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ZŠ U Školské zahrady se může 
chlubit novou jídelnou a družinou 

Opravy chodníků v Kobylisích pokračují,
u Palmovky vznikají bezbariérové přechody

Ipodec má vůz na svoz komunálního 
odpadu, který jezdí na zemní plyn

Městští strážníci v dubnu radili 
malým cyklistům 

Fórum: 
Jak účinně bojovat proti vandalismu
a nepořádku na veřejných místech? 

Nabídka Centra aktivizačních
programů pro seniory

Nemocnice Bulovka otevřela nový 
příjem oddělení ARO  

Fotbalový turnaj přípravek na 
Admiře vyhráli Vikingové
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Vážení spoluobčané,

zřejmě každý z nás při putování českou zemí 

často žasne nad tím, co všechno bylo v komu-

nistické architektuře možné. A také nad tím, 

jaké hrůzné kombinace staveb nám rudá strana odkázala. Paneláky 

nalepené na historických památkách či dálnice protínající centra měst. 

Všichni věděli, že s tím nic nenadělají. A když ceknou něco proti, budou 

ještě kádrováni, popotahováni, šikanováni a třeba i souzeni.

Bohužel i dnešek přináší takové nápady. Jedním z nich je záměr 

distribuční společnosti postavit plynovou elektrárnu s pětatřicetimet-

rovým komínem v těsné blízkosti zástavby a Čimického háje. Lidé se 

určitě ozvou a řeknou takovému monstru kategorické ne. Co s tím? 

Nynější vedení radnice Prahy 8 občanům Bohnic slíbilo, že nebude 

podporovat zahušťování výstavby, a to včetně budování takových 

objektů, jakými jsou například elektrárny. To platí i o projektu Troja 

Horizons, proti kterému někteří obyvatelé i osmá městská část bojují 

již delší dobu. Ale nemusí to stačit.

Zákony této země jsou už zkrátka takové. Obce nebo občanská 

sdružení jsou jen účastníky schvalovacího procesu, defi nitivní rozhod-

nutí ale mají ve svých rukách orgány státní správy, jakým je například 

stavební úřad. A pokud investor splní zákonem dané podmínky, máme 

smůlu. Ale možnost příznivého výsledku tu stále je, tak ji zkusme 

využít. Společně totiž máme větší šanci.

Příjemný květen Vám přeje
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Zpravodajství

Libeňský přístav mění svou podobu

„Haly na Libeňském ostrově byly 

domovem mnoha bezdomovců 

a narkomanů. Proto je dobře, že 

zmizely, což by mělo pomoci zre-

dukovat počet těchto osob napří-

klad v okolí Palmovky,” prohlásil 

starosta Prahy 8 Josef Nosek. Pod-

le něj se radnice bude snažit o dal-

ší zkulturnění této lokality. K němu 

by měl přispět i záměr výstavby 

nového kulturně-obchodního cen-

tra poblíž křižovatky ulic Zenklova 

a Sokolovská. „Uděláme vše pro 

to, aby se oblast Palmovky stala 

příjemnějším místem pro život,” 

uvedl starosta. 

„Chceme, aby již první majite-

lé bytů a nájemníci kanceláří žili 

v upraveném, čistém prostředí. 

Proto jsme se rozhodli ještě před 

samotným zahájením výstav-

by první etapy, na kterou je již 

vydáno stavební povolení, kom-

pletně zrenovovat celé území. 

Provádíme tak postupně veškeré 

demolice, ale i čištění vodních 

ploch v areálu a úpravy okolní-

ho terénu,” prohlásil šéf skupi-

ny Crestyl Omar Koleilat. Pokud 

podle něj budou všechna jednání 

úspěšná, je fi rma připravena se 

stavbou první etapy, která bude 

trvat přibližně čtrnáct až osmnáct 

měsíců, ihned začít.

Projekt DOCK se nachází 

v atraktivní lokalitě nedaleko Pal-

movky na rozhraní Libně, Karlína 

a Holešovic kolem dvou slepých 

ramen Vltavy. Postaven bude 

ve čtyřech etapách a po svém 

dokončení nabídne celkem 120 

tisíc metrů čtverečních komerč-

ních i rezidenčních ploch. Jeho 

součástí bude i hotel, kavár-

ny nebo marina. Projekt počítá

i s restaurací s kapacitou až 

400 osob. Proti velké vodě je 

oblast chráněna protipovodňový-

mi zábranami.

„Celá oblast táhnoucí se od 

Karlína až po Libeň a Holešovice 

se proměňuje a otevírá novým 

obyvatelům, fi rmám, ale i veřej-

nosti. Díky bohaté zeleni a řece 

se jedná o jednu z nejatraktivněj-

ších částí Prahy, která má velkou 

budoucnost,” uvedl Koleilat. 

„Tato část města se dnes mění 

v rychle se rozvíjející místo s vel-

kým potenciálem, a to nejen díky 

blízkosti centra Prahy. Nová čtvrť 

zásadním způsobem mění tvář 

Libně, dává jí nové možnosti 

a novou energii,” uvedl architekt 

Lubor Sladký z kanceláře S.H.S 

architekti.

V první etapě budou postaveny 

celkem tři budovy. Každá z nich 

nabídne dvacet bytových jedno-

tek. Architektem první etapy je 

italská architektonická kancelář 

Mediapolis. -vk- 

Demolice starých zchátralých objektů ležících na Libeňském ostrově zahájila developerská skupina Crestyl. Úpra-

va celého území, která bude probíhat až do letních měsíců, zahrnuje i čištění vodních ploch. Následovat bude 

samotná stavba první etapy. Celkové náklady projektu nazvaného DOCK dosáhnou výše 7,5 miliardy korun. 

Oblast doků na Libeňském ostrově se změní k nepoznání

Developer již srovnal staré haly se zemí, nyní se chystá na vyčištění území a úpravy okolního terénu

Foto: verpa
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Chcete se setkat se senátorkou a zastu-

pitelkou Prahy 8 za ODS Alenou Palečko-

vou? Máte příležitost každé pondělí, a to od 

10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod. 

v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo dveří 4,

tel.: 284 82 20 31.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou 

občany na setkání, která se uskuteční

12. a 26. května a 9. června, a to v době 

od 16.00 do 18.00 hodin na OV KSČM Pra-

ha 8, Světova 8, Libeň, tel.: 284 82 58 20, 

e-mail: ov.praha8@kscm.cz, net: www.pra-

ha8.kscm.cz. 

ČSSD zve občany do svého sídla 

v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli 

zvolenými v Praze 8. Ta se uskuteční 18. květ-

na a 15. června od 17.00 hodin. Telefon: 721 

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

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 

setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech 

naší městské části. Pro dohodu o schůzce pro-

sím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 

70 82 nebo pište na e-mail: petr.vilgus@zele-

ni.cz nebo využijte Skype kontakt „vilgus”.

Setkání s politiky

Vedení radnice Prahy 8 nesouhlasí s výstavbou 

plynové elektrárny, kterou poblíž Čimického háje 

plánuje vybudovat Pražská energetika. Osmá měst-

ská část tak chce zabránit projektu, jenž by zhoršil 

životní podmínky především okolních obyvatel.

„Rada osmé městské části v minulosti opakova-

ně tento záměr odmítla. Není možné občany tak-

to nešetrně zatěžovat dalšími emisemi v ovzduší 

a hlukem. Nehledě na to, že Čimický háj slouží jako 

místo oddychu i aktivního odpočinku stovek lidí,” 

prohlásil starosta Prahy 8 Josef Nosek. Podle něj 

se vedení radnice bude snažit výstavbě elektrárny 

i nadále bránit. Svůj nesouhlas se záměrem dali 

najevo i zastupitelé osmé městské části.

Pražská energetika hodlá v blízkosti své roz-

vodny Sever postavit elektrárnu o výkonu 50 MW. 

Na projekt již od Ministerstva životního prostředí 

získala kladný posudek vlivu na životní prostředí 

EIA, přestože nejen tamní obyvatelé varují před 

novým zdrojem znečištění. Výstavbu doprovázejí 

i pochybnosti, kdy se například objevují informace 

o zkreslování technických podkladů. I proto radni-

ce požádala odborníky o nezávislý posudek, včetně 

možností alternativních řešení. -jf-

Vedení Prahy 8 stavbu elektrárny nechce

Místo poblíž ulice K Ládví, na kterém chce Pražská energetika vybudovat plynovou elektrárnu

Foto: verpa

Zpravodajství

Škola má novou jídelnu a družinu
Základní škola U Školské zahrady se může 

pochlubit zrekonstruovanou jídelnou a také 

družinou, která byla umístěna do nově prove-

dené vestavby v půdním prostoru. Radnice tak  

vyhověla požadavkům hygieniků ohledně stra-

vovacího provozu a zároveň pomohla škole vyře-

šit dosavadní nedostatečné prostory pro druži-

nu. Zmodernizovány byly jak veškeré prostory 

kuchyně a jídelny, tak gastronomická zařízení. 

„V budově se uskutečnila sanace vlhkého zdiva 

suterénu, statické zesílení stropních konstrukcí 

pod půdou a výměna konstrukce krovu. Byly 

provedeny nové ležaté i svislé rozvody zdravot-

ně technické instalace, nová elektroinstalace, 

nové dlažby, obklady, povrchové úpravy, vymě-

něna okna, osazeny nové zařizovací předměty 

a nová vzduchotechnika,” sdělil místostarosta 

Prahy 8 Martin Roubíček. Celá stavba, včetně 

gastrotechnologie, přišla radnici přibližně na

35 milionů korun.

Slavnostní zahájení vystřídal již běžný provoz 

jídelny, prvním obědem, který uvítal děti, byly 

špagety. Hosté si prohlédli veškeré nové prosto-

ry, které bez pochyby přispějí k dalšímu rozvoji 

školy. Prozatím bude jídelna fungovat pouze pro 

žáky a zaměstnance základní školy. Do plného 

provozu pak bude uvedena 1. září 2010 v sou-

vislosti s oslavou 50. výročí otevření školy. -rw-

Fota: Radka Wallace



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

4 KVĚTEN 2010

Kompletní obnova chodní-

ků, která se chystá v Koby-

lisích, bude stát pět milionů 

korun. Radnice Prahy 8 uvol-

ní na jejich rekonstrukci čty-

ři miliony a Technická správa 

komunikací hlavního měs-

ta Prahy přidá jeden milion 

korun.

„Při letošních opravách jsme 

se opět vrátili do oblasti Kobylis, 

kde stav chodníků patří k nej-

horším. Kompletní rekonstruk-

cí projdou chodníky v ulicích 

Zdibská, Mašínova a Klecan-

ská. Rovněž dokončíme opravu 

chodníku v ulici Nad Rokoskou 

v horní Libni, která začala již 

v loňském roce. Lokality jsme 

vybírali s ohledem na koordina-

ci se správci poduličních sítí tak, 

aby nedošlo v nejbližších letech 

po opravě chodníku k jeho opě-

tovnému rozkopání. Opravené 

chodníky nejen zcela změní tvář 

ulic k lepšímu, ale také usnadní 

úklid sněhu,” uvedl radní Tomáš 

Mrázek.

Stovky metrů chodníků byly 

už zrekonstruovány v minulých 

letech. Opraveny byly například 

chodníky v Kobylisích nad Kata-

strálním úřadem nebo v Lib-

ni v oblasti ohraničené ulicemi 

Vosmíkových, Františka Kadlece 

a Na Stráži. 

„Celoplošné opravy chodníků 

byly a jsou jednou z našich prio-

rit v oblasti dopravy. Za posled-

ní čtyři roky jsme do vylepšení 

jejich stavu investovali přibližně 

padesát miliónů korun a opra-

vy zdevastovaných chodníků 

v osmé městské části tím zdale-

ka nekončí,” podotkl radní Mrá-

zek. -it-

Kobylisy čekají další opravy chodníků 

U Palmovky vznikají bezbariérové přechody
Radnice se snaží usnadnit pohyb seniorům 

a rodičům s kočárky, říká radní Prahy 8 Tomáš 

Mrázek.

V okolí Palmovky probíhá na některých 

chodnících čilý stavební ruch. O co se kon-

krétně jedná?

Již několik týdnů tam běží výstavba bezbarié-

rových přechodů. Práce, které skončí začátkem 

června, se uskutečňují na etapy tak, aby výraz-

ně neovlivnily dopravní režim v jednosměrných 

ulicích.

Kolik bezbariérových přechodů vznikne 

a kde?

Celkově se na ulicích objeví šestnáct párů 

bezbariérových přechodů. Jde zejména o ulici 

Novákových, křižovatku ulic Kotlaska a Ronko-

va a také křížení ulic Zenklova a Na Hrázi, které 

je hodně frekventované.

Proč přechody vznikají zrovna v těchto 

místech?

Důvod je jednoduchý, v této lokalitě citelně 

chyběly. Nové bezbariérové přechody v ulici 

Novákových jsou na přirozených trasách od 

výstupů z metra a od autobusového nádraží 

směrem k Sokolovské ulici. V Ronkově ulici 

pak sídlí prodejna a opravna invalidních vozíků 

a podpůrných prostředků pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. 

Jedná se o jednorázovou akci, nebo je 

součástí nějakého dlouhodobějšího pro-

jektu?

Radnice se dlouhodobě snaží usnadnit pohyb 

starším obyvatelům či maminkám a tatínkům 

s dětskými kočárky. Proto výstavba bezbarié-

rových přechodů není na území Městské čás-

ti Praha 8 žádnou novinkou. V loňském roce 

například vznikly bezbariérové přechody v okolí 

Domova pro seniory v Mirovické ulici v Koby-

lisích, které výrazně zlepšily možnost pohybu 

jeho obyvatelům.

Počítáte s výstavbou bezbariérových pře-

chodů i v budoucnu?

Samozřejmě. V současnosti vytipovává-

me další lokality. Při tom spolupracujeme se 

zástupci organizací zdravotně postižených, 

a samozřejmě uvítáme i náměty od obyvatel 

osmé městské části. -it-

Zpravodajství

Foto: verpa

Foto: verpa

Radnice v minulosti opravila chodník například v Chaberské ulici
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Životní prostředí

I váš pes může mít vlastní „řidičák”
Radnice Městské části Praha 8 

odstartovala novou akci nazva-

nou „Řidičák pro Vašeho pejska”. 

