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Vážení spoluobčané,

naprostá většina minulých sloupků se nesla na 

vlně optimismu. Tentokrát tomu bude naopak. 

V polovině ledna jsem si přečetl materiál Minis-

terstva dopravy nazvaný Strategie dopravy jako 

nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do 

roku 2025, alias Superstrategie – green paper. 

Na něm by pro občany Prahy 8 nebylo nic špat-

ného, kdyby ovšem nepočítal se zprovozněním 

severní části pražského okruhu až v roce 2025. „Je to výsledek půlroční 

práce nového ministerstva,” uvádí se v materiálu. Pěkně děkujeme.

Suma sumárum, desetitisíce lidí bude neustálá záplava aut dusit ještě 

zhruba čtrnáct let. Pro vedení ministerstva hlavní město této země zřej-

mě neleží na území České republiky. Je nepodstatné, na okraji. Nech-

ci se chovat jako egoista, vím, že i ostatní města či regiony potřebují 

zklidnit dopravu obchvaty či dálničními úseky. Ale Praha a její obyvatelé 

čekají na tento krok již pěknou řádku let. Každý také vidí, že osmá 

městská část patří mezi obvody nejvíce zatížené tranzitní dopravou. 

Kdo bydlí v Holešovičkách, Zenklově nebo Sokolovské ulici, mi dá jistě 

za pravdu.

Radost ale mohou mít někteří „ekoaktivisté” (čti vlastníci pozemků). 

Hlásají, jak jim jde o záchranu nejrůznějších pišišvorů, přitom ti jsou 

jen prostředníkem jejich prospěchu. Protestují, žalují, organizují petice. 

Výsledkem jsou smrádek, nemoci, hluk a dopravní nehody někdy s tra-

gickými důsledky.

Skončím s nadějí. Třeba vláda návrh odmítne, a život občanů nejen 

Prahy 8 se stane příjemnějším mnohem dřív.

Brzký příchod jara Vám přeje 
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Zpravodajství

Vedení radnice a občané bojují proti elektrárně
Za účasti zástupců radnice, Pražské energetiky a bezmála stovky obyvatel většinou ze sídlišť Kobylisy, Bohnice, 
Ďáblice a Čimice se v Grabově vile uskutečnilo veřejné jednání týkající se možné výstavby plynové elektrárny 
u Čimického háje. Občané přišli vyjádřit nesouhlas s tímto záměrem a vznést námitky proti projektu. S ním 
ostře nesouhlasí také vedení osmé městské části.

Podle přítomných občanů je stavba v tomto 

místě zcela nevhodná. Ze všech stran je obklo-

pena sídlišti, kde žijí desetitisíce lidí. Obávají 

se, že pokud začne elektrárna fungovat, výraz-

ně se v lokalitě zvýší hluk a emise. Nedaleko 

plánované stavby u areálu rozvodny Sever 

se nachází například mateřská škola, kam 

docházejí děti s astmatem a dalšími dýchacími 

potížemi. 

Zástupci vedení Prahy 8 se pozastavovali nad 

tím, proč fi rma, když vidí takový odpor, pro-

jekt nezastaví. „Budete respektovat stanovisko 

vedení Prahy 8 a jejích obyvatel, nebo budete 

stavbu tlačit dál i přes odpor lidí i radnice,” ptal 

se zástupce starosty Prahy 8 Ondřej Gros. Mož-

nosti rady jako představitele samosprávy jsou 

ale velmi omezené. Vše mají v rukách orgány 

státní správy.

Zástupci Pražské energetiky při jednání při-

pustili, že v projektu chtějí pokračovat. „Vyčká-

me na stanovisko k územnímu řízení. Pokud 

bude kladné, budeme dále rozhodovat, zatím 

ještě nejsme přesvědčeni, že zde budeme sta-

vět. Pokud bude stanovisko záporné, tak stavět 

nebudeme,” sdělil mluvčí fi rmy Petr Holubec.

„V koaliční dohodě mezi ODS a TOP 09 je 

uvedeno, že s elektrárnou nesouhlasíme,” při-

pomněl místostarosta Prahy 8 Michal Šustr.

„Zásadně nesouhlasíme a budeme v tom 

i nadále pokračovat. Jsme připraveni jít až 

k soudu, pokud by stavba nebyla zastavena. 

Zařízení by nenávratně poškodilo životní pro-

středí,” prohlásil radní Prahy 8 Jiří Janků. -rw-

Diskutující občané Prahy 8 zaplnili sál Grabovy vily

Foto: verpa

Rada MČ Praha 8 nesouhlasí se záměrem 

Magistrátu hl.m. Prahy zřídit stanové městečko 

pro bezdomovce v prostoru Rohanského ostro-

va. Tato lokalita nacházející se nedaleko husté 

zástavby Palmovky a Invalidovny je pro uvedený 

účel naprosto nevhodná.

„V případě nerespektování postoje radnice 

Prahy 8 ze strany města požadujeme razantní 

posílení hlídek Městské policie, aby nedocháze-

lo k narušení bezpečnosti a klidu občanů osmé 

městské části. Máme obavy, že se do lokality 

budou prostřednictvím MHD stahovat lidé bez 

domova přes vysoce frekventované části Prahy 

8, jako jsou Palmovka či Florenc,” uvedl radní 

Jiří Janků. 

Pokud by k výstavbě stanového městečka pře-

sto došlo, je podle něj nezbytné výrazně posílit  

hlídky strážníků v okolí a zajistit jejich perma-

nentní dozor. „Určitě existují vhodnější lokality 

dál od centra metropole,” řekl Janků.

„Není možné, aby naši občané dopláceli na 

vrchnostenské rozhodování magistrátu. Bezdo-

movecké ghetto v blízkosti památkové zóny je 

opravdu špatný vtip. U Palmovky i jiných stanic 

metra patří bezdomovci k nejpalčivějším problé-

mům již nyní. Toto opatření jich v průběhu dne 

přitáhne do těchto lokalit dalších několik set,” 

prohlásil místostarosta Prahy 8 Ondřej Gros.

Vedení osmé městské části se snaží problé-

my s bezdomovci řešit již řadu let. Ve spolupráci 

s Policií ČR pořádalo již několik bezpečnostních 

akcí, další se připravují. „Tento nápad jde pro-

ti naší snaze zvýšit bezpečnost občanů,” dodal 

Gros. -jf-

Městečko pro bezdomovce 
ohrozí bezpečnost, říkají radní

Semafory na Palmovce 
nefungují. Zkušebně

Na křižovatce Palmovka jsou od začátku 

února zkušebně vypnuty světelné semafory. 

K tomuto kroku se rozhodla pracovní sku-

pina BESIP na schůzce, která se konala 24. 

ledna v zasedací místnosti Obvodního ředi-

telství policie Praha 2 za účasti zástupců MČ 

Prahy 8 a 9. Cílem jednání bylo nalézt řešení 

na neutěšenou situaci průjezdu křižovatek 

Balabenka a Palmovka. Na závěr schůzky 

bylo konstatováno, že pro zlepšení průjez-

du Sokolovskou ulicí budou po dobu jednoho 

měsíce zkušebně vypnuty semafory na kři-

žovatce Palmovka. Světelně řízený přechod 

u MŠ Palmovka na Sokolovské ulici zůsta-

ne vzhledem k bezpečnosti dětí funkční. 

O výsledku vyhodnocení tohoto kroku budou 

občané informováni. -red-
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Zpravodajství

Vlastník Paláce Svět slíbil obnovu
Koncem ledna bylo několika úřed-

níkům a zástupcům radnice Prahy 8 

umožněno vstoupit tam, kam se již 

drahně let přes větší či menší snahu 

nikdo neprobojoval. Do dominanty 

dolní Libně - Paláce Svět. Ač tento 

objekt postavil stejnojmenný stat-

kář za účelem co největší návštěv-

nosti (kino, automat, restaurant, 

bar, kavárna, knihovna, a tak dále), 

je dlouhodobě nepřístupný. Navíc, 

z bývalé ozdoby Libně je momentál-

ně její největší hanbou. 

Nejdříve se uskutečnilo jednání 

zástupců MČ Praha 8 (Michal Šus-

tr, Matěj Fichtner a Michal Švarc), 

stavebního úřadu (Petr Lindourek), 

Národního památkového ústavu (Iva 

Dryková) a magistrátního Odboru 

památkové péče (Zdeňka Baštová) 

se společností Crispino nemovitosti 

(Antonio Crispino a Miroslava Neča-

sová), která je vlastníkem Paláce 

Svět. Schůzka byla iniciována vlast-

níkem v reakci na dříve zaslanou 

výzvu radního Matěje Fichtnera. Po 

jednání následovala zmíněná pro-

hlídka interiéru budovy. Z prostor, 

které byly zpřístupněny, zavanul ješ-

tě větší smutek než z exteriéru. Na 

svou dobu přelomová stavba, hono-

sící se navíc titulem kulturní památ-

ka navozuje apokalyptickou náladu. 

Podle Crispina by se to ale mělo 

brzy změnit. Na místě představil 

zevrubný plán rekonstrukce. Sta-

vební práce podle něj začnou zhru-

ba v březnu. Prvním krokem má být 

zajištění statiky objektu zhotovením 

železobetonových pilotů podél levé-

ho okraje budovy v ulici Zenklova. 

Tím se má zamezit dalšímu propa-

du rohu levého křídla Paláce Svět. 

Následovat by měla částečná demo-

lice poničené přístavby a její rekon-

strukce, dojde i na vnitřní omítky. 

„Záměr, který předložil pan Crispi-

no, se zdá velmi logický. Při prohlíd-

ce prostoru bývalého automatu je 

skutečně patrné, že se levý přední 

roh propadl. To by také vysvětlovalo 

viditelnou trhlinu ve středové čás-

ti budovy,” zhodnotil plán Fichtner. 

Podle něj jsou jednání přelomová. 

„Pokud vlastník konkrétními kroky 

prokáže, že rekonstrukce započa-

la, jsme mu připraveni v maximální 

možné míře vyjít vstříc. Na rekon-

strukci Paláce Svět by poté moh-

la městská část navázat například 

revitalizací Elsnicova náměstí a při-

lehlých chodníků,” dodal Fichtner. 

Zdá se, že vše by mohlo jít správ-

ným směrem. Libeňští obyvatelé ale 

berou již delší dobu všechny Crispi-

novy sliby s rezervou, protože do 

dnešní doby vždy zůstalo jen u nich. 

V Paláci Svět se pracuje, rekon-

strukce se ujal nový architekt, je 

zde konkrétní plán nikoliv v řádu let, 

ale měsíců, a všichni zúčastnění byli 

pozváni na další jednání s majitelem 

začátkem tohoto března. -mš-

Pokud chcete komuniko-

vat se členy vedení radnice 

za ODS, můžete je vyhledat na 

facebooku a zeptat se na vše, co 

Vás zajímá.

KSČM v Praze 8 a její zastu-

pitelé nabízejí občanům setkání 

k otázkám a problémům, které 

je trápí. Máte-li zájem volejte 

OV KSČM Praha 8, Světova 8, 

Libeň tel.: 284 825 820, e-mail: 

ov.praha8@kscm.cz, internet: 

http://www:praha8.kscm.cz/. 

ČSSD zve občany do své-

ho sídla v Zenklově ulici 27 na 

setkání se zastupiteli zvolený-

mi v Praze 8. Ta se uskuteční 

15. února a 15. března od 17.00 

hodin. Telefon: 721 029 892, 

e-mail: ovv.praha8@cssd.cz

Strana zelených nabízí 

občanům Prahy 8 setkání se 

zastupiteli a diskuzi o problé-

mech naší městské části. Pro 

dohodu o schůzce prosím volejte 

pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 

70 82 nebo pište na e-mail: petr.

vilgus@zeleni.cz nebo využijte 

Skype kontakt „vilgus”.

TOP 09 nabízí občanům Pra-

hy 8 setkání se zastupiteli a čle-

ny odborných komisí. Obraťte se 

na nás s důvěrou s jakýmkoliv 

problémem naší městské části. 

Kontaktovat nás můžete na tele-

fonu 222 805 138 (Michal Šustr) 

nebo na e-mailu: Michal.Sustr@

praha8.cz.

Volba pro Prahu 8 pořádá 

dne 18. února od 18.00 hodin 

setkání svých zastupitelů a dal-

ších představitelů s občany. 

Uskuteční se v „bílém domě” 

v ulici U Meteoru 6 a na pro-

gramu budou aktuální problémy 

života v Praze 8.  Za Volbu pro 

Prahu 8 srdečně zve JUDr. Vác-

lav Musílek, zastupitel Městské 

části Praha 8.

Setkání s politiky

Nájemné od července vzroste
Nájemné v bytech svěřených do správy Městské části Praha 8 se od července zvýší. Rada se k tomuto 

kroku rozhodla podle zákona č.107/2006 Sb. tak, aby došlo k určitému narovnání regulovaných nájmů 

v obecních bytech vůči nájmům v domech patřících soukromým vlastníkům.

V bytech bývalé I. kategorie na 100 korun měsíčně za metr čtvereční, u II. kategorie na 95 korun. U bytů 

se sníženou kvalitou, dříve vedených jako III. a IV. kategorie činí nárůst pět procent na 75, respective 64 

korun za metr. Rada se rozhodla zvýšit nájemné podle zákona č.107/2006 Sb. tak, aby došlo k určitému 

narovnání regulovaných nájmů v obecních bytech vůči nájmům v domech patřících soukromým vlastníkům.

„Navýšení nájemného se nebude týkat bytů s režimem pečovatelské služby a takzvaných sociálních a azy-

lových bytů, kdy bydlení jednoznačně splňuje sociální účely,” informoval zástupce starosty Michal Šustr, který 

má bytovou problematiku na starosti.

