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Měsíčník Městské části Praha 8

Vážení spoluobčané a čtenáři,
v březnu proběhne v Praze 8 zasedání zastupitelstva,
které bude schvalovat rozpočet. Jednání o rozpočtu
je jedním z nejzásadnějších momentů života obce.
Na takové jednání by se měli řádně připravit nejen
zastupitelé a místní politici, ale i občané.
Radnice obvykle připravuje rozpočet řadu
měsíců. Správně dokonce musí vycházet
z rozpočtového výhledu schváleného o rok
dříve. Běžně tedy má radnice na přípravu
rozpočtu dva roky. Nové vedení radnice
Prahy 8 mělo na přípravu tři měsíce.
Většinu rozpočtu jsme proto zdědili.
A zdědili jsme i velké množství smluv,
které musíme plnit, aniž bychom
byli přesvědčeni, že to je dobré pro
městskou část. Hledat úsporu v tak
krátkém čase bylo velmi těžké a jsem
rád, že jsme ji našli.
Nejzásadnějším problémem ve financích
městské části, na který jsme léta upozorňovali,
byl tzv. schodek mezi běžnými příjmy a výdaji.
Ten byl posledních několik let ve výši kolem
300 milionů korun. Radnice zkrátka každý rok
získala o 300 milionů méně, než kolik potřebovala
vydat. Řešila to tím, že prodávala majetek, který
jí přinášel zisk (byty, domy, pozemky). Za velký
zisk pak její vedení – kromě financování ztrátové
radnice – nakupovalo, co považovalo za
rozumné. Výsledek je takový, že dnes není
na radnici ani majetek, který by vydělával
peníze, ani zisk z něj. Zlatá léta, kdy se peníze
rozdávaly, skončila. Pocítí to především občané.
Bohužel! Budeme se ale snažit, aby to bylo co
nejméně bolestné, ale úplně bezbolestné to nebude.
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zpravodajství / POZVÁNKa
DOPRAVA

Ulicemi Prahy 8
proběhne půlmaraton

 Výřez trasy závodu pro Prahu 8
1502_HM_mapy_mestske-casti_useky.indd 1

Poslední březnový víkend „roztančí“ ulice Prahy 8
běžecký festival Sportisimo Half Maraton Praha, který po celém světě proslul rychlou a krásnou tratí a zejména vynikající atmosférou, jež
celý závod provází. Nese však s sebou některá
nezbytná dopravní opatření, která se dotknou
i nás, obyvatel Prahy 8.
V den konání, v sobotu 28. března, budou od
12.00 do 15.00 hodin uzavřeny ulice na trase
závodu. Konkrétně se jedná o Štorchovu a Voctářovu ulici a Rohanské nábřeží. Ve všech zmí-

2/9/2015 6:57:51 PM

něných lokalitách bude od páteční půlnoci platit také zákaz zastavení. Vozidla budou z trasy
závodu z důvodu bezpečnosti odtahována, proto prosíme všechny řidiče, aby si svá auta včas
přeparkovali.
Aktuální informace o dopravních uzavírkách
najdete na www.runczech.com nebo se můžete
v týdnu konání závodu, tedy od 23. do 28. března, obrátit na bezplatnou dopravně-informační
red
linku 800 165 102. 

Více na str. 26

VÝROČÍ konce války

Výstava představí
život obyvatel
za okupace
Při příležitosti oslav 70. výročí konce druhé
světové války připravuje Městská část Praha 8
výstavu, která bude mapovat život místního obyvatelstva v tomto období. Výstava se
uskuteční v prostorách městské části v průběhu května.
Žádáme proto všechny občany, kteří mají
doma historické dokumenty a předměty z období druhé světové války a kteří jsou
ochotni tyto předměty zapůjčit, aby kontaktovali Vladislavu Wildtovou:
 e -mail: vladislava.wildtova@praha8.cz
tel.: 283 090 422 nebo 606 613 390
Zajímavé jsou pro nás zejména deníky,
uniformy, odznaky, medaile a podobné vzpomínkové předměty (na výstavě budou umístěny v uzamykatelných vitrínách). Předměty
k vystavení je třeba přihlásit nejpozději do
10. dubna 2015. 

 Květen 1945, osvobození v Libni
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zpravodajství
ZÁPIS PRVŇÁČKů

Školy jsou na přírůstky
dětí připravené
REKONSTRUKCE

Divadlo pod Palmovkou
se už brzy vrátí domů
Příznivci Divadla pod Palmovkou i jeho herci se mohou radovat. Po dvou letech průtahů má
být na konci března odstartována tolik potřebná rekonstrukce zejména technického zázemí divadla, které v červnu 2013 poničila
velká voda. Opravy by měly magistrátní pokladnu vyjít na zhruba
40 milionů korun, a když vše půjde
podle plánu, soubor se z kočování
po pražských i mimopražských scénách vrátí domů do Libně na začátku příští sezony.
Spodní voda z Rokytky zaplavila
před necelými dvěma roky suterénní prostory budovy divadla a poničila vše, co v nich bylo: kotelnu,
vzduchotechniku, zvukovou a světelnou techniku, sklady kulis a re-

kvizit. A to vše také bude součástí
nastávající investiční akce. Opravou by ale měla projít například
i podlaha ve foyer, která se propadá.
Plány rekonstrukce počítají už
dopředu s hrozbou dalších povodní a snaží se případné budoucí škody co nejvíce omezit. „Kotle
a vzduchotechnika budou umístěny na zvýšené sokly a elektronika bude buď přenesena do prvního patra, nebo bude umístěna do
vodotěsných kapslí,“ popsal plánovaná opatření v rozhovoru pro Český rozhlas ředitel Divadla pod Palmovkou Michal Lang.
Vše o Divadle pod Palmovkou
naleznete na www.divadlopodpalred
movkou.cz. 

Zápisy do základních škol v osmé
městské části, které probíhaly od
15. ledna do 15. února, potvrdily opět známý fakt: dětí přibývá, a s tím i počet přijatých prvňáčků. Čísla, která má k dispozici
odbor školství MČ Praha 8, jsou
sice jen předběžná, ale už teď se
dá odhadnout, že příští školní rok
bude na osmičce zahajovat školní docházku opět o několik desítek dětí více.
Městská část Praha 8 zřizuje
patnáct základních škol, v nichž
bylo v září otevřeno 44 prvních

tříd. „Podle předběžných odhadů přibudou, podobně jako po
loňském zápisu, asi čtyři třídy
prvňáčků,“ říká vedoucí odboru školství MČ Praha 8 Petr Svoboda. Školy samozřejmě upřednostňují při přijetí děti s trvalým
bydlištěm ve svém obvodě, potom přicházejí na řadu další
zákonná kritéria. „Stejně jako
vloni si většina potenciálních
prvňáčků, bydlících na území
Městské části Praha 8, mohla
svou školu vybrat,“ dodal Petr
red
Svoboda. 

 Z ápis
budoucích
prvňáčků na
ZŠ Bohumila
Hrabala

Bližší informace sledujete
na www.praha8.cz

Krátce Z PRAHY 8

Věnujte pozornost
grantům

Radnice chce být
transparentní

Činnost odborných
komisí se oživí

Radní Prahy 8 schválili 4. února vyhlášení
grantového řízení na podporu dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže a aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost – na
rok 2015. „V březnu bude navíc vypsáno nové
grantové řízení v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na
rok 2015. Prostředky z tohoto grantového řízení bude možné využít také na prázdninovou
činnost s dětmi a mládeží,“ oznámila radní
Prahy 8 pro grantovou politiku, veřejný prostor a občanské aktivity Dana Blahunková.
Vyhlášení výsledků je podle ní možné očekávat v červnu. 

Zastupitelstvo Městské části Praha 8 se dále
otevírá veřejnosti, a občané proto mohou nově
navštěvovat také jednání jeho výborů. Finanční i kontrolní výbor budou zveřejňovat informace o své činnosti na www.praha8.cz v sekci Volené orgány –> Zastupitelstvo –> Výbory.
„Aby si občané mohli udělat komplexní obrázek o diskutovaných tématech a schvalovaných
materiálech, zveřejňujeme na webu nejen zápis
z jednání finančního výboru, ale také projednávané materiály,“ vysvětlila předsedkyně finančního výboru Eliška Vejchodská. Zveřejňováním
informací chce radnice umožnit občanům efektivní kontrolu činnosti a hospodaření obce. 

Radní Prahy 8 schválili nový jednací řád, který
přesně vymezuje a také zpřísňuje činnost patnácti odborných komisí. Mimo jiné se podle
něj budou komise scházet výrazně častěji než
v minulých letech, a to minimálně jednou za
čtyři měsíce. „Budeme tak moci lépe využívat
potenciál, který komise nabízejí, a intenzivně
spolupracovat na společných tématech. Za peníze daňových poplatníků musí být odvedena odpovídající práce založená na součinnosti
s občany,“ prohlásil jeden z autorů jednacího
řádu a předseda Komise pro životní prostředí
Vít Céza. K výsledkům jednání bude navíc
on-line přístup na webu městské části. 
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VYBRALI JSME
Z ČERNÉ KRONIKY

oprava tunelu

Když radnice chce…

Vážení čtenáři, do redakce
přichází mnoho žádostí,
abychom se věnovali ukázkám
z činnosti Policie ČR a Městské
policie v Praze 8. Vybrali jsme
několik čerstvých případů:

 Tunel v Krynické ulici
Představte si, že denně při odchodu do práce
a při návratu z ní procházíte ošklivým tunelem
mezi zastávkou autobusu a vaším domem. A na
začátku tohoto průchodu je herna a v průchodu je tma, protože tam nejsou světla. Tak s tímto
problémem se museli potýkat obyvatelé Krynické ulice řadu let. Mezi konečnou zastávkou autobusu číslo 144 a jejich domem existovalo prakticky jen jediné pěší spojení – právě takovýmto
neosvětleným průchodem.
Obyvatelé Krynické ulice opakovaně městskou
část žádali, aby jim s jejich problémem pomohla.
Již v letech 2013 a 2014 se snažili o jakoukoli změnu, ale bohužel to nevyšlo. Během posledních týdnů však došlo v přístupu radnice ke změně. Přede-

vším bylo zřízeno nové světlo ze směru od konečné
zastávky autobusu. Toto světlo osvítilo podstatnou část prostoru průchodu. Zároveň je napojeno
na systém veřejného osvětlení, a bude tedy svítit
pravidelně. Kromě toho byla na stranu z Krynické ulice nasměrována bezpečnostní kamera, která
bude prostor monitorovat. I druhá strana průchodu bude sledována bezpečnostní kamerou. O této
skutečnosti také informují nové tabulky, které jsou
v průchodu umístěny.
Chtěl bych poděkovat panu Zdeňku Bínovi ze
společnosti Eltodo, která zajišťuje veřejné osvětlení v Praze. Pan Bína nám byl při realizaci velRoman Petrus
mi nápomocen. 
 starosta Prahy 8, odpovědný za otázky bezpečnosti

Pomáhali
zraněné v bytě
Hlídka městské policie zasahovala v Sokolovské ulici 66. Přivolala ji obyvatelka,
která se nemohla dozvonit na zraněnou
sousedku. Nepomohli ani strážníci. Nemocná s nimi sice přes dveře komunikovala, ale její řeč působila zmateně a své
potíže nedovedla popsat. Nedokázala
ani otevřít dveře bytu, což se podařilo až
přivolaným hasičům. Zraněné majitelce
bezvládně ležící na chodbě poskytli první pomoc a předali ji zdravotníkům. 

Bratři z mokré čtvrti už
jsou tam, kam patří
Při kontrole v Budínově ulici strážníci zastihli skupinku mužů, kteří bezstarostně
popíjeli alkohol na místě, kde to vyhláška zakazuje. Dvěma výtečníkům pouhá
domluva nestačila. Při kontrole dokumentů totiž strážci pořádku zjistili, že je
hledá Policie ČR na základě §13, odst. 2,
zákona č. 553/1991 Sb., a oba občany
doprovodili na policejní služebnu. 

Zlodějíček
„kašlal“ na zákaz
Pod rouškou tmy vyslalo operační středisko městské policie strážníky do prodejny Albert v Trousilově ulici. Tam zadrželi muže podezřelého z krádeže zboží.
Jelikož neměl žádné doklady, musel na
oddělení Policie ČR k ověření totožnosti.
Policie zjistila, že podezřelý navíc porušil
zákaz pobytu na území Prahy.   zn
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bezpečnost
POMOC OBČANUM

Praha 8
odstartovala
kampaň
STOP ŠMEJDŮM!
Z médií, z vlastních smutných zkušeností či z vyprávění svých blízkých znáte případy, kdy se nepoctiví obchodníci různého zaměření
snaží – manipulativním chováním
nebo používáním nepravdivých
údajů – těžit z lidské důvěřivosti, nepozornosti nebo ze snahy lidí
ušetřit.
Jedná se o případy, kdy u vašich dveří zazvoní obchodník velmi slušného vzezření a ještě lepší výřečnosti a suverénně požádá
o nahlédnutí do vyúčtování za
spotřebované energie. Pokud vyhovíte, následuje přesvědčovací
tiráda, jejímž cílem není nic jiného než vás odlákat od původního
dodavatele a podepsat smlouvu
se zprostředkovatelskou společností, která vám prý díky své perfektní orientaci na trhu zajistí
značnou úsporu.
A jaká bývá skutečnost? Místo
slibované úspory vás nemile překvapí navýšení výdajů. Pokud pak
budete chtít od smlouvy odstoupit,
zjistíte, že rozhodně nejde o banalitu. Pomůže zkušený právník, ale
ten vás přijde na pěkných pár tisíc.
V opačném případě máte možnost
platit a skřípat zuby, anebo hrát
roli „mrtvého brouka“ a čekat na
návštěvu exekutora. A ti bývají stoprocentně spolehliví!
Známé jsou i jiné způsoby, kterými se tito chytráci, dnes všeobecně nazývaní šmejdi, snaží důvěřivé občany obelstít. Jde například
i o tzv. půjčky finanční hotovosti
nebo prodej luxusního zboží, které
je v nejbližším hypermarketu k dostání často i za desetinu ceny, kterou z vás podomní obchodník přede dveřmi mámí.

S novým občanským zákoníkem vznikl další problém: možnost uzavření platné smlouvy přes
telefon nebo internet, přičemž její
zrušení vás může těžce finančně
poškodit.
Zvláštní skupinou jsou pachatelé trestné činnosti, kteří se za obchodníky pouze vydávají a snaží se
pomocí různých legend své oběti
oloupit nebo okrást – často dokonce v jejich vlastním bytě.

