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Vážení spoluobčané,

dobrých zpráv není nikdy dost, 

zvláště pak ve stále silnějším a všu-

dypřítomném mediálním negativis-

mu. Červnové rozhodnutí Ústavního 

soudu o tom, že nejen ministerstvo 

fi nancí, ale i obce a města mají své 

slovo v otázce rozmisťování výherních loterijních terminálů, je jednou 

z nich. Na dálku i tímto sloupkem děkuji starostovi Chrastavy, který spor 

vyvolal, a soudu za to, že ministerské úředníky v této oblasti umlčel.

Leckdo může tvrdit, že automaty generují nemalé prostředky 

do obecních rozpočtů i státní kasy. Ano, ale uvědomme si, že hrací 

přístroje jsou na druhé straně zdrojem nemalých problémů a na sebe 

navazujících negativních jevů. Z velké části tak fungují v podstatě pro 

legalizaci peněz pocházejících z kapesních krádeží, vykrádání aut nebo 

dokonce distribuce drog. Obce mají ve spolupráci s policií nejlepší pře-

hled, kde se taková hnízda kriminálních živlů nacházejí. A konečně 

i zákonný prostředek pro jejich postupnou likvidaci. 

I radnice Prahy 8 o zmíněných místech ví a bude se snažit prostřed-

nictvím hlavního města konat. Doufám, že vedení metropole svými 

kroky potvrdí svoji dřívější snahu a přispěje k potřebné redukci počtu 

heren a tím i k citelnému snížení míry zločinnosti ve městě. 

Končeme ale něčím pozitivním. Před námi je celé léto, prázdniny 

a doba dovolených. Doba, na kterou jsme se těšili celý rok. Přeji vám, 

aby se vaše dovolená vydařila, léto jste strávili dle vašich představ 

a načerpali hodně sil a energie.

 Jiří Janků
 starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Praze 8 se důležité uzavírky vyhnou
Metropoli čeká v letních měsících jako již tradičně řada dopravních omezení souvisejících s opravami komunikací. Letos se 
ty nejdůležitější netýkají území osmé městské části. Zřejmě největší dopravní potíže způsobí omezení na Nuselském mostě 
a v Resslově ulici.

Pražští radní schválili nařízení, jímž se vydá-

vá tržní řád. Tentokrát nejde o běžnou aktua-

lizaci, ale o nové nařízení, které shrnuje dlou-

hodobý vývoj a ujasňování představ o prodeji 

na veřejných prostranstvích v metropoli. Nový 

tržní řád nabude účinnosti 15 dnů po vyhlá-

šení ve sbírce právních předpisů hl. m. Prahy.

„Vycházeli jsme z názoru, že prodej na tr-

zích, tržištích a tržních místech je spíše doplň-

kovou činností k prodeji v klasických kamen-

ných, provozovnách. Proto bylo třeba pečlivě 

vážit zařazení jednotlivých míst. Situace v po-

uličním prodeji se již vcelku stabilizovala, 

i když stále trvá velký zájem podnikatelů o zři-

zování nových míst,” uvedla radní Aleksandra 

Udženija.

Podle ní nové nařízení také reaguje 

na úspěšný start a rozjezd  farmářských trhů, 

jež Pražané i pěstitelé a prodejci velmi přiví-

tali. „Doplnili jsme proto defi nici farmářských 

trhů, aby tyto trhy byly skutečně farmář-

skými. To znamená, aby zde bylo prodáváno 

zboží, které je pro tento druh trhů typické. 

Poskytování občerstvení, stravovacích služeb 

a prodej výrobků lidových uměleckých řeme-

sel má v rámci farmářských trhů pouze doplň-

kový charakter.” V novém tržním řádu je uve-

deno celkem 74 farmářských trhů, což proti 

dosavadnímu stavu znamená nárůst o dvaa-

čtyřicet.

Další významnou změnou je, že místa, 

na kterých jsou květiny před provozovnou na-

bízeny či prodávány, se již neuvádějí v příloze 

tržního řádu. „Pro umístění nabídky postačí 

zábor veřejného prostranství povolený úřadem 

příslušné městské části, takže není nutné ta-

kovéto případy upravovat tržní řádem,” kon-

statovala radní Aleksandra Udženija.

V letošním roce by měl být tržní řád nove-

lizován na podzim, po vyhodnocení provozu 

farmářských trhů, v dalších letech by měly být 

novely předkládány jedenkrát ročně.  -vk-

Město vydává nové znění tržního řádu
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Zpravodajství

Farmářské trhy v létě jinak
Pokud chcete komuniko-

vat se členy vedení radni-
ce za ODS, můžete je vyhle-
dat na Facebooku a zeptat se 
na vše, co vás zajímá.

KSČM v Praze 8 a její za-
stupitelé nabízejí občanům se-
tkání k otázkám a problémům, 
které je trápí. Máte-li zájem, 
volejte OV KSČM Praha 8, Svě-
tova 8, Libeň tel.: 284 825 820, 
e-mail: ov.praha8@kscm.cz, 
internet: http://www:praha8.
kscm.cz/. V případě zájmu 
o právní i lidskou pomoc volej-
te „Poradnu pro bezradné”, tel.: 
283 840 612, 723 914 602,
e-mail: info@nakorabe.cz, pon-
dělí ‒ pátek od 8 do 16 hodin.

O prázdninách lze sociál-
ní demokraty kontaktovat 
na Facebooku na stránce Čssd 
Praha 8. Dále je možné navštívit 
sekretariát strany v Zenklově 27 
‒ naproti Divadlu pod Palmov-
kou.

Strana zelených nabízí ob-
čanům Prahy 8 setkání se za-
stupiteli a diskuzi o problémech 
naší městské části. Pro dohodu 
o schůzce prosím volejte pana 
Petra Vilguse, tel.: 602 807 082 
nebo pište na e-mail: petr.vil-
gus@zeleni.cz nebo využijte 
Skype kontakt „vilgus”.

TOP 09 nabízí občanům Pra-
hy 8 setkání se zastupiteli a čle-
ny odborných komisí. Obraťte se 
na nás s důvěrou s jakýmkoliv 
problémem naší městské části. 
Kontaktovat nás můžete na tele-
fonu 222 805 138 (Michal Šustr) 
nebo na e-mailu: Michal.Sustr@
praha8.cz.

V průběhu letních měsíců 
můžete kontaktovat zastupitele 
zvolené za Volbu pro Prahu 8 
prostřednictvím jejich e-mai-
lových adres, které naleznete 
na stránkách www.praha8.cz. 
Další setkání s občany se usku-
teční v září letošního roku.

Setkání s politiky

9. 7.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Eko-
centrum Koniklec

23. 7.
Program pro děti pod širým nebem zajišťují Dět-
ské kluby Osmík a Karlík zřízené a fi nancované MČ 
Praha 8

6. 8.
Program pro děti pod širým nebem zajišťují Dět-
ské kluby Osmík a Karlík zřízené a fi nancované MČ 
Praha 8

20. 8.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje TJ So-
kol Karlín

3. 9.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Dům 
dětí a mládeže Praha 8 – Spirála
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 10.00 
– 14.00 hodin (vstupné 20 Kč).

Rytmus oblíbených Karlínských 

farmářských trhů se o prázdninách 

mění. Akce se od 9. července bude 

konat každou druhou sobotu.

„Chtěla bych poděkovat za pří-

zeň Karlínským farmářským trhům, 

které se staly součástí životní-

ho stylu mnoha obyvatel Prahy 8. 

Osobně navštěvuji trhy každou so-

botu, jednak abych se ujistila, že 

vše je v pořádku, a jednak si bez 

nich neumím představit pohodový 

víkendový rozjezd,” řekla zástup-

kyně starosty Prahy 8 Vladimíra 

Ludková.

Karlínské farmářské trhy jsou 

hodnoceny jako jedny z nejpříjem-

nějších. „Najdete na nich oblíbené 

farmářské stálice, ale snažíme se, 

aby každý trh přinesl i nové tváře. 

Bohužel řada farmářů je z velkých 

dálek a nemohou dojíždět pravi-

delně. V průběhu konání našich 

trhů vznikla řada doplňkových slu-

žeb, například u některých farmá-

řů lze předem objednat zboží, což 

se vyplácí zejména u ryb, drůbeže 

a masa,” informovala. 

Pro aktuální informaci slouží in-

ternetové stránky www.praha8.

cz, na nich najdete v horní pra-

vé části hodnocení minulých trhů 

a pozvánku na ty současné. Můžete 

být obesílání e-mailem a také se 

stát fanoušky facebookové skupiny 

Karlínské farmářské trhy, kde jsou 

uváděny internetové odkazy na far-

máře, a sami se tak můžete pře-

svědčit o původu, kvalitě, certifi ká-

tech a dalších zajímavostech přímo 

z farem, které potkáváte v Karlíně. 

„Letní Karlínské farmářské trhy 

se chtějí postarat o vaši pohodu, 

proto vám nabídnou příjemná pře-

kvapení a samozřejmě i program 

pro děti, tentokrát s tetami z dět-

ských klubů Osmík a Karlík, které 

provozuje Městská část Praha 8,” 

doplnila Ludková.  -jf-

Letní termíny farmářských trhů

- 9. července
- 23. července
- 6. srpna
- 20. srpna

Karlínské farmářské trhy s programem pro děti pokračují i o prázdninách

Foto: verpa
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Počet autobusových zastávek na znamení 

v hlavním městě se od začátku července opět 

zvýšil, a to o 154 míst. V osmé městské části jich 

přibyly tři. Jedná se o zastávku Libeňská v Čimi-

cích, Kobylisy (pouze v ulici Horňátecká ve směru 

od vozovny) a Počeradská v Dolních Chabrech. 

Organizátor pražské dopravy, společnost Ropid, 

k tomuto kroku přistoupil po vyhodnocení první 

etapy rozšíření počtu zastávek, ke kterému došlo 

v lednu letošního roku.

„Z vyhodnocení 1. etapy vyplynulo, že cestující 

přijali tuto změnu pozitivně, navíc došlo ke zkrá-

cení jízdních dob na linkách s významným podí-

lem zastávek na znamení a také k nezanedbatel-

né úspoře pohonných hmot vyvolané plynulejší 

jízdou autobusů. Po 1. červenci bude na znamení 

již naprostá většina zastávek v okrajových oblas-

tech Prahy a některé méně využívané zastávky 

i v jejím širším centru. Díky rozšíření zastávek 

na znamení předpokládáme další zrychlení a větší 

plynulost autobusové dopravy v hlavním městě,” 

informoval mluvčí Ropidu Filip Drápal.

I na nových zastávkách na znamení platí, že 

cestující již nemusí mávat. Stačí stát na zastávce 

tak, aby vás řidič viděl. Ten je povinen zastavit 

v zastávce vždy, nachází-li se v jejím prostoru 

viditelně jedna nebo více osob, zároveň musí za-

stavit, pokud již v zastávce zastavil jiný autobus 

a cestující by mohl být přehlédnut. Při vystupová-

ní stačí stisknout tlačítko „znamení k řidiči” umís-

těné na přidržovacích tyčích dostatečně včas, aby 

řidič stihl bezpečně zastavit. Před každou zastáv-

kou „na znamení” na ni upozorňuje akustický 

hlásič. V případě, že hlášení zastávek z nějakého 

důvodu nefunguje, je povinen řidič zastavit v ta-

kové zastávce vždy. -jf-

Na Bulovce jsou nové zastávky midibusu

Doprava, inzerce

Foto: verpa

Midibusová linka číslo 295 
získala dvě zcela nové za-
stávky ve Fakultní nemocnici 
Na Bulovce. Z iniciativy radního 
Městské části Praha 8 pro do-
pravu Matěje Fichtnera došlo 
k dohodě s vedením nemocnice 
o společné investici do výstav-
by nástupních platforem přímo 
v areálu nemocnice. Midibusy 
tak od 1. července konečně za-
stavují i u oddělení onkologie 
a gynekologie, stejně tak se za-
stávky i jmenují.  

Linka 295 dosud zastavovala jen 

u brány nemocnice a zbytek areálu 

projížděla. „Zastávky nebyly dosud 

vybudovány nikoliv z technických 

důvodů, ale kvůli administrativ-

ním sporům o to, který veřejný 

subjekt má výstavbu fi nancovat. 

Historicky tak vznikl určitý status 

quo, jejž se podařilo prolomit až 

dohodou o společné investici. Ob-

čané se proto mohou těšit na nová 

bezbariérová nástupiště uvnitř ne-

mocnice Bulovka. Věřím, že tento 

servis přivítají zejména lidé nemoc-

ní a s omezenou pohyblivostí,” vy-

světlil situaci radní Fichtner. „Nové 

bezbariérové zastávky umožní 

v budoucnu i případné rozšíření do-

pravní obslužnosti pro další sociální 

a zdravotnická zařízení, například 

domovy pro seniory v Praze 8. To 

však bude vyžadovat ještě řadu 

jednání,” dodal. 

Fakultní nemocnice Na Bulovce 

a Městská část Praha 8 se na in-

vestici fi nančně spolupodílí rovným 

dílem, celkové náklady přesáhly 

400 tisíc korun. -red-

Zástupce zhotovitele díla Milan 
Vopička, radní MČ Praha 8 Matěj 

Fichtner a provozně-technický 
náměstek Fakultní nemocnice 

Na Bulovce Milan Dvořák (zleva) si 
prohlížejí zastávku

u gynekologického oddělení

Autobusy staví na znamení stále častěji

Na znamení je nově i zastávka autobusu Kobylisy v Horňátecké ulici

Foto: verpa
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Životní prostředí

Radnice zprovozní další dětská hřiště

Po návratu z prázdnin se děti 

mohou těšit na další zmodernizo-

vaná hřiště. Vyjma hřiště ve Frýd-

lantské ulici, kde dojde k rozšíře-

ní stávajícího hřiště a k instalaci 

rozsáhlejší herní sestavy, se jedná 

o zásadní přebudování hřišť. Areá-

ly ozdobí nové herní prvky, včetně 

bezpečnostních dopadových ploch 

pod nimi. Všechna hřiště budou 

splňovat požadavky platných tech-

nických norem. 

Na své si přijdou jak malé, tak 

i ty starší děti. V části pro nej-

menší do šesti let nebudou chybět 

pískoviště, pružinová houpadla, 

vahadlové a řetízkové houpačky, 

kolotoče nebo velmi oblíbená ta-

bule na kreslení a dětské domečky. 

Starší děti mohou ocenit rozsáh-

lejší herní nebo lezecké či šplhací 

sestavy, které rozvíjejí pohybovou 

zdatnost. Na dětském hřišti v ulici 

Bedřichovská ocení kluci a holky 

netradiční herní sestavu ve tvaru 

kosmické lodi, velké dětské hřiště 

vyroste také v ulici Na Rokytce. 

„Toto dětské hřiště bude mít na-

víc díky přítomnosti říčky a stro-

mového porostu vhodné mikro-

klima a jeho výhodou je i to, že 

v blízkosti se nenachází žádná vel-

ká komunikace nebo křižovatka, 

naopak pouze cyklostezka,” vy-

světlil starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Za zmínku potom stojí také 

umístění U-rampy pro in-line, 

BMX, skateboard do prostoru dět-

ského hřiště pod Třeboradickou 

ulicí nebo herní sestava „souboj 

lodí”, která se nachází na již zpro-

vozněném dětském hřišti v ulici 

Pekařova v Čimicích. 

