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Vážení spoluobčané,

ten, kdo nechce v osmém pražském obvo-

du lelkovat, to má jednoduché. I letos občané 

všech věkových kategorií mohou využít nepře-

berné množství nabídek jak smysluplně trávit 

volný čas. A to i v mrazivých únorových dnech.

Uvedu namátkou jen několik z nich. Nejen 

pro ty nejmenší provozujeme dětské kluby Karlík a Osmík. Za poslední 

čtyři roky jsme opravili přes padesát hřišť a sportovišť. I na nich se kaž-

dým rokem konají klání v rámci oblíbené akce Sportuje celá Praha 8. 

Děti i dospělí stále více navštěvují i zmodernizované Divadlo Karla 

Hackera. Vůbec oblast kultury patří mezi silné stránky „osmičky”. Kdo 

by neznal pravidelné akce jako Starobohnické vánoční těšení nebo Kar-

línský masopust. Úžasnou atmosféru farmářských trhů v Karlíně netře-

ba připomínat. V prostorách radnice se konají zajímavé, především his-

torické výstavy, nyní například o osudových okamžicích české státnosti.  

Každý milovník přírody jistě často navštěvuje Botanickou zahradu 

- včetně skleníku Fata Morgana, Ďáblický a Čimický háj, Drahaňské 

údolí nebo loni krásně opravený park kolem Invalidovny. Pro majitele 

psů jsou určeny psí louky, na té libeňské se pravidelně konají akce 

Psí den a Psí řidičák. Nezapomínáme ani na seniory. Stačí se podívat 

na obsáhlou nabídku Centra aktivizačních programů. Je toho samo-

zřejmě mnohem více, co osmá městská část letos nejen svým obča-

nům nabízí. Vyberte si, neváhejte. 

Závěrem bych Vás rád pozval k návštěvě facebookových stránek 

Vaše Praha 8 (facebook.com/praha8), kde dostanete nejnovější infor-

mace a postřehy z dění kolem Vás.

S úctou 
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Zpravodajství

Patriot rozjel internetovou televizi
V osmém obvodu začala na konci loňského 

roku fungovat internetová televize TV Praha 8. 

Autorem projektu, ale i kameramanem, střiha-

čem a hlasem, který reportáže provází, je Jiří 

Vítek. Dříve profesionální hasič, který v roce 

2007 „zběhl” k televiznímu pořadu 90 minut 

na TV Barrandov. 

„Vzhledem k tomu, že jsem v té době in-

tenzivně psal na webové stránky policista.cz 

a pozary.cz, myslel jsem, že jde o nabídku psát 

například pro web TV Barrandov, ale nakonec 

jsem na obrazovce TV Barrandov odsloužil ne-

celé tři roky jako redaktor nejdříve pořadu 90 

minut a následně hlavních zpráv,” sdělil Vítek 

ke své minulosti.

Po odchodu z Barrandova začal pracovat jako 

PR manažer v dětském centru Kroužky na Vlta-

vě. „Moje funkce se dá jednoduše přiblížit, asi 

jako když smícháte reklamního poradce s od-

dílovým vedoucím. Protože zůstávalo spous-

tu času, tak jsem se rozhodl točit reportáže 

o Praze 8, kde žiji celý život, tedy 39 let. Je to 

zkrátka můj koníček, při kterém se odreagu-

ji. Vzhledem k tomu, že mně radnice vychází 

vstříc, mohu kdykoliv získat vyjádření jejích 

zástupců vlastně k čemukoli,” řekl Vítek.

Co byl na začátku spíše test nebo zábava, 

začalo díky Facebooku a jiným sociálním sítím 

přerůstat do nečekaných rozměrů. Co se týká 

všech regionálních internetových televizí, je TV 

Praha 8 pravidelně mezi desítkou nejsledova-

nějších v celém Česku. A to některé mají zá-

zemí, štáby a jsou plně profesionální. „Posled-

ní reportáž o chystané přestavbě obchodního 

centra Krakov je v současné době sledovaností 

absolutně nejvýše. Ale populární jsou i fi lmová 

místa, ve kterých ukazuji, kde se jaký známý 

snímek v Praze 8 natáčel,” pochlubil se.

Často ho kontaktují zástupci jiných regionál-

ních televizí, například z Kladna nebo Českých 

Budějovic a vyptávají se co a jak. Byli třeba za-

skočeni tím, že k natáčení používá fotoaparát, 

přestože se touto metodou už dnes točí i velké 

fi lmy jako například část snímku Lidice. „Prostě 

je to levné a skvěle se to stříhá,” vysvětlil.

Vítek má spoustu nápadů, jak nabídku TV 

Praha 8 rozšířit. Nicméně už znovu pracuje pro 

velkou televizi, nyní jako redaktor Receptáře 

Prima nápadů a to zas nezbývá tolik času. Po-

dle něj se nebrání spolupráci s nadšenci, kteří 

přijdou s atraktivními tipy, nebo mu budou za-

sílat videa o Praze 8 klidně i z mobilních tele-

fonů.

A kde je možné reportáže z Prahy 8 vidět? 

Nejjednodušší cestou je kliknout na www.

tvpraha8.cz nebo si na Facebooku najít TV 

Praha 8.V případě zájmu můžete Jiřího Vítka 

kontaktovat na jirivitek@seznam.cz. -jf-

Pro Jiřího Vítka je připravování reportáží o dění v Praze 8 koníčkem

Chystaná rekonstrukce parku 

u Libeňského zámku, který je s ob-

libou využíván ke svatebním obřa-

dům, by novomanželům a jejich 

hostům neměla přinést výraznější 

komplikace. Všechny práce se totiž 

uskuteční s maximálním ohledem 

na probíhající svatební obřady. Týká 

se to prací jak stavebních, tak při 

úpravách zeleně. Tedy téměř výluč-

ně ve dnech, kdy se neoddává. 

Počítá se i s rozdělením opravy 

na etapy tak, aby byl přístup do Li-

beňského zámku a parku minimálně 

omezen. Cesta z ulice U Libeňského 

zámku, která je svatebčany nejvíce 

používaná, bude podle předpokladů 

rekonstruována v době „odstávky” 

svateb, tedy v termínu od 28. dub-

na do 9. května 2012. 

Cílem proměny parku je obnovit 

jeho reprezentační charakter. Ob-

nova je koncipována v historické 

podobě úprav z počátku 20. stole-

tí, ale návrh respektuje současnost 

a zahrnuje budoucí provozní, komu-

nikační i společenské potřeby této 

části Libně.  -jf-

Rekonstrukce parku svatebčany neohrozí

Jiří Vítek si vyzkoušel práci redaktora například 
i v Íránu 
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K prodeji bytů v Karlíně chybí jen krůček
Radnice Prahy 8 v minulých čty-

řech letech úspěšně prodala přibliž-

ně pět tisíc bytů do rukou opráv-

něných nájemníků, a to převážně 

v severní části osmého obvodu. 

Budovy v Karlíně a dolní Libni tehdy 

privatizovat nešlo, protože sloužily 

jako zástava úvěru u Evropské in-

vestiční banky. Ta poskytla peníze 

na jejich rozsáhlé opravy po kata-

strofálních povodních v roce 2002. 

Nyní se zdá, že cesta k jejich pro-

deji je otevřená. „Chybí v podstatě 

poslední krůček, tím jsou rozhod-

nutí Zastupitelstev Hlavního města 

Prahy a Městské části Praha 8,“ říká 

zástupce starosty Prahy 8 Ondřej 

Gros, který má v gesci majetek 

obce.

Jak nyní vypadá snaha radni-
ce Prahy 8 privatizovat domy 
v Karlíně a dolní Libni?

Stojíme před podpisem smlouvy 

mezi hlavním městem a Městskou 

části Praha 8, která zruší blokaci 

domů u Evropské investiční banky, 

která vyplývá ze smlouvy o úvěru. 

V podstatě tak chybí už jen schvá-

lení tohoto kroku zastupitelstvem 

osmého obvodu, a také Hlavního 

města Prahy. To naše se koná již 

22. února, chtěl bych na něj obča-

ny pozvat.

Máte pro toto rozhodnutí poli-
tickou podporu?

Jsem přesvědčen, že všichni ko-

aliční zastupitelé tento krok pod-

poří, je to stěžejní bod koaličního 

programu. Počítám i s podporou 

některých opozičních zastupitelů, 

kteří privatizaci v Karlíně dlouhodo-

bě podporují.

Co bylo při překonávání překá-
žek privatizace nejtěžší?

V celé záležitosti hrály důležitou 

roli tři subjekty. Hlavní město Praha 

jako subjekt úvěru, Městská část 

Praha 8 jako majitel domů a Ev-

ropská investiční banka. Již před 

volbami v roce 2010 jsem se snažil 

podnikat kroky vedoucí k privatiza-

ci, protože mi osobně bylo líto, že 

lidé z Karlína a částečně i Libně tuto 

šanci nedostali. Největším zádrhe-

lem byl přístup lidí z magistrátu, 

což se radikálně změnilo s nástu-

pem nového primátora Bohuslava 

Svobody. Byl ochoten se o problé-

mech bavit, řešit je a nakonec jsme 

se domluvili.

Cítil jste silný tlak ze strany 
karlínských nájemníků obec-
ních bytů, aby k odprodeji do-
šlo? 

Tlak vyplýval už z volebních vý-

sledků v Karlíně, kde strany prosa-

zující privatizaci dostaly výraznou 

podporu. Samozřejmě tamní ná-

jemníci se v posledních měsících 

často ptali, jak to vypadá, jaké 

kroky jsme podnikli. Chápu je, je to 

přirozené, dělal bych to také. Vždy 

ale byli slušní a rád bych jim podě-

koval i za trpělivost.

Nájemníky bude přirozeně nej-
více zajímat, za kolik si byt bu-
dou moci koupit...

V současnosti máme zadány 

orientační posudky u některých 

domů od nezávislých znalců, které 

skutečně nedokážeme ovlivnit. Tak-

že být konkrétní ještě nelze. Mohu 

ale říct, že nepůjde o několikanásob-

ky cen ve srovnání s již skončenou 

privatizací v severní části Prahy 8. 

Ceny ale vyšší budou, občané jistě 

pochopí, že byt v opraveném domě 

v Karlíně má jinou hodnotu, než 

v panelovém domě na okraji Prahy. 

V neposlední řadě musela radnice 

Prahy 8 zaplatit zmíněný úvěr.

Procedurální podmínky privati-
zace zůstanou stejné?

Budeme vycházet ze zásad již 

skončeného prodeje. Například 

jednou z podmínek uskutečnění 

privatizace bude zájem minimál-

ně padesáti procent nájemníků 

v domě. Tak jako tehdy budeme 

dbát na naprostou otevřenost 

a transparentnost. Nájemníky bu-

deme pravidelně o našich krocích 

informovat.

Kolik bytů se bude nabízet?
V Karlíně a dolní Libni půjde 

zhruba o 1800 bytů, další více než 

dvě stovky chceme prodat v Čimic-

ké ulici v Bohnicích a také u Ládví 

v Kobylisích. -vk-

Zástupce starosty Prahy 8 Ondřej Gros tvrdí, že pro urychlení 
privatizačního procesu sehrála velkou roli rovněž změna na postu 
pražského primátora

Foto: verpa

Foto: verpa
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Internet zdarma lze využít 
i v parku nebo na hřišti

Bezplatný internet se v Praze 8 rozšířil 

o další lokalitu, kde je možné se k němu při-

pojit. Tentokrát jde o oblast Primátorské ulice 

v Libni a přilehlého parku a dětského hřiště 

Košinka.   

„V rámci rekonstrukce objektu a služebny 

Městské policie v Primátorské ulici byla rozší-

řena metropolitní datová infrastruktura, kte-

rou provozuje Městská část Praha 8. V této 

lokalitě byla vybudována internetová přípojka 

služebny a zároveň nový vysílač projektu bez-

platného internetu WiFi ePraha 8,” informoval 

předseda komise pro informatiku RMČ Praha 8 

Josef Slobodník. 

Bezplatné internetové připojení je optimali-

zováno pro přenosné zařízení jako jsou note-

booky a tablety vybavené WiFi přijímačem. 

„I tento krok souvisí s naší snahou pokrývat 

stále více dalších veřejných míst na území Pra-

hy 8,” prohlásil starosta osmého obvodu Jiří 

Janků, který má oblast informatiky v gesci.

Radnice Prahy 8 službu bezdrátového in-

ternetového připojení zavedla v červnu 2009. 

V současné době ho využívá zhruba deset tisíc 

lidí. Například na podzim loňského roku byly 

spuštěny další tři přípojné body, a to na veřej-

ných místech v Bohnicích.

Internetové připojení, které městská část 

zdarma nabízí, je omezené například rychlostí. 

Také jsou vymezené určité stránky, ke kterým se 

uživatel nepřipojí. Nelze například stahovat fi lmy 

či hudbu, omezení se vztahuje také na servery 

s nevhodnou tématikou. Naopak jsou občané in-

formováni o dění v obci či na magistrátu hlavní-

ho města. K dispozici je také internetová verze 

měsíčníku Osmička. Ačkoliv je služba proti jiným 

poskytovatelům omezená, fakt, že je zdarma, 

může pomoci těm, kteří by si třeba nemohli 

běžné připojení dovolit. Pro registraci stačí ote-

vřít webové stránky projektu www.epraha8.net, 

sekci registrace. Zde je potřeba vyplnit údaje 

a odeslat požadavek na zřízení účtu. Na e-mail 

uvedený při registraci přijde žádost o autoriza-

ci. Přihlášení se provádí prostřednictvím úvodní 

webové stránky ePraha8, kde je v pravém hor-

ním rohu pole pro vložení jména a hesla.

V případě, že občané potřebují s připoje-

ním poradit, mohou využít infolinky na čísle 

270 000 955, a to v pracovní dny od 9 do 17 

hodin.  -red-

Funkčnost internetového připojení si vyzkoušel i starosta Prahy 8 Jiří Janků

Foto: verpa

Pokud chcete komunikovat se čle-

ny vedení radnice za ODS, můžete je vy-

hledat na Facebooku a zeptat se na vše, 

co vás zajímá.    Nebo využijte e-mailů: 

jiri.janku@praha8.cz (bezpečnost, životní 

prostředí, informatika), vladimira.ludkova@

praha8.cz (kultura, sociální a zdravotní pro-

blematika) ondrej.gros@praha8.cz (majetek)

a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

Zastupitelé KSČM v Praze 8 mají pro ob-

čany tuto nabídku: Vytipujte největší problé-

my naší městské části, pokusíme se je spolu 

s vámi řešit. Volejte 284 825 820, 283 840 612 

nebo 723 914 602 - poradna pro bezradné. 

E-mail: info@nakorabe.cz. Od pondělka 

do pátku od 8.00 do 16.00 hodin.

ČSSD zve občany do svého sídla v Zen-

klově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvo-

lenými v Praze 8. To se uskuteční 21. února

a 20. března od 17 hodin. Telefon: 

721 029 892, e-mail: ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 

diskuzi o budoucnosti naší městské části. Vo-

lejte, prosím, zastupitele Petra Vilguse (tel.: 

602 807 082, e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz, 

skype kontakt „vilgus”, twitter: @pvilgus). 

