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Vážení spoluobčané,
v minulém měsíci proběhly v Praze 8 senátní 

volby a mně to nedá se k nim alespoň krát-

ce nevrátit. Velmi mě totiž potěšila vysoká 

volební účast v našem obvodu, a to během 

obou kol. Ve druhém jsme měli nejvyšší pro-

centuální účast z celé země - téměř 30 pro-

cent. Je vidět, že obyvatelům osmé městské části není osud České 

republiky a jejího směřování lhostejný.

Stejně tak nevyhasíná zájem městské části o Palmovku a její aktu-

ální problémy. V říjnu po několikerých jednáních radnice s městskou 

i státní policií proběhla první z mnoha naplánovaných akcí, které se 

zaměřují a budou zaměřovat právě na kriminalitu v této lokalitě. Bylo 

při ní zatčeno hned několik osob podezřelých z trestné činnosti. Tyto 

akce, společně s přítomností mobilní služebny Městské policie, by měly 

citelně zvýšit komfort místních obyvatel a bezpečnost v této oblasti. 

Před zimou nyní ještě finišují některé práce na veřejných prostran-

stvích. Bohnice se tak například dočkají dalšího fitness hřiště a Karlíně 

se právě obnovuje prostranství za budovou Expo. V místě již dříve 

došlo k vykácení topolů, jenž byly ve velmi špatném zdravotním stavu. 

Nahradí je mladé, zdravé stromy a součástí obnovy jsou též zbrusu 

nové chodníky, jelikož ty staré byly silně poničeny od kořenů stromů. 

V listopadu se také budeme věnovat boji s nešvarem, který mě 

velmi trápí. Tím je černý výlep. I tímto bychom rádi přispěli ke zkul-

turnění života občanů Prahy 8.
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Zpravodajství

Kam s penězi z automatů? Teprve se rozhodne

Radnice dál citelně redukuje   počet heren 

Osmá městská část získá od hlavního města 

20,6 milionu korun, které město přerozdělilo 

z celopražského odvodu z provozování výher-

ních hracích přístrojů za první pololetí roku 

2012. Polovina částky je účelově vázána na 

podporu sportu, kultury, školství, zdravotnic-

tví a sociální oblasti, polovinu částky může 

městská část využít dle svého rozhodnutí.

„Účelovou dotaci ve výši 10,3 milionu korun 

použijeme pravděpodobně na granty, neúče-

lovou dotaci ve stejném objemu pak na opra-

vu domu v Prosecké ulici, kde vznikne azylový 

dům pro osoby bez přístřeší nebo ohrožené 

bezdomovectvím, především pro matky s dět-

mi a pro seniory. Rekonstrukce domu bude 

zahrnuta do rozpočtu pro rok 2013,‟ řekl zá-

stupce starosty Prahy 8 Michal Švarc. „O ko-

nečné podobě využití dotace samozřejmě bude 

rozhodovat rada.‟

Osmá městská část měla v roce 2011 příjem 

z automatů téměř 33 milionů korun, které byly 

použity pouze na fungování a rozvoj městské 

části, zejména na údržbu veřejné zeleně, vý-

stavbu a obnovu městských zelených ploch, 

péči o vzhled městské části a zlepšení život-

ního prostředí. 

„I když budeme počítat, že do rozpočtu roku 

2012 získáme ještě peníze za třetí čtvrtletí, je 

víc než pravděpodobné, že nám na samotný 

rozvoj městské části zbude méně, než dříve,‟ 

porovnává situaci místostarosta. Magistrát 

momentálně disponuje částkou z výtěžku lo-

terií a výherních přístrojů převyšující 300 mi-

liónů, kterou bude rozdělovat mezi amatérské 

sportovní oddíly a charitativním organizacím 

formou grantů. -hš- 

Vedení radnice Prahy 8 pokračuje 

v razantním odstraňování heren 

a kasin z mapy osmého obvodu. 

K vloni vyškrtnutým adresám 

přibyly v letošním roce další, 

převážně z oblastí Karlína a Lib-

ně, které chce radnice vyřadit 

ze seznamu povolených herních 

provozoven z vyhlášky Hlavního 

města Prahy.  

„Považujeme herny a kasina za 

bezpečnostní riziko, místa, která 

přitahují drogy, zločinnost a další 

negativní jevy. Nemalým nebez-

pečím je také množící se patolo-

gická hráčská závislost v kombi 

naci s novými herními systémy 

umožňujícími prohrát postiženým 

jedincům vysoké částky během 

několika hodin,‟ popsal důvody 

rozhodnutí místostarosta Prahy 8 

Michal Švarc.

Z původního počtu 128 provo-

zoven osmá městská část vloni 

vyškrtla 32 a letos dalších 41 he-

ren. Tento krok se ale neprojeví 

hned, obce jsou v tomto ohledu 

svázány současnou legislativou. 

„Zatím nepřekonatelným problé-

mem je ochranná zákonná lhůta 

umožňující hernám vykonávat je-

jich činnost do konce roku 2014, 

a to i přes vyřazení obcí z vyhláš-

ky. Doufáme, že bude v Parlamen-

tu České republiky co nejdříve 

schválena novela, která by tuto 

lhůtu zkrátila na šest měsíců,‟ 

řekl Švarc.

Počet klasických heren na úze-

mí Prahy 8 se tímto krokem ome-

zí na pouhé jednotky. „Možnost 

provozovat výherní hrací přístroje 

jsme až na pár výjimek ponecha-

li pouze restauracím či pivnicím,  

v nichž jsou jen vedlejší činnos-

tí,‟ vysvětlil starosta Prahy 8 Jiří 

Janků. -vk-

Problémová 
herna 
v Heydukově 
ulici skončí. 
Naopak dva 
automaty 
v nedaleké 
oblíbené 
restauraci 
U Jagušky 
zůstanou. 
Je třeba 
rozlišovat 
přístroje 
v restauracích, 
a herny jako 
takové
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Radnice dál citelně redukuje   počet heren Novou senátorkou  
je Daniela Filipiová

Je dobojováno. Novou senátor-

kou volebního obvodu 23, jehož 

největší částí je osmý pražský 

obvod, se stala občanská de-

mokratka Daniela Filipiová. Ta 

ve druhém kole porazila svého 

soupeře Jiřího Dolejše z KSČM 

skoro o osm tisíc hlasů. Ve 

27 senátních obvodech získala 

největší přízeň ze všech vítěz-

ných kandidátů, hlas jí dalo přes 

19 tisíc lidí.

Volební obvod 23 byl historic-

ky výjimečný i v tom, že ve dru-

hém kole hlasování přišlo k ur-

nám více voličů, než v prvním.

Daniele Filipiové, která na pos-

tu vystřídala Alenu Palečkovou, je 

55 let. Je vdaná, má dvě dcery. 

Vystudovala Fakultu architektury 

při ČVUT. V roce 1986 prodělala 

neúspěšnou neurochirurgickou 

operaci míchy. Od té doby je trva-

le odkázána na ortopedický vozík. 

Věnuje se zejména projektům, 

které řeší problematiku bezbarié-

rovosti. Pomáhá právnickým a fy-

zickým osobám při odstraňování 

architektonických bariér. Od roku 

1998 je předsedkyní pracovní 

skupiny za odstraňování bariér při 

České komoře architektů. -jf-

Zdůvodnění vypuštění  
uvedených adres
Na základě podkladů odboru krizo-

vého řízení a předložených listinných 

poznatků od Policie ČR za období od 

1. října 2010 až 1. října 2012 týka-

jící se trestné činnosti spáchané na 

adresách, kde jsou umístěny herny, 

byla vypuštěna místa na uvedených 

adresách. Jde o adresy, kde byly 

v minulém období stížnosti občanů 

na narušování veřejného pořádku, 

nebo tam či v bezprostředním oko-

lí docházelo k trestným činům a pře-

stupkům šetřeným Policií ČR. 

V uvedených případech se jedná 

především o herny, v jejichž prostře-

dí dochází ke zvýšené kumulaci osob 

spojených s trestnou a kriminální čin-

ností. Vyskytují se tam osoby v ce-

lostátním pátrání a osoby zajišťující 

distribuci drog. Herny jsou přiroze-

ným útočištěm pro osoby páchající 

majetkovou trestnou činnost, zejmé-

na v nočních hodinách. Z těchto dů-

vodů dochází v okolí těchto podniků 

k častému narušování veřejného po-

řádku, vandalismu, výtržnictví, ma-

jetkové trestné činnosti a distribuci 

drog. Všechny tyto jevy negativně 

ovlivňují kvalitu života občanů pře-

devším v oblasti Libně a Karlína.  

Rada osmé městské části schvá-

lila dvanáct podání výpovědí 

z nájmů bytů. „V jednom přípa-

dě se jedná o neoprávněné pro-

najímání bytu, ve zbývajících 

případech nájemníci neplatí 

nájemné a služby,‟ informoval 

radní Prahy 8 Tomáš Slabihou-

dek. „Stav bytů si pečlivě hlídá-

me. V zájmu Městské části Pra-

ha 8 je, aby bylo co nejvíce bytů 

obsazeno slušnými nájemníky, 

kteří nebudou při následném 

prodeji bytových domů svárem 

mezi radnicí a družstvy.‟ 

Kromě aktuálního stavu řeší 

radnice radikálně i starší pohle-

dávky. Před časem totiž byli ur-

čeni pracovníci, kteří se věnují 

pouze nevymahatelným pohle-

dávkám. „Díky převedení agen-

dy na tyto lidi nyní můžeme po-

stupně zpracovávat a odpisovat 

staré a nedobytné pohledávky, 

které vznikají zejména po úmr-

tích, a především díky soudním 

řízením se táhnou roky. A pro-

tože není, kdo by je platil, do-

stávají se do závratných výší,‟ 

vysvětlil Slabihoudek. -hš-

Nájemníci dostali výpověď

Senátorka 
Daniela 
Filipiová 
oslavila 
své zvolení 
s rodinou

Místa, která 
byla z přílohy 
vyhlášky  
vypuštěna  
v roce 2011
Bínova 531/6

Braunerova 483/5

Burešova 1661/2 

Burešova 1665/5 

Čumpelíkova 1222/6 

Karlínské náměstí 
399/11 

Krynická 488/31 

Křižíkova 163/33 

Kyselova 1659  

Kyselova 1657/6 

Ludmilina 1687/3 

Na Žertvách 898/10 

Číslo parcely 
2364/139 (OC Ládví) 

Číslo parcely 
2364/140 (OC Ládví) 

Sokolovská 6/85 

Sokolovská 274/142  

Sokolovská 43/53 

Třeboradická 1772/53 

Zenklova 437/88 

Hnězdenská 595/1  

Klapkova 41/3 

Lodžská 401/13 

Lodžská 399/26 

Olštýnská 607/1 

Podhajská pole 771/2 

Sokolovská 26/12 

Sokolovská 428/137 

Sokolovská 371/192 

Thámova 21/34 

Trousilova 1031/2 

Trousilova 1065/6 

Zenklova 186/15 

Místa, která 
byla z přílohy 
vyhlášky  
vypuštěna  
v roce 2012
Bohnická 320/40

Březinova 451/21

Čimická 442/33

Heydukova 11 

Klapkova 17/19

Klapkova 40/1

Klapkova 92/41

Krejčího 287/20

Křižíkova 345/4

Křižíkova 212/49

Křižíkova 55/65

Mazurská 516/1

Mazurská 517/3

Na Dědince 931/8

Novákových 893/7

Pernerova 532/69

Pivovarnická 1022/1

Prvního pluku 206/7

Prvního pluku 33/9

Sokolovská 615/138

Sokolovská 4/41

Sokolovská 81/55

Sokolovská 73/63

Sokolovská 78/80

Sokolovská 416/124

Sokolovská 111/36

Sokolovská 1273/150

Sokolovská 146/150a

Sokolovská 541/198

Tanvaldská 1347/2

Tanvaldská 1348/4

Thámova 221/7

Turnovská 430/10

U Libeňského  
pivovaru 63/2

Zenklova 340/22

Zenklova 2/37

Zenklova 10/68

Zenklova 164/72

Zenklova 309/116

Zenklova 131/222

Zenklova 465/31
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Radnice Prahy 8 vyhodnotila an-

ketu na téma „Ano či Ne parkova-

cím zónám na Praze 8‟, které se 

mohli zúčastnit obyvatelé osmé 

městské části během senátních 

voleb. Na výsledky naváže listo-

padový „kulatý stůl‟, kde by osmá 

městská část měla přijmout finál-

ní stanovisko k instalaci zón v jed-

notlivých částech Prahy 8.

Anketa se uskutečnila pouze v ob-

lastech zahrnutých do zveřejněné 

studie dopravy v klidu, to je v Kar-

líně, Libni, Kobylisích a Ďáblicích. 

„Díky velkému zájmu občanů, ať už 

prostřednictvím této ankety, e-mai-

lů či příspěvků na besedách máme 

vcelku jasno, kde si občané zóny 

přejí a kde nikoliv. Děkuji všem, kte-

ří hlasovali,‟ řekl zástupce starosty 

Prahy 8 Michal Švarc. „Jednoznačné 

ano jsme obdrželi z Karlína, mírnou 

převahu pozitivních hlasů máme  

z Invalidovny a dolní Libně, v Ko-

bylisích si občané přejí zóny pouze 

v bezprostřední blízkosti stanice 

metra. Horní Libeň, velká část Ko-

bylis a celé Ďáblice zóny odmítly,” 

uvedl místostarosta. 

Ve druhé polovině listopadu se 

uskuteční „kulatý stůl‟ za účasti 

politiků, odborníků, zástupců Měst-

ské policie a občanských sdružení 

Prahy 8. Tam by MČ Praha 8 měla 

přijmout finální stanovisko, kde 

bude žádat o instalaci zón a kde 

nikoliv. „Zajímají nás odborné  

i praktické názory na případný 

dopad v okolí po zavedení zón ve 

vybraných oblastech. Zástupci 

vedení radnice ale budou prosazo-

vat bezvýhradné zohlednění vůle 

rezidentů jednotlivých oblastí,” 

dodal Švarc. -jf-

Posledních několik dnů zbývá občanům, aby 

rozhodli o budoucí podobě libeňského Elsni-

cova náměstí. Na stránkách radnice www.

praha8.cz mají možnost do 9. listopadu.

Osmá městská část internetovou anketu 

již jednou vypsala, musela ji ale kvůli mani-

pulaci s hlasováním zrušit. „Kontrolní mecha-

nismy vnitřních webových stránek zachytily 

možnou manipulaci s hlasováním. Nechceme, 

aby jakákoliv varianta vyhrála podvodem,‟ 

vysvětlila zrušení ankety radní Prahy 8 Mar-

kéta Adamová. „Slíbili jsme, že si lidé odhla-

sují svoji variantu. Nemůžeme proto vybrat 

vítěznou variantu s vědomím toho, že výsle-

dek mohl být jiný. Nezbývalo, než anketu vy-

psat znovu,‟ řekla. 

Administrátoři webu nastavili přísnější pra-

vidla - před hlasováním se bude nutné zare-

gistrovat. „Věříme, že se občané budou an-

kety účastnit znovu a dají hlas své oblíbené 

variantě studie,‟ sdělila Adamová. Nová an-

keta byla vyhlášena 9. října. Návrhy, o nichž 

se hlasuje, jsou pouze ilustrační - jen nasti-

ňují, jakým směrem se vydat. „Vítězná vari-

anta bude rozpracována, uspořádáme panel 

odborníků, kteří řeknou své stanovisko, a ná-

sledně budeme řešit celou koncepci prosto-

ru,‟ přiblížila nejbližší postup radní.

Lidé mají při hlasování na výběr ze čtyř 

variant architektonické studie, jejíž základní 

myšlenkou je přiznání koryta Rokytky, zno-

vuzapojení vody do městské zástavby a od-

krytí prvního silničního mostu z dusaného 

betonu v Čechách. Samotné varianty studie 

pak řešily více či méně náročné urbanistické 

zpracování plochy náměstí.

Příprava revitalizace Elsnicova náměs-

tí a realizace samotná je rozdělená do tří 

časových bloků – dosud proběhla příprava 

nezbytných podkladů, jako je vyměřování 

inženýrských sítí apod., spolu se zpracová-

ním studií. V druhé etapě je ponechán pro-

stor veřejnosti, která si sama vybere, jakým 

směrem se má radnice vydat při rekonstrukci 

náměstí. Poslední etapa se bude týkat zajiš-

tění financování a realizace samotné.  -hš-

Lidé hlasovali, jak bude vypadat parkování

Jak se změní Elsnicovo náměstí?  
Máte poslední dny na výběr varianty

Dne 23. listopadu se od 18 hodin v sále  
DDM Spektrum na Karlínském náměstí uskuteční 
beseda s občany nad výsledky ankety.  
Zúčastní se jí zástupci radnice a odborníci.

Poutač na Elsnicově náměstí vyzývá k hlasování
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Zpravodajství, pozvánka

Rána jsou chladná, koncem října dokonce už 

přišla sněhová nadílka. Přesto si mnozí z nás 

neumí představit, že by Karlínské farmář-

ské trhy měly 10. listopadu skončit. „I proto 

jsme se rozhodli pokračovat v sobotní tradici 

na Karlínském náměstí v jakési redukované 

podobě, kterou lze stručně popsat slovy: kdo 

z prodejců přijede, ten přijede,‟ informovala 

zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludko-

vá. Podle ní byli osloveni všichni prodejci, kteří 

na trhy jezdí a více než polovina z nich zatím 

vyjadřuje chuť pokračovat. „Ale ani ti nemo-

hou garantovat, že mráz, sníh na silnici a další 

zimní komplikace jim nezabrání v tom, aby vů-

bec vyjeli ze dvora,‟ sdělila. 

A tak každý trh bude malým překvapením. 

Zmenší se co do počtu účastníků, nebude mít 

jednotnou „deštníkovou‟ podobu, rozsáhlé po-

sezení a občerstvení a program pro děti (hle-

dací soutěže pro nejmenší zůstanou). V době, 

kdy už se v Praze nebude konat téměř nikde 

farmářský trh, je to určitě příjemná zpráva. 

Dva z trhů budou navíc speciální. 17. listopa-

du se bude konat pod názvem Karlínské slav-

nosti nejen Svatomartinského vína (8.30 až 

16.30 hodin, nabídka nejen Svatomartinského 

vína, delikatesy a ochutnávka vín) a 1. pro-

since pod názvem Vánoční farmářský speciál. 

„Více než kdy jindy se ptejte svých oblíbených 

prodejců, zda přijedou i příště,‟ doporučuje 

Ludková. 

I nadále funguje facebooková stránka Kar-

línské farmářské trhy Praha 8.  -red-

Karlínské farmářské  
trhy pokračují

Termíny trhů: 
17. 11. (Svatomartinský speciál)
24. 11. 
1. 12. (Vánoční farmářský speciál)
8. 12. 
15. 12.

