Vlachovky 
zřejmě zásadní. Nemáte z toho trochu 
strach?

Jak už jsem již uvedl, beru to jako osobní vý-

zvu, jelikož je to pro mě jako hudebníka čest být 

součástí realizačního týmu. Snažím se v životě 

dělat věci naplno s dostatečnou porcí energie 

s jedinou výjimkou, a tou je mé studium. To díky 

mému nasazení v muzice trochu trpí. Před sou-

časným vedením se o obnovu pokoušelo více než 

šest provozovatelů a nikomu se to nepodařilo. 

Proto to beru tak, že udělám vše, co bude v mých 

silách, abychom byli první vedení, kterému se to 

podaří. Jsem v kontaktu s Miroslavem Chvojem 

a společně navazujeme na koncepční práci jeho 

rodiny. Věřím tomu, že je i v dnešní době dostatek 

lidí se zájmem o pravidelné taneční akce napříč 

hudebními žánry. Vlachovka byla vždy chloubou 

Prahy 8, takže snad si k nám najde cestu právě 

celá řada „domácích‟ posluchačů.

říkáte, že chcete nabízet kvalitní živé 
hraní. Můžete definovat, kde je pro vás 
rozdíl mezi kvalitou a nekvalitou?

Možná to působí trochu troufale, pokud se 

veřejně vyjadřuji o kvalitě hudebních uskupe-

ní, ale současným trendem jsou taneční zábavy, 

na kterých hrají skupiny ve složení klávesy, zpěv 

a nějaký další doprovodný nástroj. Většinou těží 

z umělých nahrávek, kterými se pouze nechají do-

provázet. Jelikož se větší orchestry neuživí právě 

díky nedostatku příležitostí, nahradila je již před 

lety tato uskupení, čímž česká kultura dle mého 

soudu velice trpí. Je to věčný koloběh, protože 

menší obce, města nebo spolky nemají finance 

na velké orchestry, a tak volí tuto variantu. Ka-

pelníci velkých orchestrů hořekují nad nedostat-

kem práce, ovšem nejsou ochotni slevit ze svých 

finančních nároků. Říkalo se vždy „co Čech, to mu-

zikant‟, ale jak jinak si tento fakt ověřit než živě 

hrajícím orchestrem či skupinou? I s ohledem na 

význam legendární Vlachovky, budu jako hudební 

dramaturg dohlížet na to, aby naši hosté dostávali 

to nejlepší z českého hudebního trhu a rodila se 

zde nová a ojedinělá tradice.  -vk-
Petr Sovič,  
kapelník a nyní i manažer a dramaturg

Počátky hostince se tradují až 

do roku 1850. O několik desítek 

let později, 3. listopadu 1880 za-

koupil objekt od hraběte Josefa 

Porgese dědeček dnešních maji-

telů Josef Chvoj. Objekt ale ne-

vyhovoval účelům pohostinství 

a tak v roce 1928 dochází k vý-

stavbě dnešní budovy Vlachov-

ky. Nejprve vznikla restaurace 

a o dva roky později v roce 1930 

i dnes již historický kulturní sál. 

V roce 1960 stát manželům 

Chvojovým objekt vyvlastnil. 

Manželé ovšem i přes tento fakt 

na Vlachovce pokračovali v kon-

cepční práci a právě díky nim se 

stala Restaurace Na Vlachovce 

legendárním místem pro spole-

čenská setkání. Nemalou záslu-

hu při tvorbě jména této legendy 

měl i televizní pořad „Sejdeme 

se na Vlachovce‟.

Od poloviny 90. let manže-

lé Chvojovi objekt pronajímají 

a vystřídalo se zde již něko-

lik majitelů. Poslední nájemce 

opustil Vlachovku na podzim 

roku 2011. V tomto roce bo-

hužel zemřela ve věku 89 let 

i bývalá majitelka Marie Chvo-

jová, která životu na Vlachovce 

zasvětila celý svůj život. Ne-

chyběla na žádné hudební pro-

dukci, zajišťovala dramaturgii 

a v neposlední řadě se starala 

o to, aby se každý na Vlachovce 

cítil jako doma.

Z historie...

Josef chvoj  
objekt koupil v roce 1880

Rekonstrukcí prošel i legendární taneční sál. Má například větší pódium
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Školství

Radnice Městské části Praha 8 připravuje na 

období letních prázdnin 2013 zateplení tří zá-

kladních škol – ZŠ Burešova, ZŠ Libčická a ZŠ 

Ústavní. Tímto krokem se završí úsilí vyvíjené 

již od roku 2007 na energeticky úsporný pro-

voz škol, jejichž je obec zřizovatelem. 

Úmysl chovat se energeticky úsporně vy-

chází z přesvědčení radnice, že nejlevnější 

a ekologicky nejčistší je energie uspořená, tj. 

energie, kterou již není potřeba vyrábět, ale je 

získávána využíváním rezerv v její dosavadní 

spotřebě.

Městská část Praha 8 patří mezi nejúspěšněj-

ší městské části, které zateplují veřejné budovy 

z finančních prostředků Operačního programu 

Životní prostředí (OPŽP), v rámci prioritní osy 

3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, pod-

oblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie. 

Finanční dotace pocházejí z Fondu soudržnosti 

Evropské unie a jsou poskytovány na základě 

rozhodnutí Ministra životního prostředí.

Radní Prahy 8 Martin Roubíček a Markéta 

Adamová vytvořili zkušený realizační tým a pod 

jejich vedením se podařilo naplnit veškeré slo-

žité podmínky pro získání dotace z OPŽP.

 „Uvědomělý přístup k možnostem ener-

getických úspor má pozitivní dopad nejen na 

ekonomickou efektivitu, ale nesporně také 

přispívá ke zlepšování životní prostředí,‟ řekla 

Adamová.

Dosud bylo zatepleno sedm základních škol 

v celkové hodnotě 213 milionů korun při získá-

ní dotace z OPŽP 110 milionů. V současné době 

se připravuje zateplení dalších tří základních 

škol v celkové předpokládané výši 286 milionů 

korun. Přislíbená dotace z OPŽP činí necelých 

100 milionů. 

Na všech školách došlo k zateplení fasád 

a výměně oken a dveří za plastová. Zateplenou 

střechu mají všechny objekty s výjimkou ZŠ 

Na Slovance. Jak ukazuje graf, dosáhla Měst-

ská část Praha 8 výrazné úspory energie na 

všech zateplených školách. 

Na této úspoře se významně podílí nejen 

komplexně provedené zateplení, ale i kvalitně 

řízený energetický management vedení jed-

notlivých škol, v jehož rámci dochází k úpra-

vě vytápěcího systému tak, aby nedocházelo 

k přetápění místností. Základním prvkem je 

v tomto případě vyvážení otopného systému 

a přenastavení stávající křivky ekvitermní re-

gulace, aby tato plně odpovídala novým potře-

bám objektu. Nesporný dopad na spotřebu má 

také důsledné nastavení a dodržování teplot-

ních útlumů v závislosti na provozu objektu. 

Radnice MČ Praha 8 považuje energetický ma-

nagement veřejných objektů za celkem složi-

tý, proto zorganizovala podrobné školení pro 

ředitele škol a správce budov.

Zateplování ve třech vlnách
MČ Praha 8 již uskutečnila dvě ze tří plánova-

ných vln zateplování škol. K první vlně došlo 

v roce 2009 a týkala se především menších 

sídlištních škol – ZŠ Dolákova, ZŠ Glowackého, 

ZŠ Mazurská, ZŠ Na Slovance a ZŠ Žernosec-

ká. Od tohoto okamžiku již uběhla dostatečná 

doba, aby byl výsledný dopad na spotřebu tep-

la průkazný.

Ve druhé loňské vlně byly zatepleny dvě vel-

ké školy pavilónového typu - ZŠ Hovorčovic-

ká a ZŠ Na Šutce. Navzdory tomu, že od té 

doby uběhla pouze jedna topná sezóna, před-

pokládaných úspor bylo již dosaženo. Kromě 

nezpochybnitelného ekonomického přínosu, 

který v konečném důsledku ocení hlavně žáci 

jednotlivých škol, neboť ušetřené prostřed-

ky může škola použít dle svého uvážení a ku 

prospěchu dětí, je zateplení budov i přínosem 

estetickým. 

Třetí vlna proběhne v letních měsících 2013 

v posledních třech základních školách, které 

zateplení urgentně potřebují: ZŠ Burešova, 

ZŠ Libčická a ZŠ Ústavní. Uvedené projekty 

byly rozhodnutím ministra životního prostředí 

schváleny k financování z Operačního progra-

mu Životní prostředí. Pro všechny tři školy 

platí, že se jedná o energeticky úsporný pro-

jekt.