Radnice chce občanům, kteří nezvládnou nájemné platit, pomáhat s výměnou bytů za menší. „Zájem byl 

již v tomto období, výměny probíhaly hlavně v Karlíně,” dodal Šustr. -vk-

Místostarosta Michal Šustr (vpravo) s majitelem Antoniem Crispinem

Foto: verpa
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Doprava, pozvánka

Do stanice metra Kobylisy míří invertory 

Společnost uvažuje umístit invertory napří-

klad ve stanici metra Kobylisy. Elektrotechnici 

ale ještě propočítávají návratnost investice. Ta 

se pohybuje kolem tří let. Podle prvních kalkula-

cí by tato stanice díky invertorům ročně ušetřila 

elektřinu za tři miliony korun. Životnost použité-

ho zařízení je přitom minimálně 20 let. „Koby-

liská stanice byla vytipovaná jako nejvýhodněj-

ší, protože se nachází na spádu a nabízí se tam 

maximální možnost využití potenciální energie 

při brzdění,” vysvětlil dopravní vedoucí metra 

Marek Kopřiva.

Část získané energie rekuperací ze souprav 

metra (energie generována při brzdění) zůstá-

vá momentálně nevyužita v odpornících, kde se 

mění na teplo. Instalací invertoru dojde ke změ-

ně stejnosměrného proudu na střídavý a nadby-

tečnou energií tak budou napájeny jiné systé-

my metra. Přebývající energie bude po instalaci 

invertoru vrácena do elektrické sítě a využita pro 

napájení například osvětlení, eskalátorů nebo 

větrání. 

Po výměně a modernizaci souprav metra 

a většiny tramvají, které nyní rekuperují ener-

gii získanou při brzdění Dopravnímu podniku, 

klesla spotřeba elektřiny o třicet procent. Velká 

část této energie ale stejně zůstává nevyužita 

a ztrácí se.

Roční rozpočet na provoz, s nímž hospodaří 

pražský Dopravní podnik, je 12 miliard korun. 

Dvě miliardy utratí za pohonné hmoty a elektři-

nu a právě její spotřebu by chtěl dál snižovat. 

Vloni Dopravní podnik omezil odvětrávání stanic 

a tunelů metra v denních a večerních energe-

tických špičkách. Na menším odběru elektřiny 

ušetří ročně skoro 20 milionů korun.  -vk-

Stanice Kobylisy může díky invertorům ročně ušetřit proud za tři miliony korun

Největší spotřebitel elektřiny v metropoli – Dopravní podnik - hledá možnosti, jak snížit její celkový odběr. 
Některé stanice metra by mohly být už brzy zkušebně vybavené takzvanými invertory, tedy zařízeními, jež 
jsou schopná uchovat energii získanou při brzdění a dál ji využít. Technologie podobná invertorům by podle 
odborníků mohla fungovat i pro tramvajovou dopravu. V současné době Dopravní podnik prověřuje nabídky 
zahraničních fi rem.

Foto: verpa
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ 
PRÁVNÍ PORADNA 

Kdy? 15. 2. a 15. 3. 

od 17.00 hod.

Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice

Metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím, 

objednejte 

na tel.:  246 035 966 nebo 

721 02 98 92
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Popeláři dostali další ekologický vůz 
Komunální odpad z Karlína a Libně se od polo-

viny ledna sváží novým moderním vozem s poho-

nem na stlačený zemní plyn. Na území MČ Praha 

8 jde již o druhé vozidlo tohoto typu pořízené 

společností IPODEC – ČISTÉ MĚSTO. Zájmem 

radnice i fi rmy je postupné rozšiřování vozové-

ho parku o vozidla s tímto typem pohonu, byť za 

cenu vyšších pořizovacích nákladů.

„Rozšíření počtu těchto vozů je ku prospěchu 

nejen motoristům ale vzhledem k minimální-

mu vlivu na životní prostředí i ku prospěchu nás 

všech,” prohlásil radní Jiří Janků, který má na 

starosti oblast životního prostředí. Emisní hod-

noty vozidla jsou výrazně lepší než norma EURO 

V, příznivým jevem je i nižší hlučnost stroje. Ten 

bude široké veřejnosti představen na 

tradiční oslavě Dne Země pořádané 

Městskou částí Praha 8 v dubnu.

Tříosé nízkopodlažní vozidlo, dlou-

hé téměř deset metrů, s motorem 

o výkonu 205 kW a lineární stlačo-

vací nástavbou o objemu 22 metrů 

krychlových váží prázdné 16 tun 

a „uveze” až jedenáct tun směsného 

odpadu. -vk-

Nový popelářský vůz vypouští podstatně 
méně zplodin, je také výrazně tišší. 
Se strojem se při uvedení do provozu 
přišel seznámit i radní pro životní prostředí 
Jiří Janků. 

Vážení poplatníci místního poplatku ze psů,
Upozorňujeme, že na přelomu února a března 2011 Vám 
budou zaslány do domovní schránky poštovní poukázky 
na úhradu místního poplatku ze psů se splatností 
do 31. 3. 2011.
Zároveň Vás informujeme o tom, že od 1. 1. 2011 vešel 
v platnost nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
Ustanovení tohoto nového zákona  dává správci daně 
(poplatku) pravomoc po nezaplacení poplatku včas a ve 
správné výši vydat platební výměr a v případě nezapla-
cení ani na základě platebního výměru, může správce 
bez dalšího provést exekuci.

Životní prostředí, pozvánky
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Životní prostředí

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ÚNOR - ČERVEN 2011

Jirsíkova – Malého
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.  

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Pobřežní – U Nádražní lávky
15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5. 

Pernerova – Šaldova
22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6. 
Pobřežní – Thámova
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Petra Slezáka – Urxova
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Pernerova – Sovova
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Kotlaska (u mateřské školy)
22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Nekvasilova (U Olympiku)
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.
 
Na Vartě
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Kašparovo náměstí 
15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Pod Labuťkou – Prosecká
22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Kandertova - Lindnerova   
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Nad Rokoskou – Kubišova
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.
 
Na Truhlářce (parkoviště)
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6. 

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Ke Stírce - Na Stírce 
22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

U Slovanky – Dolejšova
23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Štěpničná (parkoviště)
2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Roudnická (za Bešťákovou)
16. 2., 23. 3., 27. 4.,1. 6.

Modřínová – Javorová
23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.
 
Kubíkova – (u DD)
2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Havránkova – Šimůnkova
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Šimůnkova (slepý konec)
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Janečkova
16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Hlaváčova (parkoviště)
23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Burešova
2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.
 
Kurkova (parkoviště)
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Na Pecích – Chaberská
23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Služská – Přemyšlenská
2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

V Mezihoří (u plynojemu) 
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Uzavřená
16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Trojská - Nad Trojou
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Písečná – Na Šutce 
3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Třeboradická - Košťálkova
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

Havlínova – Pohnertova
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Libišská (parkoviště)
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

Gdaňská - Toruňská
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Hnězdenská - Olštýnská 
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

Mazurská (u trafostanice)
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Řešovská - Zelenohorská
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

V Nových Bohnicích – K Farkám
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Dolákova – Hackerova - Kusého
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

K Mlýnu – Chorušická
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Mlazická
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Fořtova – Do Údolí
3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

Korycanská – K Ládví
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

Pekařova - Jestřebická
15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Stejskalova - U Rokytky
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Valčíkova - Na Truhlářce
22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Velká Skála - K Haltýři
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Frýdlantská (parkoviště u ul. 
Žernosecká)
23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Batličkova
2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

V Zahradách - Na Sypkém
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Braunerova – Konšelská
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

V Zámcích (u domu 51/64)
16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Nad Rokoskou – Na Úbočí
22. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6.

Nad Popelářkou
1. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6.

Křivenická - Čimická 
8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5.,
31. 5., 28. 6.

Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 
7. 6. 

Pod Vodárenskou věží 
- Nad Mazankou
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.
 
Drahorádova
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Lindavská
3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

U Pekařky 
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Chaberská – Líbeznická
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

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

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

V průběhu ledna 2011 služba 

kriminální policie a vyšetřování 

Obvodního ředitelství policie Pra-

ha III uskutečnila několik opera-

tivně pátracích akcí se zaměře-

ním na zadržení pachatelů trestné 

činnosti, osob v celostátním pát-

rání a kontrolu dodržování zákazu 

prodeje alkoholu osobám mlad-

ším 18ti let. Například 2. oddělení 

obecné kriminality SKPV v rámci 

své akce ve dnech 18. a 19. ledna 

ve spolupráci s Městskou policií hl. 

m. Prahy provedlo kontrolu 189 

osob, sedmnácti ubytoven a pen-

sionů, 21 heren a autobusových 

zastávek Palmovka a Florenc.

V průběhu akce byly vypátrá-

ny čtyři osoby vyhlášené v celo-

státním pátrání a objasněny dva 

případy loupežných přepadení. 

Jedna z osob vyhlášených v celo-

státním pátrání byla i 16letá dív-

ka, která se nevrátila zpět z dovo-

lenky z výchovného ústavu. Dívka 

se během kontroly dala na útěk, 

ale připravený policista ji po pár 

metrech dostihl. 

Během této akce bylo také 

zjištěno nepravdivé oznámení 

loupežného přepadení, které 17. 

ledna sdělil 39letý muž. Uvedl, 

že o den dříve těsně před půlno-

cí byl v Heydukově ulici napaden 

třemi neznámými muži, kteří jej 

měli kopnout do boku, udeřit do 

břicha a poté povalit na zem, při-

čemž mu měli odcizit peněženku. 

Profesionální operativní činností 

pracovníci 2. oddělení obecné kri-

minality zjistili, že si muž tuto lou-

pež vymyslel. Další výslech toto 

zjištění následně potvrdil. Dotyč-

ný loupež oznámil z důvodu ztráty 

peněženky, měl obavu ze zneužití 

osobních dokladů. Z nepravdivé-

ho tvrzení budou nadále vyvozeny 

další důsledky. 

3. oddělení obecné kriminali-

ty SKPV v rámci své akce usku-

tečněné 28. ledna ve spolupráci 

s MOP Libeň a Městskou částí 

Praha 8 provedlo kontrolu disko-

ték, heren a barů, přičemž zjistili 

11 případů podnapilých mladist-

vých osob. Osoby byly předány 

rodičům a zjištěné případy byly 

k provedení dalších opatření pře-

dány příslušnému odboru Měst-

ské části Praha 8. Zejména pro 

rodiče je na zamyšlenou fakt, 

že tyto mladistvé osoby byly 

v podnapilém stavu kontrolovány 

kolem půlnoci. 

Loupil v metru
Pracovníci 2. oddělení obec-

né kriminality v lednu objasnili 

loupežné přepadení, ke kterému 

došlo 24. srpna loňského roku po 

půlnoci v zastávce metra Florenc 

trasa C, kdy neznámý pachatel ve 

vagonu soupravy metra přistoupil 

k poškozenému, kterého napadl 

kopy a údery do hlavy, následně 

mu odcizil igelitovou tašku, kte-

rá obsahovala sadu keramických 

nožů, a z vagonu metra utekl. 

Jaké bylo pro policisty překva-

pení, když zjistili, že se skutku 

dopustila mladistvá osoba. Její 

čin bude posuzován i v rámci 

zákona č. 218/2003 Sb. o odpo-

vědnosti mládeže za protipráv-

ní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže. 

Pomozte při pátrání
po pachatelkách 

Druhé oddělení obecné kri-

minality žádá širokou veřejnost 

o pomoc při pátrání po dvou 

neznámých pachatelkách loupeže, 

kterého se dopustily 19. ledna 

v 18.50 hodin v Chabařovické uli-

ci. Pokud některou z osob pozná-

te, popřípadě máte poznatky 

k jejich výskytu, informujte npor. 

Bc. Beránka na tel. čísle 974 859 

324, nebo tyto informace sdělte 

na lince 158.

Ukradli kola od auta
Hlídka policie zajistila 1. ledna 

dvě hodiny po půlnoci dva muže 

ve věku 19 a 28 let, kteří v ulici 

Braunerova odcizili dvě kola na 

osobní motorové vozidlo. Samo-

zřejmě oba svorně uvedli, že kola 

našli u popelnic. Nicméně důkazy 

jasně hovořily o tom, že je odcizi-

li. Svoje jednání tak budou muset 

vysvětlovat v rámci přestupkové-

ho řízení.    

Zajistili telefonního 
anonyma

Pracovníci MOP Libeň v lednu 

ukončili šetření k případu, kdy 

v průběhu několika měsíců loň-

ského roku neznámý muž opa-

kovaně volal na linku 158, kde 

oznamoval smyšlená jednání, 

například že je ohrožován svým 

sousedem střelnou zbraní nebo 

nožem, popřípadě že je ohrožo-

ván pěti osobami apod. Na místo 

pokaždé vyjela hlídka policie, při-

čemž zjistila, že se na uváděných 

místech nikdo nenachází a nedo-

chází zde k oznamovaným jed-

náním. Provedeným šetřením byl 

zjištěn 26letý muž, který tímto 

způsobem chtěl řešit problémy se 

sousedy. Dotyčný je uskutečňo-

váním zlomyslných volání na čís-

la tísňového volání podezřelý ze 

spáchání přestupku proti zákonu 

o elektronických komunikacích, 

za který hrozí pokuta do 100 tisíc 

korun.  npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY

Anonym ohlásil bombu. Zmatené oznámení 

o uložení bomby v kancelářské budově v Sokolovské ulici poblíž 

Karlínského náměstí přijali 18. ledna po poledni pražští policisté. 