Na Karlínském náměstí budou trhy i v prosinci

Domy, které v listopadu 
dostanou výzvy 
k privatizaci 

Termín 1. 11. 2012  
až 15. 11. 2012

n Karlín
U nádražní lávky 5/358
Pobřežní 28/369
Urxova 1/470
TC Na Střelnici 1/554 a 3/555

n Libeň
U Libeňského pivovaru 30/1035

Termín 16. 11. 2012  
až 30. 11. 2012

n Karlín
TC Sokolovská 51/46  
a U Nádražní lávky 3/46
TC Vítkova 11/197 a Křižíkova 37/197
Urxova 7/480
Pernerova 44a/559

n Libeň
Nám. Dr. Holého 15/1056
TC Pivovarnická 8/1942 
a U Libeňského pivovaru 20/1943
Zenklova 26/286
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Doprava, pozvánky

Osmá městská část otevřela dis-

kusi o urbanisticko-dopravním 

řešení Dolní Libně. Prvním kro-

kem je návrh architekta Josefa 

Pleskota, k němuž proběhl 2. října 

v Libeňském zámku diskusní pa-

nel, jehož se zúčastnili mimo jiné 

zástupci bytových družstev z při-

lehlých domů. K návrhu architekta 

Josefa Pleskota zároveň radnice 

zadala vypracování oponentního 

návrhu, který by měl pomoci hle-

dat další alternativy řešení.

Setkání bylo součástí projek-

tu Proměny Prahy 8, který radni-

ce odstartovala před rokem. Jde 

o  pravidelné setkání s odborníky 

z nejrůznějších sfér týkající se roz-

voje osmého městského obvodu.

„Chceme otevřít diskusi, hle-

dat varianty a dobrat se k řešení, 

které bude pro Libeň přínosné. 

Ostatně návrh na podtunelování 

Palmovky je již svým způsobem 

přežitý, navíc s ohledem na finan-

cování je tato varianta více než 

nejistá,‟ sdělil starosta Prahy 8 

Jiří Janků, který má v kompeten-

ci rozvoj městské části. Podle něj 

Dolní Libeň nutně potřebuje urba-

nistickou koncepci, jejíž nezbyt-

nou součástí jsou dopravní vazby 

a zpřístupnění lokality. „Bez vy-

řešení dopravy není možné oče-

kávat další vývoj, takže hrozí, že 

tato lokalita zůstane zakonzervo-

vaná v současném, nebál bych se 

říci polomrtvém stavu. A to včet-

ně všech neduhů, které takovýto 

stav doprovází,‟ prohlásil.

Návrh architekta Pleskota vy-

chází ze zrušení uvažovaného tune-

lového spojení mezi ulicí Na Žert-

vách a Libeňským mostem, s nímž 

dlouhodobě počítá územní plán. 

Podle Pleskota by tranzitní svede-

ní dopravy do tunelu této lokalitě 

z urbanistického hlediska nijak ne-

pomohlo – i nadále by zůstala do-

pravně nedořešená a nepřístupná, 

čímž by nedocházelo k další výstav-

bě a rozvoji, která je s dopravním 

řešením bezprostředně svázaná.

„Původně plánované zahloubení 

je vzhledem k obrovské náklad-

nosti a současné politické neochotě 

způsobené aférami provázejícími 

výstavbu tunelu Blanka nereál-

né,‟ dodává k „tunelovému‟ řešení 

místostarosta MČ Prahy 8 Michal 

Švarc, který má v kompetenci do-

pravu. „Chceme podpořit smyslupl-

né a schůdné řešení, proveditelné 

v dohledné době. Měření prašnos-

ti, hluku a zplodin v této oblasti se 

pohybují hluboko nad hranicí hygi-

enické snesitelnosti. Libeň a Karlín 

nutně potřebují řešení,‟ řekl.

Pleskotův návrh počítá se zave-

dením automobilové dopravy do 

ulice Na Žertvách, která by spo-

lu se Sokolovskou a Libeňským 

mostem tvořila spojení mezi zá-

padní a východní částí Prahy. Prá-

vě toto řešení by mělo dopravně 

zpřístupnit Dolní Libeň a umožnit 

její urbanistický rozvoj. Hlavním 

předpokladem pro navržené ře-

šení je fakt, že ulice Na Žertvách 

je po odstranění železniční dopra-

vy dostatečně široká na to, aby 

zde mohly projíždět tramvaje, 

automobily, vznikla zde parko-

vací místa, přestupní uzly, zeleň, 

a samozřejmě se sem bezpečně 

a komfortně vešli i chodci.

Zvažovanou variantou by mělo 

být i řešení jižního obchvatu ze 

Švábek přes Krejcárek do Vyso-

čan, které by podle architekta 

Pleskota mělo umožnit rozvoj Me-

zihoří, tzn. nejen zajistit průjezd 

tranzitní dopravy, jak v současné 

době řeší územní plán. 

Studii architekta Pleskota odmítl 

přijmout jako relevantní Útvar roz-

voje hl. města Prahy. „Zadali jsme 

proto oponentní posudek a počká-

me na jeho výsledek,‟ dodal mís-

tostarosta Švarc.  -hš-

Diskuse o dopravě na Palmovce začala

Architekt Josef Pleskot (vpravo) spolu se starostou Prahy 8 Jiřím Janků 
diskutují o budoucí podobě Palmovky na setkání, které se uskutečnilo 
v Libeňském zámku
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Životní prostředí

Úklidová akce odstartovala na Florenci

CITO „řádilo‟ na Velké skále. Zmizelo  pět tun odpadu

Park na Florenci byl prvním místem, kde 12. 

října odstartovala celorepubliková  dobrovol-

nická úklidová akce „72 hodin – Ruku na to!‟. 

Ta se v Česku konala vůbec poprvé, a během 

tří dnů se do ní zapojilo skoro 10 tisíc dobro-

volníků z řad dětských a mládežnických spol-

ků, občanských sdružení, ze škol i z různých 

neformálních skupin. Akci na Florenci podpoři-

la i radnice Prahy 8, která zajistila materiálové 

vybavení a odvoz odpadu.

„Cením si, pokud si někdo jen nestěžuje, 

ale snaží se aktivně o změnu svého okolí. 

Smysl akce není pouze v úklidu. Jde o vní-

mání celého okolí v širších souvislostech, lidí 

sebe navzájem,‟ prohlásil starosta Prahy 8 

Jiří Janků.

Během úklidu Florence se dobrovolníci pus-

tili do čištění nelegálních výlepů, odstraňování 

graffiti, natírání zábradlí a do celkové úpravy 

prostranství, přes které denně procházejí ti-

síce lidí. K přihlášeným nadšencům se připo-

jovali i náhodní kolemjdoucí. Připraven byl 

i doprovodný program - na pódiu se vystřídaly 

hudební a taneční skupiny, své umění předved-

li také mistři světa v YOYO a hakisacku Vašek 

Kroutil a Honza Weber. 

Pořadatelská Česká rada dětí a mládeže re-

gistrovala přes dvě stovky projektů. Mezi nimi 

bylo možné nalézt nejen řadu úklidových pra-

cí, ale i dobročinné akce zaměřené na pomoc 

starým nemohoucím lidem. Dobrovolníci rov-

něž opravovali rozbité autobusové zastávky, 

odstraňovali čmáranice z posprejovaných zdí, 

vyráběli budky pro ptáky a podobně. -hš, tk-

CITO, úklidová akce spojená s Geo-

cachingem, se v Praze 8 uskuteč-

nila již počtvrté. 13. října účastníci 

zavítali do prostoru Velké Skály. 

Z pořádání CITO v osmé městské 

části se tak stává příjemná a uži-

tečná tradice. Přírodní památka 

Velká skála se nachází v přímém 

sousedství Botanické zahrady 

v Troji a bohnického sídliště. Sběru 

odpadu se zúčastnila více než stov-

ka dobrovolníků všech věkových 

kategorií. Odbor životního prostředí 

ÚMČ Praha 8 opět poskytl podpo-

ru při obstarání techniky, nářadí, 

a pomůcek pro úklid nepořádku. 

Celkem bylo z této lokality vy-

sbíráno a odvezeno přibližně pět 

tun různého odpadu počínaje li-

kvidací „sídel‟ po bezdomovcích 

až po vysbírání drobného nepo-

řádku, který některým návštěvní-

kům této lokality občas „upadne‟ 

a dál se o něj nestarají. 

Akce potvrdila, že je stále mno-

ho lidí, kteří nesedí s rukama v klí-

ně a pro zlepšení svého okolí chtě-

jí něco udělat. To dokládá i úspěch 

projektu dobrovolnických aktivit 

72 hodin, ke kterému se účastníci 

úklidu na Velké skále připojili.

„Radnice Prahy 8 děkuje všem 

účastníkům a hlavnímu organizá-

torovi akce Ottovi Šlegerovi za 

jejich ochotu dobrovolně věnovat 

svůj čas pro zlepšení životního 

prostředí v Praze 8,‟ řekl staros-

ta Prahy 8 Jiří Janků. Podle něj 

se tak původní název akce „Velká 

skála volá: May Day‟ může směle 

změnit na „Velká skála volá: dě-

kuji‟.  -jf-

Zahájení akce 
přišel podpořit  
i starosta  
Prahy 8  
Jiří Janků

Dobrovolníci 
na Florenci 

dostali  
také drátěné 

kartáče  
a pustili se 
do opravy 

zábradlí

Fo
ta

: 
ve

rp
a



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

9listopad 2012

Životní prostředí, pozvánka

CITO „řádilo‟ na Velké skále. Zmizelo  pět tun odpadu

Radnice osmé městské části začala 

s obnovou veřejného prostranství 

u domu EXPO na sídlišti Invalidov-

na. Navazuje tím na letošní vyká-

cení čtyřiadvaceti topolů, které 

kvůli špatnému stavu ohrožovaly 

zdraví a životy chodců. 

„Prostor má důležitou tranzitní 

funkci mezi sídlištěm a MHD. Záro-

veň by měl nabízet i možnost odpo-

činku a plnit reprezentativní funk-

ci, čemuž bude odpovídat řešení. 

„Specifikem této obnovy je, že své 

návrhy a připomínky vznesou i lidé 

z okolních domů. Jsem rád za tuto 

aktivitu a konstruktivní komunika-

ci,‟ sdělil starosta Prahy 8 Jiří Janků. 

Práce na obnově plochy by měly být 

dokončeny do začátku prosince.

Revitalizace počítá s terénními 

pracemi s jemnou modulací terénu 

a vybouráním stávajících pěších 

cest. Ty nahradí nové tak, aby vy-

hovovaly z praktického hlediska. 

Dojde rovněž k odstranění paře-

zů, které tam zůstaly po vykácení 

nezdravých topolů, a bude založen 

nový trávník. Samozřejmostí bude 

instalace městského mobiliáře. 

Vykácení nebezpečných topolů 

doprovázela vlna nesouhlasu ze 

strany občanů. „Protestům rozu-

mím, nicméně tento zákrok byl ne-

zbytný. Slíbili jsme, že na prostran-

ství zajistíme novou a do místa 

vhodnou výsadbu. Ta se uskuteč-

ní, a to včetně celkové revitalizace 

prostoru,‟ dodal starosta. -hš-

Plocha u domu EXPO 
dostává novou tvář

Plochu ozdobí zcela nové chodníky

Nepořádek 
na Velké 
skále 
likvidovala 
více než 
stovka 
dobrovolníků
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Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů LISTOPAD 2012

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Pernerova x Šaldova 11. 11. 8.00–14.00

Na Vartě 12. 11. 13.00–17.00

Na Žertvách x Vacínova 12. 11. 14.00–18.00

Na Truhlářce (parkoviště ) 12. 11. 15.00–19.00

Nad Rokoskou x Kubišova  13. 11. 13.00–17.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 13. 11. 15.00–19.00

Pakoměřická x Březiněveská 14. 11. 13.00–17.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 14. 11. 15.00–19.00

Petra Bezruče x U Pískovny 15. 11. 13.00–17.00

Písečná x Na Šutce 15. 11. 15.00–19.00

Pivovarnická (pod mostem) 16. 11. 13.00–17.00

Pod Labuťkou x Prosecká 16. 11. 15.00–19.00

Podhajská Pole  (parkoviště) 18. 11. 9.00–13.00

Roudnická (za Bešťákovou) 18. 11. 10.00–14.00

Petra Slezáka x Urxova 19. 11. 13.00–17.00

Pobřežní x U Nádražní lávky 19. 11. 14.00–18.00

Řešovská x Zelenohorská 19. 11. 15.00–19.00

Služská x Přemyšlenská 20. 11. 13.00–17.00

Zhořelecká x Radomská 20. 11. 15.00–19.00

Na Zámkách x K Rybníku 21. 11. 13.00–17.00

Šimůnkova (slepý konec) 22. 11. 13.00–17.00

Štěpničná (parkoviště) 22. 11. 14.00–18.00

Taussigova  
(parkoviště proti domu 1172/1) 25. 11. 10.00–14.00

V Nových Bohnicích x K Farkám 25. 11. 11.00–15.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 25. 11. 12.00–16.00

Burešova  26. 11. 13.00–17.00

Jirsíkova x Malého 26. 11. 14.00–18.00

Kandertova  x Lindnerova 27. 11. 13.00–17.00

Kašparovo náměstí 27. 11. 14.00–18.00

Trojská x Nad Trojou 28. 11. 13.00–17.00

Ke Stírce x Na Stírce 28. 11. 14.00–18.00

Uzavřená 29. 11. 14.00–18.00

Petra Slezáka x Urxova 1. 12. 9.00–13.00

Pobřežní x Thámova 1. 12. 10.00–14.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 2. 12. 9.00–13.00

Na Pecích x Chaberská 2. 12. 10.00–14.00

Burešova  3. 12. 13.00–17.00

Trojská x Nad Trojou 3. 12. 14.00–18.00

Ke Stírce x Na Stírce 3. 12. 15.00–16.00

Uzavřená 4. 12. 13.00–17.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 4. 12. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží  
(východní konec) 4. 12. 15.00–16.00

Pekařova x Jestřebická 6. 12. 13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce 6. 12. 14.00–18.00

U Pekařky 7. 12. 13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická 7. 12. 14.00–18.00

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

Janečkova 8. 12. 10.00–14.00

Jirsíkova x Malého 9. 12. 9.00–13.00

Kandertova  x Lindnerova 9. 12. 10.00–14.00

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

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

Braunerova x Konšelská 10. 12. 14.00–18.00

    
HARMONOgRAM MOBILNíCH SBěRNýCH DVORů  
PRO MěSíC LISTOPAD 2012   
Zhořelecká x Radomská 24. 11. 12.00–18.00

Na Zámkách x K Rybníku 24. 11. 9.00–15.00

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP Lukáše 
Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme, které odpady je možné ukládat do 
velkoobjemových kontejnerů a které nelze.  

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

MSD jsou určeny výhradně pro občany. Právnické a fyzické osoby,  
které podnikají, jsou povinny nakládat s odpady  
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Co do  
velkoobjemového 
kontejneru patří?
ROZHODNě ANO: 
starý nábytek, 
koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, 
vany a WC mísy, sta-
ré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové 
předměty.

Co do  
velkoobjemového  
kontejneru  
NEpatří?
ROZHODNě NE:  
odkládat živnos-
tenský odpad, 
nebezpečný odpad 
(například autobate-
rie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly 
od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále 
pak pneumatiky, 
elektrospotřebi-
če, televizory a pc 
monitory, počíta-
če, lednice, mrazáky 
a sporáky.

Jaké druhy odpadů  
je možné odložit  
v mobilních sběrných dvorech:
Velkoobjemový kontejner určený 
pro objemný odpad: Zde je možné 
odkládat např.  starý nábytek, kober-
ce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany 
a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo.

Velkoobjemový kontejner určený 
pro odpad ze zeleně tzv. bioodpad: 
Zde je možné odkládat např. listí, 
dřevěný odpad. listí, větve, plevel, 
posekaná tráva, spadané listí, zemina 
z květin pokojových rostlin, odpady 
z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, 
sedliny kávy a čaje,květináče z lepen-
ky a rašeliny.

Velkoobjemový kontejner určený 
pro dřevěný odpad: Zde je možné 
odkládat: různý dřevěný odpad, který 
nemá charakter objemného odpadu  
např. rozložený dřevěný nábytek, bez 
kovových, skleněných či plastových 
doplňků nebo jeho součástí )

Velkoobjemový kontejner určený 
pro kovy: Zde je možné odkládat: 
veškerý kovový odpad vyjma výrobků 
podléhajících zpětnému odběru  ( 
elektrospotřebiče, Tv a PC monitory, 
videa, mikrovlnky, ledničky, atd )
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Bezpečnost, pozvánka, inzerce

Vykradení  
se nepovedlo
V ulici Na Kopečku byl 14. října 

večer zadržen 22letý mladík, 

který tam přistoupil k vozidlu 

Škoda, rozbil skleněnou výplň 

levých předních dveří, vnikl do-

vnitř za účelem odcizení ulože-

ných věcí. Na místě byl ale zadr-

žen majitelem vozidla a následně 

neprodleně předán policii. Proti 

mladíkovi bylo Službou kriminál-

ní policie a vyšetřování zahájeno 

trestní stíhání. 

O pět dní později v noci ve 

stejné ulici si hlídka policie 

povšimla zaparkovaného vozu 

Škoda Felicia. Jeho lustrací 

zjistila, že vozidlo je vyhlášeno 

v celostátním pátrání z důvodu 

jeho odcizení v obci Květnice. 

O nalezení vozidla byl vyrozu-

měn příslušný útvar policie, 

který zajistí předání vozidla 

majiteli. Vozidlo bylo následně 

zajištěno na policejní odtahové 

parkoviště. 

Chytli je při krádeži
V Sokolovské ulici policisté 28. 

října před polednem zadrželi dva 

spolupachatele ve věku 35 a 22 

let, kteří vykradli Volkswagen 

CADDY. Mimo jiné odcizili vesta-

věné rádio s navigací, přenosný 

DVD přehrávač, několik DVD 

nosičů a dětskou autosedačku. 

Pachatelé svým jednáním způ-

sobili škodu za 50 tisíc korun. 

Při zadržení byly odcizené věci 

u pachatelů nalezeny a následně 

předány majiteli. Případ si pře-

vzala SKPV, která zahájila trest-

ní stíhání pachatelů. 

Řídil i přes zákaz
42letý muž byl 5. října kolem 

14. hodiny kontrolován v Po-

vltavské ulici při řízení vozidla 

Ford Tranzit a odmítal s poli-

cisty spolupracovat ohledně 

své totožnosti. Po předvedení 

na MOP Libeň se zjistilo, že do-

tyčný má příslušným soudem 

uložen trest zákazu činnosti 

spočívající v zákazu řízení mo-

torových vozidel všeho druhu 

do 18. července 2013. Dopustil 

se tak přečinu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázá-

ní. Případ byl vyřešen v rámci 

zkráceného přípravného řízení 

a následně byl předán státnímu 

zástupci s návrhem na podání 

návrhu na potrestání. 

Zadrželi hledané
Policistům se podařilo zadržet 

dva muže, po kterých bylo vy-

hlášeno celostátní pátrání. Pří-

mo před služebnou v Zenklově 

ulici hlídka 29. října kontrolovala 

34letého muže a zjistila, že je 

na něj vydán příkaz k zatčení. 

Dotyčný byl po provedení všech 

nezbytných úkonů předán sou-

du, který příkaz vydal. 

O několik dní dříve policisté 

lapili 48letého muže, a to v Hey-

dukově ulici. Na dotyčného byl 

vydán příkaz k dodání do výkonu 

trestu odnětí svobody a násled-

ně byl dodán do nejbližší vazební 

věznice.  