Úspory energií jsou citelné. Poslední   tři školy čeká zateplení

celková spotřeba tepla (GJ)

Spotřeba tepla jednotlivých škol (GJ)
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Zateplené základní školy
 celkové Získaná 
 náklady dotace 
 na stavbu z FS a SFŽP1) 
 (v tis. Kč) (v tis. Kč)

ZŠ Mazurská 21 823 11 314
ZŠ Na Slovance 17 915 6 408
ZŠ Žernosecká 42 241 20 516
ZŠ Dolákova 39 142 17 231
ZŠ Glowackého 33 604 21 555
ZŠ Hovorčovická 38 987 20 0322)

ZŠ Na Šutce 19 099 12 458

1) Fond Soudržnosti a Stání fond životního prostředí
2) podmíněný závazek ze strany poskytovatele dotace
Uvedené částky jsou včetně DPH
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Úspory energií jsou citelné. Poslední   tři školy čeká zateplení

„Jako vždy dojde k výměně dosud nevy-

měněných venkovních oken a dveří za nové, 

plastové, s odpovídajícími tepelně technickými 

parametry. Bude instalován nový vnější kon-

taktní zateplovací systém  a proběhne sanace 

střech aplikací dodatečné tepelné izolace včet-

ně položení nové povlakové krytiny,‟ informo-

vala radní Adamová. „Cílem projektů snižová-

ní energetické náročnosti budov byla úspora 

energie. Jsem ráda, když vidím, že se tento cíl 

podařilo naplnit beze zbytku,‟ dodala. -red-

ředitelka ZŠ Dolákova Věra Jakešová (vpravo) ukazuje radní Prahy 8 Markétě Adamové  
zateplenou budovu školy. V ní letos proběl audit z Odboru interního auditu a finanční kontroly 
Ministerstva životního prostředí se zjištěním, že zateplení školy proběhlo řádně a bezchybně  

 Předpo- Předpo- 
 kládané kládaná 
 náklady dotace 
 na stavbu z FS a SFŽP4) 
 (v tis. Kč) (v tis. Kč)

ZŠ Ústavní 87 668 32 786

ZŠ Libčická 118 368 34 220

ZŠ Burešova 80 871 29 084

4) Fond Soudržnosti a Stání fond životního prostředí
Uvedené částky jsou včetně DPH

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 
(bezpečnost, 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 284 825 820, 283 840 612 
nebo 723 914 602 - poradna pro 
bezradné. E-mail: info@nakorabe.cz. 
Od pondělka do pátku od 8.00 
do 16.00 hodin.

Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat 
11. 12. od 17:00. 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 Prahy 8 
diskuzi o budoucnosti naší městské části. 
Volejte, prosím, zastupitele 
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082, 
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz, 
skype kontakt „vilgus‟, twitter: @pvilgus). 
Sledujte naše zastupitele 
a zelené z Prahy 8 na Facebooku, 
následujte nás na Twitteru.

Volba pro Prahu 8 pořádá setkání 
s občany 19. prosince 2012 od 18 hodin 
v přízemí sídla Úřadu Městské části 
Praha 8, U Meteoru 6. Tématy bude 
privatizace bytů v Karlíně a v Libni 
a další otázky života v Praze 8. Srdečně 
zve JUDr. Václav Musílek. Rovněž nás 
můžete kdykoli kontaktovat na tel. čísle 
724 889 420 nebo na mailové adrese 
vaclav.musilek@praha8.cz.

Setkání s politiky
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Určitě už každý slyšel o interaktivní tabuli. 

Tedy každý, kdo má dítko školou povinné. Ale 

ne všichni znají využití této zajímavé pomůc-

ky při vyučování. Co asi může být zajímavé 

na tabuli? Vždyť všichni jsme do školy chodili 

a v každé třídě „trůnila‟ ta černá (zelená) věc. 

Potřebovali jsme jen křídu a houbu na mytí. 

Ovšem není tabule jako tabule. To by vám 

vysvětlil každý žák ZŠ Palmovka. Jak je to 

možné? Je to úplně jednoduché. Protože žáci 

na Palmovce umí s touto „kouzelnou tabulí‟ 

pracovat. 

Ne mnoho škol se může pochlubit tím, že 

mají ve všech třídách na 1. stupni přístup 

k této zajímavé formě výuky. Tabule nejen 

zpestří vyučování, ale zabaví i o přestávce. 

Děti si rády kreslí pomocí speciálních per, 

hrají spoustu her, při kterých trénují paměť, 

pozornost a soustředění. A že je nudné psát 

kontrolní testy? Není nic snadnějšího než tyto 

testy doplňovat pouze pomocí hlasovacího 

zařízení. To už je mnohem zábavnější. 

Chcete vidět a poznat práci na interaktiv-

ní tabuli na ZŠ Palmovka? Přijďte se podívat. 

Dny otevřených dveří jsou 6. prosince 2012 

a 10. ledna 2013.

Marcela Kyselá, ZŠ Palmovka

Na dětském dopravním hřišti při ZŠ Glowac-

kého v Troji probíhá od letošního září cílená 

výuka dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd 

spádových základních škol Městské části Praha 

8. Tuto výuku provádí – po dohodě s pražským 

primátorem Bohuslavem Svobodou a v souladu 

s  Tematickým plánem dopravní výchovy, vyda-

ným Ministerstvem dopravy - strážníci Městské 

policie hl. m. Prahy, Útvaru sociální prevence.

„Výuka je řazena do čtyř tematických blo-

ků podle dané věkové skupiny žáků. Jedná se 

o dva tematické bloky teoretické výuky a dva 

bloky praktické výuky v každém školním roce,‟ 

informoval radní pro školství Prahy 8 Martin 

Roubíček.  -red-

Radnice osmé městské čás-

ti investovala do výukového 

technologického vybavení a do 

základních a mateřských škol 

zakoupila 47 interaktivních ta-

bulí, data a video projektorů 

a také výukových softwarů. 

„Současné interaktivní tabule 

již nejsou jen obyčejnou promí-

tací či psací plochou. Jejich mo-

derní technologie je postavená 

na dynamickém a interaktivním 

propojení s účastníky, umožňu-

jícím různé vzdělávací styly, ve-

doucí až k logickému odvozování 

souvislostí a obsáhlým analýzám. 

Navíc jsou podpořené kvalitními 

reproduktory, což je přínosné při 

učení jazyků, a výukovým soft-

warem, který umožňuje aktivní, 

a hlavně záživnou a názornou 

výuku,‟ řekl radní Prahy 8 pro 

školství Martin Roubíček. 

„Chceme, aby učení bylo 

pro děti zážitkem, aby se bě-

hem poznávání dostaly k vzá-

jemných souvislostem. A to jim 

perfektně zprostředkuje právě 

moderní technologie.‟ Náklady 

na vybavení škol těmito tech-

nologiemi činí téměř čtyři mili-

ony korun. -hš-

Radnice vybavila školy  
moderní výukovou technologií

Dopravní výchova jede naplno

Aktivní vzdělávání mají i na Palmovce

Mezi 
patnácti 
školami, 
které díky 
moderní 
technologii 
zvýší 
možnosti 
výuky, patří 
i ZŠ Petra 
Strozziho 

Teoretická výuka žáků 5. A ZŠ a MŠ Ústavní 
ve speciální učebně vybavené interaktivní 
technikou, včetně hlasovacího zařízení 
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Paní ředitelka Mateřské školy, Praha 8, Ko-

rycanská 14 stanovila v dohodě se zřizova-

telem, městskou částí Praha 8, v souladu 

s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů, místo, 

termín a dobu pro podání žádostí o přijetí 

dětí k předškolnímu vzdělávání do tříd pro in-

tegraci dětí zdravotně znevýhodněných.

Při rozhodování o přijetí dětí k předškolní-

mu vzdělávání v mateřské škole postupuje 

ředitelka podle stanovených a na interneto-

vých stránkách mateřské školy zveřejněných 

kritérií. Konzultace a výdej Žádostí a Evi-

denčních listů zákonným zástupcům dítěte, 

kteří si je nemohou vytisknout z interneto-

vých stránek mateřské školy www.mskory-

canska.cz, proběhne 23. ledna 2013 v ředi-

telně mateřské školy od 13 do 17 hodin.

Zápis dětí zdravotně znevýhodněných do 

integrovaných tříd Mateřské školy, Praha 8, 

Korycanská 14 se uskuteční dne 30. ledna 

2013 od 13 do 17 hodin v ředitelně mateřské 

školy. 

Při zápisu zákonný zástupce dítěte před-

loží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, 

odevzdá vyplněnou Žádost, Evidenční list 

a doloží kopie veškeré zdravotní dokumenta-

ce dítěte.

Mgr. Petr Svoboda,

vedoucí odboru školství

Když se mi naskytla možnost jet do koncen-

tračního tábora Mauthausenu, váhala jsem, 

jestli se mám zúčastnit. Nebyla jsem si zcela 

jistá, zda chci takový zážitek mít. 

