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Zprávy

str.

Bezohlednost řidičů se neustále zvyšuje,
říkají městští policisté

Slovo starosty

5

Vážení spoluobčané,
tak to máme za sebou. Volbami nasáklý letošní rok pro občany a politiky už naštěstí skončil.

V parku Košinka v Libni vznikla
výstava hornin

Byl to rok skutečně „supervolební”, umocněný
6

extrémně dlouhou kampaní před hlasováním
do sněmovny, které se ne naší vinou posunulo
o několik měsíců.

Nabídka Centra aktivizačních
programů pro seniory

Volby jsou v demokratické společnosti svaté, ale tentokrát jsme jich
10

určitě všichni měli dost. Pro nás na radnici, a pro politiky obecně, kampaň přece jen znamená jistý úbytek sil, které jsme mohli věnovat práci
pro obec nebo stát. Ale to máte jako s reklamou. Je úmorná, ale trh bez

Na Bulovce se první pomoc stěhuje
do nových prostor

ní efektivně fungovat nemůže.
12

V první řadě – a není to klišé – je nutné poděkovat Vám voličům za
účast v hlasování, protože ať už volíte kohokoli, není Vám vývoj nejen
v naší městské části lhostejný. A to je dobře. Obce, kraje a parlament

Neslyšící umělci vystavovali
na radnici obrazy a fotografie

přece ovlivňují životy nás všech. Ti, kdo hlasovat nechodí, dělají podle
13

mě chybu, ale mají na to právo. Přesto se řady nevoličů poněkolikáté
za sebou ztenčily – tentokrát volilo už přes čtyřicet procent z těch, kteří
volit mohou.

Základní škola Dolákova se může chlubit
novým sportovním areálem

16

Nyní se po sestavení koalic můžeme znovu soustředit na práci na radnicích. Jsme si velmi dobře vědomi toho, co jsme před volbami slibovali.
Na plnění slibů proto začínáme hned pracovat. Po mnohaletých zkušenostech v čele radnice vím, co nás všechny trápí. S tím, jak se nám daří

Softbalistky SK Joudrs Praha
obhájily mistrovský titul

předsevzetí uskutečňovat, Vás budeme pravidelně seznamovat. Samo18

zřejmě především v časopise Osmička.
Za hojnou volební účast děkuje

Sokol Kobylisy pořádal
v ZŠ Glowackého turnaj v miniházené
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Zpravodajství

V Zastupitelstvu Prahy 8 bude šest stran
V komunálních volbách, které se uskutečnily

Výsledky komunálních voleb v Praze 8 – celkem

15. a 16. října, uspělo v Praze 8 šest politických
uskupení. V minulém zastupitelstvu bylo zastou-

Volební strana

Hlasy

peno pět subjektů. Nově mandát získaly TOP 09
a Volba pro Prahu 8, nezávislí naopak vypadli.
Hlasování se zúčastnilo více než 40 procent voli-

Křesťanská a demokratická unie

čů, což je oproti roku 2006 nárůst zhruba o dva

- Československá strana lidová

procentní body.

Počet

abs.

v%

zastupitelů

4 406

0,93

0

Strana zelených

36 449

7,72

3

zvítězila

Česká strana sociálně demokratická

95 293

20,19

11

Občanská demokratická strana, následovaná

Komunistická strana Čech a Moravy

TOP 09 a ČSSD. Přestože sociální demokraté

Občanská demokratická strana

obdrželi celkově méně hlasů, díky tradičnímu

Věci veřejné

Téměř

s

osmadvaceti

procenty

rozdělení do tří volebních obvodů a přepočítací

Koalice SDŽ a Pražané za svá práva

metodě získali o jednoho zastupitele více než

TOP 09

TOP 09. Komunisté mají pět mandátů, zelení tři
a Volba pro Prahu 8 dva.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

-jf-

Název kandidátky
TOP 09
Volba pro Prahu 8
Česká str. sociálně demokrat.
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Komunistická str. Čech a Moravy
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Občanská demokratická strana
Strana zelených
Věci veřejné

abs.

v%

Počet
mandátů

34 427
13 661
24 154
1 981
9 279
1 128
39 433
11 668
6 288

24,24
9,62
17,01
1,39
6,53
0,79
27,77
8,22
4,43

4
1
3
0
1
0
5
1
0

Výsledky komunálních voleb v obvodu Kobylisy, Střížkov
Hlasy
Název kandidátky
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana zelených
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
Volba pro Prahu 8
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
TOP 09
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana

abs.

v%

Počet
mandátů

1 495
11 294
8 819
18 798
5 218
1 192
36 154
36 209
47 861

0,89
6,76
5,28
11,25
3,12
0,71
21,64
21,68
28,65

0
1
0
2
0
0
3
4
5

Výsledky komunálních voleb v obvodu Bohnice, Čimice, Troja
Hlasy
Název kandidátky
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
TOP 09
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
Strana zelených
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
Volba pro Prahu 8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

10,00

5

27,70

14

22 542

4,78

0

28 479

6,03

2

102 978

21,81

10

3 934

0,83

0

Nově zvolení zastupitelé

Výsledky komunálních voleb v obvodu Karlín, Libeň
Hlasy

47 206
130 785

abs.

v%

Počet
mandátů

1 233
32 397
7 435
19 129
13 487
43 491
34 930
9 600
1 311

0,76
19,87
4,56
11,73
8,27
26,68
21,43
5,89
0,80

0
3
0
2
1
4
4
1
0

Tomáš Novotný
Zdeněk Ševčík
Jiřina Slavíková
Jan Vašek
Jana Štollová

ODS
Martin Roubíček
Tomáš Mrázek
Petra Tůmová
Marta Palounková
Pavel Frouz
Josef Nosek
Ondřej Gros
Jiří Janků
Josef Slobodník
Alena Palečková
Vladimíra Ludková
Pavel Penk
Markéta Paulusová
Tomáš Bína
ČSSD
Daniel Rödig
Milan Hejkrlík
Květa Lepsâtre
Roman Petrus
Lenka Majerová
Radim Zátopek

TOP 09
Michal Šustr
Michal Švarc
Libuše Terezie Vojtová
Tomáš Slabihoudek
Jaroslav Antonín
Matěj Fichtner
Dana Herta Kvačková
Vladislav Černý
Benjamin Hasić
Markéta Adamová
KSČM
Vítězslav Jaroš
Jaromír Petelík
Roman Tuček
Cyril Čapka
Kateřina Gottwaldová
Bajerová
Strana zelených
Petr Vilgus
Eliška Vejchodská
Hana Francová
Volba pro Prahu 8
Eva Hrudová
Miroslav Koranda
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Zpravodajství

Do Karlína míří pojišťovací lídr
Největší pojišťovací skupina v tuzemsku – Vienna Insurance Group ČR (VIG ČR), respektive její generální ředitelství – se přestěhuje do Prahy 8 do zbrusu nové centrály, která se staví na rozhraní Karlína a Rohanského
ostrova. S kompletním dokončením budovy více než pro tisíc zaměstnanců se počítá v závěru příštího roku.
V Karlíně budou po dokončení
budovy sídlit kromě vedení VIG
v ČR i dvě ze tří pojišťoven, které skupinu tvoří – Kooperativa,
jež je v tuzemsku druhou největší
pojišťovnou a Česká podnikatelská
pojišťovna. „Nová centrála bude
výjimečnou budovou s mnoha unikátními prvky. Věřím, že tento projekt si svoji podobou i zpracováním
získá i přízeň obyvatelů Karlína
a celé Prahy 8,” prohlásil předseda
grémia VIG ČR Martin Diviš.
Důraz při plánování, projektování i při samotné stavbě je kladen na
minimalizaci energetické náročnosti i vlivu na životní prostředí. Unikátní je například systém chlazení
budovy využívající vodu z Vltavy,
intenzivní

využívání

přírodního

osvětlení a rovněž další technologie jsou vybírány tak, aby nová
centrála VIG ČR obdržela prestižní certifikát Zelené budovy LEED.
Pracoviště budou kromě komfortně
vybavených zázemí, včetně stravovacího zařízení, odpočinkových pro-

Takto bude vypadat nové sídlo VIG ČR na rohu Rohanského nábřeží a Pobřežní ulice

stor i kaváren doplněna originálními
prvky, jako je například galerie pro

ností přístupná i veřejnosti. „Budo-

a hladina podzemní vody je již od

sbírku uměleckých děl Kooperativy,

va bude designově i technologicky

mínus čtyř metrů, tedy

poměrně

Okolí budovy navrhli architekti

která bude s největší pravděpodob-

nejen moderní, ale nebál bych se

vysoko. Územím navíc prochází

s důrazem na velké množství zele-

říci nadčasová. Zajímavá je i v tom,

proplachovací

Libeňských

ně. Na východním cípu pozemku by

že při pohledu na ni prakticky nena-

doků, který bude využíván k velmi

mohlo být umístěno architektonic-

jdete pravý úhel,” doplnil manažer

efektivnímu a ekologickému chla-

ké dílo podtrhující klidovou zónu.

projektu výstavby Jaroslav Suk.

zení. Dalším oříškem, který museli

Budova by měla být připrave-

Nejdříve přišly na řadu demoli-

stavaři a architekti rozlousknout, je

na k nastěhování v závěru roku

ce stávajících převážně průmyslo-

pěší lávka na Rohanský ostrov (či

2011. Pokud se chcete přesvědčit

vých objektů, ještě před loňskými

spíše větší most) zasahující přímo

na vlastní oči, jak tento unikátní

Vánoci se rozběhly práce na pře-

do staveniště. I zde je připrave-

projekt postupuje, doporučujeme

ložkách

Díky

no vhodné, byť technicky náročné

vystoupit právě na pěší lávku přes

blízkosti Vltavy není stavba vůbec

řešení a provoz lávky tak princi-

hlavní komunikaci – Rohanské ná-

jednoduchá. „Budova zasahuje tři

pielně nebude dotčen ani po dobu

břeží.

patra takřka 14 metrů pod zem

výstavby a po dostavbě bude lávka

Foto: verpa
Současná podoba nové budovy

inženýrských

sítí.

