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Vážení spoluobčané,

na úvod prvního letošního sloupku bych 

Vás chtěl především pozdravit v novém roce 

2012, popřát Vám mnoho štěstí, zdraví a spl-

něných přání. 

Minulé dny přinesly Praze 8 jeden nepří-

jemný dárek. Stejně jako loni magistrát při-

šel se záměrem vybudovat městečko pro bezdomovce na Rohanském 

ostrově poblíž Palmovky. Je zřejmé, že otázku lidí bez domova je třeba 

řešit, ale do širších center měst takováto zařízení zkrátka nepatří. 

Jako starosta osmého obvodu hájím zájmy jeho obyvatel, proto 

jsem okamžitě začal podnikat kroky směřující ke změně magistrátního 

stanoviska. Všichni víme, jaké potíže lidé bez domova, jejichž vel-

kým problémem je v mnoha případech alkoholismus, v okolí Palmovky 

způsobují. Jejich soustředění poblíž této lokality by výrazně negativně 

ovlivnilo život lidí nejen v Libni, ale i krásně opraveném Karlíně. Buď-

me však optimisté. Třeba až budete číst tento sloupek, zmíněný záměr 

již nebude aktuální. V případě, že magistrát od svého záměru neupus-

tí, budeme intenzivně jednat o podmínkách umístění tohoto zařízení, 

tak aby dopad na naše obyvatele byl minimální .

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí. Zřejmě nejdů-

ležitějším letošním úkolem vedení radnice Prahy 8 bude odstartovat 

privatizaci bytových domů v Karlíně a dolní Libni. Zatím se zdá, že se 

vše ubírá správným směrem. Nejde ale jen o privatizaci. Samozřejmě 

chceme pokračovat i v dalším zvelebování osmého obvodu, což je ni-

kdy nekončící proces. Mohu Vám slíbit, že pro to udělám maximum. 

Přeji Vám v roce 2012 vše dobré.
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Zpravodajství

Zřídit halu pro bezdomovce u Palmovky 
není dobrý nápad, domnívá se starosta

Pražský magistrát uvažuje o zřízení centra 

pro bezdomovce na Rohanském ostrově. S po-

dobným záměrem přišel přesně před rokem, 

tehdy se ho ale nepodařilo uskutečnit. Starosta 

Prahy 8 Jiří Janků s tímto nápadem, o kterém se 

dověděl z médií, nesouhlasí.

„Na území osmé městské části není vhod-

ná lokalita pro zřízení podobného centra, kte-

rá by jednak těmto lidem pomohla, ale záro-

veň splňovala základní dopravně-bezpečnostní 

standardy a neměla negativní dopad na okolí,” 

prohlásil starosta. Především se obává výraz-

ného nárůstu lidí bez domova v oblasti Palmov-

ky a Karlína. Stan by totiž měl pojmout skoro

150 bezdomovců. „Již nyní se jich v oblasti 

kolem Rohanského ostrova vyskytuje mnoho, 

raději nechci ani domyslet, co by se stalo v pří-

padě zřízení takového centra,” řekl.

V případě, že magistrát i přes nesouhlas 

ze strany vedení osmého obvodu rozhodne 

o umístění takového zařízení na Rohanském 

ostrově, radnice Prahy 8 bude požadovat 

kompenzace. Šlo by například o trvalé výraz-

né navýšení počtu strážníků městské policie 

a každodenní hlídkovou činnost jízdních hlídek 

strážníků v Kaizlových sadech, na sídlišti Inva-

lidovna, na Rohanském ostrově a v Thomaye-

rových sadech. 

Neméně důležitá by měla být i fi nanční kom-

penzace. Třeba prostředky na činnost dětských 

klubů, školních hřišť a kroužků, aby děti v po-

stižených oblastech Prahy 8 mohly smysluplně 

a bezpečně trávit více času těmito volnočasový-

mi aktivitami. „Dále bychom požadovali peníze 

na zvýšený úklid a opravy městského inventáře 

v okolí Rohanského ostrova,” sdělil Janků. -vk-

Starosta Prahy 8 Jiří Janků se v minulých dnech v opravených parcích u Invalidovny přesvědčil 
o tamním příjemném prostředí pro odpočinek. Po případném zřízení nedalekého městečka pro 
bezdomovce by tomu zřejmě bylo jinak

Foto: verpa

Tak jako na jiných dopravních uzlech v me-
tropoli mohou občané potkávat bezdomovce 
i u Palmovky 

Foto: verpa

Foto: verpa
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Zaměstnanci radnice osmé-

ho obvodu v prosinci uspořádali 

dobročinnou akci, jejímž zámě-

rem bylo pomoci útulku pro tý-

rané psy v Libni. Nakonec se vy-

bralo skoro 16 tisíc korun a tuto 

částku pak organizátoři sbírky 

na konci loňského roku předali 

provozovatelům útulku. Peníze 

poslouží především na veteri-

nární a provozní účely.

Milovníci psů mohou útulku 

vypomáhat jak věcnými dary 

(deky, jídlo), tak i brigádně. 

V neposlední řadě lze přispět 

i fi nančně (každá částka je ve-

lice vítána), a to na číslo účtu 

2800181056/2010. Pro více in-

formací navštivte internetovou 

stránku www.utulek-liben.com. 

Na konci roku 2011 v útul-

ku bydlelo dvanáct, převážně 

starších psů. Jejich osudy jsou 

rozličné, naposledy tam přivítali 

křížence jménem Brit, který již 

nemohl bydlet se svým pánem 

z důvodu zákazu ze strany ma-

jitele bytu.

Věříme, že v letošním roce 

ubude nutnosti umisťování zví-

řat do útulků. Stávajícím oby-

vatelům nejen libeňského zaří-

zení přejeme spokojené bydlení 

a hlavně nového pána, který je 

bude hýčkat a vracet to, co oni 

dávají nám. -mk-

Občané osmého obvodu, kteří do svých schrá-

nek v některých případech nedostávají časopis 

Osmička, by tento problém měli řešit přede-

vším s poštovním doručovatelem. „Dostali jsme 

v poslední době od lidí z různých míst Prahy 8 

řadu stížností na tento problém, v každém tako-

vém případě apelujeme u České pošty a chceme 

vysvětlení a nápravu. Je ale nezbytné, aby lidé 

oslovili i svého poštovního doručovatele a chtěli 

vysvětlit, proč jim Osmička nechodí,” vysvětlil ve-

doucí odboru kultury ÚMČ Praha 8 Petr Bambas.

Podle smlouvy radnice s Českou poštou má 

být časopis distribuován nejpozději do dva-

náctého dne v měsíci, a to zdarma do všech 

schránek na území osmé městské části. Všem 

obyvatelům nejen z Prahy 8 je potom měsíčník 

Osmička zdarma k dispozici také v informač-

ním centru Úřadu Městské části Praha 8 v ulici 

U Meteoru 6, ve foyer Kulturního domu Krakov 

v Bohnicích, v Divadle Karla Hackera v Kobyli-

sích, v Kulturním domě Ládví i v přízemí Libeň-

ského zámku.  -red-

Zpravodajství

Nechodí vám Osmička? 
Řešte to se svým pošťákem

Posledním přírůstkem v útulku je kříženec jménem Brit

Pokud chcete komunikovat se čle-

ny vedení radnice za ODS, můžete je vy-

hledat na Facebooku a zeptat se na vše, 

co vás zajímá.    Nebo využijte e-mailů: 

jiri.janku@praha8.cz (bezpečnost, životní 

prostředí, informatika), vladimira.ludkova@

praha8.cz (kultura, sociální a zdravotní pro-

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

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

Zastupitelé KSČM v Praze 8 mají pro ob-

čany tuto nabídku: Vytipujte největší problé-

my naší městské části, pokusíme se je spolu 

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

nebo 723 914 602 - poradna pro bezradné. 

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

do pátku od 8.00 do 16.00 hodin.

ČSSD zve občany do svého sídla v Zen-

klově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvo-

lenými v Praze 8. To se uskuteční 17. ledna 

od 17 hodin. Telefon: 721 029 892, e-mail: 

ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům Pra-

hy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o pro-

blémech naší městské části. Pro dohodu 

o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse, 

tel.: 602 807 082 nebo pište na e-mail: petr.

vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype kontakt 

„vilgus”.

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se 

zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte 

se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem 

naší městské části. Kontaktovat nás můžete 

na telefonu 222 805 138 (Michal Šustr) nebo 

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

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8 

pořádá 11. ledna od 18 hodin setkání svých 

zastupitelů a dalších představitelů s občany 

na téma privatizace bytů a o dalších otázkách 

života v Praze 8. Uskuteční se v přízemí sídla 

ÚMČ Praha 8 (bílého domu), ulice U Meteoru 

6. Za Volbu pro Prahu 8 srdečně zve Václav 

Musílek.

Setkání s politiky

Zástupci zaměstnanců ÚMČ Praha 8 předali provozovatelce útul-
ku příspěvek na provoz

Foto: verpa

Lidé z radnice pomohli útulku

Foto: verpa
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Životní prostředí

Obnova je koncipována v historické stopě 

úprav z počátku 20. století, i když návrh respek-

tuje současnost a refl ektuje budoucí provozní, 

komunikační i společenské potřeby této zelené 

části Libně.

Cílem rekonstrukce je opětovně sjednotit cha-

rakter venkovního prostoru do kompozičního 

celku,  který bude důstojným „partnerem” Libeň-

ského zámku. Kromě změn fyzického charakteru 

zároveň dojde k obnově historicko-kulturního po-

vědomí spjatého s libeňským patriotismem.

Rekonstrukce parku má například otevřít prů-

hledy na zámek a jeho jižní fasádu prosvětle-

ním a  výměnou části vysoké zeleně (především 

listnatých stromů) a snížením keřového patra. 

Atraktivnost vstupu z ulice U Libeňského zámku 

se posílí rozšířením zpevněné plochy až k fasádě 

objektu, s trelážemi pnoucích růží a lavičkami. 

Chodníky budou zachovány, jejich současný ži-

vičný povrch vystřídají kamenné kostky. Přibude 

laviček, odpadkových košů a treláží s pnoucími 

dřevinami. V parku se objeví i pamětní desky 

s vysvětlujícími texty (například primátora Jana 

Podlipného, Libeňského míru 1608 a tak dále). 

Veřejně přístupné komunikace a zpevněné plo-

chy budou upraveny a vybaveny pro možnost 

užívání osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace.

Podkladem pro zpracování projektu byly ne-

jenom archiválie a zmapování stávající zeleně, 

ale i četné konzultace s odborníky orgánů pa-

mátkové péče, se zástupci Prahy 8 a především 

s návštěvníky a uživateli předpolí Libeňského 

zámku.  -vk-

Park před Libeňským zámkem se letos 
promění do své historické podoby 
Park před vchodem do Libeňského zámku se letos dočká rozsáhlé rekonstrukce. Jejím cílem je obnovit jeho 
reprezentační charakter, a to jak úpravami zeleně, tak i zpevněných ploch, opěrných zdí a vybavenosti. 

Rekonstrukce parku u Libeňského zámku se dotkne i chodníků. Nynější nevyhovující živičný povrch vystřídají kamenné kostky.

sese posposílíílí rorozšízšířenřenímím zpezpevněvněné né ploplochychy ažaž k k fasfasáděádě zámzámku.ku. vk-vk-

Po roce 1898, kdy Libeň získala statut 

města, vznikl na místě starší zámecké zahra-

dy a Zámeckého vrchu veřejný městský park 

podle návrhu zahradního architekta Františka 

Thomayera, který užitím pravidelného tva-

rosloví u zámku připomenul původní zámec-

kou zahradu, zatímco k prostoru Zámeckého 

vrchu přistoupil v novokrajinářském duchu, 

přičemž využil přirozených dispozic místa… 

Práce na úpravě začaly až v r. 1901, kdy byla 

Libeň připojena k Praze. Svahovitá jižní část 

byla dokonce upravena až v roce 1910 podle 

návrhu Karla Skaláka, který práce také řídil. 

Zahrádka u jižní fasády zámku byla přemě-

něna na růžový parter ve 20. letech 20. sto-

letí. Dvě základní plochy před vstupem měly 

bohatší půdorysné členění cestami a odpoči-

vadly. Nástupní cestu původně lemovaly dvě 

řady kulovitých akátů, mezi nimiž na  napnu-

tých drátech obrůstaly girlandy popínavých 

růží. Stromy byly později vykáceny (zakrý-

valy průčelí) a nahrazeny stříhanými tisy (za-

chovány dodnes).” 

Z publikace Pražské parky a zahrady, 

z textu Marie Jelínkové

Foto: verpa
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Životní prostředí

Střípky ze života městských poštolek
V dnešní době rozvoje příměst-

ských sídlišť a další infrastruktury 

na periferii měst a obcí se na první 

pohled zdá, že živočichové se to-

muto prostoru zdaleka vyhýbají 

a nemají zde své místo. To platí 

zejména pro větší čtyřnohá zvířa-

ta, jako jsou srny a divoká prasa-

ta. Záborem půdy však přicházejí 

o svůj prostor pro hledání potravy 

či místa pro rozmnožování i někteří 

ptáci zemědělské a ruderální kra-

jiny hnízdící na zemi nebo nízkých 

keřích. Ti jsou pak nuceni hledat 

si živobytí zas o dům dál... Vždy 

se však najdou jedinci, kteří svým 

chováním či tělesnými předpoklady 

vybočují z řady. Díky svým vlast-

nostem pak mohou být předurčeni 

k „lepšímu” životu v městském pro-

středí. Jsou tak schopni se novým 

pozměněným podmínkám lépe při-

způsobit, přežívat v nich a dokonce 

zde i vychovávat své potomky. 

Takovým příkladem dobré při-

způsobivosti městskému prostředí 

je malý sokolovitý dravec jménem 

poštolka obecná, která je schopna 

hnízdit i v centru velkých měst. 

Ke svému hnízdění nejčastěji vy-

hledává různé střešní výklenky, 

kostelní věže či větrací otvory 

ve vyšších patrech domů, které jí 

připomínají původní přirozená hníz-

diště ve skalních rozsedlinách. Po-

štolčí jídelníček je z velké části tvo-

řen hraboši polními. Poštolka má 

totiž schopnost vidět v UV spektru 

jejich „světélkující” moč, která pro-

zradí jejich přítomnost. V kombina-

ci s uměním neúnavného třepota-

vého letu, díky němuž se dokáže 

nad hraboši obydleným polem delší 

dobu vznášet na jednom místě jako 

helikoptéra, se z ní stává užitečný 

lovec těchto „polních myších škůd-

ců”. Občas se jí poštěstí ulovit i vět-

ší kořist například v podobě holuba, 

ale to nebývá pravidlem - raději si 

zaletí „nakoupit” na své oblíbené 

místo za město...   