Sledujte naše zastupitele a zelené z Prahy 8 

na Facebooku, následujte nás na Twitteru.

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se 

zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte 

se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem 

naší městské části. Kontaktovat nás můžete 

na telefonu 222 805 138 (Michal Šustr) nebo 

e-mailu: Michal.Sustr@praha8.cz.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8 

pořádá 29. února od 18 hodin setkání svých 

zastupitelů a dalších představitelů s občany 

na téma privatizace bytů a o dalších otázkách 

života v Praze 8. Uskuteční se v přízemí sídla 

ÚMČ Praha 8 (bílého domu), ulice U Meteoru 

6. Za Volbu pro Prahu 8 srdečně zve Václav 

Musílek.

Setkání s politiky

Zpravodajství
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Doprava

K domovu pro seniory bude jezdit MHD
Dobré zprávy zejména pro obyvatele Domova 

pro seniory v ulici Kubíkova v Ďáblicích připravila 

Městská část Praha 8. Díky plánovanému pro-

dloužení linky číslo 295 budou midibusy zastavo-

vat přímo před vchodem do Domova pro seniory. 

Jeho obyvatelé proto již nebudou muset absol-

vovat náročnou půlkilometrovou cestu k nejbližší 

zastávce MHD.

„Dohoda o prodloužení linky číslo 295 je vý-

sledkem jednání s Regionálním organizátorem 

Pražské integrované dopravy a Technickou sprá-

vou komunikací hl. m. Prahy. Midibus, který 

přijíždí z Proseka do Nemocnice Na Bulovce, se 

po projetí areálem nebude vracet stávající trasou, 

ale vyjede ulicí Davídkova přímo na Ládví, odkud 

bude pokračovat ulicí Čumpelíkovou a Žernosec-

kou až k Domovu pro seniory Ďáblice, kde se 

bude otáčet,” informoval radní pro dopravu Matěj 

Fichtner, který celý záměr inicioval. 

V rámci projektu se počítá s výstavbou dvou 

nových zastávek v ulici Čumpelíkova a konečné 

zastávky před Domovem pro seniory. Výstavba 

zastávek bude fi nancována z prostředků městské 

části, provoz linky zajišťuje ROPID. 

„Prodloužení stávající midibusové linky má 

celou řadu výhod především pro naše seniory. 

Všechny midibusy jsou nízkopodlažní a dopravce 

předem počítá s tím, že touto linkou bude ces-

tovat větší množství lidí starších a se sníženou 

pohyblivostí. Také plánovaná trasa midibusu 

je vynikající, senioři se mohou pohodlně dostat 

na stanici metra Ládví, ale také přímo do areálu 

Nemocnice Na Bulovce a k dalším zdravotnickým 

zařízením, potřebují-li navštívit lékaře. A to vše 

jen několik kroků od domova k zastávce. Linku 

však budou moci využít i běžní cestující, takže 

se zlepší i dopravní dostupnost pro občany, kteří 

bydlí v okolí. Celý projekt je již připraven a čeká 

se pouze na schválení rozpočtu na únorovém za-

sedání zastupitelstva,” dodal Fichtner. 

V minulém roce realizovala MČ Praha 8 spolu 

s Nemocnicí Na Bulovce výstavbu dvou nových 

zastávek midibusu číslo 295 přímo v areálu ne-

mocnice.  -red-

 Bezpečnost na přechodech se zvyšuje
Radnice Prahy 8 chce zvyšovat 

bezpečnost na vybraných přecho-

dech a i letos pokračuje v jejich 

osvětlování. Vidět a být viděn je 

základní předpoklad bezpečnos-

ti silničního provozu. I k tomuto 

účelu slouží zejména ve večer-

ních a nočních hodinách systém 

přisvětlení přechodů pro chodce. 

Jedná se o zvýraznění vlastní-

ho místa přechodu pro chodce 

a chodce na něm. 

K jejich osvětlení dojde napří-

klad v ulicích Střelničná - u sta-

nice metra Ládví, Pod Sídlištěm 

– přechod do ulice Vršní u Kata-

strálního úřadu, Lodžská - u za-

stávky autobusu Katovická, Lodž-

ská – přechod v blízkosti ulice Ře-

šovská, Těšínská a v ulici Zhoře-

lecká – přechod v křižovatce ulic 

Bohnická, Radomská a Zhořelec-

ká.

Tuto akci si Praha 8 z větší části 

fi nancuje sama. K tomuto účelu je 

v návrhu rozpočtu vyčleněno 800 

tisíc korun.

Úprav se rovněž dočká přechod 

v ulici Peckova v Karlíně, který je 

neúměrně dlouhý. Návrh projektu 

je již zpracován, realizace akce je 

zahrnuta do plánu BESIP. -rw-

Využití parkovišť P+R se lehce snížilo
Počet vozidel parkujících na parkovištích P+R druhým rokem po sobě 

přesáhl hranici 900 tisíc. V loňském roce zde našlo své místo 923 178 au-

tomobilů. Bylo to o deset tisíc méně než v roce 2010. Na území hlavního 

města je nyní 17 parkovišť typu P+R s celkovou kapacitou zhruba 2 900 

míst. „Umístění vozidel na P+R je jednoznačně nejvýhodnější formou par-

kování v metropoli. Cena dvacet korun za den je oproti sazbám na ko-

merčních parkovištích naprosto zanedbatelná,” zdůraznil mluvčí Technické 

správy komunikací Tomáš Mrázek.

Nejvyužívanější parkovištěm P+R roku 2011 byl Chodov u brněnské 

dálnice D1 (217 710 vozů), následovaly Letňany u stejnojmenné konečné 

stanice metra trasy C (187 061 vozů) a třetí příčku obsadilo parkoviště 

Černý Most I (121 786 vozů). 

Na území osmé městské části v současnosti fungují tato zařízení u sta-

nic metra Ládví a Palmovka. I tam došlo k mírnému poklesu zájmu. 

„Možná některé motoristy odradilo zvýšení celodenního poplatku z deseti 

na dvacet korun, ke kterému došlo v polovině loňského roku. Možná ale 

lidé v době krize a vysokých cen pohonných hmot obecně méně jezdí 

auty,” míní Mrázek. -vk-

Využití parkovišť P+R v Praze 8
 2010 2011 
Ládví 26 132 25 253 
Palmovka 14 066 13 585
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Radnice osmé městské části se 

rozhodla pokácet staré nemocné 

topoly v blízkosti stanice metra In-

validovna. Vycházela ze závěrů den-

drologického posudku, který potvrdil 

jejich špatný zdravotní stav. Nejen 

obyvatelé přilehlého sídliště se ale 

nemusejí znepokojovat úbytkem 

zeleně. Na jaře a na podzim letoš-

ního roku se uskuteční výsadba no-

vých dřevin. Stromy budou pečlivě 

vybrány tak, aby vhodně zapadaly 

do městského prostředí.

„Všichni máme v paměti několik 

neštěstí, která se stala v nedávné 

době a viníkem byl padlý nemocný 

strom. Musíme si uvědomit, že jde 

o zdraví lidí a i leckdy naoko zdravé 

stromy mohou během chvilky i za-

bíjet,” prohlásil starosta Prahy 8 Jiří 

Janků. 

Na sídlišti Invalidovna se nachází 

velké množství dožívajících topolů 

vlašských a topolů kanadských. Jed-

ná se o krátkověké stromy s křehčím 

dřevem, vyžadující dostatečně hlu-

boké, vlhké a propustné půdy. „V ta-

kových podmínkách je topol schopen 

vytvořit mohutný kořenový systém. 

Strom je tak za optimálních podmí-

nek dobře ukotven. Na sídlišti Inva-

lidovna tato kritéria bohužel nejsou 

splněna,” vysvětlila Marcela Kňour-

ková z odboru životního prostředí.

Provozní bezpečnost topolů se 

již v relativně mladém věku začíná 

pozvolna snižovat. Dřevo postupně 

křehne a dochází ke zlomům i zdra-

vých větví. U starších stromů je vel-

ký výskyt hniloby dřeva. Při silnějším 

větru často odpadávají velké a silné 

větve, může dojít i k vyvrácení celé-

ho stromu. Pokáceným topolům bylo 

přes 40 let. „Právě tyto kombinace 

a nevhodně zvolené místo výsadby 

vedly k zadání a zpracování znalec-

kého posudku. Za případné kompli-

kace spojené s kácením a výsad-

bou nových dřevin se samozřejmě 

omlouváme,” řekla Kňourková. -jf-

Foto: verpa

Nová barva v třídění odpadů je červená
Na území Prahy 8 je od loňského prosince 

umístěno sedm červených stacionárních kontej-

nerů určených pro sběr drobných vysloužilých 

elektrospotřebičů a baterií. Ke žlutému, modré-

mu a zelenému kontejneru tak nyní přibyla nová 

nádoba na tříděný odpad. Červené kontejnery 

byly na Praze 8 rozmístěny díky spolupráci Ma-

gistrátu hlavního města Prahy a neziskové spo-

lečnosti ASEKOL zabývající se zpětným odběrem 

elektrozařízení. V Praze je celkem 122 červených 

kontejnerů, po celé republice téměř 1500.

Drobné elektrospotřebiče bohužel stále často 

končí ve směsném odpadu a na skládkách, kde 

z nich unikají nebezpečné látky jako olovo nebo 

rtuť. I proto ASEKOL inicioval myšlenku vytvořit 

červené kontejnery. Díky nim se k recyklaci do-

stane více elektra a budou tak ušetřeny druhot-

né suroviny, které z nich lze získat. Kromě plastů 

je to např. měď, zlato, stříbro či platina. „Vě-

říme, že červené kontejnery občanům usnadní 

a zpříjemní třídění elektrospotřebičů, které jsou 

běžnou součástí našeho života. Zároveň kontej-

nery mohou přivést k třídění ještě mnohem více 

lidí, což je naším cílem,” uvedla Hana Ansorgová, 

manažerka komunikace společnosti ASEKOL.   

Do kontejnerů patří baterie a drobná elek-

trozařízení jako například kalkulačky, rádia, 

drobné počítačové vybavení, discmany, telefony 

a elektronické hračky. Naopak není určen pro 

sběr televizorů, počítačových monitorů, zářivek, 

úsporných žárovek a velkých domácích spotřebi-

čů jako jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. 

Tato větší zařízení se vybírají na sběrném dvoře, 

při mobilním svozu, případně je možné je ode-

vzdat v prodejnách nebo opravnách elektrospo-

třebičů. -vk-

Stanoviště červených 
stacionárních kontejnerů:

KD Ládví
Zhořelecká - konečná bus 200
OC Draháň - parkoviště
Ládví - metro
Křižíkova - metro
Palmovka
Bulovka- Chlumčanského

Vážení spoluobčané, majitelé psů,
Městská část Praha 8 se snaží zlepšovat životní prostředí ve kterém se 

denně všichni pohybujeme. Zajišťuje služby v úklidu veřejných prostran-

ství a zeleně. Vysazuje a obnovuje zeleň na sídlištích, revitalizuje parky 

pro odpočinek v příjemném a klidném prostředí. V rámci projektu „Čistá 

osmička” se obec snaží udržet pořádek na frekventovaných místech jako 

jsou zastávky tramvají, autobusů nebo vstupy před stanicí do metra. 

Denně se ale potkáváme s občany, kteří při venčení po svém pej-

skovi neuklidí. Radnice Městské části Praha 8 se denně setkává se 

stížnostmi občanů upozorňujícími na znečištěné chodníky psími ex-

krementy.            

Touto cestou bychom chtěli požádat všechny majitele psů, aby vyu-

žili papírových sáčků umístěných u košů na psí exkrementy a po svém 

mazlíčkovi uklidili. Papírové sáčky na psí exkrementy jsou pravidelně 

doplňovány v rámci služeb pro občany. Předem děkujeme všem maji-

telům „psích miláčků”, že budou myslet na ostatní spoluobčany a ex-

krementy nejen z chodníků uklidí.  

Máme také rádi pejsky, ale i Vy sami určitě oceníte čistý chodník 

a veřejnou zeleň bez nepříjemných nástrah.

Zaměstnanci odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8

„Máme rádi pejsky, ale…”

Nové stromy nahradí 
nemocné topoly
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ÚNOR - ČERVEN 2012

Jirsíkova – Malého
6. 3., 10. 4., 29. 5. 
 
Kollárova (mezi ul. Křižíkova 
a Pernerova)
14. 2., 13. 3., 17. 4., 5. 6. 

Pobřežní – U Nádražní lávky
21. 2., 20. 3., 24. 4., 12. 6.

Pernerova – Šaldova
28. 2., 27. 3., 15. 5., 19. 6.

Pobřežní – Thámova
3. 4., 22. 5., 26. 6.

Petra Slezáka – Urxova
6. 3., 10. 4., 29. 5.
 
Pernerova – Sovova
14. 2., 13. 3., 17. 4., 5. 6.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
21. 2., 20. 3., 24. 4., 12. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
28. 2., 27. 3., 15. 5., 19. 6.

Nekvasilova ( parkoviště za TJ)
3. 4., 22. 5., 26. 6.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
6. 3., 10. 4., 29. 5.
 
Na Vartě
14. 2., 13. 3., 17. 4., 5. 6.

Kašparovo náměstí 
21. 2., 20. 3., 24. 4., 12. 6. 

Pod Labuťkou – Prosecká
28. 2., 27. 3., 15. 5., 19. 6.

Kandertova - Lindnerova
3. 4., 22. 5., 26. 6.

Nad Rokoskou – Kubišova
6. 3., 10. 4., 29. 5.
  
Na Truhlářce (parkoviště)
14. 2., 13. 3., 17. 4., 5. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
21. 2., 20. 3., 24. 4., 12. 6.

Ke Stírce - Na Stírce 
28. 2., 27. 3., 15. 5., 19. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
3. 4., 22. 5., 26. 6. 

U Slovanky – Dolejškova
22. 2., 28. 3., 2. 5., 6. 6.

Štěpničná (parkoviště)
29. 2., 4. 4., 9. 5., 13. 6. 

Davídkova – Taussigova 
(parkoviště)
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6. 

Třebenická - Sebuzínská 
(parkoviště)
14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6. 

Roudnická (za Bešťákovou)
15. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5.

Modřínová – Javorová
22. 2., 28. 3., 2. 5., 6. 6. 
 
Kubíkova – (u DD)
29. 2., 4. 4., 9. 5., 13. 6. 

Havránkova – Šimůnkova
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6.  

Šimůnkova 
(slepý konec)
14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6.

Janečkova
15. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5.

Hlaváčova 
(parkoviště)
22. 2., 28. 3., 2. 5., 6. 6. 
 
Burešova
29. 2., 4. 4., 9. 5., 13. 6. 

Kurkova (parkoviště)
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
8. 2., 14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6. 

Pakoměřická – Březiněveská
15. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5.

Na Pecích – Chaberská
22. 2., 28. 3., 2. 5., 6. 6. 
  
Služská – Přemyšlenská
29. 2., 4. 4., 9. 5., 13. 6. 

V Mezihoří (u plynojemu) 
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6. 

Na Pěšinách - Pod Statky
8. 2., 14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6.

Uzavřená
15. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5.