Nakonec jsem jela a moc děkuji přede-

vším zástupci starosty Prahy 8 Michalu 

Švarcovi a všem, kdo tuto exkurzi pomohli 

uspořádat. 

Odnesla jsem si odtamtud velké poznání. 

Pochopila jsem, jak to v té době měli lidé těž-

ké, jak bojovali o každý den života, jak nemě-

li nic, jen naději. Pochopila jsem i to, kdo je 

opravdový hrdina.

Je jen škoda, že tuto možnost neměli všich-

ni. Myslím, že by si každý měl uvědomit, že 

tohle my nesmíme dopustit. Tohle se nesmí už 

nikdy opakovat. 

Ještě jednou děkuji.

Pavlína Suková,  

žákyně 9. B, ZŠ Palmovka

Pochopila jsem,  
kdo je opravdu hrdina...

Pavlína Suková (druhá zleva) spolu se spolužáky 
na návštěvě koncentračního tábora v Mauthausenu

MĚSTSKá ČáST PRAHA 8
Úřad městské části – odbor školství
Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu  
vzdělávání od školního roku 2013/2014  
do tříd pro integraci dětí zdravotně znevýhodněných 
v Mateřské škole, Praha 8, Korycanská 14
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Mateřskou školu Na Pěšinách na-

vštívil policejní potápěč z Odboru 

speciálních potápěčských činností 

a výcviku Policie České republiky. 

Při povídání s ukázkou potápěčské 

techniky major Zdeněk Schuster 

přenesl nadšení pro svoji práci na 

naše děti. Za to sklidil velký obdiv 

všech kolegů.

Část přednášky byla poučná 

(práce při záchraně lidí, prevence 

nebezpečí - děti hledaly společ-

ně důvody, proč nemají skákat 

do neznámé vody, jak se správně 

chovat při koupání, proč v zimě 

nechodit na neznámý led), část 

velmi zábavná z hlediska prozkou-

mávání vybavení potápěčů. Děti si 

mohly spoustu věcí nejen osahat 

ale i vyzkoušet.

K největším zážitkům patřilo 

uvedení potápěčského robota do 

chodu a prohlídka auta. Většina 

dětí se loučila s robotem potře-

sením „ruky‟. 

Následovala prohlídka auta 

venku, při které si děti hrály na 

potápěče. Vchodem ze strany 

vstupovaly do auta a zadním vy-

skakovaly „jako‟ do moře, jeze-

ra, bazénu apod. 

Hry dětí pokračovaly celé od-

poledne ve třídách. Pod dojmem 

zážitků pak kreslily obrázky. -red-

Policejní potápěč 
v mateřské škole

Děti si návštěvu potápěče Zdeňka Schustera užívaly  

Pochvala vždy potěší. Ale vět-

šinou přijímáme slova díků od 

milých rodičů my, učitelky je-

jich ratolestí. Energie je třeba 

vyrovnat a já si dovoluji touto 

cestou poděkovat, oplatit dob-

ré a věnovat tento článek všem 

rodičům našich dětí, kteří si to 

zaslouží. 

Jak je příjemné, když se 

naši vážení „zákonní zástupci‟ 

dokáží nadchnout pro každou 

„blbinku‟, co my, učitelky ve 

školce vymyslíme. Kolik kostý-

mů a masek za školkové roky 

vyrobili, kolik cukroví na vá-

noční besídky už nám napekli, 

kolik už nanosili krabiček a lá-

tek a bavlnek a dýní a kaštanů 

a kelímků a všeho, co my si na 

ně jen vymyslíme…

Kolikrát už spěchali a utíkali 

dřív z práce, aby dorazili včas 

na naše schůzky a besídky 

a dílničky a oslavy a kolikrát 

už se přemohli, aby se v sobot-

ní, sychravé ráno donutili vstát 

z postele a jít pomáhat do škol-

ky na podzimní brigádu hrabat 

listí. Nic z toho není samozřej-

mé a já, alespoň za svou školku 

musím říci, že pracovat obklo-

pena tak prima rodiči je veliká 

radost, vše jde hladce a hlavně 

pohodově. Každý den se potvr-

zuje, jak je důležité umět spolu 

komunikovat, najít společnou 

řeč a cesty, jak co nejlépe pro-

vést naše (na pár let společné) 

děti předškolním věkem a při-

pravit je na vstup do základ-

ní školy. Asi u nás v mateřské 

škole Šimůnkova máme štěstí, 

ale skutečně si nemůžeme naše 

rodiče vynachválit. Vzájemná 

spolupráce je báječná. Nedejte 

se tedy zmást negativní náladou 

v naší společnosti. Ve školce se 

nám totiž společně žije hezky, 

máme nač být pyšní – přede-

vším na naše skvělé děti. Ale 

rodiče, buďte pyšní i sami na 

sebe. My, učitelky, na vás pyš-

né jsme. 

Krásný a klidný Advent  

a šťastné Vánoce vám všem 

přeje ředitelka školy  

Dana Votrubová  

a kolektiv MŠ Šimůnkova.

My máme prima rodiče...

Rodiče dětí v MŠ Šimůnkova rádi pomohli i s hrabáním listí

(Placená inzerce)
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V souladu s § 36 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání (dále jen „školský zákon‟), ve znění poz-

dějších předpisů, se povinná školní docházka 

vztahuje na státní občany České republiky 

a na občany jiného členského státu Evropské 

unie, kteří na území České republiky pobý-

vají déle než 90 dnů. Dále se povinná škol-

ní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří 

jsou oprávněni pobývat na území České re-

publiky trvale nebo přechodně po dobu delší 

než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení 

mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v soula-

du s § 36 odst. 4 školského zákona přihlá-

sit dítě k zápisu k povinné školní docházce, 

a to v době od 15. ledna do 15. února kalen-

dářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 

školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není 

povolen odklad. Dítě, které dosáhne šesté-

ho roku věku v době od září do konce června 

příslušného školního roku, může být přijato 

k plnění povinné školní docházky již v tomto 

školním roce, je-li přiměřeně tělesně i dušev-

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

stupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 

v období od září do konce prosince je také do-

poručující vyjádření školského poradenského 

zařízení; podmínkou přijetí dítěte narozeného 

od ledna do konce června je ještě doporučující 

vyjádření odborného lékaře. Tato doporučení 

zákonný zástupce přiloží k žádosti.

Pro školní rok 2013/2014 budou za-
psány do 1. ročníků základních škol 
děti, které dosáhnou šestého roku věku 
do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní 
docházky. 

Zákonný zástupce dítěte předloží 
při zápisu svůj občanský průkaz a rodný 
list dítěte. 

Žák plní povinnou školní docházku v zá-

kladní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí 

se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), 

v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen 

„spádová škola‟), pokud zákonný zástupce ne-

zvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Škol-

ské obvody základních škol zřízených městský-

mi částmi jsou stanoveny v obecně závazné 

vyhlášce hl. m. Prahy č. 20/2011 Sb., o škol-

ských obvodech základních škol, viz www.pra-

ha8.cz - odkaz Školství, Dokumenty pro ZŠ, 

OZV hl. m. Prahy, o školských obvodech. Při 

rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základ-

ních škol postupují ředitelé podle stanovených 

a  na internetových stránkách základní školy 

zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je 

povinen přednostně přijmout žáky s místem 

trvalého pobytu v příslušném školském ob-

vodu. Na uvedené internetové adrese najdete 

také kontakty na základní školy včetně jejich 

prezentací. Mgr. Petr Svoboda,

 vedoucí odboru školství

MĚSTSKá ČáST PRAHA 8
Úřad městské části – odbor školství
Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol  
městské části Praha 8 pro školní rok 2013/2014

n  ZŠ a MŠ, Praha 8,  
lyčkovo náměstí 6

Den nanečisto pro všechny zájemce:
9. ledna 2013, 9-17 h.
Zápis: 15. a 16. ledna 2013, 14-18 h.

n  ZŠ a MŠ Petra Strozziho,  
Praha 8, Za Invalidovnou 3

Dny ukázek výuky:
Bilingvní 1. třída: od října každou 
první středu v měsíci 8:00-8:45 h.
Bilingvní 2. třída: od října každou 
třetí středu v měsíci 8:00-8:45 h.
Projekt pro předškoláky 
„Hrajeme si na školu‟:
10. 12. 2012, 7. 1. 2013, 14:30-
15:15 h.
Zápis: 15.a 16. ledna 2013, 14:00-
17:30 h.

n  Základní škola, Praha 8, 
Palmovka 8

Dny otevřených dveří:
6. prosince 2012, 8-17 h.
10. ledna 2013, 8-17 h.
Zápis: 23. a 24. ledna 2013, 14-18 h.

n  Základní škola Bohumila 
Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Den ukázek výuky:
9. ledna 2013, 8:00-10:45 h.
Konzultace pro rodiče budoucích 
prvňáčků v 17. h.
Zápis: 5. a 6. února 2013, 14-18 h.