Chceme vám pomáhat!
Úřad Městské části Praha 8 považuje rizika související s působením
rozmanitých „šmejdů“ za nebezpečí, které může více než 100 tisíc obyvatel naší městské části vážně poškodit nebo je dostat do velmi
nepříjemných situací. Nejohroženější skupinou jsou přitom bezbranní senioři a naopak někdy lehkovážně jednající, nezkušení mladí
lidé. Pro obě skupiny bývají popsaná setkání často likvidační.
Radnice proto připravila kampaň, kterou nazvala STOP ŠMEJDŮM! Jejím účelem je varovat občany před těmito riziky a naučit je,
jak se jim dá čelit. V průběhu prvního pololetí letošního roku se budou moci občané prostřednictvím
webových stránek radnice i prostřednictvím časopisu Osmička dočíst o dalších opatřeních, která budou v tomto směru podniknuta.
Jedním z nich budou veřejné diskuse, při kterých budou mít zájemci
možnost debatovat nejen s poškozenými, ale i s pracovníky radnice
či s policejními odborníky. 
Zdeněk Nagovský
předseda bezpečnostní komise
Rady Městské části Praha 8

burza
seniorů
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8. Tel.: 286 883 676
Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova
Kontakt: J ana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

Program na březen 2015
 10. 3. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – DRÁTOVÁNÍ
Pomůcky: kleště štípací, ploché a s kulatými čelistmi.
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru.
Pod vedením pí. Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč

 16. 3. PONDĚLÍ: PŘEDNÁŠKA
VČETNĚ UKÁZEK REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru.
Vede pí. M. Lískovcová

 24. 3. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA
– výroba velikonočního perníku a marcipánu
Pomůcky: malé nůžky. 13.00–16.00 hod. v Gerontologickém
centru. Pod vedením pí. Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč

 31. 3. ÚTERÝ: BABINEC – POSEZENÍ
PŘI KÁVIČCE NEBO ČAJI, TOMBOLA
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru, vede pí. Iva Hubená

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod.
v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

 BOWLING
Pondělky: 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. – vždy od 15.00 hod.
Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 14.50 hod.
před hernou (spojení: autobus č. 162, stanice Osecká,
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy).
Pod vedením Věry Dvořákové

 PÉTANQUE– PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ
Přijďte si zahrát do zahrady Gerontologického centra,
kde je vám k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m.
Všední dny od 8 do 19 hod. Víkendy od 11 do 19 hod.
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule

 Konverzační kurzy anglického jazyka OD LEDNA 2015
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25–10.55 hod.
od 5. 1. 2015 do 25. 5. 2015 = 20 lekcí po 90 minutách
2. úterý 9.25–10.55 hod.
od 6. 1. 2015 do 19. 5. 2015 = 20 lekcí po 90 minutách
Cena celého kurzu je 900 korun.
Není vhodné pro úplné začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra,
Šimůnkova 1600, Praha 8, tel.: 286 883 676

příprava na duben 2015
 7. 4. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – DRÁTOVÁNÍ
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru
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životní prostředí
MĚSTSKÁ ZELEŇ

Hledáme místa pro nové parky,
občané mohou pomoci
Aktuálním nedostatkem Prahy 8 je
rozdílná kvalita životního prostředí v jejích jednotlivých částech. Na
mnoha místech chybí kvalitní plochy veřejné zeleně. Dosud totiž
neexistovalo žádné koncepční řešení, které by jasně udávalo hlavní směry péče o životní prostředí
v naší městské části. Dokument,
který by obsahoval databázi vhodných veřejných ploch a jasné návrhy na jejich smysluplné využití
včetně časového harmonogramu,
zcela chyběl.
Tuto situaci chce výrazně zlepšit
nová Komise pro životní prostředí
Městské části Praha 8. Oblast parků
a ploch veřejné zeleně si vzala jako
jednu ze svých hlavních priorit. Komise bude v následujících měsících
analyzovat všechny využitelné veřejné plochy, jejichž revitalizace by
vedla k většímu zapojení městské
zeleně, tvorbě bezpečných odpočinkových zón pro občany a k celkovému lepšímu životnímu prostředí městské části.
„Budeme rádi, když nám naši
spoluobčané pomohou ve výběru
takových míst, ze kterých by mohly být v budoucnu parky nebo udržované a bezpečné plochy městské
zeleně. Mohou nás tak upozornit
na místa, která bychom třeba jinak
přehlédli. Poskytnou nám tak zpětnou vazbu, která nám řekne, které
oblasti jsou pro naše obyvatele nejdůležitější a které úpravy nejnaléhavější,“ říká předseda komise Vít
Céza. Na přípravě podkladů bude
komise spolupracovat i se zástupcem starosty Petrem Vilgusem, kte-

 S oučasný park a přilehlý svah
pod finančním úřadem v ulici
Trojská, jedna ze zanedbaných
lokalit. Přitom je to důležité místo;
v širokém okolí chybí jakákoli
významnější plocha zeleně, navíc
je to o oblast s hustou zástavbou.

rý má na starosti strategický rozvoj
Městské části Praha 8.
Občané mohou konkrétní podněty směřovat přímo na e-mail
vit.ceza@praha8.cz, nebo se mohou
přihlásit k projektu SMS infokanál
Praha 8. „Čím více občanů se k této
službě přihlásí, tím více zpětných vazeb a podnětů budeme mít pro tvorbu návrhů,“ dodává Vít Céza. Službu
SMS infokanál plánuje Městská část
Praha 8 v komunikaci s občany vyured
žívat stále častěji. 

 P rostor mezi OC a KD Krakov. Plochu tvoří zpevněná část,
tzv. „náměstí“, a sousední travnatá část.
Prostor byl kolaudován v roce 1989 a v současnosti je již velmi zchátralý.

Informace pro občany Prahy 8 na jednom místě

www.praha8.cz
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velkoobjemové kontejnery
Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu

Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu

Dolákova x Hackerova x Kusého

6. 3.

13.00–17.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

27. 3.

15.00–19.00

Braunerova x Konšelská

6. 3.

14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická

28. 3.

8.00–12.00

Fořtova x Do Údolí

6. 3.

15.00–19.00

Nad Rokoskou x Kubišova

28. 3.

9.00–13.00

Dolejškova x U Slovanky

7. 3.

8.00–12.00

K Haltýři x Velká skála

28. 3.

10.00–14.00

Gabčíkova ( mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

7. 3.

9.00–13.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

30. 3.

13.00–17.00

Drahorádova

7. 3.

10.00–14.00

Křivenická x Čimická

30. 3.

14.00–18.00

Gdaňská x Toruňská

9. 3.

13.00–17.00

Lindavská

31. 3.

13.00–17.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

9. 3.

14.00–18.00

Pakoměřická x Březiněveská

31. 3.

14.00–18.00

9.3.

15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

31. 3.

15.00–19.00

Havránkova x Šimůnkova

10. 3.

13.00–17.00

Pernerova x Sovova

1. 4.

13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická

10. 3.

14.00–18.00

Pernerova x Šaldova

1. 4.

14.00–18.00

Hnězdenská x Olštýnská

10. 3.

15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

1. 4.

15.00–19.00

Janečkova

11. 3.

13.00–17.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

1. 4.

16.00–20.00

Jirsíkova x Malého

11. 3.

14.00–18.00

Petra Bezruče x U Pískovny

2. 4.

13.00–17.00

K Haltýři x Velká skála

11. 3.

15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

2. 4.

14.00–18.00

K Mlýnu x Chorušická

12. 3.

13.00–17.00

Stejskalova x U Rokytky

2. 4.

15.00–19.00

Křivenická x Čimická

12. 3.

14.00–18.00

Petra Slezáka x Urxova

2. 4.

16.00–20.00

Kandertova x Lindnerova

13. 3.

13.00–17.00

Písečná x Na Šutce

3. 4.

13.00–17.00

Kašparovo náměstí

13. 3.

14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

3. 4.

14.00–18.00

Lindavská

14. 3.

8.00–12.00

Pivovarnická (proti domu č. 15)

3. 4.

15.00–19.00

Ke Stírce x Na Stírce

14. 3.

9.00–13.00

Pobřežní x Thámova

3. 4.

16.00–20.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

14. 3.

10.00–14.00

U Pekařky

4. 4.

8.00–12.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

16. 3.

13.00–17.00

Pobřežní x U Nádražní lávky

4. 4.

9.00–13.00

Korycanská x K Ládví

16. 3.

14.00–18.00

Pod Labuťkou x Prosecká

4. 4.

10.00–14.00

Pekařova x Jestřebická

16. 3.

15.00–19.00

Podhajská Pole (parkoviště)

6. 4.

13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém

6. 4.

14.00–18.00

Roudnická (za Bešťákovou)

6. 4.

15.00–19.00

Řešovská x Zelenohorská

6. 4.

16.00–20.00

Havlínova x Pohnertova

Kubíkova (u DD)

17. 3.

13.00–17.00

Kubišova
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

17. 3.

14.00–18.00

Mazurská (u trafostanice)

18. 3.

13.00–17.00

Kurkova (parkoviště)

18. 3.

14.00–18.00

Libišská (parkoviště)

19. 3.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

19. 3.

14.00–18.00

Co do velkoobjemového kontejneru patří ?

Mlazická

19. 3.

15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

20. 3.

13.00–17.00

Modřínová x Javorová

20. 3.

14.00–18.00

Rozhodně ANO:
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

20. 3.

15.00–19.00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

21. 3.

8.00–12.00

Na Pecích x Chaberská

21. 3.

9.00–13.00

Stejskalova x U Rokytky

21. 3.

10.00–14.00

Na Pěšinách x Pod Statky

23. 3.

13.00–17.00

U Pekařky

23. 3.

14.00–18.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

23. 3.

15.00–19.00

V Zahradách x Na Sypkém

24. 3.

13.00–17.00

Na Truhlářce (parkoviště )

24. 3.

14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce

25. 3.

13.00–17.00

Na Vartě

25. 3.

14.00–18.00

Braunerova x Konšelská

26. 3.

13.00–17.00

Na Žertvách x Vacínova

26. 3.

14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky

26. 3.

15.00–19.00

Drahorádova

27. 3.

13.00–17.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce

27. 3.

14.00–18.00

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří ?
Rozhodně NE:
odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

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 čas přistavení velkoobjemových kontejnerů
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 8 David Zlatý tel.: 222 805 630.
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí
svozová společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s., tel.: 286 583 310.
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Čtenáři píší…
Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané dotazy,
připomínky či návrhy, včetně odpovědí.
Nezveřejňujeme příspěvky anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé.
V případě pochybností rozhoduje redakční rada.

Vaše stručné náměty posílejte
na e-mail osmicka@praha8.cz
či na adresu Zenklova 35/1,
Praha 8, 180 48.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
krátit a upravovat.

P
 řed vchodem do panelového domu č. 435/26 ulice Žalovská v Čimicích
jsou lampy veřejného osvětlení hodně zarostlé ve větvích stromů. Můžete
prosím zajistit, aby kolem lamp byly větve ořezány, aby byl opět osvětlen
chodník a vchod do uvedeného domu tak, jak má být?
Věra Peškarová

Vážená paní Peškarová,
pozemek je v naší správě. V nebližší době zde provedeme kontrolu a následně
u správcovské firmy objednáme prořezání větví stínících veřejné osvětlení. 
odbor životního prostředí

C
 hci požádat o kontrolu v okolí stanovišť na tříděný odpad v ulici
Batličkova. V tomto období zde velmi fouká vítr a nepořádek od popelnic
se rozletuje v širokém okolí. Můžete kontejnery oplotit a častěji vyvážet?
A zároveň nechat uklidit širší okolí?
Alena Malá

Vážená paní Malá,
odbor životního prostředí MČ Praha 8 provádí u nádob na tříděný odpad
nepravidelné kontroly. Do dnešní doby nebylo zjištěno, že v této oblasti jsou
nádoby přeplněné. Vývoz nádob je stanoven podle harmonogramu, a pokud
zjistíme závady, oslovujeme svozovou společnost, která vývoz, ale i úklid v okolí
nádob provádí mimo plánovaný termín. Na základě vašeho podnětu se určitě
budeme na okolí ulice Batličkova více zaměřovat. Podobná nedopatření budeme
řešit žádostí o navýšení svozu odpadu, popř. navýšení počtu nádob na tříděný
odpad u provozovatele (Magistrátu hl. m. Prahy). Co se týká oplocení, je nutné
obrátit se na majitele pozemku, tj. Magistrát hl. m. Prahy. 
odbor životního prostředí

V
 e Famfulíkově ulici za vchodem 1142 v Praze 8 je velký nepořádek –
doupě bezdomovců, které se nachází asi pět metrů od domu, igelitové
střechy, papírové krabice, odpadky. Žádám vás o úklid a odtranění
nepořádku.
Ing. Bedřich Voldřich

Vážený pane inženýre,
Dne 13. 2. 2015 na popsaném místě proběhlo šetření a bylo zjištěno, jak
popisujete ve své žádosti, že se zde nachází černá skládka, která zde vznikla
v důsledku konání obyvatel bez domova. Místo uklidí v co nejkratší době
firma, která má dané území svěřené do správy. Dále bylo dohodnuto, že dojde
k prosvětlení zapojeného porostu jalovců tak, abychom zamezili opakovanému
problému a zajistili bezpečnost obyvatel.
Policie přizvána nebyla, jelikož se v době pochůzky v této lokalitě žádný
obyvatel bez domova nenacházel. 
odbor životního prostředí

P
 rostranství mezi Olštýnskou
a Lešenskou ulicí je nevzhledné,
polovinu pozemku nikdo neseká a je
tam přes metr vysoký prales trávy.
Bylo mi řečeno, že je to soukromý
pozemek. Není v moci městské části
s tím něco udělat, zjistit vlastníka nebo
to posekat celé? Je to nejošklivější
místo v Bohnicích.
Alena Gebauerová

Vážená paní Gebauerová,
Pozemky, které jsou v sídlištní zástavbě
a jsou ve správě naší městské části,
pravidelně udržujeme. Ostatní pozemky
jsou v soukromém vlastnictví. Nesoulad
mezi těmito pozemky může budit dojem
„zanedbanosti“ či „neudržovanosti“. Odbor
životního prostředí a speciálních projektů
ÚMČ Praha 8 postupuje dle příslušných
právních předpisů k dosažení nápravy.
K úklidu pozemků vyzýváme jejich vlastníky
pravidelně. Horší je to se sečemi, které
závisí na vlastnících a nelze jim je nařídit
podle žádného právního předpisu, jako je
tomu v případě úklidu odpadků. Bohužel,
Hl. m. Praha nemá v současné době žádný
právní předpis, který by vlastníkům nebo
uživatelům pozemků určoval četnost seče
nebo výši travnatého porostu.
Děkujeme Vám za upozornění a ujišťujeme
Vás, že této lokalitě budeme věnovat
zvýšenou pozornost. 
odbor životního prostředí
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HOSPODAŘENÍ RADNICE
ANALÝZA MINULÝCH LET