Trojská - Nad Trojou
9. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
  
Na Dlážděnce - U Sloupu (par-
koviště)
16. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Písečná – Na Šutce 
23. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Třeboradická - Košťálkova
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Havlínova – Pohnertova
9. 2.,15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
 
Libišská (parkoviště) 
16. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Podhajská pole 
(parkoviště)
23. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.
  
Gdaňská - Toruňská
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Hnězdenská - Olštýnská 
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Mazurská 
(u trafostanice)
9. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
  
Řešovská - Zelenohorská
16. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5. 

Zhořelecká – Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
23. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

V Nových Bohnicích – K Farkám
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Dolákova – Hackerova - Kusého
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6. 

K Mlýnu – Chorušická
9. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
 
Mlazická  
16. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.  

Fořtova – Do Údolí
23. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Korycanská – K Ládví
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Pod Vodárenskou věží 
(východní konec)
6. 3., 10. 3., 29. 5. 

Stejskalova - U Rokytky
14. 2., 13. 3., 17. 3., 5. 6. 

Pekařova - Jestřebická
21. 2., 20. 3., 24. 3., 12. 6.

Valčíkova - Na Truhlářce
28. 2., 27. 3., 15. 5., 19. 6. 

K Haltýři – Velká skála
3. 4., 22. 5., 26. 6. 

Frýdlantská 
(parkoviště u ul. Žernosecká)
22. 2., 28. 3., 2. 5., 6. 6.
 
Batličkova
29. 2., 4. 4., 9. 5., 13. 6. 

V Zahradách - Na Sypkém
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6. 

Braunerova – Konšelská
8. 2., 14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6.

V Zámcích (u domu 51/64)
15. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5. 

Nad Rokoskou – Na Úbočí
15. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6.

Nad Popelářkou
22. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6. 

Křivenická – Čimická 
29. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6.

Ratibořská – Radomská 
(parkoviště)
8. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5., 
27. 6.

Pod Vodárenskou věží 
- Nad Mazankou
9. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
 
Drahorádova
16. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Lindavská
23. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

U Pekařky 
1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.  

Chaberská – Líbeznická
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 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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Rozbil výlohu obchodu
Z neznámého důvodu 42letý ob-

čan Moldavské republiky 27. ledna 

ráno u metra Invalidovna tloukl 

do skleněné výplně prodejny po-

travin. Tu nakonec rozbil, vzápětí 

byl však zadržen hlídkou policie. 

Muž svým jednáním způsobil škodu 

minimálně za 15 tisíc korun. Pří-

pad byl zpracován ve zkráceném 

přípravném řízení a spisový ma-

teriál byl spolu s podezřelým pře-

dán státnímu zástupci s návrhem 

na podání návrhu na potrestání. 

Se šroubovákem 
do auta

Mladá žena se 23. ledna ve ve-

černích hodinách pokusila v ulici 

Na Kopečku vloupat do osobního 

motorového vozidla značky Peu-

geot. Rovněž za pomoci šroubo-

váku se pak o půl hodiny později 

snažila dostat i do vozu Hyundai 

na Libeňském mostě. U obou aut 

poškodila zámky. Policejní hlídka ji 

zadržela a dotyčná byla pro pro-

vedení všech potřebných úkonů 

předána spolu se spisovým ma-

teriálem Službě kriminální policie 

a vyšetřování k zahájení trestního 

stíhání. 

Kradla bourbon
Chuť na zcizený alkohol měla 

15. ledna 33letá žena, která ráno 

v ulici Na Hrázi v prodejně potra-

vin odcizila dvě lahve bourbonu 

v hodnotě 540 korun. Zlodějka si 

tyto lahve vložila do své kabelky 

a poté prošla kasou bez zaplacení, 

v prostoru za pokladnami ale byla 

zadržena pracovníkem ostrahy. 

Žena se uvedeného skutku dopus-

tila, ačkoliv byla za obdobný čin 

v posledních třech letech odsou-

zena. Byla umístěna do cely a spi-

sový materiál byl předán státnímu 

zástupci s návrhem na podání ná-

vrhu na potrestání.  

V Česku neměla co dělat
Hlídka policie byla 8. ledna ně-

kolik minut po půlnoci zavolána 

do baru v Zenklově ulici s tím, že 

se zde nachází zákaznice, která 

bezdůvodně odmítá uhradit svo-

ji útratu a opustit bar. Po příjezdu 

policie na místo dotyčná dluh srov-

nala. Při provedené lustraci však 

bylo zjištěno, že se jedná o 39letou 

ženu z Ruska, které byl v roce 2007 

vystaven výjezdní příkaz, tudíž se 

na území České republiky zdržova-

la neoprávněně. Byla předána cizi-

necké policii k dalšímu řízení. 

Ničil majetek bývalé 
přítelkyně

Zcela neadekvátně zareagoval 

24. ledna 37letý muž, který se před 

polednem v Nekvasilově ulici ne-

pohodl se svojí bývalou přítelkyní 

a ve vzteku začal kopat do jejího 

vozidla VW Golf. Následně pěstí 

rozbil pravé i levé zadní stahovací 

okna u vozidla (viz foto), a když 

poškozená chtěla zavolat policii, 

vytrhl jí telefon z ruky a hodil s ním 

o zem. Celkově jí způsobil škodu 

čtyři tisíce korun. Své jednání tak 

bude muset vysvětlovat na úřadu 

osmého obvodu ve správním řízení. 

Neměl řidičák, 
policistům neujel

V brzkých ranních hodinách 

22. ledna hlídka policie projížděla 

Zenklovou ulicí, přičemž na křižo-

vatce s Horňáteckou si povšim-

la osobního motorového vozidla 

Mercedes. Řidič po spatření hlídky 

prudce akceleroval a začal ujíždět 

směrem do Libně. Na výzvy k za-

stavení řidič nereagoval a na ná-

městí Na Stráži prudce odbočil vle-

vo do Davídkovy ulice, a následně 

na nájezd do Liberecké. Když 

hlídka začala dotyčného dohánět, 

řidič Mercedesu prudce zabrzdil, 

vyběhl z vozidla a utíkal směrem 

do Střížkovské ulice. Ve vozidle 

nechal 35letou ženu. Muž na dru-

hou výzvu s výstrahou, že bude 

použito donucovacích prostřed-

ků, zastavil. Následnou lustrací 

bylo zjištěno, že 42letý muž má 

odebrán řidičský průkaz a přiznal, 

že z tohoto důvodu před policisty 

ujížděl a následně utíkal. Případ 

je stále v šetření. 

Neovládal agresivitu
I o takové zážitky není na poli-

cii nouze. 11. ledna před čtvrtou 

hodinou ranní byla hlídka policie 

přivolána do Nemocnice Bulovka, 

kde se nacházel agresivní 29letý 

muž z Běloruska. Urážel personál 

nemocnice a následně i zasahují-

cí hlídku policie. Dotyčný nedbal 

výzev policistů, kteří byli nuceni 

použít donucovací prostředky. Při 

zajištění stupňoval svoji agresivi-

tu, sprostě všem nadával a kladl 

aktivní odpor, přičemž se snažil 

vyvolat konfl ikt se zakročujícími 

policisty. 

Na MOP Libeň byl muž umístěn 

do cely, kde pěstí bušil do mříží 

a zároveň do nich začal i kopat. 

To vše za doprovodu velmi hla-

sitých sprostých nadávek. Toto 

mu však nestačilo a začal kopat 

i do zdi. Posléze svoji agresivitu 

opět obrátil proti mřížím, kte-

ré uchopil oběma rukama a za-

čal s nimi cloumat v úmyslu je 

vyvrátit a neustále policistům 

nadával. Muž byl opakovaně vy-

zván, aby zanechal svého jednání 

s výstrahou použití donucovacího 

prostředku. Na výzvy nereago-

val, policisty častoval vulgárními 

výrazy a stále se snažil mříže 

vyvrátit. Policisté využili svého 

oprávnění a použili slzotvorný 

donucovací prostředek. Po po-

užití donucovacího prostředku 

muž ještě na pár chvil zvýšil svoji 

agresivitu. Nicméně pod vlivem 

účinku látky zanechal svého jed-

nání. Když to situace umožnila, 

byl dotázán, zda požaduje lékař-

ské vyšetření, na což muž zarea-

goval tak, že opět sprostými slovy 

nadával policistům. Nicméně i tak 

policisté v pravidelných několika- 

minutových intervalech kontro-

lovali zdravotní stav zajištěného 

muže. Své jednání tak bude mu-

set vysvětlovat ve správním říze-

ní na úřadu osmého obvodu, kam 

byla věc oznámena. 

 npor. Zdeněk Pohunek,

 zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY
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V předchozím článku našeho seriálu jsme se 

v rámci problematiky úniku nebezpečných lá-

tek zmínili rovněž o prostředcích improvizované 

ochrany. Dnes navážeme tématem ukrytí oby-

vatelstva, v jehož úvodu vysvětlíme  pojem pro-

středky individuální ochrany.

Starší generace si jistě vzpomene na školní 

předmět branná výchova a pravidelná cvičení 

s ochrannými maskami. Jaká je situace v této 

oblasti dnes a co to vlastně jsou prostředky in-

dividuální ochrany? Na rozdíl od prostředků im-

provizované ochrany, které si můžeme zhotovit 

svépomocí, jde v tomto případě o speciální pro-

středky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla 

před škodlivými účinky otravných, radioaktivních 

a biologických látek. Zahrnují dětské ochranné 

vaky a kazajky, dětské masky, masky pro dospě-

lé, ochranné fi ltry a ochranné oděvy. Stejně jako 

v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech 

světa se v období míru s jejich použitím nepo-

čítá. Jako doplňující opatření v rámci evakuace 

a ukrytí by byly tyto prostředky vydávány pou-

ze za stavu ohrožení státu a válečného stavu, 

a to  vybraným skupinám obyvatelstva - dětem 

a mládeži do 18 let a jejich doprovodu a osobám 

ve zdravotnických, sociálních nebo podobných 

zařízeních a jejich doprovodu. O výdejních mís-

tech uvedených prostředků by bylo obyvatelstvo 

úřady včas informováno. Ostatní občané si mo-

hou v případě  zájmu tyto prostředky kdykoli za-

koupit ve specializovaných prodejnách (seznam 

prodejen například na stránkách www.mvcr.cz). 

Hovoříme-li o ukrytí obyvatelstva, máme 

na mysli tzv.  stálé a improvizované úkryty. Stá-

lými úkryty rozumíme stálé tlakově odolné úkry-

ty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné sys-

témy podzemních dopravních staveb – v Praze 

vybrané úseky metra a Strahovský automobilo-

vý tunel. Stálé úkryty byly budovány v období 

studené války. Tvoří je trvalé ochranné prostory 

v podzemních  částech staveb nebo stavby sa-

mostatně stojící. Jsou vybaveny technologiemi, 

které umožňují dodávky nezávadného vzduchu, 

elektrické energie a pitné vody. Řada těchto úkry-

tů byla vybudována jako dvouúčelové stavby, tj. 

stavby využívané v době míru jako sklady, gará-

že, kina, kavárny apod. K ukrytí obyvatelstva by 

dnes sloužily v případě vyhlášení stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu. V současné době se 

takové úkryty  vzhledem ke změně mezinárod-

ní politické situace a zároveň fi nanční náročnosti 

více nestaví a naše pozornost se proto přesouvá 

na  úkryty improvizované. Jde o předem vybrané 

objekty a prostory (například podzemní garáže, 

sklepy) vhodné po provedení jednoduchých úprav 

pro improvizované ukrytí obyvatelstva. K ochra-

ně obyvatelstva před toxickými účinky nebezpeč-

ných chemických látek se v době míru využívají 

přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných 

budov. Jde zpravidla o místnosti a prostory na od-

vrácené straně od zdroje nebezpečí, utěsněné 

proti pronikání těchto látek.

Ukrytí obyvatel Prahy řeší organizačně tzv. Plán 

ukrytí hl. m. Prahy, který je součástí Havarijního 

plánu hl. m. Prahy. Seznam stálých úkrytů a stanic 

metra s ochranným systémem a instrukce k vy-

typování a vybudování improvizovaného úkrytu 

naleznete na webových stránkách www.praha.eu 

(menu: Magistrát hl. m. Prahy/Odbory MHMP/Od-

bor krizového řízení/Informace o ukrytí).

V Praze se nachází v současné době necelých 

800 funkčních stálých úkrytů s kapacitou asi 

116 tisíc osob. Ochranný systém metra je scho-

pen pojmout zhruba 350 tisíc obyvatel, Strahov-

ský automobilový tunel přibližně 15 tisíc obyvatel.

Hl. m. Praha se jako jeden z mála regionů Čes-

ké republiky snaží o zachování stávajících stálých 

úkrytů. Bez vedení jejich evidence a pravidelných  

kontrol ze strany Hasičského záchranného sboru 

hl. m. Prahy by tento úkrytový fond, do kterého 

byly vloženy nemalé fi nanční prostředky, zřejmě 

velmi rychle zanikl. -obok-

HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Ukrytí obyvatelstva 

Bezpečnost
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Chcete v Praze 8 halu plnou bezdomovců?  

Fórum

Po roce tu máme opět téma, které vždy po-
hne s veřejností v Praze 8. Nedivím se, problé-
my s bezdomovci jsou prostě „evergreenem”. 

Podle mého názoru se na podobných téma-
tech ukazuje, jak každý jednotlivý komunální 
politik uvažuje a jaký je jeho přístup k lidem 
z vlastního města. Přístup můj i ODS je ná-
sledující: Byli jsme zvoleni lidmi z Prahy 8, je 
naší povinností hájit jejich zájmy. Nemůžeme 
a nechceme spasit svět na jejich úkor. 

Druhý přístup vypadá na první pohled ná-
ramně šlechetně. Pomůžeme bezdomovcům 
(narkomanům, odsouzeným atd. nechť si ka-
ždý dosadí podle svého), naši občané to musí 
prostě pochopit, protože MY máme přece 
pravdu a je to tak správné. Nedodáme však, 

že nebudou bydlet před naším domem, ale 
před domy našich spoluobčanů, a že toto řeše-
ní se děje na jejich účet. Jim se zhorší bezpeč-
nostní situace, před jejich domovy bude více  
nepořádku, oni budou mít větší obavy o děti.

Všimněme si proto, kdo chce do Karlína 

a Libně přivést další stovky lidí bez přístřeší. 
Stačí si přečíst články v tomto fóru. 

Občanští demokraté chápou, že osud těchto 
lidí je těžký. Nesouhlasí však s tím, aby pro-
blémy celého města byly stále řešeny zhorše-
ním kvality života občanů Prahy 8. Je mnoho 
lokalit, které jsou pro postavení haly či sta-
nového městečka vhodnější. Nechť jsou tedy 
využity.

Pokud je však takové zařízení vybudováno 
proti vůli místních, je nutné, aby magistrát 
poskytnul kompenzace. To znamená trvalé na-
výšení počtu městských strážníků, více peněz 
na volnočasové aktivity dětí a nahrazení všech 
škod, které v souvislosti se zvýšeným počtem 
bezdomovců nastanou. 

Ondřej Gros
zástupce starosty 
MČ Praha 8 za ODS

ODS: Naši občané nesmějí být otloukánky 

Vážení spoluobčané, před více jak půl ro-
kem jsme podobné téma v Osmičce 7/2011 již 
řešili. Dnes ho tu máme opět v bledě modrém. 
Populismu neubylo, jen místo alkoholu máme 
v nadpise „nafukovací halu”. 