n  ZŠ a MŠ, Praha 8,  
U Školské zahrady 4

Den otevřených dveří:
16. ledna 2013, 8-16 h.
Zápis: 6. února 2013, 13-18 h.
Zápis: 7. února 2013, 14-17 h.

n    ZŠ a MŠ Na Slovance,  
Praha 8, Bedřichovská 1

Den otevřených dveří:
8. ledna 2013, 10-16 h.
v 10, 12, 14 a 15 h. setkání 
s vedením školy ve sborovně
Zápis: 6. února 2013, 14-18 h.
Zápis: 7. února 2013, 15-17 h.

n  Základní škola,  
Praha 8, Burešova 14

Dny otevřených dveří:
21. a 23. ledna 2013, 8-16 h.
Zápis: 5. a 6. února 2013, 14-18 h.

n  Základní škola,  
Praha 8, Žernosecká 3

Den otevřených dveří:
16. ledna 2013, 14:30-17:00
ve 14:30 a v 16:00 h. poskytnutí 
informací ve školní jídelně
Zápis: 5. a 6. února 2013, 14-17 h.

n  Základní škola,  
Praha 8, Hovorčovická 11

Den otevřených dveří:
22. ledna 2013, 8-17 h.
Zápis: 23.a 24. ledna 2013, 14-18 h.

n  Základní škola,  
Praha 8, Na Šutce 28

Den otevřených dveří:
5. ledna 2013, 9-12 h.
Zápis: 29. ledna 2013, 14-18 h.
Zápis: 30. ledna 2013, 14-17 h.

n  ZŠ a MŠ Ústavní,  
Praha 8, Hlivická 1

Den otevřených dveří:
9. ledna 2013 
9:00-10:15 h. možnost prohlídky 
školy a vyučování v 1. třídách,
v 10:30 h. a v 16:30 h. setkání 
vedení školy s rodiči budoucích 
prvňáčků v posluchárně školy
Zápis: 5. února 2013, 14-18 h.

n  ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Den otevřených dveří:
5. ledna 2013, 10-13 h.
Zápis: 17. ledna 2013, 14-18 h.

n  Základní škola Mazurská,  
Praha 8, Svídnická 1a

Dny otevřených dveří:
10. ledna 2013, 14:00-18:30 h.
(cyklus informací a prohlídky školy 
začínají v půlhodinových intervalech: 
14 h., 14:30 h …)
Zápis: 16. a 17. ledna 2013, 14-18 h.

n  Základní škola,  
Praha 8, glowackého 6

Den otevřených dveří:
28. ledna 2013, 10-12 h. a 14-17 h.
Zápis: 4. února 2013, 14-18 h.
Zápis: 5. února 2013, 14-17 h.

n  Základní škola,  
Praha 8, libčická 10

Den otevřených dveří:
10. ledna 2013, 8-12 h. 
Zápis: 22. a 23. ledna 2013, 14-18 h.

Termíny dnů otevřených dveří základních škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče  
a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol
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Vůbec první projekt z progra-

mu Nadace Proměny „Zahrada 

hrou‟, který proměnil zahradu 

církevní logopedické školy v Pra-

ze Bohnicích, je hotový. Poslední, 

co k dokončení zahrady chybělo, 

byly nové stromy. Ty vysáze-

li zahradníci s pomocí studentů 

a také místních dětí v polovině 

listopadu.

Stejně jako při malování chodní-

ků a osazování užitkového záhon-

ku bylinkami měly i tentokrát děti 

příležitost zapojit se do prací na 

proměňování jejich zahrady. Pro 

některé to byla vůbec první zku-

šenost se sázením stromů. Kromě 

toho, že zahradníkům pomáha-

ly se zakrývání kořenového valu 

zeminou a s ukotvením stromů, 

dozvěděly se i celou řadu zajíma-

vostí. Teď už vědí, kdy je nejlepší 

čas na sázení stromů. Co všechno 

je potřeba udělat, než může nový 

strom zapustit kořeny do země. 

Kolik vody by měl strom po za-

sazení dostat a do jaké výšky vy-

rostou právě ty, které jim budou 

v zahradě dělat radost.

Nyní se může zahrada pomalu 

uložit k zimnímu spánku, aby na-

čerpala sílu na jaro, kdy ji čeká 

velká událost. Právě na tento čas 

je naplánováno slavnostní ote-

vření zahrady, kterého se kromě 

dětí a učitelů zúčastní partneři 

projektu, díky kterým se mohla 

zahrada proměnit. Děti tak získají 

nový prostor pro svoji nespouta-

nou hru, odpočinek a zároveň pro 

nenásilnou formu procvičování 

svých jazykových dovedností a to 

za pomoci netradičních herních 

prvků, které prostupují celou za-

hradou. -jf-

Základní škola Žernosecká věnovala zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek v Cha-

bařovické ulici finanční dar ve výši šesti tisíc korun. 

Z daru jsme měli velkou radost a využili jsme ho té-

měř okamžitě k zaplacení podzimního prázdninového 

pobytu pro děti. Moc rádi bychom tímto poděkovali 

vedení školy a všem pracovníkům ZŠ v Žernosec-

ké ulici za jejich podporu a také za jejich vstřícnost 

a citlivý přístup, s jakým přistupují k našim dětem. 

Často se setkáváme s tím, že některé školy ne-

jsou příliš ochotné naše děti přijímat, obávají se 

různých komplikací a možná i toho, že tyto děti 

v sobě často nesou nějaké vnitřní zranění, trauma 

z minulosti. Naše děti mohou mít zkušenost s týrá-

ním, zanedbáváním, zneužíváním, někdy jsou zase 

na světě úplně samy a cítí se opuštěně. Práce s ta-

kovýmto dítětem je samozřejmě daleko náročnější 

a vyžaduje profesionální, ale zároveň i velmi lidský 

přístup. 

Pracovníci základní školy v Žernosecké ulici přistu-

pují ke každému dítěti z Klokánku individuálně a vě-

nují mu mnoho energie. Za to jsme jim velice vděční. 

Pozitivní atmosféra, přijetí dítěte a pochopení pro 

jeho situaci jsou faktory, které velmi napomáhají 

ke stabilizaci psychického stavu dítěte. Díky tomu se 

časem může podařit zhojit i ty nejhlubší rány a šrá-

my na dětské duši.

Margareta Johnová, vedoucí zařízení

Děti osázely zahradu  
bohnické logopedické školy

V Žernosecké spolupracují 
s Klokánkem, poskytli mu dar

Děti pomáhaly například se zakrýváním kořenů nových stromů

Na Slovance 
pomohli  
postižené 
dívce
V Základní škole Na Slovance 

se v říjnu uskutečnilo slavnost-

ní předání asistenčního psa 

desetileté Rozárce na vozíku. 

Velká sláva, která se neobešla 

bez psích písniček, psí pohádky 

a tanečních vystoupení, byla 

vyvrcholením akce „Sbírka pro 

Rozárku‟. 

V dubnu loňského školního 

roku jsme u nás Na Slovance 

přivítali malou Rozárku na vo-

zíku, která si s námi povídala 

o svém snu - být samostatnější, 

mít psího kamaráda, pomocníka. 

Občanské sdružení Symbio vy-

bralo pro Rozárku malou černou 

fenečku trpasličího pudla Čáru. 

Výcvik psa asistenta mohl začít. 

Do práce se pustila úžasná vý-

cvikářka asistenčních a vodicích 

psů Míla Beranová, která měla 

nelehký úkol - vycvičit pejska 

Rozárce „na míru‟. Výuka tako-

vého psa je velmi drahá a není 

jako vodicí pes hrazena státem. 

Přišel tedy nápad - odstartovat 

veřejnou sbírku. U nás Na Slo-

vance se našla spousta dětí, 

rodičů, pedagogů, kterým osud 

malé Rozárky nebyl lhostejný 

a svým příspěvkem do sbírky 

začali plnit Rozárčin sen. Poda-

řilo se nám do kasiček nasbírat 

téměř 12 tisíc korun. Výcvik 

i sbírka pokračovaly, Čára se 

blížila do cíle a nakonec se stala 

psem asistentem. 

Rozárce se splnil sen. Na 

Slovance cesta ke snu Rozár-

ky začala a tady také skončila. 

Slavnostní předání se vydařilo, 

děti i Rozárka si psí dopoledne 

užily. Velké poděkování patří 

výcvikářce Míle Beranové a dě-

tem ze Slovanky.