Smyslem tohoto veřejného výcvi-

ku je pochopení důležitosti správ-

ně vychovaného psa a také nácvik 

správné komunikace se psem 

během výcviku. Všechny akce 

zaměřené na pejsky a jejich maji-

tele mají výchovný a preventivní 

smysl.

Začátek akce se uskutečnil 

v Čimickém háji a v Thomayero-

vých sadech. Během soboty prošla 

oběma parky terénní hlídka Prahy 8 

složená z kynoložky Kristýny Másil-

kové a místostarostky Vladimíry 

Ludkové, které se majitelů kolem 

pobíhajících psů ptaly na doved-

nosti pejsků. 

A bohužel výsledek není příliš 

optimistický. Prozkoušeno bylo 

několik desítek pejsků, ale za 

poslušné a bez problémů ovla-

datelné lze označit pouze několik 

z nich. 

Mnoho majitelů si tuto skuteč-

nost uvědomovalo a zajímalo se 

o akci Řidičák pro Vašeho pejska, 

kde se mohou bezplatně naučit 

správnou cestu výcviku i starší-

ho psa. Majitelé psů často zmínili 

návštěvu cvičiště, když byl jejich 

pes štěnětem, ale velkou většinu 

odradil běžně praktikovaný hro-

madný výcvik „v řadě”. Vedle toho-

to důvodu však byly slyšet i další 

argumenty zdůvodňující neznalost 

základních povelů.

O dva dny později, 26. dubna, 

obě spolu s psími kamarády Koniá-

šem a Sofi í navštívily dvě mateřské 

školy a dětem předvedly, jak se má 

chovat správně vycvičený pes a co 

všechno je schopný se naučit. Děti 

se dozvěděly, jak správně mají své 

psy hladit, krmit a poznat, zda se 

s ním mohou kamarádit nebo ne. 

Ve středu 28. dubna se na libeň-

ské psí louce sešla desítka pejsků se 

svými páníčky, aby se naučili základ-

ním povelům poslušnosti. Výcvik 

dopadl na výbornou a všichni účast-

níci (i ti čtyřnozí) odcházeli veselí 

a plní předsevzetí o domácím trénin-

ku. Skupina pejsků byla různorodá. 

Nejmenšími zástupci byli dva teriéři, 

nejmladšími byli beagle spolu s lab-

radorem a pak zástupci kříženců.

Veřejné výcviky na psí lou-

ce pokračují 12. a 19. května od 

18.30 hodin (štěňata do 15 měsíců 

vedená dospělými a 26. května a 3. 

června ve stejný čas (psi starší 15 

měsíců vedeni dospělými). „Závě-

rečná zkouška” se bude odehrávat 

až v září. Prověří se tak opravdový 

zájem pejskařů. Ti, co uspějí, si 

odnesou „řidičák” pro svého miláč-

ka a praktické odměny od partnera 

akce Fontline Combo.

Radnice Prahy 8 myslí na pre-

venci i budováním psích luk na síd-

lištích, kde dochází k velké koncen-

traci dětí a psů. Budováním psích 

luk chce radnice chránit hrající si 

děti na jedné straně a nabídnout 

smysluplnou alternativu komunitě 

pejskařů na straně druhé. „Zkuše-

nost z tří již existujících psích luk 

ukazuje, že mají smysl, a lidé je 

opravdu využívají. Budeme v jejich 

budování pokračovat a v aktivitách, 

kde se může zapojit celá rodina 

i s čtyřnohým miláčkem, rozhodně 

také,” řekla Ludková. -rw, tk- 
Veřejného výcviku se se svým psem zúčastnila i místostarostka
Vladimíra Ludková

Děti z MŠ U Sluncové se dověděly, jak se mají ke psům chovat
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Popeláři získali vozidlo na zemní plyn
Čistota a péče o životní prostředí 

je jednou z hlavních priorit radni-

ce osmé městské části. I proto na 

nádvoří Libeňského zámku proběh-

lo u příležitosti oslav Dne Země 

slavnostní předání vozu na odvoz 

komunálního odpadu s pohonem 

na stlačený zemní plyn. 

Symbolicky byl vůz předán spo-

lečnosti IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, 

a. s., která má na starosti čistotu 

v ulicích a nakládání s odpady.

„Cílem každého moderního měs-

ta je v současné době snížení kon-

centrace přízemního smogu a hladi-

ny hluku. Ekologicky šetrná vozidla 

jsou již samozřejmostí v mnoha 

městech západní Evropy a já jsem 

za tento vůz velice rád,” řekl ředitel 

společnosti Karel Vančura.

IPODEC se stará o úklid a čistotu 

nejen na území Městské části Praha 

8, která je spolumajitelem fi rmy, 

ale i v jiných částech metropole.

„Praha se začíná řadit mezi 

evropské metropole využívající 

výhody komunálních vozů na zemní 

plyn a přispěje tím ke zlepšení sta-

vu ovzduší v Praze,” řekl starosta 

Městské části Praha 8 Josef Nosek.

Zemní plyn patří dnes mezi nejví-

ce využívané alternativní pohonné 

hmoty. Nespornou předností vozi-

del poháněných zemním plynem 

jsou nižší emise. Redukce škodlivin 

významně ovlivňuje tvorbu smogu, 

přízemního ozonu, dokonce i skle-

níkového efektu. Nemalou výhodou 

je nižší hlučnost provozu. Plně je 

již vyřešena i bezpečnost provo-

zu. Vozidla na stlačený zemní plyn 

jsou dokonce z hlediska požáru 

či možnosti výbuchu bezpečnější 

než auta na benzin či naftu. Cena 

takového vozidla je sice vyšší (asi 

o jeden milion korun), ale náklady 

na CNG jsou oproti benzínu a naftě 

téměř poloviční, takže ekonomická 

návratnost je zaručena.

V Praze dnes jezdí již dvaadvacet 

komunálních vozů na CNG a bude 

jich ještě přibývat. Je to jeden 

z úkolů uložených v Programovém 

prohlášení Rady hlavního města 

Prahy na toto volební období.

 -rw, tk-

Léčebna se pyšní vlaštovkami.
V areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích se nachází unikátní 

kolonie vlaštovek. Podle ornitologů je s pětatřiceti hnízdícími páry 

zřejmě největší v České republice. Za vysokým počtem stojí tradiční 

způsob chovu zvířat. Na farmě v areálu léčebny totiž mimo jiné cho-

vají ve sto let starých stájích 40 koní. Ve stájích se doslova zastavil 

čas, a to hnízdícím vlaštovkám vyhovuje. V Praze celkem hnízdí zhru-

ba sto párů.

Vlaštovek v Česku dramaticky ubývá, a to v souvislosti s moder-

nizací venkova a úbytkem chovu hospodářských zvířat. Musejí také 

čelit nástrahám při své cestě na zimoviště. V některých oblastech 

Afriky představují totiž jediný zdroj bílkovin.  -tk-

Nové vozidlo na svoz odpadu, které jezdí na zemní plyn, je oproti klasickým výrazně tišší a také vypouští do 
ovzduší podstatně méně škodlivin

Životní prostředí

Foto: verpa
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad KVĚTEN - ČERVEN 2010

Jirsíkova – Malého
18. 5., 22. 6.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova 
a Pernerova)
25. 5., 29. 6. 

Pobřežní – U Nádražní lávky
1. 6.

Pernerova – Šaldova
8. 6.
  
Pobřežní – Thámova
15. 6.

Petra Slezáka – Urxova
18. 5., 22. 6.

Pernerova – Sovova
25. 5., 29. 6.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
1. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
8. 6.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
15. 6.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
25. 5., 29. 6.

Na Vartě
1. 6.

Kašparovo náměstí 
8. 6.

Pod Labuťkou – Prosecká
15. 6.

Kandertova - Lindnerova 
18. 5., 22. 6. 

Nad Rokoskou – Kubišova
25. 5., 29. 6.
  
Na Truhlářce (parkoviště)
1. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
8. 6.

Ke Stírce - Na Stírce 
15. 6.  

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
18. 5., 22. 6.

U Slovanky – Dolejšova
19. 5., 23. 6. 

Štěpničná (parkoviště)
26. 5., 30. 6.

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
2. 6. 

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
9. 6. 

Roudnická (za Bešťákovou)
16. 6. 

Modřínová – Javorová
16. 6. 
 
Kubíkova – (u DD)
19. 5., 23. 6. 

Havránkova – Šimůnkova
26. 5., 30. 6. 

Šimůnkova (slepý konec)
2. 6. 

Janečkova
9. 6.

Hlaváčova (parkoviště)
2. 6.
 
Burešova
9. 6.

Kurkova (parkoviště)
16. 6. 

Šiškova - Čumpelíkova
19. 5., 23. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
26. 5., 30. 6. 

Na Pecích – Chaberská
2. 6. 

Služská – Přemyšlenská
9. 6.

V Mezihoří 
(u plynojemu) 
12. 5., 16. 6. 

Na Pěšinách - Pod Statky
19. 5., 23. 6.

Uzavřená
26. 5., 30. 6. 

Trojská - Nad Trojou
10. 6.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
13. 5., 17. 6.

Písečná – Na Šutce 
20. 5., 24. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
27. 5.

Třeboradická - Košťálkova
3. 6.

Havlínova – Pohnertova
10. 6.

Libišská (parkoviště)
13. 5., 17. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
20. 5., 24. 6.

Gdaňská - Toruňská
27. 5.

Hnězdenská - Olštýnská 
3. 6. 

Mazurská (u trafostanice)
27. 5. 

Řešovská - Zelenohorská
3. 6.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
10. 6.

V Nových Bohnicích - Bohnická
13. 5., 17. 6.

Dolákova – Hackerova - Kusého
20. 5., 24. 6. 

K Mlýnu – Chorušická
10. 6.

Mlazická
13. 5., 17. 6.

Fořtova – Do Údolí
20. 5., 24. 6.

Korycanská – K Ládví
27. 5.

Petra Bezruče - U Pískovny
3. 6. 

Pod Vodárenskou věží (východ-
ní konec)
8. 6. 

Stejskalova - U Rokytky
15. 6. 

Pekařova - Jestřebická
18. 5., 22. 6. 

Valčíkova - Na Truhlářce
25. 5., 29. 6.

Velká Skála - K Haltýři
1. 6.

Frýdlantská (parkoviště u ul. 
Žernosecká)
9. 6. 

Batličkova
16. 6. 

V Zahradách - Na Sypkém
19. 5., 23. 6. 

Braunerova – Konšelská
26. 5., 30. 6. 

V Zámcích (u domu 51/64)
2. 6. 

Nad Rokoskou – Na Úbočí  
19. 5., 16. 6. 

Nad Popelářkou
26. 5., 23. 6.

Křivenická - Čimická 
2. 6., 30. 6.

Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
12. 5., 9. 6.

Pod Vodárenskou věží - Nad 
Mazankou
10. 6. 

Drahorádova
13. 5., 17. 6.

Lindavská
20. 5., 24. 6.  

U Pekařky 
27. 5.

Chaberská – Líbeznická
3. 6. 

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

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána 

po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, jenž je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky 

v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad 

najdete také na www.praha8.cz.

Životní prostředí
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Cyklodoprava nabírá dech i v Praze 8. Za 

poslední rok zde spatřily světlo světa nové 

stezky a pruhy. Namátkou připomeňme tra-

su A2 Thomayerovými sady, A26 z Elsnicova 

náměstí do Vysočan nebo úsek A283 propojují-

cí Ládví s Ďáblickým hájem. Připravuje se ofi ci-

ální otevření trasy A25, která prochází jedním 

ze starých železničních tunelů pod Vítkovem. 

Došlo k zprovoznění cyklopruhů na Rohanském 

nábřeží a v libeňské části ulice Českomoravská 

i několika společných vyhrazených pruhů pro 

autobusy a cyklisty.

Osmá městská část se díky výstavbě medi-

álně známé vysočanské trasy A26 propojila 

s východem Prahy a Středočeským krajem. 

Stezka je vybudovaná na tělese bývalé želez-

niční vlečky a nabízí zcela unikátní pohled na 

neznámou tvář našeho města. Díky nemalé 

investici do tohoto projektu se dnes cyklis-

té (ale také pěší turisté, „pejskaři”...) vyhnou 

rušným a nebezpečným ulicím Českomoravská 

a Poděbradská. 

Praha postupně buduje cyklistickou infra-

strukturu pro různé typy uživatelů. Vedle rekre-

ačních jezdců, kterým vyhovují od aut odděle-

né stezky, jdou investice i do cyklopruhů, které 

jsou určeny pro otrlejší. Na řadě míst – třeba na 

Rohanském ostrově – si cyklista může vybrat, 

jestli zvolí rychlejší jízdu společně s auty nebo 

pohodovější cestu po samostatné stezce.

Na řadě míst vznikla v minulosti nelogická 

řešení průjezdu cyklistů. Někdy je za tím snaha 

ušetřit, jindy byrokratický přístup zodpověd-

ných úředníků, v drtivé většině případů je však 

vinen tradiční protivník dobrých nápadů v Praze 

8 – komplikované vlastnictví pozemků. Zejmé-

na na severu Prahy 8 zdánlivě bezproblémové 

úseky naplánovaných cyklotras procházejí mís-

ty, kde (s nadsázkou) každý metr patří někomu 

jinému. Developerské fi rmě, devadesátiletým 

restituentům, státu, fi rmě v likvidaci...

Praha teprve nedávno začala splácet dluh 

cyklistům. Například londýnská cyklodoprava 

se probouzela dlouhých třicet let a nejvýznam-

nějším impulzem k jejímu rozvoji bylo až zave-

dení mýta na vjezd do centra v roce 2002. Pro-

to by nyní nebylo fér porovnávat kvalitu naší 

cyklistické infrastruktury s Dánskem, nizozem-

ským Amsterdamem nebo americkým Portlan-

dem. Praha má však tu výhodu, že může čerpat 

inspiraci od těchto měst.

„Děkuji všem, kteří zareagovali na mou loň-

skou výzvu a připomínkovali rozvoj pražské 

dopravní sítě. Žádný z návrhů neskončil v koši 

a část z nich se promítla do celopražského 

generelu,” řekl předseda komise pro cyklostez-

ky Petr Vilgus. 