Jednoho brzkého podzimního 

rána jsem vyrazil na jedno takové 

pole osídlené hraboši, které se na-

cházelo na periferii osmého praž-

ského obvodu. Tam jsem samičí 

poštolce nasadil hliníkový krou-

žek s unikátním číslem a nápisem 

N. Museum Praha. To proto, abych 

poznal něco z jejího zajímavého 

ptačího života. Díky kroužkování 

ptáků se můžeme dozvědět např. 

jak dlouho daný druh žije, nebo 

jak daleko se vzdalují mláďata 

od svého rodiště. Čekání na zají-

mavá zjištění trvá ve většině pří-

padů dlouhou dobu, protože není 

zdaleka vždy jisté, že někdo krou-

žek na ptačí nožce přečte či krou-

žek někde nalezne. Tentokrát však 

přišla zpráva o nálezu kroužku 

z Kroužkovací stanice Národního 

Musea v Praze nečekaně po ně-

kolika málo dnech. Na emailovou 

žádost o tom, jakému druhu, kde 

a kdy jsem daný kroužek nasadil, 

jsem ráno odpověděl a netrpělivě 

čekal na konečné rozluštění. Nej-

prve jsem si představoval ty nej-

horší situace, do kterých se „moje” 

poštolka mohla dostat. Velcí ptá-

ci jako dravci či čápi totiž často 

umírají nebo se ošklivě popálí po 

zásahu elektrickým proudem, 

když odpočívají na nevhodném 

sloupu vysokého vedení a křídly 

zavadí o dráty. „Srazilo ji snad ně-

kde auto či vlak a kroužek pak ně-

kdo přečetl?” - honilo se mi hlavou.       

Mezitím se v jedné poštolčí ro-

dině, která se před půl rokem 

zabydlela v truhlíku na jednom 

z pražských panelákových sídlišť 

na severu města, podávala veče-

ře. Přichystány byly lahodné kous-

ky kuřecího masíčka přímo pod 

dohledem hodných a pozorných 

člověčích rodičů, kteří se od jara 

zaujatě podíleli na ochraně šesti 

vajíček, ze kterých se po necelém 

měsíci nakonec vylíhly jen dvě sa-

mičky. Dobře prospívaly i díky sta-

rostlivému poštolčímu samečkovi, 

který rodinku pilně zásoboval ulo-

venými hraboši. Výjimečně donesl 

do hnízda i ještěrku či drobného 

ptáčka. Když byla mláďata již vět-

ší a samostatnější, mohla potravu 

shánět i samička. Té se jednou do-

konce poštěstilo ulovit i větší ko-

řist právě v podobě holuba. I teď 

v zimě po celodenním lovu v polích 

za městem, kde už si poštolčí sleč-

ny dokáží obstarat potravu samy, 

se stále vždy brzy ráno a navečer 

velice rády vracejí ke svým lidským 

spoluopatrovníkům. Moc dobře to-

tiž vědí, že jim vždy ochotně po-

skytnou něco dobrého do zobáku, 

když je celou tu dobu chránili před 

deštěm a pěkně přikrmovali. 

Netrpělivě očekávaná emailová 

zpráva přišla večer i s podrobnou 

fotografi ckou dokumentací živo-

ta poštolčí rodiny. Dozvěděl jsem 

se, že se „teď už ne mojí” poštol-

ce naštěstí nic zlého nepřihodilo. 

Naopak, má se naprosto výborně, 

narodila se 5. června, bydlí s rodiči 

na sídlišti v Kobylisích, pochutnává 

si na drůbežím, ale pro své hlavní 

jídlo cestuje minimálně 4 kilomet-

ry daleko za město. Prostě jedna 

z takových obyčejných velkoměstu 

přizpůsobených obyvatelek, která 

jde prostě s dobou. Možná i Vy ji 

jednou zjara ubytujete na svém 

balkóně, až si přiletí s manželem 

omrknout Váš přes zimu osiřelý 

truhlík.  Martin Strnad

Mladé poštolčí samičky v doprovodu otce (v popředí) na našem balkóně 

Foto: Jan a Blanka Šounovi

Samice poštolky obecné s uloveným holubem

Foto: Martin Strnad
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Zachránili tři lidi
V nočních hodinách 6. prosince 

byl na linku 158 oznámen požár 

opuštěného objektu na Rohan-

ském ostrově s tím, že na místě 

se má nacházet osoba bez zná-

mek života. Policisté z místního 

oddělení Karlín a Pohotovostní 

motorizované jednotky hl. m. 

Prahy okamžitě dorazili na místo 

a zahájili resuscitaci ženy, která 

se zřejmě nadýchala zplodin. Zá-

roveň projevili svojí statečnost 

a vběhli do hořícího objektu, ze 

kterého následně vyvedli další 

tři osoby. Pokusy o oživení po-

škozené i za pomocí mobilního 

defi brilátoru a péče lékařů však 

nebyly úspěšné. Nebýt osobní 

statečnosti zasahujících policis-

tů, mohla být tato noc ještě tra-

gičtější.

Rozkousal lůžko 
na záchytce 

Pracovníky protialkoholní zá-

chytné stanice bylo 20. prosin-

ce oznámeno poškození lůžka 

na pokoji. Jaké bylo překvapení, 

když hlídka policie na místě zjis-

tila, že 20letý mladík rozkousal 

pravý roh lůžka a textilní kurt, 

kterým byl připoután. Svoje jed-

nání tak bude muset vysvětlovat 

u přestupkového řízení (viz foto).

Opilec za volantem 
do Silvestra nevydržel

Hlídka policie 30. prosince od-

poledne ve Voctářově ulici kont-

rolovala osobní motorové vozidlo 

Škoda Favorit, které řídil 40letý 

muž. Z řidiče byl silně cítit alko-

hol, přičemž po provedení ori-

entační dechové zkoušky byla 

naměřena hodnota 2,51 promi-

le alkoholu v dechu. Lékařským 

vyšetřením spojeným s odbě-

rem krve byla zjištěna hodnota 

2,10 promile alkoholu v krvi. 

Muži bylo sděleno podezření ze 

spáchání přečinu ohrožení pod 

vlivem návykové látky. Při osla-

vách konce roku tak měl o čem 

přemýšlet. 

Hledaného lapili 
na stavbě

Konec roku strávil ve vazbě 

28letý muž, který byl hlídkou 

policie 31. prosince ráno kont-

rolován na náměstí Dr. Holého. 

Lustrací bylo zjištěno, že muž je 

vyhlášen v celostátním pátrání, 

kdy na něj byly vydány dva pří-

kazy k zatčení a jeden souhlas se 

zadržením. Dotyčný není zdejším 

policistům neznámý. Jedná se 

o recidivistu páchajícího trestnou 

činnost v Praze 8. Skutečnosti, 

že je vyhlášen do celostátního 

pátrání, si byl muž vědom, neboť 

při kontrole se dal na útěk ulicí 

U Libeňského pivovaru. Zabě-

hl do rozestavěné novostavby, 

kde však byl policisty dostižen. 

Při zákroku kladl aktivní odpor 

a snažil se stále utéct, proto za-

sahující policisté využili svého 

oprávnění a proti muži použili 

donucovací prostředky. Použitím 

donucovacích prostředků nedo-

šlo ke zranění osoby. 

O krádežích si vedla 
účetní deníček

Živnost z krádeží si uděla-

la dvacetiletá žena. Ta byla 28. 

prosince před polednem zadrže-

na v prodejně potravin u stani-

ce metra Invalidovna. Pracovník 

ostrahy si všiml, jak do obchodu 

vstoupila žena, kterou si dobře 

pamatoval, protože v minulos-

ti byla několikrát v uvedeném 

obchodě při krádeži přistižena. 

Na ženu zaměřil svoji pozornost, 

přičemž uviděl, jak si do kabel-

ky ukrývá několik rybích konzerv 

v hodnotě 1440 korun. Za po-

kladnami ženu zadržel a vyrozu-

měl policii. Žena hlídce přiznala, 

že krade každý den v různých 

typech obchodů, aby si vyděla-

la na drogy. Její slova a účetní 

schopnosti dokazuje deníček, 

který byl u podezřelé nalezen. 

V něm si evidovala, kde a kdy 

kradla, a jaké zboží a za jakou 

částku prodala. Tyto údaje v de-

níčku nazvala vtipně jako příjmy. 

Její záznamy dokazují, že 

si vydělávala nemalé peníze. 

Za den byla schopna získat i více 

než tři tisíce korun. Zajímavé 

taktéž je, že uloženou pokutu, 

kterou obdržela několik dní pře-

dem a kterou si zapsala do de-

níčku, si nezapsala jako výdaje. 

Policisté v současnosti zjišťují, 

v kterých obchodech ke kráde-

žím docházelo, a v jakém rozsa-

hu a komu bylo odcizené zboží 

prodáváno. 

 npor. Zdeněk Pohunek,

 zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY
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Libeňští strážníci mohou být déle v ulicích
Okrsková služebna Městské policie v Primátorské ulici v Libni prošla v loňském roce kompletní rekonstrukcí. 
Přispěla na ní i radnice osmého obvodu.

Díky obnově tak strážníci, kteří jsou zařazeni 

do oblasti Libně, nemusejí pro výstroj a výzbroj 

na Obvodní ředitelství v Balabánově ulici. „Všech 

deset strážníků tak může být v ulicích Libně déle 

než doposud, neboť odpadá ztracený čas pře-

sunem na obvodní ředitelství,” informoval šéf 

strážníků Prahy 8 Jaroslav Kašpárek.

Vzhledem k větší fl exibilitě a jisté samostat-

nosti okrskové služebny jsou nyní strážníci mno-

hem pružnější v oblasti veřejného pořádku, pře-

devším pak na Palmovce a náměstí Dr. Holého, 

kde je jejich častá přítomnost zcela nezbytná. 

Šéf Obvodního ředitelství Městské policie Praha 

8 Jaroslav Kašpárek na doporučení komise pro 

bezpečnost a veřejný pořádek umožnil „hýbat” 

s pracovní dobou tak, aby strážníci mohli dohlí-

žet na veřejný pořádek až do pozdních večerních 

hodin.

„I tímto krokem se snažíme přispět ke zvýšení 

bezpečnosti v ulicích, což je našim dlouhodobým 

cílem,” dodal starosta Prahy 8 Jiří Janků. -jf-

Šéf strážníků Prahy 8 Jaroslav Kašpárek 
představil novou služebnu i starostovi osmé 
městské části Jiřímu Janků

V metru přibylo městských policistů
V pražském metru se koncem 

loňského roku zvýšil počet stráž-

níků vykonávajících hlídkovou 

službu, a to o 70 procent. Původ-

ně vykonávalo jen v městské hro-

madné dopravě hlídkovou službu 

50 strážníků, nyní jich tam denně 

hlídkuje 85. Jejich hlavním úkolem 

je působení v soupravách a pro-

storách metra a také v tramvajích, 

autobusech a dalších prostorech, 

jako jsou zastávky, čekárny či ves-

tibuly stanic. 

Jedním z důvodů navýšení 

počtu strážníků v hromadné do-

pravě je závěr průzkumu spoko-

jenosti s prací městské policie, 

v němž Pražané vyjádřili pocit, že 

se v MHD necítí zcela bezpečně. 

Nárůstem počtu strážníků prová-

dějících hlídkovou službu v me-

tru, tramvajích, autobusech, ale 

i na zastávkách a stanicích chce 

pražská městská policie přispět 

k většímu pocitu bezpečí lidí vy-

užívajících městskou hromadnou 

dopravu v metropoli.

„Je to momentálně maximum, 

co mohu učinit pro bezpečnost 

cestujících, rozhodně ale nejde 

o krátkodobé opatření,” informo-

val ředitel strážníků Ludvík Kle-

ma. 

Hlídkovou službu v MHD zajiš-

ťují strážníci hlídkového útvaru. 

Ti kromě dohlížení na veřejný po-

řádek a preventivního působení 

v oblasti kapesních krádeží, pro-

jevů vandalismu a dalších nega-

tivních jevů mimo jiné například 

v rámci plánovaných akcí kont-

rolují prostory MHD a jejich okolí 

se zaměřením na sběr injekčních 

jehel, stříkaček a dalšího kontami-

novaného materiálu. -jf-

Opravená služebna městské policie se nachází v Primátorské ulici v Libni, hned naproti parku 
Košinka. Strážníkům umožňuje větší pružnost při jejich činnosti

Foto: verpa
Foto: Radka Wallace-Prokopová
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Pohybujeme-li se po ulicích města, ať 

již v prostředcích MHD nebo automobilem, 

na kole či pěšky, míjíme kromě historických 

památek, obytných domů, obchodů a parků 

i zimní stadiony, plavecké bazény, chladíren-

ské provozy a další technologické objekty. 

Zpravidla asi nikdo z nás netuší, že se v přípa-

dě některých výše zmíněných objektů nachází 

v bezprostřední blízkosti možného chemického 

ohrožení.

Možná až v okamžiku, kdy se o úniku ne-

bezpečné chemické látky dozvíme ze sdělova-

cích prostředků, uvědomíme si, že nás chemie 

a chemický průmysl obklopuje stále častěji 

a někdy zcela bezprostředně. Věděli bychom, 

jak se správně zachovat v případě úniku ne-

bezpečné látky? Většina z nás si správnou re-

akcí nejspíše nebude jista, proto si zopakujme 

několik důležitých pravidel.

Na území hl. m. Prahy se v chladírenských 

technologiích běžně užívá amoniak (známý 

pod názvem čpavek), pro účely desinfekce 

(například v plaveckých bazénech) chlor. Tyto 

látky se rovněž hojně vyskytují v cisternách 

v rámci silniční či železniční přepravy. Nasta-

ne-li únik škodliviny z jakýchkoli příčin (na-

rušení celistvosti zásobníku, ruptura potrubí, 

dopravní nehoda) a my se nalézáme v blízkos-

ti takové události, je třeba urychleně opustit 

ohrožené místo  a současně si chránit oči a dý-

chací ústrojí – viz níže.  

Nacházíme-li se na ulici, pokusíme se ukrýt 

v nejbližší budově v nejvyšším patře (většina 

nebezpečných látek se drží při zemi) na straně 

odvrácené od místa úniku nebezpečné látky. 

V domě či bytě uzavřeme a utěsníme dve-

ře, okna a další otvory, vypneme klimatizaci. 

Jsme-li  v automobilu, vypneme ventilaci, za-

vřeme okna a odjedeme z místa nebezpečí. 

Při rozsáhlém úniku se nebezpečná látka vy-

skytuje v oblaku ve vysoké koncentraci. Než 

se oblak okolním vzduchem „rozředí”, může se 

vlivem větru přemístit do značných vzdálenos-

tí. Doba „rozředění” na koncentraci, která již 

není pro člověka nebezpečná, může být dosti 

dlouhá. Je proto vhodné použít prostředky im-

provizované ochrany, tj. takové, které máme 

běžně doma k dispozici.

K improvizované ochraně očí jsou nejvhod-

nějším prostředkem brýle uzavřeného typu 

(potápěčské, plavecké, lyžařské nebo motoris-

tické). Nemáme-li k dispozici brýle, použijeme 

polyethylenový sáček vhodného průměru, který 

se nasadí přes hlavu tak, aby chránil oči. Nesmí 

však překrývat nos ani ústa. Právě těm je třeba 

věnovat zvláštní pozornost, neboť jsou vstupní 

branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způso-

bem je překrytí úst a nosu navlhčeným kusem 

(fl anelové) látky či (froté) ručníkem převázaným 

šátkem či šálou.