Další akcí je vybudování parku 

pro seniory v ulici Burešova. Tam 

dojde k parkové úpravě přilehlé 

plochy a k instalaci posilovacích 

a rehabilitačních venkovních prv-

ků. Tyto prvky jsou vhodné pro 

posílení nebo procvičování pohyb-

livosti celého těla. Nebudou chy-

bět lavičky a nově vysazené dře-

viny. Výstavba parku již započala, 

měl by být dokončen do poloviny 

července. -rw-

Kde vzniknou nová hřiště: 

- Frýdlantská ulice, Kobylisy

- Písečná ulice, Troja

- Poznaňská ulice I., Bohnice

- Bedřichovská ulice, Libeň

- Ouholická ulice, Čimice

- ulice Na Rokytce, Libeň

- Třeboradická ulice, Kobylisy

- park pro seniory, Burešova

   ulice, Kobylisy

Herní sestava nazvaná souboj lodí se před několika týdny objevila na hřišti v Pekařově ulici v Čimicích

KONTEJNERY PRO MČ PRAHA 8

Sdružená stanoviště velkoobjemových kontejnerů
 
  I. termín II. termín

1. Zhořelecká x Radomská 19. - 21. 8. 23. - 25. 9.
 
2. Tanvaldská - proti číslu 1172/1 26. - 28. 8. 7. - 9. 10.
 
3. Na Zámkách  x Beřkovická ( u separačního stání ) 9. - 11. 9. 14. - 16. 10.
 
4. Mirovická x Hovorčovická ( u objektu Veolia ) 16. - 18. 9. 21. - 23. 10.
 
 
Kontejnery budou na určených místech každý den od 12.00 do 20.00 hodin.
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Životní prostředí

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ČERVENEC - PROSINEC 2011

Jirsíkova – Malého
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 
29. 11., 21. 6.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova 
a Pernerova)
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Pobřežní – U Nádražní lávky
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Pernerova – Šaldova
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Pobřežní – Thámova
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

Petra Slezáka – Urxova
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 
29. 11., 21. 6.

Pernerova – Sovova
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Nekvasilova ( parkoviště za TJ )
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 
29. 11., 21. 6.

Na Vartě
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Kašparovo náměstí 
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Kandertova - Lindnerova 
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

Nad Rokoskou – Kubišova
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 
29. 11., 21. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
26. 7., 30. 8, 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Ke Stírce - Na Stírce
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12. 

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachov-
kou a S. K. Neumanna) 
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

U Slovanky – Dolejšova
20. 7., 24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Štěpničná (parkoviště)
27. 7., 31. 8., 12. 10., 16. 11., 
21. 12.

Třebenická - Sebuzínská (par-
koviště)
3. 8., 7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Modřínová – Javorová
13. 7., 17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Kubíkova – (u DD)
20. 7., 24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Havránkova – Šimůnkova
27. 7., 31. 8., 12. 10., 16. 11., 
21. 12.

Šimůnkova (slepý konec)
3. 8., 7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Janečkova
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Kurkova (parkoviště)
13. 7., 17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
20. 7., 24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
27. 7., 31. 8., 12. 10., 16. 11., 
21. 12.

Na Pecích – Chaberská
3. 8., 7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Služská – Přemyšlenská
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

V Mezihoří (u plynojemu) 
13. 7., 17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Na Pěšinách - Pod Statky
20. 7., 24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Uzavřená
27. 7., 31. 8., 12. 10., 16. 11., 
21. 12.

Trojská - Nad Trojou
3. 8., 7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Na Dlážděnce - U Sloupu (par-
koviště)
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Písečná – Na Šutce 
13. 7., 17. 8.,  21. 9., 2. 11., 7. 12.

Na Přesypu - Pod Přesypem
14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 
8. 12.

Havlínova – Pohnertova
21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 
10. 11., 15. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 
24. 11., 22. 12.

Gdaňská - Toruňská
4. 8., 1. 9., 29. 9., 27. 10., 1. 12., 
29. 12.

Hnězdenská - Olštýnská 
14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 
8. 12.

Mazurská (u trafostanice)
21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 
10. 11., 15. 12.

V Nových Bohnicích – K Farkám
28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 
24. 11., 22. 12.

Dolákova – Hackerova - Kusého
4. 8., 29. 9., 29. 9., 27. 10., 1. 12., 
29. 12.

K Mlýnu – Chorušická
14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 
8. 12.

Fořtova – Do Údolí
21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 
10. 11., 15. 12.

Korycanská – K Ládví
28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 
24. 11., 22. 12.

Petra Bezruče - U Pískovny
4. 8., 29. 9., 29. 9., 27. 10., 1. 12., 
29. 12.

Pod Vodárenskou věží (východní 
konec)
26. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 
15. 11., 13. 12.

Stejskalova - U Rokytky
2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 
20. 12.

Valčíkova - Na Truhlářce
12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 
29. 11., 27. 12.

Velká Skála - K Haltýři
19. 7., 16. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 
6. 12.

Frýdlantská (parkoviště u ul. 
Žernosecká)
26. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 
15. 11., 13. 12.

Dolejšova – U Slovanky
2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 
20. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 
29. 11., 27. 12.

Braunerova – Konšelská
19. 7., 16. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 
6. 12.

V Zámcích (u domu 51/64)
20. 7., 17. 8., 14. 9., 19. 10., 
16. 11., 14. 12.

Nad Rokoskou – Na Úbočí
27. 7., 24. 8., 21. 9., 26. 10., 
23. 11., 21. 12.

Nad Popelářkou
3. 8., 31. 8., 5. 10., 2. 11., 30. 11., 
28. 12.

Pod Vodárenskou věží - Nad 
Mazankou
13. 7., 10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 
7. 12.

Drahorádova
14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 10. 11., 
15. 12.

Lindavská
21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 
24. 11., 22. 12.

U Pekařky 
28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 1. 12., 
29. 12. 

Chaberská – Líbeznická
4. 8., 1. 9., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

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

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

Vltavou pořádalo 21. června oddě-

lení Služby kriminální policie a vy-

šetřování (SKPV) ve spolupráci 

s MOP Libeň dětský den pro žáky 

základní školy Chvatěruby a škol-

ky Chvatěruby. Akce se zároveň 

zúčastnili psovodi Oddělení služeb-

ní kynologie Krajského ředitelství 

policie hl. m. Prahy. Oddělení slu-

žební kynologie předvedlo několik 

ukázek práce se služebními psy, 

které zahrnovaly různé způsoby 

zadržení pachatelů a výcvik psů. 

Posléze policisté SKPV připravili 

několik soutěžních stanovišť, kde 

děti soutěžily ve střelbě ze vzdu-

chovky, v běhu, házení míčků 

na terč a překonávání lanového 

mostu. 

Policisté z MOP Libeň předved-

li ukázku výstroje, kterou policie 

využívá pro svoje úkoly. Největší 

úspěch u dětí zaznamenala ukáz-

ka práce na místě činu, zejména 

snímání otisků prstů. Každý, kdo 

měl zájem, si mohl vyzkoušet se-

jmutí otisku ze sklenice. Zájem ze 

strany dětí byl tak obrovský, že 

jsme na místě setrvali ještě hodinu 

po ofi ciálním ukončení dětského 

dne. I když byl dětský den přeru-

šován občasným deštěm, ke spo-

kojenosti všech dětí se vydařil. 

Zákaz řízení? No a co
Hlídka policie na Libeňském 

mostě 9. června večer kontrolo-

vala 30letého muže, který řídil 

osobní motorové vozidlo Nissan. 

Při kontrole bylo zjištěno, že muž 

má příslušným soudem uložen 

trest zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení všech motorových 

vozidel na dobu tří let. Tímto byl 

důvodně podezřelý ze spáchání 

přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání. Po zadrže-

ní byl převezen na MOP Libeň, kde 

mu bylo ve zkráceném přípravném 

řízení sděleno podezření. Spisový 

materiál byl předán státnímu zá-

stupci s návrhem na podání návrhu 

na potrestání podezřelého. 

Nesměl do Prahy
Z rozhodnutí soudu si nic nedělal 

24letý mladík, kterému příslušný 

soud s ohledem na jeho předchozí 

majetkovou trestnou činnost, kte-

rou páchal v české metropoli, uložil 

trest zákazu pobytu na území hl. m. 

Prahy. 20. června kolem 19 hodiny 

si mladík vykračoval ulicí Zenklovou, 

kde byl zaregistrován a zkontrolo-

ván všímavými policisty. Vzhledem 

k tomu, že mladík se bez povolení 

a bez vážného důvodu zdržoval v ob-

vodě, na který se vztahuje trest zá-

kazu pobytu, byl důvodně podezřelý 

ze spáchání přečinu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání.  

Chytli hledané
Těsně po půlnoci 21. června po-

licie vykonávala hlídkovou činnost 

na Libeňském mostě, kde kontro-

lovala 25letou ženu. Lustrací bylo 

zjištěno, že žena je vyhlášena v ce-

lostátním pátrání z důvodu příka-

zu k zatčení, který vydal příslušný 

soud. Po provedení všech úkonů 

byla žena umístěna do cely předběž-

ného zadržení, odkud byla v ranních 

hodinách eskortována k soudu. 

Podobný případ se stal i 9. června 

dopoledne. Ve Vojenově ulici kontro-

lovala hlídka policie 58letého muže, 

u kterého bylo lustrací zjištěno, že 

je vyhlášen v celostátním pátrání 

v informačním systému Schengen, 

kde Slovensko žádá jeho zadržení 

a předání. Po provedení všech úko-

nů byl muž předán do cely předběž-

ného zadržení a spisový materiál 

předán státnímu zastupitelství. 

Před dovolenou 
zajistěte byt        

Pro nastávající dobu dovolených 

bych vám chtěl připomenout něko-

lik rad k zabezpečení svého majet-

ku. Při odjezdu na dovolenou svěř-

te klíče od bytu důvěryhodnému 

sousedovi, popřípadě příbuznému 

k provádění kontrol bytu a vybírání 

poštovní schránky. Nezatahujte zá-

věsy. Vytvořte zdání, že je v bytě 

někdo přítomen. Zadokumentujte 

cenné věci formou seznamu i fo-

tografi cky, včetně výrobních čísel. 

Cenné věci např. šperky po dobu 

dovolené uschovejte v bankovní 

schránce. Při nakládání zavazadel 

do vozidla nenechávejte vozidlo 

s věcmi bez dozoru. Na dovole-

nou si pořiďte kopie dokladů, které 

mějte odděleně od dokladů pro pří-

pad jejich krádeže nebo ztráty. 

npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY

Policisté dětem předvedli psy i techniku

letní provoz
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Máte problémy se psem? Obraťte se 
na poradnu pražských strážníků

Mnoho lidí touží po psovi, mnoho lidí si své 

přání splní. Ne každý ale ví, jak svého psa vy-

chovat do poslušného a zvladatelného zvířete 

a jak se postarat o to, aby se role pána a podří-

zeného v rodině tak trochu nevyměnily. Jsou ple-

mena, která potřebují péči zkušeného a silného 

chovatele, jsou plemena, řekněme, méně nároč-

ná. Aby pes byl poslušný, zvladatelný a šťastný, 

potřebuje ale vždy důsledného pána, jenž se 

jeho výchově bude věnovat.

Pokud tedy máte psa, který je, jak někteří 

majitelé rádi říkají, jako rozmazlené dítě, pokud 

uvažujete o koupi psa a nevíte, jaké plemeno si 

vybrat nebo pokud třeba jen potřebujete poradit 

s tím, jak si vychovat štěně, můžete se obrátit 

na Kynologickou poradnu Městské policie hl. m. 

Prahy. Její pracovníci jsou připraveni poradit pej-

skařům se všemi možnými problémy a odpoví-

dat na jejich otázky tak, aby majitelé psů i jejich 

kamarádi byli spokojení a aby jejich soužití bylo 

bezproblémové a šťastné. 

Pro všechny zájemce a klienty je poradna 
zcela zdarma, a to i opakovaně. 

Najdete nás v sousedství Trojského 
útulku – V Zámcích 56, telefonní číslo: 
606 742 794, e-mail: psi.poradna@mppra-
ha.cz. 

Provozní doba je v pondělí, úterý, čtvrtek 
a pátek od 9 do 17 hodin, ve středu a sobo-
tu od 10 do 18 hodin.

Poradíme vám, jak svého psa učinit posluš-

ným tak, aby získal trvalé návyky. Zodpovíme 

vám také otázky, týkající se psychologie psa 

i specifi ckého chování. Naučíme vás dobře zvlá-

dat úskalí soužití se psem.

Poradit se můžete osobně, telefonicky či elek-

tronicky, můžete se také předem objednat.

Na vaši návštěvu se těší skuteční odborníci.

 -vk-
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(Placená inzerce)
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Jak řešit opilé bezdomovce na veřejných   

Fórum

Problémy s bezdomovci jsou již léta ever-
greenem komunální politiky. Není divu, je to 
jev citlivý pro každého občana, který si poctivě 
vydělává na živobytí. Paradoxem je, že drtivá 
většina bezdomovců vůbec nepochází z Prahy, 
přesto však řešení zůstává právě na vedení me-
tropole a jejích městských částí. Řekněme si re-
alisticky, že problém je řešitelný těžko a v krát-
kodobém horizontu si nějaké jednoduché řešení 
představit určitě nedokážeme, pokud nechceme 
zpět totalitní režim a jeho metody. 

Občanská demokratická strana v Praze 8 se 
v zimě jednoznačně postavila proti vybudování 
stanového města pro několik stovek lidí bez do-
mova v docházkové vzdálenosti od stanic metra 

Palmovka a Invalidovna, protože tyto lokality 
jsou již tak dost bezdomovectvím zatíženy. I to 
byl jeden z důvodů, proč nakonec vedení měs-
ta od tohoto občany Prahy 8 ohrožujícího kroku 
ustoupilo.

Bylo to minulé vedení radnice složené vý-

hradně z ODS, které rozjelo program Bydlení 
pro seniory, aby zabránilo bezdomovectví seni-
orů v souvislosti s deregulací nájemného v sou-
kromých domech. Těchto kroků a krůčků, které 
se snaží předcházet sociálnímu vyloučení obča-
nů Prahy 8, je stále víc. I proto je bezdomovců 
z osmičky naprosté minimum.

Navíc minulé i současné vedení naší měst-
ské části podporuje projekt vybudování Nové 
Palmovky, která bude prvním razantním kro-
kem k proměně Libně v moderní a čistou čtvrť. 
V takovou čtvrť, kde je čistota a pořádek, kam 
nejsou bezdomovci a další podobní lidé přita-
hováni. Jako rodilý Libeňák už se toho nemohu 
dočkat. 