Počet podlaží
Celková užitná plocha
Kancelářská plocha
Pracovní místa
Parkovací místa v garážích

kanál

10 NP + 3PP
36 000 m²
22 000 m²
1 100
270

vetknuta do parteru nové budovy.

„Chtěl bych poprosit obyvatele
Karlína o určitou toleranci, protože
jakákoli stavba takového rozsahu
jim určitě trochu komplikuje život.
Věříme, že budeme dobrý soused
a přispějeme k rozvoji této čtvrti,”
uzavřel Diviš.

-vk-
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Doprava

Silničáři nakoupili více posypu než loni
S výrazným navýšením skladových zásob posypového materiálu vstupuje do zimní sezóny Technická správa
komunikací hl. města Prahy (TSK). Kapacita skladů nyní dosahuje 11,5 tisíce tun, což je oproti minulosti nárůst
o tři tisíce tun. Sklady jsou na začátku nové sezóny zcela zaplněné.
„Je to reakce na loňskou zimu,

s navátým sněhem jsou připraveny

kdy v jednu chvíli po celé Evro-

řešit dvě sněhové frézy. Pro případ

pě docházely zásoby posypového

kalamitní situace má TSK s velkými

materiálu a téměř všichni silničáři

stavebními společnostmi domluve-

doslova čekali na každý kamión od

no poskytnutí těžké techniky. Cel-

dodavatelů. Tímto navýšením kapa-

kově je pro tento případ zajištěno

city skladů jsme si vytvořili polš-

sedm strojů.

tář pro případ, že by opět nastala

TSK je zodpovědná za 2 308

situace z minulé zimy,” uvedl Petr

kilometrů z 3 815 kilometrů komu-

Kožíšek, správní náměstek ředitele

nikací na celém území metropole.

TSK, do jehož kompetence spadá

Za zbytek jsou zodpovědní ostatní

zimní údržba komunikací. Kromě

správci. V metropoli jsou komu-

více než jedenácti tisíc tun posypo-

nikace podle své důležitosti roz-

vého materiálu má TSK k dispozici

děleny do tří základních kategorií.

také 380 tun roztoku chloridu vápe-

U

natého. „V případě potřeby jsme

tepen zařazených do I. pořadí má

připraveni dokoupit další posypový

TSK ke zmírnění závad ve sjízdnos-

materiál,” zdůraznil Kožíšek.

ti čtyři hodiny od výjezdu techniky.

nejvýznamnějších

dopravních

Foto: verpa
Správa pražských komunikací je připravena i na extrémní zimní období,
které metropole zažila letos v lednu
komunikací na území metropole je

ošetření

vozovky
Ty

rozmrazovacím

Hlavním dodavatelem a partne-

Na páteřních komunikacích označe-

1400 hektarů, z toho ve správě TSK

postřikem.

rem TSK pro letošní zimní sezónu

ných jako I.a jsou to pak dvě hodi-

je 800 hektarů. Pro údržbu nemo-

ny na nejkritičtějších místech jako

jsou

nainstalová-

je společnost Pražské služby. Pro

ny. Místní komunikace zařazené do

toristických komunikací má sprá-

jsou mostní konstrukce či výjezdu

údržbu komunikací prvního pořa-

II. a III. pořadí přicházejí na řadu

va k dispozici 855 pracovníků a na

z tunelů. Ze stanic varovného sys-

dí má k dispozici 69 sypačů a na

až po ošetření nadřazených komu-

sedmdesát strojů.

komunikace

třetího

nikací. Technická správa se rovněž

pořadí 57 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému

tému TSK získává údaje o teplotě

Neocenitelným pomocníkem při

vzduchu, teplotě vozovky, vlhkosti,

postará o 270 hektarů nemotoristic-

zimní údržbě jsou stanice varovné-

směru a rychlosti větru. Na zákla-

kých komunikací (chodníky, náměs-

ho systému, kterých má nyní TSK

dě naměřených hodnot je systém

a Dopravního podniku jsou dále

tí, pěší zóny a tak dále). Přičemž

jednadvacet, z toho šest z nich je

schopen s předstihem upozornit na

k dispozici dva sypače. Problémy

celková výměra nemotoristických

osazeno zařízením pro automatické

možnosti vzniku náledí.

druhého

a

-jf-

Bezohlednost řidičů roste, tvrdí strážníci
Osmá pražská část patří k nejfrekventovaněj-

především hrubost řidičů, kteří často porušování

ším městským čtvrtím, čemuž odpovídá i zdejší

dopravních předpisů berou spíše jako určitý sport,”

dopravní situace. Počet automobilů rok od roku

vysvětlil s nadsázkou Skalka.

roste a tím přibývá také dopravních přestupků,

Takovým řidičům hrozí za jejich dopravní pře-

které zdejší strážníci Městské policie hl. m. Prahy

stupky nemalé sankce. Jejich výše je závislá na

řeší.

závažnosti přestupku a dalších okolnostech, jako

Mezi časté prohřešky řidičů patří především

je třeba jeho nebezpečnost. Strážník se však

porušování zákazu vjezdu a jízda v protisměru.

v méně závažných případech snaží problém vyřešit

Osmou městskou část však trápí také problémy

nejdříve domluvou, když ta nepomůže, hrozí řidiči

spojené se stáním a parkováním v zákazech zasta-

pokuta i do výše dvou tisíc korun či oznámení jeho

vení či stání. „Řidiči častokrát zapomínají na to,

přestupku správnímu orgánu.

že chodník je určen pro pohyb chodců, nikoli jako

Zlozvyk u mnoha řidičů je pak výmluva na tak-

parkovací plocha,” uvedl vrchní komisař z Obvod-

zvanou osobu blízkou, kterou jim umožňuje platný

ního ředitelství MP Praha 8 Josef Skalka. Výrazně

zákon. Podle Skalky ji využívá stále více řidičů.

však stoupá také agresivita a bezohlednost řidičů.

„Staly se i takové absurdní případy, kdy řidič ihned

„Prahu osm trápí kromě přestupků a hustého provozu na příjezdových trasách do hlavního města

po vystoupení z auta strážníkům tvrdil, že ho neříFoto: verpa

dil on, nýbrž osoba blízká,” uvedl Skalka.

-it-
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Životní prostředí, pozvánky

V parku Košinka najdete výstavu hornin
doznal

la její struktura a charakteristické

během června tohoto roku znač-

Park

Košinka

v

Libni

znaky. Každý blok je opatřen tabul-

né proměny. Park, který se během

kou s názvem horniny a lokalitou,

jara a léta pyšní bohatou zele-

odkud byl dovezen. Geologickou

ní a krásnými vyhlídkami, se na

expozici shrnuje velký informač-

podzim rozzářil krásnými barva-

ní panel věnovaný Městskou částí

mi. Zanedlouho ale i tato ozdoba

Praha 8, kde jsou znovu uvede-

opadá a park se bude zdát prázd-

ny nejen jednotlivé druhy hornin,

ný. A právě v této době vynikne

ale přístupnou formou i informace

výstava kamenných bloků v dolní

o nich a krátké seznámení se vzni-

části parku. Byla vybudována letos

kem hornin a jejich tříděním.

v létě Základní školou Bohumi-

Stezka i výstava hornin má

la Hrabala za finančního přispění

sloužit široké veřejnosti, dětem
i mládeži k rozšíření jejich znalostí
o městě, v němž žijí, k odpočinku
a aktivní zábavě. V každém ročLidé se na Košince mohou seznámit s nejběžnějšími českými horninami

ním období je stejně hezká a může
Vám přinést potěšení a rozptýlení

hlavního města Prahy. Vedle nové

Celá expozice sestává z bloků dese-

při Vaší podzimní či zimní vycház-

ekologicko-dendrologické

naučné

ti hornin, v naší republice nejběž-

ce.

stezky je tato geologická výstava

nějších. Část každé horniny je vždy

Dominika Dobrylovská, autorka

dalším zajímavým prvkem parku.

upravená leštěním tak, aby vynik-

expozice, ZŠ Bohumila Hrabala
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

LISTOPAD - PROSINEC 2010

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla apod.
Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
11. 11., 16. 12.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
14. 12.

Písečná – Na Šutce
18. 11., 23. 12.

Stejskalova - U Rokytky
16. 11., 21. 12.

Na Přesypu - Pod Přesypem
25. 11., 30. 12.

Pekařova - Jestřebická
23. 11., 28. 12.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
1. 12.

Třeboradická - Košťálkova
2. 12.

Valčíkova - Na Truhlářce
30. 11.

Roudnická (za Bešťákovou)
8. 12.

Havlínova – Pohnertova
9. 12.

Velká Skála - K Haltýři
7. 12.

Modřínová – Javorová
8. 12.

Libišská
(parkoviště)
11. 11., 16. 12.

Frýdlantská (parkoviště u ul.
Žernosecká)
1. 12.

Podhajská pole
(parkoviště)
18. 11., 23. 12.

Batličkova
8. 12.

Jirsíkova – Malého
23. 11., 28. 12.

U Slovanky – Dolejšova
10. 11., 15. 12.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
30. 11.

Štěpničná (parkoviště)
17. 11., 22. 12.