Ke zvýšení účinnosti zachycení škodliviny je 

možné v případě ochrany před látkami kyselé po-

vahy (chlor, oxid siřičitý apod.) navlhčit tkaninu 

roztokem zažívací sody (lžíci zažívací sody roz-

míchat v půl litru vlažné vody). V případě, že jde 

o látku zásadité povahy (amoniak a další), použi-

jeme roztok kyseliny citronové nebo vinné (příp. 

šťáva z citronu, pomeranče nebo zředěný ocet).

Nezapomeneme si zapnout rozhlasový přijí-

mač nebo televizor, kde budou poskytnuty další 

informace včetně pokynů o žádoucím následném 

chování občanů v místě ohrožení.

Závažné chemické havárie nenastávají čas-

to, avšak i přes všechna moderní zabezpečení 

a užité bezpečnostní prvky nemůžeme takovou 

událost zcela vyloučit. Je proto dobré mít uve-

dená pravidla na paměti, protože „štěstí přeje 

připraveným”. -obok-

HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Únik nebezpečných látek
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Co může samospráva udělat pro zvýšení  

Fórum

Bezpečnost patří mezi hlavní priority vede-
ní radnice. Občanští demokraté považují osobní 
bezpečí každého člověka za základní předpoklad 
spokojeného života . 

Je známý fakt, že v samotném řešení či tres-
tání pachatelů trestné činnosti příliš mnoho mož-
ností samospráva nemá. Nahrává tomu i sku-
tečnost, že jednotlivé bezpečnostní, případně 
záchranné složky působící na jejím území pracují 
samostatně a svoji činnost nekoordinují. A to je 
právě iniciativa, které se radnice osmé městské 
části chopila a vyplnila tím mezeru mezi veřej-
nou správou a orgány činnými v trestním řízení. 
Projekt Bezpečná osmička umožňuje nejen sys-
témové řešení, ale i systémovou prevenci a to je 
v oblasti bezpečnosti stěžejní. Systémové řeše-
ní bezpečnosti spočívá podle známého českého 

přísloví „Více hlav, více rozumu” ve shromáždění 
a vyhodnocení dostupných informací všech slo-
žek do jednoho výstupu, který je pak základním 
podkladem pro řešení konkrétních problémů. Je 
pravdou, že městská část nemůže bezpečnostní 
složky řídit a ani se o to nesnaží. Její úkol je jiný. 
Vytváří prostředí, které systémové řešení podpo-

ruje. Přináší do tohoto „partnerství” několik zá-
kladních věcí. Především kvalitní a odpovědnou 
práci svých úředníků, která je základním před-
pokladem tvorby relevantních podkladů a poža-
davků pro orgány činné v trestním řízení. A v ne-
poslední řadě poskytuje kvalitní systémovou 
prevenci a její technickou podporu v podobě bu-
dování kvalitního kamerového systému, jenž plní 
velmi významnou funkci nejen v oblasti prevence 
trestných činů, ale i jejich odhalování. Navíc jeho 
napojení do celopražského kamerového systému 
umožňuje daleko větší fl exibilitu systému se sou-
časným snížením nákladů na provoz .

Takto hraje městská část roli významného part-
nera a prostředníka, který je schopen bezpečnost-
ní problematiku v rámci samosprávy aktivně ko-
ordinovat a vytvářet tlak na zúčastněné subjekty.

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8 
za ODS

Projekt Bezpečná osmička umožňuje systémové řešení

Téma bezpečnosti občanů zaujímá v časopi-
se Osmička oprávněně časté místo. Vždyť pocit 
vlastního bezpečí a bezpečí nejbližších se zákonitě 
řadí mezi nejvyšší priority každého živého tvora. 
Naprosto zřejmě proto nastupuje otázka, jakým 
způsobem nám zajišťuje tuto základní potřebu 
stát, potažmo samospráva. Většina z nás si pod 
požadavkem na zajištění většího bezpečí předsta-
ví spíše represivní složky, které nás mají ochránit 
a případně i pomoci. Bohužel, možná i naštěstí, 
městská část Praha 8 nemá zákonné oprávnění 
zřizovat městskou policii, tudíž se v této oblasti 
musí plně spolehnout na služby Policie České re-
publiky a Městské policie hlavního města Prahy.

Role městské části v této oblasti je spíše 
na úrovni koordinace a prevence. Ve spolupráci 
s městskou policií jsou určovány rizikové lokality, 
na které je směřována vyšší pozornost. Městská 
část také buduje vlastní kamerový systém, pro-
střednictvím kterého je chráněn veřejný majetek, 

a jsou dozorována riziková místa. Zároveň komi-
se rady pro bezpečnost a veřejný pořádek pro le-
tošní rok připravuje preventivně informační akci, 
během které bude vysvětlováno, jaká minimální 
opatření může každý z nás udělat pro zvýšení 
vlastní bezpečnosti, neboť nezastupitelnou úlohu 
v oblasti vlastní bezpečnosti hraje každý sám. 
Nikdo se nemůže domnívat, že stát, potažmo sa-
mospráva, zajistí policistu či strážníka do každé 
ulice či na každou křižovatku. 

Bezpečnostní rizika může každý osobně mi-
nimalizovat, stačí dodržovat několik notoricky 
známých pravidel, například i v dospělosti platí, 
že bychom neměli otevírat dveře do bytu, pokud 
nevíme, kdo za nimi stojí, zbytečně nevystavo-
vat cennosti, neupozorňovat na sociálních sítích, 
jak se těšíme na dovolenou, a čtrnáct dní bude 
byt bez dozoru, nepoznamenávat si pin poblíž 
platební karty a pak se divit, že kapesní zloděj 
vedle hotovosti i „vyluxoval” účet. Takových zá-
kladních a jednoduchých pravidel je jistě celá 
řada a městská část prostřednictvím Osmičky 
na ně bude v následujícím období pravidelně 
upozorňovat. 

Vedle toho však doufám, že v příštím roce se 
budeme v ulicích setkávat se strážníky a policis-
ty častěji a strážníci nebudou většinu času „vy-
plňovat lístečky za špatné parkování”, ale svojí 
přítomností přispějí k větší bezpečnosti naší os-
mičky.

Milan Hejkrlík
zastupitel MČ Praha 8 
za ČSSD

Možnosti Městské části Praha 8 jsou v této oblasti velmi omezené

Tento titulek příspěvku jsem volil záměrně. 
Doufám, že není zavádějící. Osobně si myslím, že 
samospráva dělá pro zvýšení bezpečnosti občanů 
Prahy 8 hodně. I když…. Prostor pro zlepšování je 
vždy a kvalita nemusí být drahá.

Za rok působení v zastupitelstvu Městské části 
Praha 8, po volbách v roce 2010 mohu srovnávat. 
K tomu mne opravňuje nejen poznání práce speci-
fi ckých samosprávných orgánů, které jsem získal 
za léta prožitá v naší městské části, ale zejména 
dlouhodobou praxí v komunální politice.

Tak tedy – bezpečnost občanů vnímá skoro kaž-
dý jako výsledek práce dohledových institucí. To je 
jedna strana mince. Začněme tedy u „naší” Městské 
policie. Je prodlouženou rukou samosprávy a za-
slouží si podle mne POCHVALU ROKU 2011. Každý 
jeden z mužů a žen v uniformě strážníků ví velice 
dobře, že jejich práce není pouze zaměstnání, ale 

především poslání. Nic na tom nemůže změnit ani 
individuální pochybení vysokého představitele. Ne-
budu unavovat suchou statistikou ale není výrazem 
starostlivosti o bezpečnost občanů pokárání či po-
stih skoro 500 osob, které přecházejí na červenou? 
Také více jak 150 řidičů si vůbec nepřipustilo povin-
nost dodržovat rychlost u základních škol a na ne-
bezpečných místech, přesto že je na toto dopravní 
značky upozornily. Bylo zadrženo díky strážníkům 

400 pachatelů krádeží v obchodech. Ke cti nám 
slouží fakt, že více než 95 procent bylo nikoliv 
z naší městské části. Také tři stovky posbíraných 
injekčních jehel a stříkaček jde na konto MP Prahy 
8. Dalo by se samozřejmě pokračovat.

Druhou stranou mince, kterou nesmíme opome-
nout, je to, že se zvyšováním osvěty stoupá spolu 
s ní i povědomí lidí a ochota spolupracovat se sa-
mosprávou ať už přímo či prostřednictvím již zmi-
ňované Městské policie. Také zastupitelé delegováni 
do bezpečnostní komise jsou velice aktivní. Pro le-
tošní rok je připravována akce, a to nikoliv jedno-
rázová, směrována jak k seniorům, tak i k ostatním 
občanům městské části s cílem výrazně omezit jevy 
na ně působící a přispět tím ke zlepšení života osob-
ního i společenského nás všech.

Díky všem těm, kteří v tomto snažení nezůstá-
vají stranou.

Vítězslav Jaroš
zastupitel MČ Praha 8 
za KSČM

Je bezpečnost občanů více ohrožená, nebo ji jen více vnímáme?



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

13LEDEN 2012

Fórum

Jako první, co mě napadlo ve chvíli, kdy 
jsem viděl název tohoto tématu, byla jistá 
pasáž z fi lmu Interstate 60. Hned následující 
myšlenka zabrousila k Orwellovu románu s ná-
zvem 1984. Oba tyto nápady měly společného 
jmenovatele – absolutní bezpečnost občanů. 
Nejsem si ovšem jistý, zda by mě taková bez-
pečnost osobně naplňovala nějakým klidem, 
spíše naopak.

Když se v Osmičce podobné téma řešilo na-
posledy, text psal za zelené Josef Šlerka. Tvrdil, 
že příležitost dělá zloděje, že násilník je ovliv-
něn prostředím, ve kterém se nachází, a já 
s tímto tvrzením nemohu než souhlasit.

Přesto se domnívám, že existují i další způ-
soby, kterými městská část může omezit kri-
minalitu na svém území. Jedná se například 

o uzavření heren, které kromě toho, že na sebe 
nabalují drobnou trestnou činnost, zároveň 
umožňují prát špinavé peníze z prostituce 
a prodeje drog. Navíc každý gambler má kolem 
sebe síť kontaktů a jeho závislost ovlivňuje pří-
mo či nepřímo desítky jeho známých a příbuz-
ných. Dalším argumentem pro jejich zrušení 
je, že od Nového roku byly výherní automaty 

zakázány na území řady městských částí, proto 
je oprávněné se domnívat, že se gambleři pře-
sunou tam, kde hraní automatů bude legální, 
což je Praha 8. Ale chápu, že městská část po-
třebuje částku v řádech desítek miliónů, kterou 
z automatů má. Asi proto, aby do blízkosti he-
ren mohla namontovat kamery, jejichž dopad 
na bezpečnost je minimálně sporný.

K bezpečnosti může přispět prevence krimi-
nality, více strážníků a nikoliv kamer v ulicích. 
Dále rozumné sociální bydlení pro ty, kteří si 
z důvodů asociálních a nešetrných reforem 
sáhli na naprosté dno, a kterých bude bohu-
žel stále přibývat. Dalším prvkem umožňujícím 
zvýšení bezpečnosti může být kupříkladu ro-
zumné omezování automobilové dopravy, a to 
hned z několika důvodů.

Josef Kučera
předseda pražských 
Mladých zelených

Zelení: Kamery v ulicích = bezpečná osmička či román „1984”?

bezpečnosti občanů osmého obvodu?

Předně musím konstatovat, že jako předseda 
Komise Rady pro bezpečnost a veřejný pořá-
dek jsem toho názoru, že pro bezpečnost našich 
občanů a jejich majetku udělala samospráva 
pořádný kus práce. Od budování a rozšiřování 
kamerového systému, přes úzkou spolupráci 
s orgány Policie ČR a především Městské poli-
cie, až k důslednému projednávání spáchaných 
přestupků a vymáhání sankcí za ně uložených. 
Všechno toto úsilí je směřováno k posílení po-
citu jistoty, že žijeme ve městě, kde jsme před 
těmi, kteří se rozhodli žít na druhé straně ba-
rikády, chráněni. A také že se máme v případě 
ohrožení na koho obrátit. 

Rozhodně to však neznamená, že by rozsah 
kriminality páchaný v Praze 8 byl nějakým dů-
vodem k uspokojení. Přestože se situace zlep-
šuje a můžeme tvrdit, že naše městská část je 

rok od roku bezpečnější, počet zejména ma-
jetkových trestných činů a přestupků je stále 
poměrně vysoký. Jedná se především o tzv. 
drobnou kriminalitu, v níž nejmarkantnější čin-
ností jsou tzv. kapesní krádeže a také krádeže 
spojené se zaparkovanými motorovými vozidly. 
S těmi, kdo se rozhodli obohacovat či dokonce 

takto žít na úkor druhých, povedeme dále ne-
kompromisní válku. 

Naším cílem je dopracovat se k naplnění teorie 
nulové tolerance, podle níž je třeba každé - i drob-
né - narušení zákona přiměřeně trestat, aby pa-
chatelům těchto činů bylo od začátku zřejmé, že 
se jim takové jednání v žádném případě nevyplatí. 
K tomu bychom však potřebovali zvýšení počtu 
policistů a strážníků v ulicích, což je zatím bohužel 
pouze ve sféře zbožných přání. Na úrovni samo-
správy chceme v letošním roce zřetelně upozornit 
na skutečnost, že pro zvýšení vlastní bezpečnosti 
mohou občané mnoho udělat sami. Tím, že budou 
dbát na prevenci, že se nebudou vystavovat zby-
tečným rizikům, že do vlastní bezpečnosti budou 
ochotni i něco investovat. Možná uslyšíte stokrát 
opakované pravdy, ale možná by také stálo za za-
myšlení, jestli je konečně nebrat více vážně. 

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8 
za Volbu pro Prahu 8

Zajištění bezpečnosti je věcí veřejnou, ale i soukromou

Pocit bezpečí je jednou ze základních lid-
ských potřeb, bez níž nelze žít plnohodnotný 
život. Naše mysl však vnímá bezpečí opačně, 
tedy prostřednictvím obavy z toho, že se mů-
žeme stát obětí kriminálního činu. Chceme-li 
tedy poskytnout občanům bezpečí, je třeba se 
soustředit na zdroje těchto obav.

Samospráva toho přitom nemůže příliš dě-
lat v oblasti represe. Když už ke kriminálním 
činům dojde, je úkolem policie najít pachate-
le a předvést jej ke spravedlnosti. Je dobře, 
že vyšetřování alespoň těch nejzávažnějších 
případů násilné kriminality (například pří-
pad Aničky Janatkové) se policii daří, i když 
u méně závažných trestných činů je situace 
o poznání horší. Prevence je naopak oblastí, 
která poskytuje pro úsilí samosprávy široký 
prostor. 