Musím zopakovat své teze z minula. Hlavní 
město Praha bohužel ani v současnosti nemá 
schválenou koncepci, jak řešit problém bez-
domovectví na svém území. Nějaké pokusy tu 
jsou, ale s příchodem „nové” vlády na velké 
radnici to vypadá, že připravené dokumenty 
budou vyhozeny a „moudří” lídři našeho hlav-
ního města začnou pracovat na úplně novém 
dokumentu.

Vedení naší městské části odmítlo umístění 
haly pro bezdomovce na našem území (ostatní 

„ohrožené”  MČ se zachovaly naprosto stejně). 
V době vydání této Osmičky však „hrozba” 
umístění haly na Rohanském ostrově dočas-
ně pominula. Ale to nám neřeší problém, jak 
pomoci lidem bez domova. Minule jsem nabá-
dal k bytové výstavbě. Jelikož je tento názor 
ze strany vedení MČ dlouhodobě v nemilosti, 

tak velice provizorním a dočasným řešením je 
postavení nafukovací haly například na území 
MČ Praha 8. Uvědomme si, že letošní zima za-
tím není tak krutá, ale pro člověka bez stře-
chy nad hlavou a ústředního topení je každá 
zima bojem o holé přežití. Lepším řešením 
této situace je výstavba nových azylových 
domů a nocleháren, které budou rozptýleny 
po celém území hl. města Prahy. Ale jak jsem 
poznamenal výše, to problém bezdomovectví 
neodstraní, ale jen částečně řeší jeho násled-
ky.

Proto Vás všechny žádám k toleranci a po-
chopení, když každý bude sobecky hájit pou-
ze svoje osobní zájmy, v důsledku to přinese 
pouze nové a mnohem závažnější problémy.

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8 
za KSČM

Kde usnout a nezmrznout?!

Stejné téma jsme na tomto místě řešili před 
rokem a dá se říci, že se během těch zhruba 
12 měsíců nepodařilo s tímto problémem nijak 
uspokojivě pohnout. Názor TOP 09 na halu, stan 
či jakkoliv budeme zařízení o kapacitě cca 120 
lidí nazývat, se nezměnil. Nepovažujeme jej 
za trvalé řešení, nechceme, aby vůbec muselo 
docházet k postavení tohoto druhu přístřešku 
na území Prahy 8 či kdekoliv jinde v Praze a oko-
lí. Za řešení nedostatku lůžek pro bezdomovce 
považujeme zřízení několika nízkokapacitních 
zařízení rozmístěných po celé Praze. Pokud by 
takových zařízení vzniklo několik (například 
o kapacitě 30 – 50 lůžek) v různých částech Pra-
hy, budeme usilovat i o vzniku zařízení na na-
šem území. Problematických lokalit na Praze 8 
je hned několik, je tedy lepší i pro většinovou 
společnost akceptovat, že s fenoménem bezdo-
movectví je třeba bojovat, snažit se jeho dopa-

dy eliminovat adekvátními sociálními službami, 
které by měly vést k snaze resocializovat tyto 
osoby.

Zřízení denního centra pro bezdomovce nebo 
noclehárny se však vždy dotkne nějaké konkrét-
ní lokality. Život ve velkém městě, jakým Pra-
ha je, s sebou přináší řadu nepříjemných jevů 
a bezdomovectví k nim patřilo, patří a patřit 
bude. Nelze se tedy k těmto lidem stavět xeno-

fobně, nelze před tímto problémem zavírat oči, 
ale je třeba přicházet s návrhy řešení. O nalezení 
řešení se snaží ve spolupráci s městskými částmi 
i Magistrát hl. města, navrhuje mimo jiné prá-
vě zřizování nízkokapacitních center, vyčlenění 
několika tzv. tréninkových bytů určených pro 
bezdomovce apod. Překážkou v realizaci těchto 
opatření jsou bohužel často právě představitelé 
městských částí, kteří souhlasí s tím, že je třeba 
lůžka zřizovat, ale už odmítají, aby se tak dělo 
na jejich území. 

TOP 09 je stranou, která se nebojí čelit pro-
blémům otevřeně a navrhuje často na první po-
hled nepopulární, avšak potřebná a dlouhodobě 
přínosná řešení. Zřízení ubytovacího zařízení 
o nízké kapacitě s návaznými sociálními služba-
mi na našem území podporujeme a považujeme 
za nezbytný díl naší odpovědnosti. Místa vhodná 
pro tento typ zařízení na Praze 8 rozhodně jsou.

Markéta Adamová
radní MČ Praha 8 
za TOP 09 

Opět po roce řešíme otázku kam s bezdomovci, až přijdou mrazy



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

13ÚNOR 2012

Fórum

Politici se rádi předvádějí jako podporovatelé so-
ciálních služeb. Mají však rádi jen „voňavou práci”, 
která jim přináší body u voličů: předávání kytiček 
stoletým, otvírání domovů důchodců, vánoční roz-
lévání rybí polévky apod. Každodenní a nikdy ne-
končící pomoc lidem bez přístřeší do této kategorie 
nepatří. 

Na konci minulého roku majitel úspěšné české 
fi rmy daroval Praze nafukovací halu pro bezdomov-
ce a slíbil platit její provoz. V provozu měla být teh-
dy, když by nízké teploty osoby bez přístřeší ohro-
žovaly na životě. Praha ovládaná ODS a TOP09 
měla udělat jediné – vybrat místo pro toto zařízení. 
Zastupitelé Strany zelených byli v kontaktu s dár-
cem haly, kterému jsme pomáhali s realizací jeho 
plánu. Vládnoucí politici včetně těch z Prahy 8 však 

udělali maximum pro to, aby se plán nezdařil. I le-
tos budeme v novinách číst oznámení o umrzlých 
lidech v ulicích města. 

Bezdomovci jsou lidé jako my, kteří se – z vlast-
ní viny nebo vlivem okolností – dostali na ulici. 
Nezaslouží si despekt, smrt vlivem mrazů nebo od-
sudky kvůli vzhledu či tělesnému pachu. Je třeba 

jim pomoct tam, kde se vyskytují a poskytnout jim 
i v zájmu většinové společnosti služby, jaké potře-
bují. Ubytování pro období zimy, sprchu, lékařské 
ošetření, právní servis při zařizování dokladů a asi-
stenci v případě zájmu o návrat do běžného života. 
Je v pořádku, pokud tyto služby budou poskytová-
ny tam, kde se vyskytují – třeba v okolí Palmov-
ky. A říkám to, přestože zde sám bydlím a do škol 
a školek zde chodí moje děti.

Kdyby nešlo o lidské životy, bylo by úsměvné, 
s jakým údivem pražští politici vždy na přelomu 
roku objeví problém mrznoucích bezdomovců. Hala 
darovaná a fi nancovaná soukromníkem nebyla ide-
ální ani defi nitivní řešení. Byl to ad hoc pokus o po-
moc lidem v nouzi, když se o ně dlouhodobě ne-
starají ti, kteří by se z titulu své funkce starat měli.

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8 
za Stranu zelených

Zelení: Pro bezdomovce pomoc, ne smrt v ulicích

 Vyřeší to jejich problémy?

Tak jako v jiných evropských městech se i v Pra-
ze denně setkáváme při cestě do práce, z práce 
nebo na nákup s bezdomovci. Stojí u obchodních 
center a na hlavních křižovatkách MHD jako jsou 
Palmovka, nebo Ládví a podobně. Snažíme se je 
nevnímat, rychle okolo nich projít do bezpečí do-
mova. Jsou to lidé, kteří propadli sociálním sítem 
našeho státu na samé dno společnosti. Opravdu 
jim pomůžeme tím, že vytvoříme na pláních Ro-
hanského nábřeží stanové ghetto? 

Myslím, že budeme pouze a jenom koncentro-
vat problém na jedno místo. Tím místem je již tak 
dost problémové rozhraní Karlína a Libně. Stane 
se pouze a jenom to, že se v tak dost exponova-
ném místě zabydlí další lidé bez sociálních návy-
ků, kteří budou omezovat slušné občany bydlící 
v okolí. Až ustoupí zima, magistrát zbourá stany 
a přenese se celý problém na Prahu 8. Slíbené 

posily strážníků postupně zmizí. Co bude dál, si 
každý z nás dokáže představit. Navíc nafukovací 
stany, které má magistrát v úmyslu postavit, dle 
mého názoru vůbec nejsou vhodné k tomuto pou-
žití a bezpečnost nocležníků je sporná. Konstruk-
ce těchto stanů a nafukovacích hal již několikrát 
ukázaly, jak jsou nestabilní v momentě silného 

větru nebo těžkého sněhu. Celé toto řešení se mi 
zdá jednoznačně nekoncepční, ušité rychlou jeh-
lou s jednoznačným dopadem na obyvatele Prahy 
8. Hledat řešení je těžké a řeší se povrchně kaž-
dou zimu, jako kdybychom objevovali Ameriku. 
Musí se kromě prevence v tomto případě použít 
represe. 

Bezdomovci bez sociálních návyků musí poznat, 
že se nevyplácí žít mimo systém. Zároveň je tře-
ba použít více terénních pracovníků, kteří se bu-
dou věnovat jednotlivým případům a dávat šanci 
bezdomovcům na návrat do normálního života. Je 
třeba, aby se městští strážníci více věnovali pro-
blémovým lokalitám, kde se bezdomovci nachází 
a dávali svou stálou přítomností najevo, že zde se 
musí chovat slušně. Myslím, že si tím získají větší 
respekt v očích občanů, než když budou dávat bo-
tičky nebo měřit rychlost.

Petr Časar
člen dopravní komise 
RMČ Praha 8 
za Volbu pro Prahu 8

Lidé bez domova – současný fenomén metropole

Vedení radnice Prahy 8 odmítlo umístění na-
fukovací haly pro bezdomovce na Rohanském 
ostrově. Hala měla sloužit jako přístřeší pro 120 
lidí bez domova v případě, kdy tři dny po sobě 
teploty klesnou pod –10 °C.  Je pochopitelné, že 
o koncentraci bezdomovců na svém území nestojí 
žádná městská část z důvodů obav ze zhoršení 
bezpečnosti a života občanů a ohrožení životního 
prostředí v okolí, což je také argument Prahy 8.

Realita je však taková, že bezdomovci jsou 
součástí naší společnosti a nelze před nimi zavírat 
oči. Tento problém se týká celého území Prahy, 
proto je nutné ho řešit ve spolupráci Magistrátu 
hl. m. Prahy a městských částí. Městské části by 
se měly snažit k řešení problému bezdomovců 
přispět a MHMP by jako provozovatel haly měl 
zajistit dostatečná bezpečnostní opatření pro to, 
aby postavení haly občanům život nezhoršilo. 

Hala pro bezdomovce v období mrazů je 

však pouze provizorním krizovým řešením. Jis-
tě by bylo lepší, kdyby měl MHMP pro tyto úče-
ly k dispozici lůžka na ubytovnách nebo kdyby 
bylo postaveno více menších provizorních hal 
na různých místech Prahy. Provozovatelé ubyto-
ven však nemají o tuto klientelu zájem a městu 
najednou nastal problém, kde halu, kterou zís-
kalo jako sponzorský dar od jabloneckého pod-
nikatele, postavit. Nakonec však pravděpodobně 
bude zvolena varianta zajištění nočního provozu 

už existujících center poskytujících služby lidem 
bez přístřeší. Toto řešení bude navíc levnější než 
provoz velké nafukovací haly. 

Zima je pro bezdomovce těžkým obdobím, 
kdy bojují o holý život a někteří v důsledku mra-
zů umírají. Zajištění provizorního přístřeší jejich 
problém vyřešit nemůže, ale může zachránit 
lidské životy. Odborníci přitom odhadují v příš-
tích letech až trojnásobný nárůst počtu lidí bez 
domova. Je pravděpodobné, že k nárůstu dojde 
také v důsledku sociálně necitlivých reforem 
pravicové vlády. Vzrůstá počet lidí ohrožených 
chudobou, pro které je stále složitější pokrýt 
základní životní náklady svými příjmy. Ztrátou 
bydlení tak mohou být ohroženi například i se-
nioři, nezaměstnaní nebo lidé se zdravotním po-
stižením, kteří svoji situaci nezavinili. Proto je 
potřeba těmto skupinám podat pomocnou ruku 
například ze strany městské části. 

Jana Štollová
zastupitelka MČ Praha 8 
za ČSSD

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

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–ÚNOR 2012

PONDĚLÍ
 9 – 12 Přístup na internet 
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
 9 – 9.50 Francouzština pro mírně pokročilé
  (vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede paní Vorlíčková)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo  (vede pí Bodláková)
10 – 11.30 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
  Carbochová)
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848
13.15 – 14.15 Školička PC (WORD, Excel, vede ing. B. Bakula)
14.30 – 15.30 Školička PC (WORD, Excel, vede ing. B. Bakula)

ÚTERÝ
 9 – 9.45 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová)
9.45 – 10.30 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová)
 9 – 9.50 Conversational English: angličtina konverzační
  metodou „mírně pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 10.50 Topical English: angličtina – témata „středně
  pokročilí a pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
  pí Hubáčkové (jen za příznivého počasí)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická) 
10 – 11.30 Německý jazyk pro „večné začátečníky” 
  a mírně pokročilé (vede ing. Bartoš) 
11 – 11.50 Creative English: angličtina kreativně „věční 
  začátečníci a mírně pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou 
  pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 13.50 Školička PC a internetu - začátečníci 
  (vede pí Formanová) 
13 – 14.30 Přístup na internet
14 – 16 Taneční terapie (vede pí Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení a terapie tancem – vždy 3. 
  a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Trénink paměti 
10 – 10.50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
9.30 – 11 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
  tancem (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Anglický jazyk pro pokročilé (MUDr. Veselý) 

11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (MUDr.Veselý)
11 – 11.50 Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. Augusta)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
  (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
13 – 14 Přístup na internet 
13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
  pí Bc. Novotná)
13 – 13.50 Německý jazyk pro radost – mírně pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Německý jazyk pro radost – pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Trénink paměti (ergoterapeutka Bc. Novotná)
14 – 14.50 Školička PC a internetu 
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková) 
15 – 16 Německá konverzace pro pokročilé 
  (vede pí Solničková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
 9 – 9.50 Anglický jazyk pro začátečníky I
  (vede Ing. Soukupová)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
10 – 10.50 Anglická konverzace pro pokročilé
  (vede Ing. Kolářová)
10 – 11.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro začátečníky II
  (vede Ing. Soukupová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé
  (vede Ing. Kolářová) 
13 – 14.50 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 PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede PhDr. Holá) 

Programy PhDr. M. Holé
mimo první pátek v měsíci
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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

14. 2. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Drátování  s korálky a perletí
 Pomůcky: kleště, korálky
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20  Kč, pod vedením Alexandry Boušové

21. 2. ÚTERÝ VÝSTAVA 
 – UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
 Pražské módní salony s komentovanou přednáškou 
 Sraz na Ládví ve 16.30 hod. u fontány
 Pod vedením Marie Froňkové

28. 2. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Ubrousková technika- dárkové předměty, koláže 
 Pomůcky: nůžky, ubrousky
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20  Kč, pod vedením Alexandry Boušové

NORDIC WALKING - VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 8. 2., 15. 2., 22. 2. a 29. 2.
 Hole vlastní, nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením paní Ivy Hubené

PÉTANQUE BEZPLATNÉ TRÉNINKY 
 pod vedením profesionálů
 Každou STŘEDU od 14.00 hod.
 v zahradě Gerontologického centra
 (Koná se za každého počasí, máme i koule 
 do interiéru)

BOWLING Pondělky: 13. 2., 20. 2. a 27. 2.
 Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. 
 před hernou (spojení: autobus č. 162, stanice
 Osecká, Metro Kobylisy nebo Vozovny Kobylisy)
 Pod vedením Věry Dvořákové

Konverzační kurzy anglického jazyka
Lektor: Mgr. Jarmila Tichá, 2 skupiny:
 1. pondělí 9.30 – 11.00, od 9. 1. do 4. 6. 2012
 – zbývá pár volných míst
 2. úterý 9.30 – 11.00, od 10. 1. do 12. 6. 2012 
 – zbývá pár volných míst
 Počet lekcí: 20 (1 lekce trvá 1,5 hod.) 
 Cena: 800 Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit na re-
cepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 
286 883 676.