Pokud máte zájem pomoct v rozvoji cyklodo-

pravy v hlavním našem městě, seznamte se se 

základními stavebními kameny pražské cyklo-

dopravy, s vašimi právy i povinnostmi a s plány 

rozvoje na adrese http://cyklo.praha-mesto.cz. 

Přicházejte také s nápady na další cyklistická 

spojení. -gus-

Autem nebo veřejnou dopravou? I letos na kole

Proč jezdit po městě na kole?

 Šetříte čas

 Šetříte peníze za palivo 

 a jízdné

 Prospíváte svému zdraví

 Poznáte své město

 Jízdou na kole neubližujete

 svému okolí

Doprava

Motoristé, cyklisté a chodci, respektujte se!
V posledních letech rychle roste počet lidí, kteří se rozhodli cestovat po Praze na kole. V ulicích se ve vel-

kém objevil nový dopravní prostředek, který sdílí stejný prostor s auty, tramvajemi, autobusy a chodci. Ať 

patříme do kterékoliv skupiny, nyní si vytváříme nepsaný kodex vzájemného slušného chování. Řidiči musí 

pochopit, že cyklista je pomalejší než auto. Nic s tím neudělá troubení ani otrávené kroucení hlavou. Chodci 

se musí vyrovnat s tím, že cyklisté dokáží být v porovnání s nimi rychlí a že po ulicích jezdí tiše. A pro cyk-

listy platí, že rozhodně nejsou nadpozemskými vládci silnice, chodníku, stezky, ale jen jedni z mnoha, kteří 

se zde pohybují. 

Ulice Prahy nejsou tím pravým místem pro závody, aroganci a agresivitu. Zkusme zapomenout na to, že prý 

žijeme v uspěchané době. Pokusme se zvolnit a uvědomit si, že smyslem našeho života není snaha být v cíli 

cesty o pár desítek vteřin dříve.  -red-
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Strážníci se zaměřili na malé cyklisty

„Pokud strážníci uvidí malého cyklistu 

s nedostatečně vybaveným bicyklem, poradí 

přímo jemu nebo si pohovoří s rodiči,” upozor-

nil ještě před začátkem akce vrchní komisař 

Městské policie v Praze 8 Josef Skalka. S dět-

mi je podle něj mnohem snazší práce, než 

s dospělými cyklisty, kteří se naučili pravidla 

silničního provozu obcházet. Často hřeší jízdou 

po chodnících, kde svým bezohledným chová-

ním ohrožují chodce.

Na cyklostezkách a stezkách by se zase 

chodci měli podle Jiřího Polomise z Útvaru pre-

vence Městské policie hlavního města Prahy 

pohybovat spíše na pravé straně a ostatním 

umožnit průjezd. Na místě je také všeobecná 

ohleduplnost.

Cyklisté by navíc měli dbát na výbavu s bez-

pečnostními prvky, předešli by jimi zbytečným 

nehodám. Do výbavy patří barevné odrazky, 

refl exní prvky na oblečení či batohu a samo-

zřejmě helma. „Bruslaři nemají určenou povin-

nou výbavu. Určitě ale doporučujeme helmu 

a chrániče na lokty a kolena,” poznamenal 

Polomis. 

Na malé cyklisty a bruslaře by měli více 

dohlížet jejich rodiče. Děti jsou nadšené z tep-

lejšího počasí a venku jsou o to roztržitější. 

Rozhodně proto platí, že než vůbec dospělí své 

potomky na kolo pustí samotné, měli by si být 

jisti, že děti nejen ovládají základní pravidla 

silničního provozu, ale kolo mají také technic-

ky v pořádku a správně vybavené. „Znalost 

dopravních předpisů je zvláště u dětí, které žijí 

v hlavním městě, stejně důležitá jako znalost 

adresy, kde bydlí. Na ulicích se pohybují již 

od útlého věku a rodiče by měli dbát na to, 

aby věděly, kde mají přecházet, co znamenají 

zásadní dopravní značky, a jak se mají chovat 

na kole i bruslích,” poznamenal první náměstek 

primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence 

bezpečnost v metropoli spadá.

Pokud rodiče nevědí, jak dobře jejich dítě 

kolo ovládá, mají možnost vyzkoušet každé 

úterý a čtvrtek od dvou do šesti hodin odpo-

ledne dětské dopravní hřiště Městské policie 

v Jánošíkově ulici v Praze 4 Krči. Navštívit lze 

i druhé dopravní hřiště, které má městská poli-

cie na starosti, a to na Proseku v Praze 9.

-jf-

Bezpečnost, inzerce

Duben byl již tradičně zasvěcen bezpečnosti v dopravě a přichystali se na něj také strážníci z Prahy 8. Pozor-
nější byli na oblíbených cyklistických cestách podél Vltavy a poradili i dětem, které po zimě vyrazily na kolech 
a bruslích.

(Placená inzerce)

Děti z Mateřské školy Poznaňská se mohou se základy pravidel bezpečnosti seznámit na doprav-
ním hřišti, které se nachází v areálu školky
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Bezpečnost v hromadné dopravě se zvyšuje
Městská policie a dopravní podnik zvyšují bezpeč-

nost v městské hromadné dopravě. Hlídkový útvar 

strážníků se napojuje na řidiče autobusů, takže 

v případě nebezpečných tísňových stavů budou 

moci městští policisté reagovat rychleji a efektiv-

něji. Systém funguje tak, že strážníci operačního 

střediska mají zřízený trvalý odposlech takzva-

né aktivní tísně radiostanic řidičů autobusů. To 

umožňuje strážníkům sledování veškeré radiové 

relace vedené v tísňovém módu. 

„Je to další kapitola na cestě ke zvýšení bez-

pečnosti nejen řidičů, ale celkově bezpečí v měst-

ské hromadné dopravě. Pevně věřím, že kapitola 

zásadní a efektivní. To říkám nejen jako náměs-

tek primátora, který má v kompetenci bezpečnost 

v hlavním městě, ale nově také jako místopředse-

da představenstva Dopravního podniku, kterému 

samozřejmě bezpečnost cestujících i zaměstnan-

ců v městské hromadné dopravě leží na srdci,” 

komentoval novinku první náměstek primátora 

hl. m. Prahy Rudolf Blažek. 

Na počítači strážníků operačního střediska se 

také v případě tísňové relace zobrazí poloha dané-

ho autobusu, strážníci tak mohou být na místě 

během několika minut. Hlídkový útvar má k dis-

pozici tři operativní mobilní hlídky, které mohou 

okamžitě vyrazit na místo, kde byl nouzový mód 

oznámen. Strážník operačního střediska může 

také na základě výhodnější GPS polohy vyrozu-

mět i nejbližší autohlídku strážníků z obvodního 

ředitelství. Tísňová komunikace bude minimálně 

30 dní archivována.  -jf-

(Placená inzerce)

Vyhrožoval členům 
vlastní rodiny

Oprávnění vykázat násilnou 

osobu ze společného obydlí využi-

li začátkem dubna policisté MOP 

Bohnice. 47letý muž dlouhodobě 

verbálně i fyzicky napadal svoji 

matku a bratra. Napadání vyvr-

cholilo 1. dubna, kdy ke zdůraz-

nění svých výhrůžek vzal proti 

svým příbuzným nůž. Při incidentu 

nebyl naštěstí nikdo zraněn. Mimo 

oprávněné vykázání je jeho jedná-

ní v dalším šetření policie.

Napadli policisty
Hlídka policie byla dne 11. dubna 

po půlnoci vyslána do ulice Heydu-

kova, kde v jedné restauraci mělo 

dojít k rušení nočního klidu sku-

pinkou osob. Snaha hlídky o klidné 

vyřešení rušení nočního klidu byla 

odměněna urážkami a výhrůžka-

mi fyzického napadení. Míru své 

inteligence ukázal jeden mladík, 

který na výzvu k prokázání totož-

nosti uvedl, že se jmenuje Adolf 

Hitler, Eva Braunová, K. H. Frank 

a tak dále. Na místo se dostavily 

další hlídky policie pomoci úspěšně 

dokončit zákrok. Nicméně tři mla-

díci, hnáni pravděpodobně snahou 

o zviditelnění se před svými kama-

rády, napadli zasahující policisty, 

kteří však útočníky zpacifi kovali. 

Za svoje jednání si mladíci odnes-

li zahájení trestního stíhání od 

komisaře služby kriminální policie 

a vyšetřování, jenž si případ pře-

vzal. 

Kradl v paneláku
Potřebu spánku zřejmě neměl 

21letý mladík, který 20. dubna 

v nočních hodinách v ulici Krynic-

ká na chodbě panelového domu 

vykradl dřevěnou skříňku, ze které 

odcizil obnošené oblečení. Násled-

ně se vloupal do prostoru sklepních 

kójí, kde z jedné ukradl topné těle-

so. Past sklapla, když zloděj svůj 

lup vynášel na chodbu, kde byl 

překvapen hlídkou policie. Pokus 

o útěk byl marný a hlavně velmi 

krátký. Případ byl řešen v rámci 

zkráceného přípravného řízení. 

Kořisti si užíval krátce
V dopoledních hodinách 19. dub-

na bylo na MOP Libeň oznámeno 

vloupání do bytu v ulici Ronkova, 

odkud byly odcizeny věci v hodno-

tě přesahující 47 tisíc korun. 20letý 

pachatel si však svého lupu dlouho 

neužil, neboť nedlouho po činu byl 

zadržen všímavými policisty v Pra-

ze 1 na Václavském náměstí spolu 

se všemi odcizenými věcmi. Případ 

si převzala služba kriminální poli-

cie a vyšetřování, která zahájila 

trestní stíhání pachatele.   

Opilci ničili auta
Dva podnapilí mladíci si v odpo-

ledních hodinách svoji zlost vylé-

vali na zaparkovaných vozidlech na 

Libeňském mostě, kde u Nissanu 

Micra a Hondy Jazz ukopali zpětná 

vnější zrcátka. Komisař služby kri-

minální policie a vyšetřování, kte-

rý si případ převzal, zahájil trestní 

stíhání pachatelů.  

Policisté dopadli gang, 
který loupil z auta

Úspěch zaznamenalo 2. odděle-

ní služby kriminální policie a vyšet-

řování Obvodního ředitelství policie 

Praha III, kdy se podařilo zadržet 

skupinku tří osob, kterou tvořili dva 

muži ve věku 35 a 28 let a 27letá 

žena. Tato skupina pachatelů jez-

dila po celé metropoli ve vozidle 

Nissan Micra bílé barvy, přičemž 

s autem přijeli k poškozeným, 

převážně ženám, a z okna vozidla 

vytrhávali z rukou nebo strhávali 

z ramen nesené tašky a kabelky 

a prudkou akcelerací z místa činu 

ujeli. V několika případech došlo ke 

zranění poškozených. Prozatím se 

podařilo zjistit 31 skutků, přičemž 

16 z nich bylo klasifi kováno jako 

loupež. Policie žádá, aby se ozva-

li další poškození, kteří byli tímto 

způsobem okradeni, na telefonní 

číslo 974 859 324, npor. Bc. Berá-

nek. Na fotografi ích jsou zachyce-

ny věci zajištěné při domovní pro-

hlídce. npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY

Bezpečnost, inzerce
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Na místo obratem 

dorazili městští strážníci, 

vyslechli skupinku cizinců, 

ale po podání vysvětle-

ní nebyl pachatel zjištěn. 

Díky kamerovému systému 

máme alespoň popis toho-

to vandala, videozáznam převzaly zpravodajské 

servery, a veřejnost se může zapojit do pátrání. 

Pokud bude pachatel zjištěn, existuje proti němu 

nezpochybnitelný důkaz. Dalo by se říci, že důvo-

dy pro existenci kamerového systému byly v tom-

to případě prokázány. Díky přítomnosti kamery 

se zachytilo protiprávní jednání, bezprostředně 

na to reagovala policejní hlídka a byly zajištěny 

důkazní prostředky. Jediné, co nám v tomto oka-

mžiku schází, je pachatel, o ruce sochy Hvězdáře 

nemluvě.

Vandalský útok na orloj je jen pomyslná špič-

ka ledovce případů, kdy dochází k bezdůvodné-

mu ničení veřejného nebo soukromého majetku. 

S výsledkem činností vandalů se setkáváme den-

ně prakticky na každém kroku. Jen při cestě hro-

madnou dopravou narážíme na projevy sprejerů, 

rytců do oken tramvají, stanice metra či lavičky 

v parku jsou ozdobeny taggy a s výčtem dalších 

projevů by se dalo pokračovat. Na rozdíl od sta-

roměstského útočníka jsou pachatelé anonymně 

skryti v davu a cítí se zcela beztrestní. Dalo by se 

říci, že oprávněně. Sice technicky je možné umís-

tit kamery na každé veřejné prostranství, umístit 

strážníka do každé ulice a do všech stanic metra, 

ale narážíme jak na limity fi nanční, tak i legislativ-

ní. A pokud dojde k náhodnému dopadení samo-

zvaného zkrašlovatele dopravního prostředku 

nebo nové fasády, tak si může být téměř jistý, že 

jeho jednání bude posuzováno jen jako přestupek 

a hrozí mu sankce v řádu stokorun.

Nejsem idealista, proto se domnívám, že 

k absolutnímu odstranění projevů vandalů nedo-

jde, neboť nejsme v Singapuru, kde za odhození 

žvýkačky hrozí trest deseti ran holí, ale může se 

hledat řešení, jak jejich projevy minimalizovat. 

První možností je cesta represe. Znamená víc 

kamer, víc strážníků v ulicích a spravedlivé trestá-

ní vandalů, nejlépe v podobě veřejně prospěšných 

prací. Další možností je vydat se cestou komunit-

ního plánování nasměrovaného na činnosti, u kte-

rých nedochází k poškozování cizích práv. Napří-

klad uvolněním většího množství ploch pro street 

art ve vhodné lokalitě, kladení většího důrazu na 

prevenci apod. Ideálně bychom měli jít cestou 

sloučením obou dvou variant. Každý, kdo záměr-

ně poškozuje cizí majetek, by si měl být vědom 

toho, že jej může čekat citelný trest a naopak 

bychom měli najít prostor, kde určité alternativní 

projevy budou tolerovány.