Pouliční kriminalitě se daří tam, kde existují 
neřešené sociální problémy, kde se toleruje 
poškozování majetku a kde panuje obecná 
atmosféra strachu ze zločinu. Pozornost sa-
mosprávy se tedy musí soustředit na tyto 
oblasti. Obecní investice je třeba použít pro 
zkvalitnění života obyvatel a vytvoření pří-
jemného prostředí pro život. Je přirozené, že 

uklizené ulice, kvalitní veřejné služby a upra-
vené parky budou přitahovat spíše slušné 
obyvatele než lidi, kteří znepříjemňují život 
ostatním. Stejně tak včasná výměna poško-
zeného městského mobiliáře dává signál, že 
poškozování veřejného majetku není standar-
dem slušeného chování. 

Samospráva má tedy především vytvářet 
prostředí, ve kterém pouliční kriminalita ani 
nepřichází v úvahu. Z těchto důvodů TOP 09 
navrhuje například vyhlášení architektonic-
ké soutěže na veřejný prostor kolem stanice 
metra Palmovka, který byl dlouhodobě zane-
dbáván. Chceme, aby se tato libeňská ostuda 
proměnila v příjemné místo podobně jako Kai-
zlovy sady. Doplňkově lze toto úsilí doprovo-
dit kamerovým systémem či vhodně vedenou 
informační kampaní.

Matěj Fichtner
radní MČ Praha 8 
za TOP 09 

Klíčem k pocitu bezpečí je veřejný prostor
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Zdravotní a sociální péče

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

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–LEDEN 2012

PONDĚLÍ
 9 – 12 Přístup na internet 
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
 9 – 9.50 Francouzština pro mírně pokročilé
  (vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede paní Vorlíčková)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo  (vede pí Bodláková)
13 – 14 Přístup na internet 
14 – 15 Školička PC (WORD, Excel, vede ing. B. Bakula od 9.1.)
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848

ÚTERÝ
 9 – 9.45 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová od 10.1.)
9.45 – 10.30 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová od 10.1.)
 9 – 9.50 Conversational English: angličtina konverzační
  metodou „mírně pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 10.50 Topical English: angličtina – témata „středně
  pokročilí a pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
  pí Hubáčkové (jen za příznivého počasí)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická) 
11 – 11.50 Creative English: angličtina kreativně „věční 
  začátečníci a mírně pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou 
  pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 14.50 Školička PC a internetu - začátečníci 
  (vede pí Formanová) 
13 – 14.30 Přístup na internet
14 – 16 Taneční terapie (vede pí Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení a terapie tancem – vždy 3. 
  a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Trénink paměti 
10 – 10.50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
9.30 – 11 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
  tancem (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Anglický jazyk pro pokročilé (MUDr. Veselý) 
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (MUDr.Veselý)
11 – 11.50 Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. Augusta)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
  (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

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

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
10 – 10.50 Anglická konverzace pro pokročilé
  (vede Ing. Kolářová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé
  (vede Ing. Kolářová) 
11 – 11.50 Anglický jazyk pro začátečníky 
  (vede Ing. Soukupová)
13 – 14.50 Přístup na internet
15 – 15.50 Školička PC a internetu 
16 – 16.50 – mírně pokročilí (vede paní Smitková) 
17 – 17.50 Školička PC a internetu 
  – začátečníci  (vede paní Smitková) 

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury 
  (vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka 
  PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 

Programy PhDr. M. Holé
mimo první pátek v měsíci
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Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůn-
kova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova, 
tel. 286 883 676. 
Kontakt: 
Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

17. 1. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Drátování 
 Pomůcky: kleště, korálky, nádobky k opletení
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
 
17. 1. ÚTERÝ   VYCHÁZKA 
 Vycházka Kobyliskou stezkou 
 Sraz  ve 13.00 hod. na zastávce 136 Šimůnkova 
 směr Vozovna Kobylisy 
 Pod vedením J. Řezníčkové

24. 1. ÚTERÝ VYCHÁZKA – Městská knihovna
 výstava obrazů V. Radimského - Krajinky 
 Sraz na Ládví ve 13.00 hod u fontány
 Pod vedením Marie Froňkové

26. 1. ČTVRTEK  BABINEC –  Posezení – vánoční zážitky 
 Od 13.00 hod.  v Gerontologickém centru
 Pod vedením Ivy Hubené 

31. 1. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Práce s papírem 
 Pomůcky: nůžky, tužky, lepidlo
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč,  pod vedením Alexandry Boušové

NORDIC WALKING - VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 11. 1., 18. 1. a 25. 1.
 Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením paní Ivy Hubené

PÉTANQUE BEZPLATNÉ TRÉNINKY 
 pod vedením profesionálů
 Každou STŘEDU od 15.00 hod.
 v zahradě Gerontologického centra
 (Koná se za každého počasí, máme i koule 
 do interiéru)

BOWLING Pondělky: 16. 1., 23. 1. a 30. 1.
 Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. 
 před hernou (spojení: autobus č. 162 jezdí 
 z Metra Kobylisy nebo Vozovny Kobylisy)
 Pod vedením Věry Dvořákové

14. 2. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA 
 DRÁTOVÁNÍ S KORÁLKY A S PERLETÍ
 Pomůcky: kleště, korálky, nádobky k opletení
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

Burza seniorů - Program na LEDEN 2012Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Příprava na ÚNOR 2012

16. 1. od 13:00 - Zlatý déšť - tvoření z korálků pod vede-

ním pí V.Urbanové (VM)

16. 1. od 14:30 - Slovenské národní parky - v rámci cyklu 

„Příroda-člověk-krajina” s využitím fi lmů z Ekofi lmu „V lučním 

království”, „NP Velká Fatra” a „NP Poloniny” s úvodním slo-

vem RNDr.M Štulce (PS)

17. 1. od 9:00 - Kroužek šikovných rukou - přijďte si 

uháčkovat drobnost pro radost pod vedením pí M. Neckářové 

(VM)

23. 1. od 14:00 - Setkání dobrovolníků (PS)

26. 1. od 14:00 - Beseda s P. J. Brtníkem

30. 1. od 14:30 - Horské lesy severních pohoří české 

vysočiny - v rámci cyklu „Příroda-člověk-krajina”s využitím 

fi lmů z Ekofi lmu „Lesy Jizerských hor, Krkonoš a Jeseníku” 

s úvodním slovem RNDr.M Štulce (PS)

Použité zkratky v závorkách: (VM) - aktivita probíhá ve vý-

tvarné místnosti (RM) - aktivita probíhá v relaxační místnosti 

(PM) - aktivita probíhá v projekční místnosti

Všechny jazykové kursy jsou již plně obsazené.  

Na školičky PC, NW, a právní poradnu je nutné se předem 

objednat na výše uvedeném tel. čísle nebo osobně v kanceláři 

CAP. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

6. 2. od 14:00 - Hudební odpoledne s pí M. Beranovou 

a kol. v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12 

20. 2. od 13:00 - Motýli - tvoření z korálků pod vedením

pí V. Urbanové)  

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

Klub seniorů Křižíkova

„BROŽE S ORGANZY”
s místostarostkou Vladimírou Ludkovou

19. ledna od 14.00

Příležitost k seznámení 
s klubem a jeho členy

Přízemí DPS, Křižíkova 50

Připravujeme
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Zdravotní a sociální péče

Lidé projevili krásný příklad solidarity

Ve školách a školkách osmé 

městské části se v prosinci usku-

tečnila charitativní sbírka „Myslí-

me na Vás”, díky které se poda-

řilo vybrat stovky kusů hraček, 

oblečení a bot pro děti ve věku 

od několika měsíců až po školá-

ky. Z dárků si po jejich roztřídění 

vybraly jednotlivé neziskové or-

ganizace pečující o nezaopatřené 

děti (FOD Klokánek, Romodrom, 

Internátní mateřská škola a Cen-

trum integrace dětí a mládeže) 

a dětské kluby v osmém obvodě 

(Karlík a Osmík).

Jako poděkování školním pra-

covníkům, zástupcům neziskovek, 

sponzorům a dobrovolným po-

mocníkům uspořádali organizátoři 

předvánoční společenské setkání 

za účasti patronů akce, herce Ji-

řího Schwarze a zpěvačky Petry 

Černocké. Ti společně s cimbálov-

kou Jiřího Janouška obstarali i kul-

turní program akce. 

„Množství vybraných darů před-

čilo očekávání organizátorů a ob-

darované neziskové organizace 

zabývající se pomocí dětem je 

všechny ani nemohly přijmout,” 

uvedla po skončení sbírky radní 

Markéta Adamová, z jejíž iniciati-

vy a pod jejíž záštitou se celá akce 

uskutečnila. „Asi polovina věcí již 

našla své nové majitele, avšak 

stále jich je dost na to, abyste 

si i vy mohli přijít vybrat hračku 

nebo nějaký kus oblečení pro své 

děti. Zveme vás proto na netra-

diční tříkrálový bleší trh do Kul-

turního domu Ládví,” informoval 

zastupitel Prahy 8 Michal Švarc, 

který zajišťuje logistiku a organi-

zaci sbírky.

Děti si mohou vybrat novou hrač-

ku a rodiče určitě uvítají nějaké to 

oblečení pro své ratolesti. Ač jsou 

věci k dispozici zdarma, bude mož-

né přispět do kasičky občanského 

sdružení Peppermint ve prospěch 

neziskových organizací pomáhají-

cích dětem. Tříkrálový bleší trh se 

uskuteční 10. ledna od 15 do 18 

hodin v předsálí Kulturního domu 

Ládví, Burešova (Binarova) 1661/2, 

Praha - 8 Kobylisy.  -red-

Spojení: Stanice Ládví
- Metro trasa C
- Tramvaj č. 10, 17, 53
- Autobus MHD 102, 177, 183,               
  Tesco S a C

Záštitu nad sbírkou převzala radní Prahy 8 Markéta Adamová, organizaci 
měl na starosti zastupitel Michal Švarc (vlevo). Patronem byl i herec Jiří 
Schwarz 

Charitativní akce dětem přinesla stovky hraček

Na setkání zazpívala i patronka sbírky Petra Černocká
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Nemocnice Bulovka má 
svého ombudsmana

„Nemocnice Na Bulovce chce vyjít 

vstříc těm, kteří hledají ochranu 

svých pacientských práv, potře-

bují pomoci zorientovat se v po-

skytovaných službách oddělení či 

klinik, nebo mají připomínky a ná-

pady týkající se chodu nemocni-

ce,” zdůvodnil vytvoření pozice 

ombudsmana ředitel nemocnice 

Petr Zajíc. 

Povinnosti nemocničního ombuds-

mana byly delegovány ředitelem 

nemocnice na Alexandru Fajto-

vou. Podněty lze podávat těmito 

cestami:

- dopisem odeslaným jako běžná 

poštovní zásilka na adresu sídla 

ombudsmana  Nemocnice Na Bu-

lovce, Budínova 2, Praha 8 Libeň, 

180 00

- elektronickou poštou (i bez elek-

tronického podpisu) na adresu 

ombudsman@fnb.cz

- osobně v pracovní hodiny pro 

veřejnost, tj. ve čtvrtek v době 

10 do 12 hodin na pracoviště om-

budsmana na Oddělení funkční 

diagnostiky a preventivní medicí-

ny, budova č. 1, tel. 266 084 032.

Povinností ombudsmana je ve

spolupráci s vedením nemocnice, 

jednotlivých klinik a oddělení pro-

šetřit podanou stížnost či podnět, 

navrhnout opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků a s výsled-

kem šetření v zákonné lhůtě pí-

semně seznámit stěžovatele.

Na ombudsmana se mohou obča-

né písemně či osobně obrátit se 

stížnostmi a podněty týkajícími se 

všech oblastí činnosti Nemocnice 

Na Bulovce - například kvality lé-

čebné a ošetřovatelské péče, etiky 

chování zaměstnanců nemocnice, 

provozně – organizačních problé-

mů a tak dále. -vk-

V Nemocnici Na Bulovce již více než jeden měsíc fun-
guje ombudsman. Jeho hlavním posláním je poskyto-
vat pomoc pacientům či jejich příbuzným a přátelům 
při řešení problémů vzniklých v souvislosti s léčbou 
v nemocnici a hájit jejich práva.

Zdravotní a sociální péče, pozvánky
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Zdravotní a sociální péče

Dobrovolné aktivity s dětmi 
přispívají k prevenci

Prevence v Praze 8 funguje i díky obětavé 

dobrovolnické práci kurátorek a dalších pra-

covníků sociálního odboru. I v roce 2011 se 

skupině přibližně patnácti dětí mezi čtyřmi až 

17 lety věnovali kurátorky a další dobrovolníci 

(včetně zástupce policie a rodinných přísluš-

níků kurátorek) pravidelně každý měsíc jeden 

sobotní den. S dětmi, které jsou z různých 

důvodů klienty sociálního odboru, se pravidel-

ně setkávají, aby jim umožnili poznávat i pří-

jemnější prostředí, než v jakém často vyrůs-

tají a poskytli jim alternativu trávení volného 

času. Rodiče se dětem například vzhledem 

k velkému pracovnímu vytížení nemohou vě-

novat a nemají prostředky na zajištění krouž-

ků a podobných aktivit. 

Cílem kurátorek je mladým ukázat, že exis-

tuje i jiná možnost jak trávit čas, než na ulici, 

kde jsou ohrožené. Dalším případem je i ne-

vyhovující rodinné zázemí při probíhajícím 

rozvodu rodičů, sociální důvody a tak dále. 

Děti jsou tímto velmi často ohroženy více, než 

si rodiče uvědomují.

„Dobrovolné aktivity pracovníků sociálního 

odboru jsou jasným dokladem toho, že svo-

ji práci berou jako poslání a nikoliv jen jako 

zdroj příjmů. I touto cestou bych jim ráda po-

děkovala za tuto obětavou činnost,” řekla rad-

ní Prahy 8 Markéta Adamová, v jejíž gesci je 

právě sociální oblast a protidrogová prevence.

Během uplynulého roku se děti měly mož-

nost několikrát podívat na výlet mimo Prahu, 

ať už to bylo na zámek v Mníšku pod Brdy 

nebo do Průhonického parku, navštívily i Ná-

rodní muzeum či fi lmová představení. Jejich 

kreativita a motorika byla rozvíjena díky dvě-

ma kurzům keramiky a naposledy v prosin-

ci se účastnily hned několika druhů ručních 

prací, včetně tvorby bižuterie z korálků, které 

vedla přímo radní Adamová. V případě těchto 

druhů činností poskytuje zázemí Salesiánské 

středisko mládeže.

„I v příštím roce se na děti myslí a už nyní 

má oddělení sociální prevence připraven har-

monogram aktivit. Opět pamatujeme na vše-

stranný rozvoj, děti se díky těmto aktivitám 

věnují činnostem, které by je samotné možná 

ani nenapadly a snažíme se je motivovat, aby 

si k nim našly cestu a věnovaly se jim i mimo 

tento program,” doplnila Adamová. -red-

Tvorby bižuterie z korálků se v Salesiánském 
středisku mládeže účastnila i radní Prahy 8 
Markéta Adamová

Foto: verpa

Gerontologické centrum 
nabízí nový kurz se zaměřením 

na osoby s demencí 
pro pracovníky 

v pomáhajících profesích

Na sklonku roku 2011 se nám podaři-

lo akreditovat nový vzdělávací kurz, který 

je určen pracovníkům pomáhajících profesí  

(zdravotní sestry, sociální pracovníky, ergo-

terapeuty, sanitáře, pracovníky v sociálních 

službách), kteří pečují o osoby s Alzheimero-

vou chorobou nebo jiným typem demen-

ce. Kurz nese název: „Metody a přístupy 
k nemocným s demencí pro nelékařské 
pracovníky”. 