1. 3. ČTVRTEK BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY
 Od  13.00 hod.  v Gerontologickém centru
 Pod vedením  paní Hubené

20. 3. ÚTERÝ  DIVADLO BRODWAY
 Generálka představení: HAMLET
 Začátek v 11.00 hod.

Burza seniorů - Program na ÚNOR 2012Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Příprava na BŘEZEN 2012

 7. 2. od 12:00  - Kroužek šikovných rukou pod vedením 
pí M. Neckářové 

 7. 2. od 10:00 - Nordic walking pro začátečníky (vede 
Ing. M. Carbochová)

 9. 2.  od 13:00 - Kréta očima turisty – cestopisné promí-
tání s průvodním slovem ing. Brože

13. 2. od 13:30 - Valentýnský patchwork pod vedením pí 
S. Kyselové

14. 2. od 13:00 - Beseda na téma „fi losofi e zdravé stra-
vy” - na dotazy Vám bude odpovídat zkušený bylinkář

16. 2.od 10:00 - Zahrádky se budou brzy probouzet ze zim-
ního spánku - beseda s p. Frankem, odborníkem na okras-
né i užitkové zahradničení, přijďte se zeptat na vše, co Vás 
zajímá

16. 2. od 13:00 - Nemoci kloubů a léky proti bolesti be-
seda s pí Petříkovou a Mgr. Kubišovou z IKEMu.

20. 2. od 13:00  - Motýlci - tvoření z korálků pod vedením 
pí Urbanové)  

21. 2. od 10:00 - Nordic walking pro začátečníky (vede 
Ing. M.Carbochová)

23. 2. od 14:00  - Beseda s P. Brtníkem

23. 2. od 12:00 - Kroužek šikovných rukou pod vedením 
pí M. Neckářové 

27. 2. od 14:00  - Lužní lesy v rámci cyklu „Příroda-člo-
věk-krajina” s využitím fi lmů z Ekofi lmu s úvodním slovem 
RNDr. M Štulce 

28. 2. od 13:00 - Rohové záložky – dílnička s místostarost-
kou Mgr. V. Ludkovou (přiveďte s sebou přátele i vnoučata, 
výrobu záložek zvládne úplně každý)

Na právní poradnu, školičky PC a na německý jazyk, 
který vede každé úterý ing. Bartoš, je nutné se předem 

objednat na tel. čísle 283 881 848 nebo osobně v kance-
láři CAP. Ostatní jazykové kursy jsou již plně obsazené.

Všechny aktivity jsou kromě výše uvedených 
volně přístupné. 

 5. 3. od 13:00 – Dračí botičky – talisman pro štěstí z ori-
gamových korpusů pod vedením pí Luskové a sl.Láznové 
(k výrobě budete potřebovat klubíčko perlové příze, které při-
neste s sebou)

 6. 3. od 10:00 – Koncert žáků ZUŠ Praha 8, Taussigo-
va ul. 1150 – srdečně zveme všechny, kteří mají rádi hudbu 
a chtějí strávit příjemné dopoledne za zvuku krásných me-
lodií, do přednáškového sálu Centra aktivizačních programů 
v 1.patře DPS Burešova 12, vstup zdarma

19. 3. od 13:00 – Třešňové květy - tvoření z korálků pod 
vedením pí Urbanové  

Připravujeme
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Pétanque v Praze 8 se rozšiřuje
Za podpory Městské části Praha 8 probíhají 

v zahradě Gerontologického centra od polovi-

ny roku 2011 každou středu bezplatné tréninky 

pétanque pro seniory. Pod vedením zkušeného 

hráče Ivana Ondryáše se naši senioři začali se-

znamovat s tímto u nás dosud málo známým 

sportem a koncem léta se tréninků zúčastňovalo 

již 20 až 30 žen i mužů. Každý trénink začíná 

speciální rozcvičkou, následuje nácvik základ-

ních dovedností a pak cvičné zápasy dvojic nebo 

trojic. Tento sport si brzy získal srdce našich 

soutěživých seniorů a tak není divu, že i v těchto 

zimních dnech, když jsou teploty ještě nad nu-

lou, se scházejí a vůbec jim nevadí zkřehlé prsty. 

Pétanque je totiž velmi zajímavý sport, který 

se dá pěstovat v každém věku. Kdo by si myslel, 

že se jedná pouze o to, kdo hodí svou 70 dkg 

kouli ze vzdálenosti šest až deset metrů nejblíže 

malému košonku (prasátku), velice by se mýlil. 

Je to především kolektivní sport, při kterém spo-

luhráči nachodí stovky metrů po hřišti, studují 

postavení již hozených koulí, radí se, kdo a jak 

hodí další kouli, aby změnil situaci na hřišti a vy-

lepšil skóre svého družstva. Je to sport, který 

vyžaduje nejen ovládání těla a jeho rovnováhu, 

koordinaci pohybů, odhad síly a směru hodu, ale 

též přemýšlení o terénu, způsobu hodu, takti-

ce a hlavně vyžaduje týmovou spolupráci. Je to 

sport zvláště vhodný pro seniory, protože není 

silový, ale strategický.

Iniciativa MČ Praha 8 a propagace pétanque 

v časopise Osmička přinesla ani ne po půl roce 

své plody. V prvním turnaji seniorů, pořádaném 

pod záštitou a za podpory starosty MČ Praha 1, 

se naše ještě nezkušené družstvo umístilo sice 

až na čtvrtém místě, ale již v dalším otevřeném 

turnaji pro veřejnost „Sbohem léto 2011”, který 

pořádalo koncem září na Letné občanské sdru-

žení „Pétanque pro vás” za fi nanční podpory 

MČ Praha 7, naši senioři obsadili 1. a 3. místo 

z celkem 26 týmů. Citujeme z webových stránek 

pořadatele: „Finálový zápas i souboj o 3. místo 

byly velmi těsné. Vítězem se stal tým s názvem 

„K2” (Leoš a Lenka z Prahy 8) který porazil čes-

ko-francouzskou manželskou dvojici „No Name” 

(Marc a Anna). Třetí místo putuje do Ďáblic díky 

seniorskému týmu „Stoici! (Jarda, Ema a Miloš)”.

Koho by takové výsledky nepovzbudily? Naši 

senioři z Prahy 8 jsou dnes již dobrá parta a roz-

hodli se založit Sportovní klub pétanque jako 

Občanské sdružení při Praze 8. Jejich cílem je 

spoluvytvářet podmínky pro seniorský sport 

a propagovat pétanque, zvláště pro mládež. 

V blízké budoucnosti se chce Sportovní klub pé-

tanque stát registrovaným členem organizace 

ČAPEK (Česká asociace pétanque klubů) a re-

prezentovat MČ Praha 8 i na celonárodních sou-

těžích. Jaroslav Mrkvička, 

 člen pétanquového spolku 

 Gerontologického centra 

Na programu čtvrtečního 
Klubu seniorů Křižíkova je:

16. února: Zlatý déšť z korálků 
(místostarostka Vladimíra Ludková)

23. února: Dana a její hosté: Pís-
ničky na přání (akordeon)

 1. března: Italská Kampanie II. 
část (Ing. Jiří Burdych) – promítání 
s doprovodným slovem

 8. března:  Divoký západ USA
I. část (Ing. Jiří Burdych) – promí-
tání s doprovodným slovem

15. března: Krásy české krajiny 
(RNDr. Miloslav Štulc) –  promítání 
s doprovodným slovem

22. března: Divoký západ USA 
II. část (Ing. Jiří Burdych)-  promí-
tání s doprovodným slovem

29. března: Povídání o bylinkách 
a fi losofi e potravin - vyprávění 
zkušeného bylinkáře

 5. dubna: Výtvarné tvoření s mís-
tostarostkou Vladimírou LudkovouVýtvarné tvoření s místostarostkou Prahy 8 Vladimírou Ludkovou bude na programu každý měsíc 

Klub seniorů Křižíkova 
zve ke čtvrtečnímu setkávání 

(13.00 až 16.00 hodin) v novém kabátku. 
Přijďte s námi vytvořit novou tvář 

čtvrtečního klubového života. Začínáme 16. února. 
Vstup je bezplatný, stačí jen zazvonit na „klubovnu”. 

Těší se Zuzana Nykodýmová.
Křižíkova 50, Praha 8 – Karlín 

(v blízkosti metra Křižíkova)
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Žáci se účastní nové soutěže na prevenci
Městská část Praha 8 ve spolupráci s Čes-

kou společností AIDS POMOC, o. s., vyhlásila 

v rámci preventivních programů novou soutěž 

pro děti druhého stupně základních škol. Téma-

tem je tentokrát nemoc HIV/AIDS, respektive 

osvěta v této oblasti.

Žáci sedmých a osmých tříd přihlášených škol 

se nejdříve seznámili s problematikou HIV/AIDS 

formou besedy v Domě světla, která byla vedena 

zkušeným lektorem a poté si mohli za provozu 

prohlédnout i část prostor azylového domu. Již 

po besedě bylo patrné, že v nich zanechala vel-

ký dojem, neboť se nejednalo pouze o nezáživ-

nou přednášku, ale opravdu o diskusi, žáci měli 

prostor se ptát a této možnosti využívali. „Dojmy 

z návštěvy Domu světla a besedy by děti měly 

zachytit jakoukoliv literární formou. Nejde nám 

o preciznost slohového formátu, ale o sdělení 

toho, jaké pocity si odnášejí do svého dalšího ži-

vota,” uvedla radní Markéta Adamová, která sou-

těž iniciovala a samotné besedy byla přítomna. 

Městská část se touto atraktivní formou snaží 

podpořit a doplnit preventivní programy pro zá-

kladní školy. „V letošním školním roce se chys-

táme zaměřit ještě na další témata – šikanu 

a poruchy příjmu potravy. S každou oblastí nám 

jako garant pomáhá specializovaná nezisková 

organizace, která se na tu kterou problematiku 

zaměřuje. V případě HIV/AIDS se jedná o Českou 

společnost AIDS POMOC, o. s., které tímto vzdá-

vám svůj dík i za možnost bezplatného využití 

přednáškových prostor,” doplnila Adamová.

Vítěze v literární soutěži vybere porota slože-

ná jak ze zástupců osmé městské části, odbor-

ného garanta, tak učitelů. Avšak v takovýchto 

soutěžích platí více než kdy jindy, že je důleži-

té se zúčastnit a není nutné vyhrát. „Výhrou pro 

mě samotnou by bylo, kdyby se těmito projekty 

podařilo na děti co nejvíce zapůsobit a přivést 

je k zodpovědnému přístupu ke svému životu 

a zdraví,” uzavřela Adamová.

O výsledcích soutěže Vás budeme informovat 

a vítězné dílo bychom rádi otiskli i v měsíčníku 

Osmička. -red-

Zdravotní a sociální péče 

Tradiční novoroční setkání dob-

rovolníků, kteří se věnují seniorům 

v Centru aktivizačních progra-

mů v Burešově ulici v Kobylisích 

(CAP), ukázalo na fotografi ích ne-

tušenou krásu. Setkání se usku-

tečnilo v nedávno zprovozněné 

místnosti, která vznikla přístavbou 

centra a přízemní jídelny. Díky 

okolním vrostlým stromům a pro-

světlenému pojetí nové a největ-

ší místnosti centra pro seniory 

se návštěvníkům nabízí příjemný

výhled v každém ročním období. 

Počet dobrovolníků nejčastěji 

z řad samotných seniorů dosahu-

je již tří desítek a stále plynule 

roste. Někteří odešli za jinými 

koníčky, aby přišli jiní a obohati-

li celý tým. Velká většina z nich 

však v CAP působí od samého po-

čátku. Bez jejich nezištného za-

pojení by Centrum aktivizačních 

programů nemohlo existovat. 

„Setkání s nimi je pro mě vel-

kou motivací a pokaždé si říkám, 

že bych mohla ještě více přidat 

ve svých osobních aktivitách pro 

druhé. Mnozí z nich do aktivizač-

ního centra dojíždí i z velké dálky 

jen proto, aby provedli své po-

sluchače další lekcí, přednáškou, 

cvičením, povídáním nebo tvoře-

ním. Vždy odcházím plná nápadů 

na další rozvoj našeho centra,” 

konstatovala zástupkyně starosty 

Městské části Praha 8 Vladimíra 

Ludková, do jejíž gesce spadá 

zdravotnictví a sociální problema-

tika.   -red-

Radní Prahy 8 Markéta Adamová blahopřeje 
Daně Ivanovské, žákyni 9. třídy ZŠ Spořická 

Setkání dobrovolníků v korunách stromů
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Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ PRÁVNÍ PORADNA 
Kdy? 21. 2 a 20. 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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Pozvánky
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Zdravotní a sociální péče

Pěstounská péče: velmi záslužná činnost
Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je 

především právem a povinností obou rodičů. Ne 

všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své 

děti starat. V situacích, kdy děti nemohou z nej-

různějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je 

třeba využít optimální formu náhradní výchovy, 

což je mimo jiné  pěstounská péče.

Podle současné platné legislativy jsou do pěs-

tounské péče svěřovány děti, jejichž výchova 

není u rodičů zajištěna a zájem dítěte takové svě-

ření vyžaduje. Pěstoun je povinen o dítě osobně 

pečovat a  při péči o osobu dítěte vykonává při-

měřeně práva a povinnosti rodičů. Hlavním rozdí-

lem mezi pěstounskou péčí a osvojením je sku-

tečnost, že pěstoun nemá vyživovací povinnost 

k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho 

záležitosti má  jen v běžných věcech, neboť toto 

právo nadále náleží  rodičům. Pro posouzení způ-

sobilosti k výkonu pěstounské péče a k výchově 

dítěte se zjišťují rodinné, hospodářské a bytové 

poměry, morální a povahové vlastnosti, poměr 

k práci, vztahy k rodině a k dětem, zdravotní stav  

a citový potenciál.  Pěstounská péče končí zleti-

lostí dítěte. Může být také zrušena z důležitých 

důvodů rozhodnutím soudu, a to vždy,  jestliže 

o to požádá pěstoun.