Opilci rušili klid
Policejní hlídka byla 29. října po 

půlnoci vyslána do ulice Na Dě-

dince, kde mělo dojít k rušení 

nočního klidu. Na místě zjistila, 

že se tam nachází skupinka tří 

silně podnapilých pokřikujících 

osob. V jednom členu skupinky 

byl zjištěn 40letý muž, který byl 

vyhlášen v celostátním pátrá-

ní, neboť po jeho pobytu pátral 

soudní orgán Slovenské repub-

liky. 

npor. Zdeněk Pohunek,  

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZáPISNíK POLICISTy
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Je lepší stavět domy pro seniory, nebo se  o ně raději starat doma?

Fórum

Souhlasím s výstavbou nových zařízení, ale 
musejí být profilovaná na poskytování chybě-
jící specializované péče, jako je například péče 
o lidi s demencí, kterou mnohdy rodina není 
schopna nebo neumí poskytnout. Právě těmto 
rodinám dnes nezbývá nic jiného, než hledat 
péči i mnoho desítek kilometrů za Prahou, na-
víc to často stojí nemalé peníze. Dále je nutné 
reagovat na trend stále se zvětšujícího počtu 
dlouhověkých a osamělých seniorů. 

Na to ODS Praha 8 reaguje. Po dlouhé pro-
jektové přípravě můžeme na jaře příštího roku 
začít s realizací specializovaného zařízení domu 
sociálních služeb v ulici S. K. Neumanna.

Vedle specializovaných pobytů a bydlení je zá-
roveň potřeba podporovat domácí a terénní služ-

by, které pečují o potřebného v jeho nejpřiroze-
nějším prostředí. Cesta, kterou se vydala Praha 
8, se ukazuje jako správná. Není prostor se roze-
pisovat o pozitivních zkušenostech s osobní asis-
tencí, kterou poskytuje Gerontologické centrum. 

Jen stručně lze konstatovat, že pečovatelská 
služba Obvodního ústavu sociálně zdravotnic-
kých služeb má několik tisíc klientů. Samozřej-
mě mnoho našich starších spoluobčanů chce ve 
vyšším věku bydlet v zařízení typu „domov pro 
seniory‟, a těm radnice Prahy 8 nabízí tři domy 
s pečovatelskou službou, které v posledních le-
tech prošly velkou kvalitativní proměnou.

Do koncepce Prahy 8 patří konečně i aktivi-
zace seniorů, která přináší do života nás všech 
smysl, pohodu a zdraví. Před několika lety 
jsem stála u zrodu Centra aktivizačních progra-
mů a byla jeho prvním dobrovolníkem. Dnes 
má CAP několik desítek dobrovolníků, několik 
stovek členů a již dnes připravuji vznik dalšího 
podobného centra.

Vladimíra  
Ludková
zástupkyně starosty 
Prahy 8 za ODS

ODS Praha 8: Fakta dokazují, že na seniory myslíme 

Těžká otázka, na kterou se nedá jednoduše odpo-
vědět. V ČSSD nejsme příznivci jednoduchých řeše-
ní, kdy je jediná správná pravda a druhá možnost 
je vždy špatná. Tak se bohužel na radnici Prahy 8 
v posledních dvou letech řeší běžně všechny problé-
my. Obě varianty, zmíněné v otázce, mají své plus 
a mínus a je potřeba je podporovat obě. Je však 
jasné, že ne vše zvládne Městská část Praha 8.

Řada rodin má ve svých zvyklostech, že se sta-
rají o své seniory doma. V případě, že to umožňu-
je jejich sociální zázemí a zdravotní stav seniora, 
pak je vše v pořádku. Bohužel jsme přesvědčeni, 
že takovýchto rodin bude čím dál méně, přede-
vším díky nedostatku sociálního zázemí. Samo-
zřejmě jde jako vždy o peníze.  Když nejsou, tak 
není možné se o seniory starat. Zde se ovšem do-
stáváme na tenký led, kdy bychom museli dlouze 
mluvit o soustavném zhoršování sociální situace 

občanů během posledních šesti let. A řešení je 
v nedohlednu, očekávání je spíše horší než lepší.  

Pak jsou senioři, o které se jejich rodiny po-
starat nemohou. Někdy zůstane senior sám, ně-
kdy jsou děti pracovně mimo republiku. Bohužel 
jsou i rodiny, kde se děti ke svým rodičům prostě 

neznají. V tuto chvíli pak musí nastoupit stát, re-
spektive obce. Postarat se o své seniory by měla 
být jedna ze základních služeb obecních politiků. 

Možnosti jsou různé. Na Praze 8 jsou domy pro 
seniory zřizované Magistrátem hl. m. Prahy, dále 
tzv. DPS, tedy Domy s pečovatelskou službou. 
Musím říci, že obě služby jsou po dvaadvaceti le-
tech práce opravdu velmi profesionální. 

To ale neznamená, že by nebylo nutné stavět 
nové domy pro seniory nebo měnit bytový fond 
městské části na fond seniorský. I díky demogra-
fickému vývoji, kde se prognózuje výrazné zvýše-
ní počtu seniorů, je potřeba začít reagovat nyní. 
Neradi bychom viděli, že městská část dopadne 
jako v otázce mateřských školek. Tato problema-
tika se politicky začala řešit až ve chvíli, kdy už 
bylo pozdě, přestože všichni dopředu věděli, že 
tento problém nastane

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8  
za ČSSD

Těžko dopovědět, lehce rozhodnout

Stavět domy pro seniory, nebo se o ně starat 
doma je přímo nerudovská otázka. Určitě se na-
jde velká skupina lidí, kteří rozvoj domovů pro 
seniory budou podporovat, protože je to zbavuje 
starostí o jejich seniory. Když emíra do domova 
umístí, tak se jejich starost scvrkne na pravidelné 
návštěvy dědečka a babičky a sem tam nějaký 
dárek. Obdobná skupina lidí bude hájit starání se 
doma. I když řada z nich doufá, že na oplátku 
dostanou nějakou protislužbu. Dědeček a babička 
se postarají o vnoučata, vyzvednou je ze školy, 
doprovodí na kroužek apod. To jsou dva modely, 
které platily a fungovaly donedávna. 

Dnešní doba tyto modely podle mého názoru 
překonala. V současnosti se uvádí, že hranice 
věku, od kdy je člověk seniorem, je 70 let a ně-
kteří jdou ještě dál. Vždy budou existovat senioři, 

pro které je řešením život v domově pro senio-
ry. A stejně tak budou existovat senioři, kteří si 
své „mladé‟ nemohou vynachválit a bez vnoučat 
nedají ani ránu. Já osobně preferuji třetí cestu. 
Tou je aktivní stáří. Udržet se co nejdéle v dobré 
kondici, mít pocit, že jsem prospěšný, dovídat se 

nové věci určitě přispívá k dobrému zdravotnímu 
stavu, a tím se prodlužuje život. 

Praha 8 je podle mého názoru průkopníkem 
této třetí cesty. Máme dvě zařízení, která seni-
orům pomáhají zůstat aktivními co nejdéle. Jde 
o Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb 
v Praze 8 (www.ouss8.cz) a Gerontologické cen-
trum (www.gerontocentrum.cz). Na stránkách 
obou institucí se dozvíte mnoho užitečných věcí 
a najdete informace o celé řadě zajímavých pro-
jektů.

A nakonec bych chtěl poděkovat všem lidem, 
kteří se o seniory starají, za jejich každodenní 
práci, která není medializována na prvních strán-
kách, ale je moc potřebná. Zejména však oběma 
dámám, které naše zařízení vedou, a to MUDr. Ivě 
Holmerové a PHDr. Miroslavě Holé.

Cyril Čapka
zastupitel MČ Praha 8  
za KSČM

Zvolil bych třetí cestu. Tou je aktivní stáří
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Čtenář jistě sám tuší, že na otázku z dílny KSČM 
nelze dát nikdy jednoznačnou odpověď.  Navíc 
otázka není úplně šťastně formulována, ale je 
slušností na otázky odpovídat, proto se na tomto 
omezeném prostoru o to co nejstručněji poku-
sím.

Většina lidí chce zestárnout ve svém domácím 
prostředí. V pokročilém věku, který často prová-
zejí různé nemoci, je ovšem obtížné zůstat trvale 
soběstačným, proto by měla být zcela přiroze-
nou součástí našeho života i péče o naše blízké 
stárnoucí (pra)rodiče či další příbuzné. TOP 09 ctí 
konzervativní tradiční hodnoty, ke kterým patří 
rodina jako základní kámen společnosti a rodi-
na jako základní jednotka by se měla postarat 
o všechny své členy bez rozdílu věku. Avšak život 
je natolik barevný, že ne vždy je toto možné. 

V takových případech přichází na řadu stát, jenž 
by měl být schopen zajistit adekvátní náhradu 
domácí péče, kterou jsou v naší společnosti ge-
neracemi ověřené domovy pro seniory.

Abychom se však s tímto tématem dostali 
z obecné roviny k Praze 8, dovolím si zde shrnout 

možnosti, které naše městská část nabízí svým 
obyvatelům v seniorském věku a jejich rodinám. 
Na území MČ Praha 8 se nacházejí tři domovy pro 
seniory zřizované Hlavním městem Praha. Měst-
ská část Praha 8 zřizuje Gerontologické centrum, 
které poskytuje zdravotnické a sociální služby 
špičkové úrovně, dále tři domy s pečovatelskou 
službou, jejichž celková kapacita je největší z ce-
lého hlavního města a plánuje výstavbu další-
ho takovéhoto zařízení. Tíživou bytovou situaci 
některých seniorů pomáhá řešit program bydlení 
pro seniory, který je určen pro osoby soběstač-
né. Celá řada doplňkových sociálních služeb, 
které „osmička‟ svým seniorům a jejich rodinám 
nabízí, pomáhá výrazně zkvalitnit úroveň života 
všech občanů a prioritou současné koalice je, aby 
tomu tak bylo i nadále.

Fórum

Je lepší stavět domy pro seniory, nebo se  o ně raději starat doma?

Markéta Adamová
radní MČ Praha 8  
za TOP 09

Péče o seniory v osmé městské části je velmi kvalitní

Péče o seniory odpovídá konceptu lidských práv 
a měla by se odehrávat v jistých standardech 
kvality. Především by dle mého názoru měla 
péče o seniory dopomáhat ke zdravotní a so-
ciální integraci. 

Domnívám se, že péče o seniory by měla být 
individuální, humánní, ale i ekonomicky efek-
tivní a měla by odpovídat na konkrétní potřeby 
jednotlivců, kteří se liší co do zdravotního stavu 
i sociálních a psychických potřeb. Péče o seni-
ory se většinou rozdělují do třech hlavních ka-
tegorií vymezených zejména institucí, jež péči 
vykonávají – to je rodinná, ústavní a terénní 
péče. Odpovědět, zda více stavět penziony 
pro seniory, je velmi složité. Větší počet zaří-
zení v žádném případě nezaručí lepší kvalitu. 
Proto je třeba rozlišovat mezi neschopností 

a neochotou rodin starat se o starého člověka 
v rodině. Rodiny nyní stojí v pozici, kdy si mo-
hou vybrat, zda se o seniora postarají samy, 
nebo ho svěří státní sociální péči, popřípadě 
dojde ke kombinaci obojího. Péče o seniory je 
nutná z několika důvodů - odchodem z aktivní-

ho pracovního života se zhoršuje životní úro-
veň, senioři jsou ohroženi zejména nemocností 
a osamělostí (častá ztráta celoživotního part-
nera, potřeba jiných sociálních kontaktů atd.). 

Ale tento boj se vede i na jiném bojišti. Jest-
liže má stát stavět domy pro seniory, musí také 
investovat do personálu. A dát si otázku, proč je 
trvalý nedostatek personálu v závislosti na po-
čtu a náročnosti pacientů? Proč chybí ošetřova-
telé, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, chybí syste-
matické zapojení dobrovolníků, kteří plní funkci 
animátorů a funkci občanské-veřejné kontroly? 
Proč existují velké rozdíly mezi samotnými lé-
čebnami? A proč v drtivé většině pozitivní změna 
nastává v nestátních zařízeních? Odpověď vzhle-
dem k omezenému počtu znaků nechám na vás, 
vážení čtenáři.

Jiří Vítek
člen Volby pro Prahu 8

Kvalitní péče je kombinací lásky, odbornosti a peněz

Zelení: Budoucnost by měla patřit terénním službám
Stát by se měl přiklonit k variantě, která je pro 
seniory a jejich rodiny nejlepší z hlediska kvality 
života. Asi se všichni shodneme na tom, že pri-
oritou je poskytnout péči v domácím prostředí, 
ideálně v blízkosti rodiny. Proto by měla být do-
statečná nabídka terénních sociálních a zdravot-
ních služeb. Ne vždy je ale domácí péče možná, 
potom zde musí existovat také nabídka domovů 
pro seniory s nabídkou odlehčovacích (krátkodo-
bých) i dlouhodobých pobytů.

V současné době je největší podpora směřo-
vána do pobytových sociálních služeb i přesto, 
že jsou pro stát finančně nevýhodnější. Mzdo-
vé náklady u pobytových služeb tvoří v průmě-
ru 60 %, zbylých 40 % tvoří náklady provozní. 
U terénních služeb je poměr 80 % ve prospěch 
nákladů mzdových. Trendem je postupné navy-

šování služeb terénní osobní asistence, děje se 
tak ale zásluhou převážně neziskového sektoru. 
Je na čase, aby se i stát začal v tomto směru 
aktivně podílet.

Téměř neřešitelný problém pak řeší ti, kteří 
pečují o člena rodiny s Alzheimerovou chorobou. 

Lidí s nějakou formou stařecké demence přibývá 
a počet míst ve speciálních zařízeních je naprostý 
nedostatek. Navíc z důvodu velké finanční nároč-
nosti nelze očekávat, že se v tomto případě ujme 
převyšující poptávky trh, jako se tak děje na poli 
„klasických‟ domovů pro seniory, kdy vznikají 
soukromé penziony pro tuto věkovou skupinu.

Kromě tradičních modelů se dají najít v Praze 
i zajímavé projekty typu kombinovaného sociál-
ního bydlení pro mladé a seniory. Společné byd-
lení tak dovoluje navázat bližší vztahy a vzájem-
ně si vypomoci s hlídáním, nákupem či úklidem. 
Mladá rodina tak může adoptovat svého dědeč-
ka nebo babičku na hlídání a starší člověk se tak 
může těšit z přítomnosti dětí, které mu mohou 
dodat životní energii. Podobný projekt na Praze 
8 bychom jako Strana zelených určitě uvítali.

Hana Matoušová
členka Strany zelených
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Poradna, pozvánky, inzerce

Tématem dnešního dílu právní-

ho „okénka‟ advokátní kancelá-

ře Michaely Šafářové, působící 

na adrese Řešovská 518/3 (u OC 

Visla), je problematika rozvodů. 

Jedná se o často diskutované 

téma v rámci bezplatné právní 

poradny, kterou advokátní kan-

celář nabízí.

Pokud se nacházíte v životní 

situaci, kdy jedinou možností je 

rozvod, je vždy ideální pokusit se 

dosáhnout tzv. nesporného roz-

vodu, tedy rozvodu, na kterém 

se oba manželé shodnou, a to jak 

ohledně úpravy poměrů nezleti-

lých dětí, tak vypořádání majet-

ku, závazků a společného bydlení. 

Výhodou nesporného rozvodu je 

rychlost, zároveň soud nezkoumá 

příčiny rozvratu manželství. Máte-

li nezletilé děti, je nutné, aby byla 

nejprve opatrovnickým soudem 

schválena dohoda o úpravě jejich 

poměrů pro dobu před a po roz-

vodu. Návrh se podává k soudu, 

v jehož obvodu má nezletilé dítě 

své bydliště. Zároveň můžete po-

dat i návrh na rozvod manželství, 

nicméně o něm bude rozhodnuto 

až po skončení opatrovnického ří-

zení. Co se týče majetkového vy-

pořádání, je nutné dohodu doložit 

soudu v písemné podobě a s úřed-

ně ověřenými podpisy. Podmínkou 

pro tuto variantu rozvodu je trvá-

ní manželství alespoň jeden rok 

s tím, že manželé spolu nejméně 

šest měsíců nežijí, nemohou vést 

společnou domácnost. 

Nedosáhnete-li dohody, man-

želství bude soudem rozvedeno 

také, ale soud nebude řešit otáz-

ku majetkového vypořádání. Po 

rozvodu máte možnost ve lhůtě 

3 let ode dne právní moci rozsud-

ku o rozvodu provést vypořádání 

majetku a závazků dohodou či 

podat návrh k soudu.  Pokud tak 

neučiníte, movité věci připadnou 

tomu, kdo je užívá, nemovité 

jsou v podílovém spoluvlastnic-

tví. Potřebujete-li jakkoli poradit 

v rámci svého rozvodového říze-

ní, neváhejte se na nás obrátit. 

Rodinným právem se zabýváme 

a dokážeme Vám pomoci.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče

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

Pondělí
 8.30–10.00 Angličtina hrou (vede L. Vyhnanovský )
 9.00–12.00 Přístup na internet 
 9.00–12.00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů  

(vede R. Svobodová)
 9.00–09.50  Ruština – Co v učebnici nebylo  

(vede Mgr. L. Bodláková)  
 9.30–11.00  Nordic walking pro zdatné  

(vede H. Šandová) - sraz u Katastrálního úřadu
 10.00–10.50  Francouzština zábavným způsobem  

(vede Ing. K. Krpejš) 
 10.00–11.00 Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)
 11.00–11.50  Language Titbits – jazykové lahůdky (angličtina) 

vede PhDr. J. Sukopová 
 13.00–16.00 Přístup na internet 
 13.00–16.00  Právní poradenství – je potřeba objednat se 

předem

Úterý
  8.00–12.00 Přístup na internet 
  9.00–9.50  Conversational English: angličtina 

konverzační metodou „mírně pokročilí‟  
(vede Ing. P. Vondráček)   

 10.00–10.50  Topical English: angličtina – témata „středně 
pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček) 

 10.00–11.00  Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením 
M. Hubáčkové (jen za příznivého počasí)

 10.00–11.00  Dramaticko-recitační kroužek  
(vede E. Hrbotická) 

 10.00–11.30  Německý jazyk pro „věčné začátečníky‟  
(vede Ing. J. Bartoš) 

 11.00–11.50  Creative English: angličtina kreativně „mírně 
pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček) 

 13.00–14.30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé 
(vede L. Ulč) 

 13.00–13.50  Školička PC a internetu – začátečníci,  
jen pro přihlášené (vede D. Formanová)

 14.00–14.30 Přístup na internet
 14.00–16.00 Taneční terapie (vede R. Šamšová)
 16.00–17.00  Zdravotní cvičení a terapie tancem –  

vždy 3. a 4.úterý v měsíci (vede J. Matějková)

  Středa
 8.00–12.00 Přístup na internet
 9.00–9.50 a Trénink paměti 
 10.00–10.50 (vede Bc. A.Novotná)

 9.30–11.00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie 
tancem (vede J. Matějková) 

 10.00–10.50  Anglický jazyk pro pokročilé  
(vede MUDr. M. Veselý) 

 11.00–11.50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé  
(vede MUDr. M. Veselý)

 11.00–11.50  Německý jazyk pro pokročilé  
(vede PhDr. P. Augusta)

 11.00–11.50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo 
s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)

 13.00–14.00 Přístup na internet
 13.00–15.00 Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

 14.00–14.50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

 14.00–14.50 a Školička PC a internetu – začátečníci, 
 15.00–15.50 jen pro přihlášené (vede RNDr. E. Tomková) 

 14.30–16.00  Německá konverzace pro pokročilé  
(vede E. Solničková) 

 15.00–16.00  Poradna pro zdravotní a kompenzační 
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

 Čtvrtek
 8.00–15.00  Sociální poradenství  

(vedou sociální pracovníci OÚSS)

 8.00–10.00 Přístup na internet
 9.00–9.50  Anglický jazyk pro začátečníky I.  