A ještě jedna drobnost. Možná by cizince 

před házením odpadků po orloji odradila tabul-

ka v několika jazykových mutacích s výrazným 

nápisem, že oblast je pod kamerovým dohledem 

a strážník je na místě do dvou minut.

Milan Hejkrlík, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Jsme dostatečně chráněni před útoky vandalů?
 Před několika dny jsme mohli sledovat díky kamerovému systému takřka v přímém přenosu, jak neznámý vandal 
poničil sochu Hvězdáře Staroměstského orloje. Protože je tato památka pod permanentním dohledem, kamerový 
systém zaznamenal, jak útočník na orloj hází obsah odpadkového koše.

Za poslední tři roky 

jsme vysadili více než 

1000 nových stromů, 

naše trávníky sekáme 

šestkrát do roka oproti 

dvěma sečím v minu-

losti. Na konci tohoto 

roku bude k dispozici 50 míst, kde si mohou 

jak děti, tak i teenageři zahrát a zasportovat. 

V rámci prevence nepořádku se výrazně posí-

lila úklidová služba, každou ulicí pravidelně 

prochází metaři. 

Veškerá péče je znát nejenom na vzhledu 

obce, ale i podle počtu podnětů a stížností, kte-

ré přicházejí odboru životního prostředí. Jejich 

počet je oproti stavu před třemi roky mini-

mální, předmětem stížností jsou excesy nebo 

stav, který nemůže radnice ovlivňovat přímo. 

Jsou to nejen černé skládky a věci odhozené 

tam, kam nepatří. Na ně můžeme reagovat až 

s určitým zpožděním. Jsou to kontejnery na 

tříděný odpad, jejichž provozovatelem není MČ 

Praha 8. A jsou to i lidé, kteří svou frustraci 

z vlastního neúspěchu nebo vlastní prázdno-

tu vyplňují ničením a poškozováním věcí, jež 

nejsou v jejich vlastnictví a které mají sloužit 

jiným. Jednou je to převržený koš, ulomená 

větev, neuklizené hovínko po vlastním pejsko-

vi, jindy je to lavička nebo počmáraná omít-

ka. To všechno jsou projevy lidské arogance 

a především lidské hlouposti. 

Je známým faktem, že pokud ponecháte na 

omítce svého domu první čmáranici, pravdě-

podobnost, že se u ní objeví druhá, je mnohem 

větší, než když tu první hned necháte umýt. 

Pokud se někde objeví sbírka starých pneu-

matik a leží tam dostatečně dlouho, brzy k ní 

hlupák přidá starou ledničku, televizi a děravé 

holínky. Naši pracovníci, kteří se věnují udělo-

vání pokut za obdobné prohřešky, patří v rámci 

celé Prahy k těm nejaktivnějším a nejtvrdším. 

Přesto nemohou být všude a spousta přestup-

ců pravidel slušného chování tak ujde postihu 

kvůli tomu, že se nenašel nikdo, kdo by byl 

ve chvíli páchání takového jednání schopen 

zvednout telefon a zavolat policii. Proč si ji pak 

z našich daní platíme?

Josef Nosek, starosta MČ Praha 8 za ODS

Buďte všímaví, neváhejte volat policii
Programové prohlášení Rady MČ Prahy 8, která je složena ze zastupitelů ODS, obsahuje jako jeden ze základ-
ních pilířů důraz na životní prostředí. Finanční prostředky, které mají napravovat dluhy v této oblasti z minu-
losti, jsou vidět. 

Fórum

Jak účinně bojovat proti vandalismu 
a nepořádku na veřejných místech?
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Fórum

Za jednu z velice účin-

ných metod, jak zabránit 

vandalismu a nepořádku, 

považuji pravidelnou kon-

trolu, prováděnou policií 

či strážníky. Tuto metodu 

je možné dokonce zobec-

nit: Vznikající nepořádek je třeba co nejdříve 

odstranit, protože je známou lidskou vlastnos-

tí, že tam, kde nepořádek je, se další přidává. 

Ono to platí i pro společnost, ale o tom někdy 

jindy. Na počátku jsou vždy dvě jednoduché 

zásady, být příkladem a nebýt lhostejný, pokud 

vidíme, že někdo ničí naše okolí a maluje po 

zdech domů. Nepořádku je možné předcházet, 

ale vandalismus je naším společným nepříte-

lem a je třeba ho trestat. 

Často lidé říkají, že se bojí ničitele napome-

nout, protože mají strach o své zdraví. Dove-

du to pochopit, agresivita některých jedinců 

či part je přímo děsivá. Nejde mi přitom jen 

o to, že vandalové ničí cizí majetek, přestože 

je to pochopitelně trestné, ale hlavně o fakt, že 

majetek ničí! Vážím si proto našich sousedů, 

kteří již několikrát přivolali v podobné situaci 

strážníky. Ti sice zadrželi a identifi kovali mladí-

ky, kteří malovali po nedávno dokončené nové 

fasádě, ale jejich výtvory raději zamaloval náš 

domovník, jako již mnohokrát před tím. Je to 

nutné, aby se další „malíř” v noci nepřidal.

Jiný nepořádek vytvářejí lidé, kteří obkládají 

popelnice, a je jedno, zda na komunální či sepa-

rovaný odpad, vším, co jim doma překáží, ale 

co do nich nepatří. Svůj starý nábytek mohou 

přeci každý měsíc vyhodit do kontejnerů, které 

MČ přistavuje na dobře známá místa. A ještě 

jednu poznámku – aby mohli popeláři popelnice 

odvážet, nesmí jim v tom bránit parkující auta.

Zvláštní nepořádek pak vytvářejí naši sousedé, 

kteří vyhazují z oken paneláku potravu holubům. 

Nejde jistě jen o nepořádek na zemi, ale pře-

množení holubi se stali postrachem balkonů, lodžií 

i okenních parapetů, ohrožují dokonce i naše zdra-

ví. Že jejich trus škodí fasádě, je nabíledni. 

Samostatné téma Osmičky by mohlo být 

věnováno pejskařům. Je totiž hlavně v jejich 

zájmu, aby si ve své komunitě udělali pořádek. 

Objektivně uznávám, že v poslední době se 

mnoho zlepšilo. Považuji však stále za samo-

zřejmé, že majitelé mají své miláčky na vodít-

ku. Dětská hřiště jsou tabu. Přeji si, aby i na 

sídlištní trávníky mohly děti vyběhnout bez 

větších obav. Sami majitelé psů by proto měli 

domluvit těm, kdož na ně svým chováním vrha-

jí špatné světlo. Psi, kteří označkují každý roh 

domu nebo běhají volně a děsí malé děti, určují 

často vztah okolí i k řádným chovatelům.

Předpokládám samozřejmě, že nikdo, komu 

vadí nepořádek, k němu sám nepřispívá. Každá 

obec má zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

nařízeno postarat se i o sběr nebezpečných 

odpadů, např. elektrošrotu a chemikálií. Pro 

občany obce k tomu slouží sběrné dvory, kam 

je možné uvedené předměty zdarma odkládat. 

Jsem rád, že v Praze 8 máme takové zařízení 

i pojízdné. Proto je ostudné nechávat autobate-

rie u popelnic nebo je odhazovat v lese. 

Již dlouho požaduji, aby každá ulice měla 

svého metaře a strážníka. Zatím jsem ale neměl 

příležitost strážníkům za vzkazy, zanechávané 

za stěrači aut, poděkovat. Až nyní – děkuji, že 

svým odpovědným přístupem přispíváte pod-

statně k udržení pořádku v naší ulici.

František Beneš, 

zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

Nepořádku napomáhá lhostejnost
Za stěračem našeho auta jsem právě nalezl zprávu strážníka: Při kontrolní obchůzce dne 25. 4. 2010 v 14:30 
hod. jsem zjistil, že Vaše vozidlo je v pořádku. Děkujeme, že správně parkujete. Svým přístupem přispíváte ke 
zlepšení pořádku v této lokalitě. Váš strážník č. 1768.

Kamery v ulicích ne-

jsou řešením, ale drahým 

pokusem o náhradu poli-

cistů-pochůzkářů techni-

kou. Toto tvrzení proká-

zalo opakované poničení 

sochy Hvězdáře na Sta-

roměstském orloji. Přestože je tato památka 

v zorném poli kamer, vandal na ní vylezl, Hvěz-

dáře poškodil a zmizel. Výsledkem vyšetřování 

byl odhad, že „pachatelem byl zřejmě cizinec”. 

Není to málo?

Kamery v ulicích mají jediný efekt – rekreač-

ní a střízlivé vandaly přimějí, aby své agresivní 

sklony uplatnili mimo záběr. Drogoví dealeři se 

přesunou od jedné herny k druhé, problémoví 

bezdomovci si přesednou na sousední lavičku. 

Pokud bychom chtěli, aby kamery fungova-

ly jako prevence trestné činnosti, musely by 

pokrývat všechna veřejná místa ze všech úhlů 

a obraz by musely sledovat tisíce očí v dohle-

dovém centru. V takovém městě, které by 

připomínalo Orwellův román 1984 nebo Spiel-

bergův fi lm Minority Report, bych nechtěl žít. 

Navíc je otázka, proč by ony tisíce „sledovačů 

obrazovek” nemohly svou strážní službu vyko-

návat přímo v ulicích?

Je jasné, že není v silách policie dohlížet ve 

100 % případů na 100 % území. Na vandalství 

a nepořádek v ulicích platí pouze partnerství 

občanů s policií. Radnice a policisté musí najít 

formu oslovení obyvatel Prahy 8, která je získá 

pro dobrovolnou spolupráci. Musíme konečně 

– 20 let po sametové revoluci – zahodit vzpo-

mínky na „péesvébáky” a domovní důvěrníky. 

Tak jako je přirozené zavolat lékaře pro člově-

ka, kterého zradilo jeho zdraví, mělo by být 

normální kontaktovat policii tehdy, když se 

v ulicích děje něco nekalého. 

Závěrem si neodpustím rejpnutí do magis-

trátu, který v Praze 8 vlastní rozsáhlé pozem-

ky. Odpadem a ruinami zaneřáděný Rohanský 

ostrov je ukázkou toho, s jakou „péčí” se měs-

to stará o majetek. Čelním pražským politi-

kům by slušelo, pokud by v praxi ukázali, co si 

představují pod heslem nedávné billboardové 

kampaně „Zelená a čistá Praha”.  Petr Vilgus, 

zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Zelení: Řešením je spolupráce s občany
Čistota ulic a problém vandalství patří mezi tradiční témata komunální politiky. Velké strany většinou nachá-
zejí řešení v kamerových systémech. Zelení tvrdí, že nejlepším partnerem radnice a policistů jsou pozorní 
občané.
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Pozvánky
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem senio-
rům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je 
bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička 
internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo tele-
fonicky u paní Tatouškové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS 
Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–KVĚTEN 2010

PONDĚLÍ
 9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní Svobodová)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10 – 11 Nordic walking (NW) – pro zdatnější, 
  objednání nutné (s paní Carbochovou)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
  a pokročilí, s pí. Paulusovou 
12 – 16 Přístup na internet 
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat na výše
  uvedeném tel. č.
15 – 16 Kroužek šití

ÚTERÝ
 8 – 15 Přístup na internet
 9 – 10 Anglický jazyk konverzační metodou 
  „falešní začátečníci” (s p. Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Anglický jazyk konverzační metodou
   „pokročilí” (s p. Ing. Vondráčkem)
11 – 12 Anglický jazyk konverzační metodou  „úplní
  začátečníci” (s p. Ing. Vondráčkem)
12. 30 – 14  Anglická konverzace pro pokročilé
  (s p. Ing. Kroužkem)
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)

STŘEDA
 8 – 11 Přístup na internet
12 – 14 Přístup na internet
 9 – 10 Trénink paměti I. (s ergoterapeutkou, pí. Bc.
  Novotná) – opět od 19.5., doporučujeme předem zavolat

10 – 11 Trénink paměti II.(s ergoterapeutkou, pí. Bc.
  Novotná) – opět od 19.5., doporučujeme předem zavolat

10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví+ taneční
  zahřátí  uzpůsobené možnostem seniorů (prvky 
  z taoismu, cvičení pilátes, cvičení podle 
  pí. Mojžíšové (vede pí. Ing. Kovařínská kromě 12. 5.)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Školička internetu - začátečníci (vede sl. P.Holá)
13 – 15 Klub společenských her (s ergoterapeutkou,
  pí. Bc. Novotná)
13 – 14 Německý jazyk pro radost – začátečníci
  (s pí. Šimonovskou)
14 – 15 Německý jazyk pro radost – pokročilí
  (s pí. Šimonovskou)

14 – 16 Školička PC a internetu – pro začátečníky 
  a mírně pokročilí (s pí. RNDr. Tomkovou)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)

10 – 11 Nordic walking (NW)–kondiční (pomalejší
  tempo),objednání nutné (s pí. Carbochovou)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
  a pokročilí (s p. Ing. Mrkvičkou)
13.30 – 15 Literární kroužek s panem Kyznarem, 
  každý lichý týden 
15 – 18 Školička PC a internetu – začátečníci a mírně 
  pokročilí (s paní Smitkovou) 

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 
 8 – 13 Přístup na internet
 9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní 
  Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka 
  PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 

Na školičky PC, právní poradnu, jazyky a středeční posilování 

paměti s pí. Novotnou je nutné se předem objednat. Ostatní akti-

vity jsou volně přístupné.