Široce diskutovaná profesionální pěstounská 

péče je u nás uzákoněna v podobě pěstounské 

péče na přechodnou dobu. Tento institut umož-

ňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v náhradním rodin-

ném prostředí u proškolených pěstounů i krátko-

době a nemuselo trávit čas v ústavním prostředí. 

Tato forma péče by měla být v ideálním případě 

využívána pro všechny děti, které musí dočasně 

žít mimo vlastní rodinu. avšak zatím není příliš 

rozšířena.

U žadatelů o náhradní rodinnou péči lze rozlišit 

různé motivace – jiná je (či měla by být) u žada-

telů o osvojení a jiná u žadatelů o pěstounskou 

péči. U žadatelů o osvojení jde obvykle o touhu 

po uspokojení nenaplněného rodičovství, u ža-

datelů o pěstounskou péči je to snaha pomoci 

dětem, které to potřebují. Obecně lze říci, že bu-

doucí náhradní rodiče by měli být lidé vyrovnaní, 

schopní řešit své eventuální problémy s ohledem 

na svěřené dítě, obětaví, trpěliví, nepříliš nároční, 

kteří by vycházeli především z psychických i fy-

zických možností dítěte. 

V současnosti tvoří více než 90 procent veškeré 

pěstounské péče příbuzenská péče.

Velkým problémem při zprostředkování ná-

hradní rodinné péče je skutečnost, že většina 

žadatelů jsou zájemci o osvojení s poměrně vy-

sokými nároky na dítě. Zájem o individuální pěs-

tounskou péči je oproti osvojení mizivý a často 

se stává, že žadatelé o tuto formu péče mají 

v podstatě stejné požadavky (a motivaci) jako 

osvojitelé. Jen velmi málo z nich je schopno při-

jmout děti starší, odlišného etnika, sourozenec-

kou skupinu, děti problémové nebo fakt, že dítě 

zůstane v kontaktu se svými biologickými rodiči. 

Zájem o pěstounství na přechodnou dobu není 

v současnosti téměř žádný. Pro posílení zájmu 

o poskytování pěstounské péče má v nejbližší 

době dojít ke zvýšení dávek pěstounské péče. 

V současné době se připravuje novela zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí, dle které budou 

dávky pěstounské péče součástí tohoto zákona.

V obvodu Prahy 8 je pěstounská péče velmi 

rozšířena. Z valné většiny se jedná o příbuzen-

skou pěstounskou péči, kterou vykonávají pře-

devším prarodiče dětí, které nemohou být z nej-

různějších důvodů vychovávány vlastními rodiči. 

K 31. prosinci 2011 bylo v obvodu Prahy 8 cel-

kem sto dětí v pěstounské (či poručnické) péči. 

Zatímco žádost o zprostředkování osvoje-

ní podalo loni 14 žadatelů ze zdejšího obvodu, 

o zprostředkování pěstounské péče projevil zá-

jem pouze jeden žadatel.  

Pěstounská péče je činnost záslužná, ale zá-

roveň velmi náročná. Od pěstouna se očekává, 

že zvládne láskyplně pečovat o přijaté dítě, 

jeho výchovu, i kontakt a komunikaci s jeho 

biologickými rodiči (kteří rozhodně nebývají 

bezproblémoví) a mnohé další náročné situace. 

Přes veškeré tyto problémy jsou v obvodu Pra-

hy 8 pěstouni, kteří toto vše dokáží a poskytují 

přijatým dětem lásku, bezpečí a pevné rodin-

né zázemí. Věříme, že se v co nejkratší době 

podaří vytvořit příznivé podmínky pro rozšíře-

ní zprostředkované pěstounské péče: důstojné 

fi nanční ohodnocení, ucelený systém služeb 

a profesionální pomoci pro pěstounské rodi-

ny a hlavně atmosféru společenského ocenění 

a uznání. -red-

Sdružení primárně pomáhá ženám, často matkám s ne-

zletilými dětmi, abstinovat a nacházet řešení složitých život-

ních situací bez pomoci alkoholu. Výjimkou není ani pora-

denství pro rodinné příslušníky. Naše centrum se též zabývá 

osvětovou činností a pořádáním informačních seminářů. 

Bližší informace naleznete na telefonním 
čísle: 777 34 74 97  
e-mail: halfarova@almafemina.cz  
nebo www.almafemina.cz 

Sdružení pomáhá ženám se závislostí
ALMA FEMINA, o. s., je centrum pro ženy, které nabízí a poskytuje komplexní služby ženám 
s problematickým zneužíváním alkoholu. Zaměřuje se na dospělé ženy závislé na alkoholu, 
které podstoupily některou z forem protialkoholní léčby, především formu ústavní v psy-
chiatrické léčebně a následně podporovat jejich sociální začleňování a pracovat přitom 
s ohledem na jejich specifi cké potřeby a práva. Služby Centra jsou však také zaměřeny 
na ženy, které neabsolvovaly pobyt v psychiatrické léčebně.  
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A jak komunikujete 
s úřadem vy?

Existují skupiny obyvatel, pro které návště-

va úřadu není jednoduchou záležitostí. Obec-

ní či městský úřad je sice většinou umístěn 

v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbarié-

rový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. 

Přesto může být pro člověka se zdravotním 

postižením zdolání trasy mezi bydlištěm 

a úřadem větší komplikací, než by se na první 

pohled zdálo, zvláště v  zimním období. Pro-

blémy nekončí ani na samotném úřadu – kolik 

úředníků dokáže komunikovat třeba s člově-

kem od narození neslyšícím, který má potíže 

s porozuměním psanému textu a jeho mateř-

ským jazykem je znakový jazyk?

Ve spolupráci s občanským sdružením 

APPN, které se mimo jiné věnuje zavádění 

moderních technologií do komunikace nesly-

šících, bylo právě s ohledem na potřeby zdra-

votně postižených přizpůsobeno softwarové 

prostředí ONIF, umožňující online rozhovor 

úředníka s občanem prostřednictvím interne-

tového připojení, s vizuálním kontaktem a ar-

chivací záznamu z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby ob-

čan navštívil úředníka v jeho virtuální kan-

celáři na internetu. Oba se navzájem vidí 

a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně 

uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat 

k rozhovoru jednoduchým způsobem další 

úředníky. Neslyšící občan může využít online 

tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím 

virtuálním účastníkem návštěvy stává službu 

konající pracovník celorepublikového online 

tlumočnického centra a simultánně překládá 

vzájemný rozhovor úředníkovi do českého 

jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka,” 

společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka 

APPN a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, kte-

rá software vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na webové stránce 

úřadu je umístěn grafi cky provedený příznak 

či logo, signalizující, zda úředník momentálně 

je či není online k dispozici. Občan na tento 

příznak jen klikne a dostane se do virtuálního 

prostředí online kanceláře příslušného úřed-

níka, požádá o vstup (tedy „zaťuká na dve-

ře”) a po povolení vstupu (tedy po „vyzvá-

ní”) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít 

videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje 

z pohodlí domova, prostřednictvím počítače 

a internetu. Vítejte ve 21. století.  -mh, jč-

Zdravotní a sociální péče

Poskytovatelé služeb 
se setkali již podruhé

Setkání poskytovatelů služeb pro děti a mlá-

dež Městské části Praha 8 se konalo 26. ledna. 

Bylo již druhé a navazovalo na říjnové, které 

proběhlo v Salesiánském středisku mládeže 

pod vedením pana Svobody. Cílem bylo vzá-

jemné informování se o aktuálním dění mezi 

poskytovateli nejen sociálních služeb, ale i mi-

moškolních aktivit pro děti a mládež na úze-

mí městské části Praha 8. Účastníci rozebírali 

například nově nabízené i stávající služby ne-

ziskových organizací, nabídku volnočasových 

aktivit a jejich atraktivitu pro cílovou skupinu, 

ale také problémy jako jsou šikana, užívání 

návykových látek a kriminalita dětí a mládeže. 

Toto setkání připravila a vedla radní Prahy 

8 pro sociální oblast a protidrogovou prevenci 

Markéta Adamová, uskutečnilo se v Grabově 

vile a účast byla velice hojná. Své zastoupení 

tam mělo mimo jiné již zmíněné Salesiánské 

středisko mládeže, ale i jeho nízkoprahový 

klub Vrtule, kurátorky sociálního odboru MČ 

Praha 8, nestátní neziskové organizace Romo-

drom, Člověk v tísni, Progressive, Kolpingova 

rodina, DOM, pedagogicko-psychologické po-

radny a samozřejmě nesměla chybět ani Po-

licie ČR.

„Hlavním tématem druhého setkání byla 

nabídka volnočasových aktivit pro děti a pře-

devším mládež na území osmé městské části. 

Z debaty vzešlo hned několik námětů, které 

bych ráda uvedla v život,” prozradila Adamová. 

Hodně diskutovaná byla nabídka sportovišť pro 

mladé lidi, kteří nechtějí chodit do sportovních 

oddílů, ale mají zájem si zasportovat. Posky-

tovatelé služeb pro děti a mládež se dohodli, 

že budou zjišťovat především u svých klientů 

jejich vlastní představy o možnostech trávení 

volného času. Uvažuje se i o provedení ankety 

mezi cílovou skupinou. 

Další setkání bude organizovat Křesťanská 

pedagogicko-psychologická poradna a usku-

teční se v dubnu tohoto roku.  -red-

 Diskuzi s poskytovateli sociálních služeb v Grabově vile řídila radní Prahy 8 Markéta Adamová 
(vpravo). Hodně se mluvilo i o nabídce sportovních aktivit pro mladé lidi

Foto: verpa
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Skauti ze Silmarilu zažili svět po apokalypse 
Na zajímavou akci se v lednu 

vydali  skauti ze střediska Sil-

maril. Byla jí „Výprava po konci 

světa”, která je zavedla do bu-

doucnosti na planetu Zemi 

po nukleární katastrofě. „Za-

čátek téhle výpravy byl dost 

dramatický,” popisuje ji jeden 

z chlapců. „Šli jsme ve tmě, ne-

věděli jsme, kde jsme, kam jde-

me a co s námi bude. Do srubu 

nás navigoval  neznámý cizinec, 

který nám rozdal plynové masky 

a vysvětlil, kde jsme se ocitli.”

Díky řadě různých her si skau-

ti během víkendu vyzkoušeli tře-

ba i to, že skupina rozličně raně-

ných dokáže odnést kamaráda 

v bezvědomí do bezpečí, a že se 

dá přežít bez elektřiny i jiných 

výdobytků techniky. Kromě toho 

se naučili zacházet s vysílačkou. 

Kluci si díky tomuto netra-

dičnímu námětu výpravy uvě-

domili, jak důležité je umět se 

spolehnout sám na sebe a přes-

to se ve skupině přátel nezradit 

a za každé situace spolupraco-

vat,” vysvětluje Adam, vedoucí 

oddílu. „Legenda byla inspirová-

na post-apokalyptickými fi lmy, 

což je pro kluky velmi atraktivní 

téma,” dodává.

Součástí programu  byla i noč-

ní hra, při které se účastníci vý-

pravy museli vypořádat s ne-

známými nebezpečnými tvory 

pustého kraje. Pravým vyvr-

cholením byl ale návrat v čase. 

„Podařilo se nám jadernou kata-

strofu odvrátit,” vypráví další ze 

skautů, kteří se víkendu zúčast-

nili, „Rozhodně to stálo za to. 

Donutilo mě to přemýšlet trochu 

víc o tom, co se s naši planetou 

může stát,” zakončuje své vy-

právění. 

Adam Tatar,

45. Skautské středisko Silmaril

Dolní Chabry zavítají do dob Shakespeara
Jarmila Chaloupková a Brian Wright jsou 

slavní interpreti v oblasti klasické hudby. Čes-

ká pěvkyně a anglický loutnový virtuos spo-

lupracují od roku 1997 a se svými písňový-

mi recitály s doprovodem renesanční loutny 

úspěšně oslovují publikum v Čechách i v za-

hraničí, včetně USA.

V posledních letech jsou Jarmila Chaloupková 

a Brian Wright jedinečným duem ve světě zpěvu 

s loutnovým doprovodem. Kromě specializace 

na interpretaci původních renesančních a raně 

barokních písní vytvořili kompletně nový origi-

nální repertoár, který mimo jiné zahrnuje mno-

ho vydaných písní zkomponovaných Brianem 

Wrightem.

Wrightovy skladby a písně jsou dnes interpre-

továny nejvýznamnějšími světovými hudebníky 

včetně Emmy Kirkby a vydávány loutnovými 

společnostmi po celém světě.

U nás, v Dolních Chabrech, se předsta-

ví s programem věnovaným tématu William 

Shakespeare a hudbě alžbětínské Evropy. Přijď-

te 23. února 2012 do Chaberského dvora. Začá-

tek v 19 hodin. -red-

NOVÉ WEBOVÉ 
STRÁNKY SKAUTŮ 

Prahy 8

Na adrese orjpraha8.skaut.

org jsme zprovoznili nové 

webové stránky skautů z Pra-

hy 8. Najdete na nich aktuál-

ní informaci o naší činnosti, 

společných akcích, kurzech 

i kontakty na všechna skaut-

ská střediska Prahy 8. 

Neváhejte a navštivte nás! 
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STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku 
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku 
(1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784) 
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – 
unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové 
lepenky 
3D kino – virtuální průlet Langweilovým 
modelem Prahy. Otevřeno: úterý–neděle každou 
půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, 
snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci je nutná 
rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz, nebo 
na tel.: 221 709 674.
Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém 
domě
Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je 
koncipovaná jako náznakový interiér pražského 
středověkého domu z období 14.–15. století.
Slabikář návštěvníků památek
Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé 
návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice.

VÝSTAVY 
Praha a její dcery do 13. 4. 2012
Výstava je pokusem přiblížit pražské dějiny 
prostřednictvím osudů jejích obyvatelek. 
Na výstavě se divák setkává nejen 
s významnými ženami, spojenými s životem 
a historií Prahy, ale také má možnost nahlédnout 
do života dnes bezejmenných obyvatelek 
pražského prostoru od pravěku po dnešek.
Já, Merkur do 26. 2. 2012
Na výstavě je návštěvník znovu okouzlen 
prostou genialitou perforovaných plíšků, šroubků 
a koleček stavebnice Merkur. Její tvůrce Jaroslav 
Vancl jistě netušil, jak dobře jeho výrobek 
obstojí i v kosmickém věku virtuální reality.
Živá předvádění funkcí některých robotů 
ve výstavě – každou sobotu od 10 do 17 
hodin.
Spolupráce Muzea hl. m. Prahy s Městskými 
divadly pražskými a s kinem MAT v rámci 
projektu Praha a její dcery.
Více na: http://www.muzeumprahy.cz/content/
fi les/programy.pdf 
Se vstupenkou z Muzea hl. m. Prahy dostanete 
slevu 50% na vybraná představení MDP do 30. 
6. 2012, více na www.mestskadivadlaprazska.
cz a vstupenku za 50 Kč do kina MAT na projekce 
v rámci přehlídky fi lmů významných českých 
režisérek s názvem „Místa, vztahy, lidé” 
v termínu od 1. 2. do 16. 4. 2012 (každé pondělí 
od 18 hodin).
Více na www.mat.cz
Po předložení vstupenky z MDP nebo z kina 
MAT získáte v uvedených termínech vstupenky 
do Muzea hl. m. Prahy rovněž se slevou 50%.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Interaktivní programy
Na všechny programy se objednávejte předem 

na tel.: 221 815 850, 721 330 470 nebo 
e-mailem: edu@muzeumprahy.cz
Domovní znamení
Interaktivní prohlídka muzejních expozic se 
zaměřením na domovní znamení.
Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte 
u jednoho stolu 
Jak se žilo pražským rodinám a jejich dětem 
v renesanční a barokní době? Součástí projektu 
jsou pracovní listy.
Vyber si řemeslo
Přijďte do muzea pro děti a zahrajte si s námi 
na řemeslníky.
Moje královská cesta                     
Kudy vedla královská cesta? Program rozvíjející 
pozorovací a prostorové schopnosti dětí. 