(vede Ing. H. Soukupová)

 9.30–11.00  Nordic walking pro méně zdatné  
(vede H. Šandová) – sraz u Katastrálního úřadu

 10.00–12.00  Půjčování knih - v klubovně DPS Burešova 12 
(vede M. Kloudová)

 10.00–10.50, Školička PC a internetu – konzultační metodou, 
 11.00–11.50 jen pro přihlášené (vede Ing. J. Mrkvička)

 10.00–10.50  Anglická konverzace pro pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová) 

 11.00–11.50  Anglický jazyk pro začátečníky II.  
(vede Ing. H. Soukupová)

PROgRAM CAP – LISTOPAD 2012
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních  programů pro seniory

 11.00–11.50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová) 

 13.00–14.50 Přístup na internet

 15.00–15.50,  Školička PC a internetu – 
 16.00–16.50  mírně pokročilí (vede P. Smitková) 

 17.00–17.50  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede P. Smitková) 

Pátek

 8.00–10.00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) -  
je potřeba objednat se předem

 8.00–12.00 Přístup na internet

 9.00–12.00  Arteterapie – četba světové literatury  
(vede R. Svobodová)

 10.00–11.00  Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)

 11.00–12.00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) -  
je potřeba objednat se předem

 11.00–12.00  Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková)

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

Speciální

Pravidelně každý týden pořádáme turistické vycházky a výlety 
za přírodními a kulturními památkami středních Čech, které jsou 
plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých předpovědí 
počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných akcích na 
nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

6. 11. od 10.00  Rožmberkové – život Viléma a Petra Voka 
z Rožmberka – zajímavosti z dějin pro širokou 
veřejnost s H. Kohoutovou 

13. 11. od 9.00  Kroužek šikovných rukou  
pod vedením Mgr. M. Neckářové 

13. 11. od 14.00  Lékové poradenství pod vedením 
farmaceutů ústavní lékárny IKEM - jak správně 
užívat léky, konzultace možných nežádoucích 
účinků a vzájemného ovlivňování léků mezi 
sebou (je potřeba se předem objednat na tel. 
čísle 283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP) 

15. 11. od 13.00  Na skok v Tunisku (pláže, památky, města 
Mahdia, Monastir, Sousse) - fotografiemi 
doložené povídání Mgr. K. Pinkase 

19. 11. od 14.00  Hudební odpoledne s pí M. Beranovou a kol. - 
v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12

22. 11. od 10.00  Netradiční vánoční ozdoby - výtvarná dílnička 
s místostarostkou Mgr. V. Ludkovou  

22. 11. od 14.00 Beseda s Páterem J. Brtníkem 

26. 11. od 13.00  Vánoční hvězdy z korálků -  
tvoření pod vedením V. Urbanové 

27. 11. od 13.00  Voda v české krajině v minulosti 
a v současnosti - znovu zahájen cyklus 
audiovizuálních programů „Příroda-člověk-
krajina‟ s využitím ekofilmu Paměť vody 
a úvodním slovem RNDr. M. Štulce

27. 11. od 9.00  Kroužek šikovných rukou  
pod vedením Mgr. M. Neckářové 

28. 11. od 13.30  Anežský klášter a jeho okolí -  
vycházka s výkladem H.Barešové  
(zájemci se předem hlásí v CAP)

29. 11. od 14.00  Lékové poradenství pod vedením 
farmaceutů ústavní lékárny IKEM - jak správně 
užívat léky, konzultace možných nežádoucích 
účinků a vzájemného ovlivňování léků mezi 
sebou (je potřeba se předem objednat na tel. 
čísle 283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP) 

 Připravujeme v prosinci:

3. 12. od 14.00  Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - 
v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12 

3. 12. od 14.00  Potraviny mohou léčit, ale i zdraví uškodit - 
besedovat s námi bude RNDr. E. Vykusová 

4. 12. od 9.00  Kroužek šikovných rukou pod vedením  
Mgr. M. Neckářové 

6. 12. od 10.00  Výtvarná dílnička s místostarostkou  
Mgr. V. Ludkovou              

10. 12. – 13.12.  Od Adventu do Tří králů - vánoční výstava 
s betlémy H. Bucharové a A. Wagnerové. 
Zahájení v pondělí 10. 12. ve 13.30

13. 12.od 14.00 Beseda s Páterem J. Brtníkem

17. 12.od 10.00  Vánoční setkání - čekají Vás předvánoční 
dílničky, kde si můžete vytvořit vánoční 
předměty, které udělají radost Vám nebo Vašim 
blízkým, ukázky práce dramaticko-recitačního 
kroužku, drobné pohoštění a sváteční nálada 

pohyb jazyky

paměť poradny kluby

internet
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Zdravotní a sociální péče, inzerce

Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8-Kobylisy
tel. +420 286 883 676

BURZA SENIORů 
Burza seniorů se nachází v Ge-
rontologickém centru, Šimůnkova 
1600, Praha 8, spojení: bus 
136, zastávka Šimůnkova, tel. 
286 883 676. Kontakt: Jana Fej-
farová 725 008 407, Iva Hubená 
737 353 942

PROgRAM  
NA LISTOPAD 2012
n 20. 11. ÚTERý: NAUČNá 
STEZKA – JíLOVSKÉ ZLATÉ 
DOLy. Sraz v 10.30 hod na sta-
nici metra C - Ládví u fontány. 
Pod vedením paní Froňkové

n 27. 11. ÚTERý: VýTVARNá 
DíLNA – Tisk a malba na textil 
– Zdobení triček, tašek, ubrusů 
apod. Pomůcky: vhodný textilní 
materiál, musí snést žehlení na 
vysokou teplotu, štětce, nůžky

13.00–16.00 hod. v Gerontolo-
gickém centru. stupné: 20 Kč,  
pod vedením Alexandry Boušové

n 28. 11. STŘEDA:DIVADLO 
– Divadlo Broadway. Předsta-
vení „Vánoční zázrak‟. Začátek 
v 11.00 hod. Vstupenky již 
vyprodány 

n NORDIC WALKINg – Vy-
CHáZKA S HOLEMI: Ve středu 
7. 11., 14. 11. a 21. 11. 

Hole vlastní, nebo můžeme 
zapůjčit. Sraz ve 13.30 hod. 
v Gerontologickém centru. Pod 
vedením paní Ivy Hubené

n PÉTANQUE– PÉTANQUOVÉ-
HO HŘIŠTě: Přijďte si zahrát do 
zahrady Gerontologického cent-
ra, kde je Vám k dispozici hřiště 
rozměrech 13 x 3 m. Všední 
dny od 8.00 hod. do 19.00 hod. 
Víkendy od 11.00 hod do 19.00 
hod. Zdarma Vám půjčíme pé-
tanquové koule

n BOWLINg: Pondělky: 12. 
11., 19. 11. a 26. 11. od 14.00 
a 15.00 hod. Herna v Dolních 
Chabrech. Sraz ve 13.50  hod. 
před hernou (spojení: autobus č. 
162, stanice Osecká,  Metro Ko-
bylisy nebo Vozovna Kobylisy). 
Pod vedením Věry Dvořákové

PŘíPRAVA NA PROSINEC
n 11. 12. ÚTERý: VýTVARNá 
DíLNA – Výroba vánočních 
ozdob z drátků a korálků, malba 
na sklo a porcelán. Pomůcky: 
štětce,  tužky, porcelánové 
a skleněné věci na zdobení, 
možno získat i na místě

13.00–16.00 hod. v Gerontolo-
gickém centru. Vstupné: 20 Kč, 
pod vedením Alexandry Boušové

Trojčata oslavila  
čtvrté narozeniny
Letos v září naše děti, trojča-

ta Dorotka, Jeroným a Matouš 

Vojtěchovští, oslavily 4. rok. Po 

celou dobu do naší domácnosti 

docházela skvělá paní pečova-

telka – Iva Phillipová, která nám 

pomáhala, jak s péčí o děti, tak 

s pracemi kolem domácnosti. 

(A rozhodně ani o jedno nouze 

nebyla, neboť po dvou a půl le-

tech se nám narodil Prokop.) 

Chceme zde poděkovat nejen jí, 

ale také celému týmu Obvodního 

ústavu sociálně-zdravotnických 

služeb v Praze 8, a to především 

ředitelce Miroslavě Holé. Vážíme 

si jejího profesionálního a záro-

veň laskavého přístupu. Jsme 

opravdu rádi a se službou velmi 

spokojeni. Děkujeme.  -red-

(Placená inzerce)

gerontologické  
centrum, Praha 8

přijme do svého kolektivu

pracovníka/ci  
osobní asistence 

na poloviční úvazek
Podmínky: středoškolské vzdělání, kurz PSS a praxe výhodou.

Nástup možný ihned.

Práce v malém kolektivu a rodinném prostředí.

Bližší informace Mgr. Michala Peškeová 
na telefonu 602 540 862 nebo 286 883 676

www. gerontocentrum.cz

přijme do svého kolektivu
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Unikátní vzdělávací projekt pro pracovníky v sociál-

ních službách, který je do 31. prosince 2012 reali-

zován v Praze 8 – Kobylisích, U Školské zahrady 1, 

vznikal v letech 2009 až 2010 z podnětu České Aso-

ciace Pečovatelské Služby. ČAPS je střešní organizací 

a v ČR sdružuje přibližně 250 poskytovatelů pečova-

telských služeb. ČAPS v rámci projektu Specializační 

kurzy pro pracovníky v sociálních službách v rámci 

dalšího vzdělávání připravil a získal akreditace MPSV 

pro jednodenní osmihodinové kurzy právě s těmito 

tématy.

Projekt využívá osvědčené metody: akreditované 

kurzy mají své odborné garanty – psychology, práv-

níky, sociální pracovníky, zdravotní sestry, ergotera-

peuty a další. Ti vytvořili základní učební texty, které 

mají všichni účastníci kurzů k dispozici.

Projekt je financovaný z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu ČR. Efekt projektu spočívá 

i v tom, že se někteří rodinní pečovatelé, kteří se 

věnovali péči o své blízké, budou moci vrátit zpět do 

práce. Zvýšení kvality pečovatelských služeb může 

vést k zlepšení společenské prestiže této profese. 

Specializační kurzy v rámci tohoto projektu jsou 

určeny pro stávající pečovatele/ky, kteří si díky je-

jich absolvování doplní povinné další vzdělávání, aby 

mohli dále splňovat odbornou způsobilost k výkonu 

své profese.

Cíle projektu:
Vzdělávání posiluje vnímavost pracovníků sociální 

péče k potřebám nemocných, méně soběstačných 

a zdravotně postižených občanů a jejich rodin. 

V kurzech se pečovatelky naučí psychicky i fyzic-

ky lépe zvládat krizové situace, budou umět rodi-

nu nasměrovat na další sociálně zdravotní služby. 

Role pečovatelky je důležitá: stává se prvním po-

mocníkem rodiny ve chvílích krize, stresu, ale také 

uklidňujícím faktorem, prostředníkem mezi rodinou, 

klientem a dalšími službami. To všechno navazuje 

na požadavky Zákona o sociálních službách. Odpo-

vídá to záměru sociální politiky – umožnit i lidem 

nemocným a s postižením žít důstojným způsobem 

ve svém domově.  

Financování:
Projekt byl podpořen z prostředků ESF (85 %) 

a státního rozpočtu ČR (15 %) v celkové výši

2 323 656 Kč. 

Kontakt: 
PhDr. Jindřich Kadlec, manažer projektu,  

Bc. Kateřina Dušková, koordinátor projektu

Dotazy na telefonu: 731 057 148,  

na e-mailu: duskova@caps-vzdelavani.cz.  -red-

Specializace pro pracovníky  
v sociálních službách

Ošacení, obuv z druhé 
ruky pro děti i dospělé, 

bytový textil aj. 
Obvodní ústav sociálně-
zdravotnických služeb 

Bulovka 1462/10, Praha 8

Vás zve dne 15. 11. 2012  
od 9.00 do 14.00 hod. do 

klubovny DPS Bulovka 1462/10

Přijďte si vybrat zcela zdarma!

Obvodní ústav  
sociálně-zdravotnických 

služeb
Bulovka 1462/10, Praha 8

Vás zve  
do školičky základů  

práce na PC
Vede p. Adam Novák.

Každé pondělí  16:30 – 17:30 
hod. v klubovně DPS Křižíkova.

Od října se v Intervenčním centru Praha, v jeho novém 

působišti na adrese Praha 8, Modřínová 1, opět otevře 

bezplatná podpůrná skupina pro ženy ohrožené domá-

cím násilím. Máte-li zájem o účast ve skupině v roce 

2012/13, volejte do Intervenčního centra Praha na te-

lefonní čísla 739 592 066 nebo 281 911 883. Pokud 

máte zájem o bezplatné poradenství, ozvěte se také, 

domluvíme se na schůzce. Intervenční centrum Praha 

na ochranu proti domácímu násilí nabízí sociální, psy-

chologické a právní poradenství. Konzultace probíhá 

diskrétně a může být anonymní. Skupina se koná jed-

nou za 14 dní, trvá 90 minut a účast v ní je bezplatná. 

Skupina je určena pro ženy, které řeší nejrůznější obtí-

že v blízkých vztazích a mají zájem o pomoc a podporu 

při postupném zvládání svých problémů. Dlouhodobý 

pobyt ve skupině může vést k posílení sebedůvěry 

a získání dovednosti vedoucí k větší sebejistotě při ře-

šení různých životních situací. -jf-

Máte problém?  
Zkuste ho řešit ve skupině...

Přehled pořadů 
KS Křižíkova 
v listopadu 2012
n PONDěLí:

12. 11. –  Za zlatem na jih 
Afriky – II. část 
přednáška ing. Burdycha) 

19. 11. – Hudební kavárna 
pí. Vokasové pro starší 

26. 11. – Trénink paměti 
(Bc. Novotná)

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

n ČTVRTEK: 

8. 11. – Za zlatem na jih 
Afriky – I. část (přednáška 
ing. Burdycha)

15. 11. – Výroba voňavých 
pytlíčků (Mgr. Neckářová)

22. 11. – Výtvarná dílnička  
Mgr. Ludkové (vánoční 
tematika)

29. 11. – Hrajeme BINgO! – 
(Mgr. Neckářová)

Začátky programů od 14.00 
hod. (bližší upřesnění na 
plakátech jednotlivých akcí).
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Na první pohled mají mladí z Fever 

bandu něco společného. A to nejen 

proto, že je každé pondělí večer 

uvidíte někde ve městě s trubka-

mi, pozouny, saxofony v ruce. Kro-

mě studia na středních a vysokých 

školách věnují totiž svůj čas i žes-

ťovým nástrojům. A prostě si jen 

tak hrají. A hrají skvěle nejen jazz, 

ale i různé úpravy filmové hudby, 

aranže rockových i popových skla-

deb. V roce 2006 dostal dechový 

orchestr studentů ZUŠ Ilji Hurníka 

i svůj název podle slavné skladby 

Fever od Davenporta. Přiléhavý 

název nemá ale připomínat ho-

rečku, spíše nadšení pro společné 

muzicírování, které dokáže zapálit, 

rozohnit, rozhořet nejen samotné 

muzikanty, ale i jejich obecenstvo. 

A že to Fever band opravdu umí, 

dokazují i četné úspěchy. Jedním 

z nich je i vítězství v celostátní 

soutěži ZUŠ v roce 2010, koncer-

tování v Dánsku, či živé vysílání do 

Českého rozhlasu a mnoho dalších 

skvělých koncertů v Praze. 

Pokud chcete i vy prožít netra-

diční večer s rozpáleným Fever 

bandem a zároveň pomoci svým  

darem (vstupné dobrovolné) 

opravit basketbalové koše pro 

děti v Salesiánském středisku 

mládeže v Kobylisích, přijďte 12. 

listopadu v 19 hodin do Salesián-

ského divadla na Kobyliské ná-

městí. Večer plný hudby se zná-

mými skladbami D. Ellingtona, J. 

Williamse, J. Ježka, J. Hermana, 

P. Mc Cartneyho, H. Manciniho 

a jiných zapálí i vás. -red-

S nadcházející zimou přichystal KD Krakov pro 

svoje návštěvníky několik novinek. Tu první 

nejvíce asi uvítají rodiče malých dětí. Oblíbe-

ný mateřský klub Osmík rozšířil svoji otevírací 

dobu i o odpolední časy. Kromě dopoledních 

hodin tak mohou rodiče s dětmi centrum na-

vštěvovat od pondělí do čtvrtka také od 14 

do 17 hodin. Nový je i program celého klubu, 

kromě herničky, která je otevřená každý den, 

se pravidelně bude konat třeba výtvarná dílna 

nebo pohybové hrátky. 

Velmi oblíbený je také Bazárek dětského ob-

lečení, kde maminky mohou prodávat obleče-

ní či hračky po svých ratolestech. „Vzhledem 

k tomu, že kapacita prodejních stolků je kaž-

dý měsíc beznadějně obsazená a nemůžeme 

uspokojit všechny maminky, rozhodli jsme se 

vyjít vstříc a Bazárek se tak bude od listopadu 

konat ve velkém sále kulturního domu. Tím se 

kapacita navýší až na 70 prodejních stolků,‟ 

uvedla vedoucí oddělení kultury a krátkodo-

bých pronájmů KD Krakov Markéta Paulusová. 

Další novinkou je také Krakovské hokynář-

ství. O bazary totiž nemají zájem pouze mamin-

ky malých dětí, ale i ostatní lidé, kteří by třeba 

rádi prodali věci, které jim doma již neslouží, 

ale ještě by mohly udělat radost někomu jiné-

mu. „V sobotu 8. prosince 2012 od 9 do 16 hodin 

se tak můžete těšit na první bazar, na který vás 

tímto velmi srdečně zveme a doufáme, že se 

stane v KD Krakov tradicí,‟ sdělila Paulusová.  

S blížícími se Vánoci kulturní dům přichystal 

jednodenní seminář Trvalé vánoční dekorace. 

V pátek 7. prosince můžete v Krakově strávit 

příjemný den, kdy si pod vedením odborné 

lektorky floristiky Miroslavy Novákové vyrobí-

te krásné dekorace pro váš vánoční stůl a byt. 