Jak byly využity peníze z privatizace?
Pro současné vedení městské části je prioritou
předkládat informace občanům transparentně. Součástí tohoto záměru je i zveřejnění deOstatní investice
tailních informací na webových stránkách. Data
Investice
do
dětských
hřišť
k tomuto článku najdete na našem webu v sekci Rozpočty.
6
Investice do kamer
Budova
3
Hlavní finanční otázkou Prahy 8 minulých let
nové
Investice do bytových
3
byla privatizace. Obrovské příjmy, které Praha 8
radnice:
a nebytových prostor
získala, mohly významně přispět ke zvelebeCentrum
27
6
Palmovka
ní naší městské části. V tomto článku začínáme
Investice
rozborem hospodaření minulých let, který by
do zdravotnictví
měl pomoci odkrýt, jakým způsobem byly tyto
a sociální oblasti
6
finance využity.
Za posledních osm let prodala Praha 8 majeInvestice
v%
tek za více než pět miliard korun, z toho již bylo
do základních
14
utraceno více než čtyři miliardy korun. Z grafu
a mateřských škol
„Peníze plus majetek v bytovém
fondu MČ Praha 8“ je vidět, že
Splátka půjčky kvůli
privatizaci domů:
pokud by ubýval majetek stejnou
Evropská investiční
rychlostí, pak by zhruba za dva
banka (EIB) poskytla po
20
roky musela Praha 8 začít krýt své povodních v roce 2002
Splátka
půjčky
Schodek
na opravu zničených
výdaje pomocí úvěru.
kvůli privatizaci
provozních
domů v Karlíně
15
Prodávaly se hlavně byty v pria Libni půjčku. Tyto
domů
výdajů
vatizaci. Na co se získané proprostředky Praha 8
získala od magistrátu
středky použily, ukazuje graf „Jak
jako dotaci, tudíž
byly peníze utraceny“. Probléje nikdy nemusela
část v majetku už jen pár bytových nastavilo bývalé vedení. Jen schodek provozních
mem zůstávají finančně nároč- platit. Podmínkou EIB
bylo rekonstruované
domů, převážně se sociálním by- výdajů v roce 2014 přesáhl 200 milionů korun.
né projekty, v jejichž realizaci se
domy po dobu
dlením, budovy úřadu, kulturní
Současné vedení radnice naštěstí vidí celou
musí pokračovat. Na dokončení
30 let neprodávat.
domy, budovy škol a školek, soci- řadu potenciálních úspor. V návrhu rozpočtu na
těchto projektů je nutno pamatoBývalé vedení se
ale rozhodlo domy
álních a zdravotnických služeb. Do rok 2015 počítáme se snížením provozních vývat v rozpočtu 2015 a 2016. Jde
prodat. Aby prodej
majetku MČ přibude nová budova dajů oproti roku 2014 o 38 milionů korun. Žádo částky větší, než je příjem MČ
mohl nastat, půjčku
radnice Centrum Palmovka. Pro- ní úředníci již neberou stotisícové platy. ÚspoPraha 8 na jeden rok*.
včetně i budoucích
úroků ve výši
tože už Praha 8 v podstatě nemá ry však musí být při zachování standardu služeb
Lehce zpeněžitelný majetek Pra612,5 mil. Kč nakonec
co prodávat, musíme hledat cesty mnohem razantnější. 
hy 8, tj. bytový fond, byl již prak- Praha 8 zaplatila sama.
Eliška Vejchodská
ke snížení výdajů, které velkoryse
ticky vyčerpán. Nyní má městská

Jak byly peníze utraceny

předsedkyně finančního výboru
zastupitelstva MČ Praha 8

Peníze plus majetek v bytovém fondu MČ Praha 8
7 mld. Kč

* V obou grafech jsou již tyto projekty započítány.

Skutečnost
Stávající trend
Nový plán

6
5

Provozní výdaje jsou prostředky použité
hlavně na každodenní provoz obce,
v následujících letech už z nich nebude
žádný (přímý) užitek (např. výdaje na chod
úřadu, na údržbu zeleně apod.).

4
3
2

Schodek provozních výdajů je vypočítán
jako rozdíl mezi celkovými příjmy a provozními
výdaji (bez zahrnutí peněz z prodeje majetku;
investice schodek rozpočtu dále prohlubují).

1
0
-1

Vysvětlivky pojmů:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Investice vytvářejí něco nového, co přetrvá
delší dobu, z čeho bude (resp. měl by být)
užitek i v následujících letech (např. rekonstrukce
školy, výstavba nové budovy).
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fórum

Souhlasíte
s rozhodnutím
neopravovat
školky
a kulturní
dům Ládví
z evropských
dotací

?

V této rubrice najdete názory
zástupců stran zvolených
do Zastupitelstva MČ Praha 8.
Každý měsíc postupně jedna
z nich vybere otázku,
na kterou odpovídají i ostatní.

Hnutí ANO

ODS Praha 8

TOP 09 Praha 8

Bohužel souhlasím

Marná
o zateplení snaha

Koalice vede
Prahu 8 jako
zmírající firmu

V uplynulých týdnech rozhodla koalice ANO-ČSSD-SZ o zastavení projektů snížení energetické náročnosti
na některých budovách mateřských
škol a KD Ládví. Po zvážení přínosů
a nákladů, včetně finančních, realizačních a reputačních, totiž vyplynulo, že projekty byly řízeny nedostatečně. Náklady na realizaci
projektů mateřských školek vzrostly během přípravy na dvojnásobek,
a proto jsme se rozhodli v takovéto formě zateplení neuskutečnit,
s ohledem na co nejefektivnější využívání finančních prostředků z rozpočtu městské části a z fondů EU,
což bohužel výše zmíněné projekty
nesplňovaly. Návratnost zateplování budov bez dotací je velice dlouhá,
bežně kolem 35–50 let. S dotacemi je samozřejmě příznivější, a to
v závislosti na výši dotace v poměru
k celkové výši investice. U KD Lád
ví činí dotace z celkových 57 milionů korun jen 14,5 milionu a kvůli chybám v projektu by v případě
jeho realizace městské části hrozily
od poskytovatele dotace další sankce. Realizace této investice proto nedává ekonomický smysl. Evropské
dotace mají svůj smysl pouze tehdy, pokud jsou využity správným
způsobem. Nedávno byla vyhlášena výzva Státního fondu životního
prostředí, do které je možné předložit projekty na snížení energetické náročnosti budov. Výše podpory
(dotace) činí v nové výzvě 90 procent investičních nákladů. Projekty k výše zmíněným budovám proto
předložíme do této výzvy. Důležité
bude tyto projekty adekvátně zpracovat tak, aby byly v souladu nejen s principem řádného hospodáře:
především však zabránit tomu, aby
poplatník nakonec neplatil za zateplení více, než by bylo nutné. 

Anna Kroutil
radní
MČ Praha 8
za ANO

Minulé vedení radnice mělo zateplování veřejných budov jako jednu
ze svých hlavních priorit. Postupně
bylo za pomoci evropských dotací
zatepleno všech deset obecních sídlištních základních škol, KD Krakov
nebo Poliklinika Mazurská.
Letos se mělo v zateplování pokračovat. Dočkat se měly mimo jiné
MŠ Bojasova, Šiškova a Krynická,
Gerontologické centrum Šimůnkova nebo KD Ládví. Nově ustavená
koalice ANO, ČSSD, SZ a KSČM obdržela na „stříbrném podnose“ podrobně připravené projekty potřebných oprav těchto objektů tak, aby
mohly do budoucna sloužit co nejlépe všem občanům Prahy 8, od nejmenších po seniory. Na tyto projekty také již Státní fond životního
prostředí schválil poskytnutí podpory a měly tak být spolufinancovány
z evropských prostředků. Byla tak
opět potvrzena kvalita práce osmičkového úřadu při zpracování žádostí o dotace v minulých osmi letech.
Tím však to pozitivní bohužel končí.
Současná koalice se rozhodla zateplení a opravu uvedených budov
stornovat. Nevadí jí, že tak odmítla
několik desítek milionů z euro dotací jen proto, že se je podařilo získat jejím předchůdcům. Nevadí jí,
že tytéž peníze bude muset vynaložit radnice dříve či později ze svého, neboť zub času na objektech starých 40 let nelze zastavit. Nevadí jí
ani, že se nepokusila zlepšit prostředí pro děti, seniory či kohokoli jiného v Praze 8 při návštěvě kulturního domu.
Opravdu nechápu, kdo může
s tímto postupem souhlasit. I když
od některých účastníků tohoto fóra
se to jistě dozvíte. Za nás však říkám
jasné NE. 

Martin Roubíček
zastupitel
MČ Praha 8
za ODS

Není to pouze o tom, zda opravovat
tyto budovy z EU fondů, je to hlavně
o tom, jakým směrem se bude Praha 8 pod taktovkou koalice ubírat.
ANO se totiž zuby nehty drží nesmyslného předvolebního sloganu, že
městskou část povede jako firmu.
Místostarosta Fichtner se zřejmě domnívá, bez jakýchkoli zkušeností z vedení korporací, že vést firmu
znamená jediné – šetřit. Zjednodušeně – v případě zateplování stáli před rozhodnutím, zda šetřit tím,
že nebudou dělat nic, anebo zda šetřit tím, že jim někdo peníze na útratu dá. I z manažerského hlediska
se nepochopitelně rozhodli pro variantu nedělat nic, která sice povede k tomu, že ušetří, ale rozhodně nepovede k jakémukoli rozvoji.
Úkolem jakékoli akciové společnosti je zisk, ale obec přece nemůže svá
rozhodnutí stavět pouze na tomto aspektu. Obec má svým občanům
také poskytovat přidanou hodnotu ve formě kvalitních služeb, které ale nejsou ze své podstaty ziskové, a jedna z nejzásadnějších služeb
je školství. Koalice se mohla rozhodnout provést pouze některé z potřebných rekonstrukcí, mohla se
rozhodnout snížit povinnou spoluúčast přepracováním projektů, rozhodla se, aniž by kdokoli z radních
například školky navštívil, všechno
smést ze stolu a přijít o desítky milionů. Kdo nic nedělá, nic nezkazí,
zde neplatí. Argument, že nám dotaci dají i příště, je přitom lichý. Začíná nové programové období a zatím nikdo netuší, co, jak a kdy bude
možné z fondů realizovat. Na druhou stranu teď již víme, co nám
„management“ Prahy 8 chystá – vůbec nic. 

Petra Hainzová
předsedkyně klubu
zastupitelů MČ Praha 8
za TOP 09
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fórum
ČSSD

KSČM

Odmítnutí dotací
může zabránit
plýtvání

Dotace
nejsou všelék

Zastupitelé na svém prosincovém jednání odmítli uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na zateplení pěti objektů ve správě naší městské části.
Přestože se toto může zdát jako neracionální krok, opak je pravdou. Jakékoli dotace, ty „evropské“ nevyjímaje,
jsou poskytovány za přísných podmínek a většinou je vyžadováno spolufinancování z vlastních zdrojů příjemce. Všechny odmítnuté projekty
obsahovaly navíc velké množství tzv.
nezpůsobilých výdajů, tj. takových výdajů, které nebudou kryty dotací, ale
stoprocentně by byly hrazeny z prostředků městské části. V těchto konkrétních případech by dotace pokryla zhruba 40 procent investice, zbytek
by musela městská část hradit ze svého. Vzhledem ke skrytému dluhu zděděnému po vládě ODS a TOP 09 si
Praha 8 nemohla dovolit takové finanční dobrodružství.
Ještě komplikovanější situace nastala s rekonstrukcí kulturního domu
Ládví. Rada v lednu rozhodla, že neuzavře smlouvu s vybraným dodavatelem. Problémem nebyly vysoké nezpůsobilé výdaje přesahující
30 milionů korun. Největším zádrhelem se ukázal být výběr dodavatele
ještě za předchozího vedení radnice,
který nebyl proveden transparentním způsobem, jak ukládá zákon
o veřejných zakázkách. Zákon předepisuje komisionální otevírání obálek hned po ukončení lhůty pro jejich
příjem. To se však nestalo, a několikahodinové mezidobí by mohl poskytovatel dotace vyhodnotit právě
jako porušení zásady transparentnosti, za které hrozí mnohamilionová sankce. Uzavření smlouvy s dodavatelem za takových okolností by
bylo velmi odvážné a vystavilo by
obecní pokladnu riziku vysoké pokuty při nejbližší kontrole. 
Petr Kostroun
člen Komise pro vnější
vztahy a turistický
ruch Rady MČ Praha 8
za ČSSD

Zateplovat školky či kulturní zařízení, a to i přes lákavou nabídku evropských dotací, nelze bezhlavě.
Tedy pokud dotační tituly netvoří nosnou část financování celého
projektu. Tvoří-li dotace minimální část celých nákladů, které následně musí dofinancovat Úřad Městské
části, je tento stav – i s přihlédnutím
k finanční náročnosti zděděné výstavby Centra Palmovka – nepřijatelný. Rovněž i v případě, kdy je počet objektů, které plánovalo v roce
2015 zateplit minulé vedení radnice, příliš velký. Nové vedení radnice
projekty vždy, s péčí řádného hospodáře, detailně rozvažuje. To jistě
nikoho nepřekvapí. Ne vše, co se na
první pohled jeví jako výhodné, výhodným nakonec je.
Současné vedení radnice si musí
pečlivě rozmýšlet, jak s financemi,
které jí při zděděné nutnosti financovat stavbu Centra Palmovka ještě zbyly, naloží. I laikovi je zjevné,
že to na nějaké velké vyskakování opravdu nevypadá. Radnice by
opravdu neměla žít na dluh. Případné zadlužení musí být krátkodobé, vždy pečlivě uvážené a kalkulací podložené.
Zadavatelé dnešní otázky
z TOP 09 by si měli uvědomit, že
zdravé finance musí být prioritou.
Že ani dotace nejsou všelékem. Pokud investor jejich podmínky nesplní, musí celou dotaci vrátit. TOP 09
je přece stranou podnikatelů a podnikatel se vždy musí zuby nehty bránit, aby se jeho firma nedostala do
červených čísel. Nezvládnutí zadluženosti jej může fatálně stáhnout ke
dnu. Radnice musí být zodpovědná
všem občanům Prahy 8. Proto bude
jednat s rozvahou a každé vydání
pečlivě uváží. 