Pobřežní – U Nádražní lávky
7. 12.
Pernerova – Šaldova
14. 12.
Pobřežní – Thámova
16. 11., 21. 12.
Petra Slezáka – Urxova
23. 11., 28. 12.
Pernerova – Sovova
30. 11.

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
24. 11., 29. 12.

Kubíkova – (u DD)
10. 11., 15. 12.

U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
7. 12.

Havránkova – Šimůnkova
17. 11., 22. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
14. 12.

Šimůnkova (slepý konec)
24. 11., 29. 12.

Nekvasilova (u Olympiku)
16. 11., 21. 12.

Janečkova
1. 12.

Hnězdenská - Olštýnská
2. 12.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
30. 11.

Hlaváčova (parkoviště)
24. 11., 29. 12.

Mazurská (u trafostanice)
25. 11., 30. 12.

Na Vartě
7. 12.

Burešova
1. 12.

Řešovská - Zelenohorská
2. 12.

Kurkova (parkoviště)
8. 12.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou
(parkoviště)
9. 12.

Kašparovo náměstí
14. 12.
Pod Labuťkou – Prosecká
16. 11., 21. 12.
Kandertova - Lindnerova
23. 11., 28. 12.
Nad Rokoskou – Kubišova
30. 11.
Na Truhlářce (parkoviště)
7. 12.
Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
14. 12.
Ke Stírce - Na Stírce
16. 11., 21. 12.
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
23. 11., 28. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
10. 11., 15. 12.
Pakoměřická – Březiněveská
17. 11., 22. 12.
Na Pecích – Chaberská
24. 11., 29. 12.

Gdaňská - Toruňská
25. 11., 30. 12.

V Nových Bohnicích - Bohnická
11. 11., 16. 12.
Dolákova – Hackerova - Kusého
18. 11., 23. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
10. 11., 15. 12.
Braunerova – Konšelská
17. 11., 22. 12.
V Zámcích (u domu 51/64)
24. 11., 29. 12.
Nad Rokoskou – Na Úbočí
1. 12., 29. 12.
Nad Popelářkou
10. 11., 8. 12.
Křivenická - Čimická
17. 11., 15. 12.
Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
24. 11., 22. 12.

K Mlýnu – Chorušická
9. 12.

Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
9. 12.

Mlazická
11. 11., 16. 12.

Drahorádova
11. 11., 16. 12.

Fořtova – Do Údolí
18. 11., 23. 12.

Lindavská
18. 11., 23. 12.

Uzavřená
17. 11., 22. 12.

Korycanská – K Ládví
25. 11., 30. 12.

U Pekařky
25. 11., 30. 12.

Trojská - Nad Trojou
9. 12.

Petra Bezruče - U Pískovny
2. 12.

Chaberská – Líbeznická
2. 12.

Služská – Přemyšlenská
1. 12.
V Mezihoří (u plynojemu)
8. 12.
Na Pěšinách - Pod Statky
10. 11., 15. 12.

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Bezpečnost, inzerce

volant Fordu Escort. Dotyčný vozi-

dechové zkoušce „nadýchal” hod-

dlo řídil, ačkoliv měl vysloven plat-

notu 1,91 promile, bezdůvodně

ný zákaz řízení všech motorových

pěstmi několikrát udeřil poško-

vozidel a dále při orientační zkouš-

zeného do obličeje a poté, co

ce na návykové látky byla zjištěna

poškozený upadl na zem, jej kopl

pozitivní hodnota na látku amfeta-

do obličeje. Poškozený byl nucen

min. Muži bylo sděleno podezření

vyhledat lékařskou pomoc. Pode-

dostavil 28letý

ze spáchání přečinu maření výko-

zřelý muž byl hlídkou zajištěn.

muž slovenské národnosti, který

nu úředního rozhodnutí v souběhu

uvedl, že je v celostátním pátrání.

s přečinem ohrožení pod vlivem

Následnou lustrací bylo zjištěno,

návykové látky.

Rychle našli
ukradené auto

I přes zákaz řídil

krádeže se hlídce policie v Praze 8

ZÁPISNÍK POLICISTY
Přišel se udat
Dobrovolně se na MOP Libeň 25.
října odpoledne

Ráno usedl opilý
za volant

Necelých 14 hodin od oznámení

že na jmenovaného vydalo příslušné státní zastupitelství předběžný

S

souhlas se zadržením. Zadržený

uloženým

zákazem

řízení

v ulici Na Košince podařilo nalézt

muž byl předán příslušnému oddě-

všech motorových vozidel si hla-

osobní

lení Policie ČR k provedení dalších

vu nelámal 38letý muž, který 5.

Passat, které bylo odcizeno v šest

motorové

vozidlo

VW

Činnost, při které by mohl ohro-

října odpoledne v ulici U Sluncové

hodin ráno téhož dne v Českomo-

zit život nebo zdraví lidí nebo způ-

řídil vůz Ford Fiesta. Zákaz mu byl

ravské ulici v Praze 9. Další ukra-

sobit značnou škodu na majetku,

uložen Magistrátem hl.m. Prahy.

dený vůz našla hlídka Policie ČR

vykonával ve stavu vylučujícím

Případ byl zpracován ve zkráce-

7. října po půlnoci v ulici Moláko-

v 10 hodin dostavila do ulice Pod

způsobilost 39letý muž, který 6.

ném přípravném řízení. Státnímu

va. Motorové vozidlo Ford Transit,

Kotlaskou, kde byl všímavým obča-

října ráno ve Voctářově ulici řídil

zástupci byl podán návrh na podá-

které bylo odcizené na začátku

nem spatřen muž, který se vlou-

vůz Toyota Carina, přičemž mu

ní návrhu na potrestání podezře-

letošního června v ulici Nad Kol-

pal do vozidla. Policisté na místě

provedenou orientační dechovou

lého.

čavkou také v Praze 9.

zadrželi 35letého pachatele, který

zkouškou byla naměřena hodno-

byl shodou okolností zároveň vyhlá-

ta 1,64 promile alkoholu v dechu.

Zatkli hledanou

Kradli telefonní kabely

šen v celostátním pátrání z důvodu

V následně provedeném lékařském

V ulici Na Rokytce hlídka poli-

Poslední říjnový den večer byli

vydání příkazu k zatčení. Muž za

vyšetření spojeným s odběrem

cie 28. října večer zatkla 39letou

v ulici V Mezihoří zadrženi tři spolu-

pomocí šroubováku rozbil pravé

krve byla zjištěna hladina 1,39

ženu, která byla vyhlášena do

pachatelé, kteří odcizili a poškodili

přední okno dveří u Fordu Transit,

promile alkoholu v krvi. I tento

celostátního pátrání na základě

telefonní kabely uložené v kabelo-

vnikl do vozidla, a z něj odcizil věci

případ byl zpracován ve zkráce-

příkazu k zatčení, který vydal pří-

vých komorách. Způsobili výpadek

v hodnotě zhruba čtyři tisíce korun.

ném přípravném řízení, neboť muž

slušný soud. Žena byla předána

provozu telefonních stanic a dato-

Poškozením okna způsobil škodu tři

je důvodně podezřelý ze spáchání

soudu k dalšímu opatření.

vých okruhů. Celková škoda byla

tisíce. Muž, který má bohatou kri-

přečinu ohrožení pod vlivem návy-

minální minulost a policistům není

kové látky.

úkonů.

Do auta se šroubovákem
Hlídka

policie

se

27.

října

neznámý, se uvedeného skutku
dopustil, přestože byl za takový čin
v posledních třech letech odsouzen.

Spáchal dva přečiny
najednou

dotčenou firmou vyčíslena více

Na zastávce létaly pěsti

než na jeden milion korun. Případ

Předmětem dalšího šetření poli-

si převzala služba kriminální poli-

cie je fyzické napadení 44letého

cie a vyšetřování, která zahájila

muže, ke kterému došlo 9. říj-

trestní stíhání zadržených mužů,

Službou kriminální policie a vyšet-

Dvou přečinů se jedním skutkem

na odpoledne v Zenklově ulici na

u kterých bude dán návrh na vzetí

řování bylo zahájeno trestní stíhání

dopustil 25letý muž, který 22. října

zastávce MHD U Kříže. Tam 38letý

do vazby.

podezřelého.

v noci v ulici Pod Kotlaskou sedl za

muž, který později při orientační

npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň

(Placená inzerce)
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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 telefonicky
u paní Dudkové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS Burešova
se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Program CAP–LISTOPAD 2010
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
8.30 – 9.45 Nordic walking pro méně zdatné a začátečníky
– cca 2 km po okolí Prahy 7 a 8 (vede pí Carbochová)
9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
9 – 10 Francouzština pro úplné začátečníky
(vede pí Bodláková)
9 – 10 Školička PC a internetu – pokročilí a pokročilí,
10 – 11 vede pí. Paulusová
10 – 12.30 Nordic walking pro zdatné – cca 7 km po okolí
Prahy 7 a 8 (vede pí Carbochová)
10 – 11 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
13 – 16 Přístup na internet
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat
na tel. č. 283 881 848
15 – 16 Kroužek šití - liché týdny, tj. 8. a 22.11.
Kurs šití od A do Z (vede pí Šrámková)
- sudé týdny, tj. 1., 15. a 29.11., formou konsultací
(vede pí Michnová)
ÚTERÝ
8 – 12 Přístup na internet
9 – 10 Anglický jazyk konverzační metodou
mírně pokročilí II„ (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Anglický jazyk konverzační metodou
„pokročilí” (vede p. Ing. Vondráček)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
11 – 12 Anglický jazyk konverzační metodou „mírně
pokročilí I „ (vede Ing. Vondráček)
13 – 14 Školička PC a internetu - začátečníci
(vede pí. Formanová) od 16.11.
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede p. Ulč)
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
STŘEDA
8 – 12
9 – 10
10 – 11
10 – 11