Kurz je čtyřicetihodinový a jeho náplní je 

představení a praktický nácvik nefarmakolo-

gických přístupů (bez použití léků) k lidem 

s tímto onemocněním. Jedná se například 

o reminiscenci, kognitivní trénink, muziko-

terapii, senzorickou stimulaci apod. Součástí 

kurzu je i přednáška renomované psycholož-

ky o psychologických aspektech nemoci, pří-

stupu a psychickému dopadu na rodinu a jak 

se s touto problematikou vyrovnat.  Kurz je 

akreditován Ministerstvem zdravotnictví.

Dovolujeme si také připomenout i nabídku 

rekvalifi kačního kurzu pro Pracovníky v soci-

álních službách. Na jaře 2012 je plánovaný 

již šestý běh tohoto kurzu.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že do-

kážeme obsahem kurzů splnit vaše očeká-

vání!

Jakékoliv dotazy či žádosti o přihlášku 
můžete adresovat na email koordináto-
ra vzdělávání, Mgr. Michaelu Konvičnou: 
michaela.konvicna@gerontocentrum.cz 
nebo telefonicky 286 883 676.

Foto: verpa
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Pozvánky, inzerce
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Kultura

Starobohnické vánoční těšení – 

Ráda bych ale přiblížila tým lidí, 

kteří těmito slavnostmi doslova 

žijí. Jsou to ve velké většině far-

níci z římsko-katolické farnosti 

v Bohnicích, ale také pár nadšenců 

z řad obyvatel této části Prahy. Bez 

těchto obětavých a zapálených lidí, 

kteří jsou ochotni bez ohledu na čas 

a samozřejmě zdarma se věnovat 

vymýšlení a posléze dotvoření ta-

kové úžasné neděle, by se žádná 

taková akce nemohla uskutečnit. 

Osou celého realizačního týmu jsou 

tři lidé. Renata Molová, která se 

stará o propagaci celého podniku 

na www.starebohnice.cz, kde pra-

videlně o všem informuje a uve-

řejňuje své fotografi e. Kromě toho 

se snaží získat co nejvíce sponzorů 

a drobných přispěvatelů z řad míst-

ních podnikatelů a obchodníků, díky 

kterým můžeme každoročně mít to-

lik cen v tombole, která je opravdu 

kvalitní a bohatá. V neposlední řadě 

zajišťuje program na pódiu, což je 

obrovská starost.

Dalším člověkem, bez kterého by 

žádná slavnost nebyla oživena buď 

průvodem „Z Nazareta do Betléma” 

nebo dobovými scénkami na pódiu, 

je Vítek Kofroň. Z jeho pera vznikají 

scénáře, které všechny potěší, mají 

vtip a mnohdy nás poučí i o historii 

tohoto regionu. Zrealizovat a nacvi-

čit takový průvod, vyrobit kostýmy 

a dát dohromady desítky lidí, kte-

ří jsou ochotni se ujmout rolí, je 

práce na mnoho večerů. Díky jim 

za všechno. Také členové staroboh-

nické scholy nacvičují svůj program 

ve spolupráci s matkami Kolpingova 

domu a dětmi farníků.

V neposlední řadě je nutné 

připravit tzv. jarmark, vytipovat 

a pozvat prodejce, zajistit vhod-

né a důstojné občerstvení, přizvat 

zajímavé stánkaře nabízející tako-

vé zboží, abychom zajistili nákup 

dárků a uspokojili mlsné jazýčky 

návštěvníků. Jsem ráda, že se nám 

daří vytvářet atmosféru těchto akcí 

tak, aby nešlo jen o komerční trhy. 

V neposlední řadě chci zmínit ně-

kolik desítek lidí, kteří se starají 

o „drobnosti” jako je balení a čís-

lováni tomboly, stavění betlémské 

Ti, kteří přišli na náměstí ve starých Bohnicích v neděli 18. prosince 2011, mi jistě dají za pravdu, že se 
4. ročník Starobohnického vánočního těšení vydařil. V prosincovém vydání Osmičky si lidé mohli přečíst, co 
všechno lze od této akce očekávat, jak velkou měrou se Městská část Praha 8 podílí na tak zdařilém podniku, 
který se opakovaně připravuje pro potěšení všech. Není to jenom předvánoční těšení, ale i akce květnová - 
Bohnické posvícení. Radnice Prahy 8 zajišťuje tyto slavnosti pod záštitou místostarostky Vladimíry Ludkové 
kompletním technickým a materiálním zabezpečením, ozvučením, pódiem, výtvarnou dílnou, částí programu 
na pódiu a především nemalou fi nanční podporou. Za všechno velký dík.

Foto: verpa
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chýše, stavění vánočního stromu 

nebo májky, přípravě výzdoby 

na náměstí, zajištění služby ve far-

ních stáncích i v kostele, který je 

vždy celý den otevřen… O tyto čin-

nosti se starají a ochotně pomáhají 

jak farní důchodci, tak mladí lidé 

z farnosti.

Důležité je, že vlastně všich-

ni, kdo jsou soustředěni kolem 

našeho kostela svatého Petra 

a Pavla, pomáhají a jsou rádi, že 

mohou tuto farnost prezentovat 

veřejnosti, především svou rados-

tí a nadšením, přispět k navození 

slavnostní nálady. Nakonec je zde 

ještě tým lidí, kteří nejsou vůbec 

vidět, ale jsou celý den na faře 

a starají se o jídlo, podávají ná-

poje a dělají servis účinkujícím 

i těm, kteří mnohdy nemají ani 

čas si cokoliv koupit nebo se jen 

na náměstí podívat. Toto mám 

na starosti já a jsem moc ráda, 

že mohu kolem sebe mít takové 

lidi, kteří nezištně rozdávají radost 

všem okolo.

V neposlední řadě chci poděkovat 

faráři Pavlu Klimovičovi za jeho du-

chovní podporu, která je pro nás 

všechny velmi důležitá. Pevně vě-

řím v pokračující dobrou spolupráci 

s MČ Praha 8 a těším se na jubilejní 

5. ročník těchto slavností.

Marie D´ambrosová, 

římsko-katolická farnost Bohnice

 lidé se bavili i hodovali

Kultura

Akci slavnostně zahájili starosta Prahy 8 Jiří Janků, farář Pavel Klimovič a místostarostka Vladimíra Ludková

Lidé si například mohli poslechnout kapelu Golden Bigband Praha, ochutnat tradiční trdelník nebo zabijačkové speciality

Partner akce:

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpaFoto: verpa



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

22 LEDEN 2012

Kultura

Divadlo Kámen představí hru Deus ex offo
Karlínské Studio Divadla Kámen 

chystá na čtvrtek 26. ledna další 

premiéru, tentokrát s lehce záhad-

ným názvem Deus ex offo. Podtitul 

hry je „prostý příběh o dvojí až trojí 

nezištné pomoci a nezvykle přímé 

cestě ke štěstí, s vlažnou mýdlo-

vou vodou a zoufale hořkou černou 

čokoládou”. Hra pojednává o tom, 

jak snadno se člověk může dostat 

do neřešitelného problému, a jak 

se neřešitelný problém může snad-

no vyřešit, pokud se ovšem člověk 

o jeho vyřešení upřímně snaží.

Název odkazuje na jeden di-

vadelní a jeden společenský jev. 

Tím divadelním je postup známý 

už z antického divadla nazýva-

ný „deus ex machina”, kdy hrdina 

nemůže vyřešit svou situaci, pro-

tože je v podstatě neřešitelná, ale 

vyřeší ji za něj božstvo – v klasic-

kém případě přímo jeden z antic-

kých bohů (deus), který je spuš-

těn na jeviště pomocí důmyslného 

stroje (machina) – jakéhosi jeřábu. 

Tím společenským jevem je advo-

kát „ex offo”, jenž bývá přidělován 

soudem obviněnému, který si ne-

může dovolit zaplatit vlastního ob-

hájce. A právě těmito dvěma jevy 

se hra zabývá.

V hlavních rolích hrají Kristýna 

Suchá a Zdeňka Brychtová. V mimo-

řádně dynamické roli excentrického 

psychiatra vystoupí Marian Škorva-

ga. Vstupenky na toto neobvyklé 

představení si můžete rezervovat 

například na internetu na www.diva-

dlokamen.cz. Ještě lepší je zakoupit 

je na místě – vždy ve středu a čtvr-

tek od 14 do 18 hodin je otevřena 

pokladna i výstava obrazů Karla Da-

niela Doležala. -jm-

Leden ve znamení závěru dvou výstav
Ještě celý leden bude v prostorách Libeňské-

ho zámku zájemcům k dispozici výstava nazva-

ná Osudové roky české státnosti. Ve spolupráci 

s Asociací nositelů legionářských tradic ji připra-

vil odbor kultury ÚMČ Praha 8. Výstava přibli-

žuje významné milníky československé i české 

historie, například vznik samostatného státu 

v roce 1918, Mnichovskou zradu z roku 1938, 

nejvýznamnější okamžiky roku 1945, únorový 

převrat v roce 1948 nebo události v letech 1968 

a 1969.

V roce 2012 si připomínáme 70. výročí Ope-

race Anthropoid a proto bude v květnu v Libeň-

ském zámku slavnostně zahájena další historic-

ká výstava – tentokrát nazvaná Někomu život, 

někomu smrt.

Na současné problémy světa potom upozor-

ňuje jiná výstava, která probíhá po celý leden ve 

foyer tzv. bílého domu v ulici U Meteoru. Zájemci 

zde mají možnost se seznámit s českým rozvojo-

vým projektem výstavby studní na Haiti. -pb-

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

VÝSTAVY 
Praha a její dcery do 13. 4. 2012
Výstava je pokusem přiblížit pražské dějiny 
prostřednictvím osudů jejích obyvatelek. 
Na výstavě se divák setkává nejen 
s významnými ženami, spojenými s životem 
a historií Prahy, ale také má možnost nahlédnout 
do života dnes bezejmenných obyvatelek 
pražského prostoru od pravěku po dnešek.
V sobotu 21. 1. 2012 od 10.00 do 16.30 hodin 
se koná seminář Ženy a muži očima psychologie.
Já, Merkur do 26. 2. 2012
Na výstavě je návštěvník znovu okouzlen 
prostou genialitou perforovaných plíšků, šroubků 
a koleček stavebnice Merkur. Její tvůrce Jaroslav 
Vancl jistě netušil, jak dobře jeho výrobek 
obstojí i v kosmickém věku virtuální reality.
Romano suno – romští dětští autoři se 
představují do 22. 1. 2012
Prezentace seznamuje s tím nejlepším z historie 
romskojazyčné literární a výtvarné soutěže.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Interaktivní programy
Na všechny programy se objednávejte předem 
na tel.: 221 815 850, 721 330 470 nebo 
e-mailem: edu@muzeumprahy.cz
Domovní znamení
Interaktivní prohlídka muzejních expozic se 
zaměřením na domovní znamení.
Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte 
u jednoho stolu 

Jak se žilo pražským rodinám a jejich dětem 
v renesanční a barokní době? Součástí projektu 
jsou pracovní listy.
Vyber si řemeslo
Přijďte do muzea pro děti a zahrajte si s námi 
na řemeslníky.
Moje královská cesta                     
Kudy vedla královská cesta? Program rozvíjející 
pozorovací a prostorové schopnosti dětí. 

Archeologické programy pro školní 
a zájmové skupiny
Podrobné informace najdete na www.
muzeumprahy.cz.
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní 
předem, na tel.: 221 012 921 nebo 
e-mailem: kopecka@muzeumprahy.cz.
24. 1. – 27. 1. Seznamte se s archeologií  
Na programu se děti seznámí s archeologickým 
výzkumem a se získanými nálezy.

Multikulturní programy
Na program je nutné se předem objednat 
na tel.: 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz
Žijí s námi, žijeme s nimi
– nepravidelné programy využitelné pro rámcově 
vzdělávací programy k průřezovému tématu 
Multikulturní výchova.

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

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Archeologické programy pro děti a dospělé
28. 1. v 10 hodin. Seznamte se s archeologií  

Akademie volného času
Cyklus odborných přednášek. 
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo 
na tel.: 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz. a
Cyklus Pražské paláce a lidé v nich
19. 1. Palác Smiřických a jeho okolí – přestavba 
pro Parlament ČR
Cyklus Pražské čtvrti
26. 1. Chodov, Háje, Šeberov, Újezd u Průhonic

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

Pozvánky

Tyto noviny distribuuje

Česká pošta, s. p. 

V případě, že Vám

nedošly do schránky, 

nebo jste je obdrželi 

pozdě, stěžujte si 

u svého pošťáka.
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Pozvánky

Městská část Praha 88
odbor kultury pořádá diashow

INDONÉSIE - ZAPOMENUTÁ SUMBA

VSTUPZDARMA

Malý ostrov uprostřed Indonésie, kam turista 
zavítá jen výjimečně. Lidé zde stále žijí ve svých 
tradičních příbytcích, kde se starají o kult svých 
předků a tkají jedinečný ikat. Místní lidé uctívají 
svá božstva, obětovávají zvířata, aby přinesli 
své vesnici hojnou úrodu a uctili mrtvé. Jedno 
z mála posledních míst v Indonésii, kde moderní 
civilizace ještě neudělala své.

Úterý 17. ledna 2012 od 19 hod.

Přednáší: Jana a Karel WolfoviPPřřředddnášášášíííí: JJJana a KKKarell WWWollflfovill Wolfovil WolfoviPPP
v malém sále KD Krakov, Praha 8
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MŠ Chabařovická oslavila 40. výročí 

Poté ředitelka provedla bývalé zaměstnanky-

ně budovou mateřinky. Řada z nich ocenila mo-

derní podobu interiéru a vybavení školky. Děti 

si připravily krátký kulturní program, který byl 

oceněn zaslouženým potleskem. Na oslavě se 

pořádala tombola a ceny s radostí předávala 

sama ředitelka Prošková. U dobrého jídla a pití 

si pak paní učitelky a hosté měli co vyprávět. 

Na závěr popřáli školce v Chabařovické ulici vše 

nej do příštích let.

Mateřinka v Chabařovické se snaží do před-

školního vzdělávání aktivně zapojovat celou 

rodinu. „Pozvolna se nám to daří, o tom svědčí 

například akce Zahradní slavnost babího léta. 

Byla to zahradní párty s výstavou zelenino-

vých strašidýlek vyrobených dětmi a rodiči, 

písničkovým programem a se „strašidelným” 

občerstvením. Také se nám podařilo uskuteč-

nit několik tvořivých dílen, kdy děti společně 

s rodiči vyráběly dekorace k určitému tématu. 