Michal Dunovský
člen OV KSČM v Praze 8

Osmička sobě,
KDU-ČSL a nezávislí

Nová rada
riskuje miliony
a zchátralé Ládví
Nová rada se pustila do riskantní akce
– zrušením tendru na rekonstrukci KD Ládví hrozí městské části soudní spor s firmou Dereza a pokuta od
Antimonopolního úřadu. Navíc občané Ládví budou naštvaní, že kulturní
dům zůstane skanzenem 70. let (tento dojem umocňuje roky chátrající
fontána a zpackaná monstrózní stanice metra). Risk může nové radě vyjít
jen v případě, že se jí podaří opět získat dotaci na rekonstrukci, která by
kvalitativně i cenově předčila návrh
vybraný minulou radou. Ta chtěla do
rekonstrukce investovat přes 40 milionů, dotace pak měla pokrýt dalších
16 milionů, celkem by tedy rekonstrukce stála přes 56 milionů korun.
Roční úspora na energiích byla odhadována na asi 930 tisíc. Návratnost investice by tak byla více než 60 let, respektive 40 let (po odečtení dotace).
Minulá rada bohužel též často přehlížela estetickou hodnotu budov (na
zastupitelstvu v květnu 2014 tehdejší místostarostka Ludková vyzdvihovala, že hledí na účel staveb, estetická hodnota je vedlejší). Estetika
stavby však není zbytečností, kterou
si 26 let po revoluci nemůžeme dovolit. Kulturní dům bude po následující desetiletí ovlivňovat atmosféru Ládví, a tak by měl své okolí zkulturnit
nejen svým obsahem, ale i vzhledem.
Pokud se tedy nové radě podaří opět
získat dotaci a Ládví zkrášlit za střízlivější cenu, pak budeme moci toto rozhodnutí hodnotit pozitivně. Bohužel
je však velmi pravděpodobná druhá
možnost: KD Ládví bude dál chátrat
a my prohrajeme miliony v soudních
sporech. Zveme vás na debatu o Lád
ví 10. března od 18.00 hodin v Tiché
kavárně. Více informací naleznete na
www.osmicka-sobe.cz. 

Vlaďka Vojtíšková
zastupitelka
MČ Praha 8
za sdružení Osmička sobě

Strana zelených

Investiční
záměry musí být
hospodárné
Nezpochybňujeme vhodnost čerpání evropských dotací na zateplování
školek. Kámen úrazu je jinde: projekty připravené minulým vedením
radnice, následně neschválené, byly
neekonomické.
Dotace na zateplování školek mohou pokrývat cca 50 procent celkových nákladů projektu. Projekty plánované minulou radou obsahovaly
vysoké neuznatelné náklady, a kvůli nim se pokrytí dotací u školek snížilo na třetinu. Městská část by musela dofinancovat cca 80 mil. korun
z vlastních zdrojů. Dotace u projektu KD Ládví byla ještě nižší, pokrývala čtvrtinu nákladů, úsporou
energií by se investice vrátila za 45
let. Životnost těchto investic je však
pouze kolem třiceti let.
V minulých dvou volebních obdobích měla samospráva k dispozici peníze z rozsáhlé privatizace
bytového fondu. Tyto peníze byly
zčásti využity na chod úřadu (běžné příjmy městské části nestačily na
pokrytí provozních výdajů), částečně na investiční záměry. Po celou
dobu bylo zřetelné, že politici nedbají na úspory těchto peněz, jak při
dimenzování výdajů na provoz, tak
při plánování investic.
Zateplování budov je užitečné nejen snížením spotřeby energie z hlediska ochrany životního prostředí,
ale také jako možnost dlouhodobého snížení výdajů. I při zateplování
budov je však potřeba dbát na efektivní vynakládání finančních prostředků. Peníze z privatizace jsou
již prakticky utracené, nyní je potřeba vážit každou korunu. Pokud bychom vydali příliš velké prostředky
na tyto investiční akce, nezbylo by
již na jiné. A to by byla škoda. 

Eliška Vejchodská
zastupitelka
MČ Praha 8
za Stranu zelených
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téma
DOPRAVA

Diskuze o MHD čeká druhé kolo
V souvislosti s prodloužením trasy metra A do Motola dojde pouze k nezbytně nutné úpravě linek
MHD. Velké změny, navržené Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), se tak
prozatím odkládají. ROPID by měl
totiž podle pražského magistrátu
podstatně více zohlednit připomínky městských částí. „K 6. dubnu proto proběhne pouze taková úprava linek MHD, která je nezbytně nutná,
aby byly splněny podmínky související s financováním stavby metra A
z evropských dotací a aby nedocházelo k dublování dopravy v lokalitách kolem nových stanic metra,“ ubezpečil náměstek primátorky
a radní pro dopravu Petr Dolínek.
Pražská Městská hromadná doprava letos oslavuje 140. narozeniny a k tomuto jubileu si nadělila prodloužení trasy metra A do
stanice Nemocnice Motol. ROPID
v návaznosti na to v polovině ledna zveřejnil pracovní návrh změn
linek Pražské integrované dopravy. „Materiál, který konzultujeme
s městskými částmi, je stále pracovní a my počítáme, že se po těchto
jednáních může ještě měnit,“ prohlásil 15. ledna Pavel Procházka ze
společnosti ROPID a dodal: „Zatím
se domlouváme s městskými částmi
na systému změny a budou nás zajímat jejich názory a podněty.“
Návrh ale vyvolal bouřlivější debatu, než si ROPID představoval, a při-

140 let Městské
hromadné
dopravy
2
 3. září 1875

byl zahájen provoz
koněspřežné tramvaje
a vznikla tak pražská MHD.

3
 1. května 1891

se rozjela lanová dráha na
Letnou.

1
 8. července 1891
 Z historie: pražská tramvaj z 50. let minulého století
pomínek prý přišlo více než tři tisíce.
Vedení Hlavního města Prahy, které
je zřizovatelem firmy ROPID, proto
rozhodlo, že návrh změn bude přepracován a na začátku dubna budou realizovány jen nejnutnější změny povrchové dopravy v okolí nových
stanic metra. Ostatní navržené změny a připomínky městských částí budou dále diskutovány s odbornou
i širokou veřejností včetně provozních zaměstnanců dopravců.
„Přestože oceňuji rychlost, se
kterou ROPID velkou část připomínek pozitivně vyřešil a zapracoval, shledal jsem oprávněnost
dalších mnoha připomínek, které zohledněny nejsou,“ zdůvodnil pražský radní pro dopravu Petr
Dolínek, proč návrh na zásadní
změny v pražské MHD nepodpořil
a 12. února vrátil k přepracování.

 Zkušební jízda na novém úseku metra A

Řekl zároveň, že trvá na tom, aby
změny byly v souladu s požadavky městských částí a především ku
prospěchu Pražanů. „Chceme napravit to, co se nepovedlo při revizi
pražské hromadné dopravy v roce
2012, a v současném návrhu některé zásadní změny zapracovány nevidím,“ uvedl Dolínek.

Připomínky občanů Prahy 8
Občané Prahy 8 zaslali po zveřejnění plánů společnosti ROPID na
radnici zhruba stovku připomínek
a podnětů. Tým pracovníků pod vedením radního pro dopravu Prahy 8
Karla Šaška je zapracoval do sumarizující tabulky, ze které vyplynulo
hned několik zásadních potřeb občanů.
Obavy panují z navrhovaného
omezení autobusové linky 200,
která jezdí pravidelně mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Bohnice.
Občané také zdůraznili nutnost ponechat stávající rozsah přepravní
kapacity zajišťované autobusy 183
a 136, které pravidelně projíždějí
takřka celou severní částí Prahy 8.
V oblasti tramvajové dopravy
jsou neproblematičtější linky 3 a 8.
„Občané kritizovali navrhované
snížení přepravní kapacity jednotlivých linek související s některými
navrhovanými změnami tras a prodloužením intervalů,“ vysvětlil radní pro dopravu Karel Šašek s tím, že
jednotlivé připomínky občanů byly

byla uvedena do provozu
první pražská (a současně
česká) elektrická dráha.

 7. března 1908

byl zahájen pokusný provoz
prvních pražských autobusů.

2
 1. června 1925

odstartoval pravidelný provoz
autobusů v pražské MHD.

 28. srpna 1936

začaly přepravovat pražské
cestující první tři trolejbusy.

7
 . ledna 1966

byla slavnostně zahájena
výstavba podpovrchové
tramvaje, později metra,
v Opletalově ulici.

9
 . května 1974

se rozjelo pražské metro.

www.mhd140.cz

zařazeny do osmnácti hlavních oblastí, které jsou nyní projednávány se společností ROPID. „Chtěli
bychom naše občany požádat, aby
nám dál posílali své podněty a připomínky. Budeme tak dobře připraveni na další jednání,“ dodal Karel
Šašek.
Přehled připomínek občanů
naší městské části naleznete na
www.praha8.cz v sekci Aktuality.

Priority Prahy 8
Mezi klíčové priority Městské části
Praha 8, prosazované při vyjednávání s firmou ROPID, patří zejména
zachování stávajícího rozsahu autobusové linky 200, u které by navíc mělo podle naší radnice dojít ke

 březen 2015 

www.praha8.cz

Měsíčník Městské části Praha 8

15

téma
Požadavky
Městské části
Praha 8
(platné k 5. únoru 2015)

Autobusová doprava
V
 rátit linku 152 do stavu
před rokem 2012.
 Z amezit navrženému
omezení linky 200 –
zkrátit naopak intervaly
tak, aby nedocházelo
k současnému přetížení
a nedostatečné kapacitě
pro kočárky. Linka 177 je
sama o sobě přetížena
a i po plánovaném
posílení nemůže
odpovídajícím způsobem
kompenzovat linku 200.
Zejména je třeba řešit
problém přeplněnosti ve
všední dny, konkrétně
v dopoledních hodinách.
P
 onechat stávající rozsah
přepravní kapacity, kterou
zajišťují linky 183 a 136.
 Z ajistit odpovídající
dopravní obslužnost
Roudnické ulice.
V
 rátit linku 112 do
původní podoby, aby
stavěla v obou směrech.
Ř
 ešit stav, kdy linky 202
a 183 jezdí ve stejnou
dobu.
 Diskutovaná linka číslo 3
zkrácení intervalů oproti současnému stavu. „Usilujeme ale také o zachování stávající přepravní kapacity zajišťované linkami 183 a 136
a chceme také být ujištěni, že skutečně dojde k plánovanému navýšení kapacity linky 177 a že toto navýšení bude dostatečné,“ zdůraznil
Karel Šašek.
V oblasti tramvajové dopravy
chce vedení osmé městské části vyřešit problémy s přepravními kapacitami linek 3 a 8, zejména pak
s důrazem na hendikepované občany a matky s kočárky. Cílem je proto zvýšení počtu nízkopodlažních
vozů. Městská část Praha 8 chce
také zachovat stávající režim linky 10 a do konečné zastávky Sídli-

Tramvajová doprava
ště Ďáblice přivést druhou tramvajovou linku. „Zároveň chceme tuto
diskuzi využít k prosazení návratu
autobusové linky 152 v plném rozsahu tak, aby došlo k nápravě nepříznivé situace, která byla občanům způsobena při změnách v roce
2012,“ uzavřel radní pro dopravu
Prahy 8 Karel Šašek.
Doufejme tedy, že změny v MHD,
jež budou skutečně ku prospěchu
občanů, se podaří zavést v blízké
době a že nebude platit skeptické
tvrzení, které v pátek 13. února zveřejnil na svém webu ROPID a podle
kterého je „realizace návrhu změn
linek Pražské integrované dopravy, připraveného organizací ROPID,
mb
odložena na neurčito“. 

Karel Šašek
člen Rady MČ Praha 8

„Děkujeme občanům
za připomínky
a podněty k návrhu
změn pražské MHD.“

Více informací:
P
 odrobné informace

o návrhu změn naleznete
na www.ropid.cz

Ř
 ešit nedostatečnou
kapacitu linky 3 – často
je přeplněna a na
trase jezdí velmi málo
nízkopodlažních tramvají
(problém s kočárky).
Zachovat její trasu.
Ř
 ešit nedostatečnou
kapacitu linky 8 – linka
je často přeplněna, na
trase je navíc velmi málo
nízkopodlažních vozů.
 Z achovat stávající režim
linky 10.
P
 řivést druhou
tramvajovou linku až
na konečnou zastávku
Sídliště Ďáblice.
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školství
VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

O hledání smyslu demokracie
Aktuální situace po teroristických útocích ve
Francii se výrazně vtiskla také do osnov některých vyučovacích hodin na naší škole, které byly
věnovány otázce struktury demokracie. Třída
8. B měla možnost zažít v rámci vyučování zeměpisu a osobnostní a sociální výchovy několik
netradičních workshopů vedených formou diskuzního fóra. Vše pak bylo završeno návštěvou
Centra současného umění DOX, kde jsme absolvovali vzdělávací program „Bourání stereotypů
demokracie“ ke stále probíhající výstavě Mody
demokracie. Žáci si nejprve vytvořili myšlenkovou mapu principů demokracie a svoji představu následně konfrontovali s uměleckými projekty z celého světa. Prostřednictvím skupinové
debaty dospěli k závěru, že demokracie je cestou
ke svobodě – a současně svoboda cestou k demokracii. Postará se o nás, pokud se ovšem umíme starat my o ni.
Tento workshop využíval různorodých strategií argumentace. Své žáky musím ocenit zejména za velmi kultivované prosazování vlastních názorů, jimiž se snažili přesvědčovat své spolužáky.

 Ž áci ZŠ
Bohumila
Hrabala při
práci na
projektu

Na počátku jakékoli diskuze o zásadních otázkách svobodné společnosti musejí stát nejen
ideál svobody vyjadřování a vyznání, ale také
tolerance vůči odlišnostem. Speciální výstava
Journal (Ir)responsable umožnila žákům ujasnit si postoj k myšlenkám a humoru francouzského časopisu Charlie Hebdo. Výběr dvou set

jeho titulních stran dokazuje, že kreslená satira
má místo jedině v demokracii, protože s nadhledem se dá tvořit jedině na svobodě. Smysl demokracie tedy musí objevit každý sám v sobě a návštěva této výstavy nám jej pomáhá hledat… 
Michal Staněk
učitel zeměpisu a OSV na ZŠ Bohumila Hrabala

PRVNÍ TŘÍDY

Pohádkový zápis měl rekordní účast
Základní škola Burešova se může pochlubit pěknou tradicí. Vždy v době zápisu do prvních tříd se
její přízemí mění v pohádkovou říši, v níž děti z pátých tříd, převlečení do kostýmů, vítají budoucí
prvňáčky. „Páťáci“ se své důležité role zhostili na
výbornou i letos, během dvou únorových odpolední. Poté, co uvítali nastávající školáky a pomohli jim vybrat krásně vyzdobený kornout, předali
je paní učitelce, která mezitím s rodiči vyřídila nezbytné písemnosti. A pak nastalo putování za kamarádskými postavičkami z různých pohádek.
Poslední tréma z příchozích dětí většinou spadla hned u Hloupého Honzy, který jim vysvětlil, jak
je důležité, aby se dobře učily a neskončily jako
on za pecí. Na cestu jim pak dal velkou a voňavou
buchtu. Schopnosti budoucích prvňáčků postupně prověřovali Popelka, Pyšná princezna, Červená karkulka, Sněhurka, Kočičáci, Krtek, Jeníček
s Mařenkou a ježibabou u perníkové chaloupky,
Šípková Růženka i babička s dědečkem z pohádky o Budulínkovi. V každé pohádce čekala na děti
po splnění úkolu malá pozornost, kterou si mohly přidat do svého kornoutu. V poslední místnosti děti přivítali král s královnou, kteří jim předali
pamětní list a korunovali předškoláky na „prv-

 Karkulka...