(programy PhDr. Holé mimo 1. pátku v měsíci)

Jazykové kurzy jsou plně obsazené. 
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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

18. 5. ÚTERÝ VYCHÁZKA 
 Veltruskou oborou 
 Sraz v 11 hod. na Ládví – před stanicí metra C. 
 Pod vedením Věry Dvořákové

19. 5. STŘEDA VYCHÁZKA
 Muzeum Policie ČR
 „Společně bezpečně”  
 - preventivní akce  Městské policie a Policie ČR
 Sraz v 9.00 hod. na Ládví – před stanicí
 metra C. Pod vedením Ivy Hubené

24. 5. PONDĚLÍ DIVADLO ABC
 Představení: Tajemné rozcestí
 Začátek v 11 hod.  Cena vstupenky:  95,-Kč,
 Omezený počet vstupenek
 Prodej: středa 12.00 – 13.00 hod. u paní Hubené 
  

25. 5. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Šití kabelek s korálky - pokračování
 Pomůcky: korálky, silnější jehla, nůžky
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru.
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

27. 5. ČTVRTEK BABINEC
 Společenské hry
 Ve 13.00 hod. v Gerontologickém centru

NORDIC  WALKING    VYCHÁZKY S HOLEMI
 Středy: 12 .5., 19. 5., 26.5.
 Sraz ve 13.30 v Gerontologickém centru

PŘÍPRAVA NA ČERVEN

1. 6. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Malba na sklo
 Pomůcky: zástěra, sklenička, vázička atd.
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

8. 6. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Textilní tapiserie
 Pomůcky: zbytky látek a vln, velká jehla, nůžky  
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušová

Burza seniorů - Program na KVĚTEN 2010

11. 5. od 13:00 – Atlantický val a invaze 1944 - exkurze 
na pozůstatky Atlantického valu a vzpomínka na vylodění spo-
jenců v západní Evropě 6. června 1944. Cestopisné povídání 
a projekce fotografi í Luďka Brože seniora.

12. 5. od 13:00 – Hudební odpoledne s paní Miluší Bera-
novou a spol. – přijďte si společně zazpívat! Akce pro-
běhne v Klubu seniorů, Burešova 1151/12, v přízemí.

17. 5. od 13:00 – Kytičky z korálků, tvoření s pí. Věrou 
Urbanovou, materiál zajištěn.

20. 5. od 14:00 - Beseda s P. Brtníkem – Svatodušní 
svátky, počátky církve

25. 5. od 9:30 -  Dendrologická vycházka severní částí síd-
liště Ďáblice. Sraz v 9:30 před DPS Burešova. Za tajemstvím 
stromů s Mgr. Karlem Pinkasem.

27. 5. od 9:30 – Patchworkové tvoření – dílnička s pí. Syl-
vou Kyselovou, materiál zajištěn

31. 5. od 13:30 – Právní přednáška na téma „Problema-
tika dědictví” – přednáší sl. Petránková, studentka poslední-
ho ročníku práv, dotazy vítány.

Zpravidla jednou týdně  (podle počasí) pořádáme vycház-
ku nebo výlet do přírody. Aktuální informace o plánovaných 
akcích získáte buď na tel.: 283 881 848 nebo osobně na nás-
těnce v CAP.

7. 6. od 13:00 – Hudební odpoledne s paní Miluší Bera-
novou a spol. – písně, které máte rádi. Akce proběhne 
v Klubu seniorů, Burešova 1151/12, v přízemí.

8. 6. od 13:00 – Létající legendy a bitva o Británii Zavítá-
me na letecký den historických strojů „Flying Legends” 
na letecké  bázi v Duxfordu, podíváme se do tankového muzea 
v Bovingtonu, leteckého  muzea v Yeoviltonu, navštívíme 
letecké muzeum a expozici bitvy o Británii  na bývalém letišti 
RAF z doby druhé světové války v londýnském Hendonu. Ces-
topisné povídání a projekce fotografi í Luďka Brože seniora.

14. 6. od 13:00 – Kostičky a kuličky z korálků, tvoření 
s pí. Věrou Urbanovou, materiál zajištěn. 

Tyto programy můžete rovněž navštívit na adrese 
Centra aktivizačních programů, DPS Burešova 1151/12, 
Praha 8 - Kobylisy

Připravujeme na ČERVEN

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče, inzerce

(P
la

ce
n
á 
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ze

rc
e)

(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče

Program Centra Amelie Praha, Šaldova 15, 
Praha 8 - Karlín, vstup ze Sokolovské ulice

Jsme tu pro každého, koho zaskočila onkologická 
nemoc osobně nebo v blízkém okolí. Ale jsme tu i pro 
vás ostatní, kteří chcete prožít novou zkušenost a při-
spět svou přítomností.  

PONDĚLÍ

10.00 - 17.00 refl exní masáže - nabízí Eva Adamcová. Lze využít 

ve zdraví i nemoci. Mačkáním refl exních plošek lze výrazně ovlivnit čin-

nost imunitního systému, lymfatického systému a látkové výměny. Aktivi-

ta je zpoplatněna.

11:00 -13:30 individuální konzultace - vede MUDr. Michaela 

Chrdlová - odbornice na psychosociální problematiku související s one-

mocněním. Objednat se může jak nemocný, tak jeho blízký.

12:30 - 16:00 čajovna - posezení a povídání, je otevřená pro 

každého, kdo by rád sdílel své radosti i starosti. 

13:30 - 15:00 relaxační techniky - vede MUDr. Michaela Chrdlo-

vá, jedná se o seznámení s různými technikami pro uvolnění psychického 

napětí, které si i vyzkoušíme.

16:00 - 17:30 práce s ovčím rounem - plsťování (jen 17. 5.) - 

vede Petra Parkanová, zkušená pracovní terapeutka.

16:00 - 17:30 hudební dílna (jen 31. 5.) -  vede Dana Houdková, 

která vede oblíbené kurzy „Zpívat umí každý”.

ÚTERÝ

10:00 - 11:30 Kruh Amelie - podpůrné setkávání - vytvoříme 

spolu kruh svých příběhů. Tak si navzájem pomůžeme nést ten svůj 

a také budeme hledat, jak ho proměňovat. Budou se na vás těšit Mgr. 

Timea Vidová a MgA. Olga Fleková.

10:00 - 12:00 individuální konzultace - vede MUDr. Michaela 

Chrdlová - odbornice na psychosociální problematiku související s one-

mocněním. Objednat se může jak nemocný, tak jeho blízký.

STŘEDA

12:30 - 16:00 čajovna - posezení a povídání, je otevřená pro 

každého, kdo by rád sdílel své radosti i starosti. 

13:30 - 15:00 tajči otevřená skupina - vede MgA. Olga Fleková, 

jednoduchá relaxační cvičení, která pomáhají přivést mysl a tělo do stavu 

harmonie sjednocováním fyzické a duševní oblasti. Vede také ke zlepšení 

cirkulace životní síly.

14:00 - 16:00 sociální poradenství (jen 19. 5. a 26. 5.) - Mgr. 

Šárka Slavíková, zkušená sociální pracovnice v této oblasti.

16:00 - 17:30 pohybová dílna (jen 19. 5.)-  vede MgA. Olga Fleko-

vá, jedná se o jednoduché uvolňující improvizace s hudbou. Pohyb může, 

podle vlastních schopností, být tak jednoduchý, že ho zvládnou všichni.

16:00 - 17:30 „Na téma...” co vás zajímá? (jen 12.5. a 26.5.) - 

Přímo na místě můžete ovlivnit téma, které skupina bude probírat. 

čtvrtek

12:30 - 16:00 čajovna - posezení a povídání, je otevřená pro 

každého, kdo by rád sdílel své radosti i starosti. 

13:30 - 15:00 za hranice slova (jen 13. 5. a 27. 5.) -  vede MgA. 

Olga Fleková, budeme si číst, povídat a hledat společně hlubší smysl slov 

a učit se ho sdělovat.

13:30 - 15:00 divadelní dílna (jen 20. 5.) - vede MgA. Olga Fleko-

vá, zážitková dílna pro radost a uvolnění. V bezpečném divadelním pro-

storu si budeme společně vstupovat do rolí a situací, které běžně nezaží-

váme. 

16:00 - 17:30 výtvarná sebezkušebnostní dílna (jen 13. 5.) - 

vede Michaela Č. Svejkovská, budeme kreslit a malovat a bez potřeby 

znalosti techniky vyjádříme nečekané. 

18:00 - 20:00 Vernisáž prodejní výstavy (jen 27. 5.) Obrazy 

dvou umělkyň, které se rozhodly podpořit Amelii a věnpovat obrazy, které 

si můžete prohlédnout na www.ribizek.cz/amelie 

Informace a objednání na skupinové programy: pondělí, středa, 

čtvrtek 10:00 – 17.00 na telefonu: 733 640 872 nebo 283 880 316 

Linka Amelie info a individuální konzultace: 739 004 333, Refl exní 

masáže - objednání Eva Adamcová tel.: 737 505 324 

Refl exní  masáže a Zdravé vaření  jsou zpoplatěny pro klienty a dobrovol-

níky Amelie 80 Kč, pro veřejnost 200 Kč, ostatní aktivity za dobrovolný 

příspěvek. 

Jak se k nám dostanete: tramvají  č. 8, 24 - Urxova (minuta chůze smě-

rem k centru),metrem B - Křižíkova - 5 minut chůze směr Invalidovna 
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(Placená inzerce)

Mezinárodní den rodin
V sobotu 15. května se v mnoha 

státech světa bude již po sedmnácté 

slavit Mezinárodní den rodin. Svátek, 

který v roce 1989 vyhlásilo Valné 

shromáždění OSN, odráží důležitost, 

kterou mezinárodní společenství při-

pisuje rodině jako základní jednotce 

společnosti. Jedním z cílů, proč OSN 

svátek zavedla, je vytvořit příležitost 

vyjádřit podporu rodinné problema-

tice.

Rodiny jsou základní jednotkou 

také pražského sboru Křesťanských 

společenství, protestantské církve, 

která vznikla po pádu komunismu. 

Manželství je pro nás ochranou vzta-

hu mezi mužem a ženou, kteří si slí-

bili lásku, úctu a věrnost až do smrti 

jednoho z nich. To je také jistotou 

pro jejich děti, které z bohatství 

takového vztahu mohou čerpat cito-

vé zakotvení i hodnotovou orientaci.

Podporujeme také kurz Manžel-

ské večery, který je určený pro páry. 

Tento kurz je mezinárodní a není 

zaměřen jen na věřící. Je inspiro-

ván některými biblickými myšlen-

kami o manželství, ale vychází také 

z psychologických výzkumů. Jde 

o osm večerních setkání s večeří, 

promluvou a s vyplňováním kvizů 

a následnými osobními rozhovo-

ry účastníků. Celosvětový úspěch 

kurzu je dán spojením společného 

setkání a intimity. Kurz je určen 

jak párům, které procházejí krizí, 

tak bezproblémovým manželstvím, 

která mohou načerpat povzbuzení 

a novou inspiraci. 

Kontakt na chystané kurzy 

v Praze i v celé ČR najdete na 

www.manzelskevecery.cz.

Otakar Kunzmann – pastor 

Křesťanského společenství Praha

Zdravotní a sociální péče, inzerce

Adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02

Otvírací doba:

po - pá 13:00 - 21:00 hod

so - ne 13:00 - 18:00 hod 

areál PL Bohnice v Divadle za plotem

Kontakt: 284 016 517, 777 913 058

www.greendoors.cz, v.kolona@greendoors.cz.

Spojení: bus 177 a 200 z M Kobylisy na zastávku Odra

Začátky koncertů v 19:00 hod. 

Vstupné dobrovolné.

Koncerty a vše jiné

Čt 13. 5. TRAGICKÁ KAPELA - punk s tragickým následkem

Čt 20. 5. S.H.B. - bluesové a beatové pecky bez třešní 

Pá 21. 5. Bubínky - hudební improvizace 

Čt 27. 5. Nečekaný výběr pana Jahody - výstava mladých 

  umělců, večírek - kapela - Miki DJ začátek už v 18:00

Klub V. kolona v květnu 2010

(Placená inzerce)

Program DDM Praha 8

19. 5. My face – Facebook naživo zakončený výrobou vlastního badge, 

od 13 do 16 let, Přemyšlenská, od 18,00 h., cena: 20 Kč

22. 5. Larp II. Arabští čarodějové – hra s prvky pohádkových 

postav, Přemyšlenská, od 13,30, cena: 20 Kč

26. 5. Létání pro všechny – letečtí modeláři představují své umění, 

Krynická, od 18 h., zvláště pro mládež od 13 do 16, zdarma

30. 5. Se skicákem do Tetína – krajinářská dílna pro začátečníky 

i pokročilé, cena: 50 Kč

9. 6. Co teď letí v domě dětí – seznámení s činností DDM a nabídkou 

kroužků, konečná busů 102 a 200 sídliště Bohnice, od 14 do 18 hod., 

zdarma

Upozornění o stěhování kroužků z Krynické ulice

Dům dětí a mládeže v Praze 8 mnoho let využíval budovu v Krynické 

ul. v Bohnicích. V květnu převzal budovu v Dolákově ul., ve které se od 

června uskuteční vnitřní opravy a přizpůsobení místností pro zájmovou 

činnost. Podle časového harmonogramu se předpokládá, že vedoucí 

zahájí schůzky v kroužcích 1. října 2010. Jde o aktivity, za kterými 

zájemci chodili do Krynické ul., tedy taneční, aerobní, pohybové, před-

školní, přírodovědné, technické, aranžování. Nabídka bude rozšířena 

o výtvarné kroužky včetně možnosti keramických dílen. Vedení DDM 

děkuje za pochopení a těší se na setkání na začátku školního roku 

2010 – 2011. 
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Bulovka má nový příjem oddělení ARO

Zdravotní a sociální péče

Sdružení Fokus zrekonstruovalo prostory
Občanské sdružení Fokus ote-

vřelo koncem dubna v Doláko-

vě ulici v Bohnicích nově zre-

konstruované prostory Centra 

denních rehabilitačních aktivit 

(CEDRA) a Tréninkového vzdělá-

vacího střediska. Sdružení, které 

poskytuje služby pro lidi s dlou-

hodobou duševní nemocí, opravu 

uskutečnilo díky fi nanční podpoře 

Městské části Praha 8. Slavnost-

ního otevření se zúčastnila i mís-

tostarostka Prahy 8 Vladimíra 

Ludková.

CEDRA svým klientům nabízí 

trénink základních dovednos-

tí jako například pletení košíků, 

práci s textilem a podobně. Jeho 

součástí  je také volnočasový 

klub a kutilské dílny. Tréninkové 

vzdělávací středisko je vzděláva-

cí agentura zaměřená na vzdě-

lávání profesionálů v sociálních 

službách a příbuzných oborech. 

Fokus Praha v letošním roce sla-

ví 20. výročí od svého založení. 