Neznámý muž telefonoval v cizím jazyce z místa mimo metropo-

li. Na místě zasahovaly policejní hlídky včetně stálé pořádkové 

jednotky. Po dohodě s Dopravním podnikem byla zhruba na čtyři 

hodiny odkloněna okolní doprava. Evakuováno bylo asi 200 osob, 

policisté žádnou bombu nenašli. -jf-Foto: verpa
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Vážení občané městské části Prahy 8,

V roce 2010 bojovala Policie ČR 

především s pouliční kriminalitou. 

Nejčastěji se jednalo o krádeže 

či vloupání do motorových vozi-

del, vloupání do bytů i rodinných 

domků a drogové delikty v podobě 

dealerství a distribuce drog v uli-

cích včetně výroby omamných 

a psychotropních látek v bytových 

zástavbách.

V některých oblastech byla  Poli-

cie ČR úspěšnější, v jiných však 

méně. Velké úspěchy jsme zazna-

menali v odhalování a objasňování 

loupeží, drogových deliktů a vlou-

pání do bytů a rodinných domů. 

U drogové trestné činnosti a zvláště 

u výroby drog se podařilo provést 

několik velkých realizací a násled-

né odhalení pachatelů - dealerů 

na území Karlína, Ďáblic a Boh-

nic. Také bylo zrealizováno mnoho 

závažných případů násilné trestné 

činnosti i majetkových deliktů.  

Jisté rezervy naopak pociťuje-

me v odhalování trestné činnos-

ti na úseku motorových vozidel. 

Tato oblast je pro odhalování velice 

náročná, proto intenzivně pracuje-

me na zlepšování taktik, které se 

budeme snažit v průběhu tohoto 

roku v ulicích aplikovat. 

K naší práci výrazným způsobem 

přispěla radnice ÚMČ Prahy 8 svou 

materiální pomocí a vstřícným jed-

náním, které vyústilo v pozitivní 

a úspěšnou spolupráci v oblasti 

bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Speciálně bych ráda touto cestou 

poděkovala starostovi Josefu Nos-

kovi a vedení odboru krizového 

řízení, kteří se osobně zúčastňují 

společných bezpečnostních akcí 

a zákroků policie. Velmi výraznou 

měrou se osobně podílel starosta 

Josef Nosek a vedoucí  odboru kri-

zového řízení Libor Paulus při pát-

rání v případu pohřešované Aničky 

Janatkové , kdy policii poskytli oka-

mžitou materiální pomoc a pomůc-

ky při hledání děvčátka, které 

osobně do místa pátrání starosta 

přivezl. Aktivní přístup zástupců 

MČ se rovněž pozitivně promítl 

v boji s drogovou kriminalitou. 

Velmi kvalitní byla také spo-

lupráce s Městskou policií Praha 

8 a oddělením sociální prevence 

ÚMČ Praha 8 ve věcech nezletilých 

dětí, jejichž pracovníci se účastnili 

několika bezpečnostních akcí, které 

jsme v loňském roce uskutečnili za 

účelem eliminace trestné činnosti 

v osmém obvodu. Významné úspě-

chy také zaznamenáváme v rámci 

spolupráce s oddělením sociálně-

právní ochrany dětí ÚMČ Praha 8, 

jehož pracovníci aktivně kooperují 

s policií při řešení trestných činů 

páchaných na nezletilých dětech.

Velkým pomocníkem při odhalo-

vání a objasňování trestné činnos-

ti je městský kamerový systém, 

který svým dílem napomáhá při 

vyšetřování závažné trestné čin-

nosti policistům  Služby  kriminální 

policie a vyšetřování.

V projektu Bezpečná osmič-

ka jsme se snažili v co nejkratší 

možné době reagovat na podněty 

občanů, jejich stížnosti a poznat-

ky. V boji proti kriminalitě v rámci 

bezpečnostních akcí byl nasazen 

též hippologický oddíl Policie ČR, 

kdy policisté na koních provádě-

li opakované hlídky na Palmovce, 

Rohanském ostrově, v Libni, Boh-

nicích a dalších lokalitách.     

V letoším roce je cílem Policie 

ČR snížit počet trestných činů, 

dále aktivně potírat pouliční i dro-

govou kriminalitu a znepříjemňo-

vat pachatelům trestné činnosti 

život takovým způsobem, který 

by jim co nejvíce zabraňoval ope-

rovat na území Prahy 8 a zvláště 

pak eliminoval krádeže a vloupá-

ní do motorových vozidel. Nutno 

však podotknout, že vloupání do 

motorových vozidel mnohdy při-

spívají i sami jejich majitelé, kteří 

nechávají nezodpovědně ve svých 

vozidlech věci různého charakteru, 

které jsou pak velkým lákadlem 

pro zloděje. Proto policie apeluje 

na majitele vozidel, aby ve svých 

autech nenechávali pokud možno 

opravdu nic, jelikož i prázdná igeli-

tová taška vyprovokuje pachatelo-

vu zvědavost.

Závěrem patří naše velké podě-

kování Vám občanům a vyslove-

ní přání k další úzké spolupráci  

i v letošním roce. Vaše informace 

a poznatky vedou vždy k posíle-

ní bezpečnosti v obvodu Prahy 8 

a důvěry v Policii ČR. S jakýmikoliv 

informacemi se můžete na Policii 

ČR obracet přímo na policejních 

služebnách nebo prostřednictvím 

emailu, telefonu, pošty a ÚMČ Pra-

hy 8.       

Děkujeme za spolupráci a přeje-

me klidný a  bezpečný rok 2011.

plk. Mgr.Bc. Radka Drexlerová 

ráda bych touto cestou jménem Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování pro Prahu 3, 8 a 9 zhodnotila 
výsledky za uplynulý rok z hlediska bezpečnosti a problematiky veřejného pořádku na území MČ Praha 8. 

Policie v Praze 8 pravidelně provádí i akce na kontrolu problémových osob
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Má být v zimním období na Rohanském ostrově 

Fórum

Roky chybějící koncepce bezdomovectví 
v hlavním městě je tradičním zimním téma-
tem. A tak opět, když mrazy uhodily, řešíme, 
jak pomoci těm, kteří o pomoc převážnou část 
roku nestojí a magistrát se chystá na údajně 
jediném vhodném místě koncentrovat stovky 
osob. Samozřejmě za zvýšených bezpečnost-
ních opatření, prý se není čeho obávat. Avšak 
obavy jsou na místě. Zatím nikdo kompetentní 
v této věci nám nesdělil, jak by měla ona bez-
pečnostní opatření vypadat, jak budou kompen-
zovány škody způsobené provozem a jak bude 
zajištěno, aby nám přes den uživatelé stano-
vého města nevysedávali na chodbách blízkých 
domů, nehledali v kontejnerech, neznečišťovali 

ulice. Nebudeme si nalhávat, že sebelepší pro-
vozní řád umí zamezit problémům. 

Jediným řešením tohoto začarovaného kruhu 
je magistrátní podpora neziskovému sektoru. 
Vzhledem k povaze bezdomovectví v hlavním 
městě (koncentrace z celé země, cizinci) není 

řešení na městské části a jejím rozpočtu, pro-
tože ta nese jiné lokálně potřebné výdaje pro 
své občany, například do sociálních služeb pro 
seniory, do školství a životního prostředí a tak 
dále. Velice proto vítáme avizovaný slib o zahá-
jení diskuze ze strany magistrátu a prohlášení, 
že vznikne nová koncepce. Aby tato diskuze 
měla smysl, musí se jí účastnit nejen pražský 
neziskový sektor, zástupci všech městských 
částí, ale s ohledem na specifi ka bezdomovectví 
i mimopražské lokality. Věříme, že jakékoli při-
jaté řešení nebude na úkor jedné městské části 
a úkor obyvatel jedné ulice. S takovou zátěží 
pro občany nelze souhlasit a v takovém případě 
budeme opět proti. 

Vladimíra Ludková

zástupkyně starosty MČ 
Praha 8 za ODS

Přijatá opatření nezabrání dopadům na obyvatele

V současném zimním období opět vyvstává 
otázka, jak řešit problematiku osob bez domo-
va. Magistrát hl. města Prahy v této oblasti 
nebyl schopen po několik let udělat vhodná 
opatření, a to ani směrem k rozšíření kapacit 
přechodného ubytování pro bezdomovce. Pro-
to již několikátou zimu za sebou stojíme před 
problémem, který neumíme, a ani nemůžeme 
uspokojivě řešit. Každá zima přináší mrazivé 
počasí, pokaždé jsou stovky lidí bez domova 
odkázáni na pomoc neziskových organizací, 
jejichž kapacity jsou nedostačující, a pokaždé 
se o nutnosti řešení pouze mluví.

Tuto zimu přichází magistrát s nouzovým 
řešením v podobě postavení několika stanů na 
Rohanském ostrově. Pamatujeme si ještě situ-
aci před několika lety na Letné, kde k takovému 
kroku došlo. Podmínky jsou dány tak, že mini-

málně tři dny za sebou musí teplota klesnout na 
–10 °C, aby stany byly postaveny. Ačkoliv silně 
vnímáme potřebu řešení situace bezdomovců 
na území Prahy 8, obáváme se několika nega-
tivních aspektů, které s sebou tento krok při-
náší. Je to především koncentrace problematic-
kých jevů, jako je drobná kriminalita a užívání 
omamných látek. Rohanský ostrov je lokalitou 
poměrně izolovanou od okolní zástavby, avšak 

kam půjdou bezdomovci během dne? Budou se 
zdržovat v místech okolo přilehlých stanic metra 
Palmovka, Invalidovna a Florenc, které už nyní 
jsou z pohledu bezpečnosti problematické. 

TOP 09 si uvědomuje potřebu řešit tuto ože-
havou problematiku, ale domníváme se, že 
koncentrace většího počtu osob bez domova na 
jednom místě je řešením nešťastným, přede-
vším pro obyvatele žijící v okolí. Navrhujeme 
zřízení několika nízkokapacitních zařízení pro 
maximálně 50 osob, která by měla být rozmís-
těna v několika městských částech, nechceme 
aby došlo k neúměrnému zatížení Prahy 8. Nad 
otázkami řešení problematiky bezdomovectví 
v hlavním městě je třeba diskutovat a hledat 
takové řešení, které by bylo trvalého charakte-
ru a vyhovovalo jak bezdomovcům, tak i ostat-
ním spoluobčanům.

Markéta Adamová

radní MČ Praha 8 
za TOP 09

Stanové městečko na Rohanském ostrově není dobré řešení

Praha je jedním z nejbohatších evropských 
regionů. Přesto se ani po dvaceti letech nepo-
dařilo vyřešit některé palčivé sociální problémy. 
Bezdomovectví patří bezesporu k jednomu z nich. 
Zejména v zimních měsících se tak tisíce našich 
spoluobčanů pravidelně dostávají do velmi obtížné 
situace, která některé z nich ohrožuje na životě.  

V Praze proto je v provozu několik zařízení, kte-
ré nabízí bezdomovcům ubytování. Příkladem je 
loď Hermes, jejíž provoz hlavní město plně fi nan-
cuje. Musíme však počítat také s možností, že 
v těchto zařízeních budou všechna místa naplně-
na. Za těchto okolností je naší povinností zajistit 
dodatečné ubytovací kapacity. V mrazivém počasí 
totiž nemůžeme nechat lidi bez domova s klid-
ným svědomím svému osudu. Z těchto důvodů 

jsme přistoupili k přípravě stanového městečka, 
které by umožnilo bezdomovcům přečkat největší 
mrazy. Magistrát k jeho výstavbě však přistou-
pí pouze v situaci, kdy všechna ostatní řešení 
budou vyčerpána a kdy již nebudou k dispozici 
místa v zařízeních provozovaných. V takovém 
případě pak hlavní město přijme taková bezpeč-

nostní opatření, která zajistí, že provoz tohoto 
mimořádného zařízení nebude mít zásadní vliv na 
okolí a na každodenní život v oblasti Rohanského 
ostrova. 

Je však potřeba zdůraznit, že stanové městeč-
ko představuje velmi výjimečné opatření. Jeho 
vybudování připadá v úvahu pouze tuto zimu. Na 
příští rok chci zajistit trvalé řešení ubytování osob 
bez přístřeší, které by vycházelo z nové koncep-
ce, jejíž příprava bude zahájena v rozmezí něko-
lika měsíců. Věřím, že na přípravě této koncepce 
se budou podílet také městské části a občanská 
sdružení tak, aby se předešlo možným problé-
mům při její implementaci. Nová koncepce roz-
hodně nebude počítat s možností vybudování 
stanového městečka.

Petr Dolínek

pražský radní za ČSSD

Nová koncepce se stanovým městečkem pro bezdomovce nepočítá
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 stanové městečko pro lidi bez domova?

Fórum

Jako každou zimu se řeší v Praze problém, 
jak zajistit dostatek míst pro bezdomovce, aby 
nedocházelo k úmrtím z podchlazení. Nejlepším 
řešením by mělo být, aby Praha realizovala pro-
gram, který všem lidem zajistí bydlení na úrovni 
21. století a umožní jim zapojení do společnosti. 
Takový program však neexistuje a tak se kaž-
dý rok v zimě opakuje situace, kdy magistrát 
navrhne místo pro provizorní stanové městečko 
a obyvatelé v okolí se začnou bouřit. Argumenty 
jsou vždy stejné. Zvýšení počtu krádeží, obtěžo-
vání lidí, nepořádek, a tak dále. 