„Vzhledem k tomu, že je kapacita kurzu ome-

zená, jsme v případě zájmu připraveni otevřít 

i další termín semináře, jehož termín konání 

bychom včas případným zájemcům oznámili,‟ 

informovala Paulusová. V Krakově se také bude 

těsně před Vánocemi v pondělí 17. prosince od 

18 hodin konat Vánoční koncert, kdy si můžete 

přijít poslechnout a společně zazpívat koledy 

se sborem ZŠ Mazurská. -vk-

Fever band zahraje v Kobylisích

KD Krakov přichází s novinkami

Fever band, 
to je nejen 
jazz, ale 
i úpravy 
filmové 
hudby či 
rockových 
skladeb

Dětský klub Osmík se těší velké oblibě

Rekordní  
prázdninový deník
Děti, které zaslaly své prázdninové deníky 

do soutěže, se potkaly začátkem října ne-

tradičně v Tiché kavárně s neslyšící obslu-

hou. Vyhlásit ten nejkrásnější téměř nešlo, 

proto si každý soutěžící odnesl malý dáre-

ček a také dostal od zástupkyně starosty 

Prahy 8 Vladimíry Ludkové, která soutěž 

pravidelně vyhlašuje, otázku šitou podle 

deníku na tělo. V letošním roce se sešlo 

rekordních 69 prázdninových deníků. K je-

jichž přečtení místostarostka potřebovala 

čtrnáct večerů.  -red-

Malí soutěžící Tichou kavárnu zcela zaplnili
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Občanské sdružení Našim dětem 21. září 

uspořádalo pro své děti v Ďáblickém háji tra-

diční Michaelskou slavnost. Děti se vydaly 

v červeném pláštíku a se symbolickým me-

čem v ruce na stezku odvahy vstříc bájnému 

drakovi. A nejen to... 

Léto skončilo. V našich srdcích nás ještě 

hřejí zážitky a vzpomínky z prázdninového 

pobytu „Našich dětí‟ v Krušných horách, ale 

příroda rychle ztrácí svou sílu a houževna-

tost. Nastupující podzim tak otevírá prostor 

v nás samotných a vyzývá nás k zamyšle-

ní. Kam chceme naše bytí směřovat? Jak se 

dokážeme vypořádat s nástrahami okolního 

světa? Máme dost odvahy a síly postavit se 

novým výzvám – pomyslnému drakovi?

Rodiče z Našim dětem, o. s. (www.nasimde-

tem.eu), se snaží svým dětem zprostředkovat 

smysluplné zážitky v souladu s přírodou a ži-

votními cykly a v září připravili pro své děti 

další z tradičních slavností. Všechny slavnosti 

v průběhu roku představují pro děti a jejich 

rodiče nevšední vybočení z rutiny všedního 

dne, a dají jim tak zažít pocit výjimečnosti, 

pocit vzrušení. Slavnosti tvoří silné mezníky 

v čase a prostoru každého z nás. A na to se 

dnes často zapomíná, na pravou podstatu 

slavností bohužel často nezbývá čas...

Pásmo říkanek a písniček zahájilo setká-

ní rodičů s dětmi v areálu zdraví Ďáblického 

lesa. Následovaly hry zaměřené na rozvoj 

odvahy a síly. Třeba oblíbené divoké přetaho-

vání, které nám vzdáleně připomnělo rytířské 

turnaje. Nebo děti s šátkem na očích přechá-

zely po klikaté kládě. Také si mohly z proutě-

ného košíčku vzít jablko, ale nejprve musely 

překonat svůj strach a vylézt si pro něj do 

koruny stromu. Děti si samy vyrobily barevné 

vlasaté komety, které pak prohazovaly zavě-

šenou obručí. Kouzelnou atmosféru navodila 

loutková pohádka o statečném a vytrvalém 

Bajajovi, který dokázal zachránit nešťastnou 

princeznu ze spárů strašlivého draka, ačkoliv 

mu nikdo nevěřil.

Na závěr čekal ale děti skutečný boj s dra-

kem, který se usídlil za nedalekou skálou, 

odkud vycházel hustý dým. Každý bojovník 

si oblékl červený královský plášť symboli-

zující statečné srdce, dostal do rukou dře-

věný meč a už jako odvážný rytíř se vydal 

sám po cestě lemované zlatými valouny do 

dračí sluje. Jako odměnu za svou odvahu 

dostal každý kus dračí šupiny nebo dračí 

zub. Ostatní ho na jeho cestě provázeli písní 

a hrou na flétnu. 

Mít odvahu k uskutečnění svého cíle je pro 

každého moc a moc důležité.

Markéta Salajová

Do 10. listopadu tohoto roku se 

v budově Úřadu MČ Praha 8, U Me-

teoru 6 (tzv. bílý dům) můžete 

podívat na výstavu charitativního 

projektu „Mladé umění pomáhá‟, 

která spojuje pomoc dětem v akut-

ní sociální nouzi, mladé výtvar-

né umělce a osobnosti z českého 

uměleckého prostředí. „Vystavu-

jeme zde 12 křesílek, které uměl-

ci s pomocí dětí z FOD výtvarně 

ztvárnili. „Výtěžek z prodeje všech 

křesílek je určen ve prospěch Fon-

du ohrožených dětí,‟ uvedla pat-

ronka a jedna z organizátorek akce 

radní Prahy 8 Markéta Adamová.

Fond ohrožených dětí (FOD) 

provozuje v rámci České republiky 

třicet zařízení pro děti, které vy-

žadují okamžitou pomoc v krizo-

vé životní situaci. V Praze 8 užívá 

FOD jeden z největších stacionářů 

a školicí centrum v objektu bývalé 

ZŠ Chabařovická. 

„29. listopadu se od 18 hodin 

uskuteční v Grabově vile, Na Ko-

šince 1, charitativní dražba v rámci 

sbírkové akce „Myslíme na Vás‟, na 

které se křesílka nabídnou k pro-

deji zájemcům ke koupi,‟ informo-

val místostarosta Prahy 8 Michal 

Švarc, který i nad celou akcí pře-

vzal záštitu. Registrace účasti na 

michal.svarc@praha8.cz.

Srdečně zveme všechny, kteří 

chtějí prospět dobré věci.  -red-

Vernisáž projektu „Mladé umění pomáhá‟

Boj s drakem v Ďáblickém háji

Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc, radní Markéta Adamová,  
šéfka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková a starosta Jiří Janků (zleva) 
přestavili charitativní křesílka

Meč do ruky a hurá na draka
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Foerstrovo komorní pěvecké 

sdružení, které mohou občané 

Libně slýchávat oknem z Filipovy 

síně libeňské sokolovny, se zú-

častnilo prestižní pěvecké soutě-

že v italském Rimini.

Pod zkušeným vedením sbor-

mistra Jaroslava Brycha dámy 

a slečny pěveckého sdružení 

zvítězily ve své kategorii (stej-

nohlasé sbory) a v přetěžké 

konkurenci skončily v kategorii 

„lidová píseň‟ stříbrné za fili-

pínským sborem.

Vyvrcholením soutěže bylo 

klání o Grand Prix města Rimi-

ni. O postup se snažily sbory 

z celého světa (Mexiko, Filipíny, 

Ukrajina, Norsko, Velká Britá-

nie, Polsko, Rusko, Polynésie 

a jiné) ve dnech 3. až 6. října 

2012. Porota se večer 7. října 

radila dlouho, předlouho. Ale 

poradila se dobře. Ve prospěch 

Foerstrovek, které tak navázaly 

na úspěchy dosahované tradič-

ně nejen v Itálii. -čer-

Třetí říjnovou sobotu se sešly 

všechny chlapecké skautské od-

díly Prahy 8 na hřišti Psychiat-

rické léčebny Bohnice, aby se po 

více než roce opět utkaly v tra-

dičním fotbalovém turnaji o pu-

tovní pohár – Bronco cup.

Tradice tohoto turnaje sahá až 

do roku 1986. Tehdy ho mezi se-

bou hráli chlapci bohnického tu-

ristického oddílu Bronco (později 

stejnojmenný oddíl bohnického 

skautského střediska Stopaři). 

Od roku 1997 je turnaj otevřen 

všem chlapeckým skautským 

oddílům Prahy 8. Hraje se ve 

dvou kategoriích – skauti (starší) 

a vlčata (mladší).

Vítězství letos obhajoval od-

díl skautů kobyliského středis-

ka Sever a oddíl vlčat střediska 

Silmaril. Letošní účast jedenác-

ti týmů (pět skautských a šest 

vlčáckých) však dávala tušit, 

že cesta za obhajobou vítězství 

bude náročná. Každý tým tvořilo 

sedm hráčů.

Na zahajovacím nástupu nám 

byly představeny krásné poháry 

pro vítěze každé kategorie a do-

zvěděli jsme se všechny infor-

mace k průběhu turnaje. Hned 

poté se začalo hrát. Každé utkání 

trvalo 20 minut. Skautské týmy 

hrály každý s každým. Týmy vl-

čat byly rozděleny do dvou zá-

kladních skupin, jejichž vítězové 

postoupili do dalších bojů o po-

hár.

Travnatý povrch hřiště byl 

kluzký. Sehráli jsme několik dra-

matických zápasů. Nejvíce gólů 

v jednom utkání nastřílel soupeři 

tým Ploskochodci z karlínského 

střediska Sfinx (7 gólů). Tento 

tým nakonec v kategorii skau-

tů také zvítězil a převzal tak na 

další rok putovní pohár. Kromě 

toho získal ještě diplom, láhev 

rychlých špuntů a čokoládu. Na 2. 

místě skončil tým Gangman koby-

liského střediska Sever a 3. místo 

obsadil tým bohnického střediska 

Stopaři Mlýkovi selátka. 

Turnaj vlčat byl také velmi za-

jímavý a napínavý. Ze základních 

skupin nakonec postoupily týmy 

VN Šedí a VN Černí (oba ze stře-

diska Stopaři), Skokani zelení ze 

střediska Sever a společný tým 

střediska Sfinx a kobyliského 

střediska Radost Dingo + Řiv-

náč. Ve finále se utkaly týmy VN 

Černí a Dingo + Řivnáč. Krásné 

utkání ale mohl vyhrát jen jeden. 

Oba týmy podporovaly spous-

ty fanoušků (hráčů z ostatních 

týmů). Vítězem kategorie vlčat 

a držitelem putovního pohá-

ru pro další rok se stal tým VN 

Černí. Na závěrečném nástupu 

byly vyhlášeny výsledky turna-

je v obou kategoriích, předány 

poháry a sladké ceny. Vítězům 

jsme ještě zakřičeli pokřik a poté 

se již rozešli domů.

Díky všem za účast i skvělé 

výkony a v příštím roce opět na 

viděnou. Děkujeme také Psychi-

atrické léčebně Bohnice za po-

skytnutí hřiště. J. Horel - Jeník

Skauti a vlčata Prahy 8  
opět bojovali o Bronco cup

Libeňské pěvkyně uspěly v Rimini
Členky 
Foerstrova 
komorního 
pěveckého 
sdružení 
v Itálii skvě-
le reprezen-
tovaly

Nová kniha  
o Svatobořicích
V těchto dnech vydává ANLET dvě 

nové knihy z oblasti české novodo-

bé historie, které jistě obohatí kni-

hovničku čtenářů literatury faktu. 

Jaroslav Čvančara:  
Děti nepřátel Říše

První z vydaných knih se vztahuje 

k době heydrichiády a je vydávána 

právě v období, kdy vzpomínáme 

70. výročí vzniku internačního tá-

bora ve Svatobořicích. Právě na 

podzim roku 1942 sem přišli první 

internovaní, většinou příbuzní čs. 

vojáků působících v zahraničních 

armádách. O necelé dva roky poz-

ději sem byly ze zámečku Jenerál-

ka v Praze 6 převezeny děti rodičů 

zatčených v období heydrichiády. 

Když ve středu 27. května 1942 

v 10.35 hodin zazněl v Praze-Libni 

výbuch, jehož ozvěna se na mnoho 

let rozezněla do celého světa, změ-

nilo se velmi rychle ohromení nacis-

tů z útoku na zastupujícího říšské-

ho protektora Reinharda Heydricha 

v zuřivost a v touhu po pomstě. Na-

stalo období bestiálního teroru. Ne-

zbývalo mnoho a oběťmi se mohlo 

stát i 46 tzv. Svatobořických dětí. 

Kniha přináší první a jedinečné 

informace z více než třicetiletého 

bádání autora a představuje děti, 

které prošly internací v Praze na 

Jenerálce a až do konce války žily 

v internačním táboře ve Svatobo-

řicích. Kniha byla vydána ve spo-

lupráci s Ústavem pro studium to-

talitních režimů.

Knihu lze zakoupit jak v síti běž-

ných knihkupectví, tak na e-shopu 

na adrese: www.anlet.cz/e-shop.cz
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BEZPLATNá ByTOVá  
PRáVNí PORADNA

Kdy? 20. 11. od 17 hodin
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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Karlín si koncem září připomněl jednodenním 

festivalem nazvaným Po nás potopa deset 

let od devastujících povodní v roce 2002. 

Akce pořádali obyvatelé této čtvrti, občan-

ská sdružení Šepahope, Cikne Čhave, O roma 

dživen, DDM Praha Spectrum a Městská část 

Praha 8.

Na návštěvníky čekal bohatý hudební pro-

gram, vystoupili například folkař Radim Do-

biáš, skupina Dekolt, folková kapela K+G+B 

nebo rocková skupina Derer Band. Nechyběl 

historický šerm a řada tanečních vystoupe-

ní. Nejmenší si užili dětskou olympiádu, řadu 

atrakcí včetně skákacího hradu či kouzelného 

šapitó. Celá hudební produkce i doprovodný 

program byl pro všechny zdarma. Odhadem 

akci navštívilo sedm stovek lidí. -jf-

Akce Po nás potopa zavzpomínala na povodně

Na pódiu se vystřídala  
řada hudebních seskupení

Na festivalu se představili i mladí umělci

Stovky návštěvníků 
se zájmem zhlédly 
taneční vystoupení

Jedním z pořadatelů 
akce byl  

i Štefan Žolták  
ze sdružení  

Cikne Čhave
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Desátá část cyklu 70 let Operace 

Anthropoid, která v Kaizlových 

sadech 28. října připomněla po-

pravy českých vlastenců v kon-

centračním táboře Mauthausen, 

zakončila tuto celoroční vzpomín-

kovou akci. Poslední připomínka 

hrdinství dostala název „Záchra-

na kamarádů‟ a podílely se na ní, 

vedle osmé městské části, Rota 

Nazdar, Vojenský ústřední archiv, 

Anlet, Hasičský záchranný sbor 

a Záchranná služba HMP.

„Akce se uskutečnila 70 let od 

provedení popravy 264 českých 

vlastenců v Mauthausenu, kteří 

tvořili podstatnou část českoslo-

venského hnutí odporu. Připomně-

li jsme si nejen hrdinné a vlas-

tenecké postoje našich předků, 

ale i položené životy a obětované 

zdraví – což byla zároveň nosná 

myšlenka této akce,‟ prohlásila 

místostarostka Prahy 8 Vladimíra 

Ludková. 

V Karlíně se představila his-

torická i současná zdravotnická 

a hasičská technika, například 

historická polní ambulance čsl. 

armády International Harvester 

D15-M, polní obvaziště či zubní 

a chirurgické pracoviště. Součástí 

programu byl i koncert Jana Vyčí-

tala s kapelou Greenhorns. 

Asi největším tahákem byla ex-

kluzivní výstava originálů osob-

ních dokumentů českosloven-

ských parašutistů a výstava kopií 

dobových plakátů z období Heyd-

richiády, a to v prostorách budovy 

Invalidovny. Tu si mohli návštěv-

níci prohlédnout i s odborným ko-

mentářem.

Cyklus 70 let Operace Anthro-

poid odstartoval letos v březnu. 

Největší zájem měli lidé o jeho 

třetí část nazvanou Muži odplaty. 

V Thomayerových sadech se na 

den přesně uskutečnila rekon-

strukce atentátu na zastupujícího 

říšského protektora Reinharda 

Heydricha, kterou si nenechaly 

ujít tisíce lidí.

„Vzpomínkový cyklus měl u ve-

řejnosti velký ohlas. Spolupracovali 

jsme s celou řadou skvělých dam, 

pánů, spolků a organizací, bez nichž 

bychom nemohli připravit program 

v takovém rozsahu, a za to mají 

můj dík. Jsem ráda, že poté, co se 

městské části podařilo v roce 2009 

postavit pomník Operaci Anthro-

poid, mohli jsme zrealizovat i tento 

vzpomínkový cyklus, který stál ne-

málo z nás mnoho bezesných nocí,‟ 

uvedla Ludková, která obdržela 22. 

října 2012 od o. s. Anlet na půdě 

Poslanecké sněmovny Parlamen-

tu ČR Pamětní medaili za přínos 

k připomenutí nejen 70. výročí této 

operace. -hš, tk-

Cyklus 70 let Operace Anthropoid skončil
Zřejmě největší zájem byl o rekonstrukci atentátu na Reinharda Heydricha

Pamětní medaili získaly  
předsedkyně poslanecké sněmovny  
Miroslava Němcová a místostarostka Prahy 8 
Vladimíra Ludková

Lidé si prohlédli  
výstavu dokumentů parašutistů

Před Invalidovnou byla k vidění i polní pošta

Fo
ta

: 
ve

rp
a
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Divadlo Kámen slaví pět let
Přesně na den i hodinu po pěti letech od ote-

vření zahraje 22. listopadu karlínské Divadlo 

Kámen jednu ze svých nejnovějších her s ná-

zvem Ras al Chajma. Ta získala nejvyšší oce-

nění na české přehlídce experimentujícího di-

vadla v Písku 2012. 

Její podtitul zní „poměrně souvislé vyprávění 

o ztrátě důležitého zařízení a o nadějných vy-

hlídkách, které z ní vzejdou‟ a kromě Zdeňky 

Brychtové, Barbory Šabartové a Petra Bláhy 

Nejedlého v hlavních rolích se představí také 

hudebníci Anna a Jan Ptákovi. Po hodinovém 

představení bude následovat hromadná impro-

vizace na téma „budování divadelního studia 

vlastníma rukama a za vlastní a spřízněné pe-

níze‟ za účasti většiny autentických původních 

aktérů (ve fyzickém, duchovním i finančním 

smyslu).

Vše bude doprovázet trocha jídla a decentně 

pití v klasickém duchu Divadla Kámen.

Vstupenky na toto neobvyklé setkání si mů-

žete rezervovat například na internetu na www.

divadlokamen.cz nebo na telefonu 606 167 399. 

Ještě lepší je zakoupit je na místě – vždy ve 

středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin je otevřena 

pokladna i výstava obrazů „4 světy‟. -red-

Kamenný prostor před vchodem do Divadla Kámen

Divadlo pod Palmovkou uvedlo 19. a 20. října 

první premiéru nové sezony, legendární muzi-

kál Kdyby 1000 klarinetů autorské dvojice Jiří 

Suchý - Jiří Šlitr. Inscenace nabízí divákům se-

maforskou poetiku a písničky „zlatých šedesá-

tých let‟, nahlížené ovšem současnýma očima 

a s živou kapelou na podiu.

Přijďte zhlédnout zábavným způsobem vy-

právěný příběh o zázračné proměně zbraní 

v hudební nástroje, která zamotá hlavy oby-

čejným pěšákům i jejich nadřízeným. Toto 

téma je dnes snad ještě aktuálnější než v době 

svého vzniku.