Zuzana Nováková,  

organizátorka akce
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Aerobik z Prahy 8 je  
opět nejlepší na světě
V nizozemském městě Dordrecht 

se konalo mistrovství světa v ae-

robiku FISAF International World 

Fitness & Hip Hop Unite Champi-

onship 2012. Vrcholu aerobikové 

sezóny se účastnilo 1100 závodní-

ků z 16 zemí z celého světa. Tako-

výto velký šampionát se stal již po 

několikáté pravidelnou soutěžní 

zastávkou i pro nejúspěšnější čes-

ký aerobikový klub sídlící na Praze 

8 – Fitness Center Báry a Hanky 

Šulcové. Z tohoto klubu odjíždělo 

na boj o světové medaile nejvíce 

závodníků z celé ČR.

„Patříme k největším a nejre-

spektovanějším klubům v Česku. 

Není tedy náhodou, že zatímco 

průměrně odjíždělo do bojů pro 

medaile zhruba deset závodníků 

z jednoho klubu, nás odjížděl celý 

autobus, a to se tam nejstarší trio 

závodnic už nevešlo. Celkem se 

pouze z našeho klubu mistrovství 

zúčastnilo 51 závodnic,‟ uvedla 

Bára Ptáčková-Šulcová, hlavní tre-

nérka rodinného klubu z Kobylis. 

„Náš klub sídlící již několik let v ZŠ 

Burešova vybojoval celkem osm 

medailí. Získaly jsme dva tituly mi-

stryň světa, tři druhá a stejný po-

čet třetích míst,‟ doplnila Šulcová. 

Největším úspěchem byla zlatá 

medaile z nejprestižnější katego-

rie seniorů (věková kategorie nad 

17 let). Nejcennější kov si z Ho-

landska odvezla trojice závodnic 

z Fitness Center Báry a Hanky 

Šulcové ve složení Kateřina Brab-

cová, Radka Cihlářová, Tereza 

Cihlářová. ,,Bylo to pro nás těžké, 

jelikož jsme obhajovaly již čtvrtý 

titul mistryň světa v řadě. Navíc 

na letošním MS byla opravdu ne-

smírná konkurence,‟ shodly se 

spokojené vítězky, které shodou 

okolností všechny tři studují lé-

kařské fakulty. Druhý nejcennější 

kov přidaly do sbírky jejich mladší 

kolegyně Soňa Fefková, Karolína 

Michková a Adéla Zankelová, kte-

ré letos posbíraly zlatý hattrick. 

Po zlaté medaili z Mistrovství ČR 

a po zlaté medaili z červnového 

mistrovství Evropy přidaly ještě 

zlato z Mistrovství světa. -jf-

Hned první neděli v roku 2013, tedy 6. ledna, vás 

zve Klub českých turistů Kobylisy na procházku 

s příznačným názvem „Zimní Prahou‟. Zúčastnit 

se může každý bez rozdílu věku, i senioři, kteří 

se chtějí projít, zkrátka každý, kdo si troufne ujít 

12 kilometrů. Přijít mohou i rodiny s dětmi či 

s kočárky, pro něž je přichystána zkrácená pěti-

kilometrová trasa s několika dětskými hřišti.

Začínáme mezi 9. a 10. hodinou na stanici 

metra Střížkov. 

Po zaplacení startovného dvacet korun (děti 

do 15 let pět korun) obdrží každý od pořadatelů 

popis trasy a společně s rodinou, přáteli, po sku-

pinkách nebo i jednotlivě se vydá na trasu, která 

nás zavede k několika zajímavostem Prahy 8, ale 

i za hranice Prahy a prochází příjemnou zelení 

a poli, mimo veškerý městský ruch. Doporuču-

jeme všem dobré boty nebo i běžky – v případě 

sněhu cesta nemusí být prošlápnutá. 

Konec bude v Kobylisích v příjemné hospůd-

ce, kde kromě cílového razítka bude připravena 

i možnost dobrého oběda. V cíli vás budeme če-

kat od 11 do 13 hodin a zastávka MHD je takřka 

za rohem. Těšíme se na vás, přijďte v hojném 

počtu, všichni jsou vítáni.

Ivan Press, předseda KČT Kobylisy

Projděte se zimní Prahou
Člověče pohni se, než bude pozdě!
KČT Kobylisy společně s KČT Praha a MČ Praha 8 pořádá 

n v neděli 6. ledna 2013 - 15. ročník pochodu IVV
ZIMNí PRAHOU 2013
Start: 9:00–10:00 hod - Střížkov – metro „C‟
Spojení: Metro „C‟ Střížkov (+ BUS 136, 151, 177, 183, 186, 295 )
Trasa: 12 km  (Ďáblice – Zdiby – Dol.Chabry - Kobylisy); kočárková 5 km
cíl: 11:00–13:00 hod. Kobylisy, rest. „U Blekotů‟ 

n v úterý 23. dubna 2013 podvečerní turistický pochod
PRAŽSKýMI TUNEly ZA POZNáNíM NEJEN PRAHy 8
Start:   17:00–19:00 hod – Křižíkova – metro „B‟ 
Spojení: Metro „B‟ Křižíkova, (+ TRAM 3 a 8)
Trasa:   8 km  (Vítkov – Sluncová – Kotlaska - Prosek)
cíl: 18:30–21:00 hod.  dle popisu trasy 

n v úterý 28. května 2013 podvečerní turistický pochod  
pod záštitou místostarostky MČ Praha 8 Mgr. Vladimíry ludkové

USEDlOSTI A PAMáTKy PRAHy 8
Start:   17:00–19:00 hod - Ládví – metro „C‟ 
Spojení: Metro „C‟ Ládví – u fontány (+ TRAM 10, BUS 103, 177, 183, 295)  
Trasy:   9 km (Rokoska – Kuchyňka – Čimická hájovna – Kobylisy)
cíl: 18:30–21:00 hod. Kobylisy, rest. „U Blekotů‟

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

Šampionátu 
se zúčastnilo 
přes padesát 
závodnic 
z kobyliského 
klubu
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Pod vedením mistra Edmunda Ker-

na z Německa se 16. až 18. listo-

padu v Čimicích konal seminář aiki-

do. Edmund Kern se narodil v roce 

1932, je držitel 8. danu aikido (z de-

seti možných), od roku 1997 držitel 

titulu Renshi – čestný titul, od roku 

2000 Kyoshi – v české terminologii 

„profesor‟. V roce 2001 a 2002 měl 

tu čest vést na setkání IMAF de-

monstraci aikido (jako jediný z mi-

strů aikido). Do čimické školy dojíž-

dí každoročně na podzim. Seminář 

se nesl tradičně v přátelské atmo-

sféře. Kromě cvičenců z Aikido klub 

Iwama-ryu ho navštívilo i několik 

aikidistů z jiných pražských škol, 

ale také z Liberce. Celkově se se-

mináře zúčastnilo přes 50 lidí, dětí 

ve věku od osmi let, dospělých cvi-

čenců ale také přátel školy, kteří již 

pravidelně na tréninky nedochází. 

Akce byla spojena s oslavou mistro-

vých 80. narozenin. Pokud chcete 

být také informováni o podobných 

akcích či seminářích a pokud se za-

jímáte o bojová umění, neváhejte 

navštívit internetové stránky www.

aikido-klub-praha.cz, kde se dozví-

te veškeré další informace. -red-

Klub aikida pořádal mezinárodní seminář

Hlavním hostem semináře byl Edmund Kern (uprostřed)
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Historicky první titul mistra světa 

v ricochetu vybojoval v neděli 25. 

listopadu Čech Jan Veselý, když 

ve finále mistrovství v Praze na 

Palmovce porazil dalšího české-

ho hráče Radka Malého. Turnaje 

hraného nezvykle systémem na 

dvě porážky se účastnilo 63 hrá-

čů z osmi zemí. Do bojů zasáhl 

i hráč Jihoafrické republiky. Nej-

většími favority však byli domácí 

Češi, kteří prvními dvěma místy 

potvrdili výsadní postavení české-

ho ricochetu. Třetí příčku obsadil 

Maďar Gabor Szabo.

Tento poměrně mladý sport 

v základech podobný squashi se 

největší oblibě těší v Nizozem-

sku a v České republice. Rozdíl 

oproti squashi je menší plocha 

kurtu, možnost odehrát míček 

i o strop a zabudovaná elektro-

nika, která hlídá auty i stav zá-

pasu. 

Největším favoritem měl být 

známý squashista Jan Koukal, 

který v minulosti vyhrál mistrov-

ství republiky i Evropy v ricoche-

tu. Ten se však na poslední chvíli 

z mistrovství odhlásil. I tak jej 

dokonale zastoupil jeho oddílový 

kolega Veselý, kterému možná 

dal Koukal cenné rady do finálo-

vého zápasu. Radek Malý nastu-

poval do závěrečného klání v za-

plněném ricochetovém centru na 

Palmovce s nataženým svalem 

a možná i kvůli lehkému zranění 

nedokázal čelit typicky razantní 

hře Jana Veselého, který často 

využíval kombinaci tvrdých úderů 

k zadní stěně a rychlých zkrácení 

o strop.