V rámci oslav je naplánová-

na řada akcí, aktuální program 

najdete na www.dusevnizdravi.

info. -red-
Nové prostory otevřeli místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková, eko-
nomický ředitel sdružení Jan Pechánek a šéf Fokusu Pavel Novák

Zrekonstruované prostory v budo-

vě číslo 13, kde ve Fakultní nemoc-

nici Bulovka sídlí anesteziologicko-

resuscitační oddělení, se mohou 

pyšnit novými přístroji a dalším 

vybavením. Slavnostního otevře-

ní nového příjmu oddělení ARO se 

ujala sama ministryně zdravotnic-

tví ČR Dana Jurásková.

Stavební práce trvaly pět měsíců 

a vyžádaly si několikamilionovou 

investici. „Jde o další krok, který 

vede k celkovému zkvalitnění zdra-

votní péče poskytované pacien-

tům,” řekla ředitelka FN Na Bulovce 

Kateřina Toběrná. Nemocnice chce 

dále vybudovat centrální příjem 

pacientů takzvaného Emergency. 

„Pak se vše výrazně zrychlí. Vozy 

záchranné služby totiž s pacienty 

nebudou muset kvůli vyšetřením 

cestovat po jednotlivých oddě-

leních, ale vše bude na jednom 

místě,” vysvětlila Toběrná. A to od 

lékařů specialistů, přes rentgen, CT 

až po magnetickou rezonanci.

Jednou z dalších investic nemoc-

nice bude rekonstrukce infekční 

kliniky. Tam vznikne mimo jiné 

supermoderní operační sál, kde 

budou probíhat například operace 

pacientů nakažených infekčními 

chorobami (HIV a podobně) nebo 

porody žen s otevřenou tuberku-

lózou. Pak bude infekční klinika 

srovnatelná se špičkovými zápa-

doevropskými klinikami tohoto 

typu. Již dnes je jednoznačně nej-

významnější v rámci celé České 

republiky. -vk- Nemocnice do nového oddělení investovala několik milionů korun

Potřebujete půjčit zdravotní pomůcky?
Máte vy nebo někdo z vaší rodiny zdravotní problémy, potřebujete 
půjčit vozík, chodítko či polohovací postel? 

Navštivte naši poradnu a půjčovnu pomůcek. Zapůjčení pomůcek není 
podmíněno věkem, přiznáním průkazů TP ani členstvím v sdruženích 
zdravotně postižených.
 
Kde? 
Poliklinika Prosek – pracoviště Centra pro zdravotně postižené
Kdy?  
Po a St     8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
Telefon    284 810 936 
Ostatní pracovní dny  736 509 853

Centrum pro zdravotně postižené Praha 8 a 9
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V Dolních Chabrech se 13. dubna uskutečnil 

dobročinný večer, kterým vyvrcholil 5. ročník 

výtvarné a keramické soutěžní přehlídky „To je 

hlína”. Společně ji uspořádaly SHM Klub Pra-

ha-Kobylisy, Salesiánská asociace Dona Bos-

ka, Městská část Praha 8 a MČ Praha – Dolní 

Chabry. Výtěžek dražby ve výši 51 966 korun 

poputuje v rámci rozvojové pomoci salesián-

ským aktivitám v bulharském městě Stará 

Zagora v Bulharsku. Konkrétně fi nance půjdou 

na nákup učebnic, výtvarných potřeb a hudeb-

ních nástrojů.

Ve výtvarné soutěži byli mladí umělci rozdě-

leni do čtyř a v keramické do dvou kategorií. 

Tématem výrobků bylo „Dívám se růžovými 

brýlemi”. Mezi výtvarníky zvítězili Jiří Kučera 

(„Hasičské auto”, kategorie 4-6 let), Natálie 

Rejková („Růžová krajina”, kategorie 7-10 let), 

Petr Páv a Michal Kohoutek („Město”, katego-

rie 11-13 let) a Matouš Bičák („Modrá planeta”, 

kategorie 14-16 let). V keramických kategoriích 

zvítězila díla „Dům, ve kterém chci bydlet” od 

Martina Páva, Petra Páva a Richarda Kohoutka 

(kategorie 11-13 let) a „Nesmrtelnost” od Alice 

Šplíchalové (kategorie 15 let). -fm, pb-

Ohlédnutí za úspěšnou benefi cí

Kultura

Plná kapsa pohádek
Jedním z posledních loutkových předsta-

vení, které diváci mohou vidět v Divadle 

Karla Hackera před jeho plánovanou rekon-

strukcí, bude v sobotu 29. května od 14.00 

hodin pořad Plná kapsa pohádek. Ten je 

současně oblastním výběrovým kolem Pře-

hlídky individuálních výstupů s loutkou, kte-

rou spolupořádají odbor kultury ÚMČ Praha 

8 a Společnost přátel loutkového divadla 

Jiskra. 

Nejlepší výstupy, opravdu krátké pohád-

ky, postoupí do fi nále na letošní Loutkářské 

Chrudimi, která je tradiční vrcholnou přehlíd-

kou amatérských loutkářů z celé republiky. 

Diváci uvidí bezmála dvě desítky krátkých 

pohádek provedených nejrůznějšími druhy 

loutek – od marionet, loutek na nitích, přes 

maňásky až k loutkám stolovým.

Přehlídka loutkářského umění proběhne 

v Divadle Karla Hackera po deváté. Věřme, 

že i letošní ročník přehlídky bude divácky 

přitažlivý a zajímavý a pro domácí soubor 

LS Jiskra úspěšný. -jk, psl- 

Občanské sdružení Kulich 
Vás zve na oslavu Mezinárodního dne 

dětí, která se koná v neděli 30. května 2010 

od 11 hodin na louce u dětského hřiště Loď 

v Thomayerových sadech v Praze 8 Libni.

Prožijte s dětmi den plný zábavy, soutěží 

a smíchu v příjemném prostředí místního 

parku.

Více informací najdete na webových 

stránkách www.os-kulich.org.  -red-

 Krátce

Osmá městská část pořádá
premiérový příměstský tábor

Dražbu řídil moderátor, hudebník a herec Pavel 
Anděl

Příměstský tábor organizovaný MČ Praha 8 ve 

spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže 

proběhne v termínech 9. – 13. srpna a 16. – 20. 

srpna 2010. „Naším cílem je nabídnout dětem 

z Prahy 8 v průběhu prázdnin možnost kvalitně 

strávit volný čas,” prozradila zástupkyně staros-

ty Prahy 8 Vladimíra Ludková. Příměstský tábor 

proběhne v prostorách Salesiánského centra na 

Kobyliském náměstí.

Premiérový příměstský tábor MČ Praha 8 je 

určen pro 40 dětí z osmé městské části v každém 

běhu a to pro věkovou kategorii 8 až 15 let. Pře-

dání dětí proběhne před osmou hodinou ráno 

a zajímavý tvůrčí program bude připraven až do 

půl páté odpoledne. „Samozřejmostí je zajištění 

stravování v průběhu příměstského tábora, děti 

dostanou oběd a dvě svačiny a průběžně bude 

zajištěn i pitný režim,” dodala Ludková. Pro děti 

bude připraven například celodenní výlet do pří-

rody nebo za kulturními památkami, proběhne 

i Den plný sportu a soutěží na hřišti Salesián-

ského areálu nebo celodenní dobrodružná hra. 

Organizátoři jsou samozřejmě připraveni i na 

tzv. mokré varianty, pokud by dětem nepřálo 

počasí.

Děti se mohou zúčastnit týdenního běhu, 

nebo se mohou přihlásit jen na vybrané jed-

notlivé dny. Cena příměstského tábora činí 200 

korun na dítě a den. Uzávěrka přihlášek je 16. 

července 2010 a přihlášky je možné stáhnout 

na stránkách Úřadu Městské části Praha 8, 

nebo na stránkách tábora http://sasmkob.sdb.

cz/primestsky tabor. Vyplněné přihlášky zasílej-

te na adresu Mgr. Michal Svoboda, Salesiánské 

středisko mládeže, o. p. s. Kobyliské náměstí 

640/11, Praha 8, 182 00. Na základě přihlášky 

dostanete podrobnější informace včetně způso-

bu platby. -pb-

OZNÁMENÍ – DODATEČNÉ ZÁPISY
Na internetových stránkách www.praha8.cz, www.mssiskova.cz a www.mskrynicka.cz jsou 

zveřejněny kompletní informace, týkající se dodatečných zápisů do dvou nových tříd MŠ Šiškova 
a jedné třídy MŠ Krynická, včetně přihlášky a evidenčního listu – vše volně ke stažení.

Kdo si formuláře nemůže vytisknout, vyzvedne si je v mateřské škole od 17. do 21. května 
od 14.00 do 17.00 hodin. Samotný zápis, kdy zákonní zástupci přinesou již předem vyplněnou 
žádost o přijetí a evidenční list potvrzený lékařem, proběhne po tři dny, a to od pondělí sedmého 
do středy devátého června 2010, vždy od 14.00 do 17.00 hodin ve třídě MŠ Krynická a v ředi-
telně MŠ Šiškova. K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list 
dítěte. K zápisu se dostavte s dítětem. O příjetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje 
datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená kritéria. Odbor školství ÚMČ Praha 8
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Kalendárium

Na každý den v týdnu pro Vás MČ Praha 8 v měsících květen a červen 
připravila minimálně jednu kulturní, sportovní nebo společenskou akci. 
Vyberte si…
12. 5.

Řidičák pro Vašeho pejska - Výcviková středa 

na libeňské psí louce pro štěňata do 15 měsíců 

vedené dospělými. Začátek v 18:30 hod.

13. 5.

Výstava vítězných fotografi í soutěže Nejhez-

čí pohledy z Prahy 8 byla prodloužena do 21. 

května 2010. Zváni jste do prvního patra Libeň-

ského zámku, Zenklova 35, Praha 8 – Libeň.

14. 5.

Poslední den, kdy můžete ve foyer malého 

sálu KD Krakov navštívit výstavu Běžec-

ké příběhy připravenou organizátory Prague 

International Marathonu.

15. 5.

Starobohnické posvícení, třetí ročník oslav 

první písemné zmínky o Bohnicích. Na náměstí 

ve starých Bohnicích vystoupí například Mag-

num Jazz Big Band, dechový orchestr Žižkovan-

ka kapelníka Petra Soviče, Majerovy brzdové 

tabulky a další.

16. 5.

Life in line tour 2010, tradiční závody na 

kolečkových bruslích pro školáky i dospělé, 

půjčovna bruslí zdarma, škola jízdy na inline 

bruslích. Zváni jste mezi 10.00 a 15.00 hod. na 

Rohanské nábřeží, Praha 8 – Karlín.

17. 5.

Monology vagíny, vtipné a neuctivé, soucitné 

a moudré dílo hrané v divadlech celého světa. 

V Divadle Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 

8 – Kobylisy v podání Dagmar Bláhové, Michae-

ly Sajlerové a Anny Polívkové. Začátek v 19.30 

hod. 

18. 5.

Cestovatelské setkání s Martinem Mykiskou. 

Diashow na téma: Kolumbie – po horách za 

starými indiánskými kulturami. Začátek v 19 

hodin v malém sále KD Krakov.

19. 5. 

Den sociálních služeb, třetí ročník jedinečné pre-

zentace 36 organizací poskytujících sociální služby 

v Praze 8. V prostorách ÚMČ Praha 8, tzv. bílý 

dům, ulice U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň.

Řidičák pro Vašeho pejska - Výcviková středa 

na libeňské psí louce pro štěňata do 15 měsíců 

vedené dospělými. Začátek v 18:30 hod.

20. 5.

Běh Naděje (dříve Běh Terryho Foxe), běh tra-

dičně spojený se sbírkou na podporu výzkumu 

léčby onkologických onemocnění má v Praze 8 

jedenáctiletou tradici. Zváni jste v 16.00 hod. 

do areálu ZŠ U Školské zahrady, Praha 8 

– Kobylisy.

21. 5.

Poslední den, kdy můžete v prvním patře 

Libeňského zámku navštívit výstavu vítězných 

fotografi í soutěže Nejhezčí pohledy z Prahy 

8. Zváni jste od 8.00 do 15.00 hod.

22. 5.

Jubilejní 5.ročník Psího dne na libeňské psí 

louce (ulice U Meteoru). Pod záštitou starosty 

MČ Praha 8 Josefa Noska proběhne tradiční sou-

těž o Osmičkového voříška, začátek v 10 hodin.

23. 5.

Centrum aktivizačních programů pro senio-

ry vyhlásilo literární soutěž na téma Recept 

na pohodový život. Soutěž trvá do 30. června, 

podrobnosti prozradí vedoucí CAP Petra Holá, 

nebo je najdete v měsíčníku Osmička.

24. 5.

Vysoká hra, detektivní komedie s nečekaným 

koncem s podání Divadla Pavla Trávníčka. Zváni 

jste do Divadla Karla Hackera, Klapkova 26, 

Praha 8 – Kobylisy v 19.30 hod.

25. 5.

Dětský den s loutkami v Divadle Karla Hac-

kera, Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy. Začátek 

v 15 hodin, v programu mimo jiné výtvarná díl-

na pod širým nebem s místostarostkou Vladi-

mírou Ludkovou, loutkové představení LS Jiskra 

– Červená Karkulka a vyhlášení soutěže o „nej” 

loutku.

26. 5.

Řidičák pro Vašeho pejska - Výcviková stře-

da na libeňské psí louce pro psi nad 15 měsíců 

vedené dospělými. Začátek v 18:30 hod.

Banánová velryba aneb show Haliny Paw-

lovské v malém sále KD Krakov. Začátek 

v 19 hodin.

27. 5.

Večerní slavnost pod širým nebem k první-

mu výročí odhalení Pomníku Operaci Antropoid. 

V programu vystoupí například skupina Taxmeni 

a Magnum Jazz Bigband. Zváni jste v 17 hodin 

na nádvoří Libeňského zámku, Zenklova 35, 

Praha 8 – Libeň.

28. 5.

Výstavní prostory v prvním patře Libeňského 

zámku budou první den patřit výstavě Válečné 

plakáty. V úzké spolupráci s MČ Praha 8 ji při-

pravili zástupci Vojenského historického ústavu 

Praha. Putovní výstava, kterou měli šanci vidět 

lidé například v Německu nebo Jordánsku, bude 

přístupná až do září 2010.

29. 5.

Sportuje celá Praha 8. Turnaj v plážovém 

volejbalu a plážové přehazované v Beach klubu 

Ládví, Chabařovická 4, Praha 8 – Kobylisy.