Ondřej Gros
zástupce starosty
Prahy 8 za ODS

Ne bezdomoveckému ghettu v Praze 8, ano Nové Palmovce

Všichni je známe a každodenně kolem nich cho-
díme. Hovořím o bezdomovcích, či sociálně vylou-
čených, kteří posedávají na lavičkách poblíž zastá-
vek metra či obchodních domů společně s krabicí 
levného vína a více či méně obtěžují kolemjdoucí. 
Bezdomovce můžeme rozdělit do dvou skupin, ty, 
kteří se vnějšími okolnostmi, možná i vlastním za-
viněním ocitli na kraji společnosti, ale chtějí s tím 
něco dělat. Právě těm by měla společnost pomoci, 
ať již nabídkou vhodných pracovních příležitostí, 
zejména formou veřejných prací, umožnit jim zvý-
hodněné bydlení, než se opět postaví na vlastní 
nohy, poskytovat poradenské, ale také i sociální 
a lékařské služby. Problémem je, že členové této 
skupiny se za svůj sociální statut mohou stydět, či 
mít jiné zábrany a pomoc nevyhledají.

Do druhé skupiny patří ti zmínění v úvodu. Bez-
domovci, kteří svým chováním ostatní obtěžují, 

jsou závislí na alkoholu, ale se svým statutem již 
nechtějí nic dělat. Prostě jim vyhovuje, že si někde 
seženou pár korun na alkohol. Již v současné době 
má Policie České republiky i Městská policie hlavní-
ho města Prahy nástroje, jak jejich obtěžující cho-
vání výrazně omezit. V Praze existuje obecně zá-
vazná vyhláška, která zakazuje pití alkoholických 
nápojů na vyhrazených veřejných místech. Posti-
žitelná je konzumace na zastávkách MHD, v me-

tru, dětských hřištích, u škol, obchodních center 
a v celé řadě parků. Za tento delikt hrozí pokuta až 
30 tisíc korun. Obdobný zákaz platí i pro žebrání. 
Strážníci i policisté by se proto měli více zamě-
řit na dodržování těchto omezení. Je asi zbytečné 
uvažovat o tom, že bezdomovcům by se ukládaly 
pokuty v několikatisícové výši. Nicméně již nyní 
může být osoba páchající přestupek z místa vy-
kázána a věc (krabice vína…) může být zabrána.

Samozřejmě, že vedle represe by se měla sa-
mospráva, především hlavní město Praha, snažit 
o vytvoření vhodného prostředí, kam se mohou 
bezdomovci obrátit o sociální a lékařskou pomoc. 
Myslím si, že přestože se magistrát v této oblasti 
snaží, existuje zde výrazný prostor pro spoluprá-
ci s občanským sektorem, pro vybudování dalších 
stacionářů, kam se mohou v kritických situacích 
bezdomovci uchýlit.

Milan Hejkrlík
zastupitel MČ Praha 8 
za ČSSD

Vedle represe bychom měli nabízet i pomocnou ruku

Problém lidí bez domova nelze jednoduše 
zúžit na jejich „opilství a veřejný NEpořádek”. 
Drtivá většina bezdomovců se do tíživé situace 
nedostala vlastním zaviněním nebo ze své svo-
bodné vůle.  

Společnost, potažmo v našem případě Praha 8 
či Hlavní město Praha, by měla problém bezdo-
movectví řešit komplexně a ne sázet na populis-
tickou represivní nótu, kam mimochodem dnešní 
téma nenápadně směřuje. Myslím tím například 
v poslední době medializované případy několi-
ka obcí, jenž svou vyhláškou zakázaly občanům 
sezení mimo „vyhražená místa”. Kde to jsme?! 
Zanedlouho by mohlo někoho „moudrého” na-
padnout, že do restaurací mohou jenom muži 

nebo že do MHD mohou jenom ti „přizpůsobiví”… 
Nenechávejme si pomalu krást naše práva.

Ale vraťme se k bezdomovectví. Praha 8 
i Hlavní město Praha bohužel nemají žádnou 
ucelenou koncepci, jak řešit problémy svých 
obyvatel. Jedním, a dle mého názoru největ-

ším problémem, je bytová otázka. Obec nestaví 
a ani nehodlá v blízké budoucnosti stavět žádné 
byty. Bohužel jen se snaží majetku zbavit. Ře-
šením dnešního tématu je výstavba bytů a ruku 
v ruce s tím i výstavba takzvaných „sociálních 
bytů”. Pokud dáme lidem bez domova střechu 
nad hlavou, je pro ně mnohem snazší si nalézt 
zaměstnání. Poté již nebude tolik bezdomovců 
a také ubude těch, jež posedávají všude možně 
a konzumují ve velkém laciný alkohol a obtěžují 
tak svým chováním občany Prahy 8. 

Věřím, že je z dlouhodobého hlediska mno-
hem výhodnější dát lidem domov a poté práci, 
než je neustále vyhánět a přehazovat jejich pro-
blém na někoho jiného.

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8 
za KSČM

Lidé bez domova - problém nás všech
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Fórum

Odpověď na sugestivní otázku: „Jak řešit opilé 
bezdomovce na veřejných místech a obtěžování 
z jejich strany?” je prostá. Zní: nedopustit, aby 
obtěžování od opilců (lhostejno zda s domovem 
či bez něj) bylo něčím, co je třeba speciálně řešit. 
Jak na to?

Ono obtěžování je jen nejviditelnější formou 
neslušného chování, kterého máme kolem sebe 
plno a které denně tolerujeme. Kouření na za-
stávkách není pro nekuřáky o nic méně obtě-
žující, než bezdomovec dožadující se koruny. Ba 
co hůř, zápach bezdomovců je nepříjemný, ale 
nezabíjí. Nevadí nám čepování alkoholu podna-
pilým. Mlčíme k povolování nových heren – těm 
výrobnám na nešťasníky. Okolí kontejnerů ne-
cháváme zavalené. Vprostřed léta se pramálo 
staráme o pach svého trička, když se vracíme 

z práce tramvají. Jsme většinově lhostejní k ne-
pořádku kolem sebe. 

Jenže pokud lidé žijí v prostředí s vyšší mírou 
nepořádku, změní se i jejich osobní priority. Říká 
se tomu teorie rozbitého okna a vychází z celé 
řady vědeckých experimentů. Podle nich cesta 
k bezpečné čtvrti začíná opravováním rozbitých 
oken, likvidací vybydlených domů a pravidelným 

úklidem. Vědci umístili „nedbale” do schránky 
obálku tak, že bylo vidět v ní ukrytých pět eur. 
Počet krádeží se zvětšoval úměrně k nepořádku, 
který vědci vyráběli. V čistém prostředí kradlo 
13 procent kolemjdoucích, rozházené odpadky 
navýšily počet zlodějů na 25 procent a grafi tti 
zajistily 27 procent. Lidé zůstali stejní, měnilo se 
prostředí. 

Jaká je cesta k řešení našeho „problému”? 
Uklízejme ulice, svážejme odpad, jak je potřeba, 
nekuřme na zastávkách, zastavme herny. Žijme 
ve svém městě. Nepřežívejme v něm jen do ví-
kendového odjezdu. Vytvořme prostředí, v němž 
bude těžké být hulvátem. Uvidíte, že opilců 
i bezdomovců ubude a těch pár případů obtěžo-
vání vyřeší strážník, záchytka a záchranné sítě 
k tomu určené.

Josef Šlerka
člen Strany zelených
v Praze 8

„Opilí bezdomovci...” Můžeme to změnit. Hned.

 místech a obtěžování z jejich strany?

Chtít po zastupitelstvu jedné městské části, 
aby vyřešila problémy s opilými bezdomov-
ci, je nemožné. Nejedná se o problém, který 
lze řešit na lokální úrovni. Jakkoli je to těž-
ké, troufám si říct, že spolupráce naší městské 
části s městskou policií je na takové úrovni, 
že lze řešit alespoň ty lokality, na které nás 
upozorňujete. 

Je to vždy však běh na dlouhou trať a ne 
vždy je patrný výsledek. Pokud by se měla 
tato situace zlepšit, je třeba spolupracovat 
s pražským magistrátem a vypracovat celko-
vou koncepci péče o osoby bez přístřeší. Nej-
sem zastáncem hromadného ghetta za Prahou, 

to jen problém odsuneme k někomu dalšímu. 
Jedná se spíše o lepší provázanost neziskových 
organizací, sociálních a terénních pracovní-
ků, kooperaci s městskou policií a především 
pak i běžných občanů. Ne každý bezdomovec 

je fl ákač a ochlasta, poctivou prací sociálních 
úřadů a jejich terénních pracovníků lze navést 
ke správnému způsobu života alespoň něko-
ho. Zdůrazněna také musí být probační služba, 
protože část bezdomovců má za sebou trestní 
delikty. 

Pokud vás osobně někdo jako bezdomo-
vec obtěžuje, snažte se co nejrychleji odejít 
a nevyprovokovávat hádky. Až budete v kli-
du, kontaktujte městskou policii a upozorně-
te na agresivní chování a uveďte místo, kde 
ke konfl iktu došlo. Pokud máte problém s bez-
domovci v místě bydliště, upozorněte i měst-
skou část.

Libuše Terezie 
Vojtová
zastupitelka MČ Praha 8 
za TOP 09

Problém nelze řešit na lokální úrovni

Jako obyvatel sídliště Bohnice jsem si něko-
likrát říkal: „Díky Bohu, že tu nemáme metro.” 
A to z důvodu, který každý den vidím v Pra-
ze například v Kobylisích, na Palmovce nebo 
na Andělu, tedy na místech, kde se koncentrují 
jak bezdomovci, tak samozřejmě feťáci a kra-
bicoví alkoholici. Bohužel, už i celkem dobře 
odříznuté Bohnice se staly místem, kde je jim 
dobře. V okolí Botanické zahrady se povalují 
pod stromy, obklopeni haldou odpadků, a když 
začne přituhovat, tak vezmou útokem sídliště 
Bohnice, kde si zalézají do velkých panelových 
domů a vytvářejí si zde své teplé „úly”.

Přestože jsou podle nás společensky na dně, 
oni prostě pomoc nechtějí. Mnohá centra pro 
lidi bez domova se stávají jen levnou jídelnou 
a prevence nikde. Přitom zločinem jsou tito 

lidé ohroženi více než ostatní populace – jako 
pachatelé, ale i jako oběti. Těm, kteří dosud 
nebyli trestáni, hrozí ve zvýšené míře riziko, že 
trestný čin spáchají. Vede k tomu především 
hmotná nouze, ale i pohyb v kriminogenním 
prostředí.

Jak se říká, kde selhala prevence a ze zá-
kona č.108/2006 Sb. o sociálních službách se 

stal toaletní papír, má nastoupit represe. Bo-
hužel často bezzubá. Těžko budou bezdomov-
ci a žebráci pokutováni za žebrotu nebo jízdu 
na černo, když znají fi ntu s ukazováním karty 
pojištěnce, která není úředním dokladem. Kam 
by jim vlastně pokuta přišla a jak z toho ven? 
Stejně tak, jako se mnohé hospodyně inspirují 
z receptů našich prababiček. Zalistujme ve za-
žloutlém zákoně č.11/1918 nebo právní úpravě  
z roku 1920. Vytvořme odborná psychologická 
centra, ale i šatlavy a vše okořeňme zákonem 
o domovském právu a o potulce. Jinak nám ne-
zbývá nic jiného, než nosit v MHD obličejovou 
roušku, pak po ulici kráčet s krabičkou plnou ci-
garet a hrstí plnou drobných mincí. A to v tom 
lepším případě. Krásné léto všem.

Jiří Vítek
člen grantové komise MČ 
Praha 8 Volba pro prahu 8

Odborná prevence se vyměnila za jídelny
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18. 7. od 13:00  Tvoření z korálků

s pí V. Urbanovou - scarabeus

21. 7. od 9:30  Patchworková dílnička 

s Mgr. S. Kyselovou

Turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními 

památkami středních Čech pod vedením RnDr. M. Štulce 

jsou plánovány a operativně realizovány podle krátkodo-

bých  předpovědí  počasí. Sledujte proto aktuální infor-

mace o plánovaných akcích na nástěnce v CAP nebo

na tel. 283 881 848.

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
Centrum aktivizačních programů pro seniory, Burešova 1151/12, 1. patro
Tel.: 283 881 848, email. cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz 

20. 6. – 10. 7. 2011 Z DŮVODU PŘÍSTAVBY JÍDELNY ZAVŘENO

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–ČERVENEC 2011

PONDĚLÍ
 9 – 10 Přístup na internet 
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
13 – 16 Přístup na internet 
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848

ÚTERÝ
 8 – 12 Přístup na internet
13 – 14.30 Přístup na internet
16 – 17 Zdravotní cvičení a výuka lidových tanců 
  – 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)
10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví (pí Ing. Kovařínská)
10 – 10.50 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 11.50 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
  (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

13 – 16 Přístup na internet 
13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
  pí Bc. Novotná)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
9.30 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
  lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička) od 21. 7.
13 – 14.30 Přístup na internet

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede PhDr. Holá) 
 8 – 12 Přístup na internet
10 – 11 Posilování paměti (vede PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 

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

Červnová výtvarná dílna v CAP s místostarostkou Prahy 8 Vladimírou 
Ludkovou byla věnována krásným organzovým květinovým brožím, 
které jsou vkusným doplňkem pro slečny i dámy
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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

12. 7. ÚTERÝ VYCHÁZKA z FLORY směr OHRADA
 Sraz na stanici Šimůnkova autobus č. 136 ve 13.00 hod
 Pod vedením paní Věry Dvořákové

28. 7. ČTVRTEK VYCHÁZKA GRÉBOVKA 
 Sraz na Ládví ve 13.00 hod u fontány
 Pod vedením paní Marie Froňkové

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 13. 7., 20. 7. a 27. 7.
 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)

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 3. 8. a 10. 8.
 Hole vlastní, nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením paní Ivy Hubené

Burza seniorů - Program na ČERVENEC 2011

Zdravotní a sociální péče

Příprava na SRPEN 2011

GERONTOLOGICKÉ CENTRUM, PRAHA 8

přijme do svého kolektivu

VYUČENÉHO KUCHAŘE/KU S PRAXÍ
do směnného provozu 

Nástup možný ihned.

Bližší informace pí. Kubištová
na telefonu 602 380 071 nebo 286 883 676

www. gerontocentrum.cz
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Zdravotní a sociální péče

Záchrana tonoucího je těžká a nebezpečná
Léto i prázdniny jsou tu a spolu s nimi i časté pobyty u vody spojené s koupáním. Nejvážnějším nebezpečím při koupání jsou 
různé úrazy a utonutí. Nebezpečné a časté je i poranění páteře.

JAK POSKYTOVAT 
PRVNÍ POMOC

Utopení hrozí všude tam, kde 

nedodržujete bezpečnost (jízda 

na kanoích a lodičkách) či po-

kud přeceníte své síly. Pokud se 

někdo topí, dochází k vdechnutí 

vody do plic a uzavření dýchacích cest. Smrt na-

stává v důsledku nedostatku kyslíku v těle. 

Jaké jsou tedy zásady bezpečnosti? 
1. Je-li to možné, nekoupejte se sami.

2. Do vody nechoďte s plným žaludkem a nepijte 

alkohol. Po jídle počkejte minimálně jednu hodinu. 