Překvapením turnaje byl Ni-

zozemec Ruud van der Zwaluw, 

který v souboji o čtvrtou příčku 

přehrál po napínavém boji domá-

cího favorita Tesárka 3:2 na sety. 

Celkem se v první desítce umístilo 

sedm Čechů. -jap-

Palmovka hostila světový  
šampionát v ricochetu

Milovníci squashe mají šanci v Čimicích

Vítězem mistrovství se stal Jan Veselý

Sportovní zařízení Squash Sport 

Čimice nabízí širokou škálu spor-

tovních služeb pro všechny vě-

kové skupiny. V únoru letošního 

roku převzalo Squash Sport do 

svých rukou nové mladé vedení. 

Squash Sport tak dostal nový ná-

dech, cvičení zase „frčí‟ a kurty 

se plní.

Squash se ve sportcentru hra-

je na třech kurtech Fiberesin, 

kurty jsou certifikované a hrají 

se na nich mnohé turnaje a liga. 

Na své si v Čimicích přijdou 

i hráči stolního tenisu, Squash 

Sport totiž pořídil zcela nový stůl 

od profi výrobce Sponety. Stůl je 

umístěn v sále, který je vybaven 

kvalitním osvětlením a velkým 

prostorem.

Velkým hitem skupinového 

cvičení je alpinning, tedy chůze 

na trenažérech v rytmu hudby 

pod vedením instruktora, a nově 

Squash Sport zakoupil balanční 

míče Bosu. Mezi další skupinová 

cvičení patří pilates, power yoga, 

step body, fit ball. 

Squash Sport myslí také na 

nejmenší sportovce, pro které 

otevřel squashovou školu pro děti 

od pěti let. Hodiny jsou vedeny 

zkušenými trenéry a veškeré vy-

bavení je k zapůjčení. Další nabíd-

kou pro děti jsou taneční kroužky, 

které pořádá studio Dancing Be-

ruschka. 

Řidiči mohou parkovat v ulici 

Na Zámkách, přímo u areálu ob-

chodního centra Draháň. Další 

informace najdete na www.squa-

sh-sport.cz. -red-

Každý nový zákazník od nás,  
po předložení výstřižku tohoto článku,  

obdrží jako vánoční dárek  
500 kč k prosportování. 

více na www.squash-sport.cz
(Placená inzerce)

Předvánoční 
setkání  
olympioniků 
na písku
Beachklub Ládví si dovoluje 

pozvat všechny sportovní pří-

znivce na tradiční beachvo-

lejbalovou exhibici, které se 

zúčastní olympijští medailisté 

Mirka Knapková s Vavřincem 

Hradílkem a spousta dalších 

sportovních hvězd.

Akce proběhne v areálu 

Beachklubu Ládví v úterý 18. 

prosince 2012, v největší kry-

té přetlakové hale na plážový 

volejbal v České republice.

Ojedinělá sportovní akce 

je organizována jako před-

vánoční dárek pro děti z dět-

ských domovů, základních 

a středních škol v Praze 8 

a pro všechny volně příchozí.

V doprovodném programu 

na vás čeká spousta soutěží, 

vánoční stromeček se slad-

kostmi a autogramiáda všech 

sportovních osobností.

Začátek akce je ve 14 ho-

din, vstup pro všechny je 

zdarma. -red-
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Pro fotbalový Meteor Praha byl 

letošní podzim vcelku úspěš-

ný. V klubu, jenž letos oslavil již 

116. výročí od svého založení, ale 

vědí, že dosavadní umístění muž-

stev v tabulkách, ať jsou to muži, 

dorostenci, žáci či přípravky, může 

být na konci soutěží zcela jiné. 

Nikdo však už družstvu A mužů 

nevezme úspěch, kterého dosáhlo 

v letošním Poháru České pošty. 

Los jim sice nenabídl ani v prvním 

kole lehkého soupeře (třetiligo-

vá Roudnice) ale vidina utkat se 

v následujícím s ještě nedávno li-

govými Bohemians 1905 byla dost 

silnou motivací. Na fotbalový svá-

tek se důkladně připravovali nejen 

hráči, ale i celý klub. Okolí hřiště 

prošlo velkými úpravami a ved-

le staré už historické časomíry 

byla instalována nová, kterou by 

domácímu klubu mohly závidět 

i ty z vyšších soutěží. Na divizní 

poměry se v libeňském areálu se-

šla i velice slušná návštěva 1200 

diváků. 

Jindy zelenobílí klokani museli 

tentokrát přenechat tuto barvu 

dresů domácímu týmu, kteří je 

také vyznávají. O tom, že byl klub 

i hráči Meteoru na tento zápas 

dobře připraveni svědčila jak vel-

mi dobrá a obětavá hra domácích, 

tak i konečný pro mnohé pře-

kvapující výsledek. Meteor totiž 

porazil vršovický tým 3:1 a mohl 

se tak těšit na v té době ligové-

ho lídra z Jablonce. Severočeši ve 

3. kole nic nepodcenili a v plné síle 

i s kanonýrem Lafatou bez pro-

blémů domácí mladé mužstvo po 

výsledku 0:6 porazili a splnili tak 

roli favorita. I po takové porážce 

lze vystoupení Meteoru v Poháru 

České pošty považovat za velmi 

úspěšné. A když se k tomu přidá 

první místo po podzimní části v di-

vizní skupině B, nelze vystoupení 

A mužstva v první polovině soutě-

že hodnotit jinak než pozitivně.

Juniorka (B muži) je na tom 

v Pražském přeboru výsledkově 

hůře. Je tomu tak hlavně proto, 

že za ni nastupují převážně ještě 

nezkušení hráči dorosteneckého 

věku, kteří ale mají předpoklady 

časem se s dospělým pojetím hry 

vyrovnat. V této adaptaci a dal-

ším sportovním růstu by jim měly 

mimo jiné pomoci i společné tré-

ninky s A mužstvem, které s nimi 

trenéři praktikují. 

Příjemným překvapením jsou 

jak výsledky, tak ve většině přípa-

dů i hra starších dorostenců, kte-

ří jsou po podzimní části v druhé 

nejvyšší soutěži na pěkném pá-

tém místě. Pozitivní je, že i ostat-

ní mládežnická mužstva hrají už 

několik let pravidelně ty nejvyšší 

soutěže ve své kategorii. Vedení 

klubu se podařilo zajistit finanční 

prostředky na rekonstrukci hra-

cí plochy spolu s výměnou UMT 

v areálu v Bedřichovské ulici. 

Všichni doufají, že nový povrch 

bude v co nejkratší době k dispo-

zici, tak aby se na něm mohla jed-

notlivá mužstva připravovat pro 

jarní část soutěží. 

Už tradičně pořádají na Me-

teoru turnaje zejména těch nej-

mladších. V září a říjnu proběhla 

tzv. Podzimní liga pro ročník 2006 

a mladší, kterou vyhrálo mužstvo 

Motorletu. Dále pak tři jednodenní 

turnaje u příležitosti státních svát-

ků. Za materiální a finanční pomoc 

při pořádání těchto turnajů se pa-

tří poděkovat zejména MČ Praha 

8, FAČR, PFS a společnosti Lidl. 

Za pomoc při organizaci turnajů 

pak trenérům, jejich realizačním 

týmům a dalším dobrovolníkům 

z řad rodičů. -past- 

V Meteoru jsou po podzimu spokojení

Nový ukazatel skóre ohlásil vyřazení týmu Bohemians 1905

Vítězové podzimního turnaje o pohár MČ Praha 8
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Nově narozené děti

KVĚTEN 2012

Zhukovskyi Viktor

ČERVEN 2012

Vítů Nikol

ČERVENEc 2012

Mikeš Antonín

Šimek Jakub

Vránová Karolína Marie

SRPEN 2012

Březina Marek

Září 2012

Klabíková Ita Emílie

Korner Matyáš 

Oslej Šimon

Příhoda Tomáš

Průšková Emma 

Tomková Michaela 

Tichá Tereza

říJEN 2012

Beneš Benjamin

Eisner Matias

giovagnoni Anna 

Husáková Tereza

Kukelková Ema 

Mareš Matěj 

Oulehle Karel 

Šťástka Jan 

Šípová Magdaléna 

lISTOPAD 2012

Nováková Magdaléna 

Jubilea

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.

PROSINEc 2012

n  Dne 13. prosince slaví ladislav Dostál své 60. jubileum.  
Hodně zdraví do dalších let přeje manželka a dcery s rodinami.

n  Paní Olga Vostřezová slaví v prosinci své  90. narozeniny.Gratulujeme!

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

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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Zábava

Sudoku (středně těžké)

5 26

2 17 9

75

1 3 7

7 1 5

9 3 8

59

3 21 6

98 1

luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Farmářské trhy v Karlíně pokračují

Výherci, kteří obdrží dvě vstupenky na muzikál Vražda za oponou 
v Hudebním divadle Karlín, jsou: Tomáš Steinbauer (Praha8), 
Kamila Sosnová (Praha 8), Tereza Hrubošová (Praha 8), 
Josef Novotný (Praha 8) a Richard Billich (Praha 8).