Aranžmá písní připravuje režisér inscenace 

Jan Vondráček, který je nejen skvělým her-

cem, ale také autorem populárních písní z in-

scenací Divadla v Dlouhé. „Klarinety‟ jsou jeho 

režisérským debutem. Hrají a zpívají: Radek 

Valenta, Kateřina Šildová j.h., Jan Teplý, Jan 

Konečný, Barbora Valentová nebo Magdalena 

Zimová j.h. a další. -red-

Pod Palmovkou hrají  
Kdyby 1000 klarinetů

V roli moderátorky Terezy, kterou ve filmu hrála 
Jana Brejchová, se představuje Kateřina Šildová
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PROgRAM NA LISTOPAD 2012
HLAVNí BUDOVA MUZEA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc,  
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí 9 – 18 
hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené 
(studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, 
děti do 6 let a ZTP zdarma, školní skupiny 
30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná 
vstupenka do hlavní budovy muzea na 
Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: 
základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč. 
Společná vstupenka do hlavní budovy muzea 
Na Poříčí, do Podskalské celnice na Výtoni 
a do zámku Ctěnice: základní 140 Kč, snížená 
70 Kč, rodinná 230 Kč - lze zakoupit ve všech 
objektech muzea. Na pokladnách našich 
objektů lze využít zvýhodněné vstupné při 
opakovaných návštěvách. 
Každý první čtvrtek v měsíci v době od 
9 do 14 hodin vstup pro žáky, studenty 
a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední 
středa v měsíci prodloužená otevírací 
doba do 20 hodin.

n  12. – 18. 11. Řezbáři v muzeu
4. ročník Řezbářského sympozia v Muzeu 
hlavního města Prahy ve spolupráci se 
Střední školou uměleckou a řemeslnou, Praha 
5 – Zlíchov. Workshopy pro školy se konají ve 
dnech 13. – 16. 11. od 9.00 do 12.30 hodin.

STáLÉ EXPOZICE
n  Praha v pravěku, Středověká Praha, 

Praha na přelomu středověku 
a novověku (1437–1620), Barokní 
Praha (1620–1784), Langweilův model 
Prahy z let 1826–1837 

n  3D kino 
n  Muzeum pro děti 
n  Slabikář návštěvníků památek

VýSTAVy
n  Vinohrady a Žižkov – nová města za 

východní pražskou hradbou do 5. 5. 
2013

Výstava představuje další dvě pozoruhodné 
oblasti Prahy v celé jejich pestrosti 
a mnohovrstevnatosti. Prostřednictvím 
bohatého fotografického materiálu a řady 
dalších muzejních exponátů se návštěvník 
seznámí s každodenním životem v ulicích 
Žižkova a Vinohrad.
n  Současná česká dětská ilustrace 28. 

11. 2012 – 24. 2. 2013
Expozice představí jedenáct současných 
ilustrátorů navazujících na slavnou tradici 
české ilustrátorské školy. Výstava i bohatý 
doprovodný program zprostředkuje 
potenciálním dětským čtenářům setkání 
s kvalitními dětskými knihami a dokáže, že 
kniha může být pro děti atraktivní i dnes.

n  POPRVÉ VySTAVUJEME 
(MINIVýSTAVA) 

n  Klára Šípková – prostory šperku do 27. 
1. 2013

Patří k nastupující generaci českých šperkařů. 
Při vzniku kolekce City Net se inspirovala 
mapou Prahy.

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

Archeologické programy  
pro školní a zájmové skupiny
Podrobné informace najdete  
na www.muzeumprahy.cz.
Na programy se objednávejte minimálně 10 
dní předem, tel: 221 012 921
nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.
n  20. 11. – 23. 11. a 27. 11. – 30. 11. 

Oděv našich předků
Děti se seznámí se zpracováním látek 
v pravěku, naučí se příst nit a vyzkouší si 
tkaní.

Multikulturní program
Na programy je nutné se předem  
objednat na tel. 224 815 850  
nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz
n  Žijí s námi, žijeme s nimi
Nepravidelné programy využitelné pro 
rámcově vzdělávací programy k průřezovému 
tématu multikulturní výchova.
n  20. a 21. 11. Tajemství města Kjóto
Interaktivní program o Japonsku, jeho 
geografii, kultuře a tradici.

Komentované prohlídky
Na prohlídky se objednávejte  
na tel.: 221 709 677, 721 330 470  
nebo na e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. 
n  Hravou formou vás provedeme 

expozicí pravěku a středověku. 
Součástí programu jsou pracovní listy.

PROgRAMy PRO VEŘEJNOST
n  Akademie volného času – cyklus 

odborných přednášek. 
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo 
na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz
n  Cyklus Pražské paláce a lidé v nich 
22. 11. Významná pražská rodina Rottů – 
skupina B

ZáMECKý AREáL CTěNICE
Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 1,  
tel. 606 859 952

V areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké 
zahradnictví a Zámecký hotel Ctěnice. 
Spojení: metro C - Letňany; bus 302, st. 
Ctěnice, nebo st. Vinořský hřbitov a dále pěší 
procházkou přes lesopark po žluté turistické 
značce. Otevřeno: výstavy a expozice  
od 1. – 31. 10. út - ne od 10 do 18 hodin, od 
1. 11. út – pá od 10 do 16 hodin, so – ne od 
10 do 18 hodin, park je přístupný denně od  
8 do 18 hodin. Vstupné na výstavy: základní 
100 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, 
rodinné 200 Kč, školní skupiny 30 Kč za osobu 
(pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let 
a invalidé zdarma.   

ZáMEK – VýSTAVy
n  Šárka Váchová – Chaloupka na vršku 

do 3. 2. 2013. Výstava známé výtvarnice 
Šárky Váchové navazující na stejnojmenný 
cyklus úspěšných večerníčků. 

n  Tvůrčí dílny pro děti i jejich rodiče 
vždy v sobotu a v neděli od 11.00 hod. 
s lektorem.

ŠPEJCHAR – VýSTAVNí SáL

n  Stanislav Holý – Krajina her. Od 
Studia Kamarád ke Krajině her aneb 
kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi 
do 27. 1. 2013. Výstava provede děti 
i jejich rodiče bohatým fantaskním světem 
známého výtvarníka Stanislava Holého.

PROgRAM PRO VEŘEJNOST:

n  17. 11. ve 14 hodin Hudební setkání 
s muzikantem Rostislavem Tvrdíkem, 
členem souboru Chorea Bohemica – 
komentovaný koncert

PROgRAMy PRO ŠKOLy:

n  S kamarády Jůheláky barevným 
světem fantazie – výtvarná dílna pro MŠ 
i ZŠ

LEKTORSKÉ PROgRAMy: 

n  Na komentované koncerty, výtvarné 
dílny, filmové projekce se objednávejte 
na e-mailu: oudova@muzeumprahy.cz, 
tisucka@muzeumprahy.cz nebo  
na tel.: 601 555 079

ZáMECKá KAVáRNA:

n  13. 11. ve 14 hodin (pravidelná setkání 
Klubu seniorů) a v 19 hodin O natáčení 
rozhovorů se zajímavými lidmi – 
Marie Woodhamsová a její rozhlasový 
kolega poodhalí zázemí rozhlasového 
zpravodajství.

ZáMECKá RESTAURACE:

n  11. 11. Svatomartinské posvícení 

Více na www.zamekctenice.cz
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LISTOPAD 2012

Otevírací doba: 

Po 18.00–21.00, St a Čt 19.00–21.00, Ne 14.00–16.00 

PŘEDNáŠKy  
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 

19. 11.  Ing. Miroslav Jakeš: Špicberky

POŘADy (film. večery) 

s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.

12. 11. a 26. 11.  Země náš kosmický domov,  
Počasí a atmosféra.

POZOROVáNí OBLOHy dalekohledy

St, Čt 19.00–21.00, Ne 14-16  
a v Po 12. a 26.11. 20.00–21.00 za jasného počasí. 

Přístupné bez objednání.

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami

Noční obloha:  Měsíc – od 19. 11. do 30. 11.

 Jupiter – po celý listopad.

 Uran, Neptun – za dobrých podmínek.

  Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy  
– po celý listopad

 Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí ( zataženo ) je možné promítnout filmy a prohléd-
nout si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu. 

HROMADNÉ  NáVŠTěVy

vždy ve St a Čt od 18 do 19 mohou hvězdárnu navštívit  
předem objednané skupiny návštěvníků  
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).

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

ŠKOLNí POŘADy

vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní 
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagog.doprovod zdarma.  
Bližší informace a objednávky na č. 283910644.

POHáDKy PRO NEJMENŠí

Ne 11.11. a 25.11. od 10:15., Měsíc u krejčího

Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce, příp. Venuše

  Pozor. oblohy Pořady

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč

 mládež 25,- Kč 30,- Kč

 senioři  40,- Kč 50,- Kč

Doprava : –  konečná MHD sídliště Ďáblice bus 136 tram 10, 17  
a 10 min. pěšky podél hřbitova a pak ulicí  
Pod hvězdárnou na kopec  
– stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus  
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky  
ulicí Pod hvězdárnou na kopec.  
– stanice U Spojů bus 202 a 10 min. pěšky obcí na kopec   

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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Školství, inzerce

Před 70 lety, 24. října 1942, 

byla popravena ranou do týla 

čtrnáctiletá žačka tehdejší zá-

kladní školy „U zámku‟ (dnešní 

ZŠ Bohumila Hrabala) v Dolní 

Libni Jindřiška Nováková, spolu 

s patnáctiletým kamarádem Mir-

kem Piskáčkem, se svými rodiči 

a sourozenci a dalšími stovkami 

stejně hrdinných obyvatel nejen 

z Libně a okolí. Těmito zbabělými 

vraždami byl dokonán několika-

měsíční teror - pomsta nacistů 

za zabití  autora „konečného ře-

šení‟,  myšlenky  vyhlazovacích 

táborů, zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha. 

Zástupci radnice a 160 „devá-

ťáků‟ základních škol Prahy 8 

si připomněli tuto událost ná-

vštěvou místa, ve kterém k této 

tragické události došlo – v pa-

mátníku Koncentračního tábora 

Mauthausen v Rakousku.

Prohlédli si nejen ubikace 

vězňů, plynové komory a pece 

krematoria, ale i kamenolom 

s pověstnými schody smrti, kde 

přesně podle návodu Heydricha 

docházelo k likvidaci nepřátel na-

cismu úmornou prací. Vězni, obuti 

v dřevácích a oblečeni v chatrném 

oděvu, za každého počasí tahali 

v rukách bloky kamenů, vážících 

přes 40 kilogramů do 186 prud-

kých schodů.    

Na mnohých chlapcích i děvča-

tech bylo při pietním aktu u po-

mníku českých obětí patrné doje-

tí. Jejich obvyklá veselost se jim 

vrátila až v autobuse při cestě 

zpět do Čech. 

„Je naší povinností připomínat 

tyto události sobě i našim dětem. 

Obzvláště v těchto dnech,  kdy se 

extrémistické strany opět sna-

ží oslovovat mladé voliče. Jejich 

laciná hesla, nabízející okamži-

tá a jednoduchá řešení, skrývají  

jediný záměr - připravit nás o to 

nejcennější, o svobodu,‟ prohlásil 

zástupce starosty Prahy 8 Michal 

Švarc. -red-

Žáci základních škol  
navštívili památník Mauthausen

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

Žáci uctili oběti nacistické zvůle Interiér tábora na deváťáky silně zapůsobil

Místostaros-
ta Prahy 8 
Michal Švarc 
školáky 
seznámil 
s historií 
tábora

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)
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Součástí 
Čimilympiády 
byl i softbal 

Jistě máte všichni ještě v živé pa-

měti olympijské hry v Londýně. 

Všichni jsme s napětím sledovali 

zajímavé závody, vynikající spor-

tovní výkony, ale i nezdary a tra-

gédie. Nasávali jsme nádhernou 

atmosféru, která ve sportu pa-

nuje jednou za čtyři roky, kdy se 

sejdou sportovci z celého světa, 

aby poměřili své výkony s ostat-

ními. Ale nejen to. Aby také na-

vázali přátelství a reprezentovali 

nejlepší myšlenky, o kterých snil 

a hovořil zakladatel novodobých 

olympijských her Pierre de Cou-

bertin.

Naše škola na tyto tradice 

a myšlenky navázala. 1. až 5. října 

proběhlo i u nás velké sportovní 

klání pod názvem Čimilympiáda. 

Celý týden jsme zápolili v softba-

lu, basketbalu, volejbalu, fotbalu, 

florbalu, stolním tenise a squashi. 

A nemyslete, prožívali jsme stejná 

napětí, radosti z výher i zklamání 

z porážek. Ale můžeme s hrdostí 

říci, že jsme bojovali stejně urput-

ně a čestně. Žádný doping byste 

u nás nenašli. 

To ale nebylo všechno. Chtěli 

jsme se také něco dozvědět, a tak 

jsme ve skupinách  zpracovávali 

projekty s nejrůznější sportovní 

tematikou. Jedni se zajímali o his-

torii sportů, jiní o historii olym-

piád a paralympiád, Sokola nebo 

o naše slavné sportovce.

Také jsme se celý týden bavili 

a utužovali svá těla i mysl. Navští-

vili jsme posilovnu, projeli se po-

Vltavě na pramicích nebo si zahrá-

li bowling. V našich olympijských 

centrech probíhaly doprovodné 

kulturní programy, jako byly mód-

ní přehlídka, diskotéka, zábavné 

hry a kvízy.

V pátek 5. října jsme vše za-

končili tradiční vědomostní soutě-

ží s názvem Parkur. Jak jinak než 

opět se sportovní tematikou.

Po celou dobu jsme se řídili hes-

lem ,,Není důležité zvítězit, ale 

zúčastnit se’’, i když vítězové se 

oprávněně radovali ze sladkých 

odměn a poražení jim to čestně 

a sportovně přáli. Olympijský tý-

den se velmi vydařil a určitě ho zo-

pakujeme dříve než za čtyři roky.

Žákovská samospráva  

a Tamara Antalová

V Libčické uspořádali Čimilympiádu

V areálu Základní školy Na Slovance v Lib-

ni se otevřelo zcela nové víceúčelové hřiš-

tě. Zcela tak nahradilo původní, které se 

již nacházelo v havarijním stavu. Nový 

areál je podstatně větší, oplocené hřiště 

má rozměry 42 krát 24 metrů, lze na něm 

hrát malou kopanou, tenis, košíkovou nebo 

volejbal.

Po skončení vyučování může nové zařízení 

navštěvovat široká veřejnost.

„Výběrovým řízením se nám podařilo při 

výstavbě nového hřiště ušetřit oproti pů-

vodním odhadům přes jeden milion korun,‟ 

prohlásil radní pro školství Prahy 8 Martin 

Roubíček. -vk-

Škola Na Slovance má nové hřiště

Ředitelka 
školy Alena 
Pelantová 
představila 
nový areál  
i radnímu pro 
školství Prahy 
8 Martinu 
Roubíčkovi 

Při otevření hřiště nechyběly ani školní mažoretky,  
ani slavnostní penalta Fo

ta
: 

ve
rp

a
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Žáci ze ZŠ Ústavní pátrali po tajemství  stromů
Také se vám stává, že si na své 

každodenní cestě do práce či do 

školy často ani nevšimnete, jaká 

pěkná místa a objekty míjíte? Na 

zajímavé stromy v blízkosti své 

školy zaměřily svoji pozornost 

děti v rámci projektu „Pražské 

stromy s příběhem‟. Jejich cílem 

bylo vybrat strom rostoucí neda-

leko školy, prozkoumat jej, vyfotit 

a sepsat jeho jedinečný - pravdivý 

či smyšlený - příběh. Do projek-

tu se zapojily i děti ze ZŠ Ústav-

ní v Bohnicích, které si vybraly 

vzrostlou lípu velkokvětou, která 

se tyčí u  vchodu do jejich školy.  

Pražské stromy s příběhem 

jsou první ochutnávkou nové-

ho vzdělávacího programu pro 

pražské školy s názvem Local 

Heroes, který si klade za cíl vést 

děti k odpovědnému chování vůči 

životnímu prostředí v místě, ve 

kterém žijí. 

„Každé pololetí se budou žáci 

zabývat tématem spojeným se 

životem ve městě. Prvním z nich 

bude městská zeleň. Zda se roz-

hodnou zkrášlit kousek zeleně 

v okolí školy, uspořádají exkurzi 

pro rodiče nebo připraví výstavu 

na téma zeleně v okolí školy, už 

bude záležet na nich samotných,‟ 

přiblížila koordinátorka programu 

Lenka Fejklová ze Sdružení Tere-

za. -red- U děti z Ústavní vyhrála lípa před vchodem do jejich školy

Děti tvořily zahradu
Na proměnách zahrady církevní 

logopedické školy v Bohnicích 

se kromě architektů, zahrad-

níků a řemeslníků podílejí také 

děti. Právě nejnovější úpravy 

patřily jejich šikovným rukám. 

V polovině října se v zahradě 

malovalo a sázelo. Děti dostaly 

barvy a štětce, ale také lopatky 

a rýče. Čekaly je totiž dva úko-

ly, nejdříve se pustily do osáze-

ní několika záhonů, na kterých 

si budou moci pěstovat drobné 

ovoce, zeleninu a bylinky. Pak 

se vrhly na malování chodníku, 

který ozdobily mořskými živo-

čichy a dalšími vodními potvo-

rami. Na tento úkol byly dobře 

připraveny, protože si s paní 

učitelkou přichystaly různé 

návrhy a z nich vybraly ty nej-

lepší, které překreslily a vy-

tvořily tak originální barevný 

chodník, který už z dálky při-

pomíná mořské dno. Originál-

ní dílo vytvořil Daniel Dvořák, 

žák deváté třídy, který pro své 

spolužáky vymyslel a zrealizo-

val hru na dlaždicích postran-

ního chodníku. Prozradil nám, 

že hru vymýšlel několik dní 

a existují různé způsoby, jak ji 

hrát. Děti tak mají v zahradě 

další prostor pro rozvíjení své 

fantazie.

Do práce se pustili jak prv-

ňáčci, tak děti z páté třídy, ale 

také děti internátní. Navzájem 

si pomáhaly a výsledek stojí 

za to. Jak nová zahrada vypa-

dá, zajímalo i biskupa Václava 

Malého, který školu poctil ná-

vštěvou a kromě toho, že si vy-

zkoušel většinu herních prvků, 

přislíbil svou účast na slavnost-

ním otevření na jaře příštího 

roku. -red-

Jedním ze dvou úkolů  
bylo osázet záhony

Žáci 4. B si 
vylosovali 
žlutou barvu

Základní škola Bohumila Hraba-

la uspořádala duhový den, aby 

oslavila podzim. Začalo to tím, že 

si každá třída 11. října v ředitel-

ně vylosovala barvu, ve které za 

týden přišla oblečená. Po velké 

přestávce začala chodit porota 

složená z ředitelky školy a jejího 

zástupce. Naše třída 4. B si vylo-

sovala žlutou a vymyslela si bás-

ničku k úvodu:

Podzim je tu, uhu, uhu,

Žlutá barva jde nám k duhu.

A co mají na práci

naši milí žluťáci?

Chtějí slavné komisi,

přednést tuto petici.

A co písnička? 
My jsme žáci 4. B, bereme však 

na sebe, podobu citronu, banánu 

či šamponu, možná taky balónu. 

Nemůžem být rohože,  a to všech-

no protože,  jsme teď jen na krát-

ko, žlutí jako kuřátko nebo jiné 

mláďátko.

Celé škole se duhový den vydařil, 

všichni byli veselí a už ráno to bylo 

vidět. Nám se ten den také velice 

líbil. Ani paní učitelky nezahálely.