Tak co s tím dnes? Pro letošní zimu, v případě 
postavení stanového městečka, se musí zajistit 
zvýšený dohled městské policie nejen u stanů, 
ale i v širším okolí. Pokud místem bude Rohan-
ský ostrov, tak minimálně okolí Palmovky, Inva-

lidovny a Kaufl andu u Libeňského mostu. Nesmí 
chybět lékařský dozor, možnost hygieny, výmě-
na oděvů. Součástí by měla být také možnost 
jednodenních brigád (práce na úklidu okolí sta-
nů, úklid chodníků apod.). Jinak řečeno nesta-
čí jenom postavit zateplené stany, ale je nutno 
řešit všechny negativní vlivy, které soustředěním 
bezdomovců na jedno místo vzniknou.

A co s tím do budoucna? Je nutno realizovat 
dlouhodobý program zaměřený na zapojení bez-
domovců do normálního života. Jednou z části 
programu by mohla být výstavba ubytoven pro 
bezdomovce s tím, že ubytovaní by se stara-
li pod dozorem pracovníků magistrátu o chod 
a údržbu. Tím by řada z nich získala opět pevný 
bod a mohla se vrátit zpět k normálnímu životu. 

Co závěrem? Snad by bylo vhodné, namísto 
výstavby stanového městečka u frekventované 
komunikace, aby magistrát vstoupil do jednání 
s Ministerstvem obrany a společně využily uvol-
něných kasárenských objektů v Praze 9 – Kbe-
lích. Ty sloužily k ubytování vojáků základní 
vojenské služby, mají ubytovací prostory i hygi-
enické a sociální zázemí, trvale jsou temperová-
ny a dnes jsou nevyužity.

Cyril Čapka

zastupitel MČ Praha 8 
za KSČM

Bezdomovec – kam s ním?

Uvažovat o Rohanském ostrově jako o zim-
ním přístavu pro lidi bez domova není možná           
tak úplně scestná myšlenka, jak se na první 
pohled zdá. Pro obyvatele Karlína to má nádech 
další katastrofi cké zprávy, ale oni už jsou od 
roku 2002 na podobné „jobovky” zvyklí. Pro-
blém má však dvě roviny, nad nimiž je namístě 
se zamyslet.

Problém č. 1: Fenomén bezdomovectví. Všim-
něme si jej jen ve zkratce, protože ten, bohužel, 
na úrovni Prahy 8 nevyřešíme. Můžeme si jen 
povzdechnout nad systémem záchranné soci-
ální sítě. Tito lidé jím propadnou, jejich lidská 
důstojnost je v troskách. K sociálním dávkám 
se přes byrokracii nedokážou dostat. 

Problém č. 2: Fenomén Rohanský ostrov. 
Toho si všimněme důsledněji, přestože naše 

příležitost ovlivnit dění kolem něj je také zane-
dbatelná, což je z pozice zastupitele Prahy 8 
frustrující. O stanech pro bezdomovce by se na 
Rohanském ostrově nemohlo uvažovat, kdyby 
toto neskutečné krásné území nepronásledo-
vala nepřízeň osudu. Nebo spíše našich moc-
ných. 

Kdyby namísto zmanipulovaného výběro-

vého řízení, pořádaného magistrátem, mohla 
o osudu „Rohanu” rozhodnout Praha 8, byla by 
dnešní debata bezpředmětná. Kdyby alespoň 
v rámci proběhlého trendu mohli nabídnout 
cenu všichni zájemci a nejen tři předem vybra-
ní, mohla se vyšplhat ke čtyřem miliardám, kte-
ré by odpovídaly cenové mapě. Takhle má vítěz 
Sekyra zaplatit pouze 1,69 miliardy. Z rozdílu se 
mohly například zaplatit úvěry na odstraňová-
ní povodňových škod. To by ale nesměla kupní 
cena být placena v utajených splátkách, to by 
musely platit původně dohodnuté termíny, to 
by se nesmělo schvalování realizační studie dva 
roky protahovat atd. Výsledkem je pouze to, že 
Rohanský ostrov zůstává, ve své stále městem 
Prahou vlastněné části, „měsíční krajinou”, kte-
rá láká k podobným experimentům.

Václav Musílek

zastupitel MČ Praha 8 
za Volbu pro Prahu 8

Lidé bez domova a území bez života

Nápad na bezdomovecké stanové městečko není 
nový. Před lety během arktických mrazů vyros-
tl obdobný projekt na letenské pláni. Pokud vím, 
v Praze 7 nevyvolal bezpečnostní problémy a pro-
kazatelně zachránil život několika desítkám lidí bez 
domova. V Praze žije zhruba 3000 bezdomovců 
a do stanů pravidelně docházelo asi 200 osob. 

Na bezdomovce se lze dívat různou optikou. 
Jedni je vnímají jako nepřizpůsobivé parazity, dru-
zí jako oběti systému. Pravdou je, že jsou součás-
tí každé společnosti. Řada mužů a žen tráví dny 
a noci na ulici dobrovolně, většina jich k tomuto 
způsobu života byla donucena okolnostmi.  Bez-
domovcem se může stát každý z nás. Potká nás 
nějaká osobní tragédie, smrt milovaných lidí, 
nečekaná ztráta peněz či zaměstnání a během 

několika měsíců můžeme skončit s igelitkou na 
lavičce.  Ať už si o bezdomovcích myslíme cokoliv, 
musíme se na ně dívat jako na lidské bytosti, kte-
ré většinou nemají dost peněz, informací a vůle 
na zvládnutí běžných problémů. Teploty, které 
dosahují -15 stupňů, přímo ohrožují jejich život. 
Není normální bez zájmu sledovat, jak nedaleko 

našich vyhřátých bytů umrzne člověk. Idea sta-
nového městečka na Rohanském ostrově, kam by 
lidé bez přístřeší dobrovolně přicházeli za mrazi-
vých nocí přespat, není dokonalá. Faktem však je, 
že je to lepší řešení než nedělat nic či realizovat 
úchylný projekt bezdomoveckého koncentrační-
ho tábora připraveného před časem radním hl. 
m. Prahy Jiřím Janečkem (ODS).  Pražští bezdo-
movci potřebují ucelenou koncepci. Zde nesmí jít 
jen o represi, ale o promyšlený systém sociální 
péče zahrnující služby přímo v ulicích a i cesty, 
které by zájemcům pomohly k návratu do běž-
né společnosti. Jsem zvědavý, jestli se koalice
ODS-TOP 09-Musílek v Praze 8 pochlapí a nabíd-
ne magistrátu objekty a prostředky pro realizaci 
takového projektu.

Petr Vilgus

zastupitel MČ Praha 8 
za Stranu zelených

Zelení: I bezdomovec je především člověk
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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 senio-
rům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bez-
platná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička interne-
tu, 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.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–ÚNOR 2011

PONDĚLÍ
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
 9 – 9.50 Francouzština pro úplné začátečníky 
  (vede pí Bodláková)
 9 – 9.50 Školička PC a internetu – pokročilí a pokročilí,
10 – 10.50 vede pí. Paulusová
9.45 – 10.50 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
  Carbochová – od 10.1.)
10 – 11 Ruština – Co v učebnici nebylo  (vede pí Bodláková)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro radost se zkušenou lektorkou 
  Ing. Kolářovou (od 14.2.)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing.
  Carbochová – od 10.1.)
13 – 16 Přístup na internet 
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848

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

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Trénink paměti 
10 – 10.50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví+taneční zahřátí
  dle možností seniorů (vede pí Ing. Kovařínská)
10 – 10.50 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 11.50 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 – 13.50 Německý jazyk pro radost – začátečníci
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Německý jazyk pro radost – pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Školička PC a internetu 
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková) 
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
10 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
  lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
9.45 – 10.50 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
  Carbochová – od 10.1.)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing.
  Carbochová – od 10.1.)
13 – 15 Přístup na internet
15 – 15.50 Školička PC a internetu 
16 – 16.50 – mírně pokročilí (vede paní Smitková) 
17 – 17.50 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.

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

10. 2. ČTVRTEK PŘEDNÁŠKA O ZÁJEZDECH PRO SENIORY 
 „LÁZEŇSKÉ POBYTY” 
 od 13.00 hod. v Gerontologickém centru 
 Vstupné: zdarma
 Přednáší Michal Navrátil 

15. 2. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Malba na sklo 
 Pomůcky: skleničky, talířky atd. 
 Možno zakoupit materiál na místě.
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

16. 2. STŘEDA BABINEC
 Cvičení na posilování svěračů 
 a pánevního dna.
 Začátek ve 13.00 hod.
 Vstupné:  zdarma
 Pod vedením fyzioterapeutky Jaromíry Lískovcové

22. 2. ÚTERÝ  DIVADLO BRODWAY
 Generálka představení: Kat Mydlář
 Začátek v 11.00 hod.
 Vstupenky již vyprodány

23. 2. STŘEDA VYCHÁZKA
 „Po stopách Trojského koně”
 Sraz na Ládví ve 13.00 hod u fontány
 Pod vedením Jaroslavy Řezníčková

BOWLING Pondělky: 7. 2., 14. 2., 21. 2. a 28. 2.
 Nová herna v Dolních Chabrech, 
 Sraz ve 13.50 hod. na stanici Osická,
 autobus č. 162 (jezdí z Metra Kobylisy
 nebo Vozovny Kobylisy)
 Pod vedením Věry Dvořákové

8. 3. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Tapiserie – textilní techniky
 Pomůcky: jehla, nůžky
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

22. 3. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Drátování
 Pomůcky: kleště, korálky
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

Burza seniorů - Program na ÚNOR 2011

8. 2. od 9:30 - Přírodní a kulturní památky středních 
Čech II. část - beseda s obrázky z turistických cest a výletů 
s RNDr. Miloslavem Štulcem

10. 2. od 14:00 - Beseda s P. Josefem Brtníkem - Světový 
den nemocných a poutní místo Lurdy

15. 2. od 9:30 - Chráněná krajinná oblast Třeboňsko 
– ukázka fi lmů z Ekofi lmu s úvodním slovem RNDr. Miloslava 
Štulce

17. 2. od 9:30 - Beseda s Mgr. Danou Richterovou o zdravém 
stravování a přírodní výživě. Tentokrát zaměřená na překyse-
lení organismu. 

21. 2. od 13:00 - Tvoření z korálků s pí Věrou Urbanovou 
– motýlci I.část.

21. 2. od 14:00 - Hudební odpoledne s pí Beranovou v Klu-
bu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12. 

22. 2. od 13:30 - Hlubinné techniky k ozdravení člověka 
- přednáška Ing. Aleny Čupové přesunuto z 25.1.

24. 2. od 9:30 - Patchworková dílnička s pí Sylvou Kyse-
lovou

Na školičky PC, NW, trénink paměti a právní poradnu je 
nutné se předem objednat na výše uvedeném tel. čís-
le nebo osobně v kanceláři CAP. Jazykové kursy jsou 
plně obsazené s výjimkou anglického jazyka pro radost 
v pondělí a německé konverzace v úterý, na které je 
možno se ještě přihlásit. Ostatní aktivity jsou volně pří-
stupné. 

7. 3. od 9:00 - Návštěva a prohlídka Valdštejnského 
paláce – sídla Senátu, s výkladem Mgr. Sylvy Kyselové. Počet 
účastníků je omezen, proto je nutné přihlásit se předem osob-
ně v CAP nebo na tel. č. 283 881 848. 

7. 3. od 13:00 - Tvoření z korálků s pí Věrou Urbanovou 
– motýlci II.část.

10. 3. od 14:00 - Beseda s P. Josefem Brtníkem – Popeleční 
středa a postní doba.

17. 3. od 14:00 - Poetické posezení s PhDr. Jarmilou Suko-
povou. Autorka představí svou sbírku veršů „Otisky” aj. Autor-
ské čtení bude doplněno ukázkami tkaných obrazů autorky.

24. 3. od 9:30 - Patchworková dílnička s pí Sylvou Kyse-
lovou.

Pokračování seriálu přednášek Ing. Aleny Čupové. 

Aktuální informace o plánovaných akcích získáte buď 
na tel. 283 881 848 nebo osobně na nástěnce v CAP.

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Připravujeme 
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Jak se stát profesionální chůvou

Rodiče malých dětí, maminky 

i tatínkové, kteří by rádi občasné-

mu hlídání dětí svých kamarádů 

dali profesionální základ, mají mož-

nost bezplatně absolvovat seminář 

Nejlepší chůva. V rámci dvouhodi-

nového setkání se rodiče seznámí 

s možností, jak lze získat kvalifi ka-

ci jako odborný pečující a dále se 

dovědí o komplexním Vzdělávacím 

programu pro pečující o malé děti. 

Vzdělávací aktivity jsou vedeny 

občanským sdružením Prostor pro 

rodinu, které vzniklo nejprve jako 

prostor pro setkávání rodičů malých 

dětí a následně i jako centrum vzdě-

lávání v péči o děti. Myšlenka dopl-

nit vzdělávací aktivity pro ostatní 

rodiče vychází z potřeb samotných 

zakladatelek sdružení, které stejně 

jako každý rodič řešily, komu lze 

dát dítě na hlídání a netelefonovat 

každou minutu, zda je všechno 

v pořádku.

Seminář Nejlepší chůva se bude 

konat v Dětském klubu Karlík, Kol-

lárova 6, Karlín, 8. března od 9.30 

hodin, rezervace je nutná na tele-

fonním čísle 224 829 470. Seminář 

je zdarma a je realizován za fi nanč-

ní podpory ESF a Magistrátu hl. m. 

Praha. Každý z účastníků si odnese 

základní informační materiál. O děti 

se během semináře postarají tety 

Karlíku nebo se mohou přímo zapo-

jit do programu semináře, který 

je nejmenším přizpůsoben. Muži - 

chůváci jsou rovněž vítáni. 

Více informací o seminářích 

také na www.prostorprorodinu.

cz a www.detskekluby.cz. 