Správné znění tajenky z prosincového čísla nám zašlete nejpozději 
do 31. prosince 2012 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 
Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu. 

Pět výherců obdrží po dvou poukazech  
na tréninkový kemp  
v Beachklubu ládví pro jednu osobu. 
Kemp zahrnuje 90 minut hry pod dozorem 
trenéra, včetně rozcvičky a tréninku 
herních cvičení v největším krytém 
beachvolejbalovém areálu v Praze. 
Podrobnosti na www.beachklubladvi.cz.
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MAlíř – lAKýRNíK. ŠTUKOVáNí 
A TAPETářSKÉ PRácE.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.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. 

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.

PROVEDU lAKýRNIcKÉ 
A MAlířSKÉ PRácE.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

KADEřNIcTVí ŽENy, MUŽI, 
DĚTI. Stříhání bez mytí 60 Kč, 
dámy od 75 Kč. Důchodci a ženy na 
mateřské – 10%. Praha 8-Čimice, 
Okořská 38. Tel.: 233 55 66 12, 
606 752 053. 
www.kadernictvi-mvasickova.cz

OPRAVA ElEKTRONIKy TV lcD 
DVD cD, videa gramofony 
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop, 
tel.: 603 45 35 29. 

VEŠKERÉ MAlířSKÉ 
A lAKýRNIcKÉ PRácE,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny. 
Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

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.

ZUBNí SPOlEČNOST STOMAT 
spol.s r.o. se sídlem ve Vysočanské 
nemocnici přijímá nové pacienty, 
nabízí ošetřování dětí, bělení 
a čištění zubů, implantáty. Dále 
nabízí široký rozsah kvalitní hrazené 
péče (bez finanční účasti pacienta). 
Tel.: 266 00 61 92, 266 00 61 63. 
V jedné ordinaci  prodloužená 
pracovní doba od 7.30 - 19.30. 
Objednávky na tel.: 266 006 180. 
Další na www.stomat.cz

RIZIKOVÉ KácENí, řEZ 
STROMů. ZAHRADy.  
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

řEZ, KácENí, VáZáNí STROMů, 
práce ve výškách, realizace a údržby 
zahrad. Dendrologické průzkumy, 
sadové úpravy, projektová 
dokumentace. 

SERVIS POČíTAČů u Vás doma 
či v kanceláři. Poradíme, přijedeme, 
opravíme. Tel.: 222 76 97 74. www.
vyjezdovyservis.cz

ČISTíME KOBERcE, postele, 
matrace, sedačky, křesla a židle 
mokrou metodou profi stroji 
Kärcher. Domácnosti i firmy. 
Cena od 15 Kč/m2. Větší plochy 
dohodou. Doprava Praha 8 ZDARMA. 
Objednávky na tel.: 777 717 818. 
www.cistimekoberce.cz

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

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

INSTAlATERSKÉ PRácE, 
OBKlADAČSKÉ – ZEDNIcKÉ,
rekonstrukce bytových jader-bytů, 
domů. Tel.: 603 18 40 81, 
e-mail: olaolda@volny.cz

!! VyKlIDíME VáŠ ByT,  
SKlEP, POZůSTAlOSTI, ODVOZ
starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 22 78 40. 

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. 

ODVyKáNí KOUřENí 90%.  
Tel.: 604 20 77 71.

ŽAlUZIE, ROlETy, SíTĚ, 
MARKýZy, gARNýŽE,  
shrnovací dveře, čalounění
dveří,silikon. těsnění, malování. 
Petříček, tel.: 606 35 02 70, 
286 88 43 39.

KácíM ČISTíM ZAHRADy, 
SEKáM. Tel.: 603 83 31 07. 

HlEDáTE STAVEBNí DOZOR  
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 91 02 46. 

ZAKáZKOVÉ KREJČOVSTVí 
cHUcHlíKOVá, Chabařovická 25, 
Praha 8. Módní návrhy dámského, 
pánského oblečení, skupiny, 
opravy. Tel.: 739 09 15 03. 
www.krejcovstviivana.cz

STROPNí SUŠáK PRáDlA, 
montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

NABíZíM MAlířSKÉ 
A lAKýRNIcKÉ PRácE + 
štukování , stěrkování. Tel.: 
606 22 73 90, jsaifrt@seznam.cz
  
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 – 
NEPřETRŽITĚ. Opravy 
a montáž vodovodních 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.

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

PSí SAlON – KOMPlETNí 
ÚPRAVA PSů VŠEcH PlEMEN 
I KříŽENců. Koupání, střihání, 
trimování. Praha 8 – Ďáblice 
(naproti Ďáblickému hřbitovu), 
ulice Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56, 
www.strihanipsu-praha.cz

INSTAlATERSTVí, 
TOPENářSTVí, MONTáŽ 
A OPRAVy tepelných 
zařázení, rozvody vody, topení, 
kanalizace a odpadu. 
Tel.: 774 38 08 04, 773 11 10 85, 
e-mail.: mtarabey@email.cz

 ZAHRADy – navrhujeme, 
realizujeme a udržujeme. 
Budujeme závlahové systémy. 
www.zahradyrevit.cz  
Tel.: 604 92 80 69.

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. 

ElEKTRO – Silnoproud – PC rozvody 
– Alarmy – Kamery – dom.telefony – 
Mob. 777 949 454 – 603 824 132.  

PříPRAVNÉ PřIJíMAcí 
ZKOUŠKy „ZKUS SI TO‟  
pro žáky 5. roč.- každý pátek od 
5. 10. 2012, 15 – 18 hod. v ZŠ 
Špitálská 789, P-9, M-Vysočanská. 
Info.: 724 512 382. 

DDD SlUŽBy – DESINFEKcE 
DESINSEKcE – DERATIZAcE. 
Levně, rychle, kvalitně. 
Tel.: 603 473 755.  

OPRAVA PRAČEK TÉMĚř VŠEcH 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

ÚČETNIcTVí, MZDy, DPH, 
přiznání, zastup. na úřadech. 
Tel.: 607 534 177. 

ŽEHlENí PlETI   
pomocí galvanické žehličky. 
Křižíkova 56. Tel.: 602 288 444. 
Cena 600,- Kč za 50 min. 

VýKlAD TAROT. KARET. 
Astrologická poradna. 
www.astrojana.it.cz Malečková, 
tel.: 603 910 103. 

MASáŽE – FyZIOTERAPEUTKA. 
Masáž klasická, čínská, meridiánová, 
měkké techniky, baňkování, 
moxování. TRAM Okrouhlická. 
Tel.: 777 734 992. 

4 km SEVERNĚ OD PRAHy 8,  
ve Zdibech, prodám parcelu. 
Výměra 956 m2, cena 1190 Kč/m2.
www.pozemky-zdiby.cz.  
Tel.: 604 283 865.  

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   

HODINOVý MANŽEl.  
Provedu práce elektro, voda a další. 
Mám 40 let praxe. Tel.: 602 366 135. 

VEDENí ÚČETNIcTVí, daňové 
evidence, mezd, přiznání daní pro 
PO, OSVČ, SVJ, byt. družstva. 
Tel.: 724 006 880, sterbovajana@
centrum.cz. Štěrbová Jana.

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.  
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www.strechy-mares.cz,  
info@strechy-mares.cz.  
Tel.: 777 858 800. 

DřEVĚNÉ HRAČKy – PRODEJ 
JIŽ 11 lET. Velký výběr českých 
hraček najdete v naší specializované 
prodejně Praha 8, Ořechová 5 /
proti Ďáblickému hřbitovu/. 
Tel.: 604 287 794, 
www.inna.cz. Nyní i v e-shopu: 
www.drevenehracky-inna.cz.

VyMáHáNí POHlEDáVEK,
pátrání po osobách. 
Tel.: 602 35 44 88. 
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz.  

REVIZE ElEKTROINSTAlAcE, re-
vize el. spotřebičů, elektroinstalační 
práce. Tel.: 603 851 048. 

MASáŽE láDVí – klasické, lávový-
mi kameny, svíčkou, medové, manu-
ální lifting obličeje, celulitida, baňky. 
Tel.: 284 688 918, 608 056 067.   

NEJlEVNĚJŠí VýUKA A.  
Tel.: 608 886 395. 

MASáŽE –ŠIMůNKOVA 4, záda 
+ šíje 250 Kč. Tel.: 737 717 719. 

20 KM OD PRAHy U STARÉ 
BOlESlAVI prodám stavební 
parcelu 1200 m2, cena 750,- Kč/m2.
Tel.: 602 312 212, 602 215 014. 

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

ZHOTOVíME ENERgETIcKý  
ŠTíTEK (průkaz energetické nároč-
nosti budovy). www.eprůkazy.cz, 
tel.: 775 663 269. 