3. Neplavte do blízkosti plavebních drah. 

4. Nechoďte plavat, když jste unaveni nebo roz-

páleni. 

5. Neplavejte a neskákejte do vody tam, kde to 

neznáte a nevidíte, co je pod hladinou.   

6. Jdete-li plavat dál od břehu, zajistěte si dopro-

vod, popřípadě aspoň informujte své známé. 

7. Když cítíte únavu nebo vás chytne křeč, odpo-

čiňte si. 

8. Děti bez záchranných vest nepatří do lodiček. 

Stát se však může cokoli. Jestliže jste svědky situ-

ace, kdy se někdo topí, nevrhejte se bez rozmyslu 

do vody s cílem zachraňovat. Záchrana tonoucího 

je velmi těžká a nebezpečná, někdy se utopí i sám 

zachránce. To však neznamená, že budeme jen 

stát na břehu a volat pomoc. 

Několik rad při zachraňování: 

1. Rozhlédněte se, zda se nedá tonoucímu něco 

podat nebo hodit ze břehu, aby se zachytil (dlouhá 

větev, tyč, kruh, svázané oblečení do provazu…). 

Osobní zásah je ta poslední možnost.    

2. Když budete pro někoho skákat, sundejte si ob-

lečení a boty. Neskákejte z velké výšky a tam, kde 

to neznáte nebo nevíte, co je pod vodou. Hrozí, že 

se smrtelně poraníte.                  

3. Plavejte vždy s hlavou nad vodou – pokud zmizí 

tonoucí pod hladinou, budete vědět kde.                                 

4. Je-li to možné, vezměte si s sebou záchran-

né pomůcky (kruh, prázdná PET lahev…), které 

v nouzi můžete tonoucímu nabídnout místo svého 

těla. 

5. Tonoucího chytněte a táhněte za bradu k nej-

bližšímu břehu. 

6. U utopeného, který nedýchá, po vytažení z vody 

okamžitě zahajte umělé dýchání a masáž srdce 

v poměru dva vdechy a třicet stačení. Když se vám 

povede člověka oživit, vykašle vodu sám. 

7. Zajistěte příjezd sanitky a lékaře.

Úrazy při skocích do vody
Mezi nejčastější úrazy při koupání patří poškoze-

ní páteře s různým stupněm ochrnutí. Dále si člo-

věk svou neopatrností může způsobit otřes mozku 

či jiná zranění hlavy. Důvodem je skákání z velkých 

výšek a tam, kde nevíme, jak vypadá dno daného 

místa (skalní výčnělek či nedostatečné množství 

vody). Dříve, než se rozhodnete skočit do vody, 

zjistěte si, jaké jsou podmínky pro koupání. 

Abyste se vyhnuli nechtěným úrazům z uklouz-

nutí a šlápnutí na ostrý předmět, noste u vody 

boty.

Libuše Terezie Vojtová, lektorka první pomoci

Více na www.kurzprvnipomoc.cz

Pozor na letní radovánky, mohou být velmi nebezpečné

V Poliklinice Mazurská se opravuje topení 
Polikliniku v Mazurské ulici v Troji čeká v letních měsících nutná oprava vytápění, včetně výměny výmění-

kové stanice. Na ordinační doby tamních lékařů to nebude mít žádný vliv.

„Chci se pacientům a lékařům omluvit za dočasné nepohodlí, ale rekonstrukce je nezbytná. Její prázdni-

nový termín jsme zvolili proto, že toto období bývá z hlediska vytíženosti polikliniky nejslabší,” vysvětlila 

zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.

Poliklinika Mazurská je po Fakultní nemocnici Na Bulovce nejvýznamnějsím zdravotnickým zařízením 

na území osmé městské části. -red-

Foto: verpa
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Praha 8 získala „sociální automobil”
Zástupci osmé městské části spolu s ředitelkou 

OÚSS Praha 8 Miroslavou Holou (vlevo) převzali vůz 

Renault Kangoo, který v rámci projektu „Sociální au-

tomobil” poskytla fi rma Kompakt, s. r. o. „Automobil 

je určen pro Obvodní ústav sociálně zdravotnických 

služeb Praha 8 s tím, že tímto vozem bude zajišťo-

vána sociální a pečovatelská péče. Mám tím na mysli 

například rozvoz jídla či pomoc při zajištění chodu 

domácnosti,” řekla zástupkyně starosty Praha 8 Vla-

dimíra Ludková (vpravo). 

Projekt „Sociální automobil” je postaven na re-

klamním základě, kdy jsou podnikatelům a fi rmám 

z dané oblasti, v tomto případě z Prahy 8, pronajímá-

ny reklamní plochy na karoserii vozu. Firma Kompakt 

se tak tímto projektem snaží o zlepšení vozového 

parku v ústavech a zařízeních, jež jsou zaměřeny 

na poskytování pomoci potřebným spoluobčanům 

– stejně jako podnikatelé a fi rmy, kteří si na voze 

zaplatí reklamu. Sociální automobil je poskytován 

na šest let. Nad akcí převzal záštitu starosta Prahy 8 

Jiří Janků. -hš-

Pečovatelská služba, nebo osobní asistence?
Občanské sdružení Hewer nabízí obojí

Zatímco pečovatelská služba je 

českými seniory hojně využívána, 

osobní asistence je spojována spí-

še s osobami se zdravotním posti-

žením. Osobní asistence je přitom 

vítaným doplňkem pečovatelské 

služby právě pro seniory.

„Většina pečovatelských slu-

žeb má stanovenu pracovní dobu 

od rána do odpoledne pět dní 

v týdnu. Osobní asistence je při-

pravena zajistit uživatelům pomoc 

se sebeobsluhou, jídlem, nákupy 

a hygienou, kdykoliv to potřebují, 

třeba večer, v noci, o víkendu nebo 

ve svátek. Kombinace obou sociál-

ních služeb je proto možností, jak 

zůstat co nejdéle v domácím pro-

středí bez zvýšených zdravotních 

a bezpečnostních rizik,” vysvětlu-

je Lukáš Stárek, vedoucí středis-

ka osobní asistence občanského 

sdružení Hewer.

Uživatel služby osobní asistence 

si může být jist, že k němu bude 

docházet stále stejná osoba a kdy-

koliv může požádat o její výměnu 

za někoho jiného. V objednaných 

hodinách vykonává osobní asis-

tent přesně to, co si uživatel pře-

je – může pomáhat, obstarávat, či 

jen „dělat společnost”.

„V moderní společnosti často 

neplatí dřívější role a funkce ro-

diny, proto musí být nahrazeny 

jinými nástroji. Umožnit seniorům 

a zdravotně znevýhodněným zů-

stat doma a zároveň nepřetěžovat 

rodinné příslušníky, to je úkolem 

jak pečovatelské služby, tak osob-

ní asistence. V době, kdy se pečo-

vatelky a pečovatelé věnují svým 

vlastním rodinám, může pomoci 

právě osobní asistence, která po-

skytuje služby nepřetržitě 24 ho-

din denně, včetně víkendů a svát-

ků,” dodává Lukáš Stárek.

Služba osobní asistence je 

v Praze dostupná například na te-

lefonním čísle 274 781 341. Více 

informací najdete na www.pecova-

tel.cz. -red-

Kontakt:
Lukáš Stárek
Hewer o. s. 
tel. č.: 274 781 341
e-mail: praha@pecovatel.cz

Zdravotní a sociální péče

Klient osobní asistence má jistotu, že k němu bude docházet stále stejná 
osoba. Kdykoli může požádat o její výměnu 
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Děti se loučily s mateřskými školami
Obdobně jako v jiných mate-

řinkách se na školní zahradě MŠ 

Štěpničná konala tradiční rozlučka 

s předškoláky. Tentokráte pasovala 

děti na školáky zpěvačka Inka Rybá-

řová, která pro ně měla připravený 

hudební pořad s názvem Námoř-

nický bál. Celé pasování dětí bylo 

tematicky zaměřeno na vyplutí ma-

lých námořníků z bezpečných vod 

školky do rozbouřených vln základní 

školy. Nechyběl ani oblíbený klaun 

Rybička, který s dětmi celé odpoled-

ne poctivě dováděl. Na školní zahra-

du přibyla nedávno tygřice v životní 

velikosti, a tak se využilo situace 

a děti ji pokřtily jménem Daisy. Ne-

chybělo ani báječné občerstvení 

s rozlévanými nápoji a palačinkami 

s různými náplněmi.

Letos poctil malé předškoláky ná-

vštěvou i radní Prahy 8 pro oblast 

školství Martin Roubíček, který podě-

koval ředitelce školy Romaně Fuch-

sové a celému kolektivu za vzornou 

přípravu akce a zároveň popřál před-

školákům úspěšný vstup do školy.

Poděkování patří také Klubu ro-

dičů fungujícímu při této mateř-

ské škole. Ten se podílel zejména  

na technické stránce celé akce, kte-

rá dopadla výborně a dětem se moc 

líbila.  -red-

MŠ Korycanská, díky...
Tento červen byl pro naši rodinu 

významným mezníkem. Defi nitiv-

ně pro nás skončilo školkové ob-

dobí. Když ve školce končil starší 

syn, byl už na světě mladší a vě-

děli jsme, že se za chvilku vrátí-

me. Ale teď už fakt končíme. Kon-

čí mladšímu synovi bezstarostné 

dětství a začínají povinnosti, kte-

rých se už celý život nezbaví, což 

si teď ještě samozřejmě neuvědo-

muje.

Děkujeme proto MŠ v Kory-

canské ulici v Čimicích, kam jsme 

jezdili celkem šest let zpoza lesa 

z Kobylis, přestože tu také školku 

máme. Jezdili jsme kvůli paní ře-

ditelce, která školku skvěle vede, 

kvůli všem paním učitelkám, neje-

nom těm našim, Marušce a Sláv-

ce, jezdili jsme kvůli Věrce, jezdili 

jsme kvůli všem vánočním i závě-

rečným besídkám, kvůli posezení 

pro maminky, kvůli oslavám na-

rozenin dětí. Víc už nenapíšu, už 

teď mám oči zalité slzami. Smutný 

konec školního roku …

 Rodina Lisákova

Školství

...bude se nám stýskat
Mottem mateřské školky Za Invalidovnou je název zná-
mé knihy Roberta Fulghuma „Všechno, co opravdu po-
třebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce”. Z vlast-
ních zkušeností nabytých spolu s dcerou, která tuto 
školku čtyři roky navštěvovala, musím říci, že místní 
kolektiv (a to včetně uklízeček i kuchařky) pod vedením 
paní ředitelky tento citát skvěle naplňuje a bylo nám ctí, 
potkat se s lidmi, jež svoji práci mají rádi a věnují se jí 
s nasazením dnes ne zcela běžným. Sice se nám oběma 
bude po všech stýskat, ale vzpomínat budeme s láskou 
a dlouho ‒ vždyť základy vědomostí, dovedností a sluš-
ného chování zde získané nás budou provázet po celý 
život. 
 Alexandra a Zdena Motyginovy

Končící předškoláci z Mateřské 
školy Štěpničná si zahráli na ná-
mořníky. Pokřtili také novou tyg-
řici v životní velikosti, která zdobí 
areál školky

Foto: verpa

Foto: verpa
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Školství

Ve střelecké soutěži uspěla ZŠ Glowackého 
Dlouhodobá soutěž základních 

škol v Praze 8 ve střelbě ze vzdu-
chovky o Putovní pohár Obvodního 
mysliveckého spolku Praha 8 vyvr-
cholila začátkem června. Tak jako 
ve vyřazovacích kolech poskytla 
soutěži útočiště Základní škola 
U Školské zahrady, konkrétně tedy 
zahrada její družiny, a střílelo se 
s oporou na deset metrů nejdříve 
na sportovní a pak na lovecké terče 
(srnec). Do fi nále se kromě „domá-
cího” týmu probojovala z dvanácti 
přihlášených škol šestičlenná druž-
stva Základní školy Glowackého 
a Základní školy Lyčkovo náměstí.

Celé střelecké dopoledne, po-
slední z pěti, jeho hlavní organi-
zátoři, myslivci z Prahy 8, kteří 
ve spolupráci se školským odbo-
rem Úřadu Městské části Praha 8 
projekt připravili, pojali opravdu 
po myslivecku. A tak zatímco jed-
no družstvo vždy střílelo, další dvě 
mohla sledovat ukázky lovecké ky-
nologie nebo sokolnictví a vůbec 
získat bližší informace o myslivosti 
a myslivcích, o něž projevovali sou-
těžící dívky a kluci značný zájem.

Slavnostní zahájení i slavnost-
ní vyhlášení výsledků a předávání 
cen pak podbarvovaly fanfáry my-
sliveckého trubače. Ty ceny – po-
háry, diplomy a tašky s myslivec-
kou literaturou pro děti a mládež 
od časopisu Myslivost – předávali 
člen Myslivecké rady Českomorav-
ské myslivecké jednoty a předseda 
její Kulturně propagační komise 
Miroslav Wolf, radní Městské části 
Praha 8 pro školství Martin Rou-

bíček a předseda Obvodního mys-
liveckého spolku Praha 8 Jaroslav 
Šprongl.

Pro hlavní cenu, onen putovní 
pohár, si došla kapitánka družstva 
ZŠ Glowackého Dominika Paťko-
vá (624 bodů), na druhém místě 
skončil tým ZŠ Lyčkovo náměstí 
(596 bodů) a jako třetí se umístila 
ZŠ U Školské zahrady (576 bodů). 
Všechna tři družstva se oproti vy-
řazovací části výrazně zlepšila, což 
napovídá, že v jejich řadách je dost 
talentů, s nimiž by se vyplatilo pra-
covat. 

Navíc byli jako nejlepší střelkyně 
a střelec fi nále vyhlášeni Marie Ho-
chmanová (ZŠ U Školské zahrady) 

s nástřelem 124 a Otto Šleger (ZŠ 
Glowackého) s nástřelem 135. Ten 
byl mimochodem nejlepší i ve vy-
řazovací části soutěže. O vyrovna-
nosti svědčí fakt, že prvních šest 
střelců dělilo jen šest bodů.

Můžeme určitě říci, že fi nále, 
kterému přálo i počasí, se vyda-
řilo, ostatně jako celý projekt. 
Školy i školský odbor s hlavními 
mysliveckými pořadateli velmi 
dobře spolupracovaly, a tak se po-
dařilo přinést nový atraktivní pr-
vek do volnočasových aktivit dětí 
a mládeže na Praze 8. Spokojení 
odcházeli i závodníci – a nejen ti, 

kdo si odnesli poháry a další ceny. 
Všichni, kdo se kolem střelecké 
soutěže točili, věří, že pohár bude 
opravdu putovní a za rok se zase 
sejdeme u vzduchovek, možná 
i ve větším počtu, tedy i s těmi ško-
lami, které první ročník vypustily.    