Zdravotní a sociální péče

Příměstský tábor 
bude i letos

V loňském roce se uskuteč-

nil první příměstský tábor pro 

děti z osmé pražské části. Letos 

bude tato akce pokračovat, 

v současné době se pracuje na 

její konkrétní podobě. Spolupra-

covat na této akci se opět bude 

se Salesiánským střediskem 

mládeže v Kobylisích, které spo-

lu s osmou městskou částí pořá-

dalo tábor již v loňském roce.

„Myšlenka příměstského 

tábora pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, 

a nejen pro ně, se mi velmi líbí 

a ráda v ní navážu na kolegyni 

Vladimíru Ludkovou, která jej 

v loňském roce poprvé uvedla 

v život. Pro letošek bych ráda 

rozšířila nabídku a pokud to 

bude možné i kapacitu tábora. 

Je důležité, aby děti měly mož-

nost trávit i o prázdninách svůj 

čas smysluplně, a i rodiče tuto 

možnost určitě uvítají,” řekla 

radní Markéta Adamová, která 

má sociální oblast na starosti.

O konkrétních informacích 

budou čtenáři informováni 

v dalších číslech Osmičky a pro-

střednictvím webových stránek.

 -red-

Dobrovolníci, děkujeme Vám!

Centrum aktivizačních programů 

pro seniory, které již několikátý rok 

slouží všem seniorům Prahy 8, by 

nemohlo existovat bez obětavé prá-

ce jeho dobrovolníků. K dnešnímu 

dni jich má CAP 32, nejčastěji z řad 

samotných seniorů. Jejich práci nel-

ze nikdy dostatečně ocenit, i proto 

byl letošní rok vyhlášen Mezinárod-

ním rokem dobrovolnictví.

„Pamatuji si na začátky centra, 

vedla jsem internetovou školičku, 

materiál pro výtvarné dílny jsem 

sháněla jak se dalo, ještě dnes mi 

mnozí připomínají moje knofl íkové 

a krabičkové sbírky, do toho jsem 

rozesílala nabídku s dobrovolnic-

tvím studentům a přemlouvala 

všechny, kdo se jen zmínil, že občas 

doma lenoší,” řekla místostarostka 

Vladimíra Ludková. 

Dnes CAP funguje v každý všed-

ní den a z jeho nabídky si může 

vybrat opravdu každý. „Jsem nad-

šená zejména z toho, že centrum 

funguje podle hesla senioři senio-

rům a že se v něm vytvořila jedi-

nečná atmosféra přátelství, pod-

pory a pomoci. CAP mi dává víru,” 

sdělila. 

Na novoročním setkání dobrovol-

níků CAPu, které se konalo 17. led-

na, zaznělo mnoho upřímných slov 

o důvodu nezištné práce pro druhé. 

Mnozí z nich začínali jako návštěv-

níci, kteří si přišli trénovat paměť, 

ale zmínili se, že umí například 

německy, jiní úročí svoji profesi, 

ať už dobrovolnice na francouzšti-

nu nebo dobrovolníci na přednášky 

o přírodě, krajině či potravinářství. 

Pak jsou i takoví, kteří si uděla-

li rozličné kurzy a své zkušenosti 

předávají dál, třeba dobrovolnice 

na nordic walking. A pak jsou ti, 

kteří prostě jen rádi něco dělají. 

Na setkání zazněla také podpora 

plánům rozšíření CAPu i do dalších 

lokalit Prahy 8 a jedno skromné 

přání o mezigenerační toleranci 

a pomoci.  -red-

A to jsme my…

Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Foto: Radka Spudilová
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Gerontocentrum nabízí další běh rekvalifi kačního kurzu
V listopadu 2010  úspěšně proběhl již  tře-

tí běh rekvalifi kačního kurzu pro pracovníky 

v sociálních službách. I letos plánuje Geronto-

logické centrum v Praze 8 školit další zájemce 

z řad pracovníků, kteří již pracují v sociálních 

službách a potřebují si doplnit kvalifi kaci nebo 

laiků, kteří by se chtěli věnovat práci v sociál-

ních oblasti.

Kurz je určen pro zájemce, kteří mají ukon-

čené alespoň základní vzdělání a nejpozději 

první den výuky předloží doklad o zdravotní 

způsobilosti (potvrzení od praktického léka-

ře) a doklad o bezúhonnosti (výpis z Rejstříku 

trestů či analogický dokument u cizinců), který 

by neměl být starší tří měsíců.

Cílem kurzu je připravit pracovníky tak, aby 

splňovali odbornou způsobilost k výkonu povo-

lání pracovníka v sociálních službách dle záko-

na 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to 

se zvláštním zřetelem na poskytování služeb 

seniorům.

Celkově kurz obsahuje 150 hodin teoretické 

i praktické výuky. Účastník kurzu získá základní 

znalosti například ze somatologie, psychologie 

a sociální právního minima. Dále se seznámí 

se standardy kvality sociálních služeb, meto-

dami sociální práce, základy pedagogiky vol-

ného času apod. Praktickou část kurzu – praxi 

na stacionáři Gerontologického centra - musí 

účastník splnit příslušným počtem stanove-

ných hodin. Kurz je ukončen závěrečným tes-

tem a účastník musí splnit alespoň 70 procent 

teoretické výuky s příslušným počtem hodin 

praxe.

Pokud máte jakékoliv dotazy či máte zájem 

o zaslání žádosti, kontaktujte Lucii Sedláčko-

vou na tel: 286 883 676 pouze středy od 14 do 

17 h nebo na email: lucie.sedlackova@geron-

tocentrum.cz. -mk-

Zdravotní a sociální péče

Mlsná kavka dokazuje, že to jde i bez masa a kouře
Mlsná Kavka, která loni vznik-

la díky podpoře MČ Praha 8 na 

Sokolovské ulici v Karlíně, při-

nesla propojení kvalitní a sezónní 

kuchyně s pracovní terapií. Jejím 

zřizovatelem je občanské sdružení 

Green Doors, 

který vegetarián-

skou a nekuřác-

kou Mlsnou kavkou doplnil své dva 

úspěšně fungující projekty Café na 

půl cesty a Klub V. kolona v areálu 

Psychiatrické léčebny Bohnice.  

Co se skrývá pod krásným 

pojmenováním této výjimečné 

restaurace? Mlsná kavka stojí na 

dvou pilířích, jednak nabízí pracov-

ní příležitosti pro duševně nemoc-

né a jednak kvalitní jídla z čerst-

vých surovin a další služby svým 

zákazníkům. Duševně nemocní 

pracují ve směnném provozu na 

pozici pomocný kuchař nebo bar-

man. Mohou zde 

získat či obnovit 

pracovní návyky, 

komunikační dovednosti, prostě 

začít opět zvládat pracovní zapo-

jení a tím snazší začlenění do spo-

lečnosti. 

Zákazníci tréninkové restaurace 

si mohou vybrat z bohaté nabídky, 

možnosti slavnostních večeří „sexy 

slow food” – příležitost vychutnat 

si dobré a kvalitní jídlo „pomalu”, 

nedělní brunche nebo služby ca-

teringu. Mlsná kavka je přátelská 

k celým rodinám, protože nabízí 

nekuřácké prostředí s dětským 

koutkem a také akce „vaření pro 

děti”. Poslání občanského sdružení 

se propojilo s uměním výborné-

ho nizozemského kuchaře Filipa 

Kavky Smiggelse, po němž nese 

restaurace jméno. 

Hlavní cílem občanského 

sdružení Green Doors je pomoc 

velmi opomíjené a znevýhodněné 

části obyvatel, a to lidem, kteří se 

setkali s těžkým duševním one-

mocněním, konkrétně se schizo-

frenií. Důležité je, aby se s léčbou 

tohoto onemocnění začalo brzy, 

proto se sdružení věnuje mladým 

lidem, kteří nejsou nemocní dlou-

hodobě a chtějí žít stejně jako my. 

Více o restauraci a o. s. Green 

Doors na www.mlsnakavka.cz 

a www.greendoors.cz. -red-

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY 
NEZISKOVÉHO SEKTORU

Mlsnou kavku najdete na Sokolovské ulici poblíž Negrelliho viaduktu

Foto: verpa

Foto: Dominik www.Bouma.cz
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Výstava

Motýl ve tváři
Jaroslava Foglara 

Otevřena 
v Galerii OSM

Zenklova 27, Praha 8
do konce února 2011

Inzerce, pozvánky



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

17ÚNOR 2011

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)

Inzerce
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Kritéria přijímání do mateřských škol se mění
Rada osmé městské části odsouhlasila něk-

teré změny v kritériích k přijímání dětí k před-

školnímu vzdělávání. Zásadní prioritou zůstává 

trvalý pobyt dítěte na území Prahy 8.

„S ohledem na praxi při minulých zápisech 

dojde ke třem změnám. Například kromě trva-

lého pobytu dítěte v Praze 8 je toto požadová-

no alespoň u jednoho ze zákonných zástupců. 

Důvodem jsou zkušenosti z let minulých, kdy 

se najednou u některých dětí měnil těsně před 

zápisem do školky trvalý pobyt směrem k pra-

rodičům či dokonce známým. Prioritně však 

potřebujeme řešit umístění dětí rodičů z naší 

městské části,” vysvětlil radní Prahy 8 pro 

oblast školství Martin Roubíček.

Děti, které k 31. prosinci 2011 dovrší nejmé-

ně tři roky věku, budou mít přednost. Vysvětlení 

spočívá v tom, že mateřská škola je v souladu 

se školskou legislativou pro děti zpravidla od 

tří let. Třetí novinka se týká zákonných zástup-

ců. Ti budou veškeré skutečnosti dokládat – ať 

jde o potvrzení od zaměstnavatele, od školy 

(u studujících), z úřadu práce (u nezaměstna-

ných) či od České správy sociálního zabezpe-

čení (u podnikatelů). „Jinými slovy, u pracu-

jícího zákonného zástupce musí jít například 

skutečně o činného podnikatele a nikoliv pouze 

o držitele pozastaveného živnostenského listu. 

Proto školky budou – po dohodě s Pražskou 

správou sociálního zabezpečení -  požadovat 

potvrzení o registraci jako osoby samostatně 

výdělečně činné,” doplnil Roubíček.

Podle něj samozřejmě mohou do našich 

mateřinek dávat přihlášku i děti, které výše 

uvedené body nesplňují, ale šance na jejich 

přijetí bude výrazně nižší.     

„Zároveň letošní zápis na konci února 2011 

bude probíhat jednodušeji,” řekl vedoucí odbo-

ru školství Petr Svoboda. „Zákonní zástupci 

naleznou evidenční list, jednotnou přihlášku 

i formulář pro OSVČ na webu Prahy 8 i všech 

školek. Podklady si stáhnou, vyplní a v jeden 

ze tří zápisových dnů v únoru 2011 je do škol-

ky přinesou. Kdo nemá přístup na internet, 

bude mít podklady samozřejmě k dispozici 

i papírově v každé školce, na odboru školství 

ÚMČ Praha 8 v KD Krakov i v informačním 

centru v takzvaném bílém domě,” informoval 

Svoboda.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k před-

školnímu vzdělávání a vyplněný a lékařem 

potvrzený evidenční list pro dítě v mateřské 

škole zákonný zástupce odevzdá v době zápi-

su 21. - 23. února 2011 od 14.00 do 17.00 

hodin. U zápisu zákonný zástupce předloží svůj 

občanský průkaz a rodný list dítěte. Datum 

odevzdání vyplněné přihlášky opravdu nemá 

žádný vliv na přijetí, či nepřijetí dítěte. -red-

Otázky a odpovědi o zápisu do MŠ MČ Praha 8
1) Musím podat jen 1 přihlášku, nebo mohu i více?

Počet přihlášek není školskou legislativou omezen, ale považujeme za 

vhodné a slušné – především vůči školce – vždy uvést i jiné školky, kam 

se hlásíte. V případě, že bude váš potomek přijat na více školek, obrátí 

se jedna z nich na vás s tím, že budete mít možnost si vybrat tu nej-

vhodnější, kam bude dítě přijato. V druhé, resp. v dalších by s vámi bylo 

ukončeno správní řízení dohodou – a tím by se uvolnila další místa dětem, 

co se nedostaly.

2) Mohu přihlásit dítě k polodenní docházce?

Všechny třídy mateřských škol MČ Praha 8 mají celodenní provoz a posky-

tují celodenní stravování. Děti jsou tedy přijímány na celý den s celoden-

ním stravováním. 

Výjimkou jsou děti, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek. Ty jsou 

přijímány (pokud je volné místo) na 4 hodiny denně, platí 2/3 stanovené 

úplaty za předškolní vzdělávání a polodenní stravné.

3) Bydlíme v Dolních Chabrech. Můžeme se přihlásit do MŠ

 MČ Praha 8?

Dolní Chabry a Ďáblice patří do správního obvodu Praha 8, ale ne do MČ 

Praha 8. Každá MČ je zřizovatelem svých MŠ. Naše kritéria pro přijímá-

ní dětí k předškolnímu vzdělávání upřednostňují děti s místem trvalého 

pobytu v naší MČ, tudíž přihlásit se můžete, ale - po pravdě řečeno – šan-

ce na přijetí je minimální.

4) Jaká je měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ?

V letošním školním roce se měsíční výše úplaty v našich MŠ pohybu-

je od 550 do 900 Kč. Pro každý nový školní rok ředitel mateřské školy 

stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního 

roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června 

předcházejícího školního roku v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání.

5) Ve kterých MŠ je větší naděje na přijetí?

Větší naději na přijetí dávají vícetřídní MŠ, protože z nich více dětí odchází 

do základních škol a tedy může být přijato více nových dětí.