SOUKROMá VýUKA ANglIČTINy 
A NĚMČINy – Praha 8 – Kobylisy. 
Tel.: 605 347 228, 
e-mail: cikorka.cikorka@seznam.cz.  

HODINOVý MANŽEl – 
profesionální pomocník pro opravy, 
montáže, údržbu a další pomoc 
ve Vaší domácnosti, na zahradě, 
chatě nebo v kanceláři. 
Tel.: 736 14 09 42.

NABíZíM VýPOMOc 
V DOMácNOSTI, hlídání dětí nebo 
péči o seniory. Spolehlivě, s Žl, ŘP 
a vl.vozem. Tel.: 734 114 867.

KOUPíM ByT do velikosti 80m2 na 
Praze 8, případně v blízkém okolí. 
Pouze solidní jednání. V případě 
dohody platím ihned. 
Tel.: 777 985 460. 

BROUŠENí PARKET + lAK – 
225 Kč/m2. Pokládka – Lišty. 
Tel.: 603 422 376. 

PODlAHářSTVí – PRODEJ 
A ODBORNá POKláDKA  
(PVC, koberců, plovoucí dřevěné 
podlahy atd.). Zakázku bezplatně 
zaměříme a provedeme cenovou 
nabídku. Tel.: 734 38 14 14. 

KOUPíM ByT V PRAZE 8  
NEBO V P9. Výměra do 80 m2.
Může být i před rekonstrukcí. Platím 
v hotovosti. Pošlete sms, ozvu se 
zpět nebo volejte: 603 552 911.  

HlEDáM ByT, 2kk (2+1) nebo 3kk 
(3+1) i větší, záleží na ceně. 
Tel.: 739 486 488. 

ZEDNícI – MAlířI – lEVNĚ!
Malování na bílo od 20,-Kč/m2, 
štukování od 65,-Kč/m2 včetně 
materiálu. Pokládka plovoucích 
podlah. Tel.: 603 935 693, 
721 314 440.

ElEKTROPRácE VŠEHO DRUHU, 
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.: 
284 687 436, mob.:602 881 859.  

PRONAJMU gARáŽ v ulici Na Ládví, 
1500 Kč/měsíc. Tel.: 608 938 222.

RyOR KOSM.OŠETĚNí  
od 290,- Kč. Palmovka. 
www.lucka–kosmetika.webnode.cz.
Tel.: 603 733 994. 

gElOVÉ NEHTy, manikůra u metra 
Palmovka, www.nehtyhelakova.cz.
Tel.: 732 321 489. 

www.ucetnictvi.simaichl.cz. 
Vedení účetnictví a daň.evidence 
vč.daní. Tel.: 608 861 323.

DOUČOVáNí ÚČETNIcTVí, 
matematiky a IT SOŠ. 
www.vachtova.cz.  

TVORBA WEBOVýcH STRáNEK, 
grafiky a programování. 
vachtova.cz. 

SEříZENí PlASTOVýcH OKEN,
renovace kuchyňských linek, 
montáž a výroba nábytku, oprava 
nábytku. Tel.: 774 443 485. 

TRUHlářSTVí, výroba kuch.
linek, vestavěných skříní, výroba, 
montáže, opravy nábytku, výroba 
pergol. Tel.: 775 130 866.  

MASáŽE OD MASÉRA  
40 min. záda, šíje 200 Kč, 60 min. 
celková 250 Kč, 90 min. 350 Kč. 
Tel.: 602 876 864. 

ANglIČTINA – soukromá výuka 
a doučování (i přes Skype). 
Tel.: 775 370 247. 

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

PRODáM BIOPTRONOVOU 
lAMPU,  rehabilitační polštář 
Welmax, rotoped Landfit 50 % ceny. 
Tel.: 774 607 605 dopoledne.  

PRONAJMU gARáŽ  
v ul. Písečná. Tel.: 604 781 055. 

gARáŽ BOHNIcE pronájem. 
Tel.: 603 256 484. 

OPRAVy, PRODEJ, SERVIS počí-
tačů a notebooků. Připojení k inter-
netu. Prodej elektra  a IT techniky. 
www.rooster.cz. Najdete nás na ad-
rese: Lublinská 13, sídliště Bohnice, 
naproti Penny marketu. Otevřeno: 
po – pá 13 – 19. Po domluvě dle 
možností. obchod@rooster.cz  
Tel.: 240 200 282. KOHOUT – 
POČÍTAČE – ELEKTRO. 

PříMý ZáJEMcE KOUPí DVA 
ByTy v Praze 8, menší 1 – 2 + 1, 
větší 3 – 4 + 1. Platba hotově, na 
vystěhování nespěchám. Lze i za-
dlužený nebo před privatizací. Tel.: 
775 733 815. 123tom@seznam.cz.

HlEDáME PRONáJEM V PRAZE 
a okolí do 14 000,- Kč vč. pop. 
Tel.: 603 257 202.  

PRONAJMU ZDĚNOU gARáŽ  
v ul. K LÁDVÍ. Tel.: 724 209 372. 

KOMPlETNí REKONSTRUKcE 
ByTů a bytových jader. 
Tel.: 602 191 421. 

MASáŽE Kobylisy. Zkušená 
terapeutka nabízí účinné 
rehabilitační, čínské, reflexní 
ashiatsu masáže. Studio v Klapkově 
13. www.prahamasaz.cz.  
Tel.: 773 203 325. 

DARUJI ZA ODVOZ čtyři pohodlná 
křesílka. Tel.: 605 144 004.

PRONAJMU NEByTOVý 
PROSTOR, Praha 9 - Prosecká 
54/77, přízemí rod. domu, dvě míst. 
a předsíň 40 m2,  po rekonstrukci. 
WC + sprchový kout, elek. topení 
a kotel. Před domem parkovací 
místa, u domu zastávka dvou 
bus. V blízkosti metro. Na dům 
lze umístit rekl.tabuli.Nebytový 
prostor může sloužit jako kancelář, 
kosmetické či masážní studio či  
ateliér.   Tel.: 728 264 431.

PRODáVáTE NEBO  
PRONAJíMáTE NEMOVITOST?  
V realitách pracuji 7 let. Mám hodně
spokojených klientů. Nabízím 
nezávaznou schůzku. Kvalitní 
servis! Ing. Ivona Gavorová. Tel.: 
603 957 987. ivona.gavorova@
re-max.cz.

PRODáM ByT 2kk, Hnězdenská, 
balkon, garážové stání, OV, 1. 
patro.  Tel.: 605 220 024. 

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

HlEDáM RD na prodej v Praze 7, 
8, 9. Volejte 777 311 372. 

PRODáM DR. ByT 1+kk, po 
rekonstrukci, přímo u stanice metra 
Invalidovna. Volejte 777 311 372.

ČISTÉ KOBERcE a čalouněný 
nábytek na svátky! Poslední volné 
termíny čištění extrakční metodou 
objednávejte na tel.: 724 006 275. 

VáNOČNí ÚKlID Vaší domácnosti 
od zavedené úklidové firmy. 
Poslední volné termíny. Tel.: 
724 006 275. www.chciuklidit.cz.

ODKlíZENí SNĚHU naší sněhovou 
frézou. Odklízíme z rovných ploch 
velikosti nad 300 m2.  
Tel.: 724 006 275. 

PRONAJMU gARáŽ Ládví. 
Tel.: 605 487 009. 

KOUPíM ByT v Praze 8, 9. 
Tel.: 777 250 255. 

ÚKlIDy DOMácNOSTí.  
Praxe. Tel.: 607 254 008. 

KOUPíM SMyČcOVÉ NáSTROJE
i poškozené. Tel.: 739 172 272, 
602 870 513. 

PRODáM gARáŽ v ul. Čumpelíko-
va. RK nevolat. Tel.: 604 961 060. 

HlíDáNí DĚTí lIBEŇ. Tel.: 
724 252 722. salaca@seznam.cz.

NABíZíME K PRONáJMU ByTy
3+kk a 4+kk o velikosti 67 – 134 
m2, nájemné: 8 000,- - 17 500,- Kč 
+ služby, ulice Střížkovská, Praha 8. 
Tel.: 777 099 595. 

VEŠKERÉ MAlířSKÉ A lAKýR-
NIcKÉ PRácE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy, výhodné 
ceny. Rychle, levně, kvalitně. Volejte 
na tel.: 603 432 476. 

SHáNíTE ŠIKOVNÉHO 
řEMESlNíKA? www.knirek.cz.
Tel.: 777 008 604.  

SOUKROMÉ lEKcE ANglIČTINy 
A NĚMČINy. Tel.: 739 677 891. 

KOUPíM FElIcII, FABII, 
OcTAVII, i nepojízdnou. 
Tel.: 602 123 253. 
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