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Staré techniky cvičení pro zdraví+ taneční
zahřátí uzpůsobené možnostem seniorů (prvky
z taoismu, cvičení pilátes, cvičení podle
pí Mojžíšové (vede pí Ing. Kovařínská)

paměť

poradny

kluby

10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
13 – 14 Přístup na internet
13 – 15 Klub společenských her (s ergoterapeutkou,
pí Bc. Novotná)
13 – 14 Německý jazyk pro radost – začátečníci
(s pí Šimonovskou)
14 – 15 Německý jazyk pro radost – pokročilí
(s pí Šimonovskou)
14 – 15 Školička PC a internetu
16 – 17 – začátečníci (vede RNDr. Tomková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)
ČTVRTEK
8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
8.30 – 9.45 Nordic walking pro méně zdatné a začátečníky
– cca 2 km po okolí Prahy 7 a 8 (vede pí Carbochová)
10 – 12.30 Nordic walking pro zdatné – cca 5 km po okolí
Prahy 7 a 8 (vede pí Carbochová)
10 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 11 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
11 – 12 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
13 – 15 Přístup na internet
15 – 16 Školička PC a internetu
16 – 17 – mírně pokročilí (vede paní Smitková)
17 – 18 Školička PC a internetu
– začátečníci (vede paní Smitková)
PÁTEK
8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
8 – 12 Přístup na internet
9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury
(vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
Programy PhDr. M.Holé mimo první pátek v měsíci.
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky
Speciální nabídka

Burza seniorů - Program na LISTOPAD 2010

11. 11. od 9:30 - Houbařská seance aneb co jsme to

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

letos v lesích sbírali – beseda s obrázky s Mgr. Olgou Soustružníkovou a RNDr. Miloslavem Štulcem
15. 11. od 13:00 - Tvoření z korálků s pí Věrou Urbanovou
– vánoční stromeček
15. 11 od 8:00 - Nordic walking výlet pro zkušené účastníky pod vedením pí Miluše Carbochové.
18. 11. od 9:30 - Povídání p. Svatopluka Krále o tom, co
všechno dokáží zábavné předměty nejen s nemocnými dětmi,
ale také se seniory. Povídání bude doplněno fotografiemi.
23. 11. od 13:30 - Celostní alternativní medicína – ukázky z praxe II. - Očista mysli. Pokračování seriálu přednášek

15. 11. PONDĚLÍ DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
Představení: Dvanáct rozhněvaných mužů
Začátek v 11.00 hod. Cena vstupenky: 105,- Kč,
omezený počet vstupenek
Prodej: středa 12.00 – 13.00 hod. u paní Hubené
18. 11. ČTVRTEK VÝSTAVA
„Jak se tvoří město”
- Národní technická knihovna v Dejvicích
Sraz v 13.00 hod. na Ládví – před stanicí metra C,
Vstupné ZDARMA, při vstupu se vybírá vratný
poplatek 200,- Kč. Pod vedením Marie Froňkové
23. 11. ÚTERÝ

Ing. Aleny Čupové .
25. 11. od 9:30 - Patchworková dílnička s pí Sylvou Kyselovou – Vánoce v patchworku
25. 11. od 14:00 - Beseda s P. Josefem Brtníkem – osobní
zážitky z hory Sinaj
Na školičky PC, NW, trénink paměti a právní poradnu je
nutné se předem objednat na výše uvedeném tel. čísle.

25. 11. ČTVRTEK BABINEC
Cvičení na židlích, 13.00 hod. v Gerontologickém centru. Pod vedením Věry Dvořákové
BOWLING

Ostatní aktivity jsou volně přístupné.
Jazykové kurzy jsou plně obsazené.

Pondělky: 8. 11., 22. 11, 29. 11.
Nová herna v Dolních Chabrech, Sraz ve 13.50 h
na stanici Osická, autobus č. 162 (jezdí z Metra
Kobylisy nebo Vozovny Kobylisy)
Pod vedením Věry Dvořákové

NORDIC WALKING - VYCHÁZKA S HOLEMI
Středa 24. 11. Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit.
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru

Připravujeme na LISTOPAD

GOLF
13. 12. od 8:00 - Nordic walking výlet pro zkušené účastníky pod vedením pí Miluše Carbochové. Pravidelný Nordic
walking v pondělí a ve čtvrtek se v prosinci nekoná.

7. 12. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA
Výroba dárků – drátování, dokončení
Pomůcky: kleštičky, kamínky, skleničky, atd.
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

14. 12. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA
Ozdobné balení dárků
Pomůcky: balicí vánoční papír, stužky, atd.
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry

Odpolední setkání s p. Milošem Klíglem, který se pokusí
odpovědět na vše co Vás zajímá kolem bylinek a zdravé
výživy.
Čupové

- Celostní alternativní medicína – ukázky z praxe III.
Očista ducha.
Předvánoční setkání se zpěvy s pí Beranovou a spol.
Společná návštěva Bellus Gallery v Praze 4 s pí Sylvou
Kyselovou

Opět se na Vás těšíme v dubnu 2011

PŘÍPRAVA NA ŘÍJEN

16. 12. od 14:00 - Beseda s P. Josefem Brtníkem

Pokračování seriálu přednášek Ing. Aleny

VÝTVARNÁ DÍLNA
Výroba adventních věnců
Pomůcky: suché květy, plody, chvojí, ozdoby
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

Knihovna Bohnice
Těšínská 4/600 (KD Krakov)

2. 12. v 17 hodin - Adventní harfa Jany Šouflové.
Adventní zastavení s hudebním pohlazením
8. 12. výtvarná vánoční dílna – odpoledne od 15 – 18 h
15. 12. v 10 hodin - divadelní představení pro děti
– loutkoherečka Marka Míková s Kvakem a Žbluňkem

Vánoční setkání - čekají Vás předvánoční dílničky, kde si
můžete vytvořit vánoční předměty, které udělají radost
Vám nebo Vašim blízkým.
Aktuální informace o plánovaných akcích získáte buď
na tel. 283 881 848 nebo osobně na nástěnce v CAP.
(Placená inzerce)

Osmička

12

LISTOPAD 2010

měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče

První pomoc se stěhuje do nových prostor
Lékařskou službu první pomoci pro děti i dospělé ve FN Na Bulovce najdou pacienti od začátku prosince na
novém místě. Bude se nacházet ve zcela zrekonstruovaných prostorech přízemí budovy číslo dvě. Jde o zařízení
Magistrátu hl. m. Prahy, kde služby ošetřujícího personálu zajišťuje Bulovka.
Prostory pro dětskou pohotovost, která sídlila v budově Gynekologicko-porodnické kliniky
(dosud budova č. 15), nebyly vyhovující, stejně
jako prostory pohotovosti pro dospělé (dosud
budova č. 1). Pohotovost pro děti i dospělé bude
tedy nově pod jednou střechou. Toto místo je
lehce přístupné z ulice Bulovka navíc s dobrou
možností parkování.
Pohotovost pro děti i dospělé bude fungovat
beze změn. Dětská pohotovost bude v provozu každý všední den od 16.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
Pohotovost pro dospělé bude fungovat v pracovní
dny od 19.00 do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop. Všeobecná denní
ambulance pro děti pak zůstává na svém původním místě, to je v budově č. 15, ve 4. patře.
Stavební práce trvaly necelý rok. Nové moderní prostory si pochvalují také lékaři. Vstupní
halou, kde se nachází pokladna na registrační
poplatky, se vchází do čekáren pro děti a dospělé (jsou oddělené). Vše je vybaveno odkládacími

Nové prostory pohotovosti otevřel pražský radní pro oblast zdravotnictví Milan Pešák

a sedacími prvky, je zde WC a malý koutek na

personál včetně odpočinkových prostor. Veškeré

středků nemocnice. Vybavení výpočetní a sdělo-

hraní dětí. Z čekáren jsou vstupy do ordinací, za

prostory jsou vybaveny novým nábytkem, čás-

vací technikou zajistila FN Na Bulovce vlastním

kterými se nachází sociální zázemí pro ošetřující

tečně z daru dodavatele stavby a částečně z pro-

nákladem.