30. 5.

Tera – aqua – fl ora. Pravidelné trhy ve velkém 

sále KD Krakov, spojené s výměnou a prode-

jem exotických rostlin, hmyzu, terarijních zvířat, 

rybiček, literatury a chovatelských potřeb. Zváni 

jste od 9.00 do 12.00 hod.

31. 5.

Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 

8 – Kobylisy bude premiérově hostit Světový 

festival loutkářského umění. V 9.00 hod. 

vystoupí švýcarský soubor s představením Cir-

kus Hunketi, v 19.00 jste zváni na Legendu 

o lásce v podání loutkového souboru z Thajska.

 

1. 6.

Den dětí před KD Krakov. Tradiční oslavu prv-

ního červnového dne připravily v čase 08.30 až 

13.00 hod. MČ Praha 8 a DDM Praha 8.

2. 6.

Pojďte s námi za zvířátky, společná vycház-

ka pro rodiče s dětmi pořádaná Dětským klu-

bem Osmík k Mezinárodnímu dni dětí. Čekají 

vás soutěže o pěkné ceny a malý piknik v trávě.  
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Sraz v 9.00 hod. před KD Krakov, Těšínská 600, 

Praha 8 – Bohnice.

3. 6.

Řidičák pro Vašeho pejska - Výcviková stře-

da (výjimečně ve čtvrtek) na libeňské psí lou-

ce pro psi nad do 15 měsíců vedené dospělými. 

Začátek v 18:30 hod.

4. 6.

Screamers naruby, tradiční předprázdninové 

vystoupení populární travesti skupiny ve vel-

kém sále KD Krakov. Začátek v 19 hodin.

5. 6.

Sportuje celá Praha 8. Volejbalový turnaj na 

antukovém hřišti ZŠ Na Šutce, ulice Na Šutce 

28, Praha 8 – Kobylisy pod záštitou SK Slavie 

Kometa Praha.

6. 6.

Centrum aktivizačních programů pro senio-

ry vyhlásilo literární soutěž na téma Recept 

na pohodový život. Soutěž trvá do 30. června, 

podrobnosti prozradí vedoucí CAP Petra Holá, 

nebo je najdete v měsíčníku Osmička.

7. 6.

Koncert slavné trojice muzikantů Vladimír 

Mišík, Radim Hladík a Jan Hrubý. Zváni jste 

do Divadla Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 

8 – Kobylisy v 19.30 hod.

Slavnostní zakončení 16. ročníku Libeňské-

ho jara mladých v prostorách Libeňského 

zámku v podání ZUŠ Taussigova. V 17 hodin 

se představí v kapli a na nádvoří, v 19 hodin 

vystoupí v obřadní síni.

8. 6.

Pravidelný celoroční Cyklus zámeckých 

koncertů v obřadní síni Libeňského zámku, 

Zenklova 35, Praha 8 – Libeň. S programem 

Mistři baroka a klasicismu se představí Lyra 

da camera. Začátek v 19.00 hod.

9. 6.

Do září 2010 patří výstavní prostory v prv-

ním patře Libeňského zámku netradiční 

historické výstavě Válečné plakáty. V úzké 

spolupráci s MČ Praha 8 ji připravili zástup-

ci Vojenského historického ústavu Praha. 

Putovní výstavu měli šanci vidět lidé napří-

klad v Německu nebo v Jordánsku.

10. 6.

Centrum aktivizačních programů pro 

seniory vyhlásilo literární soutěž na 

téma Recept na pohodový život. Sou-

těž trvá do 30. června, podrobnosti prozra-

dí vedoucí CAP Petra Holá, nebo je najdete 

v měsíčníku Osmička.

11. 6.

Do září 2010 patří výstavní prostory v prv-

ním patře Libeňského zámku netradiční 

historické výstavě Válečné plakáty. V úzké 

spolupráci s MČ Praha 8 ji připravili zástup-

ci Vojenského historického ústavu Praha. 

Putovní výstavu měli šanci vidět lidé napří-

klad v Německu nebo v Jordánsku.

12. 6.

Sportuje celá Praha 8. Volejbalový tur-

naj na veřejném sportovišti Ouholická, 

Praha 8 – Čimice pod záštitou Basketu Slo-

vanka.

Kalendárium, pozvánky
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Pozvánky



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

25KVĚTEN 2010

Pozvánky



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

26 KVĚTEN 2010

(Placená inzerce) (P
la

ce
n
á 

in
ze

rc
e)

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(P
la

ce
n
á 

in
ze

rc
e)

(Placená inzerce)



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

27KVĚTEN 2010

ZŠ Burešova má nové víceúčelové hřiště
Základní škola Burešova v Kobyli-

sích se může pochlubit zcela novým 

víceúčelovým hřištěm. Sportoviště 

vyrostlo na původně zchátralých 

asfaltových plochách. „Nové spor-

toviště má velice kvalitní umělý 

povrch z recyklované pryže, který 

má všechny potřebné atesty, a lze 

jej využít na veškeré míčové hry. 

Nabízí mnoho variant, jak příjemně 

trávit hodiny tělocviku i volný čas,” 

řekl místostarosta Prahy 8 Martin 

Roubíček. 

V areálu jsou dvě hřiště pro bas-

ketbal, jedno pro volejbal, nohej-

bal a házenou. Samozřejmostí jsou 

nové branky i koše, pro diváky pak 

bude sloužit malá tribuna a lavičky. 

Vše je oploceno rámy ze zesíleného 

pletiva. „Nové hřiště bude přístupné 

nejen pro žáky Základní školy Bure-

šova v rámci výuky tělesné výchovy 

a děti v družinách, ale v pozdějších 

odpoledních hodinách i pro zájemce 

z řad veřejnosti,” řekl ředitel školy 

Jaroslav Šupka.

Městská část Praha 8 ještě letošní 

rok vybuduje v areálu ZŠ Burešova 

další víceúčelové fotbalové hřiště 

s umělým povrchem, které bude 

spolufi nancováno z dotace Hlavní-

ho města Prahy. Také se v příštích 

letech počítá s položením umělého 

povrchu na atletický ovál, včetně 

běžecké rovinky, a úpravou dosko-

čiště. -rw-

Školství

Po stopách zemí 
známých i neznámých

Ve dnech 19. 4. - 21. 4. 2010 

proběhl na ZŠ a MŠ na Lyčkově 

náměstí v Karlíně multikulturní 

projekt s názvem „Po stopách 

zemí známých i neznámých”. 

Cílem bylo seznámit žáky s roz-

manitostí kultur jiných národů, 

prohloubit poznání o dalších zemích 

a rozvíjet jejich smysl pro respekt 

a spolupráci s jinými kulturami. 

Každá třída si vybrala zemi, kterou 

ostatním žákům prezentovala na 

interaktivní výstavě. Prezentací tříd 

- států také celý projekt vyvrcholil. 

Ve škole se tak představilo cel-

kem 12 zemí z různých koutů svě-

ta, kde se tančilo, vařilo, ochutná-

valo, vyrábělo a poznávalo. Mohli 

jste tak popít pravou peruánskou 

kávu, ochutnat mexické tortily, 

vyrobit si židovskou kipu, zatančit 

si arabské tance, nebo se projít 

podél papírové čínské zdi. Aby ani 

rodiče nepřišli zkrátka, byla část 

výstavy zpřístupněna na chodbách 

školy a v jednotlivých třídách, kam 

v těchto dnech přicházeli na konzul-

tační třídní schůzky. Spolu s rodiči 

se putovalo po stopách zemí zná-

mých i neznámých a všichni si pře-

jí, aby putování pokračovalo i příští 

rok v dalších zemích. K poznávání 

jich zbývá přes 180.  -red-

Země nádherná modrá plane-

ta? Jak je ve vesmíru výjimeč-

ná? Jaké máme štěstí, že na ní 

můžeme žít? My ano.

Ale také jsme si všimli, jak jí lidé 

ubližují, jak jí z jedné strany drancují 

a z druhé strany zanášejí odpadem, 

splašky a chemikáliemi. Rozhodli 

jsme se, že jí dáme i letos k svátku  

malý dárek. Koncem dubna se žáci 

ZŠ Libčická zapojili do úklidu v Čimi-

cích. Tentokrát nám pomohli i naši 

starší spolužáci z 1.ročníků Střední 

školy veřejnoprávní TRIVIS.

Vysbírali jsme v okolí obou škol 

odpadky, vyhrabali starou trávu, 

ostříhali keře, upravili záhony a vysá-

zeli nové květiny. Firma IPODEC nám 

zajistila úklidové prostředky, ruka-

vice, nářadí i odvoz odpadu. Také 

jsme tento významný den oslavili 

přímo ve škole. Každá třída vyrobila 

koláž z recyklovatelného odpadu na 

téma Dne Země. Všechny práce byly 

vystaveny ve vestibulu školy, nejlep-

ší z nich pak vyhodnoceny.

Nechtěli byste se za rok přidat 

a oslavit tento svátek podobně? Věř-

te, naše krásná Země si to opravdu 

zaslouží. Tamara Antalová

Den Země na ZŠ Libčická

Fota: verpa

Zcela nové sportoviště otevřel místostarosta Martin Roubíček. Zájem dětí byl obrovský
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Předškoláčci se seznamují se školou 
Základní škola Hovorčovic-

ká v Kobylisích opět připravuje 

nastávající prvňáčky na jejich 

budoucí školní docházku. Na 

předškolní výchovu docháze-

jí děti každou středu odpoledne 

a v hodinách se jim věnují paní 

učitelky, které je budou učit 

i v první třídě.

Děti se poznají mezi sebou 

a zároveň se sžijí s atmosférou 

školy. Nebudou se proto obávat 

nástupu do první třídy. Rodiče 

mají možnost vidět život ve škole 

před tím, než do ní půjde jejich 

dítě. Základní škola Hovorčovic-

ká klade velký důraz na spolu-

práci rodiny a školy. Děti potře-

bují v životě klidné zázemí, a to 

jim v jejich prvních letech života 

zajišťuje hlavně rodina a škola.

Činnosti ve středečních hodi-

nách jsou zaměřeny na rozvoj 

řeči, myšlení a průpravná cvi-

čení k uvolnění ruky.Ve školním 

roce 2010/2011 bude zajištěna 

také logopedická péče pro žáky 

1. ročníků. -red-

Školství

Virtuální škola pro mimořádně nadané žáky

Operační program-Adaptabilita: 

- je jedním ze tří programů v České republice, 

které v období let  2007 – 2013 využívají pro-

středky Evropského sociálního fondu

- je platný pouze pro území hlavního města Prahy

- má celkem 3 samostatné věcné oblasti, které 

jsou nazývány „prioritní osy” 

Východiskem předkládaného projektu je 

plnění požadavku prioritní osy 3 - Modernizace 

počátečního vzdělávání.

Další informace jsou možné získat na www.

oppa.cz. 

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření a naplně-

ní výukového prostředí (virtuální školy), které 

v sobě zahrnuje prvky e-learningu, na školním 

webovém redakčním systému.

V první etapě projektu dojde k zjištění aktu-

ální úrovně schopností a studijních předpokladů 

nadaných žáků 1.a 2.stupně základní školy, kte-

ré provede Křesťansko pedagogicko-psycholo-

gická poradna Prahy 8.

Následně dojde k vytvoření 340 výukových 

modulů s rozšiřujícím učivem a 340 následných 

kontrolních testů.

Výukové prostředí bude přinášet netradiční 

a podněcující informace, problémové a tvořivé 

úkoly tak, aby nadaní žáci získali vnitřní moti-

vaci k samostudiu a následně si ověřili vlastní 

úroveň získaných vědomostí a dovedností. Žák 

bude mít  možnost stáhnout si výukový modul 

s rozšiřujícím učivem, které reprezentuje oblast 

jeho nadání, a ve které si chce rozšířit své vědo-

mosti a ověřit své schopnosti.  Samostudium 

zahájí i dokončí podle svých potřeb a zájmu. 

Po prostudování si žák ověří úroveň zís-

kaných znalostí prostřednictvím tří typů 

testů:

1) s okamžitým automatickým vyhodno-

cením (zobrazení správných odpovědí, počet 

dosažených bodů a známka)

2) s následným vyhodnocením od pedagoga 

(zaslání celého testu prostřednictvím e-mailu 

pedagogovi, který test opraví a vysvětlí jednot-

livé chyby v testu) 

3) kombinace obou předchozích testů

Výukové moduly a testy budou zpracovávat 

pouze pedagogové školy, kteří budou předem 

proškoleni prostřednictvím  6 seminářů orien-

tovaných na vzdělávání nadaných žáků ve škole 

i mimo školu a na rozšíření počítačové gramot-

nosti.

Veškeré informace jsou možné získat na 

stránkách základní školy http://www.zs-bhraba-

la.cz/  - odkaz Projekty OPPA – Virtuální škola.

 -jan-

V souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT 
ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělává-
ní, v platném znění, stanovili ředitelé mateř-
ských škol po projednání se zřizovatelem, 
Městskou částí Praha 8, omezení a přeruše-
ní provozu mateřských škol v době letních 
prázdnin školního roku 2009/2010. Provoz 
mateřských škol bude zajištěn takto:

od 1. 7. do 9. 7. mateřské školy uzavřeny

od 12. 7. do 23. 7. Mateřská škola,
  Praha 8, Řešovská 8

od 12. 7. do 23. 7. Základní škola a mate-
  řská škola, Praha 8,
  Lyčkovo náměstí 6

od 26. 7. do 30. 7. Základní škola a mate-
  řská škola Ústavní, 
  Praha 8, Hlivická 1

od 26. 7. do 30. 7. Mateřská škola, Praha 8, 
  Klíčanská 20

od 2. 8. do 6. 8. Mateřská škola, Praha 8, 
  Šimůnkova 13

od 9. 8. do 20. 8. Mateřská škola, Praha 8,
  Za Invalidovnou 3
od 9. 8. do 20. 8. Mateřská škola, Praha 8, 
  Libčická 6

od 23. 8. do 31. 8. mateřské školy uzavřeny

Zákonní zástupci přihlásí své dítě 
na prázdninový provoz 

ve své kmenové mateřské škole 
do 14. 5. 2010

Školní rok 2010/2011 bude zahájen 
na mateřských školách, zřizovaných 

Městskou částí Praha 8, 
ve středu dne 1. září 2010.