E. Beranová a V. Antonová, 4. B

Libeňská škola  
pořádala duhový den 
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Žáci ze ZŠ Ústavní pátrali po tajemství  stromů Už nemáme strach z lékaře...
Do naší školy MŠ Lešenská přišli koncem 

října studenti 1.LF UK s projektem adreso-

vaným dětem předškolního věku s názvem 

„Nemocnice pro medvídky‟. Formou hry 

studenti dětem přiblížili prostředí ordina-

ce lékaře, operační sál a vysvětlili základní 

vyšetřovací metody. Snažili se zbavit děti 

strachu z lékařů a neznámého prostředí 

a ukázat, že nemoc je součástí každoden-

ního života a boj proti ní nemusí vždy zna-

menat bolest, trápení, ubližování a strach. 

Celý program byl rozdělen do několika částí 

a trval přibližně hodinu. Nejdříve studenti 

navázali kontakt s dětmi povídáním o nemo-

cech, lékařích a zkušenostech, které mají 

děti s lékaři. Pak názorně ukázali na velkém 

plyšovém medvídkovi základní vyšetřovací 

metody (poslech srdce, vyšetření, obvázá-

ní zlomeniny). V poslední části, která děti 

nejvíce bavila, si vytvořil každý student se 

skupinkou dětí ordinaci. Zde si děti mohly 

vyzkoušet různé zdravotní pomůcky, jako je 

stetoskop, tlakoměr a vyšetřit své „nemoc-

né‟ plyšové medvídky. A nejenom medvídky, 

ale i sebe navzájem, například obvazovat si 

ruku, podívat se světýlkem do ouška apod. 

Děti si s nadšením hrály na lékaře a ošetřo-

vatele a dozvěděly se formou hry plno zají-

mavých věcí, které jim pomohou zvládnout 

strach u lékaře. 

Chtěli bychom poděkovat studentům 1. LF 

UK a tento projekt doporučit i ostatním.

Michaela Červinková,  

za kolektiv MŠ Lešenská

V Burešově 
chystají vánoční 
jarmark 
Stalo se již tradicí, že v ZŠ Burešova se 

každý rok  připravuje Vánoční jarmark. 

Letos se uskuteční 22. listopadu od 16.30 

do 19 hodin. Bude se konat v atriu ško-

ly, které se na jedno odpoledne promě-

ní v živé tržiště s širokou nabídkou ručně 

zhotovených výrobků.   

Budete mít jedinečnou možnost vybrat 

pro své nejbližší milé drobnosti a dárečky, 

jejichž autory jsou šikovné ruce našich 

žáků, tentokrát z 1. i ze 2. stupně. Za-

koupit si za přijatelné ceny budete moci 

adventní věnce a svícny z chvojí, radost 

vám jistě udělá ručně malovaný hrníček 

či řetízky a náramky z korálků a další 

neodolatelné zboží. Adventní atmosféru 

provoní malované perníčky, speciálně pro 

tuto příležitost upečené a ozdobené naši-

mi dovednými dětmi. 

Přijďte se i vy nadechnout vánoční at-

mosféry, poslechnout si vánoční koledy 

zazpívané v různých jazycích, zastavit se 

a pohovořit  se svými známými a v nepo-

slední řadě podpořit naše děti v jejich prá-

ci.  Markéta Králíčková

MŠ U Sluncové oslavila padesátiny 
Společné závodní zařízení pro jesle a mateř-

skou školu s týdenním provozem Tesly Kar-

lín bylo slavnostně otevřeno 15. srpna 1962. 

Stavba školy trvala něco málo přes jeden rok 

a budoucí rodiče přijatých dětí při ní odpraco-

vali více než 100 tisíc brigádnických hodin. Za 

zmínku stojí jistě skutečnost, že na stavbě se 

brigádnicky podíleli i dva významní čeští herci, 

Marta Vančurová a Vladimír Pucholt, v té době 

ještě zaměstnanci karlínské Tesly. 

Společné zařízení tohoto typu bylo v té době 

ojedinělé. Svědčí o tom řada zahraničních ná-

vštěv, o kterých se můžeme dočíst v kronikách 

školy. 

Nejmenší batolátka navštěvovala školku až 

do roku 1990, v letních měsících tohoto roku 

bylo působení jeslí ukončeno. Následující školní 

rok byl zrušen i internátní provoz, od roku 1991 

jsme mateřská škola s běžným denním pro-

vozem. Od ledna 1999 vstoupila MŠ do právní 

subjektivity, jejím zřizovatelem je MČ Praha 8. 

Ve vedení MŠ během uplynulých 50 let půso-

bily tři ředitelky. Milada Málková školu otevíra-

la a vedla ji po dobu internátního provozu až do 

roku 1986. Jaroslava Blažková ji ve vedení vy-

střídala a školu řídila až do roku 1997. Během 

jejího působení v roce 1994 přešla MŠ z Tesly 

Karlín do správy MČ Prahy 8. V současné době 

je ředitelkou mateřské školy Zuzana Šteflová.

Významné kulaté výročí jsme si v naší škol-

ce připomněli slavnostním odpolednem na 

konci září. Do „své‟ školky se přišli podívat 

bývalí žáci i zaměstnanci, obě paní ředitelky, 

mnoho učitelek, zdravotních sester a tet z jes-

liček, kuchařek a dalších provozních pracovnic, 

bez kterých škola nemůže dobře fungovat. Za 

městskou část přišel školce do dalších let po-

přát vše nejlepší radní Prahy 8 Martin Roubí-

ček. V krásném slunečném dni se setkání velmi 

vydařilo. K oslavě přispěly i naše děti pěvec-

kým vystoupením, hosté si prohlédli připrave-

né panely dokumentující padesátiletou historii, 

vzpomínali, jakými změnami budova i provoz 

školy od svého vzniku procházely a do jaké po-

doby dospěla naše MŠ v dnešní době. 

Přejme naší mateřince, aby se v ní dětem 

nadále dobře dařilo a nacházely tu stále radost 

a porozumění. Marta Lísková, učitelka MŠ

Děti hra na doktora bavila
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Mazurská olympiáda se konala již po osmé

Žáci školy v Mazurské si svoji olympiádu skutečně užili

Azurově modré nebe zalité slun-

cem. Do takového rána se pro-

budil den naší již osmé, Mazur-

ské olympiády, konané 25. září. 

Žákům druhého stupně, kteří po 

sedmé hodině přicházeli do školy, 

to evidentně nevadilo. Těšili se 

na své důležité role pomocníků 

rozhodčích. Jedna část připravi-

la všechna stanoviště na školním 

hřišti, druhá atrium. Právě tento 

prostor se v osm hodin stal mís-

tem slavnostního nástupu. 

V šatnách čekali na svou chvíli, 

tedy na spuštění Olympijské hym-

ny, žáci prvního stupně. Každá 

třída měla, tak jako již tradičně, 

svou olympijskou vlajku a se svým 

vodičem, starším spolužákem, vě-

jířovitě nastupovala na svá urče-

ná místa. Jako poslední nastoupili 

vlajkonoši s olympijskou vlajkou, 

kterou následoval „běžec‟ s olym-

pijským ohněm.

Po slavnostním proslovu uči-

telky Pavlíny Zátopkové dostal 

prostor předseda OV, olympionik 

z Mnichova Karel Engel, ředitelka 

Milada Bulirschová i zástupce žáků 

a rozhodčích se svým slibem. 

Celé dopoledne pak probíhaly 

na školním hřišti atletické závo-

dy. Žáci soutěžili v osmi disci-

plínách, přičemž jedna, hod na 

cíl, je vlastně doplňková. Ostatní 

jsou lehkoatletické. Běh na 50 m, 

běh na 240 m, skok daleký a vy-

soký, trojskok, vrh koulí a hod 

kriketovým míčkem. Nejatraktiv-

nější jsou disciplíny, ke kterým 

se nedá tak snadno dostat. Je to 

především skok vysoký a vrh kou-

lí. U skoku vysokého startuje ze 

třídy jen pět chlapců a pět dívek, 

ale každý výkon, natož zdolání 

laťky, je doprovázeno ovacemi 

spolužáků i přihlížejících. Atrakcí 

je i koule. Menší děti sice vrhají 

atrapou koule, ale i tak se cítí jako 

opravdoví olympionici. Je potřeba 

zvládnout styl, nehodit, ale kouli 

opravdu vrhnout. Při tréninkových 

odpoledních byl právě zde pokaž-

dé největší nával. Nejnáročnější 

disciplínou je dlouhý běh. I tady 

v cíli vytrvalcům fandili spolužáci 

a diváci, a měli jejich velký obdiv. 

Pro letošek byl novou disciplínou 

trojskok. 

Tím to ale neskončilo. Hodno-

tily se výsledky, psaly diplomy 

a připravovala se také soutěž 

vědomostní. Ta se letos konala 

výjimečně vzhledem k proběh-

lé londýnské olympiádě. Žáci od 

druhých do pátých tříd po celý ná-

sledující den obléhali olympijské 

nástěnky a hledali odpovědi na 

dvanáct otázek. 

Den vyhlášení vítězů navští-

vil trojskokan, účastník olympiád 

v Římě a Montrealu Jiří Vyčichlo. 

Olympijský výbor, tedy předse-

da, učitelé v rolích rozhodčích, 

ředitelka Milada Bulirschová i její 

zástupkyně Kamila Peterková, Ro-

man Zavřel za OV postupně dětem 

rozdali na 250 medailí a diplomů. 

Pro všechny účastníky vědomost-

ní soutěže pak byla připravena 

ještě malá sladká odměna. Už se 

těšíme na další ročník.

Za ZŠ Mazurská  

Pavlína Zátopková

(Placená inzerce)(Placená inzerce)
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TJ Slovan Bohnice pořádal na přelomu září 

a října bikrosové mistrovství České republiky 

klubů a týmů. Do závodu nastoupilo 34 týmů 

a letošním vítězem se stal Olympus Team, zá-

vodníci domácího Slovanu Bohnice skončili na 

šestém místě. 

Napínavé finálové jízdy přišel podpořit také 

starosta Prahy 8 Jiří Janků, který předal vítě-

zům ceny a vyslechl další informace o úspěšné 

sezóně. Bohnický oddíl má v dorosteneckých 

kategoriích dva mistry republiky.

„Radnici také patří dík za podporu pro 

zachování závodiště. Po době nejistoty je 

mezi členy oddílu další chuť do práce spoje-

né s údržbou, ale hlavně získávání podpory 

pro nezbytný vývoj tratě. Kvalitní tratě jsou 

v současné době základem pro opětovné na-

vázaní na dřívější úspěchy naší reprezenta-

ce na mezinárodní scéně,‟ řekl Martin Karlík 

z oddělení BMX Slovanu Bohnice. Osmá měst-

ská část iniciovala převod pozemků na Hlav-

ní město Prahu, potažmo do správy radnice 

Prahy 8. Tím se garantuje zachování bikroso-

vé dráhy a odstraňuje nebezpečí potenciální 

výstavby.  

Další informace pro nové zájemce o tento 

sport naleznete na www.bmxbohnice.com.  -jf-

Kobyliský areál Tenis Ládví odstartoval zimní 

halovou sezónu 2012/2013. Pro letošní zimu 

klub připravil ve dvou přetlakových halách 

celkem šest antukových kurtů. Haly jsou vy-

tápěny na komfortních 15° C. Hraje se denně 

od 7 do 22 hodin. Využít lze jak jednotlivé 

hodiny, tak permanentky na celou sezonu. 

Ceny za jednotlivé hodiny začínají na 199 ko-

runách. Informace o dostupnosti kurtů a ce-

nách lze najít na webových stránkách www.

tenisladvi.cz. 

Další možností, kde si můžete v Praze 8 za-

hrát tenis i v zimě, je Čechie Karlín. Více se 

dozvíte na www.hotelcechie.cz. -red-

Zimní tenisová sezóna je tu

Bohnice hostily  
bikrosový šampionát

Pokud chcete komunikovat  
se členy vedení radnice za ODS, 
můžete je vyhledat na Facebooku 
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo 
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz 
(bezpečnost, životní prostředí, 
informatika), vladimira.ludkova@praha8.cz 
(kultura, sociální a zdravotní 
problematika) ondrej.gros@praha8.cz 
(majetek) a martin.roubicek@praha8.cz 
(školství).

Zástupce radnice za TOP 09 
můžete kontaktovat následovně: 
Michal Švarc – doprava a finance, tel: 
222 805 138, michal.svarc@praha8.
cz. Markéta Adamová – sociální oblast 
a protidrogová prevence, evropské fondy, 
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa 
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec  
pro Palác Svět, tel: 222 805 186, 
tomas.slabihoudek@praha8.cz.

Zastupitelé KSČM v Praze 8  
mají pro občany tuto nabídku:  
Vytipujte největší problémy naší městské 
části, pokusíme se je spolu s vámi řešit. 
Volejte 284 825 820, 283 840 612  
nebo 723 914 602 - poradna pro 
bezradné. E-mail: info@nakorabe.cz. 
Od pondělka do pátku od 8.00  
do 16.00 hodin.

Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat ve 
dnech 20. 11. a 11. 12., vždy od 17:00. 
Kromě toho je možné navštívit webové 
stránky www.cssdpraha8.cz, facebook 
cssdpraha8 a nebo naše informační 
středisko v Libni, Zenklova 27. Těšíme se 
na vás. Kontakty: tel: 246 035 966, mob: 
721 029 892 email: ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 
diskuzi o budoucnosti naší městské části. 
Volejte, prosím, zastupitele  
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz,  
skype kontakt „vilgus‟, twitter: @pvilgus). 
Sledujte naše zastupitele  
a zelené z Prahy 8 na Facebooku,  
následujte nás na Twitteru.

Volba pro Prahu 8 pořádá setkání 
s občany 28. listopadu 2012 od 18 hodin 
v přízemí sídla Úřadu Městské části  
Praha 8, U Meteoru 6. Tématy bude 
privatizace bytů v Karlíně a v Libni 
a další otázky života v Praze 8. Srdečně 
zve JUDr. Václav Musílek. Rovněž nás 
můžete kdykoli kontaktovat na tel. čísle 
724 889 420 nebo na mailové adrese 
vaclav.musilek@praha8.cz.

Setkání s politiky

S účastníky mistrovství  
podebatoval i starosta Prahy 8 Jiří Janků

Závodů se 
zúčastnilo  
34 týmů 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

36 listopad 2012

Sport

Letošní, již 4. ročník T ballové školní ligy Prahy 

8 má slavnostní ráz, protože se nese v duchu 

Mistrovství Evropy žen v softbalu, které se 

uskuteční v červenci příštího roku na softba-

lových hřištích v areálu ZŠ Dolákova. Stejně 

jako T ballovou ligu jej pořádá softbalový klub 

Joudrs Praha ve spolupráci s MČ Praha 8. I díky 

spojitosti s tak vrcholnou akcí, jakou ME žen 

dozajista je, získala T ballová liga širokou pod-

poru na školách nejen v osmé městské části, 

což se odrazilo v rekordním počtu družstev při-

hlášených do soutěže. Prvního kola se v obou 

kategoriích zúčastnilo celkem 16 družstev ze 

13 škol a na jejich soupiskách se objevil re-

kordní počet více než 200 hráčů a hráček.

Úvodní kolo T ballové školní ligy Prahy 8 se 

12. října uskutečnilo právě na hřištích, na kte-

rých se odehraje evropský šampionát. I slav-

nostní nástup týmů probíhal obdobně jako při 

Mistrovství Evropy a celý turnaj slavnostním 

nadhozem zahájil radní pro školství Prahy 8 

Martin Roubíček, který nad letošním ročníkem 

T ballové ligy převzal osobní záštitu. 

I když bylo počasí po ránu chladné a vidi-

telnost znepříjemňovala hustá mlha, na všech 

hřištích se rozhořely líté boje. Aby se všechny 

zápasy stihly odehrát během dopoledne, při-

pravili pořadatelé operativně ještě jedno hřiště 

a deset týmů kategorie starší dívky tak své zá-

pasy odehrálo na třech hřištích. Do semifinále 

se spolu se třemi týmy gymnázií probojovala 

domácí ZŠ Dolákova. Ta pak nejdříve v souboji 

o finále zdolala Gymnázium Čakovice a v utká-

ní o 1. místo ve velmi dramatickém a vypjatém 

utkání porazila i vítěze předchozích dvou roč-

níků Ligy, Gymnázium Ústavní. V tomto finálo-

vém zápase, odehrávajícím se před mohutně 

fandícím početným publikem, se zapotily nejen 

hráčky a oba trenéři svých týmů, ale i profesi-

onální rozhodčí, který řídil velmi kvalitní spor-

tovní podívanou. Bronzový stupínek vybojova-

lo Gymnázium Litoměřická.

V kategorii mladší mix spolu v jednom týmu 

hrají dívky i chlapci. V konkurenci šesti druž-

stev se do finále probojovaly ZŠ Libčická a milé 

překvapení turnaje, ZŠ Lyčkovo náměstí. Tur-

najové vítězství v podání Libčických nakonec 

putuje do Čimic. Třetí příčku pak obsadil tra-

diční účastník Ligy, ZŠ Žernosecká. 

„Všichni zúčastnění se shodli, že tento tur-

naj měl dosud nejvyšší organizační i sportov-

ní úroveň za celou historii ligy‟, pochvaloval 

si turnaj koordinátor T ballové školní ligy Pra-

hy 8 Petr Pospěch z Joudrs Praha. K báječné 

atmosféře jistě přispělo i pohotové zajištění 

teplého čaje ze strany ředitelky ZŠ Doláko-

va Věry Jakešové, který v chladném počasí 

přišel všem vhod. „Můžeme se tedy těšit na 

další kolo soutěže koncem listopadu, které se 

tentokrát uskuteční v nafukovací hale. A tře-

ba se dočkáme ještě většího počtu účastní-

ků,‟ zve radní Roubíček k účasti v lize i další 

školy. -red-

Rekordní účast v T ballové školní lize

Hráči a hráčky brali zápolení velmi vážně

Turnaj zahájil 
slavnostním 
nadhozem 
radní pro 
školství  
Prahy 8 Martin 
Roubíček

I přes chladné 
a mlhavé 
počasí se klání 
zúčastnilo 16 
týmů nejen 
z osmého 
obvodu
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Kobyliské házenkářky na turnaji v Tachově nezklamaly

Tachovský házenkářský 
dortík chutnal
Třicet reprezentantek kobyliské házené se 6. 

a 7. října zúčastnilo již dvanáctého ročníku 

turnaje Tachovský dortík. Z Kobylis až do Ta-

chova přijela dvě družstva minižaček a jedno 

družstvo starších žákyň. Z Prahy dorazila ještě 

družstva Slavie Praha a Sokola Vršovice, dal-

šími účastníky byly týmy z Plzně, Chebu a do-

mácího Tachova. Hrálo se celé dva dny na pa-

lubovce zdejší sportovní haly, v tělocvičně této 

haly a zároveň i na venkovním hřišti. 

Minižákyně z Kobylis, věková kategorie 9 až 

10 let, postavily dvě družstva – jedno bylo tvo-

řené zkušenějšími hráčkami, které trénují již 

delší dobu, a druhé tvořily hráčky sice stejně 

staré, ale zatím sbírající hráčské zkušenosti. 

Družstvo starších žákyň je složené z hráček ve 

věku 13 až 14 let. Některé z nich v klubu tré-

nují i osm let. 