-jf-

Program Centra Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8 - Karlín,
vstup ze Sokolovské ulice

Jsme tu pro každého, koho zaskočila onkologická nemoc osobně nebo v blízkém okolí
Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké
PONDĚLÍ 15. 11.
10:00-17:00
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-14.30
16:00-17:30
PONDĚLÍ 22. 11.
10:00-17:00
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-14:30
16:00-17:30
PONDĚLÍ 29. 11.
10:00-17:00
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-14:30
ÚTERÝ 23. 11.
11:00-12:00
15:00-16:00
16:00-18:00

reflexní masáže E.Adamcová
individuální konzultace MUDr.M.Chrdlová
čajovna
relaxační techniky MUDr.M.Chrdlová
hudební dílna D.Houdková
reflexní masáže E.Adamcová
individuální konzultace MUDr.M.Chrdlová
čajovna
individuální konzultace MUDr.M.Chrdlová
práce s ovčím rounem P.Parkanová
reflexní masáže E.Adamcová
individuální konzultace M.Chrdlová
čajovna
individuální konzultace MUDr.M.Chrdlová
individuální konzultace MUDr.M.Chrdlová
individuální konzultace MUDr.M.Chrdlová
pohybová dílna MgA. O.Fleková

ÚTERÝ 30.11.
11:00-12:00
15:00-16:00
16:00-18:00
STŘEDA 10. 11.
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-15:00
14:00-16:00
15:30-17:00
STŘEDA 17. 11.
STŘEDA 24.11.
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-15:00
14:00-16:00
15:30-17:00
STŘEDA 1. 12.
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-15:00
15:30-17:00

individuální konzultace M.Chrdlová
individuální konzultace M.Chrdlová
pohybová dílna MgA. O.Fleková
individuální rozhovory MgA.O.Fleková
čajovna
úvod do tajči MgA.O.Fleková
sociální poradna Mgr.Š.Slavíková
Kruh Amelie - podpůrné setkávání ve skupině
STÁTNÍ SVÁTEK
individuální rozhovory MgA.O.Fleková
čajovna
úvod do tajči MgA.O.Fleková
sociální poradna Mgr.Š.Slavíková
Kruh Amelie - podpůrné setkávání ve skupině
individuální rozhovory MgA.O.Fleková
čajovna
úvod do tajči MgA.O.Fleková
Kruh Amelie - podpůrné setkávání ve skupině
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Kultura

Neslyšící umělci vystavovali obrazy a fota
Prostory foyer radnice
v takzvaném bílém domě
patřily celý říjen obrazům a fotografiím neslyšících umělců. Výstavě dominovaly nádherné
obrazy ukrajinské malířky Galyny Ingulové.
„Galyna se začala profesionálně věnovat umění
v roce 2003, kdy se provdala za svého nynějšího manžela, který ji dodával odvahu a sílu pro
malování,” přiblížila spoluorganizátora výstavy
Marie Horáková z občanského sdružení. „Galyna Ingulová vynalezla svůj vlastní styl, který
nazvala Planeta Ingul, kde experimentuje se
spirálami a geometrickými obrazy,” řekla.
Jako Fata Morgana se jevily fotografické
snímky neslyšících umělců. Fotografie krásných
exotických květin, hýřících desítkami barev
a vinoucích se do různých tvarů jsou výsledkem
kurzu makrofotografie, který proběhl v červenci v trojském skleníku pod vedením spisovatele
Ondřeje Neffa. Fotografie květin budou součástí kalendáře pro rok 2011, které si již nyní
můžete objednávat na adrese appn@appn.cz,
velikost kalendáře je A2 a cena 350 korun.
Aktuální informace najdete na stránkách www.
appn.cz.

Galyna Ingulová představila své obrazy

-red-

Divadlo Kámen
představilo hru Paní

Skauti pomáhají školám v Africe
Určitě to znáte. Pospícháte ráno

Sever se akce tento rok zúčastnilo již

k doktorovi, nebo do práce a než

po několikáté. Ve svém stánku vedle

tam dojedete, tak vás alespoň třikrát

stanice metra Kobylisy jsme prodáva-

rekonstrukce

zastaví mladí lidé s kasičkami. Vy

li trička v mnoha barvách a nabíze-

dla Kámen měla v den se sym-

toho, co se v Praze možná stalo

nad tím jen mávnete rukou, protože

li jsme informace o projektu. Menší

bolickým datem 20. 10. 2010

před jedenácti stoletími. V dru-

si říkáte, že jde určitě o další z mno-

děti si zde mohly složit puzzle, nebo

premiéru hra Paní s podtitulem

hé polovině se připravuje další

hých „nesmyslných sbírek”.

vybarvit omalovánku s africkým zví-

„relativně fiktivní fyzická rekon-

současná vražda. Paní, která má

Postavme školu v Africe je také

řátkem a ti, které přes den přepadl

strukce příběhu dvou našich paní

být zavražděna, ovšem začíná

veřejná sbírka, ale ne jen tak leda-

hlad, tu mohli za symbolickou částku

a jedné další podobně krásné

ve stylu Šeherezády číst nezva-

jaká. Za vybrané peníze společnost

ochutnat i pravou Etiopskou placku

paní, s Kristiánovou legendou

nému návštěvníkovi Kristiánovi

Člověk v tísni ve spolupráci s Juná-

zvanou Injera. Přispět na projekt bylo

a rytmickou sekcí”.

legendu...

kem – svazem skautů a skautek

možné jak do prosklené velké kasy

živou

ČR, staví školy v Africe. Nakupuje

ve stánku, tak do malých plecho-

z nejstarších českých pramenů,

hudební složkou není jen vyprá-

do nich vybavení a pomůcky pro

vých a pečlivě zapečetěných kasiček,

lze vyprávět různě, ale jednou

věním staletími rozmlžené legen-

africké děti, které do školy chodit

s kterými obcházely děti ve skaut-

za čas se vyprávět musí. Diva-

dy, ale celou dobu klade svěd-

nemohou, protože v jejich okolí buď

ských krojích okolo stanice metra.

dlo Kámen vypráví její první část

kům divadelního dění základní

žádná škola není, nebo musejí pra-

Celá akce probíhala 5. a 6. října

na pomezí činohry a fyzického

otázku: K čemu jsou nám staré

covat, aby živily rodinu, a tak nemají

a vybraná částka za tyto dva dny čini-

divadla, se čtením a rytmizují-

vraždy?

na studium čas ani prostředky. Díky

la 9 934 korun. Všem, kteří přispěli,

projektu Postavme školu v Africe se

moc děkujeme! Podobné stánky jste

V

karlínském

Kristiánovu

Studiu

legendu,

Diva-

jeden

cí hudbou. Zamlžená minulost

odehrává

Hra

s

jakási

propracovanou

V hlavních rolích hrají Inna

se propojuje s palčivě zřetelnou

Zhulina,

Procházková,

zatím postavilo devět škol pro téměř

mohli potkat i na jiných místech Pra-

současností, palčivě zřetelná his-

Karolína Dušková a Radek Jiří-

dva tisíce dětí, a pro učitele probíha-

hy 8, u kterých stáli skauti z ostat-

torie působí na zamlženou sou-

ček,

jí školení v moderních vyučovacích

ních „osmičkových” středisek.

časnost.

Žofie Kašparová, Renata Kuzi-

V jedné polovině jeviště se

Pavla

živou

hudbu

obstarávají

kowská a Vít Kopecký.

-ft-

metodách.
Kobyliské 24. skautské středisko

Anna Boučková, 24. skautské
středisko Sever, www.24sever.org
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(Placená inzerce)
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

ELEKTRONICKÉ
Měřiče tepla a bytové vodoměry.
-odečet bez nutnosti vstupu do bytu
-výpočet bytové spotřeby 2 roky ZDARMA

Libor Němec, Na Pěšinách 365/74, Praha 8
Nemec.libor@seznam.cz, tel.: 604 91 92 24
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Školství

MŠ Bojasova otevřela další dvě třídy
Po úspěšné rekonstrukci bývalých policej-

nových zaměstnanců nese Městská část Pra-

ních prostor se na začátku listopadu v Mateř-

ha 8. „Je to další důkaz toho, že na takzvaný

ské škole Bojasova v Kobylisích otevřely další

baby-boom umíme reagovat jako jedni z mála

dvě nové třídy. Do nich bylo přijato přes pade-

v celé Praze,” sdělil Roubíček.

-vk-

sát dětí.
„Podařilo se umístit všechny děti zaměstnaných rodičů, a dokonce bylo přijato i několik
pětiletých a čtyřletých, jejichž maminka je na
mateřské dovolené s dalším dítětem,” uvedl
zástupce starosty MČ Praha 8 pro oblast školství Martin Roubíček. „Pokud mluvím o dětech
s místem trvalého pobytu na území osmé
městské části, tak mezi nepřijatými zůsta-

přijata během školního roku,” informoval mís-

ly pouze ty, kterým budou tři roky až na jaře

tostarosta.

příštího roku, a děti s maminkou na mateřské

Podle něj veškeré náklady na provoz, vyba-

dovolené. Věřím, že řada z nich bude však

vení obou tříd (přes jeden milion korun) i platy

Základní škola Dolákova má nový sportovní areál

Základní škola Dolákova v Bohnicích prošla
nedávno citelnou rekonstrukcí a nyní se žáci

ních softbalových turnajů,” uvedl zástupce sta-

mohou hrát malou kopanou, volejbal, florbal, ale

rosty MČ Praha 8 Martin Roubíček.

také házenou a tenis. Dále tam byl nově vybu-

dočkali i rozšíření školního sportovního areálu.

Součástí školního sportovního areálu jsou

Ten se ještě před dokončením proslavil Mistrov-

mimo jiné dvě softbalová hřiště, která odpovídají

stvím Evropy v softballe žen do 22 let, které se

evropským sportovním normám a pravidelně se

Projekt byl financován z prostředků Hlavního

v něm v létě uskutečnilo.

na nich pořádají ligové soutěže i mezinárodní tur-

města Prahy a Městské části Praha 8. Sportov-

dován kurt pro beachvolejbal a v areálu si bude
rovněž možno zahrát petanque.

„Jsem hrdý na to, že Praha 8 a náš školní are-

naje. Žákům slouží i běžecká dráha s doskočiš-

ní areál mohou ve svém volném čase ve vyhra-

ál se stávají místem, které si světová i evropská

těm. Nyní přibylo k původnímu multifunkčnímu

zených odpoledních hodinách využívat rodiče

softbalová federace vybírají pro pořádání prestiž-

hřišti s umělým povrchem další nové, kde děti

a široká veřejnost.