Díky rodičům můžeme s dětmi uskutečňovat 

nadstandardní aktivity, třeba navštěvovat di-

vadelní představení a výstavy, jezdit na výlety 

nebo pořádat noci v MŠ, za což jim patří náš 

dík,” řekla Prošková. Podle ní má škola s part-

nerským přístupem k rodičům dobré zkušenos-

ti, které obohacují obě strany, ale především ty 

nejmenší.  -jf-

Výherní čísla do tomboly losoval radní Prahy 8 a absolvent školky Martin Roubíček

Sociální zařízení pro děti v Chabařovické před 40 lety a dnes

Foto: verpa

Mateřská škola v Chabařovické ulici v Kobylisích si v loňském prosinci slavnostně připomněla 40. výročí svého 
založení. Její ředitelka Simona Prošková pozvala na oslavu bývalé zaměstnankyně i jiné hosty. Mezi nimi ne-
chyběl radní Prahy 8 Martin Roubíček, který sám tuto školku jako malý navštěvoval a ve své úvodní řeči na tuto 
dobu zavzpomínal.

Děti si připravily kulturní program s vánoční 
tématikou  

Ceny výhercům předávala ředitelka školky 
Simona Prošková

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa
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Školy opět pořádaly vánoční jarmarky

V Burešově se atrium ško-

ly na celé odpoledne proměnilo 

v živé tržiště s nádherně vyzdo-

benými stánky  prodchnutými 

vánoční atmosférou. Role proda-

vačů se ochotně ujali žáci prvního 

i druhého stupně, kteří návštěvní-

kům nabízeli své ručně zhotovené 

výrobky. 

Rodiče, prarodiče, ale i ostatní 

návštěvníci si z jarmarku odnášeli 

adventní věnce, svícny, vánoční 

ozdoby z malých květináčů i ze 

včelího vosku, malované hrníč-

ky, korálky, šperky z fi mo hmoty, 

kalendáře a další milé drobnosti. 

Adventní atmosféru vykouzlily 

neodolatelně  voňavé perníčky 

a malé vánočky, o něž byl mezi 

návštěvníky velký zájem. Sálem 

rezonovaly známé vánoční melo-

die zazpívané našimi žáky v češ-

tině, angličtině, němčině i fran-

couzštině.

Na Lyčkově náměstí si rodiče 

spolu s dětmi mohli od žáků ško-

ly a školky nakoupit vlastnoručně 

vyrobené vánoční ozdoby, ochut-

nat cukroví, vyrobit si ve vánoč-

ních dílnách řadu vlastních dárků 

a občerstvit se v kavárně, která 

nabízela i netradiční občerstvení 

ve formě nápojového automatu 

ovládaného žáky 9. třídy. Rodiče, 

děti i učitelé Smysluplné školy 

prožili velmi příjemné odpoledne, 

které bylo zakončeno před ško-

lou zpěvem koled u ozdobeného 

vánočního stromu. Hlasováním 

v jednotlivých třídách bylo roz-

hodnuto, že část ze zisku Vánoč-

ního jarmarku pomůže starým 

lidem z Pečovatelského domu 

v Karlíně. -jf-

Tanečníci z Řešovské 
se předvedli v Letňanech

Celkem osmnáct dětí z tanečního kroužku 

Mateřské školy Řešovská se v prosinci zú-

častnilo Stříbrných vánočních dnů v Pražském 

veletržním areálu Letňany. Fandit jim přijely 

i desítky dalších dětí ze školky, jejich rodiče, 

prarodiče i známí. -red-

Základní škola Burešova a Základní a mateřská škola Lyčkovo náměstí osvěžily předvánoční čas uspořádáním 
jarmarků. U obou zařízení je tato akce již tradiční, a proto se i loni setkala se značným ohlasem.

Návštěvníci jarmarků si v obou školách mohli zakoupit typické vánoční produkty
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Děti a senioři se sešli ve vánoční dílně 
Všechno utíká nějak čím dál 

rychleji, v tom se shodneme. Starý 

rok se překulil do nového, všichni 

si upřímně přejeme zdraví a štěstí 

a zvykáme si na nový letopočet. Vá-

noce máme ještě v živé paměti, tak 

si můžeme některé hezké momenty 

připomenout.

Prosinec přinesl adventní čas 

i vánoční náladu, které jsme pod-

lehli postupně všichni. Nemyslím 

tím ten nedávný shon, přeplněné 

obchody, šklebící se Santy a dudlaj-

dá ze všech stran. Mám na my-

sli to tiché vnitřní zklidnění duše 

v čase, kdy se v myšlenkách vra-

címe do dětství a těšíme se na vá-

noční svátky, příchod nového roku 

i na to, jak a čím potěšit své blízké. 

A někdy máme své blízké blíž, než 

bychom předpokládali, stačí mít oči 

otevřené. 

Předškoláčci ze třídy Žirafek 

z Mateřské školy v Šimůnkově ulici 

našli své starší přátele hned za plo-

tem zahrady, v sousedícím Geronto-

logickém centru. Stalo se již dobrou 

tradicí, že s vánočním programem 

přicházejí osvěžit seniory do jejich 

prostor, avšak v loňském prosin-

ci došlo i k něčemu zcela novému. 

Děti a babičky se sešly poprvé 

ve společné vánoční dílně a vyrábě-

ly drobné dárky a dekorace. Sluníč-

ko ten den přes okna krásně svíti-

lo, aby bylo na tu práci lépe vidět, 

vánoční hudba z přehrávače potichu 

hrála, aby se všichni cítili ještě svá-

tečněji, a sušenky s čajem dodaly 

tu sladkou vůni Vánoc. Vyráběli se 

krásní bílí papíroví andělé k zavě-

šení, starší zkušené ruce pomáhaly 

těm maličkým s vystřihováním a ty 

maličké zas kreslily andělům obliče-

je a zdobení. Vždyť některý z těchto 

andělů se dostane také k nepohyb-

livým obyvatelům Gerontologického 

centra, když už se nemohli účastnit 

přímo…Kdo chtěl, stříhal si barev-

né proužky papíru a lepil oblíbené 

barevné řetězy na stromek. To ba-

vilo hlavně kluky, kteří ve dvojicích 

se „svými” babičkami tak trochu 

soutěžili, kdo bude mít řetěz delší. 

Hostitelky děti seznámily také s ji-

nými dekoracemi a jejich výrobou-s 

efektním skládaným stromečkem ze 

zeleného papíru a s andílkem s kříd-

ly jako pelerínkou z kávového fi ltru. 

Společný čas rychle uběhl a děti 

dostaly na rozloučenou každé čoko-

ládového čerta a maličkého andílka 

z těsta. A protože to jsou už docela 

velké děti, dobře si uvědomovaly, 

jak hezký čas s babičkami prožily 

a jak si vzájemně nadělily příjem-

né odpoledne. Ostatně - tou dobou 

byla před nimi ještě vánoční besíd-

ka, takže bylo jasné, že s ní děti 

přijdou už jako ke starým dobrým 

známým.

A jak se slíbená besídka povedla 

- o tom zase někdy příště. 

Mirka El Maghrabi, 

učitelka MŠ Šimůnkova

Děti spolu se seniory vyráběly drobné vánoční dárky a dekorace

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ MČ PRAHA 8

Termíny dnů otevřených dveří a zápisů k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol 

městské části Praha 8 pro školní rok 2012/2013 byly zveřejněny v prosincové Osmičce, 

nyní jsou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu městské části v odkazu Školství, 

Dokumenty pro ZŠ.

 Mgr. Petr Svoboda

 vedoucí odboru školství
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Lesní klub Tři údolí: netradiční možnost 
předškolní výchovy v Botanické zahradě

V městské části Praha 8 funguje 

mnoho státních i soukromých ma-

teřských škol, dětských klubů, ma-

teřských center a jiných institucí 

poskytujících předškolní vzdělává-

ní, výchovu, péči nebo volnočaso-

vé aktivity pro malé děti. Od roku 

2011 nabídku rozšířilo občanské 

sdružení Tři údolí o další alternati-

vu, jedinečnou svého druhu v této 

části Prahy. Lesní klub, který není 

jen alternativou ve smyslu institu-

cionálním, ale také pedagogickém. 

Lesní klub Tři údolí využívá jedi-

nečnou polohu Prahy 8 na hranici 

hlavního města a přitom v samém 

srdci zeleně. Posiluje kontakt dětí 

s přírodou, čerpá z jejích podnětů, 

nabízí možnost trávit čas venku, 

a to za každého počasí. Svou kon-

cepcí je srovnatelný s lesními ma-

teřskými školami, které v různých 

zemích Evropy jsou podporované 

státem. Ve skupině je maximálně 

patnáct dětí a vždy dva lektoři. 

Dětem v lesním klubu Tři údolí 

nevadí, že místo hraček mají klací-

ky, lístky, žaludy a kaštany, místo 

prolézaček větve stromů. Ani, že 

jsou občas špinavé a svačinu, kte-

rou si nosí v batůžku, nejedí po-

každé u stolu. Hlavní je, že se cítí 

bezpečné v přirozeně přátelském 

a podnětném prostředí. To jim kro-

mě empatických a tvořivých lekto-

rů umožňuje i krásný a rozmanitý 

areál Botanické zahrady v Troji. 

A to každé pondělí, úterý a čtvrtek 

od půl deváté do půl jedné.

Lesní klub neznamená jen hlídá-

ní dětí pod širým nebem. Samo-

zřejmostí je výchovný a vzdělá-

vací aspekt respektující Rámcový 

vzdělávací program pro předškol-

ní vzdělávání. Program přiroze-

ně navazuje na roční období. Jde 

o výchovu prostřednictvím pří-

rody (metody, formy), o přírodě 

a ku prospěchu přírody (hodnoty, 

etika). Cílem je především utvá-

ření pozitivního vztahu k příro-

dě (rostlinám, zvířatům i lidem) 

i lepší tělesná odolnost (otužilost, 

předcházení alergiím apod.) Pobyt 

v přírodě má vliv na rozvoj smys-

lů, hrubé i jemné motoriky, tvůrčí-

ho myšlení a samozřejmě znalostí 

o přírodě a ekologii. 

Lesní klub Tři údolí je založen 

na přátelském vztahu mezi vycho-

vatelem a dítětem. Jejich vztah je 

založen na vzájemném respektu. 

Lektor vnímá jedinečnost a vý-

vojové zvláštnosti dítěte, pozitiv-

ně motivuje, přirozeně vzdělává 

i citlivě vede k osvojení sociálních 

dovedností. Předpokladem je spo-

lupráce s rodinou dítěte, nejen 

za účelem seznámení se, ale i pro 

vzájemnou inspiraci či rozšíření 

spolupráce s místní občanskou ko-

munitou.

Více informací i fotodokumenta-

ci můžete nalézt na www.3udoli.

cz, o lesních mateřských školách 

v ČR na www.lesnims.cz. 

Daniela Plocková,

Michal Votava, Kateřina Kůsová, 

Kateřina Tichá, Blanka DymáčkováŠkola se dětem snaží nabídnout bezpečné a přirozeně přátelské prostředí
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Školství, inzerce

Slavit Vánoce v ZŠ Libčická opravdu umějí

Jak je to dlouho, co jsme se koupali v řekách 

a rybnících, opalovali na sluníčku a sbírali sladké 

jahody a maliny? Jak je to dlouho, co jsme si uží-

vali zasloužených prázdnin? Rok utekl jako voda 

a již jsme na jeho sklonku. Utekl tak rychle, že 

jsme si ani nepovšimli, jak se pomalu blíží nej-

krásnější svátky v roce – Vánoce. 

Ano, jsou to vánoční svátky, na které se všichni 

tak těšíme. Rozsvícený stromeček, štědrovečerní 

kapr a vánočka na stole, zlatá prasátka na zdi. 

A těch dárků pod stromečkem. Kdo by odolal? 

Ale své kouzlo má i čas předvánoční. Pravda, 

někdy bývá trochu uspěchaný; úklid, pečení cuk-

roví, shánění dárků… Tak nechte chvíli toho shonu 

a pojďte se zastavit, protože Vánoce jsou přede-

vším časem klidu, rozjímání a setkávání se s přá-

teli. My vám nyní povíme, jak slavíme každoročně 

vánoční svátky u nás ve škole. 

Oslavy mají již dlouholetou tradici. Rok co rok 

začínáme časem adventu. Každé pondělí ráno se 

všichni sejdeme ve vestibulu školy, zapálíme po-

stupně všechny čtyři svíčky a společně zpíváme 

koledy. Také si povídáme o vzniku vánočních tra-

dic u nás i ve světě. Takový začátek nového pra-

covního týdne je hned příjemnější. 

Šestého prosince k nám vždy zavítá Mikuláš 

s anděly a čerty. Žáci devátého ročníku si připraví 

masky a obléknou se do kostýmů. Do košíků dají 

nejen pamlsky, ale i uhlí a brambory. A pak vyrazí. 

Celé dopoledne chodí od třídy ke třídě a zjišťují, 

kdo byl hodný a pilně se učil. Ty Mikuláš s andě-

ly odmění sladkostmi. A ti, kteří zlobili? To máte 

vidět čerty! Mají připravené pytle a už si ty ne-

zbedníky odnášejí. Někteří mají pěkně nahnáno 

a slibují, že se polepší. Ale nebojte se, také oni 

nakonec dostanou něco dobrého na zub. Spraví to 

hezká básnička nebo veselá písnička. 

Další velkou událostí jsou tzv. Vánoční dílny. 

Na nich si mohou všichni - rodiče i děti - vyrobit 

vánoční přání, ozdoby na stůl či stromeček. Je zde 

vždy milá atmosféra. V konvicích voní čaj nebo 

káva, na mísách vánočky a cukroví. Stoly jsou 

krásně vyzdobeny a celou atmosféru dokreslují 

vánoční koledy. Vždyť vlastnoručně a z lásky vy-

robený dárek je ten nejcennější. 

Ale nemyslete si, tím naše oslavy a přípravy ne-

končí. Také každá třída má svůj vlastní program. 

Někteří v hodinách výtvarné výchovy a pracovní-

ho vyučování vytvářejí ozdoby a přání, jiní vy-

jíždějí na výlety. Letos byli mladší žáci v zámku 

Loučeň, a to na výstavě vánočních perníčků. Jiní 

se vydali na vánoční projížďku vláčkem do Příbra-

mi nebo navštívili čerty v Úštěku. Všichni ostatní 

si pěkně vyzdobili třídy. 

Nezapomínáme však ani na opuštěné děti 

v dětských domovech. Připojili jsme se k akci Po-

mozme dětem. Naši žáci přinesli krásné plyšové 

hračky, stolní hry i pěkné oblečení. 

Den před vánočními prázdninami se ještě jed-

nou všichni scházíme. Každá třída si uspořádá 

svůj program u rozsvíceného stromečku a navzá-

jem si všichni vyměníme dárky. Také učitelé si po-

sedí po náročné práci u dobrého čaje a vánočky. 