...a Ježibaba u zápisu v ZŠ Burešova

ňáky – čekatele“. Nutno dodat, že práci rozhodně
neměli jednoduchou, protože dětí letos dorazilo
rekordních 215. Vše ale proběhlo díky pečlivé přípravě, nasazení všech učitelek i zmíněných „páťáků“ bez zbytečné nervozity a v příjemné atmosféře. Děti a jejich rodiče odcházeli s úsměvem a plni
pěkných dojmů.
„Zájem o zápis dětí do naší školy nás moc potěšil a vnímáme ho jako ocenění dlouhodobé práce našich učitelů,“ řekl ředitel školy Ivo Mlejnecký. Vede to ale bohužel podle jeho slov k tomu, že
se na všechny nedostane a děti s bydlištěm mimo

Prahu 8 nebudou nejspíš moci být přijaty. Rozhodování o přijetí navíc komplikuje to, že mnozí rodiče svoje děti přihlašují na více škol současně, takže
vedení školy nyní musí složitě zjišťovat, na kterou
školu budoucí prvňáčci skutečně nastoupí.
Ti, kteří se budou za půl roku hlásit v ZŠ Burešova, se mají na co těšit. A jak zejména my dospělí dobře víme, půlrok rychle uteče, z čekatelů budou opravdoví školáci, páťáci už budou na
druhém stupni a všichni se budou každý den potkávat na chodbách společné školy.
dp, mb
Na shledanou 1. září... 
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historie / pozvánka
Balonové létání

Vznik České aeronautické společnosti
bude navždy spojen s Prahou 8
Reakcí na balonové lety francouzských vzduchoplavců na Zemské jubilejní výstavě 1891 byl vznik České aeronautické společnosti v roce
1892. Tato společnost v roce 1893
zajistila výcvik prvních českých
„úředně zkoušených“ balonových
pilotů a koupila z Francie balon.
K výcviku českých „kapitánů
vzduchoplavby“ byl z Francie pozván Edouard Surcouf, známý již
z Jubilejní výstavy. Přivezl s sebou
balon Tsar, který posloužil při cvičných plavbách. S balonem vzlétl
31. srpna 1893 pouze on a plul přes
Karlín a Hostivař. Přistál u Průhonic. Také druhá plavba, při níž už
„na palubě“ byli „cestující ve výcviku“ Ferdinand Wandas a JUDr.
Čermák, vedla přes Karlín. Balon
přistál už „za Pankrácí“ u Radějovic. Po třetím vzletu 8. září se jako
žáci zúčastnili Ferdinand Wandas
a poprvé František Hůlka. Balon
směřoval tentokrát více k severu.
Přeletěl Libeň a přistál u Dřevčic,
nedaleko Brandýsa nad Labem.
O dva dny později se balon znovu
ocitl nad Karlínem. Přistál u Újezdu nad Lesy.
Ještě při dalších třech „školních
plavbách“ z deseti se balon ocitl nad Libní: 17. září, kdy přistál
u Staré Boleslavi, 28. září, kdy přes
Libeň směřoval k Českému Brodu
a 5. října, kdy znovu přeletěl přes

N
 eděle 22. října 1893, před křtem balonu.
Nápis „Ressel“ na těle balonu je dosud zakryt pruhem tkaniny

Libeň ke Staré Boleslavi. Při kvalifikační plavbě Ferdinanda Wandase
a Františka Hůlky dne 8. října 1893
směřoval balon k západu a přistál
u Kněževsi.
Mezitím dostala Česká aeronautická společnost vlastní balon, který
byl před prvním vzletem slavnostně
pokřtěn jménem vynálezce lodního
šroubu, rodáka z Chrudimi, Josefa
Ressela. Křest se konal 22. října.
„Balon ještě před dobou k odletu
určenou byl úplně naplněn a dolejší otvor zavázán. Tvar jeho jest dokonalý, práce očividně přesná, takže vzbuzuje na prvý pohled dojem
a pocit bezpečnosti. Tak i síť, la-

noví a veškeré ostatní příslušnosti patrně vyrobeny jsou z dobrého materiálu. Vše čiší novotou od
natřené látky balonové, až po zelené, bezvadné pytlíky na přítěž.
Uprostřed balonu nalézal se bílou
látkou zastřený velký nápis, připevněný na síti balonové. Skupení, k němuž přidružili se někteří členové společnosti s předsedou
professorem Zengrem, bylo fotografováno a v brzku asi bude vábiti pozornost obecenstva v některé
z výkladních skříní našeho korsa.
Hudba na chvíli umlkla a professor
Zenger ujal se slova. Zmínil se o významu chvíle, kdy prvý český ba-

lon pozdvihá se do výše a podotkl, že stalo se usnešení, aby balon
označen byl jménem muže, Čecha,
jenž v dějinách osvěty má zajištěno místo nesmrtelné. Řečník obrací se k paní V. Novotné, choti velkostatkáře z Drást a právě že ona byla
vyvolená, aby roušce jmeno kryjící dala padnouti, prosí, aby obřad
vykonala. Paní Novotná několika
přiměřenými, vřelými slovy tlumočí přání, aby balon dlouho sloužil
účelu svému a nesl slavné jmeno,
jež mu uděleno, načež zatáhne šňůrou a rouška padá. Jmeno zneuznaného vynálezce lodního šroubu, geniálního Čecha Ressla objevilo se
obecenstvu, jež přijalo je hlučným
voláním slávy, načež hudba zahrála národní hymnu Kde domov můj.
Mezitím připevněn koš, vyzkoušena nosnost balonu a po vykonání
obvyklých závěrečných manevrů
balon s pány Hůlkou a Vandasem
klidně a rychle se vznesl.“
Balon zamířil přes Libeň k Českému Brodu. O týden později plul
balon přes Kobylisy a Ďáblice a přistál u Staré Lysé. Tím pro oblast
dnešní Prahy 8 skončil „balonový
rok 1893“. Z třinácti plaveb „pod
vlajkou“ České aeronautické společnosti jich devět vedlo do našich
končin. 
Pavel Sviták,
Letecká historická společnost
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kultura
TANEC

Pohádka tisíce a jedné noci:
orientální princezny tančily v Bohnicích
„Úchvatná podívaná... svátek pro
oči... jako v pohádce...“, tyto a podobné komentáře zaznívaly z řad
diváků šestého ročníku celostátní
soutěže orientálního tance.
Taneční rej se tentokrát odehrál 24. ledna v Divadle Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice a pořadatelem
byl Dům dětí a mládeže Praha 8
– Spirála. V pořadí šestý ročník
byl zastoupený velmi rozmanitou

skladbou tanečnic, od dívenek
až po seniorky. Právě výkon těch
starších okouzlil místostarostku
Alenu Borhyovou, která nad celou
soutěží převzala záštitu. „Nadchly
mě zejména dámy ze sdružení Život 90, jejich elán a entuziasmus
je velmi inspirativní. Ráda bych
docílila, aby se podobné volnočasové aktivity zprostředkovaly i seniorům v naší městské části,“ vyjádřila se.

Že je tato jedinečná forma tance opravdu oslavou ženské energie a půvabu, je na fotografiích ze
soutěže zjevně vidět. Všechny tanečnice vynikaly krásou, ladností a výrazem, vybírat vítěze nebylo pro porotu zřejmě jednoduché.
„Je to rok od roku těžší,“ souhlasí Lenka Kosinová, vedoucí oddělení propagace Domu dětí a mládeže Spirála. „Orientální tanec má
u nás stále větší popularitu, hlavně u mládeže, což je samozřejmě
dobře,“ dodala.

Orientální tanec
není jen sportovní disciplína

 Místostarostka Alena Borhyová se staršími tanečnicemi

Zájem je pochopitelný – orientální, nebo chcete-li břišní tanec, není
jen sportovní disciplína. Historické kořeny má na Středním východě a většinou si je lidé mylně spojují s harémy. Původně to však byl
tanec plodnosti či tanec rodiček,
kdy se těhotná žena připravovala
na porod pomocí určitých pohybů.
Orientální tanec se v zemích původu učily dívky již od velmi útlého věku, i dnes se doporučuje že-

 Krása a ladnost pohybů
nám různých věkových kategorií
či úrovně pohybového nadání. Pozitivně ovlivňuje fyzickou kondici
i psychiku, zlepšuje postavení těla
a koordinaci, pomáhá od ztuhlosti
krčních svalů, dnes tak časté od sezení u počítače. A hlavně – zvyšuje
sebevědomí, odbourává stres a přináší radost a uvolnění...  ap, mb

divadelní festival

Loutky opět míří do Kobylis. Už po čtyřicáté
Pomalu se blíží jaro a s ním i pravidelné jarní
kulturní akce. Mezi ně patří také přehlídka amatérských loutkových divadel, kterou hostí scéna
Městské části Praha 8 – Divadlo Karla Hackera.
Každoročně první jarní víkend mají diváci příležitost vidět představení, za kterými by
v mnohých případech museli cestovat. Letošní setkání pražských a středočeských amatérských loutkářů je navíc významnější než jindy – slaví totiž čtyřicáté narozeniny. Pokud
tedy máte rádi loutky, budete mít od pátku
20. března do neděle 22. března celkem sedm
příležitostí se pobavit.
Festivalu se kromě pražských souborů zúčastní i divadelníci ze středočeské Bystřice, Neratovic nebo Mladé Boleslavi. „Diváci se mohou těšit na pestrou škálu loutkářských forem a stylů.

Součástí programu budou klasická marionetová
představení na dlouhém i krátkém vedení, ale
i příběhy hrané javajkami, tedy loutkami vedenými zespodu. Pro diváky mimořádně zajímavé
bude černé luminiscenční divadlo nebo představení, kdy současně s loutkami vystupují na scéně živí herci,“ popsal jeden z pořadatelů festivalu Jiří Krása.
A čím bude letošní festival zajímavý pro loutkáře? Součástí festivalu je soutěž souborů. Jednotlivá přestavení bude proto sledovat odborná
porota, která zhodnotí a ocení mimořádné individuální a kolektivní výkony. Vítěz festivalu získá mimo jiné možnost vystoupit na celostátní
přehlídce Loutkářská Chrudim, což je pro každého loutkáře ocenění samo o sobě a velká přímb
ležitost. 

 Z loňské
divadelní
přehlídky
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Když Karlín patřil masopustu…

 Klobouky různých barev a tvarů
Muzikanti, kejklíři, komedianti,
masky a maškary, postavy vzhledné i odpudivé, smrťák i šašek, kobyla či pašík. Ti všichni a mnozí další
převzali v sobotu 7. února při Karlínském masopustu vládu nad touto částí naší obce. Vypadali všichni rozpustile, hlavy samý klobouk,
nosy malované, pusy od čokolády,
a přesto jim pan starosta předal klíč
od Karlína. Pravda, jen na to jedno
odpoledne, ale i tak jsme se přitom
všichni náramně bavili.
Užívali jsme si sluníčka, ochutnávali nepřeberné množství dobrot, obdivovali neomylné žongléry
a malé provazochodce (a co teprve
ten bublinář?!) a těšili se z dětské
radosti ze všech těch krásných věcí

 Průvod se šine ulicemi za doprovodu muziky
a perfektně zorganizovaných soutěží a dílen. A aby toho nebylo málo,
Karlínský masopust ovládl i ledovou
plochu. No řekněte, kdo to má?
Bylo by to dlouhé vyprávění, kdybychom chtěli popsat všechno to
množství pestrobarevných a různě tvarovaných (a hlavně vlastnoručně vyrobených) klobouků a důmyslných masek, které vyvolávaly
úsměv i obdiv; kdybychom vám líčili, jak nás mrzelo, že už to všechno končí. I když, naštěstí, jen na rok.
A tak zase za dvanáct měsíců, až
se bude blížit čtyřicetidenní půst,
až už bude zimě pomalu docházet
dech a jaro se bude netrpělivě hlásit o svá práva – na shledanou na
mb
masopustu. 

N
 a
Karlínském
náměstí
se hodovalo
a tančilo
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Výběr z programu CAP Burešova
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 2
 83 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Pro naše klienty,
seniory a osoby se
zdravotním postižením,
nabízíme tyto pravidelné
programy a aktivity,
které se konají
každý týdeN:
 Jazykové kurzy:
angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština
a ruština – kurzy pro různé
jazykové úrovně, včetně konverzací – aktuální informace
o kurzech získáte v kanceláři

 Počítačové kurzy:

nutno se předem objednat
v kanceláři

 Tréninky paměti:

včetně kurzu pro hůře
slyšící a pro osoby s těžšími
poruchami paměti

 Pohybové aktivity:

zdravotní cvičení, cvičení
na židlích, taneční terapie,
orientální tanec, stolní tenis

 Vycházky a výlety:

i v kombinaci s nordicwalkingem, pro začátečníky
a méně zdatné – v pondělí,
pro zdatnější ve čtvrtek. Sraz
obvykle v 9.30 hod. před
katastrálním úřadem u metra
C Kobylisy, aktuální info
v kanceláři

 Volný přístup na internet –
bez objednání:
PO 13.00–16.00
ÚT 8.00–12.00, 14.00–14.30
ST 8.00–12.00, 13.00–14.30
ČT 8.00–11.00, 13.00–14.30
PÁ 8.00–12.00

 9. 3. od 14.00

 23. 3. od 14.00

Cyklus „Příroda, člověk, krajina“
– komentovaná projekce filmů
z Ekofilmu 2014 s úvodním
slovem RNDr. M. Štulce.
V přednáškovém sále CAP.
Vstup volný

Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
– v KS Burešova v přízemí

 Dramaticko-recitační

 12. 3. od 13.00



Kratochvilné vystřihovánky
s pí. Jindřiškou Chybovou I. –
doneste si malé špičaté nůžky
a silnou jehlu










kroužek:
v úterý od 9.30 hod.
Dílna arteterapie:
v pondělí a pátek od 9 hod.
Šachový kroužek:
ve středu od 13 hod.
Půjčování knih
v knihovně KS Burešova:
ve čtvrtek od 10 hod.
Právní poradna:
v pondělí od 13 hod.
po předchozím objednání
Sociální poradna:
ve čtvrtek od 8 hod.
Psychologická poradna:
v pátek od 8 hod. po
předchozím objednání
Poradna pro zdravotní
a kompenzační pomůcky:
ve středu po předchozím
objednání
Brzy otevřeme nový kurz
němčiny pro pokročilé, jehož
náplní bude práce s psaným
německým textem. Povede
ho p. L. Lengál. Přihlášky
přijímáme v kanceláři

Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
– v KS Burešova v přízemí

 3. 3. od 9.00
Tvořivá dílna D. Zemanové
„papírová krajka“

 24. 3. od 10.00
Velikonoční setkání – vystoupení
Dramaticko-recitačního
kroužku a výtvarné dílničky.
V přednáškovém sále CAP

 24. 3. od 13.00
Paličkování s D. Zemanovou.
Herdule, paličky a materiál vlastní

 16. 3. od 13.00

 25. 3. od 13.30

„O mysli a člověku“
– další díl z přednáškového
cyklu R. Svobodové.
V přednáškovém sále CAP

Procházka po Praze s průvodkyní
pí. Barešovou – čas a místo
srazu bude včas upřesněno.
Přihlašování v CAP nutné

 17. 3. od 8.30

 26. 3. od 13.30

Výlet s Pavlínou Aksamítovou
na Okoř a vycházka do Zákolan.
Sraz v 8.30 hod. na nástupišti
metra A Dejvická

Dechová a relaxační cvičení
vycházející z čínské medicíny.
Vede Ing. A. Čupová, terapeutka
alternativní medicíny.
V přednáškovém sále CAP

 17. 3. od 10.00
Přednáška v rámci Národního
týdne trénování paměti
Bc. Anety Novotné na téma
„Jak se pozná demence?“

 17. 3. od 13.00
Korálková dílna V. Urbanové
„ptáček“– přihlašení předem
nutné

 19. 3. od 13.00
CAP Burešova vám
v březnu nabízí také
nepravidelné speciální
programy a aktivity:
 2. 3. od 14.00

březen
2015

Kratochvilné vystřihovánky
s pí. Jindřiškou Chybovou II.
– doneste si malé špičaté nůžky
a silnou jehlu

 23. 3. od 14.00
Cyklus „Příroda, člověk, krajina“
- komentovaná projekce filmů
z Ekofilmu 2014 s úvodním
slovem RNDr. M. Štulce.
V přednáškovém sále CAP.
Vstup volný

 26. 3. od 14.00
Beseda s P. J. Brtníkem – společné
zamyšlení nad dokumentem
II. vatikánského koncilu „Gaudium
et Spes“ (Radost a naděje)

 30. 3. od 15.00
„Vážně – nevážně“ – beseda
s paní místostarostkou Alenou
Borhyovou a jejími hosty:
tentokrát s režisérkou Olgou
Struskovou a herečkou Táňou
Fischerovou. V přednáškovém
sále CAP
Úplné znění programu
je k dispozici buď
na webu
www.ouss8.cz
nebo v kanceláři CAP,
kde vám rádi podáme
o všech aktivitách bližší
informace.

 březen 2015 
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Centrum aktivizačních programů

Výběr z programu CAP Mazurská
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů pro seniory
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118, e-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Pondělí

 13.30–15.00

 10.00–10.50

Bingo – společenská hra
(vede L. Králíková)
– liché týdny: 11. 3. a 25. 3.

Anglický jazyk – konverzace
pro pokročilé (vede S. Patejdl)
– sudé týdny: 2. 3. a 16. 3.

Úterý
 10.00–10.50
Anglický jazyk pro začátečníky
(vede L. Lengál)
– liché týdny: 10. 3. a 24. 3.

 13.00–15.00
Sociální poradenství (vedou
sociální pracovnice OÚSS)
– liché týdny: 10. 3. a 24. 3.

Středa
 9.00–9.50
Školička PC a internetu pro mírně
pokročilé (vede Ing. V. Košťál)
– sudé týdny: 4. 3. a 18. 3.

 9.00–10.00
Školička PC internetu
pro pokročilé a konzultace
(vede J. Kopecký)
– liché týdny: 11. 3. a 25. 3.

 10.00–11.00
Školička PC a internetu pro
začátečníky (vede Ing. V. Košťál)
– sudé týdny: 4. 3. a 18. 3.

 10.00–11.30
Základy digitální fotografie
(vede J. Kopecký)
– liché týdny: 11. 3. a 25. 3.

 14.45–15.15
Zdravotní cvičení (vede H. Dobrá)
– začíná od 11. 3.

Čtvrtek
 11.15–12.15
Jóga (vede M. Musilová)
– začíná od 12. 3.

Pátek
 9.00–10.50
PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová)
– sudé týdny: 6. 3. a 20. 3.

 12.30–14.30

domácnosti po konkrétní operaci
nebo fyzickém omezení, možnosti
sehnání a úhrady kompenzačních
pomůcek a další.

Volný přístup
na internet:

Po 8.00–12.00
Út 10.00–14.30
St 8.00–9.00
Čt 8.00–10.00, 12.00–14.30
Pá 8.00–9.00, 12.00–14.30

Speciální:
 4. 3. od 13.00
Výtvarná dílnička
(vede Mgr. V. Ludková)

 5. 3. od 10.00
Výtvarná dílnička (vede Mgr.
J. Štefková) – nutné se přihlasit

 10. 3. od 11.00
Přednáška – Základy
filozofického myšlení (přednáší
JUDr. F. Doleček)

 11. 3. od 11.00
Malování mandal
(vede V. Urbanová)

Individuální rehabilitační poradna (vede. Bc. A. Novotná, po
objednání na tel.: 732 101 824)

 17. 3. od 10.00

Individuální
rehabilitační poradna

 18. 3. od 11.00

Spočívá v možnosti individuální
konzultace s ergoterapeutkou
OÚSS. Můžete zde teoreticky
probrat možnosti řešení vašich
problémů. Může to být například
sestavení plánu individuálního
tréninku mozku, základní
vyšetření mozkových funkcí,
sestavení možného cvičebního
plánu na doma v případě
fyzických obtíží, možnosti úpravy

Korálková dílnička
(vede Ing. B. Rošická)
Pozitivní myšlení – pojďte
pozitivně myslet a každý den
bude krásný (vede L. Francírková)

březen
2015

 18. 3. od 13.30

Klubové posezení
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

 19. 3. od 10.00

Přednáška – Jak se pozná
demence? (v rámci národního
týdne trénování paměti –
přednáší Bc. A. Novotná)

 23. 3. od 10.00

Tvořivá dílnička
(vede L. Němcová)
– nutné se přihlásit

 25. 3. od 15.00

Přednáška – Péče o pleť
(přednáší H. Dobrá)

 25. 3. od 17.00

Právní poradenství
(JUDr. F. Doleček)
– nutné se objednat

 26. 3. od 10.00

Patchworková dílnička
(vede Mgr. S. Kyselová)
– materiál zajištěn

 31. 3. od 10.00

Paličkování (vede Ing. B. Rošická)
– paličky, herdule a materiál
vlastní

Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská buď osobně,
nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit na
Korálkovou dílničku a přednášky.
Děkujeme za pochopení.

Úplné znění programu je k dispozici buď na webu www.ouss8.cz
nebo v kanceláři CAP, kde vám rádi podáme bližší informace
o všech pravidelných aktivitách, které probíhají každý týden.
V programu jsou uvedeny pouze nepravidelné
a speciální aktivity. Dále budeme v programu uvádět nově
zařazené aktivity. Děkujeme za pochopení.

/placená inzerce/
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MEZIGENERAČNÍ VZTAHY

Propojení světů: karlínští senioři
se zapojili do projektu Mezi námi
Klienti Domu s pečovatelskou službou a Klubu seniorů Křižíkova se
v lednu poprvé zapojili do celostátního projektu Mezi námi o.p.s. Pilotní akce v Praze 8 měla záštitu
místostarostky Aleny Borhyové, patronky projektu, a Jolany Jakoubkové, výkonné ředitelky Firemní
školky s.r.o.
Smyslem projektu jsou pravidelná setkávání, zejména však
těch nejstarších s nejmladšími, aby
k sobě našli cestu a objevili, jak zajímavé jsou jejich světy navzájem.
Aby si mohli poskytnout radost ze
života, moudrost a energii a aby se

M
 ístostarostka Alena Borhyová
v rozhovoru s účastnicí projektu

Mezigenerační setkávání jsou založena
na nekomerční bázi a vzájemné dobrovolnosti.
Projekt probíhá po celé republice.
ti nejmladší učili úctě a respektu ke
stáří.
V praxi jde o pravidelná setkání seniorů s dětmi při společné
činnosti, která se odehrávají především v domovech pro seniory,
seniorských klubech nebo v prosto-

rách školky. Organizují je hlavně
lidé, kteří s těmito věkovými skupinami pracují – aktivizační pracovníci, ergoterapeuti, pečovatelky, učitelky apod. Mezigenerační
setkávání jsou založena na nekomerční bázi a vzájemné dobrovol-

 …při společné činnosti
nosti. Projekt probíhá po celé republice a svůj start má za sebou
i v osmé městské části.
A jaké byly dojmy z prvního setkání v Praze 8? „Senioři z Křižíkovy ulice vyhlíželi ,své děti‘
z mateřské školy z Pobřežní ulice nedočkavě a dávno před začátkem,“ prozradila nám ředitelka
Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb Miroslava Holá.
Obě strany se chvíli navzájem „oťukávaly“, ale plánované tvoření je

brzy sblížilo. Výsledkem setkání
byla nejen společně vyrobená koláž ve tvaru slunce, která by měla
v budoucnu zdobit klubovnu, ale
hlavně společná radost. „Je krásné pozorovat, jak staří lidé v kontaktu s malými dětmi ožijí a jsou
najednou plní energie,“ popsala místostarostka Alena Borhyová.
Dodala, že věří, že se tento smysluplný projekt bude šířit dál a že osloví i další naše mateřské školy a senired
ory. 

/placená inzerce/
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Zdravotní a sociální péče / pozvánky
REHABILITACE

Do Kobylis se nastěhovala
nová rodinná klinika
 R ehabilitační
cvičení s dětmi

Od 2. března je nedaleko stanice metra C Kobylisy otevřena Klinika komplexní rehabilitace Monada. V této
první větě je záměrně vynecháno
slovo nová: existuje totiž už třiadvacet let. Byla prvním soukromým zařízením, které ještě v tehdejším Československu založil roku 1992 MUDr.
Jiří Marek, jeden z nejzkušenějších
českých odborníků v oboru rehabilitace. Dnes vede kliniku jeho dcera
PaedDr. Kateřina Marková. Monada
nabízí zajímavé služby starším a nepohyblivým občanům.

mi, psychosomatickými a ortopedickými onemocněními, pacienty po operacích páteře, kyčelních
a kolenních kloubů. Pečujeme o těhotné ženy nebo ty, které si přejí
otěhotnět. Mohou se na nás obrátit
pacienti všech věkových kategorií –
od miminek až po seniory.

 Co konkrétně nabízíte
seniorům?
Pokud je potřeba, imobilní pacienty a seniory navštěvují naši lékaři
i fyzioterapeuti přímo v jejich domácnostech.

 Čím se vaše klinika odlišuje
od jiného podobného
zdravotnického zařízení?
Naše klinika je vybudována na základech celostní medicíny, která zdůrazňuje nutnost pohledu na pacienta jako na „celého člověka“. Což
znamená, že více než na izolovanou
funkci pacientových orgánů pohlížíme na jeho tělo, duši, emoce a prostředí, ve kterém se pacient pohybuje. Klademe důraz na komplexní
péči a systematické budování vztahu
s nemocným. Víme totiž, že jedině
tak vzniká atmosféra důvěry a spolupráce, a v tomto prostředí je pak
možná efektivnější diagnostika a léčba. Kombinujeme nejmodernější léčebné metody a postupy s tradičními
postupy čínské a přírodní medicíny.

 S jakými problémy se na vás
mohou pacienti obracet?
Léčíme onemocnění pohybového
aparátu, pacienty s neurologický-

 Jaké služby a speciální formy
péče vaše klinika pacientům
poskytuje?
Ambulance je otevřena denně
v pracovní dny od 7 do 21 hodin.
Intenzivní péči zajišťujeme formou denního stacionáře. K dispozici máme celkem šest lůžek, které
jsou určeny pro infuzní a obstřikovou terapii.
O každého pacienta se stará profesionální tým lékařů rehabilitační a fyzikální medicíny, neurologie,
psychologie a fyzioterapie, a to inmb
dividuálně až do vyléčení. 

Více informací:
 www.monada.cz
A
 dresa kliniky:
Střelničná 1861/8a,
Praha 8 – Kobylisy
Tel.: 736 750 927

Oficiální
facebook
pro občany MČ Praha 8
www.facebook.com/mcpraha8
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DOBROČINNOST

Tříkrálový trh pomohl Klokánku
V předchozím čísle Osmičky jsme psali o pravi„Provoz Klokánků a dalších podobných zařídelné sbírce „Myslíme na vás“, která se tento rok zení bohužel značně zkomplikovala současná lekonala pod názvem Tříkrálová sbírka a zapoji- gislativa. Kromě toho, že větší Klokánky musely
lo se do ní devatenáct mateřských a základních radikálně omezit počet dětí, je komplikovanějškol. Vybrané oblečení a hračky
ší také výplata příspěvků na děti.
byly rozděleny mezi několik nezisTyto změny se citelně dotkly všech
Tříkrálový trh
kových organizací, které pomáhají
měl velký úspěch provozů, především po finanční
dětem a rodinám, například do zai právní stránce,“ vysvětlila Mara výtěžek z akce byl
řízení pro děti vyžadující okamžigareta Johnová, vedoucí Klokánvěnován zařízení
tou pomoc Fondu ohrožených dětí
ku v Praze 8. O to důležitější je poKlokánek, sdružení Romodrom Fondu ohrožených dle jejích slov podpora veřejnosti.
dětí Klokánek
a sdružení Centrum integrace dětí
„Výtěžek z charitativního trhu poa mládeže. 16. února byl pak uspoužijeme na úhradu jarního prázdv Praze 8.
řádán v KD Ládví Tříkrálový trh,
ninového pobytu pro naše děti,“
kde si mohli za dobrovolný příspěvek obyvatelé řekla Margareta Johnová a dodala: „Chtěli byPrahy 8 vybrat z nerozdaného oblečení a hraček. chom moc poděkovat všem školám, školkám
Tříkrálový trh měl velký úspěch a výtěžek a občanům Prahy 8, kteří se sbírky či trhu zúčastz akce byl věnován Fondu ohrožených dětí Klo- nili. Děkujeme také všem, kteří akci zajišťovali
kánek v Praze 8. To funguje už patnáctý rok a je a pomáhali nám s ní – zastupitelce MČ Praha 8
jedním z nejstarších zařízení tohoto typu u nás. Janě Pešlové, zaměstnancům KD Ládví a serPomoc zde každoročně nacházejí desítky týra- visního střediska MČ Praha 8 i Aleně Borhyové,
ných, zanedbávaných, zneužívaných a opuště- místostarostce Prahy 8, pod jejíž záštitou se akce
red
ných dětí.
konala.“

 Pomohli i plyšáci

 březen 2015 
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Botanická
zahrada
hl. m. Prahy
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja
www.botanicka.cz

Program
na březen 2015
 SUŠKA_RAIS
do 21. 3. 2015
venkovní expozice, 9–17 hod.
Rozhledna bude pro návštěvníky
dostupná od 21. března 2015.