-rw-

Holešovický vodník byl ve znamení Robinsona
Téměř dvě stovky dětí ze školních družin Prahy 7, 8, a 9 se 7. října utkaly v robinsonských disciplínách. Trosečníci na pustém ostrově totiž
bylo téma 5. ročníku Holešovického vodníka, soutěže, kterou pro děti každoročně pořádá vodácký oddíl Zlatá kotva.
Závodilo se na pramicích na slepém rameni Vltavy poblíž ústí Rokytky a na blízkém hřišti i v suchozemských disciplínách. Třeba v dojení kozy
(gumové rukavice), přenášení ohně (zapálených svíček), lovu divoké zvěře (tenisákem), stavbě chatrče a dalších.
„Chceme dětem ukázat, že člověk nemusí chodit do závodního oddílu, aby mohl jet na vodu. Vodní turistika je sport pro každého. Než naše
děcka pustíme třeba do peřejí, něco samozřejmě musí umět. Ale není to dřina, spíš legrace. My jezdíme pro radost. Na vodu, ale taky na lyže,
na kola, nebo jen tak na výlety.” říká vedoucí oddílu Zlatá kotva Zbyněk Hruška.
První cenu - keramického vodníčka si letos odnesla družina základní školy Letohradská z Prahy 7. Díky grantové podpoře Městské části Praha
7 a Magistrátu hlavního města Prahy ale s prázdnou neodešel nikdo.

-red-

Pořadí družin: 1. místo - ZŠ Letohradská, Praha 7, 2. místo - ZŠ na Balabence, Praha 9, 3. místo - ZŠ Fr. Plamínkové, Praha 7, 4.
místo - ZŠ Petra Strozziho, Praha 8, 5. místo - ZŠ Zenklova, Praha 8, 6. místo - ZŠ Špitálská, Praha 9
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Školství, pozvánky

17. Salon hraček
Asociace

předškolní

výchovy

uspořádala již sedmnáctý Salon
hraček, který se konal 22. října v MŠ Sokolovská. Jedná se
o tradiční informativní a prodejní
výstavu hraček, pomůcek, tělovýchovného i jiného vybavení pro
mateřské školy, školní družiny,
speciální školy, ale i pro rodiče.
Kdo využil této příležitosti, mohl
si koupit dřevěné a textilní vánoční ozdoby, dekorativní předměty,
suvenýry a hračky.
Každoročně

se

této

výstavy

účastní několik desítek firem z celé
ČR, které nabízejí široký sortiment
vybraných hraček převážně z tradičních materiálů i od drobných
výrobců. Tyto hračky se v běžných
obchodech nenajdou. Dále je možnost si koupit či objednat dětský
nábytek nejen pro mateřské školy,
výtvarné potřeby, dětské knihy,
hudební nástroje, zpěvníky a jiné.
Vstup je volný.
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Sport, pozvánky

Softbalistky Joudrs obhájily mistrovský titul
To, v co každý fanoušek bohnického týmu věřil a někteří brali
za hotovou věc, se podařilo. Softbalistky SK Joudrs Praha obhájily
mistrovský titul. Ve finálové sérii
zdolaly svého rivala Eagles z Krče
nejkratším možným způsobem 3:0
na zápasy a proměnily hned první
ze tří mečbolů.
Celou sezónu hráčky z Joudrs
suverénně

dominovaly

nejvyšší

domácí ženské softbalové soutěži, kdy v základní části prohrály
jediný zápas, navíc nejtěsnějším
možným výsledkem 0:1. I vyřazovací částí procházely bez jediné
prohry, málokdo však čekal, že
Krč bude ve finále klást tak chabý
odpor.
Ale nebylo to soupeřem, to děvčata z Prahy 8 zkrátka nepřipustila jinou alternativu, než vítězství. Šla si za ním od první směny
s urputností sobě vlastní. Skvěhra

Ani v českém poháru, turna-

Ziskem mistrovského titulu klub

Hráčky klubu navíc tvořily jádro

v obraně, výborné výkony na pál-

ji nejlepších čtyř českých týmů

zároveň získal právo reprezen-

českého národního týmu, který

ce a taky pohoda v týmu a zdravé

konaném začátkem října na domá-

tovat Českou republiku v příštím

letos v srpnu v bohnickém softba-

sebevědomí. To jsou atributy nej-

cím hřišti v Bohnicích pod názvem

roce v nejvyšší evropské klubové

lovém areálu ZŠ Dolákova – Svo-

lepšího českého ženského týmu,

Final Four, nenašly letos Joudrsač-

soutěži, v Poháru mistryň evrop-

boda

který se za posledních pět let stal

ky přemožitele a i tuto trofej si

ských zemí. Letos v této soutěži

první zlaté medaile v ženských

čtyřikrát mistrem České republiky

stejně jako loni vystaví ve své

vybojoval v silné konkurenci pěk-

kategoriích, a to na Mistrovství

a jednou vicemistrem.

klubovně.

né 5. místo.

Evropy žen do 22 let.

lé

nadhazovačky,

pozorná

park

vybojoval

historicky

-red-
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Sokol Kobylisy uspořádal
pro děti turnaj v miniházené

UPOZORNĚNÍ
Ředitelé mateřských škol

Dlouho jsme se těšily na turnaj v miniházené,

zřízených Městskou částí

který 9. října organizoval náš oddíl pod hlavičkou

Praha 8, v souladu

Pražského svazu házené. Tentokrát přišlo na naše

s ustanovením § 35 odst. 2

hřiště u základní školy Glowackého v Troji celkem

zákona č. 561/2004 Sb.,

150 nadšených začínajících hráčů házené. Chla-

o předškolním, základním,

pecké družstvo z Chodova postavilo tři týmy, dvě
postavila děvčata z Hájů, po jednom

středním, vyšším odborném

týmu postavili házenkáři a házenkářky z Duk-

a jiném vzdělávání (školský

družstva

ly Praha, Sokola Kobylisy, Loko Vršovice, Sokola

zákon), v platném znění,

Vršovice a Slávie Praha. Největší zastoupení měl

a § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR

náš domácí oddíl, který postavil družstva čtyři,

č. 14/2005 Sb., o předškolním

přičemž v každém hrálo osm až devět hráček.

vzdělávání, v platném znění,

Utkání se od rána do odpoledne hrála na dvou

po projednání se zřizovatelem

hřištích. Na hřišti číslo jedna zápolili chlapci

stanovili

a děvčata, kteří se házené věnují již o něco déle
a jejich výkony se dají již označit jako soutěžní. V této skupině dominovali chlapci z Chodova,

přerušení provozu mateřských

kteří zvítězili ve všech utkáních. S jednou pro-

škol v letních měsících školního

hrou se museli smířit chlapci z Kobylis.

Naše

roku 2010/2011

nejstarší děvčata podlehla pouze těmto dvěma

ve 26., 27., 34. a 35. týdnu

chlapeckým týmům. Na hřišti číslo dvě se na
výsledky již tolik nehledělo, jelikož mnoha branek bylo dosaženo spíše náhodou. O to větší

i starších žákyň pravidelně patří mezi nejlepší

byla radost dětí i jejich rodičů z mnohdy prvních

týmy v Praze, dorostenky hrají nejvyšší soutěž

úspěchů při skutečném zápase. Na tomto hřiš-

v Česku a máme i tři družstva žen.

ti hráli ti nejmenší chlapci a děvčata, kteří měli

Samozřejmě, že stále probíhá nábor nových

(tj. od pátku 1. července
do pátku 8. července
a od pondělí 22. srpna
do středy 31. srpna 2011).

často za sebou pouze několik tréninků. Na závěr

členek. Nejmenší děvčata, tj. ročníky narození

si všichni házenkáři i házenkářky odnesli malé

2002 a mladší trénují během zimního období

Letní provoz mateřských škol

ceny a diplomy za účast na turnaji.

v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin v tělocvičně

zřizovatel s řediteli stano-

ZŠ Žernosecká a ročníky 2000 a 2001 trénují

Házená v Sokole Kobylisy II

v pondělí, úterý a čtvrtek od 16.30 v tělocvičně

Sokol Kobylisy II se věnuje práci s mládeží na

ZŠ Burešova. Rádi přivítáme nové zájemkyně

házenkářském poli již od šedesátých let minu-

o sportování v našem oddíle. Případné dotazy

lého století. Za tu dobu jsme vychovali několik

ochotně zodpoví hlavní trenérka mládeže Jitka

vynikajících hráček a také několik reprezentan-

Janečková na telefonu 604 680 380, případně

tek. V současné době máme zhruba 150 členů ve

e-mailu: sokolkobylisyII@seznam.cz.

věku od šesti do padesáti let. Družstva mladších

Hráčky Sokola Kobylisy

ví na poradě v měsíci dubnu
roku 2011 a veřejnosti oznámí
obvyklým způsobem.
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí Odboru školství

Osmička

20

LISTOPAD 2010

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

LISTOPAD 2010

Osmička

21

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Osmička

22

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky
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

PROSINEC

2010

Otevírací doba:
Po 18-21, Čt 18:30-20:30/ Pá 10. 12. a v Po 27. 12. 18:30 - 20:30/
Ne 14-16. 26. 12. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
13. 12. Ing. Václav Přibáň : ZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hodin.
6. 12. Hledání harmonie světa , APOLLO 9 .
20. 12. APOLLO 10 , APOLLO 11.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 18:30-20:30/ Pá 10. 12. a v Po 27. 12. 18:30 – 20:30 / Ne
14-16/ Po 6. a 20. 12. 20-21 za jasného počasí. 26.12. zavřeno
Přístupné bez objednání.
Denní obloha:
Noční obloha:

Slunce – povrch se skvrnami
Měsíc – od 9. do 23. 12. nejlépe okolo 13. 12.
Jupiter, Uran - po celý prosinec
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy
- po celý prosinec
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie
- za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s
prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 17:30 – 18:30 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny
s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané školní výpravy. Vstupné: 30,-Kč,pedagog.doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283910644.
POHÁDKY pro nejmenší
astronomické pohádky je možné si objednat individuálně na č.
283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.
Pozor. oblohy

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

Film. večery, přednášky

45,- Kč

55,- Kč

25,- Kč

30,- Kč

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10,
17 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
- stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky
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Výročí, inzerce
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.
V LISTOPADU SLAVÍ
Burešová Marianne
Čechová Otílie
Davídek Přemysl
Fibíková Marie
Háze Josef
Krosnářová Františka
Kudláčková Albína
Peltrámová Marta
Regulyová Maria

Spal Lubor
Šlemarová Marie
Šulcová Eliška
Vosátka Jiří

paní Anna Tyllová z Libně. Do
dalších let jí hodně zdraví přejí
rodina a známí.”
VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI

Krausová Marie „16. listopadu
oslaví 90 let”
„Dne 24. listopadu. 2010 se dožívá
devadesáti let naše spoluobčanka

ŘÍJEN 2010
Skopcová Růžena
Maříková Zdeňka „K 85. narozeninám přejeme hodně štěstí, zdra-

ví a spokojenosti. Vaše Mirka, Ivan
se Šárkou a Mirek.”
Dne 27. října 2010 oslavili manželé
Irena a Stanislav Rajmovi
50 let společného života. Oběma
jim děkujeme za jejich lásku a do
dalších let jim přejeme hodně spokojenosti, dcery s dětmi, vnoučaty
a pravnoučaty.