Na druhé straně místní myslivci 
obohatili své aktivity o zajímavý 
způsob, jak zábavnou soutěžní for-
mou naší nejmladší generaci přiblí-
žit svou činnost a získat v ní když 
ne přímo nové adepty, tak alespoň 
příznivce s pochopením dějů v pří-
rodě a významu myslivců při jejich 
ovlivňování. -rw-

Nejlepší střelec fi nále i vyřazovací části soutěže Otto Šleger ze ZŠ Glowackého míří na terč

Poháry pro nejlepší předával radní Prahy 8 pro oblast školství Martin Roubíček

FINÁLE SOUTĚŽE VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY

Pořadí škol:
1. ZŠ Glowackého 624 (481/143)
2. ZŠ Lyčkovo náměstí 596 (455/141)
3. ZŠ U Školské zahrady 576 (448/128)

Nejlepší jednotlivci ve fi nále:
1. Oto Šleger (ZŠ Glowackého) 135 (87/48) 
2. Daniel Kopejska (ZŠ Lyčkovo náměstí) 134 (85/49)
3. Matěj Buchal (ZŠ Lyčkovo náměstí) 132 (86/46)
4. Michal Vališ (ZŠ Lyčkovo náměstí) 131 (85/46)   
5. Karel Tonninger (ZŠ Glowackého) 129 (80/49)
6. Robert Šimice (ZŠ Glowackého) 129 (83/46)

Nejlepší dívka:
Marie Hochmanová (ZŠ U Školské zahrady) 124 (80/44)  
V tabulkách je první číslo celkový nástřel, v závorce jsou pak body 
na sportovní terče a body na lovecké terče.
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Výherci soutěže o bezpečném internetu převzali ceny 
Slavnostní předání cen vítězům 

soutěže základních škol a víceletých 

gymnázií z Městské části Praha 8 

„Ozvěny dne bezpečnějšího interne-

tu” se uskutečnilo 14. června. Sou-

těž byla vyhlášena v březnu tohoto 

roku a jejím cílem bylo rozšířit mezi 

dětmi povědomí o úskalích a ne-

bezpečích, která na ně mohou čí-

hat na internetu. „Úkolem dětí bylo 

vytvořit letáček s poselstvím, že ne 

vždy je používání internetu bezpeč-

ná záležitost. Internet je důležitým 

zdrojem informací a zábavy, avšak 

nepoučený uživatel může být snad-

no terčem útoku různých podvod-

níků a dokonce se může stát obětí 

kyberšikany,” uvedla iniciátorka 

soutěže radní Markéta Adamová.

Jednalo se o první ročník soutě-

že a vzhledem k velkému zájmu ze 

strany dětí určitě nepůjde o ročník 

poslední. Děti soutěžily ve třech 

kategoriích, rozdělené vždy podle 

tříd a to sedmé, osmé a deváté 

ročníky.

Vítězové, které vybrala šesti-

členná porota, přišli do obřadní 

síně Libeňského zámku a převzali 

od radních Markéty Adamové a Mar-

tina Roubíčka věcné ceny a diplomy. 

Všichni se tak mohou radovat z fl ash 

disků, poukázek do knihkupectví 

a upomínkových předmětů. Jedno 

dílo zaujalo porotu natolik, že se 

rozhodli jej ocenit, ačkoliv nesplnilo 

přesně zadání – jednalo se totiž o vi-

deo, nikoliv letáček. Žák sedmé třídy 

za něj získal zvláštní ocenění poroty.

„Jako radní Prahy 8 pro oblast 

školství podporuji aktivity, které 

žáky učí čelit kritickým situacím, 

případně vůbec se do nich nedostá-

vat. Kromě bezpečného internetu 

může být dalším příkladem chys-

taná výstavba dopravního hřiště 

v areálu ZŠ Glowackého či výuka 

první pomoci na základních ško-

lách,” informoval Roubíček.

Vítězné návrhy jsou k vidění 

na stránkách www.praha8.cz v sek-

ci aktuality. -jf-

V ZŠ Glowackého rozvíjí výuku informatiky
Rozšířená výuka informatiky na základní ško-

le Glowackého má již dlouholetou tradici. První 

šesťáci odstartovali výuku práce s počítačem 

ve školním roce 2001/2002. Řada těchto průkop-

níků dnes úspěšně studuje na vysokých školách 

obory informačních technologií. Znalosti získané 

na základní škole však využili téměř všichni v ná-

sledném studiu na středních školách, kde mnozí 

působili jako asistenti učitelů informatiky či dokon-

ce jako správci počítačové sítě.

Výuka informatiky je na škole rozdělena do zá-

kladních bloků, které jsou postupně upravovány 

dle aktuální potřeby a schopnosti studentů. Dnes 

nastupující žáci jsou již mnohem zkušenější a zna-

lejší oproti svým předchůdcům z počátku minulého 

desetiletí. Odpadá tak nutnost věnovat se zdlou-

havě nejprimitivnějším činnostem, naopak zbývá 

čas pro složitější projekty.

V šestém ročníku se žáci naučí práci s operač-

ním systémem Windows a získají velké zkušenosti 

s textovým editorem Word. Závěr šestého ročníku 

je věnován tvorbě prezentací v PowerPointu. Kaž-

dý žák vytvoří prezentaci na volné téma a svou 

práci následně odprezentuje před svými spolužá-

ky. Sedmý ročník je zaměřen na práci s Excelem, 

především pak na využití různých funkcí a práci 

s grafy. V letošním školním roce byla na návrh 

studentů zařazena i tvorba vlastních funkcí a pro-

gramování maker ve VBA. Osmý ročník je dále 

zaměřen na grafi ku, webdesign, tvorbu webových 

stránek v HTML a programování skriptů v jazyce 

PHP s napojením na databázi MySQL. V devátém 

ročníku je vyučován hardware, konfi gurace počí-

tače, topologie sítí. Čas zbývá i na činnosti, o kte-

ré projeví zájem samotní studenti, jako například 

základy programování Windows aplikací ve Visual 

Basicu. V průběhu výuky jsou zařazována teoretic-

ká témata z oblasti autorského práva, bezpečnos-

ti, kyberšikany…

Samozřejmostí je, že výuka probíhá vždy 

na nejaktuálnějších verzích software. Ihned s uvol-

něním Windows 7 se výuka přeorientovala na tento 

operační systém, podobně tomu bylo se zavedením 

Offi ce 2010. Škola je zapojena jako jedna z mála 

základních škol do projektu MSDN Academic Alli-

ance, díky čemuž má přístup k nejaktuálnějším 

verzím software fi rmy Microsoft. V rámci tohoto 

projektu mohou i žáci, kteří procházejí výukou, in-

stalovat software včetně jakékoliv verze operační-

ho systému v libovolné jazykové mutaci na svých 

domácích počítačích, a to zcela legálně a zdarma.

Škola neustále modernizuje své učebny infor-

matiky. Nejnověji byl zaveden systém virtualiza-

ce pro doručování desktopů na jednotlivé stani-

ce v učebně z image uloženého na serveru. Tato 

technologie zpřístupňuje žákům i funkce, které 

byly dříve z důvodu bezpečnosti zakázány a utaje-

ny. Nyní mohou žáci bez rizika poškození čehokoliv 

experimentovat s nastavením systému, prová-

dět úpravy v registrech atd. Ať provedou cokoliv, 

po restartu počítače je opět vše v naprostém po-

řádku a „zhroucený počítač” je opět připraven pro 

práci s dalším studentem.

I ve školním roce 2011/2012 začnou výuku 

informatiky dvě skupiny šesťáků. Zbývá obsadit 

poslední volná místa, což je příležitost nejen pro 

méně úspěšné uchazeče o studium na osmile-

tých gymnáziích, ale pro všechny, kdo mají zájem 

o obor a chtějí se naučit využívat počítač jinak než 

ke hraní počítačových her. -vk-

Většina žáků využije získané znalosti v dalším 
studiu  

Školství

Ceny úspěšným účastníků soutěže předali radní Markéta Adamová 
a Martin Roubíček

Foto: verpa
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Mimi den přilákal rodiče s dětmi

A-Centrum se sídlem v Karlíně ve Vítkově ulici 

(www.acentrum.eu) již mnoho let provází ženu 

a rodinu v těhotenství, při porodu a násled-

ném rodičovství s nabídkou přednášek, cvičení, 

workshopů, kurzů a dalších aktivit. Centrum na-

bízí velmi příjemné prostředí, nadšené profesio-

nály a radu pro každou situaci v etapách života 

ženy i rodiny.

 

Babyboom aneb centrum pro rozvoj dětí na-

bízí docházku s celodenním hlídáním, vč. stravo-

vání, pestrého programu a doplňkových služeb 

jako je webkamera, návštěva lékařů. Nové cen-

trum najdete na adrese Sokolovská 137 v Libni 

a více informací na www.babyboomskolka.cz.

CID tedy Centrum integrace dětí, o. s. je 

dlouhodobě působící volnočasovou neziskovou 

organizací v srdci Karlína v Peckově ulici s na-

bídkou programů pro celou rodinu. Jeho hlavní 

cílovou skupinou jsou děti ze sociálně znevýhod-

něného prostředí, děti se zdravotním omezením, 

ale cestu si do něj nachází mnohem širší skupina 

zejména karlínských rodičů. Více o nich na www.

volny.cz/pecicka-cid.

Dětský koutek Korábek v Libni v ulici U Li-

beňského pivovaru sídlí pár metrů od oblíbené 

prodejny s dětskými kočárky a dětským zbožím. 

Služba dětského koutku nabízí hlídání dětí od 

2,5 roku. Informace o objednání, programu, vy-

bavení herničky a další najdete na www.korabek.

cz, www.kocarky-praha.cz.

Dům dětí a mládeže Karlínské Spektrum je 

karlínskou stálicí pro děti všech věkových katego-

rií. Pro ty nejmenší je zde již rok fungující Cent-

rum pro předškolní děti Kostička (CPD Kostička), 

které nabízí dopolední a odpolední vzdělávací 

program pro děti od 3 do 5 let. Děti tráví svůj čas 

ve skupině maximálně 15 dětí vedené kvalifi ko-

vanými pedagogy. CPD je novinkou v péči o před-

školní děti a lze ho považovat za profesionální 

alternativu mateřské školy. O CPD více na www.

ddmpraha.cz – v sekci Karlínské spektrum.

Mateřské centrum Benjamin je projektem 

občanského sdružení Komunitní centrum U Jáko-

bova žebříku a jeho bohatá nabídka zaměřená 

na rodiče a nejmenší děti zahrnuje vedle aktivit 

pro rodinu i další kulturní a sociální programy. 

Další informace na www.kosteljakob.cz.

Kindergarten – česko-anglické jesle a školka 

sídlí od května 2011 v Karlíně ve Vítkově ulici. 

První školka spolupracující s MENSOU přijímá děti 

již od 18 měsíců, nabízí laskavý a individuální pří-

stup k dětem a garantuje minimální počet dětí 

na učitele. Podrobnosti na www.kindergarten.cz.

Kulich o. s. pečuje o děti již třetím rokem na ad-

rese Novákových v Libni a nabízí vedle herny 

a hlídání řadu kurzů jako je keramika, hudební 

školička, tancování a další. Kulich pořádá v prů-

běhu roku i řadu mimořádných akcí pro celou ro-

dinu v centru i v přírodě. Více informací na www.

os-kulich.org.

Modrý tygřík aneb centrum rodinných aktivit 

nabízí programy pro děti, ale také maminky před 

i po porodu. Na programu najdete plavání kojen-

ců, mimi tělocvik, cvičení rodičů s dětmi, hlídání 

a miniškoličku, cvičení pro těhotné a další. Více 

informací na www.modrytygrik.cz.

Mateřská škola Motýlek se specializací na an-

gličtinu nabízí denní docházku vč. individuálního 

hlídání dětí a řadu kurzů jako je zmíněná angličti-

na, dále jóga pro děti, keramika, hudební průpra-

va, logopedické procvičování, arteterapie a další 

zajímavé kurzy pro celkový rozvoj dítěte. Více 

informací na www.skolkapraha.eu.

ProJesle – soukromé jesle v Budyšínské ulici 

v Dolních Chabrech nabízí dětem kvalitní stravu 

v certifi kaci bio. ProJesle jsou jediné jesle v České 

republice zařazené do projektu CountryLife, který 

je realizován pod záštitou ministerstva zeměděl-

ství. Další informace na www.projesle.cz.

Rodinný klub o. s. najdete v Praze 7 na Orte-

nově náměstí, což není tak daleko, ale část jeho 

aktivit (cvičení) se odehrává i v Praze 8. Sdružení 

nabízí školičku pro děti od 2 do 5 let, herničku, 

zábavná pravidelná pásma Beruška a Brouček, 

prostor pro oslavy dětských narozenin, boha-

tou nabídku cvičení pro větší děti a ženy. Více 

na www.rodinnyklub.com.

Salesiánský klub mládeže Praha-Kobyli-
sy provozuje školičku pro nejmenší otevřenou 

od pondělí do čtvrtka a na Kobyliském náměstí 

nabízí i Klub maminek „U Svišťů”. Více na www.

kobylisy.skm.cz.

Dětský klub Osmík a Karlík zřídila, provozu-

je a fi nancuje pro společný čas nejmenších dětí 

a rodičů Městská část Praha 8. Oba kluby nabízí 

malou herničku pro pobyt rodičů a dětí, pravi-

delné i mimořádné aktivity v klubu i mimo jeho 

prostory. Více na www.detskekluby.cz. -vl, pb-

Druhý ročník Mimi dne v Thomayerových sadech přitáhl desítky rodičů s nejmenšími dětmi, pro které byl připraven zábavný 
program s malou svačinkou. Smyslem akce je setkání rodičů s ostatními, předání zkušeností a získání informací od organiza-
cí, jež se zaměřují na péči o děti od nejranějšího věku. Na akci se rodičům představily následující organizace:
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Nejsympatičtějším brankářem je Sňozík 
V Divadle pod Palmovkou se ode-

hrál Desátý ročník ankety o nejsym-

patičtějšího brankáře fotbalové se-

zony. Nejsympatičtějšího brankáře 

fotbalové sezony 2010 ‒ 2011 určila 

anketa deníku Metro. Stal se jím Ka-

pitán Bohemians 1905 Radek Sňozík. 

V anketě Společnosti přátel Vlasty 

Buriana dostal 27 bodů a o deset 

hlasů porazil druhého Romana Pav-

líka z mistrovské Plzně. Celá akce se 

konala pod záštitou starosty Městské 

části Praha 8 Jiřího Janků. 

„Při této příležitosti si připomíná-

me také 120. výročí narození na-

šeho legendárního komika Vlasty 

Buriana, který byl nejen úžasný he-

rec a mecenáš zoologické zahrady, 

milovník starých aut, ale především 

byl i brankářem Sparty. Věřím, že 

by se mu akce líbila,” řekl Janků. 

Slavnostní večer byl organizá-

tory pojat jako Večer šampionů. 

Vystoupila juniorská mistryně svě-

ta v aerobiku Anička Pačesová, 

klavírista Radim Linhart, který je 

zapsán v Guinnesově knize rekor-

dů. Další rekord, tentokrát světo-

vou premiérou bylo mezinárodní 

vystoupení Superstar. S vítězkou 

dánské Superstar zazpíval čes-

ký vítěz Zbyněk Drda se skupi-

nou Soul of Victory. Do síně slávy 

česko-slovenských brankářů byli 

uvedeni Miroslav Mařinec ze Slavie 

Praha, ostravský gólman Vladimír 

Mokrohajský a ze slovenské Trnavy 

si přijel pro poctu Jozef Gery. Ceny 

jim nepředával nikdo jiný, než le-

gendy československé kopané. 