Vždyť Vánoce jsou opravdu svátky klidu a míru. Ať 

je tedy i ve vašich srdcích klid a mír. Zastavte se, 

zavzpomínejte a mějte se rádi. Krásné a šťastné 

Vánoce vám ze srdce přejí žáci, učitelé, pracovníci 

i vedení školy ZŠ Libčická.  Žáci 8. A, 9. A 

 a Tamara Antalová

Mikuláš s anděly a čerty obcházel jednotlivé třídy a zjišťoval, kdo zlobil a kdo se naopak pilně učil

(Placená inzerce)
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části 

odbor školství

Termíny dnů otevřených dveří před zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2012/2013

Ředitelé mateřských škol stanoví po dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání 

žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

Termíny zápisů a informace o průběhu zápisu do mateřských škol budou zveřejněny na webové adrese městské části Praha 8 - www.praha8.cz - odkaz 

Školství, Dokumenty pro mateřské školy a v Aktualitách.

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

MŠ, Praha 8, Korycanská 14
Den otevřených dveří:

14. února 2012, 10-12 h. a 15-17 h.

2. místo poskytovaného vzdělávání
Korycanská 12 – třídy s integrací
Konzultace k přijetí s paní ředitelkou:

25. ledna 2012, 13-17 h.

ZÁPIS DO TŘÍD S INTEGRACÍ:
1. února 2012, 13-17 h.

MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Dny otevřených dveří:

1. a 8. února 2012, 15-16 h.

MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Dny otevřených dveří:

24. a 31. ledna 2012

7.30-10.00 h. a 14.30-17.00 h.

MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří:

13. února 2012, 9-11 h. a 13-16 h.

MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného vzdělávání
Lindnerova 1
Dny otevřených dveří na obou školách:

25. ledna a 1. února 2012, 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří:

1. února 2012, v 15.30 h.

MŠ, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří:

18. ledna 2012, v 15 h. a v 16 h.

MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří:

18. ledna 2012, v 15 h a v 16 h.

MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří:

18. ledna 2012, ve 14 h., v 15 h.a v 16 h.

MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:

19. ledna 2012, 10.00-11.30 h. a 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří:

25. ledna 2012, 9.30-16.00 h.

MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:

18. ledna 2012, od 15 h.

MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
Dny otevřených dveří:

20., 21. a 22. února 2012, 8-10 h.a 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Lešenská 2
Den otevřených dveří:

9. února 2012, 15.30-17.00 h.

MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří:

25. ledna 2012, 9-11 h. a 14.30-16.00 h.

MŠ, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří:

24. ledna 2012, 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří:

25. ledna 2012, 9-16 h.

MŠ, Praha 8, Libčická 6
Den otevřených dveří:

7. února 2012, 9-10 h. a 15-16 h.

Rodiče s dětmi od 2 let mohou využít 

klub „Mateřinka”:

9., 16., 23. a 30. ledna 2012, 16-18 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6
Adresa MŠ: Lyčkovo náměstí 6/ čp. 460

Den otevřených dveří:

25. ledna 2012, 15-17 h.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3
Adresa MŠ: Za Invalidovnou 3

Den otevřených dveří:

18. ledna 2012, 8-16 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, U  Školské zahrady 4
Adresa MŠ: U Školské zahrady 8/ čp. 486

Den otevřených dveří MŠ nepořádá.

Od 15. 1. do 15. 2. 2012 individuální prohlídky 

po objednání u zástupce, paní Kleperádové,

na tel. č. 284 680 871

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Adresa MŠ: Drahorádova 2/ čp. 530

Dny otevřených dveří:

25. ledna a 1. února 2012, 15-17 h

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16/ čp. 414

Den otevřených dveří:

17. ledna 2012, 15.00-16.30 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa MŠ: Dolákova 3/ čp. 598

Den otevřených dveří:

25. ledna 2012, 15-17 h.

 Mgr. Petr Svoboda
 vedoucí odboru školství

Školství
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Sport, inzerce

O cvičení pro nejmenší je velký zájem
Softbalový klub Joudrs Praha přidal do na-

bídky svých činností další úspěšnou aktivitu. 

Od podzimu loňského roku tak mají nově mož-

nost se v kroužcích všeobecné sportovní přípravy 

vydovádět i ty nejmenší děti. Velký zájem o cvi-

čení organizátory potěšil a příjemně překvapil. 

A rozhodli se své Micro týmy, jak družstva nej-

menších cvičenců příznačně nazývají, od února 

rozšířit o další věkovou kategorii.

V kroužcích nazvaných „Sportování pro nej-

menší” dbají zkušení trenéři především na vše-

stranný sportovní rozvoj a atletickou přípravu se 

zacílením na rychlost, obratnost a týmovou spo-

lupráci. Se softbalem ani jinou sportovní speci-

alizací se v těchto kategoriích malí cvičenci ne-

setkají. Hlavním záměrem je vést děti ke sportu 

jako takovému a komplexně rozvíjet jejich tě-

lesnou zdatnost a všechny sportovní dovednosti 

– správné běhání, ohebnost, rychlost, kondici, 

reakci, pružnost, koordinaci a v neposlední řadě 

vzájemnou komunikaci a spolupráci v týmu. Vše 

především formou zábavy a her.

Tréninky probíhají každé úterý a čtvr-
tek v tělocvičně na ZŠ Dolákova v Pra-
ze 8 – Bohnicích. Společná cvičení 
chlapců a děvčat jsou rozdělena podle 
věkových kategorií a do těchto časů:

Mini – Micro 
(3-5 let) od 15:30 do 16:30

Micro 
(5-7 let) od 16:30 do 17:30

Maxi – Micro 
(7-10 let) od 17:30 do 18:30 
kroužek se otevírá od 1. února 2012 
(od 2. pololetí)

Děti mohou absolvovat cvičení jednou 
či 2x týdně. 

Malé cvičence doprovází na jejich skotačení 

převážně maminky. Ty si novinku nemohou vy-

nachválit. Oceňují, že jejich ratolesti mají nyní 

místo, kde si mohou vybít energii, rozvíjet komu-

nikaci a spolupráci v kolektivu a zároveň se na-

učit základním sportovním dovednostem pod od-

borným dozorem. A navíc mohou maminky trávit 

volný čas se svými dětmi, mohou totiž cvičení 

absolvovat společně. Pro ty, které chtějí hodino-

vý trénink naopak využít ke svému odpočinku,  

Joudrs od začátku roku nabízí relaxační koutek, 

ve kterém si maminky mohou v klidu vypít kávu 

či čaj, přečíst časopisy nebo si jen tak popovídat. 

Hráčky klubu připravily ke vzájemnému utu-

žování kolektivu cvičenců i rodičů i další zajíma-

vé akce. Obrovský úspěch sklidila hned ta první, 

předvánoční Mikulášská olympiáda. Zúčastnilo se 

jí nejen 45 malých olympioniků, ale ještě větší 

počet jejich rodičů, sourozenců a dalších rodin-

ných příslušníků a přátel. Devět pětičlenných 

družstev postupně obešlo devět stanovišť a ab-

solvovalo připravené sportovní úkoly, jako třeba 

skákání v pytlích, skok z místa do dálky, opičí 

dráhu, hod míčem na cíl apod. Odměnou za je-

jich splnění jim bylo razítko v soutěžní kartičce. 

A úkolů se aktivně zúčastnila i většina dospělého 

doprovodu. Krásný zážitek pak vyvrcholil přícho-

dem Mikuláše s andělem i čertem a rozdáváním 

dárků. A již nyní se všichni těší na další aktivity. 

V plánu je společný „spací” víkend, pálení čaro-

dějnic, dětský den a další. 

Díky velkému ohlasu ze strany rodičů se 

v Joudrs rozhodli od 1. února rozšířit Sportování 

pro nejmenší o kroužek pro děti ve věku 7-10 let, 

který nazvali Maxi – Micro. Více informací nalez-

nete na www.joudrs.cz. -pp-

Softbalový klub Joudrs se díky velkému zájmu rozhodl rozšířit sportování pro nejmenší

(Placená inzerce)



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

34 LEDEN 2012

Sport

Začátek prosince je ovšem ob-

vykle čas častých viróz a nachlaze-

ní, a tak jsme ještě v pátek před 

odjezdem měly pouze sedm hráček 

„A” družstva. Naštěstí je naše člen-

ská základna široká, a tak v nedě-

li nakonec dorazilo do Turnova 11 

hráček. Trochu s obavami jsme pro-

to nastoupily do bojů turnaje. Ten-

tokrát se ho kromě nás zúčastnilo 

pouze jedno další pražské družstvo. 

Našimi dalšími soupeřkami byly há-

zenkářky z Písku, Pardubic a druž-

stvo Turnova minižákyň a Turnova 

mladších žákyň.

Úvodní zápas jsme hrály proti 

hráčkám z Astry Praha. Na našem 

výkonu, ale naštěstí i soupeřo-

vě, bylo vidět časné ranní vstává-

ní a hodinová cesta autem. Zápas 

skončil nerozhodně 4:4. To jsme 

ještě stále nevěděly, co očekávat 

a stále jsme byly na vážkách, co se 

týče celkového umístění na turnaji. 

V dalším zápase jsme narazily 

na družstvo Pardubic, se kterým 

jsme před týdnem prohrály o tři 

branky. Nicméně se nám podařilo 

soupeře zaskočit důslednou osob-

ní obranou na celém hřišti a téměř 

jsme ho nepustily k naší brance. 

Naopak jsme si vybudovaly ziskem 

míčů a rychlými protiútoky pohodl-

ný náskok a nakonec Pardubice  po-

razily nádherným výsledkem 16:4.

Tento výsledek celé naše druž-

stvo vyburcoval k bojovnému vý-

konu ve všech dalších zápasech. 

Následně jsme porazily domácí mi-

nižákyně 8:5 a hráčky z Písku 10:4. 

To už jsme tušily, že by nám nemělo 

utéct vítězství v celém turnaji. Už 

nás čekalo pouze družstvo mladších 

žákyň Turnova, se kterými jsme 

sehrály také velmi bojovné utkání 

a uhrály jsme krásnou remízu 7:7. 

Se dvěma remízami a třemi vítěz-

stvími jsme se staly vítězkami tur-

naje. Od Mikuláše, čerta a anděla 

jsme dostaly nádherný marcipáno-

vý dort a každá hráčka také malý 

mikulášský balíček.

Jako trenérka družstva musím 

pochválit bojovné výkony všech 

hráček, které žádnému ze soupeřů 

nic nedarovaly a popraly se doslo-

va o každý míč. Toto vítězství bylo 

skutečně zasloužené a doufáme, že 

nebude v této sezóně ojedinělé.

Naše TJ má poměrně širokou 

základnu, což samozřejmě nezna-

mená, že nemáme zájem ji ještě 

rozšířit. Zveme všechny zájemkyně 

z řad děvčat narozených v letech 

2001 - 2005 mezi nás. Trénuje-

me každé úterý a čtvrtek na jaře 

a na podzim na hřišti ZŠ Glowacké-

ho a v zimě (od listopadu do dub-

na) v tělocvičně ZŠ Burešova vždy 

od 16 do 17.30 hodin. 

Pokud máte zájem o to, aby vaše 

dcera sportovala v kolektivu stejně 

starých děvčat pod dohledem zku-

šených trenérů a trenérek, v létě 

i v zimě jela na týden na soustře-

dění a zúčastňovala se turnajů 

nejen v Praze, ale v celé republice 

i v zahraničí, přiveďte ji na kterýkoli 

z našich tréninků a zkuste to měsíc 

zdarma s námi, nebo nás kontak-

tujte na emailu: sokolkobylisyII@

seznam.cz nebo telefonním čísle 

604 680 380. Další informace o nás 

se dozvíte také na našich webových 

stránkách www.sokolkobylisy2-mi-

ni.wbs.cz. Jitka Janečková

Mladé házenkářky se čertů nelekly
Stejně jako v roce 2010 se i loni nejmladší hráčky házenkářského oddílu Sokol Kobylisy II přihlásily na Mi-
kulášský turnaj v Turnově. V předcházejícím ročníku jsme byly trochu zklamané, protože jsme se na turnaji 
setkaly kromě domácího Turnova s hráčkami pražských oddílů Astra, Háje a Slavie. Loni jsme do Turnova 
odjížděly s tím,že bychom měly papírově obhájit naše druhé místo z loňského ročníku.

Beachklub Ládví letos nabízí spoustu novinek
V létě jste byli s prckem na písku každý den 

a přes zimu nevíte, kam vyrazit? Každý všed-

ní den od 16.00 do 18.00 a ve středu po celý 

den můžete strávit příjemné odpoledne na pís-

ku  Beachklubu Ládví. Hala je vyhřátá, hřiště 

na lumpačiny je přímo obrovské a bábovičky 

jsou nachystané. Pro maminky je připravené po-

sezení v blízkosti ratolestí a také vynikající káva, 

polévky a další laskominy. Nezapomeňte tenisky 

na přezutí. Padesátikorunové vstupné za jed-

noho rodiče se automaticky promění v kredit 

na baru, který můžete v průběhu své návštěvy 

projíst nebo propít.

Chcete si zlepšit fyzičku a postavu?
Máme pro vás připravené každý den beachvo-

lejbalové tréninky pod vedením profesionálních 

trenérů. Team je složený z bývalých profesionál-

ních hráčů ze zkušenostmi v zahraničních soutě-

žích. Tréninky jsou zaměřené jak na zlepšování 

jednotlivých herních činností jednotlivce, tak 

na posilování a protažení zábavnou formou.

Přijďte se podívat a vyzkoušet si dětské 
tréninky

Leden v Beachklubu je měsícem dětí, po celý 

měsíc mohou rodiče i s dětmi navštívit tréninky 

mládeže v našem areálu a vyzkoušet si zdarma 

tréninkovou jednotku pod vedením profesionál-

ních trenérů, ve vytápěné přetlakové hale. Tré-

ninky jsou pro děti od 7 do 18 let, více na www.

beachklubládví.cz

Vydařená akce pro rodiče s dětmi
Týden před Vánocemi se povedla další dětská 

akce, do které byli zapojeni i rodiče. Šlo o před-

vánoční turnaj v beachvolejbale a v přehazova-

né. Hrálo se o hodnotné ceny a hlavně o poháry 

pro vítězné týmy pořízené ve spolupráci s Měst-

skou částí Prahy 8.  -red-

Házenkářky Sokola Kobylisy II vyhrály turnaj v Turnově



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

35LEDEN 2012

Děti, pojďte si třeba zahrát tenis...

Sport, inzerce

Hledáte pro své děti nějakou 

odpolední aktivitu? Tenis může 

být to správné rozptýlení, kte-

ré vašim dětem dodá pravidelný 

pohyb, naučí je hře fair-play (což 

jistě uplatní i v běžném životě) 

a vymaní je z odpoledního pasiv-

ního sledování televize nebo hraní 

her na počítači.

Tenis již není sportem, kte-

rý je spojován s přívlastky jako 

drahý či nedostupný. Není třeba 

dojíždět za tenisem přes celou 

Prahu, protože v blízkosti vašeho 

bydliště probíhají kurzy - v Praze 

8 trénujeme na Základní škole 

Glowackého v Troji. Odpoled-

ní tenisové kurzy pro děti nabízí 

Tenisová škola Tallent, která pa-

tří mezi nejrozšířenější tenisové 

školy v Česku a v Praze působí již

19 let.