Archeologické programy pro školní 
a zájmové skupiny
Podrobné informace najdete na www.
muzeumprahy.cz.
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní 
předem, na tel.: 221 012 921 nebo 
e-mailem: kopecka@muzeumprahy.cz.
21. 2. – 24. 2. Výprava za Kelty
Děti se seznámí s životem Keltů, postaví si 
oppidum a zkusí si práci keltských řemeslníků.

Multikulturní programy
Na program je nutné se předem objednat 
na tel.: 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz
Žijí s námi, žijeme s nimi
– nepravidelné programy využitelné pro rámcově 
vzdělávací programy k průřezovému tématu 
Multikulturní výchova.
21. – 22. 2. Tajemství města Kjóto – 
doprovodný program o Japonsku pro základní 
a střední školy.

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

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Archeologické programy pro děti a dospělé
25. 2. v 10 hodin. Výprava za Kelty  
Akademie volného času
Cyklus odborných přednášek. 
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo 
na tel.: 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz. a
Cyklus Pražské paláce a lidé v nich
23. 2. Lobkovické paláce

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, 
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
Více informací na www.muzeumprahy.cz. 

Pozvánky
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Zápisy do mateřských škol se blíží
Od 12. do 14. března se uskuteč-

ní zápis do mateřských škol zříze-

ných Městskou částí Praha 8. Všech 

24 mateřinek by již v těchto dnech 

na svých webových stránkách mělo 

mít veškeré dokumenty – jak žádost 

o přijetí, tak evidenční list i krité-

ria mateřské školy k přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání. Tyto 

podklady na webu městské části 

nejsou, neboť přijímání dětí do ma-

teřské školy spadá do kompetence 

ředitele příslušné školy. 

„Je dobře, že mezi ředitelkami 

mateřských škol osmé městské části 

došlo ke shodě a všechny mateřské 

školy budou mít svá kritéria – která 

jsou zároveň na území Městské části 

Praha 8 shodná,” sdělil radní Prahy 8 

pro oblast školství Martin Roubíček. 

Zdůraznil, že platí to, co při minulých 

zápisech. Tedy že zásadní prioritou 

je trvalý pobyt dítěte na území Měst-

ské části Praha 8.

S ohledem na doporučení odbo-

ru školství pražského magistrátu, 

které odkazuje na doporučení ve-

řejného ochránce práv k naplňování 

práva na rovné zacházení v přístupu 

k předškolnímu vzdělávání, došlo 

v textu kritérií k zásadním změnám. 

„Za prvé – jediným subjektem, který 

je v rámci zápisu posuzován, je dítě, 

které zákonní zástupci do mateřinky 

hlásí. Za druhé – hodnotí se (bodují) 

pouze následující věci: trvalý pobyt 

dítěte na území Městské části Pra-

ha 8, jeho věk, zda má již ve školce 

sourozence a zda se hlásí k celoden-

nímu provozu. To je vše,” informo-

val Roubíček. „Podle těchto kritérií 

budou jednotlivé děti obodovány 

a seřazeny podle bodů. Při shodném 

součtu bodového ohodnocení bude 

mít přednost starší dítě,” dodal radní.     

Podle vedoucího odboru školství 

ÚMČ Praha 8 Petra Svobody bude 

letošní zápis probíhat jednodušeji. 

Zákonní zástupci budou mít evi-

denční list, přihlášku i kritéria k při-

jímání na webu všech školek. Pod-

klady si stáhnou, vyplní a v jeden ze 

třech březnových zápisových dnů je 

do školky přinesou. Kdo nemá pří-

stup na internet, bude mít podklady 

samozřejmě k dispozici i papírově 

v každé školce.

„Předem vyplněnou žádost o při-

jetí k předškolnímu vzdělávání a vy-

plněný a lékařem potvrzený evi-

denční list pro dítě v mateřské škole 

zákonný zástupce odevzdá ve dnech 

zápisu od 14 do 17 hodin. U zápisu 

zákonný zástupce předloží svůj ob-

čanský průkaz a rodný list dítěte. 

Ještě bych chtěl upozornit rodiče, že 

zápis trvá tři dny a datum odevzdá-

ní vyplněné přihlášky opravdu nemá 

žádný vliv na přijetí či nepřijetí dítě-

te,” zdůraznil Svoboda. -red- 

Foto: verpa
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Škola se dětem snaží nabídnout bezpečné a přirozeně přátelské prostředí

Praha 8 má první 
bezbariérovou školu

V Základní škole Glowackého 

v Troji byl na konci roku uveden 

do provozu výtah pro postiženého 

žáka. Finanční prostředky na jeho 

výstavbu poskytl mimořádnou do-

tací zřizovatel školy – Městská část 

Praha 8. Škola se tím stala první 

bezbariérovou školou v osmém ob-

vodu a může tak poskytnout vzdělá-

ní i dalším takto postiženým dětem. 

Ty se mohou začlenit do dětského 

kolektivu stejně starých dětí, pro 

které je takovýto spolužák normál-

ním kamarádem. 

„Městská část Praha 8 soustav-

ně podporuje integraci těchto dětí 

do společnosti, například v loňském 

roce uvolnila dalších půl milionu ko-

run na dokrytí platů asistentů peda-

goga ve třech základních školách,” 

informoval Martin Roubíček, radní 

Prahy 8 pro oblast školství. -rw-

Podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání od školního roku 

2012/2013 
do 24 mateřských škol městské části Praha 8

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, měst-
skou 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, ter-
mín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
od následujícího školního roku.
Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve dnech 12., 13. a 14. 
března 2012 od 14:00 do 17:00 hodin v ředitelnách nebo tří-
dách mateřských škol MČ Praha 8.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kri-
téria k přijímání dětí si mohou zákonní zástupci dítěte vytisknout z in-
ternetových stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto 
možnost, může si uvedené tři tiskopisy vyzvednout v konkrétní ma-
teřské škole. 
Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, 
vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateř-
ské škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu 12.-14. března 
2012 od 14:00 do 17:00 hodin. U zápisu zákonný zástupce také 
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.
 Mgr. Petr Svoboda
 vedoucí odboru školství
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Sport

Nový turnaj oslavily žákyně Joudrs stříbrem
První ročník T ballového halového turnaje 

Joudrs Indoor Cup 13 pokřtily hráčky pořada-

tele Joudrs Praha tím nejlepším možným způ-

sobem: v silné konkurenci deseti týmů včetně 

tří chlapeckých vybojoval tým Joudrs Orange 

krásné 2. místo. 

Turnaj žáků a žákyní do 13 let se uskutečnil 

v menší nafukovací hale tenisového klubu LOB 

Slovan Bohnice u Čimického háje o víkendu 14.-

15. ledna a za domácí se jej zúčastnily hned dva 

týmy. Oranžový byl sestaven ze zkušenějších 

hráček, modrý Joudrs Blue byl tvořen přede-

vším hráčkami zkušenosti sbírajícími a nováčky. 

A obě družstva se před početným domácím pu-

blikem snažila předvést co nejlepší výkony. Lépe 

se to podařilo děvčatům v oranžových dresech. 

V základní skupině nejdříve jejich tlaku nedoká-

zal čelit trojský SaBaT, pak rozdílem třídy zdola-

ly kluky z Trhových Svin a ve spanilé jízdě rozdr-

tily soupeřky z řepských Storms. Nakonec v boji 

o prvenství ve skupině pošramotily sebevědomí 

chlapcům z tradičně silného pražského Spectra 

a staly se prvními semifi nalisty. V boji o postup 

do fi nále se Joudrs Orange díky systému turna-

je znovu střetly s kluky ze Spektra. Byť soupeř 

do odvety nastoupil s velkým odhodláním vrá-

tit bohnickým děvčatům předchozí prohru, tak 

i tentokrát vyšly po velkém boji z konfrontace 

dívčího a chlapeckého pojetí hry vítězně dívky. 

Mezitím dobojoval své zápasy druhý domá-

cí tým, Joudrs Blue. I když děvčata obsadila 

až předposlední příčku, je potřeba je pochvá-

lit za bojovnost a snahu, svůj cíl sbírat další 

zkušenosti bohatě naplnila. Ve fi nále pak fan-

dila svým spoluhráčkám v oranžovém, které 

nastoupily proti dalšímu chlapeckému týmu, 

Hrochům z Havlíčkova Brodu. Proti druhé-

mu nejlepšímu týmu loňské žákovské ligy 

se Joudrsačky postavily odhodlaně a s chu-

tí poprat se o zlato, ale sportovně je potře-

ba uznat, že havlíčkobrodští byli jasně lepší. 

Přesto v řadách bohnických zavládla obrov-

ská radost ze stříbrného poháru a přede-

vším spokojenost s předvedenou hrou, jako 

jediný dívčí tým se vklínil na stupně vítězů 

mezi kluky (Spectrum nakonec vybojovalo 

3. místo). Individuální ocenění v podobě jed-

noho ze dvou krásných softbalových batohů 

věnovaných fi rmou Play-ball.cz pro nejlepší 

hráče fi nalistů přiřkli trenéři soupeře za výkon 

ve fi nále Gabče Michálkové. -red-

POZVÁNKA
Zveme všechny příznivce soft-
ballu a Joudrs Praha na halové 
turnaje žen:
Joudrs Indoor Cup žen
10. – 12. února
Joudrs Indoor Cup 19
2. – 4. března
Oba turnaje se konají ve větší na-
fukovací hale tenisového klubu 
LOB Slovan Bohnice u Čimického 
háje v Praze 8 – Bohnicích. Vstup 
je zdarma. Rozpisy zápasů nalez-
nete na www.joudrs.cz.

FK ADMIRA PRAHA – DRACI (ročník 2004)
Pořádáme nábor chlapců a děvčat do fotbalového týmu. Trénujeme třikrát týdně a o víkendu jezdíme na tur-
naje. V sezóně hrajeme soutěž Elite 2004 - 4+1. V podzimní části se nám celkem dařilo a obsadili jsme třetí 
příčku. Nenechte děti doma zahálet u počítačů a přiveďte je na fotbal.

Více informací o nás na http://www.admira2004.estranky.cz nebo 
na Danielova.Jana@seznam.cz. Také můžete využít tel. č. 607 848 027

NABÍZÍME:

 sportovní vyžití vašich dětí ve volném čase 
 kvalitní tréninkové zázemí 
 kvalifi kované trenéry 
 sportovní trénink zaměřený na všeobecný tělesný rozvoj 
 se specializací na fotbal

Děvčata, pojďte hrát basketbal
Basket Slovanka organizuje úno-

rové nábory dívek ročníku 2001 až 

2003 v ZŠ Na Slovance každé pon-

dělí od 16 hodin a ve středu v SPŠE 

Chabařovická také každou středu 

od 16 hodin mimo jarní prázdniny.

Basket Slovanka má skvělé 

úspěchy jak v českých soutěžích 

– vozíme medaile z mistrovství 

České republiky a naše týmy do-

sahují umístění na předních mís-

tech na turnajích v zahraničí. Naše 

juniorky jsou v různých reprezen-

tačních výběrech a naše odchovan-

kyně – Elhotová a Kulichová jsou 

úspěšnými reprezentantkami v ka-

tegorii žen – stříbrné na mistrov-

ství světa předloni.

Děláme basketbal sice ve skrom-

ných podmínkách, ale zase přichází 

úspěchy a domníváme se, že zá-

kladem je, že holky basket baví! 

A to je pro nás nejdůležitější!

Přijďte i Vy s Vašimi dcerami, 
protože basket je skvělá hra 
a nás na Slovance prostě baví. 
Podrobnosti na www.basket-
slovanka.cz.  -red-
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Pozvánky

Ú N O R  2012

Otevírací doba: 
13:30-15:30, 18-21/St 19-21/ Čt 13:30-15:30, 19-21/ Ne14-16.  

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 
13. 2. Ing. Miroslav Jakeš: Chození po Grónsku.
27. 2. MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, CSc.: 
 O tajemství zraku – co vlastně vidíme a naopak nevidíme.

POŘADY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
20. 2. Sluneční soustava II, Míry a váhy. 

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po 13:30-15:30/ St 19-21/Čt 13:30-15:30, 19-21/ Ne 14-16 
a v Po 20.2. 20-21
 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
 Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 24. 2. do 29. 2.
 Jupiter – po celý únor
 Mars – ve druhé polovině února 
 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý únor
 Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie 
 – za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené s pro-
hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 18 – 19 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané 
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).    
Program: pozorování oblohy nebo promítání fi lmů (záleží na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY
v Po, Út, St , Čt, Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané školní vý-
pravy. Vstupné: 30,- Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 
a objednávky na č. 283910644.  

POHÁDKY pro nejmenší Ne 19. 2. od 10:15.
Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce.

  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

V ÚNORU 2012 SLAVÍ

Palánová Marie

V LEDNU 2012 OSLAVILI 

Paní Josefa Thořová se 25. ledna dožívá vý-
znamného životního jubilea. K jejím 90. naroze-

ninám přejeme zdraví, spokojenost a děkujeme 
za lásku a starostlivost. Dcera Zdeňka, vnučka 
Kateřina a rodinou, vnuk Petr s rodinou, pra-
vnoučata Kačenka a Michal.  

ČERVENEC 2011

Lafek Tomáš

SRPEN 2011

Cihelková Anna 
Hylasová Klára
Krchňák Adam
Odehnalová Anna Ella

ZÁŘÍ 2011

Bálek  Daniel 
Filař Matyáš
Hlavatý Viktor 
Kovářová Lucie 

Zavadil Václav

ŘÍJEN 2011

Čiháková Veronika 
Hájek Vojtěch

Král Štěpán 

Remeňová Vendula

Šrámek Matouš 

LISTOPAD 2011

Barratt Adéla 
Dušková Barbora 

Dubský Viktor

Pokoj Matěj 
Petráčková Jana Eliška

Polák Pavel

Vávrová Karolína

Zmeškalová Tereza

PROSINEC 2011

Beránková Johana
Bohuňovská Veronika

Dvořák Vojtěch

Forejtová Monika

Jašek Pavel 

Jandová Anika 
Klika Martin 
Krummacker David 
Krajinová Kateřina 

Laitner Filip

Levkaničová Sabina 
Masopust Kryštof 

Minksová Karolína

 
Nováková Marie

Polepilová 
Helena Alžběta

Šlaisová Karolína

Škrnová Hedvika

Vackovi Jan a Lukáš 

Veleba Šimon

Weidemannová 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: Nový fi lm pábitelé z Libně

Výherci, kteří obdrží dárkové balení trojice knih vzpomínek významných oby-
vatel Prahy 8 – Válečné osudy, jsou: Marcel Jelínek (Praha 8), Václav Podzimek 
(Praha 9) a Alena Tomečková (Praha 8)

Správné znění tajenky z únorového čísla nám zašlete nejpozději do 29. února 
2012 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete 
použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Pět vylosovaných výherců obdrží dvě vstu-
penky na představení Jesus Christ Su-
perstar (Andrew Lloyd Weber a Tim Rice) 
v Hudebním divadle Karlín v termínech 

5. – 7. dubna 2012. V hlavních rolích vystoupí mimo jiné Kamil Střihav-
ka, Václav Noid Bárta nebo Bára Basiková.