Antonín Panenka, Jan Berger, Vác-

lav Mašek a Karol Dobiáš. -rw-

Vítěz ankety Radek Sňozík přebírá trofej pro nejsympatičtějšího brankáře

Anketu pořádala Společnost přátel Vlasty Buriana. Její předseda Pavel 
Holík (vlevo), starosta Prahy 8 Jiří Janků (uprostřed) a sólista opery 
Národního divadla František Zahradníček 

(Placená inzerce)
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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  
3D kino – virtuální průlet Langweilovým 
modelem Prahy. 
Muzeum pro děti – vítejte 
ve středověkém domě

VÝSTAVY 
Karlín – nejstarší předměstí Prahy 
do 6. 11. 2011            
Jiří Sozanský – Metropolis do 11. 9.2011

Archeologické programy pro zájmové 
skupiny
Na archeologický program se objednávejte 
minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921 
nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.

Multikulturní programy
Na multikulturní program je nutné se 
předem objednat na tel. 221 709 669 
nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz
Žijí s námi, žijeme s nimi

Komentované prohlídky
Na komentované prohlídky se 

objednávejte na tel.: 221 709 677, 
721 330 470 nebo na emailu: edu@
muzeumprahy.cz 

PROGRAMY
PRO VEŘEJNOST
Archeologické programy 
pro děti a dospělé

Akademie volného času
Více informací na www.muzeumprahy.cz 
nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: 
suska@muzeumprahy.cz

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, 
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
Otevřeno: denně mimo pondělí 
od 9 do 18 hodin. 
Vstupné: základní 120 Kč, snížené 
(studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, 
děti do 6 let a invalidé zdarma, školní 
skupiny 30 Kč (pedagogický dozor 
zdarma). 
Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno 
do 18 hodin, vstup pro žáky, studenty 
a seniory zdarma, ostatní 10 Kč.
Poslední středa v měsíci prodloužená 
otevírací doba do 20 hodin.

www.muzeumprahy.cz

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Zimní olympionici vyhráli plážovou exhibici 
Letní a zimní olympionici se utkali v již tradiční 

exhibici v plážovém volejbalu v Beachklubu Lá-

dví v Chabařovické ulici. Z vítězství se radoval 

tým Tomáše Krause, Michala Novotného, Dušana 

Kožíška a Ester Ledecké, který porazil osobnos-

ti reprezentující Londýn 2012 v čele s britskou 

velvyslankyní Sian MacLeod, nejlepším házenká-

řem světa Filipem Jíchou a deblkanoisty Jarosla-

vem Volfem s Ondrou Štěpánkem.

Vítězství si překvapivě vybojovali zimní olym-

pionici a tím vyhráli sázku o let s mistrem světa 

v letecké akrobacii Markem Hykou. Tentokráte 

ale nešlo o branky, body, sekundy. Smyslem 

exhibice bylo podpořit sportovní aktivity dětí 

z dětských domovů. Všichni sportovci podepsali 

volejbalový míč, který byl předán britské velvy-

slankyni a bude vydražen na charitativní účely.

Celý den byl v Beachklubu Ládví ve znamení 

sportovního dne, kterého se zúčastnily dětské 

domovy z Dolních Počernic, Nymburka, Pyšel, 

Tychlova, výchovného ústavu na Klíčově, ale 

také žáci pražských základních škol. Ti se zú-

častnili turnaje v plážové přehazované, kroketu 

a pétanque. Díky aktivitě www.jakresuscitovat.

cz se také naučili základy první pomoci, pro pří-

pad, že by se něco stalo jejich kamarádům.

Pravidelný účastník akce snowboardista Mi-

chal Novotný dodává: „Podle mě je hrozně důle-

žité, aby všechny děti dostaly naději a motivaci 

něčeho v životě dosáhnout. Ne každý má štěstí, 

že vyrůstá v úplné rodině. Ale i ten, kdo nemá 

ideální postavení na startovní čáře životem, musí 

získat příležitost, aby se dostal nahoru. A proto 

je dnešní akce moc prospěšná.” Akci podpo-

řily Městská část Praha 8, hlavní město Praha 

a nadace Naše dítě. Podrobnosti najdete na 

www.beachklubladvi.cz. -jh, pb-

Snowboardista Michal Novotný (vlevo) blokuje 
nejlepšího světového házenkáře Filipa Jíchu

Sport

Hokejbal v Čimicích už i pro nejmenší
Nový sportovní oddíl SHM Re-

bel Praha 8 byl založen 29. dubna 

2011 a je tak vůbec nejmladším 

klubem na české hokejbalové mapě. 

„Od prvních krůčků můžeme vy-

užívat pomoci a zkušeností jednoho 

z nejpovolanějších – Sportovního 

klubu Spectrum Praha, který nám 

zároveň poskytuje azyl ve svém 

komplexně vybaveném čimickém 

hokejbalovém areálu u ZŠ Libčická,” 

přibližuje předseda klubu Tomáš Ko-

pecký. „S SK Spektrum Praha bude-

me také spolupracovat na realizaci 

projektu Hokejbalová škola Čimice, 

který v grantovém řízení podpořila 

Městská část Praha 8.”

Logo klubu SHM Rebel Praha 8 

tvoří válečník, rebel, který se roz-

hodně nechce vzdát. Nechce dát ni-

komu nic zadarmo a chce pro svou 

partu udělat první a poslední. Rebe-

lové mají ve štítu i orla.

Dresy jsou často chloubou klubu, 

hlavní barvou klubu je světle modrá 

připomínající nekonečnost nebe, při-

náší inspiraci a dává pocit svobody. 

Bílá je symbolem čistoty, jasnosti 

a nevinnosti, ale také perfekcio-

nismu a touhy po dokonalosti bez 

jakýchkoliv kompromisů. Černá je 

opakem bílé, symbolizuje tajemno, 

mystiku a smutek. Šedá, kterou jsou 

na dresech tvořeny nápisy a čísla, je 

barvou neutrality a kompromisu.

Hokejbalisté Prahy 8 se přihlásili 

na Mistrovství ČR v mini přípravkách 

2011 a skončili na krásném druhém 

místě a hned na začátek fungová-

ní klubu si krom krásných zážitků 

odnesli stříbrné medaile a pohár 

za druhé místo. Turnaje se zúčastni-

lo osm týmů z celého Česka. 

„Snad více než symbolické je to, 

že prvního úspěchu jsme dosáh-

li v zapůjčených „zlatých” dresech 

Kanibalů z SK Spectrum Praga, kteří 

jako zakladatelé „První pražské ško-

ly hokejbalu” již téměř před 10 lety 

dosáhli dokonce na první žákovský 

titul Mistra republiky,” vysvětlil Ko-

pecký. Nyní oba hokejbalové oddíly 

z Čimic čeká spousta práce s nábo-

ry, připraven je turnaj Rebel Street 

Ball Cup, který bude určen dětem 

v Praze 8 a okolí. -tk, pb-
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Na volejbalových kurtech Meteo-

ru Praha v Zenklově ulici se usku-

tečnil jeden z největších pražských 

volejbalových turnajů družstev 

mladších a starších žákyň z celé 

České republiky. Organizátorem 

letošního ročníku byl již tradičně 

sportovní klub SK Slavia Kometa 

Praha. 

V ranních hodinách, kdy začala 

první utkání se i dále za ideálního 

volejbalového počasí, odehrály zá-

pasy základních skupin, které již 

od počátku slibovaly den plný zvra-

tů a dlouhých vyrovnaných utkání 

v obou kategoriích. 

V odpoledních hodinách započa-

ly zápasy fi nálových skupin o ko-

nečná umístění v celém turnaji. 

Zejména ve skupinách o první 

místa, kde nakonec triumfova-

lo v mladší kategorii družstvo SK 

Hlincovka společně se Studiem 

Sport a ve starší kategorii rovněž 

družstvo SK Hlincovka společně 

s nováčkem turnaje TJ Slavia Hra-

dec Králové. Utkání poskytovala 

kvalitní podívanou ve formě plno-

hodnotných volejbalových zákroků 

a kombinační hry. V rámci celého 

turnaje bylo i hodnocení nejužiteč-

nějších hráček v obou kategoriích, 

kdy cenu v kategorii mladších žá-

kyň si odnesla Veronika Jandová 

(SK Slavia Kometa Praha) a v ka-

tegorii starších žákyň Klára Westfá-

lová  (Studio Sport Praha).

Celý turnaj se odehrával za vý-

borné sportovní a přátelské at-

mosféry. Dík patří městské části 

Prahy 8, která tuto akci podpořila 

fi nančně a materiálně. Vážnost ce-

lému průběhu turnaje dala rovněž 

přítomnost starosty Prahy 8 Jiřího 

Janků, který závěrem zhodnotil vý-

kony hráček a odměnil účastníky 

obou kategorií.  

Dík patří rovněž všem organizá-

torům a všem rozhodčím a technic-

ké podpoře, jež byla tvořena hráč-

kami kategorií SK Slavia Kometa 

Praha.  

Na všechny, kteří vydrželi až 

do odpoledních hodin, kdy proběh-

lo dekorování nejlepších týmů, ale 

i ostatní diváky a přítomné, se těší 

tým SK Slavia Kometa Praha při 

konání XIII. ročníku v roce 2012.

 -red-

Sport

Výsledky turnaje:

Mladší žákyně 

1. SK Hlincovka

2. Studio Sport Praha

3. SK Slavia Kometa 

    Praha A

4. TJ Kaučuk Kralupy

5. TJ Lokomotiva Plzeň

6. SK Dansport Praha

7. PVK Olymp Praha

8. SK Slavia Kometa

    Praha B 

Starší žákyně

1. SK Hlincovka

2. TJ Slavia Hradec

    Králové

3. TJ Kaučuk Kralupy

4. Studio Sport Praha

5. 15. ZŠ Plzeň

6. SK Dansport Praha, 

7. SK Slavia Kometa

    Praha

8. PVK Olymp Praha

Starosta Prahy 8 Jiří Janků předává odměny účastnicím volejbalového 
turnaje

Volejbalový turnaj ovládly hráčky Hlincovky

Foto: Jitka Lapková

Judisté z Prahy 8 uspěli v Kralupech
Členové Judo Clubu Raion-ryu se 18. června 

zúčastnili závodů v Kralupech nad Vltavou. Sou-

těžilo se v kategorii mláďat, mladších a starších 

žáků, a klub z Prahy 8 zastupovalo v jednotlivých 

váhových a věkových kategoriích deset závod-

níků: Matěj Hopp, Josef Harazím, Karel Malák, 

Vítek Petržílka, Markéta Zachová, Adam Košek, 

Miroslav Špaček, Marek a Matěj Niederlovi a Mi-

chal Hrbek.

Celkem se soutěže zúčastnilo na 193 závodní-

ků z 27 oddílů z celé České republiky a nechyběl 

ani oddíl juda z Německa. V soutěži získali osmič-

koví judisté jednu zlatou a jednu stříbrnou medai-

li, o něž se zasloužili Miroslav Špaček a Matěj Nie-

derle, a šest bronzových medailí, které vybojovali 

Josef Harazím, Vítek Petržílka, Marek Niederle, 

Adam Košek, Michal Hrbek a Karel Malák.

Škola Raion-ryu se zaměřuje především na vý-

uku juda jako bojového umění. Sportovní forma 

se ve škole rovněž vyučuje a členové mají mož-

nost účastnit se i řady soutěží. Soutěže však ne-

jsou pro školu prioritou z důvodu sbírání vítězství, 

ale pro získávání cenných zkušeností, které v boji 

uplatňují.

Pokud máte zájem, můžete se členem školy 

Raion-ryu stát i vy. Škola nabízí kromě trénin-

ků i bohatý celoroční program, pořádá soustře-

dění, výlety, akce pro děti a letní tábory. Infor-

mace u vedoucího školy Filipa Huťky nebo na 

www.judopraha.cz. -fh, pb-

Úspěšný judistický klub Raion-ryu zve zájemce 
o tento sport do svých řad
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Svátek softbalu v Bohnicích se vydařil

Výběr hlavního města nejdříve 

nečekaně porazil úřadujícího evrop-

ského šampiona z Dánska. V ná-

sledném souboji asijských týmů ne-

dalo Japonsko šanci Indonésanům 

a poradilo si s nimi až příliš hlad-

ce. Podobný průběh mělo i utkání 

českých reprezentantů s Dány, byť 

trvalo o něco déle. Češi tak letos 

již poněkolikáté seveřanům vráti-

li i s úroky loňskou prohru z fi nále 

Mistrovství Evropy. V předposled-

ním zápase dne pak pražský vý-

běr nezopakoval svůj dobrý výkon 

a podlehl vysoko Indonésii. 

To však již zaplněné tribuny če-

kaly na vyvrcholení náročného dne, 

na souboj našich reprezentantů 

s Japonskem. Nádhernou podíva-

nou zahájil slavnostním nadhozem 

starosta Prahy 8 Jiří Janků a na pa-

mátku si z rukou kečra českého 

týmu Lukáše Holuba odnesl soft-

balový míč. Spolu s ním pak utkání 

sledovalo mnoho desítek fanoušků, 

kteří neúnavně hnali domácí hráče 

za vítězstvím. K vidění byly opravdu 

krásné akce, dlouhé odpaly včetně 

atraktivního homerunu, odpalu až 

za plot, a především souboje nad-

hazovačů s pálkaři. 

Japonci po předchozí pondělní 

prohře s našimi reprezentanty ten-

tokráte již od úvodu neponechali nic 

náhodě a utkání nakonec dovedli 

do vítězného závěru. Přesto nikdo 

z domácích fanoušků příliš netruch-

lil. Věřili, že se oba soupeři potkají 

v závěrečném fi nále, což se nako-

nec i stalo. Bohužel i v tomto po-

sledním utkání turnaje slavili vítěz-

ství asijští hráči. Hlavní kouč české 

reprezentace a zároveň předseda 

bohnických Joudrs Tomáš Kusý je 

však spokojen, a to hned dvakrát: 

„Podařilo se nám na Osmičku při-

vést opět vrcholnou akci světové-

ho sportovního významu a věřím, 

že jsme organizaci zvládli dobře. 

Svědčí o tom ostatně řada ohlasů 

nejen z řad diváků, ale i softbalo-

vých odborníků. Jako trenér ná-

rodního týmu v prvním roce svého 

působení jsem rovněž spokojen, 

podařilo se nám nad favorizovaným 

Japonskem, šestým týmem světa, 

během přípravy i samotného tur-

naje dvakrát zvítězit a třetí výhra 

nám unikla až ve druhém prodlou-

žení nejkrásnějšího zápasu celé-

ho Světového poháru. Doufám, že 

jsme fanouškům připravili po všech 

stránkách skvělý sportovní zážitek.”