Starší žákyně se umístily na pěkném třetím 

místě. Bronzové medaile byly pro hráčky z Ko-

bylis a jejich trenéry krásnou odměnou za sna-

hu ve všech utkáních tohoto turnaje. 

Hráčky B družstva minižákyň srdnatě bojo-

valy ve všech utkáních. Pouze třem dívkám se 

nepodařilo skórovat, ale střeleckých pokusů 

měly všechny dostatek – střílet se zjevně ne-

bojí, jen ještě zatím občas chybí ta správná 

razance při koncovce. Nicméně nakonec se 

i ony dostaly až do bojů o třetí místo. Ve vy-

rovnaném utkání s domácím týmem Slavoje 

Tachov jim utekla bronzová medaile o jednu 

branku. 

Největšího úspěchu ze všech zúčastněných 

kobyliských družstev ovšem dosáhlo A druž-

stvo minižákyň. Ty procházely turnajem se 

samými vítězstvími. Jednu porážku jim ovšem 

uštědřily hráčky Slavie Praha. Naše děvčata to 

nezlomilo, protože věděla, že o první místo se 

mohou ještě stále poprat. Nakonec se to sku-

tečně podařilo a naše dívky měly šanci opla-

tit Slavii první porážku. Utkání o první místo 

bylo skutečně infarktové – vedení se přelévalo 

z jedné strany na druhou a žádné družstvo ne-

vedlo nikdy o více než jednu branku. V posled-

ní minutě byla naše děvčata ta šťastnější a po-

slední branku vsítily ony, a tím vyhrály celý 

turnaj. Slova jedné z nich vystihovala pocity 

všech hráček, trenérky i rodičů, kteří přijeli 

tak dalekou cestu fandit: „Mně se z toho, že 

jsme vyhrály, chce úplně brečet!‟

Pokud máte zájem, aby podobné pocity 

zažila i vaše dcera, kontaktujte nás na emai-

lu sokolkobylisyII@seznam.cz nebo na tele-

fonním čísle hlavní trenérky Jitky Janečkové 

604 680 380. Dívky ročníku 2004 a mladší 

trénují dvakrát týdně, dívky starší trénují již 

třikrát týdně v tělocvičně ZŠ Burešova a ZŠ 

Glowackého.  -red-
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Softbalistky z Prahy 8 byly letos velmi úspěšné, 

všechny jejich týmy získaly medaile v nejvyš-

ších soutěžích svých kategorií. Po bronzových 

žákyních se tatáž medaile podařila vybojovat 

v jejich extralize i kadetkám a příslušenství 

k nejužší české špičce potvrdily oba ženské 

týmy shodně ziskem stříbra jak v extralize žen, 

tak i ve II. lize. A letos to obzvlášť nebylo pro 

bohnická děvčata nic jednoduchého.

Žákyním se podařilo obhájit svou bronzovou 

pozici z loňska, navíc v turnaji konaném na 

vlastním hřišti. Překvapilo 3. místo kadetské-

ho týmu, hráček do 16 let, které jej vybojovaly 

v silné konkurenci a stejně jako jejich mladší 

spoluhráčky se staly nejúspěšnějším pražským 

týmem své kategorie. Navíc se Julča Coufalová 

stala nejužitečnější hráčkou finálového turnaje 

kadetské extraligy.

Ještě těžší pozici měly letos vzhledem k už-

šímu kádru oba ženské týmy, což se projevo-

valo zvláště na veledůležitém postu nadha-

zovaček. Přesto oba týmy došly až do finále 

obou lig, a především B-týmu ve II. lize se tak 

podařil husarský kousek. Ještě dvě kola před 

koncem základní části totiž nebylo jasné, zda 

se týmu sužovanému i zdravotními problémy 

podaří vůbec proklouznout do play off. Podaři-

lo se však nejen to, ale také probojovat se až 

do finále s Merklínem hraném na dvě vítězná 

utkání. Joudrsačky sérii zdramatizovaly tak, že 

musel rozhodnout až poslední možný zápas, 

který bohužel hráčky z Prahy 8 již nedokázaly 

vyhrát.

Škoda, že jako B-tým nemohou hrát i nej-

vyšší soutěž a vytvořit tak oranžový dvojblok 

v extralize žen. V té celý rok dominovaly je-

jich spoluhráčky z A-týmu a po právu obsadi-

ly po základní části první příčku. V play off se 

do finálové série hrané na tři vítězné zápasy 

probojovaly přes překvapení extraligy, stále 

se lepšící tým Kunovic. Ve finále pak narazily 

na svého tradičního rivala, krčské Eagles. Sé-

rie se nejspíše zlomila hned v prvním zápase 

hraném v bohnickém areálu před nádhernou 

diváckou kulisou, který Joudrs i přes velmi 

slibný začátek nedotáhly k vítěznému konci. 

Po následném prohraném duelu hraném v Krči 

se ještě na domácí půdě pokusily o zvrat, když 

třetí zápas vyhrály až v prodloužení. Síly fyzic-

ké i psychické však rychle docházely a tak po 

čtvrtém zápase slavily obhajobu loňského ti-

tulu krčské hráčky. Přesto je vzhledem ke stá-

le větší vyrovnanosti nejvyšší české soutěže 

i faktu, že téměř celou sezónu odházela jediná 

nadhazovačka, 2. místo pro děvčata z Joudrs 

úspěchem.  -red-

Joudrs mají medaile  
ze všech nejvyšších soutěží

Hráčkám Joudrs se sezóna velmi vydařila
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Florbalová hala dostala  
nový moderní povrch
Předčasný dárek k 10. výročí. 

I takto lze charakterizovat změnu, 

která nastala v největším florba-

lovém oddíle v Praze 8. Hala v Ko-

bylisích, která byla známa svým 

specifickým povrchem, dostala 

novou tvář. Dnes už bývalý po-

vrch Nisaplast nahradil mnohem 

modernější Tarket, který zažil 

povedenou premiéru v podobě již 

třetího ročníku veteránského tur-

naje Kobyliské Struhadlo.

Oddíl vznikl v roce 2003 a po-

stupem času se „prokousal‟ z těch 

nejnižších florbalových soutěží až 

do 3. ligy, ve které A-tým v této 

sezoně patří k těm nejlepším. 

Z dosavadních čtyř utkání vyhrál 

tři z nich a momentálně mu patří 

páté místo. Nutno podotknout, že 

se jedná o nejlepší start do sezo-

ny za poslední dva roky.

Důležitým aspektem, který be-

zesporu zvýšil jejich renomé, je 

již zmíněný povrch. Díky němu 

vedení klubu dostalo od florbalové 

unie povolení, že mohou pořádat 

a hrát domácí zápasy ve své hale, 

což v loňském roce nebylo možné. 

Palčivým problémem zůstává po-

čet hráčů v jednotlivých katego-

riích. Hlavně v dorostu a starších 

žácích.

Pokud má váš potomek zájem 

vstoupit do tohoto klubu, tak veš-

keré kontakty naleznete na strán-

kách fbkkobylisy.cz.

Václav Trousil
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Nově narozené děti

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

Výročí, inzerce

PROSINEC 2011

Šedinová Bianca

DUBEN 2012

Križan Martin 

Sýkorová Anna (foto)

KVěTEN 2012

Pasovská Adéla 

Macháčková Anna

ČERVEN 2012

Březina Josífek (foto)

Ťopková Alena 

Kovářová Adéla 

Chvátalová Eliška 

Štruncová Veronika 

Kazmíř Šimon 

Půrová Nela 

Derková Nela 

Burianová Anna 

Landová Barbora 

Kučerová Eliška 

Kleníkovi Luisa 
a Mikuláš

ČERVENEC 2012

Karas Michael

Zimmermann Tomáš

Vokrouhlíková Eliška

Dlouhá Eliška 

Šťastná Simona 

Karas Michael 

Doležal Vincent

SRPEN 2012

Nzekwe David

Procházková Julie

Kučerová Valerie

Krejčí Lucie 

Masopustová Marie 

Matýsková Adéla 

Kos Jan

Kozová Julie 

Kuberová Isabela

Sýkorová Amálie

ZáŘí 2012

Daňková Elisa Anna

Kubín Jakub 

Korner Matyáš

Majerová Nicol

Tichá Tereza

ŘíJEN 2012

Suchánek Daniel

Stašková Teodora

Jubilea

ZAŘí 2012
Manželé Helena  

a Pavel Wurstovi oslavili 
zlatou svatbu. Gratulujeme!

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.

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Poslední akce cyklu Anthropoid

Výherci, kteří obdrží dvě vstupenky na podzimní novinku Divadla  
pod Palmovkou, legendární hudební komedii Kdyby tisíc klarinetů, jsou:  
Juraj Šulek (Praha 8), Michal Krpálek (Praha 9), Bohumil Barochovský  
(Praha 8), Dagmar Hebká (Praha 8) a Arna Spurná (Praha 8).

Správné znění tajenky z listopadového čísla nám zašlete nejpozději  
do 30. listopadu 2012 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35,  
Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu. 

Pět výherců obdrží po dvou vstupenkách na muzikál  
Vražda za oponou v Hudebním divadle Karlín.  
Za záhadných okolností zemře hlavní ženská 
představitelka, pohasínající hollywoodská 
hvězda. Je na policejním vyšetřovateli, aby 
vyřešil případ, pomohl zachránit show a dostal 
ji na Broadway, zamiloval se a přitom všem 
sám nepřišel o život. Režie Antonín Procházka, 
hrají například M. Absolonová, Z. Norisová,  
M. Šteindler či I. Chýlková.

Sudoku (snadné)
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MALíŘ – LAKýRNíK. ŠTUKOVáNí 
A TAPETáŘSKÉ PRáCE.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz

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

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

PROVEDU LAKýRNICKÉ 
A MALíŘSKÉ PRáCE.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

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

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

VEŠKERÉ MALíŘSKÉ 
A LAKýRNICKÉ PRáCE,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

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

ZUBNí SPOLEČNOST STOMAT 
spol.s r.o. se sídlem ve Vysočanské 
nemocnici přijímá nové pacienty, 
nabízí ošetřování dětí, bělení 
a čištění zubů, implantáty.  
Dále nabízí široký rozsah kvalitní 
hrazené péče (bez finanční účasti 
pacienta). Tel.: 266 00 61 92, 
266 00 61 80, 266 00 61 63.  
Další na www.stomat.cz

RIZIKOVÉ KáCENí, ŘEZ 
STROMů. ZAHRADy.  
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

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

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

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

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

INSTALATERSKÉ PRáCE, 
OBKLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ, 
rekonstrukce bytových jader-bytů, 
domů. Tel.: 603 18 40 81,  
e-mail: olaolda@volny.cz

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

PLyNAŘ – INSTALATÉR – 
TOPENáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů a plynové 
revize. Tel.: 603 93 70 32.  
Vladimír Tymeš.

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

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

ŽALUZIE, ROLETy, SíTě, 
MARKýZy, gARNýŽE, shrnovací 
dveře, čalounění dveří, silikon. 
těsnění, malování. Petříček,  
tel.: 606 35 02 70, 286 88 43 39.

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

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

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

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

NABíZíM MALíŘSKÉ 
A LAKýRNICKÉ PRáCE + 
štukování , stěrkování. Tel.: 
606 22 73 90, jsaifrt@seznam.cz 

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

INSTALATÉR – TOPENáŘ – 
NEPŘETRŽITě. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC,  
umyvadel, van, el.ohřívačů, 
připojení praček, myček, vodoměrů, 
kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

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

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

PSí SALON – KOMPLETNí 
ÚPRAVA PSů VŠECH PLEMEN 
I KŘíŽENCů. Koupání, střihání, 
trimování. Praha 8 – Ďáblice 
(naproti Ďáblickému hřbitovu), 
ulice Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56, 
www.strihanipsu-praha.cz

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

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

ČALOUNICTVí, MATRACE  
NA MíRU, KOŽENKy, POTAHOVÉ 
LáTKy, MOLITANy a ostatní 
čalounické potřeby, Kotlaska 16,  
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00, 
14.00 – 18.00. Tel.: 284 82 21 81.

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

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

HLEDáM K PRONáJMU gARáŽ, 
jen Famfulíkova ul. Praha 8.  
Tel.: 606 579 794.  

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

DDD SLUŽBy – DESINFEKCE 
DESINSEKCE – DERATIZACE. 
Levně, rychle, kvalitně.  
Tel.: 603 473 755.  

OPRAVA PRAČEK TÉMěŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

MALíŘSKÉ A LAKýRNICKÉ 
PRáCE, čištění koberců a čaloun. 
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680. 

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

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

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

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

ORDINACE PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE, otevřená od září na 
Kobyliském náměstí, Uzavřená 8, 
registruje nové pacienty. Smlouvy 
s pojišťovnami 111, 201, 207, 211. 
Tel.: 284 685 281. 

ŽEHLENí VČETNě DOPRAVy. Tel.: 
608 221 626, www.zehleniplus.cz.

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

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

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

HODINOVý MANŽEL. Provedu 
práce elektro, voda a další. Mám  
40 let praxe. Tel.: 602 366 135. 
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VEDENí ÚČETNICTVí, daňové 
evidence, mezd, přiznání daní pro 
PO, OSVČ, SVJ, byt. družstva. 
Tel.: 724 006 880, sterbovajana@
centrum.cz. Štěrbová Jana.

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

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

DŘEVěNÉ HRAČKy – JIŽ 11 LET 
PRODEJE!! Velký výběr českých 
hraček najdete v naší specializované 
prodejně Praha 8, Ořechová 5  
(proti Ďáblickému hřbitovu).  
Nově i v e-shopu! Tel.: 
604 287 794, www.inna.cz. 

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

KáCENí A ŘEZ RIZIKOVýCH 
STROMů STROMOLEZECKOU 
TECHNIKOU. Tel.: 606 527 091. 

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

PRáCE S KŘOVINOŘEZEM, 
motorovou pilou, drcení větví, řez 
dřevin, čištění parcel od rostlinného 
materiálu. Tel.: 732 144 906.  

REVIZE ELEKTROINSTALACE, 
revize el. spotřebičů, 
elektroinstalační práce.  
Tel.: 603 851 048. 

MASáŽE LáDVí – klasické, 
lávovými kameny, svíčkou, 
medové, manuální lifting obličeje, 
celulitida, baňky. Tel.: 284 688 918, 
608 056 067. 

NEJLEVNěJŠí VýUKA A.  
Tel.: 608 886 395. 

KOUPíM VěTŠí ByT 3+kk  
až 4+1, Praha 8, 9, balkon 
výhodou, OV nebo i DV, ne přízemí, 
cena dle stavu a velikosti, max. 
3 ml, spěchá, platba hotově. RK 
nevolat. Děkuji za nabídky. Mobil.: 
774 720 752, artbyt@email.cz  

PRONAJMU gARáŽ  
Frýdlantská P8. Tel.: 723 100 585. 

KOUPíM FELICII, FABII, 
OCTAVII,  i nepojízdnou.  
Tel.: 602 123 253. 

PRONAJMU NOVÉ LUXUSNí 
PODZEMNí gARáŽOVÉ STáNí 
v ulici Nad Okrouhlíkem, Praha 8, 
u metra „C‟ Ládví. Nízká cena  
950 Kč/měs. Tel.: 777 003 033, 
e-mail: v.briedl@seznam.cz.  

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

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

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

ZHOTOVíME ENERgETICKý 
ŠTíTEK (průkaz energetické 
náročnosti budovy).  
www.eprůkazy.cz,  
tel.: 775 663 269. 

TRUHLáŘ – VýROBA 
NOVÉHO, OPRAVy STARŠíHO 
A RENOVACE STAROŽITNÉHO 
NáByTKU. Tel.: 724 335 197. 

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

ZUBNí ORDINACE  
Mudr. Z. Střelcové ve Vysočanské 
poliklinice přijímá nové pacienty. 
Nabízí komplexní vyšetření 
chrupu s následným léčebným 
plánem, ošetřování dětí estetickou 
stomatologií, vyhotovování 
protetických výrobků, smlouvy 
s pojišťovnami. Tel.: 266 006 189. 

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

NABíZíM VýPOMOC 
V DOMáCNOSTI, hlídání dětí nebo 
péči o seniory. Spolehlivě, s ŽL, ŘP 
a vl.vozem. Tel.: 734 114 867.

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

PRONáJEM NEByT.PROSTORU 
34 m2 se soc.zař., Pomořanská 
487/5 naproti poliklinice Mazurská, 
konečná autobusů 144, 177, BD  
po rekonstrukci. Info: 603 526 116.

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

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

MyTí OKEN, ČIŠTěNí KOBERCů 
a čalouněný nábytek.  
Tel.: 604 71 17 50.

LÉČITELKA Z ASIE LÉČí SKRZ 
DLANě ženskou neplodnost, záněty 
akutní a chronické bolesti kloubů 
a zad, alopecii, zažívacího traktu 
apod. Tel.: 602 454 696.

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

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

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

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

NAUČíM VáS PRACOVAT 
S POČíTAČEM, ať je Vám 7  
nebo 70. Tel.: 607 508 097.

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

ANgLIČTINA – soukromá výuka 
a doučování. Tel.: 605 028 855

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

gELOVÉ NEHTy, manikúra u metra 
Palmovka, www.nehtyhelakova.cz. 
Tel.: 732 321 489. 

PRONAJMU HORNí gARáŽOVÉ 
STáNí v ul. Novákových (metro 
Palmovka). Cena 2000,- Kč/měs.
Tel.: 606 201 029. 

PRONAJMU gARáŽ v rodinném 
domku Na Truhlářce 3, P-8.  
Tel.: 608 309 805.

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

PRSNí PORADNA – CHIRURgIE, 
www.mamologie-braborec.cz. 

PRODáM gARáŽ O.V. Famfulíkova 
P-8. Zn. zák.cena+nejvyšší nabídce.
E-mail: klimes1328@seznam.cz.  

HLEDáM PRONáJEM 
gARáŽOVÉHO STáNí v ulici 
Frýdlantská nebo Famfulíkova. 
Nabídněte. Tel.: 777 812 812.

PRONAJMEME LÉKAŘSKOU 
ORDINACI, atraktivní klidné  
místo, sídliště Ďáblice, ne prl.  
Tel.: 286 883 029 po, st dopol.,  
út, čt do 13.00 hod. 

ČIŠTěNí KOBERCů a čalouněného 
nábytku extrakční metodou. Slušné 
jednání. Tel.: 724 006 275. 

SEKÁNí ZAROSTLýCH POZEMKů  
naší technikou včetně odvozu 
vzniklého bioodpadu.  
Tel.: 724 006 275.

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

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

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

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

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

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

ÚCETNICTVí, MZDy, DPH, 
přiznání, zástup. na úřadech.  
Tel.: 607 534 177.
 
NABíZíME PRONáJEM dvou bytů 
na Praze 8, 1+kk za 8500 Kč a 2+kk 
za 10000 Kč. Ceny včetně všech 
poplatků. Tel.: 777 020 180
 
HLEDáME PRONáJEM bytu pro  
2 osoby - pár v Praze u MHD, 
velikost bytu max 3+1 a menší, 
max. do 14000Kč s poplatky.  
Tel.: 605 845 088, 220 806 245

ÚPRAVy, OPRAVy, ŠITí ODěVů 
A ByTOVÉHO TEXTILU  
– WWW.RyCHLAJEHLA.CZ,
Notečská 565, Praha 8.  
Tel.: 605 242 542.
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