6) Co potřebuji mít k zápisu? 

a) vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

b) vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list pro dítě v mateřské

 škole

c) zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

d) doložení uvedených  údajů obou zákonných zástupců (resp. jednoho,

 jde-li o samoživitele),

 a to:  jsou – li zaměstnání – potvrzení zaměstnavatele, jsou–li

 studující – potvrzení školy, jsou–li v evidenci úřadu práce 

 – potvrzení úřadu, jde – li o podnikatele – potvrzení České správy

 sociálního zabezpečení, že jde o osobu samostatně výdělečně

 činnou 

Děti, které dosáhnou na konci letošního roku tří 
let, budou mít přednost

Školství
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části 

odbor školství

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012 
do 24 mateřských škol městské části Praha 8

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ust. 
§ 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o při-
jetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve dnech 21., 22. a 23. února 2011 
od 14:00 do 17:00 hodin v ředitelnách nebo třídách mateřských škol MČ Praha 8.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí si mohou zákonní 
zástupci dítěte vytisknout z internetových stránek Úřadu městské části Praha 8: www.praha8.cz  – odkaz 
Školství, Dokumenty pro MŠ a v odkazu Aktuality nebo z odkazu Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské 
školy, kde najdete adresy internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Vzhledem k novele kritérií 
jsou tiskopisy zveřejněny od posledního lednového týdne roku 2011.
Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tři tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole v týdnu od 
pondělí 14. do pátku 18. února 2011 od 14:00 do 17:00 hodin.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyplněný a lékařem potvrzený 
evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá v době zápisu 21.-23. úno-
ra 2011 od 14:00 do 17:00 hodin. U zápisu zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte. K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená 
kritéria k přijímání dětí.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky s trvalým pobytem na území městské části Praha 8.

Zákonní zástupci s dětmi mohou navštívit mateřskou školu ve dnech otevřených dveří. Termíny dnů ote-
vřených dveří před zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání najdete na již uvedené internetové adrese 
Úřadu městské části Praha 8.

 Mgr. Petr Svoboda
 vedoucí odboru školství

Babysitting v jeslích v Kobylisích je opět v provozu
Denní jesle Mirovická, které jsou zaříze-

ním Městské části Praha 8, nabízí vedle den-

ní docházky i mimořádnou hlídací službu, 

takzvaný babysitting. Ten však musel být 

několik posledních měsíců minulého roku 

z kapacitních důvodů zrušen, neboť poptávka 

rodičů po docházce do jeslí neustále rostla. 

Díky úpravě vnitřní dispozice dětského zaří-

zení, kterou s ohledem na kapacitu vyžadují 

hygienické předpisy (umývárny a toalety), 

je hlídací služba od začátku února 2011 opět 

v provozu. 

„Hodně si slibuji také od rekonstrukce 

bývalého služebního bytu v přilehlé budo-

vě, kam bychom ještě v letošním roce chtěli 

babysitting soustředit,” řekla místostarostka 

Vladimíra Ludková k dalšímu rozvoji jesliček 

a dále dodala, že „postupnými krůčky, jako je 

nedávná velmi povedená rekonstrukce tělo-

cvičny, se z jesliček stálo velmi příjemné pro-

středí pro nejmenší děti”. Rodiče se mohou 

hlásit u ředitelky jeslí paní Čížkové na telefon-

ní číslo 284 685 087. 

Kapacita hlídací služby pro děti od jednoho 

do čtyř let bude vycházet z aktuálního počtu 

přítomných dětí v denní docházce, proto je 

nutné si vždy dopředu zavolat. Provozní doba 

je každý pracovní den od 6.30 do 17.30 hodin 

a úhrada může být celodenní nebo hodinová. 

 -red-
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Dagmar Honsová odhalila zázraky počasí
O tom, jak krásné a zároveň 

rozmanité počasí dokáže být, se na 

vlastní oči přesvědčili žáci 6. roč-

níku ZŠ Bohumila Hrabala. Hodinu 

zeměpisu totiž 21. ledna navštívila 

meteoroložka Dagmar Honsová, 

která nás nechala nahlédnout pod 

pokličku těch nejzajímavějších 

meteorologických jevů. Díky ní už 

bez váhání odpovíme, jak vznika-

jí blesky, tornáda, hurikány nebo 

třeba jen obyčejné dešťové kapky. 

Svým poutavým vyprávěním nás 

doslova vtáhla do kouzelného svě-

ta meteorologie.

Během hodiny nám také stihla 

představit složitou cestu předpo-

vědi počasí, jež začíná v meteo-

rologické budce a končí ve večer-

ních zprávách. Z odvážné Báry 

a Andrey se na okamžik staly 

televizní rosničky a věřte, že za 

svou hlasatelskou „premiéru” prá-

vem zasloužily potlesk nás všech 

včetně paní Honsové. Ta v závěru 

hodiny navíc každého odměnila 

jedničkou a vlastnoručním podpi-

sem do žákovské knížky - snad jim 

přinese štěstí do 2. pololetí.

Pro mě samotného bylo inspi-

rující pozorovat paní Honsovou 

skutečně ve svém živlu. Přesvědčil 

jsem se o tom, že by člověk měl 

jít v životě za tím, co ho opravdu 

baví a naplňuje. Je potom mno-

hem snazší předávat ostatním 

radost (stejně jako se to poved-

lo právě naší návštěvě). Mezi 

námi se jí doufám líbilo a podob-

ná příjemná setkání se mohou 

stát každoroční tradicí. Cením si 

zejména vstřícnosti a ochoty při-

jmout naše pozvání. Žáci 6.B mají 

další zážitek, na který budou jistě 

rádi vzpomínat. Do konce školní-

ho roku ovšem zažijí ještě mnohá 

dobrodružství.

Michal Staněk, 

ZŠ Bohumila Hrabala

Dagmar Honsová zasvětila žáky ZŠ Bohumila Hrabala do tajů meteorologie

Projekt enviromentální výchovy v 5. A
5.A se v letošním školním roce formou různých 

aktivit seznamuje s možnostmi využití odpadů. 

Stejně jako ostatní žáci třídí odpad, na zajímavé 

exkurzi do sběrného dvora Pod Šancemi zjisti-

li, jaké užitečné suroviny lze získat z odpadu. 

Seznámili se s tím, jak sběrný dvůr funguje.

Zaujalo nás například centrum recyklace elek-

troniky. Na jaře bychom se chtěli podívat do 

sklárny, abychom na vlastní oči viděli, jak se 

recykluje sklo.

Odpadový materiál využívají páťáci i ve 

výtvarné výchově. Ze starého novinového papí-

ru vytvořili technikou kašírování plastiky ryb, 

které teď zdobí třídu. Zkusili si netradiční koláže 

z obalů čajových sáčků, které nás překvapily 

širokou  škálou barev.

Zkusme se, společně s 5.A, zamyslet nad tím, 

zda nakládáme s odpadem vždy správně.

E. Kavanová, M. Kaslová, ZŠ Glowackého

ZŠ Libčická, Praha 8-Čimice slaví

ZŠ Libčická pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
u příležitosti 30 let

od slavnostního otevření školy.

Srdečně zveme všechny bývalé i současné 
kolegy, zaměstnance školy, žáky, rodiče 
a ostatní hosty na neděli 20.3. 2011

od 14.00 - 18.00 hod.

Program bude zahájen ve 14.00 
ve vestibulu školy krátkým vystoupením 

žáků 1. stupně. Hosté se mohou dále těšit 
na komentovanou prohlídku školy 

a výstavu výtvarných prací.
Od 15.00 se bude konat ve školní jídelně

dětský karneval s Inkou Rybářovou.

Přijďte se podívat.
Uvidíte, co se za 30 let života školy změnilo.

Srdečně zve vedení školy.
Základní škola, Praha 8, Libčická 10.
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Heyrovský v Grabově vile. V prostorách radnice Prahy 8 byla ve středu 26. ledna 2011 k vidění Nobelova cena Jaroslava 

Heyrovského spolu s diplomem, který chemik obdržel za objev metody polarografi e. Mimořádnou příležitost využily desítky obyvatel Prahy 8 včetně 

studentů zdejších základních i středních škol. Praha 8 se výstavou Příběh kapky, která byla po celý leden k vidění v prostorách Grabovy vily, připojila 

k mezinárodnímu Roku chemie 2011 a představila vědce, jehož jméno je v názvu ústavu Akademie věd ČR, který sídlí na území Prahy 8. Poděkování 

patří především autorce výstavy Květě Stejskalové (vpravo).     fota: verpa

Výstava o historii Libně se prodlužuje
Výstava Libeň – zmizelý svět 

seznamuje veřejnost s historic-

kým a kulturním dědictvím své-

bytné pražské čtvrti. Libeň prošla 

v minulých desetiletích bouřlivý-

mi stavebními proměnami, které 

bohužel nebyly vždy ku prospě-

chu (zničení židovských památek 

až na synagogu, plošné demolice 

kvůli autobusovému nádraží Pal-

movka a tak dále).

Výstavu rozdělenou do tří částí 

– v Libeňském zámku, v budově 

ÚMČ Praha 8 (tzv. bílém domě) 

a budově Muzea hlavního města 

Prahy na Florenci – můžete nav-

štívit až do pátku 4. března. 

Výstava byla po dohodě obou 

institucí pro velký zájem veřej-

nosti prodloužena a v budově 

muzea je stále zájemcům k dis-

pozici doprovodná hodnotná pub-

likace Libeň – zmizelý svět (cena 

za výtisk 410 korun), která je 

výjimečným historickým obra-

zovým průvodcem ulicemi Libně 

a jejím hospodářským a spole-

čenským životem v minulosti. 

V budově Muzea hlavního 

města Prahy návštěvník „vstou-

pí do Libně” Královskou (dneš-

ní Sokolovskou) třídou, na Pal-

movce zabočí do Primátorské 

(dnes Zenklovy) třídy, odkud 

bude pokračovat do Horní Libně. 

Při jednotlivých odbočkách se 

zastaví u význačných památek, 

existujících i zaniklých. Prostřed-

nictvím historických fotografi í, 

z nichž značná část nebyla nikdy 

publikována, pohlednic a kre-

seb návštěvník sleduje proměnu 

veřejných prostranství a staveb 

v průběhu času a projde se i uli-

cemi dávno zmizelými. Obrazový 

materiál je zde doplněn trojroz-

měrnými předměty a pozoru-

hodnými archeologickými nále-

zy, na které je Libeň bohatá 

a které byly učiněny zejména na 

přelomu 19. a 20. století během 

bouřlivého stavebního rozvoje 

města. -hlo-

Na část výstavy o staré Libni si můžete zajít i do Muzea hlavního města Prahy



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

22 ÚNOR 2011

Ptačí budky mají výstavu
Již třetí ročník návštěvnicky úspěšné výsta-

vy představuje nejčastěji používané budky pro 

drobné pěvce: sýkory a špačky. Nechybí ani 

ukázky polobudek pro rehky domácí, konipasy 

bílé a lejsky šedé. Svou velikostí na sebe urči-

tě upoutají pozornost budky pro větší druhy 

ptáků, jako jsou puštík, poštolka nebo kavka.

Díky velkému ohlasu v letech minulých roz-

šířila Botanická zahrada „koutek hrůzy”, ve 

kterém uvidíte nesprávně vyrobené budky, 

pro hnízdění ptáků zcela nevhodné. 

Součástí výstavy jsou také krmítka různých 

tvarů a velikostí. Průvodcovská služba pouze 

pro předem objednané skupiny. Zájemci se 

mohou objednávat na telefonu 603 582 191 

nebo na e-mailu: eva.vitova@botanicka.cz. 

Zájemci si mohou vybrat ze dvou variant 

provázení:

a) menší okruh – pouze venkovní prohlídka 

ptačích budek a krmítek – cca 0,5 hodiny

b) větší okruh – prezentace Ptáci našich 

zahrad s projekcí ve výstavní místnosti +  

menší okruh k tomu (buď na začátku nebo na 

závěr dle dohody se zájemci)

Vstup zdarma. Poplatek za výklad: 250 Kč/

skupina/hodina. Pracovní listy k výkladu zdar-

ma.

Výtvarná soutěž: Namaluj ptáčka v zimním 

období na krmítku (max. formát A3). Obráz-

ky je možné odevzdat v pokladně skleníku 

Fata Morgana nebo zaslat poštou na adresu 

Botanické zahrady hlavního města Prahy do 

10. února. Věková hranice účastníků je 15 let. 

Nejzdařilejší díla budou představena během 

konání výstavy v našem výstavním sále.

Výstavní sál:

Ptáci 2010 - fotografi cká výstava 

(autor výstavy Mgr. Zdeněk Vermouzek)

Výstava potrvá do 27. února 2011, 
denně 9 - 16 h
Areál JIH + výstavní sál

To je pokřik 45. střediska Silmaril, středis-

ka pod křídly Prahy 8, které se však schází ve 

Vodárenské věži na Letné. Ofi ciálně fungujeme 

20 let, neofi ciálně již více než třicet.

Únorovou tradicí naše-

ho střediska, do kterého 

patří oddíl vlčat, Vlků 

i Šedých vlčic jsou hor-

ské radovánky. Jezdíme 

sice jen na čtyři dny, ale 

s naší početnou smeč-

kou, v níž mnozí neumějí téměř vůbec lyžovat, 

je to doba dlouhá až až. K naší velké radosti 

se ve skupinkách rozdělujících děti podle zdat-

nosti většinou podaří lyžařské schopnosti všech 

účastníků zlepšit. 

Důležité je ale pro nás užít si i večery po 

návratu ze sjezdovky. Většinou si sušíme své 

promočené kožíšky, máme hlad jak vlk, takže 

se těšíme na večeři, pak si hrajeme, promítá-

me a povídáme. Večer 

všichni usínáme jako 

do vody hození. Vůd-

ci naší smečky vyráží 

ještě o víkend později 

na „obvodní hory”, kde 

se seznamují v rámci 

celé naší „osmičky”, městské části s pěti skaut-

skými středisky. 