Sudoku (středně těžká)
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MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁ-
NÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. Kon-
takt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz.

RENOVACE KUCHYŇSKÝCH 
LINEK, MALÍŘSKÉ, lakýrnické 
práce, tapetářské práce, štuková-
ní a drobné opravy v domácnos-
ti. Pro seniory sleva 20%. Tel.: 
608 60 81 92.

HODINOVÝ MANŽEL – profe-
sionální pomocník pro opravy, 
montáže, údržbu a další pomoc 
ve Vaší domácnosti, na zahra-
dě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 
736 14 09 42.

HLEDÁM K DLOUHODOB. PRO-
NÁJMU PARKOVACÍ MÍSTO pro 
dodávkový vůz (Mercedes 308) 
s přípojkou na 380 V (mrazící ná-
stavba), kdekoliv na Praze 8. Tel.: 
608 60 81 92.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, pátrá-
ní po osobách. Tel.: 602 35 44 88. 
www.sluzbysoukromehodetektiva.
cz.  

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45, 
222 94 62 68, e-mail: kedar.n@cen-
trum.cz.

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy, výhod-
né ceny. Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

KOUPÍME st. šperky s brilianty 
i bez nich, zlaté mince a stříbr-
né předměty. Obrazy lokomotiv, 
aut od Ronka a Kreibicha, obr. 
žen od Košvance, moře: Svobo-
da a díla od Barneta atd. Výkup 
út a čt dopol. nebo po t. dohodě: 
283 89 33 34, 604 47 77 71.

DAŇOVÝ PORADCE nabízí své 
služby vč.komplexní podpory pro 
podnikání – vedení účetnictví, 
mzdy, daňová přiznání, zakládání 
s. r.o., poradenství. P8 – Karlín – 
Vítkova 10. Tel.: 608 06 60 88, ov-
sky@ovsky.cz. 

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁN-
SKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské 
a dětské bez mytí od 60 Kč, dám-
ské od 75 Kč. Lze i večer a sobo-
ty. Důchodci a ženy na mateř-
ské sleva 10%. Praha 8 Čimice, 
Okořská 38.Tel.: 233 55 66 12, 
606 75 20 53. www.kadernictvi-
-mvasickova.cz.

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští 
pracovníci, specialisté na stěho-
vání bytů, SO + NE stejné ceny. 
Přistavení, odstavení+km po Praze 
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.

LEVNĚ ÚKLID BYTŮ, DOMŮ 
I SNĚHU, MALÍŘSKÉ A STAV. 
PRÁCE.  Tel.: 604 51 22 97. 

FYZIOTERAPEUT Věra Vallová. 
Od prosince 2011 otevírá praxi 
v Praze 4 Pankráci, Na Strži 40. 
Tel: 777 57 38 89.

KOUPÍM BYT v Praze 2+kk 
nebo 3+1. Platba hotově. Tel.: 
607 11 04 77.

PRONAJMU GARÁŽ u metra Ko-
bylisy. Tel.: 602 21 58 00.

AUTOVRAKY – LIKVIDACE 
ZDARMA. Tel.: 602 20 61 24.

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

NAVRHUJEME A REALIZUJEME 
ZAHRADY, závlahy a zahradní 
stavby. Zakládáme výsadby a tráv-
níky. Provádíme údržby zahrad i za-
hradních areálů Tel.: 604 92 80 69, 
www.zahradyrevit.cz. 

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.  
Masáž klasická, čínská meridiáno-
vá, měkké techniky, baňkování, 
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.: 
732 26 20 10.

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exekuce, 
v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, zapla-
tím stěhování, dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na vy-
stěhování. Seriozní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 
nebo 603 42 00 13.

OPRAVY PRAČEK TEMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Tel.: 775 19 73 09.

ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT 
spol.s r.o. se sídlem ve Vysočanské 
nemocnici přijímá nové pacienty, 
nabízí ošetřování dětí, bělení a čiš-
tění zubů, implantáty. Dále nabízí 
široký rozsah kvalitní hrazené péče 
(bez fi nanční účasti pacienta). 
Tel.: 266 00 61 92, 266 00 61 80, 
266 00 61 63. Další na www.sto-
mat.cz.
 
KOUPÍM, ZAPLATÍM až 150 000,- 
Kč (dle místa) za kousek oploce-
ného pozemku (zahrady) o ve-
likosti cca 50m2 v Kobylisích 
a okolí pro parkování auta (vybu-
duji svůj vjezd, oddělím plotem, 
pouze v obydlené zástavbě). Tel.: 
604 21 09 65.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ STRO-
MŮ. ZAHRADY. Tel.: 606 66 22 23, 
723 89 95 61. 

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

SERVIS POČÍTAČŮ A NOTE-
BOOKŮ  u Vás doma či v kan-
celáři. Zavolejte. ZDARMA  pora-
díme, přijedeme, profesionálně 
opravíme, pomůžeme s nákupem 
nového zařízení, zaškolíme Vás. 
Tel.: 222 76 97 74, www.vyjezdo-
vyservis.cz. 

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

MASÁŽE OD MASÉRA: záda 40 
min. 200,- Kč, celková 60 min. 
250,- Kč, 90 min. 350,- Kč. Tel.: 
602 87 68 64. 

HÁJEK ZEDNÍK  ŽIVNOSTNÍK 
PROVÁDÍM veškeré zednické, 
obkladačské, malířské a boura-
cí práce, odvoz suti, zajištění re-
konstrukce bytů, domků, kance-
lářských  a sklepních prostorů. 
Práce po Praze 8 a okolí. Tel.: 
777 67 03 26. 

ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚ-
NÝ NÁBYTEK MOKROU METO-
DOU profi  stroji Kärcher od roku 
2008. Domácnosti i fi rmy. Cena 
od 15 Kč/m2. Větší plochy do-
hodou. Doprava Praha 8 ZDAR-
MA. www.cistimekoberce.cz. Tel.: 
777 71 78 18.

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

PODLAHÁŘSTVÍ – PRODEJ 
A ODBORNÁ POKLÁDKA (PVC, 
koberců, plovoucí dřevěné podlahy 
atd.). Zakázku bezplatně zaměří-
me a provedeme cenovou nabídku. 
Tel.: 734 38 14 14.

HODINOVÝ MANŽEL. Drob-
né i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně. Tel.: 
775 50 76 00.

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE. Pro-
vedeme kompletní elektrikář-
ské práce, rekonstrukce bytů, 
domů, průmyslových objektů. 
Rychle, kvalitně, spolehlivě. Tel.: 
603 18 40 81, e-mail: olaolda@
volny.cz. 

INSTALATERSKÉ PRÁCE, OB-
KLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ, re-
konstrukce bytových jader-bytů, 
domů. Tel.: 603 18 40 81, e-mail: 
olaolda@volny.cz.

MASÁŽE KOBYLISY účinné re-
habilitační, čínské, refl exní a jiné 
od zkušené terapeutky. Kobyliské 
nám. 6. Tel.: 773 20 33 25. www.
prahamasaz.cz. 

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH 
STROMŮ stromolezeckou techni-
kou. Tel.: 606 52 70 91. 

NAUČÍM VÁS PRACOVAT S PO-
ČÍTAČEM, ať je vám 7 nebo 70. 
Tel.: 607 50 80 97.  

VYUČUJI HRU NA KYTARU. Kla-
sicky. Tel.: 607 50 80 97.

!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮS-
TALOSTI, SKLEP či půdu. Likvida-
ce odpadu. Tel.: 777 22 78 40. 

PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPE-
NÁŘ – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 93 70 32. Vladimír Tymeš.

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, HODINOVÝ 
MANŽEL, spokojenost zaručena. 
Tel.: 608 44 05 51. 

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%. Tel.: 
604 20 77 71.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MAR-
KÝZY, GARNÝŽE, shrnovací 
dveře, čalounění dveří,silikon. 
těsnění, malování. Petříček, tel.:  
606 35 02 70, 286 88 43 39.

SHÁNÍME DLOUHODOBÝ PRO-
NÁJEM bytu pro 2 osoby v Pra-
ze a okolí do velikosti 3+1 s ce-
nou do 14.000 Kč. S poplatky dle 
stavu bytu. Tel.: 220 80 62 45, 
605 84 50 88. 

PRONAJMEME BYT V Praze 8 
v hezkém a čistém stavu. Cena 
8 000 – 10 000 Kč včetně poplatků 
dle počtu osob. Tel.: 777 02 01 80. 

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? Tel.: 
606 91 02 46. 

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25, 
Praha 8. Módní návrhy dámského, 
pánského oblečení, skupiny, opra-
vy. Tel.: 739 09 15 03. www.krej-
covstviivana.cz. 

DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET 
PRODEJE. Velký výběr českých 
hraček pro holčičky a kluky najdete 
v naší specializované prodejně Pra-
ha 8, Ořechová 5 /proti Ďáblické-
mu hřbitovu/. Tel.: 604 28 77 94, 
www.inna.cz. 

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GAL-
VANICKOU ŽEHLIČKOU pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní 
za zaváděcí cenu 600,- Kč. Karlín. 
Kontakt: 602 28 84 44. 
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GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ 
k pronájmu v ul. Křižíkova. Tel.: 
602 28 84 44.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA, mon-
táž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

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

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LA-
KÝRNICKÉ a stavební dokončo-
vací práce. Rausch Patrik. Tel.: 
606 87 89 08.  

HODINOVÝ MANŽEL – údrž-
ba domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, po-
kládka podlahových krytin, truh-
lářská výroba, sádrokarton, ma-
lování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 773 16 81 70.

INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el.ohřívačů, připojení praček, 
myček, vodoměrů, kohoutů včet-
ně dodání. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. E-mail: rothen-
berg@centrum.cz. 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRU-
BÍ a kanalizace, veškeré insta-
latérské  práce, topenářské prá-
ce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. Tel.: 
603 42 19 68, 283 88 13 75.

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, 
daňové evidence, mezd, přiznání 
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořá-
ková, tel.: 603 42 20 80, e-mail: 
blankad.dvorakova@seznam.cz.

JÍZDNÍ KOLA, VÝKUP, PRO-
DEJ, výkup zlata, stříbra, mili-
tárií z 1. a 2. světové války. Tel.: 
731 31 27 31.

BYDLENÍ V RODINNÉM DOM-
KU 27 km od Prahy nabízím starší 
paní v důchodu, nekuřačce za po-
moc v domácnosti, ŘP vítán. Tel.: 
603 43 06 19.

REALITNÍ KANCELÁŘ WAL-
MOND REALITY s.r.o., hledá 
do svého týmu schopné realitní 
makléře pro prodej nemovitostí. 
Práce na ŽL. Tel.: 777 15 88 80. 

PRODÁM PĚKNÝ BYT 3+1 
(67m2) v osobním vlastnictví 
v-8. p. panelového domu v P-8 
Troji. Dům je po celkové rek. 
Více na www.vlastnici.cz. Volný 
od 03/2012. Přímý majitel. Tel.: 
737 34 12 47.  RK nevolat! 

KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČ-
STVÍ, NÁTĚRY, STŘECHY. No-
votný. Tel.: 605 35 06 65. www.
strechyjarnov.cz.  

PSÍ SALON – KOMPLETNÍ 
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN 
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání, 
trimování. Praha 8 – Ďáblice (na-
proti Ďáblickému hřbitovu), ulice 
Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56, 
www.strihanipsu-praha.cz.

ZPRACUJI DAŇ. EVIDENCI 
VČETNĚ DAŇ. PŘIZNÁNÍ. Tel.: 
606 57 10 92.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohni-
ce. Výcvik auto – moto. Provoz-
ní 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.autoskolatrio.
cz. Další střediska na Praze 7 a 9.

PŘIJMEME DO PŘÍJEMNÉHO 
PRACOVNÍHO KOLEKTIVU fy-
zioterapeuta/ku na HPP do Psychi-
atrického centra Praha. Prac.nápň: 
fyzioterapie ambulantních paci-
entů a LTV na oddělení. Nástup 
možný ihned. Bližší informace: 
Táňa Fantová. Tel.: 607 93 09 30, 
266 00 33 00.

HODINOVÝ MANŽEL. Prove-
du práce elektro, instalatérské, 
zednické a další. Mám 40 let pra-
xe na rekonstrukcích bytů. Tel.: 
602 36 61 35. 

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

DROBNÉ OPRAVY A ÚPRA-
VY v bytech a domech, údrž-
ba domácností, malování. Tel.:  
777 23 17 78. 

PRODÁM BYT 3+1 75m2, 
OV na P-8, Bohnice. Tel.: 
736 27 44 99. 

KOUPÍM BYT V PRAZE, stav ne-
rozhoduje, vyplatím dluhy, zapla-
tím privatizaci. Zajistím bydlení 
nebo výměnu. Tel.: 775 73 38 17. 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 
739 61 65 35.

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ  KOBER-
CŮ a čalouněný nábytek. Tel.: 
604 71 17 50.

BYT 1+1 KATEGORIE 1. v Pra-
ze 8, vybaven nábytkem. Činže 
– 6.134,- Kč. Tel.: 607 73 69 98. 

KOUPÍM FELICII. Tel.: 
602 12 32 53.

KOUPÍM BYT V P- 8 DO OV. Cena 
do 1,5 mil. Tel.: 603 57 30 00.

KÁCÍM ČISTÍM ZAHRADY,  SE-
KÁM. Tel.: 603 83 31 07.  

BYDLENÍ PRO LÉKAŘE – PRO-
NÁJEM. Hledáme malý byt, 
nebo možnost samostatného 
bydlení v privátu na Praze 8. 
Tel.: 603 22 21 23. achillea@
achillea.cz.  

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT V PRA-
ZE. Preferuji P 8, 9, min. 65m2, 
na stavu nezáleží, dluh nebo 
exekuce nevadí, RK ne, spěchá. 
Tel.: 774 72 07 52, 604 84 67 56. 
Mgr. Ignatoková.

MÍSTNÍ – MALÍŘ, LAKÝRNÍK, 
SÁDROKARTONÁŘ, zednické 
práce, pokládka koberců a lina, 
údržba bytů. Tel.: 776 56 79 04.

VDOVA PO PLK HLEDÁ PRO-
NÁJ. POKOJE v Bohnicích i okolí 
u hodných lidí (i gayů). Zajistím 
pečovatelku a poplatky za služby. 
Tel.: 606 36 28 65. Děkuji.

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

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

Bc. Lenka Drnková
Účetní a daňová kancelář

nabízí své služby
tel.: 284 682 835,

Lenka.Drnkova@seznam.cz
S.K.Neumanna 31, Praha 8

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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