Nově narozené děti
KVĚTEN 2010

Guth Christian

Jakubová Nela

Novák Adam

Jakubová Petra

Večerka Jonáš
Znojová Sarah
Zouplna Marek

Chrastinová Sofie
Jachek Filip
Zaťko Filip

Koutný Adam
Kouba Ondřej

ČERVEN 2010
Holadová

Šimoník Ondřej

ZÁŘÍ 2010

Laura

Ullrich Michal

Breznenová Bára
Pohnanová Tereza
Šefr Marek

Oličová Hana Julie

Buchta Dominik

Vávro Jakub

Vlčková Jana
ČERVEVEC 2010
Gürtler Karel

SRPEN 2010
Dittmayerová Jana
Jiroutková Dorota
Verner David

Dolejší Alžběta

Valeška Matěj
ŘÍJEN 2010
Krommelová
Žofie

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.

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (lehká)

Znění tajenky z minulého čísla: Revitalizace karlínských parků
Výherci, kteří obdrží novou knihu o Praze 8: Libeň - zmizelý svět, vydanou
Muzeem hlavního města Prahy ve spolupráci s odborem kultury ÚMČ Praha 8,
jsou: Petra Axmanová (Praha 8), Miroslava Čtvrtlíková (Praha 8), Josef Němec
(Praha 8), Miloslava Hanušová (Praha 5), Pavel Tatíček (Praha 8), Martina
Hubáčková (Praha 5), Milada Svobodová (Praha 8), Lukáš Janírek (Praha 8),
Luboš Bluml (Praha 9) a Martin Škrabánek (Praha 8)

Správné znění tajenky z listopadového čísla
nám zašlete nejpozději do 30. listopadu 2010 na
adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8,
182 00. Můžete použít také e-mail:
osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.
Deset vylosovaných výherců opět obdrží
nejnovější knihu o Praze 8: Libeň - zmizelý
svět, vydanou Muzeem hlavního města Prahy
ve spolupráci s odborem kultury ÚMČ Praha 8.
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NA
VÁNOCE
VYMALOVANÝ
BYT I KANCELÁŘ! MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, drobné zednické opravy, nástřik tapet,
rychle, levně, kvalitně, listopad
a prosinec - výhodné předvánoční
slevy 10% pro všechny. Tel.: 603
43 24 76.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní
doba: PO 16.00–18.00, ÚT 17.30
– 19.00, ČT16.00–18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80
63 70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.

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

KÁCÍM – ČISTÍM
Tel.: 603 83 31 07.

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, 222 946 268, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.
AUTOSERVIS KRAKOV. Opravujeme osobní a užitkové automobily. Příprava vozů na STK. Vyřízení
pojistných událostí , po dobu opravy
zapůjčení náhr. vozidla. PO - PÁ 8.00
– 17.00 hod. Kontaktujte nás na tel.:
603 27 43 62, 602 23 53 44.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI
HMYZU, silikon. těsnění, sprchové
zástěny, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02
70, 286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT, 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.

nění. Kontakt: Čalounické potřeby,
Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, PO
– PÁ 8 – 13, 14 – 18 hod., tel.: 284
82 21 81.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 723
33 91 60, 777 31 66 80.

ZAHRADY.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH
SOUPRAV, MYTÍ OKEN, ÚKLID
PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97
35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování,
stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, email: jsaifrt@seznam.cz.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
VÝUKA ÚČETNICTVÍ, informatiky
a matematiky, www.vachtova.cz.
KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na Vaši
kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky
pod linku, skříňky na míru, výměna
pracovní desky. Vrba, tel.: 603 43
87 07, www.vrbakuchyne.cz.
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ I ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader i bytů,
broušení parket. Tel.: 603 18 40
81, e-mail: olaolda@volny.cz.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodinový
manžel. Tel.: 602 39 40 43, 608
44 05 51.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.:
607 11 04 77.
4 000 - AŽ 8 000 KČ ZAPLATÍME ZA ST. OBRAZY, lokomotivy
od Ronka či Kreibicha. Cca 35 000
Kč - zapl. za obraz od V. Košvance.
Dále koup. obrazy od Kavána, Purkyně a. j. Rovněž koup. st. stříbrné
nádobí, bronz. sošky a st. sečné
zbraně a st. zlaté mince – např.
min. 3 500 Kč - za Svat. dukát.
INTERANTIK, Pod Pekárnami 3,
Praha 9, tel.: 283 89 33 34, 605
82 94 40, 604 47 77 71. Jednotlivě
i celé pozůstalosti.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK–provádí
Martin
Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
je číslo volací: 603 27 47 04.

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.:
606 87 89 08.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
Tel.: 224 214 617; 604 20 77 71.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo
se snadno vytáhne ke stropu - rychle
schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
NABÍZÍM jednorázové i pravidelné úklidy bytů, rodinných domů
a malých kanceláří. www. kamilamurphy.cz. Tel.: 775 69 17 62 .
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů. Tel:.
604 81 06 63 P. Nestarec Dis, 776
19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
v Praze 8 i jinde, garsonka až 3+1,
cena do 14000Kč včetně poplatků
dle velikosti. Zařízení dohodou.
Volejte prosím na tel.: 605 84 50
88, 220 80 62 45.
PRONAJMEME 1+kk za 8500Kč
a 2+kk za 10500Kč v Praze 8. Ceny
jsou včetně všech poplatků, panelový dům, dostupnost metra, částečně zařízené dle dohody. Volejte
pana Šedinu na tel. 777 02 01 80.
KOUPÍM BYT NA PRAZE
7,
8, 9, výhodou je balkon nebo
lodžie,preferuji byt blízko MHD
(nejlépe na metru),max. do 4,5
ml. v novostavbě nebo do 2,9
ml. v panelovém domě,může
být družstevní,platba v hotovosti.Nabídky uvítám přímo od
majitelů,realitku
nechci.Volejte
732 75 99 95 nebo pište na kotangi@email.cz. Děkuji
PRÁCE VŠEHO DRUHU, stavbamontáž-údržba. Tel.: 732 43 15 94,
www.hodinovymanzel.jsemin.cz.
HLEDÁM
DLOUHODOBÝ
PRONÁJEM V PRAZE, výhodou byt blízko MHD (nejlépe na
metru),reaguji jen na seriózní
nabídky od majitelů,RK nevolat.
Volejte 773 45 81 03 nebo pište
igna1976@seznam.cz. Děkuji.

MASÁŽE ĎÁBLICE: záda+šíje
200,-Kč, masáž hlavy v sedě,
medová masáž, baňková, lávové
kameny, parafín na ruce, nápoj
v ceně. Bus Liběchovská, Tel.:
777 76 36 05.
ANTIKVARIÁT-Zenklova
2/37
koupí knihy, pohlednice, obrazy,
mince, mapy, sv. obrázky, grafiku. Tel.: 212 23 71 01, 773 54
27 97.
OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.:
603 45 35 29.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK
– SUŠIČEK, provádíme opravy
bílé techniky. NON – STOP služba!
Tel.: 724 36 60 15.
TRVALÁ DEPILACE, ODSTRANĚNÍ
CELULITIDY,
ČERVENÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH
SKVRN.PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
KOSMETIKA. Tel.: 777 16 66 01,
Braunerova ul. č. 1 ´M´Palmovka
nebo tram č. 10 a 24, 25, st.
U Kříže www.ipl-studio.cz.
ASTROPORADNA – horoskopy
osobní a partnerské. Výklad tarotových karet. Malečková, tel . 603
91 01 03.
NABÍZÍM SMART PŮJČKU –
zaměstnanci, podnikatelé, ženy
na MD, důchodci. Do dvou dnů.
V pohodlí Vašeho domu. Tel.: 731
52 47 74.
PROJEKTY ZAHRAD NA PC VE
3D, včetně rozpočtu a popisu
prací nutných k založení zahrady.
Cena 2 500 Kč. Tel.: 604 92 80
69, e-mail: revit@seznam.cz.
DOUČOVÁNÍ NJ – KONVERZACE, rodilá mluvčí. Dle dohody!
Tel.: 723 01 47 31, 241 77 45
03.
PŘÍPRAVNÉ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY „ZKUS SI TO” pro
žáky 5. roč.- každý pátek od
1.10.2010, 15 - 18 hod. v ZŠ Špitálská 789, P-9, M-Vysočanská.
Info: 724 51 23 82.
KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.:
739 67 78 91.