Barbora Nebáznivá, 45. středisko Silmaril, 

s přispěním Vlaďky Jelínkové,

http://silmaril.skaut.org/

Z vlčích hrdel zní,
při měsíčné noci,
jsme jedné krve ty i já,
toť zákon vlčí moci!

Kultura, pozvánky

Vlci ze Silmarilu na horách

Antifetfest se opět rozjíždí
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Kultura, pozvánky

Antifetfest se opět rozjíždí 
Soutěž amatérských fi lmů Antifetfest vstoupila do 

čtvrtého ročníku. V minulých letech se jí zúčastnili 

například děti ze ZŠ Libčická a studenti skupiny 

Fire for effects studios z víceletého gymnázia Tho-

mase Manna. Uzávěrka přihlášek do letošního kola 

je 31. března 2011. 

„K účasti v soutěži se snažím oslovit nejen 

základní a střední školy, ale i nízkoprahová zaří-

zení a kluby, které na osmičce působí a pro jejichž 

klienty může být právě tvorba fi lmu s problema-

tikou závislostí, šikany, kriminality a podobných 

jevů velmi přínosná. Velmi se těším na přihlášené 

z osmé městské části, protože v dřívějších roč-

nících festivalu naše městská část byla úspěšná 

a věřím, že zájem žáků a studentů bude i letos,” 

uvedla radní Markéta Adamová, která má na sta-

rosti mimo jiné i protidrogovou problematiku. -jf-

KLUB V. KOLONA

Otevřeno: po - pá 13:00 - 21:00 hod., so - ne 13:00 - 18:00 hod.

Adresa: areál PL Bohnice v Divadle za plotem, Praha 8, 
 bus číslo 200 ze stanice metra Kobylisy 
 na zastávku Odra

PROGRAM ÚNOR 2011
Začátky koncertů v 19:00 hod. Vstup dobrovolný.

Čt 10. 2. Aulen Orfeus - písně s prvky jazzu, blues,
 folk a to vše je zabaleno v pravém, auleno-orfeovském groundu

Pá 18. 2. Bubínky - tradiční bubínkářská jam session

St  23. 2. Ženské závislosti - vernisáž + koncert začátek 18:00,
 afterparty MIKY discjockey
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Pozvánky
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Mladí Panteři se vezou na zlaté vlně

Výsledky FK Admira:

Admira A - Benešov 0:1

Admira B - Neratovice 2:0

branky: Kubík Mráz, David Holeček

Admira A - Neratovice 0:2

Admira B - Admira A 4:2

branky: Kunc 2x, Max Sviták, David Holeček 

- Denis Pomahač, Plaček.

Admira B – Sparta 04 9:0

branky: Sochor 3x, Sviták 2x, Holeček, 

Kunc, Veselý, Mráz.

Admira B - Libiš 7:1

branky: Mráz 3x, Kunc 2x, Holeček, Benda.

Admira A – Sparta 04 3:0

branky: Ouředníček 2x, Dobrý.

Admira B – Příbram 7:0

branky: Mráz 2x, Sochor, Sviták, Benda, 

Kunc, Veselý.

Admira A - Libiš 8:0

branky: Pomahač 3x, Ouředníček 2x, Dob-

rý, Plaček, Kára.

Admira A – Příbram 5:2

branky: Plaček 2x, Pomahač, Dobrý, Ouředníček.

Utkání o první místo:

Admira B – Benešov 2:2

K celkovému vítězství stačila Panterům 

i remíza. Zápas začal pro hráče Admiry kata-

strofálně. Když se konečně probrali, prohrá-

vali již 0:2. Až potom zapnuli Panteři napl-

no. Veselý vybojoval míč a nezadržitelně 

snížil na 1:2. Admira získala převahu a Kunc 

nechytatelnou umístěnou střelou zajistil 

potřebnou remízu 2:2. Celé družstvo zaslu-

huje za přístup i předvedenou hru v celém 

turnaji absolutorium.

Nejlepším hráčem celého turnaje byl po 

zásluze vyhlášen hráč Admiry B Kubík Mráz.

FK Admira A - sestava: Šíma Hudecký, Péťa 

Marek, Mára Černý, Kuba Kára, Pláča Pla-

ček, Viki Dobrý, Míla Zoula, Luky Ouředníček, 

Denis Pomahač.

FK Admira B – sestava: Bendy Benda, 

Beky Bečka, Adam Veselý, Kubík Mráz, Páťa 

Sochor, Márty Forejt, David Holeček, Max Svi-

ták, Kuny Kunc. -red-

Fotbalisté přípravky Admiry se radují z vítězství na turnaji v Dobřichovicích

Sport

Halový fotbalový turnaj v Dobřichovicích dne 22. ledna, vypsaný pro přípravky ročníku narození 2003, skončil 

zaslouženou výhrou Admiry Praha. Překvapivě však bylo béčko lepší než A-tým – ten skončil čtvrtý.

Na dobře obsazeném turna-

ji v Mostě naplnili malí fotbalisté 

Admiry Praha ročníku 2003 v sobo-

tu 15. ledna prastaré Caesarovo 

úsloví – přišli, viděli, zvítězili. Při-

tom startovalo celkem deset týmů, 

dva z Prahy, šest z Ústeckého a dva 

z Karlovarského kraje. Panteři, jak 

se týmu v klubu říká, podávali nej-

lepší výkony, poprávu turnaj vyhrá-

li a dali ostatním týmům dobrou 

vizitku kobyliského mládežnického 

fotbalu.

Výsledky: FK Admira –  Souš 

5:0, FK Admira -  Baník Soko-

lov 3:0, FK Admira – Baník Most 

6:2, FK Admira -  Ervěnice 2:2, 

Zápas o fi nále: Hráčům Admi-

ry stačila remíza a dokázali ji 

uhrát, když v závěru srovnali 

skóre na 2:2. 

Finále: FK Admira – FK Bílina 

1:0.

Celým turnajem prošli hráči 

kobyliské Admiry bez nejmenšího 

zaváhání a zaslouženě proto zví-

tězili. Hra Panterů byla kompakt-

ní, vycházela z pečlivé defenzívy 

a velice dobrého výkonu brankaře 

Bendyho.  

Také celkem sedmnáct vstřele-

ných branek v pěti utkáních byla 

dobrá vizitka a k tomu všemu ještě 

těch nevyužitých šancí… -fk-

Admira je nejlepší, znělo z šatny vítězů



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

26 ÚNOR 2011

(Placená inzerce)

Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Zápis dětí pro školní 
rok 2011/2012
Mateřská škola

AMENITY
Křižíkova 56 

186 00 Praha 8 - Karlín

proběhne ve dnech 
1. – 3. března 2011 

od 14 hod – do 17hod

info. tel. 732 709 404
www.skolka-amenity.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Pozvánky

Ú N O R  2011

Otevírací doba: 

Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt 13:30-15:30, 19-21/ Pá 11. 2. 19-21/ 

Ne14-16. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pon-

dělí od 18.30. 

14. 2. Miroslav Záveský: FINSKO – LAPONSKO.

 Národní park Urho Kekkonen v zimě na lyžích.

28. 2. Ing. Vladimír Novotný: Zajímavosti našeho kalendáře.

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.

21. 2. Sluneční soustava, Míry a váhy.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy

Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30, 19-21/  Pá  11. 2. 

19 – 21 / Ne 14-16 a v  Po 7. a 21. 2. 20-21  za jasného počasí. 

Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami 

Noční obloha: Měsíc – od 7. 2. do 19. 2. nejlépe okolo 11. 2.

 Jupiter – pouze začátkem února 

 Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy 

 – po celý únor

 Hvězdokupy, galaxie 

 – za bezměsíčných večerů    

Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené

s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY 

vždy ve čtvrtek 18 – 19 mohou hvězdárnu navštívit předem objed-

nané  skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, 

školy).

Program: pozorování oblohy nebo promítání fi lmů.

ŠKOLNÍ POŘADY

vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané  škol-

ní výpravy. Vstupné: 30,- Kč, pedagog. doprovod zdarma. 

Bližší  informace a objednávky  na  č. 283910644.

 

POHÁDKY pro nejmenší

astronomické pohádky je možné si objednat individuálně na 

č. 283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč

 mládež, důchodci  25,- Kč 30,- Kč

Doprava: konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10, 

 17 a 10 min. pěšky

 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 

 C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky

 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

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

Jubilea

Dne 12.února 2011 tomu bude 
rok, co nás navždy opustila po 
dlouhé těžké nemoci v nedo-
žitých 67 letech maminka, babič-
ka paní doc. ing. Eva Klvačová, 
Csc., celosvětově uznávaná eko-
nomka. Vzpomíná dcera Blanka 
s manželem a s vnoučaty Verun-
kou a Martínkem. Kdo jste ji znali, 
prosím, vzpomeňte s námi.

V ÚNORU 2011 SLAVÍ
Faustová Božena
Havránková Anežka
Kotulič Tibor
Klosová Marie
Kunová Eva Ing.
Press Kamil
Pintrová Božena
Rádlová Marta
Machalová Dagmar

Mikulcová Jarmila
Nedvědová Jiřinka
Tyrkasová Věra
Tůmová Růžena
Slanina Jiří
Olivová Anna
Šenoldová Eliška

Vrtálek
Jaroslav

Zoulová Milada

7. února 2011 oslavil své 95. naro-
zeniny pan Josef Košťál. Hodně 
zdravíčka, štěstíčka, lásky a poho-
dy přejí Sylvinka, Vašík a Sárinka.

70. narozeni-
ny slaví paní 
Jana Hory-
nová a Jana 
Malešická. 
„Hodně štěstí 

a zdraví kolegyním z práce přejí 
čtyři Jany a Hanka”

Marie Lánová oslavila 9. února 
90 let. „Zdraví a spokojenost 
přeje do dalších let dcera Alena 
s manželem Václavem a celou 
rodinou.”

Manželé Věra a Josef Kylianovi 
oslavili 16. února 50 let spo-
lečného života. Hodně chuti do 
života přeje dcera Lenka s rodi-
nou, vnučka Lucie a vnouček 
Adámek.

Paní Jiřina 
J a n o u š k o v á 
oslavila 7. úno-
ra. 2011 své 
81. narozeniny. 
Hodně zdraví, 
klidu a pěk-

né chvíle pohody ze srdce přeje 
manžel Stanislav, dcera Stáňa 
s manželem, vnučky Jana a Petra 
s manželem. 

Dne 17. února 2011 slaví
80. narozeniny paní Božena 
Novotná. Hodně zdraví,štěstí 
a životního elánu do dalších let jí 
ze srdce přejí dcera Naďa, syno-
vé Milan a Jirka, vnoučata Petr, 
Ota, Zuzka a sestra Věra.

ZÁŘÍ 2010

Černíková Tereza 

Maxa Vojtěch

ŘÍJEN 2010

Černá Kristýna 

Čermák Alexej 

Čermák Antonín 

Dyršmíd Jiří 

Koďousková Aneta 

Mašková Adriana

LISTOPAD 2010

Kohoutová Josefína

Milena Vanessa

Messnerová Jana

Procházková Tereza

Škvára Marek

Zabloudilová Karin

Hovorka Matouš 

PROSINEC 2010

Brabcová Anežka Adriana

Dvořák Jaroslav

Jiroutková Andělka

Kuncová Ema

Půtová Pavlína 

Synková Michaela

Loskot Jakub

 

Svach Jakub

LEDEN 2011

Fleischhans Johann 

Chungu Lara

Kratochvíl Jan

Šedová Nela

Výročí

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

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme. V případě Vašeho zájmu o uveřejnění 
v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz. 
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografi e pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Starobohnické vánoční těšení. 
Tuto akci pravidelně pořádá Římskokatolická farnost Bohnice ve spolupráci
s radnicí Prahy 8.

Výherci, kteří obdrží dvě vstupenky do Divadla pod Palmovkou na představení 
G. B. Shawa: Svatá Jana, jsou: Eugenie Krauklis (Praha 8), Veronika Veselá 
(Praha 8), Bohumil Barochovský (Praha 8), Hana Šimlová (Praha 9) a Karolína 
Charvátová (Praha 8).

Správné znění tajenky z únorového čísla nám zašlete nejpozději do 28. února 
2011 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 
obdrží knihu o Praze 8: Libeň - 
zmizelý svět, vydanou Muzeem
hl. m. Prahy ve spolupráci s odbo-
rem kultury ÚMČ Praha 8.

Sudoku (lehká)
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Inzerce

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

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE, drobné zednické opravy, nástřik 
tapet, rychle, levně, kvalitně, leden 
a únor – výhodné zimní slevy 10% 
pro všechny. Tel.: 603 43 24 76.

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

PROVEDU LAKÝRNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 
51 45, 222 946 268, e-mail: kedar.
n@centrum.cz.

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

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – 
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů, 
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 
36.

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

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžov-
ní dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exeku-
ce, v soudní žalobě, neoprávněně 
obsazený nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, zaplatím 
stěhování, dluhy na nájemném, pri-
vatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit 
i náhradní byt, domeček mimo Pra-
hu a pod. a dát čas na vystěhování. 
Seriozní jednání, platba v hotovosti. 
TEL: 222 94 10 32 nebo 603 42 00 
13.

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

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

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

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Boh-
nice. Výcvik auto – moto. Pro-
vozní doba: PO 16.00 – 18.00,

ÚT 17.30 – 19.00, ČT 16.00 
–18.00 hodin. Bližší informace 
na tel.: 603 80 63 70, www.auto-
skolatrio.cz. Další střediska na 
Praze 7 a 9.