 Přednáškový cyklus 2015
– ZE ZÁKULISÍ NEJEN BOTANIKY
Výstavní sál, vždy od 17.30, vstupné 20 Kč
5. 3. Za skalničkami do hor Evropy,
Asie a Severní Ameriky
– Ing. Petr Hanzelka, PhD.
12. 3. Orchideje - Významné rody
a jejich pěstování – Ing. Aleš Holík
19. 3. Jak lákají orchideje
opylovače – RNDr. Jan Ponert
26. 3. Zámek a park ve Štiříně
– RNDr. Václav Větvička

 SKALNIČKY
7. 3.–19. 3. 2015, výstavní sál, 9–17 hod.
Výstava fotografií kurátora Petra
Hanzelky přiblíží skalničky Evropy, Asie
a Severní Ameriky.

 ORCHIDEJE
6. – 22. 3. 2015, Fata Morgana, zásobní
skleník, út–ne 9.00–18.00
Jaro tradičně začíná v trojské botanické
zahradě dříve, a to výstavou královen
našeho tropického skleníku. Přiblížíme
vám podivuhodný život orchidejí, které
se dokázaly přizpůsobit nejrůznějším,
mnohdy i složitým podmínkám, a kromě
Antarktidy ovládly všechny kontinenty.
Oslní vás krása bohatě kvetoucích
hybridů.

 ZAHRADA V NOVÉM
21. 3.–6. 4. 2015, výstavní sál, 9–17 hod.
Výstava na téma chystané vizuální
proměny zahrady, mj. uvidíte 88 návrhů
nového loga, které do výběrového řízení
poslalo 52 českých designérů a grafiků.

 PŘIVÍTEJTE S NÁMI JARO
21.–22. 3. 2015, vedle pěstebních skleníků
Areálu Západ, 9–17 hod.
Jarmark – malý jarmark s drobnostmi
z přírodních materiálů
Workshop – můžete si od nás odnést
vlastnoručně vyrobenou pomlázku nebo
někoho překvapit milým ručně dělaným
dárkem. Rezervace na www.botanicka.cz.
Dětské dílny za symbolický poplatek.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace najdete na www.botanicka.cz
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sport
půlMARATON

Největší běžecký závod Česka
přiláká atlety z celého světa
Během sobotního dopoledne
28. března doprava v centru Prahy
nezvykle ztichne, z ulic zmizí auta
a koncentrace běžců a sportovně
vyhlížejících lidí bude vyšší než obvykle. Davy se postupně přesunou
k Rudolfinu. Tam v pravé poledne vypukne největší běžecký závod
Česka – Sportisimo Half Maraton
Praha. Běžecká trasa vede také ulicemi Prahy 8.
Sportisimo Half Maraton Praha
má věhlas jednoho z nejrychlejších
maratonů světa. Loňský vítěz Peter
Kirui (21,0975 km – 59:20 min)
tvrdí, že se na pražské trati dá zaběhnout světový rekord. Každý rok
se do Prahy sjíždějí největší hvězdy
vytrvalostního běhu, aby se o tento rekord pokusily a zapsaly se do
světových atletických tabulek. I letošní startovní pole slibuje napínavý závod a rychlé časy. Půlmaraton
a běh obecně mají však ještě jedno
velké kouzlo: vítězem není jen ten,
kdo protne první cílovou pásku. Vítězem je každý, kdo se odváží postavit na start a doběhne do cíle.
Letos se o to pokusí 12 500 nadšených běžců.
Běh je záležitost společenská,
a tak se kromě vrcholových sportovních výkonů můžeme těšit na

 B ěžci loňského ročníku
Marathon Music Festival, který rozehraje ulice Prahy 8 i letos. Co kilometr, to jedna kapela nebo DJ.
Říká se, že svět se dělí na běžce
a na ty, kteří teprve běhat začnou.
Patříte-li do té druhé skupiny, přijďte se 28. března podívat do ulic Prahy 8 nebo na náměstí Jana Palacha,

kde je cíl i start závodu. Pocit euforie z úspěšně dokončeného závodu
násobený 12,5 tisíce závodníků je
nakažlivý. Jediným následkem však
může být to, že se příští rok postavíte na start spolu s nimi a zažijete
půlmaraton na vlastní kůži. 

Zdenka Pecková, RunCzech

na trase přes Mánesův most

Aktuální
informacE:

Program i celou trasu
závodu najdete na
www.runczech.com

RICOCHET

Palmovka hostila elitu českého ricochetu
Absolutní česká ricochetová špička se sešla první únorový víkend v Praze na turnaji nejvyšší kategorie Classic Gold. Kromě mnoha legend se na
Palmovce poprvé od zisku loňského titulu mistra republiky představil i Martin Volf (SK Kosmonosy). Ten si také odnesl vítězný pohár, když
ve velké finálové bitvě vyhrál nejtěsnějším možným rozdílem dvou míčků nad Janem Pulkrábem z domácího RSK Palmovka.
Ricochet je atraktivní indoorový sport, podobný squashi. Provozuje se na uzavřeném kur-

tu a ke hře jsou třeba raketa a míček. Hlavní rozdíl mezi oběma sporty je v tom, že v ricochetu
lze využít ke hře i strop kurtu. Díky lehké raketě
je ricochet vhodný pro děti, které se mohou do
hry snadno zapojit bez nadměrné zátěže rukou.
Ricochet si můžete vyzkoušet v centru Svět
pod Palmovkou (náměstí Dr. Václava Holého
13), kde jsou k dispozici dva kurty i zkušení trenéři. Pokročilejší hráči se mohou zúčastnit pravidelného nedělního přátelského turnaje O pohár
lik
Palmovky. 

M
 artin Volf
(ve světlém)
zdolal
v dramatickém pětisetovém
finále Jana
Pulkrába
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SOFTBAL JINAK

Bohnické softbalisty nezajímají jen medaile

 Vánoční besídka v dětském domově v Žatci
Softbalisté z Prahy 8 nedělí svůj čas jen mezi tréninky, zápasy a sportovní úspěchy. Chtějí vykonávat smysluplnou činnost i mimo hřiště. Jejich
snahu vyjadřuje projekt „Joudrs jinak“, který
funguje od loňského roku.
První aktivitou projektu byl jarní úklid v okolí areálu Základní školy Dolákova. Dobrovolníci

z řad hráčů, trenérů, rodičů a fanoušků vyčistili
přilehlý les od odpadků, napadaného klestí a jiného nepořádku.
V rámci projektu také „joudrsáci“ navázali
spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice. Přímo v jejím areálu zorganizovali pro ženy
léčící se z různých závislostí tréninkové od-

poledne, které mělo velký úspěch. Podobnou
akci proto joudrsáci připravili i pro mladé psychiatrické pacienty, a to už přímo na softbalovém hřišti a za účasti hráčů téměř všech týmů
Joudrs.
Charitativní část projektu patřila dětem
z dětského domova v Žatci. Softbalisté je pozvali na víkend do svého areálu, kde pro ně připravili rozmanité aktivity. V rámci sportovního
softbalového odpoledne si děti mohly samy zatrénovat, potom se staly hlučnou součástí fanouškovského kotle při zápase domácích žáků
a nakonec byly vděčnými posluchači pohádek,
které jim i malým hráčům klubu předčítali ve
ztemnělé tělocvičně trenéři. Děvčátka a kluci
také během víkendu ochutnali spoustu dobrot,
které jim připravili rodiče malých hráčů a trenéři klubu.
Loučení s dětmi bylo dojemné a organizátory inspirovalo k dalším nápadům. Softbalistky
z extraligového A týmu žen zorganizovaly dražbu a z výtěžku připravily dětem z žateckého domova Vánoce. Stromeček na vánoční besídce byl
doslova zavalen dárky a ještě zbylo i na příspěvek dětem na hodiny plavání. Pohled na šťastné dětské oči vyslancům klubu jistě nikdy nevymizí z paměti.
Letos rozvíjejí projekt nové nápady a společensko-prospěšné aktivity se staly pevnou součástí klubového života. Bohničtí softbalisté si totiž uvědomují, že tyto zkušenosti jim dávají víc,
pp
a stavějí je výš než ty nejlepší medaile.  

FOTBAL

Mládež je chloubou Admiry
Ještě před pár lety hrávaly mládežnické týmy FK Admira Praha přebor či nižší třídy. Dnes už má kobyliský klub celkem sedm družstev
v České lize, z nichž dvě, Vikingové
(kluci narození v roce 2000) a Tygři (o rok mladší chlapci), dokonce
vedou po podzimu tabulky svých
skupin.
Zimní příprava byla ve znamení
Memoriálu Marie Kutišové, bývalé
členky výkonného výboru a funkcionářky Admiry. Turnaj hladce
vyhráli Vikingové bez ztráty jediného bodu. Tygři skončili čtvrtí za
o rok staršími kolegy, za Braníkem
a Meteorem VIII. V „ostře sledova-

ném derby“ admirácká U15 porazila U14 jednoznačně 3:0.
Ani dorostenci, mladší žáci a přípravky nezahálejí. Hrají zimní turnaje, trénují a připravují se tak,
aby na jaře 2015 zdárně hájili čest
a dobré jméno kobyliského klubu.
Česká liga staršího dorostu i starších žáků odstartuje už v sobotu 7. března a mladí admiráci se
v úvodním kole představí na Slavii
a v Čáslavi. Mladší dorostenci o týden později změří síly s Kladnem,
mladší žáky čekají v jarní premiéře
kluci z Vyšehradu. A pak už se roztočí kolotoč mistrovských soutěží
naplno. api

 Tygři na zimním soustředění v Nymburce
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slavíme

V případě vašeho zájmu
o uveřejnění v této rubrice
nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 08,
e-mail: natasa.szczepanska@praha8.cz.

JUBILEA

Nově narozené děti
SRPEN 2014
 Elen Lopez Archer
 L eontýna
Truhlářová

 Alžběta Boriková

ZÁŘÍ 2014

M
 ikuláš Kudrna
T
 ereza Lukešová
 J an Harvalík
M
 arie Nogolová
 S abina Petrželová
 Š těpán Houška

 březen 2015
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LEDEN 2015
 Paní Věruška Krátká
z Karlína oslavila 19. ledna
2015 v kruhu svých dětí,
vnuků, pravnuků a přátel
krásných 94 let. Přejeme jí
hodně zdraví, štěstí, radosti
a optimismu, kterého má
i pro ostatní na rozdávání!

 Kristýna Cveková

PROSINEC 2014
BŘEZEN 2015
 Dne 18. 3. 2015
 Patrik Brunč

 Šárka Mašatová
M
 atyáš Berounský
M
 ohamed Alhomsi

M
 arianna
Petrželová

V
 ojtěch Nezbeda
 J akub Prokop
V
 iktorie Turková

V
 ojtěch Vondryska
 Jakub Dvořák
R
 ozálie Dvořáková
K
 lára Krupičková

ŘÍJEN 2014

LEDEN 2015

Hicham

 David Pánek
O
 ndřej Bukovský
A
 dam Bartůněk
N
 atálie Cvetlerová
V
 iktoria Fišerová
E
 liška Procházková

Eliáš Chvátal

Vodičková

LISTOPAD 2014

Jan Šebánek

 Tomáš Jašek

Klára Sudová
Běhounek

 Matyas Kohout
K
 vido Bělohoubek
 L iliana Ullmannová
K
 ateřina
 Dora Hanzlová
E
 ma Hellová
D
 aniel Farkaš

Eliáš Tóth

 F rantišek

 Daniel Hnídek

se dožívá 100 let
dlouholetá občanka
paní Věra Rysková
ze sídliště Ďáblice.
Narodila se v roce
1915, zažila dvě
světové války. Pochází
z rodiny, kde ze čtyř
sourozenců ještě tři
žijí a mají již všichni přes 90 let. Byla ženou spisovatele
pana Jany Rysky a přátelila se s Werichem, manželi
Horníčkovými a spoustou jiných osobností. Pracovala jako
učitelka, mnozí z jejích žáků ji po dlouhá léta navštěvovali,
přestože dnes už jsou sami v důchodovém věku. Miluje
ruční práce – pletení, četbu a poslouchání rozhlasu.
Nyní je u své dcery v malebné severočeské Kytlici, kde
v roubené chaloupce stále plna síly a pozitivního myšlení
vítá s nadšením a v dobré kondici každé nové ráno. Užívá
si své pravnučky Marunky a lásky domácích mazlíčků –
tlupy výstavních bernských salašnických psů a kocoura.
Ráda se směje a mlsá čokoládu. Je radost být v její
přítomnosti, energie a životní nadhled, který si dodnes
uchovává, je neuvěřitelný. Babičko, máme Tě moc rádi.
Adoptivní pravnučka Natálka Kudláčková

ÚNOR 2015
 L inda Pokojová

Všem dětem přejeme
krásné a šťastné
dětství a jejich
rodičům
blahopřejeme.
Prosíme rodiče, aby
zasílali fotografie
pouze u dětí,
které nejsou starší
dva měsíce.

 Mami a tati, srdečně
vám gratulujeme
k neuvěřitelnému
60. výročí svatby.
Těšíme se, že s vámi
vaši diamantovou
svatbu 12. 3. ve zdraví
vespolek oslavíme.
Hana a Jiří Čejkovi
Přejeme vám hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalšího života!
Dcery Dana a Šárka s rodinami
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.

 březen 2015 
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HVĚZDÁRNA
ĎÁBLICE
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inzerce

zal. 1956

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel.: 283 910 644, e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na březen 2015
 Otevírací doba
Po 13.30–15.30, 18.00–21.00; St 19.30–21.30;
Čt 13.30–15.30, 19.30–21.30; Ne 14.00–16.00.
Pá 20. 3. 9.30–12.00 částečné zatmění Slunce.

 PŘEDNÁŠ

KY
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30
9. 3. Ing. Václav Přibáň: JARNÍ OBLOHA
16. 3. Michal Řepík, Bc: SLUNCE
23. 3. Mgr. Jiřina Pokorná: BRETAŇ

 POŘADY

(film. večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30
2. 3. a 30. 3. SLUNCE A STÍNY

 POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30; St, Čt 19.30–21.30; Ne 14.00–16.00;
Po 2. 3. 20.00–21.00 za jasného počasí;
Pá 20. 3. 9.30–12.00 částečné zatmění Slunce
Přístupné bez objednání
Denní obloha:
Slunce: povrch se skvrnami
Venuše: za dobrých podmínek
Noční obloha:
Měsíc: 1. 3.–8. 3. a 23. 3.–31. 3. nejlépe okolo 27. 3.
Venuše: ve druhé polovině března
Jupiter: po celý březen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy: po celý březen
Hvězdokupy, mlhoviny: za bezměsíčných večerů

/placená inzerce/

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu.

 HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve St a Čt 18.30–19.30 (v první pol. března) 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
v Po, Út, St, Čt a Pá v 9.00 a 10.30 pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30 korun, pedagog. doprovod zdarma. Bližší
informace a objednávky na č. 283 910 644

 POHÁDKY (od tří let)
Ne 15. 3. od 10.15 Měsíc u krejčího
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce, příp. Venuše
		
VSTUPNÉ: dospělí
mládež
senioři (od 65 let)

Pozorování oblohy
45 Kč
25 Kč
40 Kč

Pořady
55 Kč
30 Kč
50 Kč

Doprava: – k
 onečná MHD sídliště Ďáblice bus 136, tramvaj č. 10
a 10 minut pěšky
– s tanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 minut pěšky
– s tanice U spojů bus 202 a 10 minut pěšky
/placená inzerce/
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zábava

Znění tajenky z minulého čísla: Karlínský masopust po dvanácté
Výherci, kteří obdrží knihu Praha 8 známá neznámá jsou:

 Ivana Leflerová (Praha 8)
 Marie Cymbálová (Praha 8)
 Růžena Dolistová (Praha 8)
Správné znění tajenky z březnového čísla nám zašlete
nejpozději do 23. března 2015 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také nový e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

 březen 2015
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Luštěte křížovku
o zajímavé ceny

Sudoku (středně těžká)
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ŘEMESLNÍCI

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ

A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Rychle, levně, kvalitně. Doprava
zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz

 REKONSTRUKCE BYTŮ

A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání
kuchyně. Spolehlivá firma od
roku 1999. Reference můžeme
zaslat předem. Sleva pro seniory
10 %. Více na www.demistav.cz
Tel.: 774 408 123.

 PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ

– montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš.

 ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551.

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě,

markýzy, garnýže, šití záclon,
shrnovací dveře, čalounění dveří,
silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ –

NEPŘETRŽITĚ.
Opravy a montáž vodovodních
baterií, WC, umyvadel, van,
el. ohřívačů, připojení praček,
myček, vodoměrů, kohoutů
včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ

A LAKÝRNICKÉ PRÁCE,
nástřik tapet a drobné zednické
opravy – s tímto inzerátem sleva
10 %. Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

 ZEDNICKÉ, obkladačské práce,
malířské a sádrokartonářské.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz

 INSTALATÉR. PRÁCE,

obklady, zed. rekonstrukce, byt,
dům. Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,

rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis,
Tel.: 776 191 307 Ing. Krajinová.
www.nazahradu.com

 MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY,

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ

PRÁCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.

Tel.: 233 551 973, 728 324 916.

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ,

řez stromů. Zahrady.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.

 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

 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA,

 ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY,

baterií, van, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových
koutů a boxů – senioři sleva!
Pokládka dlažby, PVC, koberců.
Štukování, malování, lepení
podhledů. Údržba domu
a zahrady. Tel.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz

 ZEDNÍK, MALÍŘ, rekonstrukce

i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY.

 TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí

MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní
čalounické potřeby, U Pošty
1474/1, P-8 Libeň.
Po–Pá 8.30–13.00, 14.00–18.00.
Tel.: 284 822 181.

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH

domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170.

 FA. J. MACHÁČ – výměny

 HÁJEK ZEDNÍK, ŽIVNOSTNÍK.

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA

 HODINOVÝ MANŽEL. Údržba

převody bytů do vlastnictví,
stanovy BD dle nového OZ,
zakládání SVJ. Tel.: 724 304 603.

Kompletní rekonstrukce
i panelových bytů. Frézování
drážek. Stavební dokončení.
Začištění rýh, štuky, malby.
Tel.: 608 278 778,
elektrobyty@gmail.com

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

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA –

i větší opravy a řemeslnické práce
v domácnosti. Precizně.
Tel.: 737 272 779.

LAKY, stěrka + návštěva zdarma!
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

POTRUBÍ a kanalizace, veškeré
instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO

 HODINOVÝ MANŽEL. Drobné

výrobu i menšího nábytku,
výrobu a montáže kuchyňských
linek, vestavěných skříní, plotů,
pergol či různé opravy na chatě,
v domácnosti, etc.
Tel.: 775 034 757.

 ELEKTROPRÁCE – práce

v bytech, opravy – spolehlivost.
Tel.: 602 881 859, 284 687 436.

 KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
NÁTĚRY. Kvalitní opravy a nové
střechy. Tel.: 605 350 665,
www.strechyjarnov.cz

 ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:

malování, instalatérské, zednické
aj. Domácí práce.
Tel.: 602 835 102.

 OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, LCD,
DVD, CD, videa, gramofony, atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop,
Tel.: 603 453 529.

ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.

 ÚČETNICTVÍ – Mgr. Jolana
Jislová – zpracování účetnictví,
daňové evidence a daňových
přiznání. Rychle, precizně
a diskrétně. Nejen v Praze.
Tel.: 777 823 770,
jolana.jislova@seznam.cz
 STAVEBNÍ PORADENSTVÍ pro

bytová družstva, společenství
vlastníků a soukromé investory
– Petr Diviš. Tel.: 777 246 553,
www.rozpocty-projekty.cz

 ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 449, Praha 8 –
opravy, úpravy, návrhy oděvů,
šití na míru. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz

POSTELE, židle, ap. mokrou
metodou profi stroji Kärcher
a Vax. Odstraňujeme špínu,
alergeny, roztoče a skvrny
různých původů. Čistíme kožený
nábytek, myjeme okna a podlahy.
Kvalitně, rychle a levně. Doprava
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz

 HODINOVÝ MANŽEL –

 ŽEHLÍME ZA VÁS včetně

 CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

dopravy. Tel.: 608 221 626.
Žehlení plus.

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY,

opravy a servis. Bazar použitých
PC vám nabízí naše provozovna
v Lublinské 9. Naproti Penny
Marketu – www.pocitacekohout.cz.
Můžete nás navštívit či zavolat
pondělí–pátek, 13–19 hodin. Tel.:
240 200 282.

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ.
Tel.: 774 877 972.

profesionální pomocník pro
opravy, montáže a další pomoc
ve vaší domácnosti, na zahradě,
chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 140 942.

 KÁCÍM ČISTÍM ZAHRADY,
SEKÁM. Tel.: 603 83 31 07.

a nábytku pro Prahu 8. Extrakční
metoda, rychlá reakce, slušné
jednání. Tel.: 724 006 275.

 STAVEBNÍ ROZPOČTY

A PROJEKTY pozemních staveb,
poradenství Petr Diviš.
Tel.: 777 246 553,
www.rozpocty-projekty.cz

 ÚKLIDOVÁ FIRMA, úklid po
malování nebo rekonstrukci.
Tel.: 724 006 275.

 SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758.

 POMOHU VÁM S POČÍTAČEM
v Praze 8 – www.ithelper.cz –
tel.: 603 478 923.

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, mezd,

 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY

daňové evidence, daňová
přiznání k DPH, DPPO, DPFO.
Zprostředkování pojištění osob,
majetku. Ing. Němcová.
Tel.: 602 304 930,
dana.nemcova@itssro.cz,
www.itsservis.cz

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR

nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246.

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET
SLUŽBY

prádlo se snadno vytáhne ke
stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584.

i BD a SVJ. Tel.: 724 006 880,
Štěrbová J.

 HODINOVÝ MANŽEL – elektro,

voda a ostatní práce. 40 let praxe
na rek. bytů. Tel.: 602 366 135.

naší technikou. Tel.: 724 006 275.

 MYTÍ OKEN včetně rámů

a žaluzií. Tel.: 724 006 275.

 ZPRACUJI VAŠE ÚČETNICTVÍ,

daně, mzdy. Nabízím praktické
zkušenosti, dlouhodobou
spolupráci, poradenství, dobrou
cenu. Volejte. Tel.: 776 788 016.

 ÚKLID: mytí oken, čištění

koberců, sedaček, úklid domů,
bytů, kanceláří – levně.
Tel.: 604 512 297.

 ZAHRADNICKÉ PRÁCE – LEVNĚ:
kácení a odborný prořez stromů,
stříhání keřů, sekání a údržba
trávníků atd. Tel.: 604 512 297.
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 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ

NÁKUP – PRODEJ

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST

koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

 DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ

JIŽ 13 LET! Velký výběr českých
hraček najdete v naší specializované prodejně Ořechová 5,
Praha 8. Tel.: 604 287 794,
e-shop: drevenehracky-inna.cz

 KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE,
mák, vajíčka, brambory.
Tel.: 723 266 481.

DVA BYTY V PRAZE. Menší
byt pro dceru 1–2+1 a 3–4+1.
Platba hotově, mohu nechat
dlouhodobě bydlet, lze
i zadlužený nebo před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

 SHÁNÍM BYT NA PRODEJ

V PRAZE 8 – 3+kk, 3+1, 4+kk.
VOLEJTE 732 623 271
VÝUKA – KURZY

 VÝUKA ANGLIČTINY

 KOUP. ST. ŠPERKY, s brilianty i bez
nich, zl. mince, stř. předměty,
st. šavle, obrazy od E. Famíry, drobné předměty z pozůstalosti! INTER
ANTIK Praha 9, Pod pekárnami 3,
proti st. metra B Vysočanská, úterý
až pátek. Tel.: 283 893 334,
Tel.: 605 829 440 od 10 do 17 hod.

 ANTIKVARIÁT koupí knihy,

obrazy, grafiku, bankovky, mince,
čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797.

A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz

 Vyuka-plavani.cz pro dospělé.
 MATURITA pro dospělé

i absolventy ZŠ. www.danae.cz.
Tel.: 602 360 166.

 FABII, OCTAVII – koupím horší

i havarovanou. Tel.: 602 889 740.

 AUTOSERVIS ROJA PRAHA 10

Dolínecká 2, areál Aquaspol,
tel.: 775 269 263, akce – výměna
oleje a filtrů – práce zdarma.
REALITY – POPTÁVKA

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě, ne
oprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu apod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013.

/placená inzerce/

ve Frýdlantské. Tel.: 606 911 561.

 PRONAJMU STÁNÍ na motorku,

sídliště Bohnice, tel.: 602 883 714.

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze

a okolí do 11. tis. nebo větší do
15. tis. vč. pop. Tel.: 603 257 202.
14 let, hledá pronájem bytu 2+1
– 3+1 v blízkosti metra a v dosahu
obchodů a služeb.
Cena do 15 000 Kč. Děkuji.
Tel.: 774 514 241.

 PRACUJÍCÍ PÁR hledá byt

s cenou do 12 tis. v hezkém stavu,
může být s nábytkem
i bez. Děkuji za nabídku.
Tel.: 605 845 088.

 PRONAJMU GAR. STÁNÍ v ul.
Na Sypkém. Tel.: 734 699 830.

 PRONAJMU GARÁŽ, ulice

Písečná, 1. Etapa H – 1300 Kč.
Tel.: 233 557 033.

 PRONAJMU GARÁŽOVÉ

STÁNÍ uzamykatelné, oddělené
a hlídané. Čimická, 1200 Kč,
dohoda možná. Tel.: 724 200 212.

 PRONAJMU GARÁŽ ulice
Ratibořská, Praha 8,
tel.: 602 736 067.

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ

KANCELÁŘ. Zajistíme vám prodej,
pronájem nemovitosti. Kompletní
servis v oblasti nemovitostí –
nízké provize. Tel.: 608 703 343.
www.1jmreality.cz
(kancelář Praha 9).

 NEJVĚTŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘ

V PRAZE 8, kancelář M&M
reality Klapkova ul. – ZDARMA
poradenství, posudky pro
dědictví, obstaráme nemovitost,
zajistíme prodej.
VOLEJTE 777 790 980.
od 149 Kč/m. www.sidlo.help,
tel.: 728 991 247.
ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.
Tel.: 604 207 771.
 ODBORNÁ POMOC

PSYCHOLOGA pro každého.
Diskrétní, rychlá a účinná.
www.terapeutkleisner.cz.
Tel.: 607 751 073.

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE

přijímá pacienty. Tišická 396/1,
Praha 8. Tel.: 721 609 409,
info@healthy-smile.cz

 ZÁJEMCI O ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ

STYL. Provádíme měření
překyselení těla a množství
minerálů i vitamínů ve vašem
organismu. Měření najde příčinu
i řešení při únavě, nadváze,
pálení žáhy, vysokém tlaku nebo
cholesterolu, arytmii, astmatu,
bolesti kloubů a zad.
Tel. 608 155 338.

 MASÁŽE U MASÉRA, kvalitní
a levné. Tel.: 602 876 864.
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 DORNOVA METODA PLUS

odstraňuje bolesti kyčlí, zad,
pomáhá od migrén. Zkušená
masérka se znalostí principů
čínské medicíny. Tel.: 608 281 828,
www.svetlucie.cz

REALITY – SLUŽBY

 SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ

REALITY – PRONÁJEM

 RODINA S JEDNÍM DÍTĚTEM –

AUTO – MOTO

 PRONAJMU GARÁŽ

KRÁSA

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

galvanickou žehličkou pro
vyhlazení a vyčištění pleti. Účinné
na aknózní pleť. Cena 600 Kč.
Karlín. Kontakt: 602 288 444.

 PEDIKÚRA, masáže nohou.
Tel.: 774 877 972.

 KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI,

DĚTI. Barvy, trvalé, melíry.
Stříhání bez mytí 60 Kč, dámy od
75 Kč. Praha 8 Čimice, Okořská
38. Tel.: 606 752 053, 233 556 612,
www.kadernictvi-mvasickova.cz

 NABÍZÍM PROFESIONÁLNÍ

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ pleti.
Přípravky pro domácí péči. P8
– Velká Skála. Tel.: 602 305 395,
www.kosmetickamilada.cz

 SALON VIOLET, kadeřnictví,

mokrá pedikúra, manikúra, neht.
modeláž. Vratislavská 389/1, P-8,
tel.: 602 937 661.

 NABÍZÍM KADEŘNICKÉ SLUŽBY,

vhodné pro důchodce a maminky
na MD přímo k vám domů.
Tel.: 724 909 592.
OSTATNÍ

 HLEDÁME spolehlivého,

šikovného vyučeného malíře-lakýrníka s praxí v oboru.
Tel.: 603 432 476.

 LEVNÁ OPRAVNA OBUVI

a tašek. Rychle, kvalitně a se
zárukou. Sídliště Bohnice,
Zelenohorská 489/2.

 HLEDÁM NÁHRADNÍ BABIČKU
na výpomoc v domácnosti
(vaření). Tel.: 733 150 683.

/placená inzerce/
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Distribuci měsíčníku Osmička
provádí společnost

V případě, že Vám časopis nedošel do schránek,
nebo jste jej obdrželi pozdě, kontaktujte nás
na e-mailu info@distribucni.cz
nebo na zelené lince 800 888 558
/placená inzerce/
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/placená inzerce/