Děti trénují jednou až dvakrát 

do týdne ve věkově a výkonnost-

ně homogenních skupinách pod 

vedením trenérů s licencí České-

ho tenisového svazu a Fakulty tě-

lesné výchovy a sportu. Ti nejlep-

ší mohou vstoupit do tenisového 

oddílu, hrát závodně a stát se bu-

doucí Petrou Kvitovou či Tomášem 

Berdychem.

Podrobné informace získáte 

na www.tallent.cz. -mt-

TC ESO Praha nabízí
zkušební hodinu

V tenisovém areálu Ládví fun-

guje klub TC ESO Praha, který 

provozuje Tenisová škola ESO. Ta 

v zimě nabízí největší (čtyřkurto-

vou) halu v Praze 8. V lednu klub 

pořádá nábor dětí ročníků 2008 

a starších. Pokud chtějí vaše děti 

hrát tenis, ať už třeba jako zá-

vodní hráči, nebo mít tenis jako 

koníček, tak neváhejte a přijďte 

se k do klubu podívat na zkušební 

hodinu, která je zdarma.

Dětem i dospělým rekrean-

tům se věnují kvalifi kovaní tre-

néři s mnohaletými hráčskými 

i trenérskými zkušenostmi. Ka-

ždá tréninková jednotka trvá 55 

minut a je přizpůsobena herním 

dovednostem hráče. Trénovat lze 

jednotlivě či ve skupinách.

Každé dítě do osmi let, kte-

ré bude mít zaplacené tréninky 

do konce zimy, dostane profesi-

onální tenisovou raketu značky 

Prince zdarma. Více informací 

na www.tseso.cz. -te-

Tenisová škola Tallent působí na ZŠ Glowackého

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Pozvánky

L E D E N  2012

Otevírací doba: 

Po 18-21/ St, Čt 18:30-20:30/  Ne 14-16. 1. 1. zavřeno. 

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

23. 1. Bc. Jiří Lehejček: PACIFICKÁ KANADA 

 – ostrov Vancouver, Rocky Mouintains.

POŘADY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.

16. 1. a  30. 1. SLUNEČNÍ SOUSTAVA.              

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy

St, Čt 18:30-20:30/ Ne 14-16 a v  Po 16. a 30. 1. 20-21  za jas-

ného počasí. Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami

 Venuše – za dobrých podmínek

Noční obloha: Měsíc – od 26. 1. do 31. 1.

 Jupiter, Uran – po celý leden

 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý leden

 Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie 

 – za bezměsíčných večerů

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

hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY

vždy ve St a Čt 17:30 – 18:30 mohou hvězdárnu navštívit předem ob-

jednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dět-

mi, školy).    

Program: pozorování oblohy nebo promítání fi lmů.

ŠKOLNÍ POŘADY

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

pravy. Vstupné: 30,- Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 

a objednávky na č. 283910644.  

POHÁDKY pro nejmenší

astronomické pohádky je možné si objednat individuálně na č. 

283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč

 mládež, důchodci  25,- Kč 30,- Kč

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

 17 a 10 min. pěšky

 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 

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

 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

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

Jubilea

V LEDNU 2012 SLAVÍ

Dne 4. ledna 2012 oslaví své 
70. narozeniny naše milova-
ná maminka a babička paní 
Zdeňka Mertlíková. Přejeme 
ji do dalších let hlavně zdra-
ví a děkujeme za její lásku 
a starostlivost, kterou nám 

dává. Dcery Zdeňka a Iveta s manželem Rad-
kem, vnučky Péťa, Dáda a vnouček Péťa. 

Dne 19. ledna paní Jarmila Sommerová slaví 
92 let. Za Tvoji lásku, starostlivost a obětavost 
Ti milá maminko přeje ještě mnoho let a pev-
ného zdraví syn Mirek a prasynovec Láďa.  

LISTOPAD 2011

Manželé Eva a Rudolf 
Anderleovi oslavili 25. 
listopadu zlatou svatbu. 

PROSINEC 2011

Manželé Jiřina a Stanislav Janouškovi osla-
vili 29. prosince 2011 diamantovou svatbu. Co 
nejvíce zdraví, spokojenosti a dobré nálady 
do dalších let přejí dcera Stáňa s manželem, 
vnučka Petra s manželem a vnučka Jana.

Manželé Hana a Pře-
mysl Herclíkovi oslavili 
dne 2. prosince zlatou 
svatbu. 

Fikáčková Nikola 

ČERVENEC 2011
Jeřábková  Eliška 

SRPEN 2011
Holíková Kristýna
Bednárik Matěj

ZÁŘÍ 2011
Janulík Ky František 

Löv Matěj 
„Miluji Vás, táta”

Kopečková Klára
Holubová Sofi e Nella

ŘÍJEN 2011
Bečková Alice

Čiháková Veronika 

Kůrková Johana 

Klofáč Jakub 

Svoboda Matěj 
Tvrdý Zdeněk 

Valentová Kateřina 

Vovsová Simona
Yapparov Štěpán

Zástěrová Monika 

LISTOPAD 2011
Hampelová Hedvika

Hůrková Beata Nela  

Jantač Štěpán
Kotouček Jan 

Lukeš Petr 

Platoš Adam a Štěpán 
Ptáček Josef
Rezek Jan
Novotná Alžběta

PROSINEC 2011
Havlínová Adéla
Lojkovičová Eliška

Rödig Vítězslav

Výročí

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

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

Luštěte o ceny!

Znění tajenky z minulého čísla: Tradiční adventní koncerty

Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8: Karlín – nejstarší předměstí Prahy, jsou: 
Miloslav Ratajík (Praha 8), Daniel Růžička (Praha 8), Václav Slavíček (Praha 8), 
Růžena Bendlová (Praha 8) a Kristina Filipová (Praha 8) 

Správné znění tajenky z lednového čísla nám zašlete nejpozději do 31. ledna 
2012 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete 
použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu. 

Tři vylosovaní výherci obdrží dár-
kové balení trojice knih vzpomí-
nek významných obyvatel Pra-
hy 8 – Válečné osudy. Komplet 
vydaný odborem kultury ÚMČ Pra-
ha 8 obsahuje knihy: Vasil Dulov: 
Na frontu přes gulag; MUDr. Josef Her-
cz: Legionář a lékař; Vladimír Palička: 
Pod pancířem tanku.

Sudoku (obtížná)



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

39LEDEN 2012

Inzerce

MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKO-
VÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. 
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93, www.
malir-zenisek.cz.

RENOVACE KUCHYŇSKÝCH LI-
NEK, MALÍŘSKÉ, lakýrnické prá-
ce, tapetářské práce, štukování 
a drobné opravy v domácnos-
ti. Pro seniory sleva 20%. Tel.: 
608 60 81 92.

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

PRODÁM DVOUPODLAŽNÍ RŘD 
5+kk, 157 m2 obytná plocha, kom-
pletně moderně zařízený v rám-
ci soutěže jedné TV stanice, vl. 
zahrádka, 2 stání. Nelahozeves 
(25 km od centra Prahy). Cena vč. 
zařízení a vybavení 3.800 000,- 
Kč. Dohoda možná. Anebo vy-
měním za byt v Praze v OV. Tel.: 
608 60 81 92. 

DARUJI FENKU LABRADORA 
z rodinných důvodů. 18 měsíců, 
bílá, kastrovaná s očkovacím prů-
kazem. Je hodná, přítulná, má ráda 
lidi a děti. Pouze do dobrých rukou. 
Tel.: 608 60 81 92. 

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

PROVEDU LAKÝRNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 
605 01 51 45, 222 94 62 68, e-
-mail: kedar.n@centrum.cz.

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

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

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

PROVEDU DROBNÉ OPRA-
VY V BYTECH, výměna zásuvek 
a vypínačů, opravy praček, my-
ček, renovace kuchyní, malová-
ní, tapetování a jiné opravy. Tel.: 
608 60 81 92.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOUPÍM BYT OD 1. patra výše. 
V dobré lokalitě s bezproblémový-
mi sousedy. Dostatek zeleně v oko-
lí výhodou. Tel.: 776 02 85 32.

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

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

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exekuce, 
v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený nežádoucím nájemníkem. 

Veškeré formality vyřídím, zapla-
tím stěhování, dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na vy-
stěhování. Seriozní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 
nebo 603 42 00 13.

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

GEL. NEHTY, MANIKŮRA kla-
sik. p-shine. P8 Chabry. Tel.: 
777 01 10 66.

DAŇOVÝ PORADCE zpracuje 
Vaše účetnictví, mzdy, daň.přiz. 20 
let praxe. Vendlová – Zenklova 8, 
Pha 8. Tel.: 602 29 21 15. 

ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT 
spol.s r.o. se sídlem ve Vyso-
čanské nemocnici přijímá nové 
pacienty, nabízí ošetřování dětí, 
bělení a čištění zubů, implantáty. 
Dále nabízí široký rozsah kvalitní 
hrazené péče (bez fi nanční účas-
ti pacienta). Tel.: 266 00 61 92, 
266 00 61 80, 266 00 61 63. Další 
na www.stomat.cz.
 
KOUPÍM, ZAPLATÍM až 150 000,- 
Kč (dle místa) za kousek oploceného 
pozemku (zahrady) o velikosti cca 
50m2 v Kobylisích a okolí pro par-
kování auta (vybuduji svůj vjezd, 
oddělím plotem, pouze v obydlené 
zástavbě).  Tel.: 604 21 09 65.

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

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

SERVIS POČÍTAČŮ A NOTE-
BOOKŮ  u Vás doma či v kancelá-
ři. Zavolejte. ZDARMA přijedeme, 
ZDARMA poradíme, profesionálně 
opravíme, poradíme Vám s náku-
pem zařízení, zaškolíme Vás s po-
čítačem. Tel.: 222 76 97 74., www.
improvisio.cz. 

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

MASÁŽE ZÁDA 40 min. 200,- Kč, 
celková 90 min. 350,- Kč. Tel.: 
602 87 68 64.

HÁJEK ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK 
PROVÁDÍM  veškeré zednické, ob-
kladačské, malířské a bourací prá-
ce, odvoz suti, zajištění rekonstruk-
ce bytů, domků, kancelářských  
a sklepních prostorů. Práce po Pra-
ze 8 a okolí. Tel.: 777 67 03 26. 

ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚ-
NÝ NÁBYTEK MOKROU METO-

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

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

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

PRODÁM LÁTKOVÉ PLENY Imse 
Vimse (nepoužité), těhotenské oble-
čeni (vel. 38 - 40), chlapecké oble-
čeni pro miminka. Podrobný seznam 
a ceník, event. fotky, pošlu emailem. 
Kontakt: cisaic@seznam.cz.

HODINOVÝ MANŽEL. Drobné 
i i větší opravy a řemeslnické prá-
ce v domácnosti. Precizně. Tel.: 
775 50 76 00.

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

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

NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ 
SLUŽBY všeho druhu v prostře-
dí vašeho domova dle vašich ča-
sových možností volejte. Tel.: 
774 90 11 93.

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

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

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

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

SHÁNÍME DLOUHODOBÝ PRO-
NÁJEM bytu pro 2 osoby v Pra-
ze a okolí do velikosti 3+1 s ce-
nou do 14.000 Kč. S poplatky dle 
stavu bytu. Tel.: 220 80 62 45, 
605 84 50 88. 
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BEACHKLUB LÁDVÍ V CHA-
BAŘOVICKÉ ulici hledá správce 
sportovního areálu (tenis a plážo-
vý volejbal) na dopolední hodiny. 
Ideální pro aktivní důchodce. Pra-
covní doba cca. 7.00 - 14.00 hod., 
podle časových možností zájemce 
2 až 5 dní v týdnu. Pro více infor-
mací volejte Ondřeji Michálkovi: 
605 21 80 56 nebo pište e-mail: 
seftrener@beachklubladvi.cz.

!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, 
POZŮSTALOSTI, SKLEP či 
půdu. Likvidace odpadu. Tel.: 
777 22 78 40. 

PLYNAŘ – INSTALATÉR – TO-
PENÁŘ – montáž a oprava roz-
vodů, plynospotřebičů a plynové 
revize. Tel.: 603 93 70 32. Vladi-
mír Tymeš.

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

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

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

PRONAJMEME BYT V Pra-
ze 8 v hezkém a čistém stavu. 
Cena 8 000 – 10 000 Kč včetně 

poplatků dle počtu osob. Tel.: 
777 02 01 80. 
PRONAJMU GARÁŽ v hlída-
ném komplexu Čumpelíkova ul., 
1.500,- Kč. Tel.: 732 23 20 93.  

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

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 
25, Praha 8. Módní návrhy dám-
ského, pánského oblečení, sku-
piny, opravy. Tel.: 739 09 15 03. 
www.krejcovstviivana.cz. 

DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET 
PRODEJE. Velký výběr čes-
kých hraček pro holčičky a klu-
ky najdete v naší specializované 
prodejně Praha 8, Ořechová 5 /
proti Ďáblickému hřbitovu/. Tel.: 
604 28 77 94, www.inna.cz. 

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍ-
NA Libeň. Akutní i chronické po-
tíže. Práce s aku-body, byliny, 
masáže. www.tcmfyzio.cz, tel.: 
777 25 74 74. 

JÓGA dynamická, vinyasa, po-
wer a gravidjóga, zdravot. cvi-
čení. www.tcmfyzio.cz, tel.: 
777 25 74 74. 

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GAL-
VANICKOU ŽEHLIČKOU pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní 

za zaváděcí cenu 600,- Kč. Karlín. 
Kontakt: 602 28 84 44. 

GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ 
k pronájmu v ul. Křižíkova. Tel.: 
602 28 84 44.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8. 
Osobní či družstevní vlastnictví. 
Případný dluh, exekuci či jiný zá-
vazek vyřeším. Platím ihned. So-
lidní jednání. Tel.: 775 68 80 57.

PRODÁM GARÁŽ v objektu Čum-
pelíkova, vjezd C, garáž C1. Tel.: 
777 26 46 07, e-mail: pavkudr-
na@seznam.cz.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁ-
DLA, montáž na míru. Tel.: 
602 27 35 84.

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

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

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

KOUPÍME BYT 4 + 1 (4 + kk) 
s lodžií v Troji, Bohnicích, ideál-
ně v původním stavu, přímý zá-
jemce, platba v hotovosti. Tel.: 
737 34 12 47. Zn. spěchá!

INSTALATÉR – TOPENÁŘ – 
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a mon-
táž vodovodních baterií, WC, 
umyvadel, van, el.ohřívačů, při-
pojení praček, myček, vodomě-
rů, kohoutů včetně dodání. Tel.: 
603 42 19 68, 283 88 13 75. E-
-mail: rothenberg@centrum.cz. 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO PO-
TRUBÍ a kanalizace, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. Tel.: 
603 42 19 68, 283 88 13 75.

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

PRONAJMU GARÁŽ V OBJEK-
TU Ratibořská, Praha 8 – Boh-
nice. Cena 1500 Kč/měs. Tel.: 
732 86 27 10.

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

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

Bc. Lenka Drnková
Účetní a daňová kancelář

nabízí své služby
tel.: 284 682 835,

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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