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

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

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

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

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

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

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

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prá-
dlo se snadno vytáhne ke stropu 
- rychle schne a v koupelně nepře-
káží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 
35 84.

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

MASÁŽE ĎÁBLICE - Hřenská,  
záda + šíje 200,-Kč, masáž hlavy, 
medová, baňková masáž, lávové 
kameny, parafín na ruce, nápoj 
v ceně, dárkové poukazy. Tel.: 777 
76 36 05.

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

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

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

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

KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČO-
VÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.: 
739 67 78 91.
 
MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.  
Masáž klasická, čínská meridiáno-
vá, měkké techniky, baňkování, 
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.: 
732 26 20 10.

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.

HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ 
OBKLADAČ. Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce (odvoz sutě zajiš-
těn). Rekonstrukce bytů, kanceláří, 
domů a sklepních prostor. Tel.: 777 
67 03 26.

ČESKÁ EKO - DROGERIE pro Vaše 
zdraví! www.JakNaSkvrny.cz. 

MASÁŽE KOBYLISY, účinné reha-
bilitační, čínské, thajské a refl exní 
od zkušené terapeutky. Studio hned 
u metra Kobyliské nám. 6. www.
prahamasaz.cz. Tel.: 773 20 33 25.

PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPO-
LEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ vede-
me účetnictví, spravujeme domy, 
odborně likvidujeme družstva 
a společnosti, zakládáme společen-
ství vlastníků. Tel.: 721 28 23 79, 
e-mail: klensen@email.cz.  

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. Nepřetrži-
tě! Rekonstrukce koupelen a byto-
vých jader. Tel.: 603 42 19 68, 283 
88 13 75. 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ 
EVIDENCE vč. mzdové agendy pro 
podnikatele. Možnost podání při-
znání k dani z příjmu k 30. 6. 2011. 
Ing. Jaroslava Abrahámová, Křiží-
kova 53/52, 186 00 Praha 8 (u sta-

nice metra Křižíkova). Tel.: 603 
41 81 70, e-mail: j.abrahamova@
tiscali.cz. 

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

PROVEDU ZEDNICKÉ PRÁCE, 
obklady, dlažby, bytová jádra. Tel.: 
606 20 37 60.

MONTÁŽNÍ PLOŠINY NA PRONÁ-
JEM - 10-27m s obsluhou ,vhodné 
na úpravu a řezání stromů,opravy 
okapů, střech, světel a různé druhy 
výškových prací, včetně odklízení 
sněhu ze střech. Tel.: 602 33 26 
32.

PROVEDEME REKONSTRUKCE 
bytových jader, koupelen, bytových 
i nebytových prostor. Tel.: 603 41 
50 41, 603 41 62 22. stavba@t-
email.cz .

KOUPÍM I MALOU ČÁST ZAHRA-
DY nebo jakéhokoliv jiného pozem-
ku v Kobylisích a okolí. Dohoda jis-
tá. Tel.: 604 21 09 65.

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁN-
SKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské 
a dětské bez mytí od 60 Kč, dám-
ské od 80 Kč. Lze i večer a soboty. 
Důchodci a ženy na mateřské - sle-
va 10%. Praha 8 Čimice, Okořská 
38.Tel.: 233 55 66 12, 606 75 20 
53.

KRESLENÍM A BARVAMI K CEL-
KOVÉ POHODĚ. Kurzy pro děti 
i dospělé. Ing. Hlusičková, psycho-
logická poradna, Andrštova 4 – Pra-
ha 8. Tel.: 607 70 79 67, 284 81 99 
19, www.poradna.com.  

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
EVIDENCE, ZPRACOVÁNÍ VEŠ-
KERÝCH DAŇOVÝCH PŘIZNÁ-
NÍ, zajištění prodloužení lhůty pro 
podání přiznání daně z příjmu práv. 
a fyz. osob. Tel.: 606 68 77 24, e-
mail.: novakpt@seznam.cz.

PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO 
VLASTNICTVÍ. Tel.: 724 30 46 
03.

ZPRACUJI DAŇ. EVIDENCI včet-
ně daň. přiznání. Tel.: 606 57 10 
92.   

ZPRACUJI FO a menším fi rmám 
DE, účetnictví, mzdy, daňová při-
znání k DPH, silniční daň, DPPO, 
DPFO, včetně příloh, přehledů 
a veškeré administrativní agendy. 
Tel.: 602 95 61 22, e-mail: petr@
odstrcil.eu.
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BYTOVÉ DRUŽSTVO KATOVICKÁ 
prodává byty, 3+1 od 1 900 000,- 
Kč. Bližší informace na www.kato-
vicka.cz.

HLEDÁM BYT V PRAZE 8. 1. pat-
ro a výše. Jen klidná část v dosahu 
MHD. Panel a původní stav nevadí. 
OV nebo DV. Bezproblémoví souse-
dé. Tel: 776 00 88 17.

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU 
v Praze a okolí, garsonka – 2+1 
dle velikosti do 11.000, - Kč. Ceny 
včetně poplatků. Pro 2 osoby, neku-
řáci bez zvířat. Zařízení nerozhodu-
je. Děkuji za nabídky. Tel.: 220 80 
62 45, 605 84 50 88.

NABÍZÍME PRONÁJEM dvou bytů 
v Praze 8, 1+kk za 8.500,- Kč a 2+kk 
za 10.000,- Kč. Ceny včetně poplat-
ků a energií. Panelový dům. Zařízení 
na dohodě. Tel.: 777 02 01 80.

KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. Tel.: 606 
52 70 91, arborista@centrum.cz.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, 
OBKLADAČSKÉ - ZEDNICKÉ, 
rekonstrukce bytových jader-bytů, 
domů, sádrokartony.  Tel.: 603 18 
40 81, e-mail: olaolda@volny.cz. 

ZPRACUJI FINANČNÍ A MZDO-
VÉ ÚČETNICTVÍ, účetní závěrky, 
rekonstrukce účetnictví, daňové 
přiznání, přehledy a zastupování na 
úřadech. Kontakt.: simkovavierka@
gmail.com.

ANGLIČTINA - NĚMČINA - ITAL-
ŠTINA, výuka v Praze 8. Tel.: 605 
34 72 28.

HUBNĚTE ZDRAVĚ A JEDNODU-
ŠE!!! Osobní konzultace a indivi-
duální přístup. Tel.: 603 20 23 09. 
irenapetrakova@seznam.cz. 

REALIZACE A NÁVRHY ZAHRAD, 
jezírek, skalky, zídky, výsadby, 
trávníky. E-mail: revit@seznam.cz. 
Tel.: 604 92 80 69.  

RUŠTINA pro začátečníky. Tel.: 
605 45 86 57.

ANGLIČTINA na všech úrovních. 
Tel.: 605 45 86 57.

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

ČISTÍME KOBERCE A ČALOU-
NĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou 
profi  stroji Karcher. Domácnosti i fi r-
my. Cena od 15Kč / m2. Přizpůsobí-
me se vaším časovým možnostem, 

pracujeme i o víkendu. Doprava po 
Praze 8  ZDARMA. www.cistimeko-
berce.cz. Tel.: 777 71 78 18.

PILATES CVIČENÍ v Praze 8: KD 
Krakov, ZŠ Burešova Ďáblice a MŠ 
Korycanská Čimice. Více na www.
slunecnikruh.cz, cena 100/1x, 
850/10x nebo 1320,- Kč / škol. 
pololetí. Tel.: 602 74 87 29, 731 12 
44 85. 

KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo, 
OV, obecní), stav nerozhoduje, 
vyplatím dluhy, zaplatím privati-
zaci, zajistím další bydlení. Platba 
hotově, stěhování nespěchá. Byt do 
výměny mám zajištěn a doplatek. 
Tel.: 777 14 05 75. 

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

SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY 
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček, 
Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, 
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, 
Braunerová, V. Bukovac aj. Za obraz 
lokomotivy, auta od Kreibicha nebo 
Ronka zapl. cca 10 000,- Kč. Dále 
platíme hotově zl. Svatovácl. duká-
ty aj. zlaté mince – zl. ruble, rak.
kor. atd. Porcelánové fi g. Míšeň, st. 
šavle atd. Starožitnosti Interantik, 
Praha 9, Pod Pekárnami 3, naproti 
st. Metro B - Vysoč. Tel.: 283 89 33 
34, 605 82 94 40 po 10 hod.

„NJ VÝUKA A DOUČ. Solidnost. 
Trpělivost.” Tel.: 728 81 85 65. 

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

MASÁŽE ruční i na terapeutickém 
lehátku. Praha 8. Tel.: 602 87 68 
64. 

ZAPLATÍM  HOTOVĚ ZA BYT 
V PRAZE. Tel.: 722 13 18 16.

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

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

VYŘEŽU KŘOVÍ, vykopu staré 
stromy s kořeny, vyklidím sklep 
i půdu, odvezu – přivezu a jiné. 
Tel.: 725 76 64 17.

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GALVA-
NICKOU ŽEHLIČKOU pro vyhlaze-

ní a vyčištění pleti. Nyní za zaváděcí 
cenu 500,- Kč. Karlín. Tel.: 602 28 
84 44.

GARÁŽE K PRONÁJMU,  P 8 - 
BOHNICE, jedno i dvě stání, vlast-
ní hodiny, 6 x 3 m a 9 x 3 m. Tel.: 
777 21 33 21. 

PRONAJMU MALÝ DOMEK 2 
+ 1 s velkou zahradou v Dolních 
Chabrech. Cena  11 000,- Kč / měs. 
+ poplatky. Tel.: 777 96 77 17. 

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
v ulici Na Sypkém 4, u zastávky 
Vosmíkových. Cena 1 500,- Kč / 
měs. Tel.: 603 41 50 41. 

HLEDÁME PRONÁJEM 2 + kk. 
Tel.: 773 48 30 98.

GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ 
K PRONÁJMU v ul. Křižíkova. Tel.: 
602 28 84 44.

NEMÁTE KDE MASÍROVAT? Pro-
najmeme Vám vybavenou místnost 
v Karlíně. Tel.: 602 28 84 44.  

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, 
daňového přiznání, několikaleté 
zkušenosti z různých oborů. Kon-
takt: Roman Kasýk. Tel.: 603 45 73 
51, e-mail: kasyk@volny.cz.

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, da-
ňové evidence, mezd, daní. Rychle, 
spolehlivě, cena dohodou. Tel.: 224 
82 92 93, e-mail: harantovahana@
seznam.cz.

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

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
V PRAZE 8 se zaměřením na foni-
atrii a ORL přijme lékaře foniatra či 
ORL na celý, či částečný úvazek, 
též možnost brigády. Dobře place-
né. Informace na e-mailu: lenka.
bouskova@seznam.cz  a Tel.: 774 
22 91 70.

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
V PRAZE 8 přijme logopeda na 
úvazek 0,2 – pouze pátek. Infor-
mace na e-mailu: lenka.bouskova@
seznam.cz. Tel.: 774 22 91 70.

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

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

ANGLIČTINU, CHEMII, MATEMA-
TIKU doučí vysokoškolačka s dlou-
hodobou překladatelskou praxí. 
Cena dohodou. Tel.: 737 05 97 09. 

4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8, ve 
Zdibech, prodám 2 parcely na rodin-
ný dům, 773 m2 a 932 m2. Cena 
900,- Kč za m2. Stavba za 3 roky. 
Tel.: 602 31 22 12, 602 21 50 14.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Botanická zahrada hl. m. Prahy
Nádvorní 134, 
171 00 Praha 7 – Troja
www.botanicka.cz

Ptačí budky a krmítka 
do 27. 2. / denně 9 – 16 h
venkovní expozice Areál JIH, výstavní sál
Na výstavě se seznámíte s různými druhy budek pro ptáky hnízdících v duti-
nách a polodutinách. Vystaveny budou především budky pro sýkory, špačka 
obecného a další drobné pěvce;  nebudou chybět ukázky polobudek pro 
rehky domácí, konipasy bílé a lejsky šedé.  

Cyklus přednášek s promítáním, čtvrtky od 17.30 / výstavní sál
17. 2. Léčíme se ovocem a zeleninou – Jana Arcimovičová
24. 2. Lednicko-valtický areál – Dagmar Fetterová 
 3. 3. Provence a jihozápadní Alpy –Petr Hanzelka
10. 3. Romantické historické parky Německa – Eduard Chvosta
17. 3. Orchideje západní Papuy – Aleš Dvořák
24. 3. Orchideje České republiky – Jan Ponert
31. 3. Anglické parky a zahrady – Eva Smržová

Kamenožroutky a dřevožroutky aneb Podzemní svět saprofytů 
a bakterií, do 27. 2. / úterý – neděle 9 – 16 h, skleník Fata Morgana
Fotografi cká výstava unikátních snímků hub a bakteriálních kolonií, které se 
za příhodných podmínek vytvářejí v řadě opuštěných důlních děl si klade za 
cíl ukázat návštěvníkům pestrý organický svět ve světě anorganickém...

Orchideje
18. 3. – 27. 3. / úterý – neděle / 9 – 17 h, skleník Fata Morgana
Už šestým rokem se skleník Fata Morgana na začátku jarní sezóny doslova 
„rozsvěcuje” stovkami květů orchidejí. Vystaveny budou bohatě kvetou-
cí hybridy osvědčených rodů, zajímavé novinky, které teprve míří na trh, 
a také kříženci, které v květinářství nespatříte. Nebudou chybět ani původní 
druhy orchidejí z tropů celého světa. 
Prodej rostlin a substrátů  / Poradenství / Víkendová průvodcovská služba 
zdarma

Více na www.botanicka.cz
Pozor! Od 28. 2. do 4. 3. bude skleník Fata Morgana z důvodu každo-
roční údržby uzavřen!!!
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