O ten  nebyli ochuzeni ani mimo-

pražští vyznavači softbalu, protože 

Česká televize odvysílala z tur-

naje tři přímé přenosy, fi nále pak 

ze záznamu. Všechny je můžete 

najít na internetu v archivu ČT4, 

včetně toho bohnického s Japon-

skem. Více informací ke Světové-

mu poháru mužů v softbalu včet-

ně bohaté fotogalerie naleznete 

na www.2011wcm.softball.cz. -red-

Sport, inzerce

V softbalovém areálu Joudrs Praha se 16. června představilo v rámci probíhajícího Světového poháru 
mužů všech pět zúčastněných týmů. Diváci tak měli možnost zhlédnout zápasy Dánska, Indonésie, 
favorizovaného Japonska a zafandit hned dvěma českým celkům, reprezentaci ČR a výběru pod ná-
zvem Prague Stars. Celý turnaj fi nančně podpořil Magistrát hl. města Prahy, partnerem turnaje byla 
Městská část Prahy 8.

Starosta Prahy 8 Jiří Janků dostává od kečra českého týmu Lukáše Holuba 
softbalový míč

(Placená inzerce)(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Instruktor speciální fyzické přípravy u Městské 

policie Praha 8 Vladimír Panýrek vybojoval na svě-

tovém šampionátu veteránů v karate v italském 

Lignanu stříbro. Tomuto sportu se věnuje od roku 

1975 a na mezinárodní scéně je to jeho další velký 

úspěch. Věnuje se nejen tréninku sportovního ka-

rate, ale i sebeobrany, spolupracuje i s Policií ČR. 

„Na šampionátu v Lignanu, kterého se účastnilo 

32 zemí z celého světa, jsem startoval v kategorii 

nad 45 let, kde bylo 24 závodníků. Absolvoval jsem 

šest zápasů po třech minutách,” řekl Panýrek.

Za své závodní činnosti prošel několika sportov-

ními kluby (RH Praha, Dynamo Pankrác a Karate 

Praha). Jeho trenéry byli J. Fucs, A. Cihelka, kteří 

vychovali mnohé úspěšné závodníky. V současné 

době trénuje pod sportovním klubem MP Praha. 

Jeho mottem je: Život je kumite (boj). Když už 

nemůžeš, tak přidej. -jf-

Úspěchy Vladimíra Panýrka:
- 2x mistr republiky 

 a několikanásobný medailista ČR

- 2. místo na Bohemia CUP 

 – mezinárodní turnaj 

- 1. místo v družstvech na Bohemia CUP

- 4. místo na neofi ciálním mistrovství Evropy 

 v Bratislavě roku 1986

- 2. místo na mezinárodním turnaji v Římě 1987 

Od roku 1993 v kategorii veteránů:
- 2. místo na Mistrovství ČR

- 2. místo na světovém poháru 

 ve Švédském Esslö 

- 3. místo na Mistrovství Evropy veteránů 

 v Praze (2008)

- 2. místo na Mistrovství světa 

 v italském Lignanu (2011)

Instruktor strážníků uspěl na MS v karate

Vladimír Panýrek s medailí a diplomem za dru-
hé místo na MS veteránů v karate

Sport

Nejen tři jarní splněná přání FK Meteor Praha 
Jaká to byla přání? První, obhájit své posta-

vení v rámci pouhých desítek vybraných klubů 

v ČR, kterým byl MŠMT a ČMFS opětovně přidě-

len statut Sportovní centrum mládeže, v němž 

jsou vychováváni sportovci (fotbalisté) absol-

vující středoškolské vzdělání na Obchodní aka-

demii Hovorčovická a dále Sportovní středisko 

mládeže v ZŠ Balabenka, kterou navštěvují, 

hráči ještě žákovského věku. Druhým přáním, 

jež si libeňští splnili, bylo udržení stále více 

omlazovaného B mužstva mužů v nejvyšší praž-

ské soutěži – přeboru. Po špatném podzimním 

rozjezdu se mužstva ujal bývalý československý 

reprezentant Ivan Čabala, který v následujících 

týdnech dokázal své svěřence připravit tak, že 

si meteorská rezerva přebor zahraje i v nastá-

vající sezoně. Třetím přáním všech Libeňáků 

bylo porazit v posledním divizním zápase sezony 

svého velkého sportovního rivala Admiru Praha. 

I to se podařilo. Vítězství, ač „jen” 1:0 ze hřiště 

soupeře, bylo pro hráče, fanoušky a funkcionáře 

zelenobílých krásnou tečkou za právě skončenou 

fotbalovou sezonou.

K dobré náladě v klubu přispěla na konci se-

zony i mládežnická mužstva. Tři z nich se již 

po několikáté účastnila Megaturnaje ve Sloven-

ském Senci. Béčku starších žáků (roč. nar. 97) 

se podařilo zkompletovat sbírku pohárů z tohoto 

velkého mezinárodního turnaje. Po prvním a tře-

tím místě v minulých dvou ročnících si tentokrát 

odvážejí pohár za druhé místo, když ve fi ná-

le nestačili jen na své vrstevníky z Podbrezo-

vé. Po loňském vítězství ve své kategorii byli 

na bedně i letos mladší žáci Meteoru (roč. nar. 

98). O tom, že budou hrát „jen” o bronz rozhodla 

jedna těsná porážka ze šesti utkání ve skupině. 

Pohár za třetí místo nakonec získali po vítězství 

nad Galantou. Třetímu mužstvu, které se turna-

je účastnilo v kategorii starší přípravka (roč. nar. 

2000), se již tolik nedařilo. Po dvou vítězstvích, 

jedné remíze a čtyřech prohrách skončilo toto 

mužstvo na osmém místě ze čtrnácti. Důležité 

ale je, že se všichni vrátili zdraví a plni dojmů 

z krásné sportovní akce.

Závěr sezony zelenobílých byl úspěšný i pro 

týmy (roč. nar. 04 a 05) z fotbalové školičky, 

které se účastnily tradičních dlouhodobých do-

mácích turnajů, jež se letos hrály pod názvem 

„Jarní liga – Vivamonde”. Mladší fotbalisté (roč. 

nar. 2005 a ml.) obsadili třetí místo za Slavií 

a Admirou. Výsledkově ještě o něco lépe si mezi 

svými vrstevníky (roč. nar. 2004) vedlo domácí 

tzv. B mužstvo, které celkově obsadilo druhou 

příčku za vítězným týmem FK Neštěmice. 

I když si v obou turnajích trenéři, hráči, ale 

i rodiče všech zúčastněných týmů přáli, aby prá-

vě jejich fotbalové naděje dosáhly na co nejvyšší 

příčky, byl průběh těchto klání velice korektní, 

k čemuž přispěli i delegovaní rozhodčí. Mimo 

pohárů, medailí, pamětních plaket pro všechna 

zúčastněná družstva, obdržel každý hráč drobné 

dárky a bezplatnou poukázku na letenku do Tu-

recka. Ceny a dárky předal zástupce sponzora 

obou akcí ředitel obchodu a marketingu CK Vi-

vamonde Petr Srbek. Nejdůležitějším výsled-

kem obou turnajů ale je, že všichni ať už první 

či poslední odjížděli do svých domovů spokojeni 

a s příslibem účasti na „Podzimní lize”, kterou již 

libeňští připravují.

Za tyto, ale i další klubem pořádané akce, je 

zapotřebí poděkovat zejména všem sponzorům, 

dobrovolným funkcionářům, trenérům, hráčům 

za jejich snaživé výkony a rodičům za trpělivost 

a popřát jim hezké prázdniny a klidnou dovo-

lenou, abychom se odpočinutí a nabytí novou 

energií opět sešli na začátku nové fotbalové se-

zony.

Máte-li zájem aby i vaše dítě nebo vnuk začalo 

s fotbalem stejně jako se školou, pak neváhej-

te a kontaktujte nás např. na tel. 731 124 262. 

Přivítáme rádi každého nového zájemce, zejmé-

na pak děti narozené v letech 2004, 2005, 2006 

a 2007. -ps-

Meteor rád přivitá malé zájemce o fotbal



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

29ČERVENEC 2011

Zlatý víkend admiráckých Tygrů
Víkend 11. a 12. června se natr-

valo zapsal do historie mládežnic-

kého fotbalu v kobyliské Admiře. 

Tygři, jak se v klubu říká týmu 

U-10 (ročník 2001), v sobotu ob-

hájili své prvenství ve III. ročníku 

Hervis Cupu, který klub uspořádal. 

A den poté vyhrál stejný tým Praž-

ský E.ON Junior Cup.

Sobotního turnaje se na stadio-

nu v Kobylisích zúčastnilo dvanáct 

kvalitních týmů z celé ČR. Turnaj 

určený pro desetileté děti zahájil 

čestným výkopem fotbalový inter-

nacionál, trojnásobný šampion ČR 

a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmi-

cer. Fotbalisté FK Admira Praha se 

probojovali do fi nále, kde narazili 

na družstvo Dynama České Budě-

jovice, které po vyrovnaném sou-

boji porazili až při penaltovém roz-

střelu. Admira tak obhájila loňské 

prvenství a znovu zvedla nad hla-

vu zlatý putovní pohár. Třetí příčku 

obsadil celek FC Vysočina Jihlava. 

Nejlepším hráčem turnaje se 

stal Matyáš Kodýdek z FC Viktoria 

Plzeň, trofej pro nejlepšího bran-

káře převzal Jakub Pospíšil z druž-

stva ABC Braník a nejlepším střel-

cem turnaje byl Jakub Novotný 

z FK Admira Praha. 

V neděli 12. června se Admira 

Praha U-10 zúčastnila největšího 

turnaje v minikopané v ČR, praž-

ského E.ON Junior Cupu, který 

každoročně pořádá energetická 

společnost E.ON. Základní sku-

pinou Admira projela bez ztráty 

bodu, v semifi nále porazila klu-

ky z Bohemians 1905 a ve fi nále 

v derby Prahy 8 porazila družstvo 

FK Meteor Praha. Fotbalové naděje 

z Admiry Praha na turnaji nenašly 

přemožitele, neinkasovaly jedinou 

branku a pod vedením trenéra 

Martina Průši a asistenta Jardy Ho-

ráka celý turnaj vyhrály. 

Admira se tak dostala do celo-

státního fi nále, které se bude ko-

nat 4. září v Praze. Tam se sejdou 

vítězové všech oblastních kol. -vz-

Sport, inzerce

Mladí admiráci slaví prvenství v Pražském E.ON Junior Cupu poté, co ve fi nále zdolali sousední Meteor

(Placená inzerce)
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Pozvánky, inzerce

Č E R V E N E C   2011

Otevírací doba: 
Po-Čt 10-12, 13:30 – 15:30 mimo 4. 7. – 6. 7. a 21. 7.
Ne 10. 7. a 24. 7.  14-16.

POŘADY pro veřejnost začátek v 10:15.
Po (11., 18., 25.) O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
 (pohádka) 
Út (12., 19., 26.) Odkud svítí Sluníčko (pohádka)
St (13., 20., 27.) Planeta Země
Čt (7., 14., 28.) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po - Čt  11-12, 13:30-15:30 mimo 4.7. – 6. 7. a  21. 7. 
/ Ne 10. 7. a 24. 7. 14-16.
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při ne-
příznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené s prohlíd-
kou přístrojového vybavení hvězdárny.

MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech. Po-
dle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blíz-
kého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době 
přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozoro-
vání krajiny spolu se směrovou růžicí.

  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

TTytoto nnovoviininyy

distribuuje

Česká pošta, s. p. 

V případě, že Vám 

nedošly do schránky, 

nebo jste je obdrželi

pozdě, stěžujte si 

uu svsvéhého o popop šťšťákáka.a.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)
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Nově narozené děti

Jubilea

V ČERVENCI 2011 SLAVÍ 
Bauerová Marie
Bohuslavová Růžena
Bucek Bohumil Ing.
Čunátová Anna
Feiferová Marie
Hnoupek Miroslav
Chabera Jan
Jakeš Josef PhDr.
Janko Vladimír
Kamberská Věra
Kovářová Marie
Kramaričová Antonie
Mrázová Naděžda
Nováková Božena
Ondráčková Antonie
Pokorná Zdenka
Procházková Věnceslava
Ratajová Antonie
Schleiszová Anna
Sýkorová Věra
Šavrdová Jaroslava
Šimánková Anna
Šimonovský Zdeněk
Šimková Anna
Štiková Helena
Toncarová Růžena

Vlasáková Jindřiška
Zika Jan
Žaloudková Bohuslava

Vařeková Lili
Vše nejlepší do dalších let přeje 
manžel s rodinou.

Dne 30. července 2011 slaví své 
90. narozeniny náš tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan Zdeněk 
Benda z Čimic. Rádi bychom mu 
i touto cestou popřáli hodně zdra-
ví a štěstí do dalších let. Přejí děti 

Blanka, Jana, Milan, vnoučata a pravnoučata. 

Dne 11. července 2011 slaví své 
85. narozeniny pan Erick Ši-
mon. Hodně zdraví, štěstí a elánu 
do dalších let přeje manželka Kvě-
ta, syn Alexandr, snacha Markéta, 
vnučka Kristýna a vnuk Bernard. 

Dne 30. července 2011 se dožívá 90 let naše 
maminka, paní Květoslava Vokrouhlíková. 

Přejeme jí hlavně pevné zdraví a hodně rados-
ti z pravnoučat. Dcera s manželem, vnoučata 
a pravnoučata.

„Dne 8. července 2011 oslaví své významné ju-
bileum – 100 let, obyvatelka našeho Domova 
pro seniory v Ďáblicích, paní Marta Koubková. 
Přejeme touto cestou paní Koubkové do dalších 
let především pevné zdraví a aby ji neopouštěl 
její životní elán a nadšení pro výtvarné umění. 
Zároveň bychom jí rádi poděkovali za to, jakým 
způsobem reprezentuje svou výtvarnou tvorbou 
náš domov a za její krásné obrázky, kterými při-
spívá ke zútulnění prostor našeho zařízení. Per-
sonál DS Ďáblice.”

Dne 31. července oslaví 90. narozeniny paní 
Ludmila Říhová. Hodně zdraví přeje Ivana 
a děti.

ČERVEN 2011
Kieleová Marie

Dne 28. června 2011 oslavili 
manželé Dagmar a Karel Je-
línkovi zlatou svatbu. Blaho-
přejeme a přejeme, aby tak jako 
doposud je provázela pohoda, 

zdraví a životní elán. Přeje syn Petr s manželkou.

ÚNOR 2011
Hříbalová Simona
Jaklová Klára
Kubíčková Marie

Teličák Martin

BŘEZEN 2011
Novotný Ondřej

Líbalová Nela 

DUBEN 2011
Čapková Barbora

Dlouhá Eva  
Jermanová Tereza 
Jiřičková Ema 
Kotas Vojtěch 
Šiková Adéla 

KVĚTEN 2011
Bartůšková 
Tereza

Benáček
Dominik

Bulířová Veronika 
Cerhová Eliška

Kalinová Taťána 
Koudelka Oliver 

Hajzlar Petr 

Goga Tomáš 

Krátký Šimon 
Kusý Viktor 

Landkamer 
Ondřej 

Skácel Vojtěch

Sedláčková Aneta 
Rohlenová Elen 

Simandl 
Dominik

Vávra Vojtěch 

ČERVEN 2011
Fišer Matyáš

Hlušičková Hana 

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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Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Dětský den v Karlíně 

Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8: Karlín – nejstarší předměstí Prahy, jsou: 
Petr Jančík (Praha 8), Martin Černý (Praha 8), Miroslav Joska (Praha 8), Mirka 
Nedvědová (Praha 8), Petra Axmanová (Praha 8), Přemysl Kopecký (Praha 9), 
Miluše Ponzerová (Praha 8), Milan Janošík (Praha 47), Miloslav Bočinský (Praha 8) 
a Jaroslava Polášková (Praha 4).