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

NOVÁ SOLNÁ JESKYNĚ LÁDVÍ,
zastávka bus, tram. Štěpničná,
NOVINKA: cvičení JOGY + cvičení
s dětmi v SOLNÉ JESKYNI- více
info na: www.solnajeskyneladvi.cz.
Tel.: 736 27 27 80.

PRÁCE ŘÍZENÁ Z DOMOVA na
hlavní a vedlejší činnost. Vhodné
i pro studenty a ženy na MD. Volitelná pracovní doba. Tel.: 723 89
29 08.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU,
PRODEJ
KOŽENEK,
POTAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ a ostatních materiálů na čalou-

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

KOUPÍM I MALOU ČÁST ZAHRADY, DVORA, nebo jiné plochy
v Kobylisích a okolí. Dohoda jistá.
Tel.: 604 21 09 65.
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MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování,
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.:
732 26 20 10.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové ev., zpracování potřebných
daňových přiznání pro právnické
a fyzické osoby. Tel.: 606 68 77
24, e-mail: novakpt@seznam.cz.

PRONAJMU GARÁŽ na Proseku,
ul. Frýdlantská, Ďáblice. Tel.: 603
88 76 43.

POTŘEBUJETE S NĚČÍM LEVNĚ
POMOCI? Chcete někomu nabídnout své „služby”? To je Vaše možnost přivýdělku. Jak na to? 722 08
99 01, 284 68 40 46. Sousedské
služby.

NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny,
němčiny a ruštiny za 3000 Kč. Tel.:
774 17 18 56.
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková, tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz.
DAŇOVÝ PORADCE ZPRACUJE vaše účetnictví, mzdy, daň.
přiz.,kontrola účetnictví z poskytnutých podkladů i v sídle klienta.
Vendlová-Zenklova 8, Pha 8. Tel.:
602 29 21 15, vanda@vendlova.cz.
NOVÝ OBCHOD bylinky, dárečky.
Sokolovská 168 – poblíž Palmovky.
Příznivé ceny. Tel.: 608 60 14 81.
STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ a pokrývačské práce Novotný. Tel.: 605 35
06 65.
PŘIJMU KADEŘNICI NA ŽL s alespoň částečnou klientelou. Salon je
na Praze 8 v blízkosti Palmovky,
příjemné prostředí. Pracovní doba
záleží na Vás. Informace na tel.
737 90 50 43.
NOVĚ OTEVŘENÁ PORADNA
ROZVOJE osobnosti nabízí terapie
zaměřené na rozvoj grafomotoriky,
školské poradenství, logopedii. Tel.
774 31 65 98 a EFT terapii- jemná
a velmi účinná metoda pro řešení
psychických i fyzických obtíží. Tel.:
604 70 85 72.
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.
PRONAJMU garáž v hlídaném
garážovém objektu ul. Čumpelíkova u metra Kobylisy, 1900 Kč/
měsíc. Tel.: 602 21 58 00.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce. Tel.: 603 81 33 13.
ČESKÁ EKO-DROGERIE pro Vaše
zdraví! www.JakNaSkvrny.cz
KOUPÍM KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOSTI,
pohlednice,
časopisy. Nabídněte. Tel.: 603 24
78 19. E-mail: centrums.t@post.cz

DAŇOVÝ PORADCE nabízí vedení
účetnictví, daňová přiznání, odklady daní, mzdy. P8 Karlín, Šaldova
ul. Tel.: 608 06 60 88.
KADEŘNICTVÍ
PRO
CELOU
RODINU, Katovická 409, P8, nabízíme pedikůru, manikůru, kosmetiku, masáže, kadeřnické služby-i
bez objednání, svatební a plesové účesy, reiky. Tel.: 606 88 17
14. Přijmu nehtařku a kosmetičku
s ŽL, nejlépe P-8.
STŘÍHÁNÍ A CELKOVÁ ÚPRAVA
PSŮ. Dojíždíme k Vám domů. Tel.:
739 56 06 37. E-mail: nika.gold@
seznam.cz.
REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
JADER. Hlavička a spol. Kompletní realizace koupelen na klíč. Tel.:
+420 606 89 90 11. E-mail: nejkoupelna@seznam.cz. Zn. Rychle,
levně, kvalitně.
FOTÍTE?
ZDOKONALTE
SE
U PROFESIONÁLA. Tel.: 607 50
80 97

PRONAJMU GARÁŽ V RD v Čimicích. Tel.: 777 25 10 09.
PRODÁM ČI PRONAJMU samost.
uzavřenou garáž P-8 Velká Skála.
Tel.: 776 42 90 14.
MASÁŽE KOBYLISY, účinné rehabilitační, čínské, thajské a reflexní od zkušené terapeutky. Studio
hned u metra Kobyliské nám. 6.
www.prahamasaz.cz. Tel.: 773 20
33 25.
REKONSTRUKCE
KOUPELNYbytu-opravy bytového jádra-zateplení-štukování-sádrokartony-elektro-instalatéři-krátké termíny. www.
staveb.com. Tel.: 775 30 32 11.
PŘIJMEME
VRÁTNÉHO
DO
GARÁŽÍ na sídlišti Bohnice, vhodné pro důchodce. Bližší informace
na Tel.: 283 85 28 29, 777 25 52
67. Poz. Nutný ŽL.
NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ, pomoc
v domácnosti, žehlení. Tel.: 602 94
55 54.
PRONAJMU DOMEK 2+1 zahrada 600m2 – Dolní Chabry. Cena
15 000 Kč/měs. Tel.: 777 96 77
17.
RENOVACE DVEŘÍ – renovujeme všechny druhy dveří. Tel.: 777
79 72 23, 284 68 60 74., e-mail:
milosnezbeda@cbox.cz.
NABÍZÍM VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Tel.: 774 66 89 19.

PRODÁM
ČINŽOVNÍ
DŮM
V LIBNI. Dobrý stav, 7 bytů, volná půda. Tel.: 724 68 92 85.

NABÍZÍM PRAVIDELNÝ ÚKLID
DOMÁCNOSTI. Tel.: 774 66 89 19.

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

PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a odborná pokládka (PVC, koberců, plovoucí dřevěné podlahy atd.). Zakázku
bezplatně zaměříme a provedeme
cenovou nabídku. Tel.: 737 38 14
14.

NAUČÍM
VÁS
PRACOVAT
S POČÍTEČEM ať je Vám 7 nebo
70. Tel.: 607 50 80 97.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro
rodiče a zájemce o studium na
Gymnáziu Praha 9, Litoměřická 726
se konají: 15.12.2010 a 12.1.2011
vždy od 17.00 do 19.00 hod.Pro
rok 2011/2012 přijímáme celkem
4 třídy,z toho 2 třídy 4-letého
studia a 2 třídy 8-letého studia.
Zkoušky nanečisto pro oba druhy
studia:2.3.2011 a 30.3.2011 od
14.30 do 17.00 hod. Od 26.1.2011
jsou připraveny přípravné kurzy
z matematiky a českého jazyka
pro oba typy studia..Bližší informace na www.gymlit.cz.

PRODÁM VILU SE ČTYŘMI
VOLNÝMI BYTY ve Vysočanech.
2 garáže. Tel.: 724 68 92 85.
ANGLIČTINA – NĚMČINA –
ITALŠTINA. Výuka na Praze 8.
Tel.: 605 34 72 28.
VYMĚNÍM 3+1/L Praha 3 státní za 2+kk nebo 2+1 na Praze 8,
nejlépe před privatizací. Tel.: 776
32 96 81, e-mail: bublina@gmail.
com
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v ul. Korycanská 855, Praha 8, za
1200 Kč/měs. Tel.: 739 55 81 57.

HÁJEK
–
ZEDNÍK-MALÍŘ
OBKLADAČ. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce (odvoz sutě zajištěn). Rekonstrukce bytů, kanceláří
domů a sklepních prostor. Tel.: 777
67 03 26.
PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ vedeme účetnictví, spravujeme domy,
odborně
likvidujeme
družstva
a společnosti, zakládáme společenství vlastníků. Tel.: 721 28 23 79,
e-mail: klensen@email.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.
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PLETI
za 480 Kč – Hairpoint, Sokolovská
52, Praha 8. Tel.: 604 85 58 29,
222 31 41 35.
NABÍZÍM VÝPOMOC
starším
občanům. Domácnost, doprovod,
odvoz vlastním autem, komunikace
s úřady, zprostředkování služeb dle
potřeby. Rodilá Pražačka, seríozní
jednání! Tel.: 607 66 69 52.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ
EVIDENCE cč. Mzdové agendy pro
podnikatele. Možnost podání přiznání k dani z příjmu k 30.6. 2011. Ing.
Jaroslava Abrahámová, Křižíkova
53/52, 186 00 Praha 8 (u stanice
metra Křižíkova). Tel.: 603 41 81 70,
e-mail: j.abrahamova@tiscali.cz.
FA J. MACHÁČ – rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými panely – bez bourání, nepořádku v bytě – rychle (3 - 5 dní)
a levně (od 25 000 Kč). Výměny
van, baterií, klozetů, kuchyňských
desek, instalace sprchových koutů
a boxů, montáž obložkových zárubní, pokládka dlažby, PVC, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66.
ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou
profi stroji Karcher. Domácnosti
i firmy. Cena od 15Kč/m2. přizpůsobíme se vaším časovým možnostem, pracujeme i o víkendu.
Doprava ZDARMA. www.cistimekoberce.cz. Tel.: 777 71 78 18.

www. MIMIBAZAR.cz /DATAINDEX –Levná móda!!!
www.MMD-SHOP.cz hračky
dárky –šperky – cz lůžkoviny!!!

–
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