Správné znění tajenky z červenco-
vého čísla nám zašlete nejpozději 
do 31. července 2011 na adresu: 
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Pra-
ha 8, 182 00. Můžete použít také 
e-mail: osmicka@praha8.cz. Neza-
pomeňte napsat svoji adresu. 

Pět vylosovaných obdrží permanentní V.I.P. vstupenku na Karlínské fi lmové léto 
platnou pro dvě osoby na všechna představení.

Sudoku (středně těžká)
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PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45,
222 94 62 68, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.

VÝHODNÉ LETNÍ SLEVY 10% 
na veškeré malířské a lakýrnické 
práce, nástřik tapet a drobné zed-
nické opravy na červen, červenec 
a srpen. Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

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

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.

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

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

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

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohni-
ce. Výcvik auto – moto. Provoz-
ní doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT 
17.30 – 19.00, ČT 16.00 –18.00 
hodin. Bližší informace na tel.: 
603 80 63 70, www.autoskolatrio.
cz. Další střediska na Praze 7 a 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, 
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. Re-
alizace a údržba zahrad. Tel.: 
606 66 22 23, 723 89 95 61. 

MASÁŽE ĎÁBLICE -  záda + šíje 
200,-Kč, baňkové, medové, lá-
vové kameny, rašelina, parafín, 
dárk. poukazy, nápoj v ceně. Tel.: 
777 76 36 05.

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

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

DAŇOVÝ PORADCE ZPRACUJE 
vaše účetnictví, mzdy, daň. přiz., 
kontrola účetnictví z poskytnutých 
podkladů i v sídle klienta. Ven-
dlová - Zenklova 8, Pha 8. Tel.: 
602 29 21 15, vanda@vendlova.cz.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OB-
KLADAČSKÉ - ZEDNICKÉ, re-
konstrukce bytových jader-by-
tů, domů, sádrokartony.  Tel.: 
603 18 40 81, e-mail: olaolda@
volny.cz. 

ELEKTRO–PRÁCE. Rychle, 
kvalitně. Rekonstrukce domů, 
bytů a prům. objektů. Tel.: 
603 18 40 81, e-mail: olaolda@
volny.cz. 

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁ-
CE, pokrývačské práce, nátěry 
prvků a střech, světlíky. Kontakt: 
Novotný. Tel.: 605 35 06 65.  

SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY 
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček, 
Panuška, Macoun Kalvoda, Kavan, 
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, 
Braunerová, V. Bukovac aj. Za obraz 
lokomotivy, auta od Kreibicha nebo 
Ronka zapl. cca 10 000,- Kč. Dále 

platíme hotově zl. Svatovácl. dukáty 
aj. zlaté mince – zl. ruble, rak.kor. 
atd. Porcelánové fi g. Míšeň, st. šavle 
atd. Starožitnosti Interantik, Pra-
ha 9, Pod Pekárnami 3, naproti st. 
Metro B - Vysoč. Tel.: 283 89 33 34, 
605 82 94 40 po 10 hod.

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

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.

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

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

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, marký-
zy, garnýže, shrnovací dveře, ča-
lounění dveří, silikon, těsnění, ma-
lování, interiérová práce - Petříček. 
Tel.: 606 35 02 70, 286 88 43 39.

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

POTŘEBUJETE PŘESTĚHOVAT 
nebo převézt nábytek nebo spo-
třebiče a nemáte jak? Nabízíme 
tuto velmi levnou službu s dodáv-
kou nebo pick-upem a jedním řidi-
čem. Díky Vaší pomoci při nakládce 
a vykládce se ceny pohybují v řádu 
stokorun. Tel.: 777 71 78 18.

ČISTÍME KOBERCE A ČALOU-
NĚNÝ NÁBYTEK mokrou meto-
dou profi  stroji Karcher. Domác-
nosti i fi rmy. Cena od 15Kč / m2. 
Přizpůsobíme se vaším časovým 
možnostem, pracujeme i o víken-
du. Doprava po Praze 8  ZDAR-
MA. www.cistimekoberce.cz. Tel.: 
777 71 78 18.

NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny, 
němčiny a italštiny za 3000 Kč. 
Tel.: 774 17 18 56.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. Nepřetr-
žitě! Rekonstrukce koupelen a by-

tových jader. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. 

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

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

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

PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a od-
borná pokládka (PVC, koberců, 
plovoucí dřevěné podlahy atd.). 
Zakázku bezplatně zaměříme 
a provedeme cenovou nabídku. 
Tel.: 734 38 14 14. 

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodino-
vý manžel. Tel.: 602 39 40 43, 
608 44 05 51.

!! VYKLÍZENÍ BYTŮ, sklepů, půd, 
pozůstalostí atd. Stěhování a jiné. 
Tel.: 777 22 78 40.

AKČNÍ NABÍDKA všestranných 
služeb. Rekonstrukce, Zedník, 
Malíř, Lakýrník a mnohem více 
na WWW.DOPAREAL.CZ. Tel.: 
604 94 60 96.

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůs-
talosti, sklep či půdu levně. Tel.: 
777 22 78 40.
   
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů. Tel.: 
604 81 06 63. P. Nestarec Dis, 
776 19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.

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

ODMĚNA 5-15 tis. Kč za TIP 
na majitele nemovitosti, kte-
rý se chystá prodat. Uvítáme 
dlouhodobou spolupráci. Volejte 
725 09 06 13.

NAVRHUJEME A REALIZUJEME 
ZAHRADY, závlahy a zahradní stav-
by. Budujeme jezírka, skalky a zíd-
ky. Zakládáme výsadby a trávníky 
– kobercové i výsevem. Finanční 
náročnost zahradní úpravy přizpů-
sobíme vašim požadavkům. www.
zahradyrevit.cz. Tel.: 604 92 80 69. 
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PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH 
KOL, výdejní místo e-shopu. www.
bikemarast.cz. Novovysočanská 7, 
Praha 9.

PRODÁM 3+kk, Praha 8 Vel-
ká Skála. Cihla, 65m2, garáž. st., 
sklep, OV. Tel.: 602 48 08 61. 

ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVY v domech i panelo-
vých bytech. Přihlášky k odběru 
revize. Jednání na PRE. Frézování 
drážek, kompletní začištění rýh, 
obklady dlažby, malování. Tel.: 
608 27 87 78.

ZEDNÍK, INSTALACE, elektro, 
revize, přestavby, rekonstrukce. 
E-mail: prahazednik@seznam.cz. 
Tel.: 603 41 04 00, záruka 3 roky.

PROVÁDÍME IZOLACE A OPRA-
VY plochých střech, balkonů, te-
ras, garáží foliovým systémem 
PROTAN a jiné. Tel.: 607 90 54 00, 
606 82 55 18, 739 21 81 08. 

HLEDÁM BYT NA PRAZE 8. 1. 
patro a výše. Jen klidná část v do-
sahu MHD. Panel a původní stav 
nevadí. OV nebo DV. Bezproblémo-
ví sousedé. Tel: 776 00 88 17.

4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8, 
ve Zdibech, prodám 2 parcely 
na rodinný dům, 956 m2 a 932 
m2. Cena 1000,- Kč za m2. Stav-
ba za 4 roky. Tel.: 602 31 22 12, 
602 21 50 14.

OPRAVY perských koberců a go-
belínů. Tel.: 723 72 03 27.

ŘEMESLNICKÉ PRÁCE – Hodino-
vý manžel Praha. Veškeré opravy, 
úpravy a údržba Vašeho bytu nebo 
domu. Precizní a rychlé provedení. 
www.e-hodinovy-manzel-praha.cz. 
Volejte. Tel.: 603 74 12 53.

GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ k pro-
nájmu v ulici Křižíkova 56. Tel.: 
602 28 84 44. 

NABÍZÍM SMART PŮJČKU – za-
městnanci, podnikatelé, ženy 
na MD, důchodci. Do dvou dnů. 

V pohodlí Vašeho domu. Tel.: 
731 52 47 74.

MASÁŽE KOBYLISY, účinně re-
habilitační, čínské, japonské, 
refl exní a jiné od zkušené tera-
peutky. Studio u metra, Kobyliské 
nám. 6. www.prahamasaz.cz. Tel.: 
773 20 33 25. 

PRONAJMU GARÁŽ v ulici Davíd-
kova. Tel.: 603 88 76 43.

PRONAJMU GARÁŽ na Proseku 
v ul. Lovosická. Tel.: 605 28 54 41.

KOUPÍM FELICII. Tel.: 602 12 32 53.

MALÍŘ – LAKÝRNÍK: štuková-
ní a tapetářské práce. Kontakt: 
725 17 35 93. www.malir-lakyrnik.cz.

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

SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či 
kanceláři. Zdarma poradíme, přije-
deme, opravíme, zaškolíme s počí-
tačem (slevy). Tel.: 775 67 71 01.

PRODÁM BYT 3 + 1 DV Poznaň-
ská. Anuita o cena: 1 900 000 Kč, 
volný, Novák tel. .731 49 75 79.  

MASÁŽE sportovní, relaxační 
a chiromasáž. Čumpelíkova 2. Tel.: 
736 62 07 85.

DVA ZA JEDEN: dvě stát. garso-
niery na Praze 8 Kobylisy I. kat, 
30 m2 s balkonem, 6. p výtah. 
Karlín II. kat. velká 36 m2 s ku-
chyň. koutem, 4. p. bez výtahu 
za 2+1 družstevní nebo o.v. Tel.: 
602 67 54 04, email: dagmar.sido-
va@o2.com.
AQUA AEROBIK – cvičíme kaž-
dou středu od 18 hod. s hudbou 
a s různými vodními pomůcka-
mi ve velmi příjemném prostředí 
hotelu Smíšek, voda 28 stupňů, 
vířivky. Více informací na www.
zdravecviceni.com nebo na tel.: 
723 21 14 03. Nutnost rezervace 
místa předem.

PRODÁM RD 5km u Phy, jih, 
u lesa, garáž, kanalizace, vodovod, 
event. vyměním za 2+kk Velká 
Skála a okolí. Tel.: 603 71 85 86. 

NĚMČINA – výuka a doučová-
ní, také LOGOPEDIE – oboje děti 
i dospělí. Praxe, solidnost, tr-
pělivost. 250,- Kč/60 min. Tel.: 
728 81 85 65. 

K PRONÁJMU pěkný byt 3+1 s lo-
džií po rekonstrukci 81m2 u Bala-
benky, metro Palmovka. Nová ku-
chyňská linka, koupelna, plastová 
okna. Částečně zařízený, pračka, 
lednice, mikrovlnka. Vhodné pro 
2-3 studenty nebo pár s dítětem. 
Nájem 12 000,- Kč + poplatky. 
Tel.: 602 20 17 72. 

ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT 
spol. s r.o. se sídlem ve Vysočan-
ské nemocnici přijímá nové paci-
enty, nabízí ošetřování dětí, bělení 
a čištění zubů, implantáty. Dále na-
bízí široký rozsah kvalitní hrazené 
péče (bez fi nanční účasti pacienta). 
Tel.: 266 00 61 92, 266 00 61 80, 
266 00 61 63. Další na www.sto-
mat.cz. 

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 
3+kk/L, 78m, ul. Luhovská, Pha 
8. Byt i dům po rekonstrukci. Cena 
k jednání 3 000 000,- Kč, včetně 
nesplacené anuity cca 600 000,- Kč 
– splátky 4700,- Kč měsíčně. Ne-
lze hypotékou. Tel.: 602 88 24 31 
po 16 hod. E-mail: murphyta@se-
znam.cz.   

PRODÁM 3+kk, Praha 8 Vel-
ká Skála. Cihla, 65m2, garáž. st., 
sklep, OV. Tel.: 602 48 08 61.

PRODÁME MEZONET. BYT v ná-
stav. menšího 6ti podlažního domu 
ve velmi klidné a udržované lokali-
tě 50 m od Ďáblického lesa na kon-
ci Kubíkovy ul., 78m2, 4+kk, 2x 
koupelna + wc, komora, vl. topení, 
výhled do lesa, v blízkosti MŠ+ZŠ, 
metro, hřiště. Volný ihned. Tel.: 
602 59 34 90. 

POHLÍDÁM VAŠI FENKU, KO-
ČIČKU v době dovolené, lázně, ne-

moc, v Praze 8. Tel.: 732 18 27 08. 
HLEDÁM PRÁCI VE VRÁTNI-
CI nebo doplňování zboží. Tel.: 
732 18 27 08.

ZAHRADU NA MOBILHAUS 
na hranici Prahy 8, ve Zdibech – 
Zlatý kopec pronajmu za 80 tis./
rok. Všechny sítě, dlouhodobě. Tel.: 
602 31 22 12 nebo 721 57 08 50.

NÁVRHY INTERIÉRŮ A PO-
RADENSTVÍ. První konzultace 
zdarma! www.janapekna.cz. Tel.: 
606 34 83 41. 

POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČA-
NŮ, životní a úrazové pojiště-
ní, spořitelní penzijní fond. Tel.: 
777 61 36 69, e-mail: jindrich.
vana@volny.cz. 

NABÍZÍM PĚKNÝ BYT K PRO-
NÁJMU V PRAZE 8, 40m2, ihned 
volný, zařízení dohodou, max. 
pro 3 osoby, cena 9 500,- Kč 
včetně poplatků a energií. Tel.: 
777 02 01 80. 

HLEDÁM BYT K PRONÁJMU 
V PRAZE a okolí pro 2 osoby, cena 
nájmu dle velikosti do 15 000,- Kč 
se všemi poplatky. Zařízení neroz-
hoduje. Děkuji za nabídky. Volejte 
nebo sms prosím na 605 84 50 88, 
220 80 62 45.

ŘEMESLNICKÉ PRÁCE – Hodino-
vý manžel Praha. Veškeré opravy, 
úpravy a údržba Vašeho bytu nebo 
domu. Precizní a rychlé provedení. 
www.e-hodinovy-manzel-praha.cz. 
Volejte. Tel.: 603 74 12 53.

FA J. MACHÁČ - rekonstrukce 
umakartových koupelen obklado-
vými panely - bez bourání, nepo-
řádku v bytě - rychle (3 - 5 dní) 
a levně (od 25 000 Kč). Výměny 
van, baterií, klozetů, kuchyňských 
desek, instalace sprchových koutů 
a boxů, montáž obložkových zárub-
ní, pokládka dlažby, PVC, koberců, 
lepení podhledů, malování, drobné 
zednické a jiné práce na zvelebení 
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66.
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