Provoz mateřských škol
MČ Praha 8 

o letních prázdninách 
2009/2010

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,  Zenklova 52 zahájila 1. ledna 2010 projekt 

Virtuální škola pro mimořádně nadané žáky Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/32036

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), který 

je spolufi nancován ESF a  je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, tj. zejména vzdělávání 

a sociální integraci.
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Vikingové podruhé vyhráli turnaj na Admiře
V roce 2006 Slavia, o rok později Admira, před-

loni Jablonec a vloni Ústí nad Labem. To byl výčet 

dosavadních vítězů turnaje přípravek ročníku na-

rození 2000, který už tradičně pořádá kobyliský 

fotbalový klub. Letošního 1. května se do listiny 

držitelů titulu už podruhé zapsali domácí Vikin-

gové, když ve fi nále porazili obhájce prvenství ze 

severu Čech. Turnaj se konal za krásného slun-

ného počasí pod záštitou Assa Abloy Czech and 

Slovakia s. r.  o. a MČ Praha 8, jejíž starosta Josef 

Nosek jej slavnostně zahájil čestným výkopem.

Zúčastnilo se tradičně 12 týmů. Prahu zastupo-

valy Braník, Motorlet, Aritma, Tempo, Viktorka Žiž-

kov a Admira. Z Ústeckého kraje přijely Ravel Ústí 

nad Labem, Baník Most a Junior Teplice. Liberecký 

kraj reprezentoval Baumit Jablonec, Středočeský 

kraj FK Neratovice a Jihočeský kraj FK Tábor.

Tři kvalifi kační skupiny vyhrály Ústí, Admira 

a Jablonec, do semifi nálových bojů spolu s nimi 

postoupily ještě Tábor, Aritma, Braník, Žižkov 

a Most. Ostatním týmům se dařilo méně, a tak si 

to nakonec rozdaly „jen” o 9. – 12. místo.

Cesta Admiry za konečným prvenstvím vedla 

přes výhru 2:1 nad Aritmou, 6:2 nad Neratovi-

cemi, 1:0 nad Táborem, přes dvě bezbrankové 

plichty 0:0 s Mostem a Viktorkou Žižkov a přes 

vítězství 2:1 nad Braníkem.

Do fi nále se proti Admiře probilo Ústí. To pora-

zilo shodně 1:0 Teplice a Motorlet, sice prohrálo 

0:2 s Braníkem, ale pak si remízou 0:0 s Aritmou, 

výhrou 3:1 nad Jabloncem a klíčovým vítězstvím 

1:0 nad Táborem vysloužilo šanci bojovat v závě-

rečném utkání turnaje o obhajobu rok starého 

úspěchu. Finále ale zvládli lépe domácí, i když 

ústecký tým hrál naprosto vyrovnaný zápas. 

Do vedení Admiru poslal hned z prvního útoku 

Vondrášek. Na 2:0 zvýšil a jako správný kapitán 

zápas rozhodl Záruba. Severočeši dokázali už jen 

snížit na 2:1 chytrou hlavičkou Kušeje. 

A tak v Kobylisích zavládlo nelíčené nadšení. 

Zvítězil opravdu nejlepší tým z celé dvanáctky, 

protože Admira vyhrála celkem pět utkání, dvakrát 

remizovala a vůbec nepoznala hořkost porážky.

V boji o 3. místo porazil Most tým Jablon-

ce hladce 3:0. Nejlepším hráčem byl vyhlášen 

Nový z Braníka, nejlepším střelcem Bonaventura 

z Neratovic a nejlepší brankáři byli dva – domácí 

Zach a Konečný ze Žižkova.

Vítězný tým hrál pod vedením trenérů Lapky, 

Vávry a Prágla v sestavě Zach, Smutný, Procház-

ka, Bazal, Budař, Vondrášek, Krčmář, Čadek, 

Lapka, Chocholouš, Dvořák, Bergmann, Herel, 

Vácha, Záruba, Marcinčík, Čáp.

Uznání patří všem organizátorům, kteří 

malým fotbalistům dobrovolně věnovali při 

přípravě i v průběhu turnaje nemálo času 

i energie. A také fanouškům Ravelu Ústí nad 

Labem, kteří přes smutek z fi nálové porážky 

byli nejlepší partou, jež v hledišti povzbuzova-

la ty své kluky.  -ap-Celorepublikový turnaj fotbalových přípravek výkopem zahájil starosta Prahy 8 Josef Nosek

Sport 

Aby radnice Prahy 8 ještě více motivovala návštěvníky sportovišť 

při jejich tréninku, připravila pro ně novou akci Sportuje celá Praha 8. 

Odbor kultury ve spolupráci se sportovními organizacemi, které na Pra-

ze 8 dlouhodobě a úspěšně existují, připravily několik na sebe navazují-

cích sobotních turnajů pro přátelské a rodinné týmy. Každá sobota bude 

věnována jinému sportu a turnaj se bude hrát vždy na jiném místě, 

včetně hřišť, kde působí sportovní kluby. Příležitost tak dostane skuteč-

ně celá Praha 8. 

„Sportovní arény v osmé městské části přitahují každý den starší děti 

z okolního sídliště. Tatínky s malými fotbalisty nevyjímaje. Sportoviš-

tě tak přirozeně doplňují dětská hřiště, po kterých je tradičně velká 

poptávka. Odrůstající děti, které již nejsou každou minutu pod dohle-

dem svých rodičů, jsou ohrožené bezprizorním potulováním po ulicích 

a vysedáváním po lavičkách. Sportoviště si však umí tyto děti přitáh-

nout,” řekla místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. Podle ní každý 

kolemjdoucí se může dnes a denně přesvědčit, například u sportoviště 

při ulicích Katovická a Lodžská, že děti zde pilně trénují basketbal, fotbal 

a další míčové hry. Sportoviště se stala navíc cílem i pro volnočaso-

vé organizace. „V jaké jsou kondici, můžou děti a tatínkové předvést 

na chystaných sportovních turnajích. Doufám, že nebudou chybět ani 

maminky a že všem bude přát počasí,” dodala Ludková.

Termíny akcí: 

29. května - hřiště Beach klub Ládví, plážový volejbal, turnaj pod 

záštitou „profíků” z Beachklubu Ládví

5. června - hřiště ZŠ Na Šutce, volejbal, turnaj pod záštitou profíků 

z SK Kometa

12. června - veřejné sportoviště Ouholická, basketbal, pod záštitou 

profíků z Basketu Slovanka

19. června - hřiště FK Meteor Praha VIII, fotbal pod záštitou profíků 

z FK Meteor Praha VIII.

26. června - veřejné sportoviště Katovická, nohejbal pod záštitou 

profíků z FK Admira

Přihlášky na www.praha8.cz

Informace: 

Zuzana Láznová, 283 090 425, zuzana.laznova@praha8.cz

Sportuje celá Praha 8, sportujte s ní
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Sport, inzerce

(Placená inzerce)

K celkové pohodě a snaživým 

výkonům všech hráčů přispělo 

i krásné jarní počasí. A když se 

čelem k těmto akcím postavili 

také patroni a sponzoři (MČ Praha 

8, Česká pošta, s. p., společnosti 

Gold Stella a Storage servis), kte-

ří věnovali nejen ceny pro nejlepší 

mužstva a jednotlivce, ale i drob-

né dárky pro každého účastníka, 

byla spokojenost jak na straně 

organizátorů, tak i samotných 

aktérů. 

V sobotu se konal turnaj pro 

starší přípravku (rok narození 

2000 a mladší) „O pohár MČ Pra-

ha 8”. Celkem deset mužstev bylo 

rozděleno do dvou pětičlenných 

skupin, ve kterých si to mužstva 

rozdala každý s každým. Suve-

rény ve svých skupinách byla 

mužstva 1. FC Brno a FK Ravel 

Junior Ústí nad Labem, která 

v první fázi turnaje neztratila ani 

bod. Z druhých míst do semifi ná-

le ještě postoupil FK Baník Most 

a jako jediný pražský zástupce 

FK Admira Praha. Po vítězství 3:0 

nad Mostem se prvním fi nalistou 

stal tým z Ústí nad Labem. O dru-

hém fi nalistovi po bezbrankové 

remíze Brna s Admirou rozhod-

ly až pokutové kopy, ve kterých 

byli šťastnější Brňané. Po vítěz-

ství 1:0 nad Mostem se z bronzo-

vých medailí a poháru za 3. místo 

radovali hráči FK Admiry Praha. 

Úroveň fi nálového zápasu potvr-

dila, že se v něm potkala opravdu 

ta nejlepší mužstva. Úspěšnější 

a šťastnější hlavně v koncovce 

byli nakonec hráči FK Ravel Junior 

Ústí na Labem, kterým se podaři-

lo své soupeře z Brna porazit 2:0 

a mohli se tak radovat ze zlatých 

medailí a poháru pro vítěze. 

Nejlepší: 

hráč – Fabián Matula (1. FC Brno), 

brankář – Jakub Lončák (SK Tře-

boradice),

střelec – Martin Jirkovský (FK Ravel 

Junior Ústí nad Labem).    

Nedělního turnaje, který se hrál 

„O pohár České pošty” a byl urče-

ný pro hráče narozené v roce 2002 

a mladší, se zúčastnilo dokonce 14 

mužstev. I v tomto případě měla 

každá ze skupin svého suveréna. 

V A skupině to bylo áčko Sparty 

a v B skupině kdo jiný než Slavia.

Do semifi nálové čtveřice je ješ-

tě doplnila z A skupiny vršovická 

Bohemka a z béčka domácí FK 

Meteor. Oba semifi nálové zápasy 

byly tak vyrovnané, že o fi nalis-

tech musely rozhodnout až pokuto-

vé kopy. Šťastnější v tomto směru 

byla mužstva Sparty a Bohemians 

1905. V zápase o třetí místo pora-

zila Slavia domácí tým Meteoru 

1:0. 

Penalty nakonec rozhodovaly 

i o vítězi celého turnaje. Po bezgó-

lové remíze mezi Spartou a Bohe-

mians 1905 v nich byli úspěšnější 

fotbalisté z Vršovic a získali tak 

pohár pro vítěze turnaje. O vyrov-

nanosti všech mužstev hovoří fakt, 

že v zápasech o umístění, pokud 

zápas neskončil nerozhodně (0:0 

nebo 1:1), padl vždy jen jeden gól, 

který určil vítěze zápasu.

Nejlepší: 

hráč –Martin Douděra (SK Slavia), 

brankář –Vojtěch Fiala (FK Baumit 

Jablonec),

střelec – Luca Spizzirri (AC Spar-

ta). -red-

Fotbalové Velikonoce na Meteoru
Ani letošní Velikonoce neodradily tradičního pořadatele fotbalových turnajů FK Meteor Praha VIII, aby ve svých 
areálech v Libni a na Štěpničné uspořádal hned dvě akce pro kategorii přípravek. O velikonoční sobotě a neděli 
se jich zúčastnilo celkem 24 týmů z Čech, Moravy a Slovenska.
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Základní škola u metra v Praze 8
hledá od září 2010 učitele tělesné výchovy a českého jazyka. 

Možné i jednotlivě na zkrácený úvazek.
Informace na tel.:720652987

www.zs-strozziho.cz

Základní škola u metra v Praze 8
hledá od září 2010 vyučující do 1.ročníku bilingvní třídy 

(česko-anglická výuka)
Informace na tel.:720652987

www. zs-strozziho.cz

Sport 

Tradiční Běh Naděje
startuje

Městská část Praha 8 ve spolupráci se Základní školou U Škol-

ské zahrady a Turistickým oddílem Lvíčata 68 připravují na čtvrtek 

20. května 2010 třetí ročník Běhu Naděje. Běh spojený se sbírkou 

na podporu výzkumu léčby onkologických onemocnění se pořádá 

v České republice dlouhá léta (dříve pod názvem Běh Terryho Foxe) 

a v Praze 8 má více než desetiletou tradici. Zváni jste v 16 hodin do 

Kobylis, zápis bude probíhat před ZŠ U Školské zahrady.

Běh Naděje je veřejná sbírka pořádaná každoročně za účelem 

získání fi nančních prostředků na výzkum léčby onkologických one-

mocnění. Jedinečností této sbírky je, že nás zároveň chce přivést ke 

zdravému životnímu stylu. Veškeré náklady na pořádání běhu jsou 

hrazeny pořadateli. Výtěžek je v plné výši odevzdán na celorepub-

likové konto, odkud je rozdělen na jednotlivá onkologická pracoviš-

tě. Vyúčtování sbírky podléhá kontrole Magistrátu hl. města Prahy 

a podrobnosti najdete na www.behnadeje.cz.

Trať: V okolí ZŠ U Školské zahrady a na Okrouhlíku. Tratě jsou 

 rozděleny podle délky a obtížnosti a je možno 

 je absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během, 

 joggingem, na invalidním vozíku, na kole (cyklistická 

 helma), na koloběžce, na kolečkových bruslích, 

 s kočárkem nebo se psem
 Trať A 360 m pro nejmenší + štafetové běhy

 Trať B 750 m bez převýšení, vhodné pro vozíčkáře,

   kolečkové brusle apod.

 Závod do vrchu (schodů) 107 m, převýšení 16 m, 

 bez vyhlašování vítězů, ale s měřením času

 Trať C 2300 m mírné převýšení

 Trať D 2800 m značné převýšení

rozvrh: Trať A 360 m 16:30 hodin

 Trať B 750 m průběžně

 Závod 107 m průběžně

 Trať C 2300 m dle časových možností

 Trať D 2800 m 18.00 hodin

Kategorie: Běh Naděje je během nesoutěžním a bez omezení věkových 

 kategorií

Startují: Všichni, kteří se zapíší do registračních listů BN a přispějí

 jakoukoliv částkou na konto výzkumu rakoviny. Výše vkladu

 není omezena. Startující obdrží diplom a medaili.

Přihlášky: Na místě startu od 15.30

Časový 

ME v softbalu nabídne 
divákům sport i zábavu

Přípravy na Mistrovství Evro-

py žen do 22 let v softbalu, 

které se uskuteční první srpno-

vý týden v Praze 8 Bohnicích, 

jsou již v plném proudu. Jedním 

z nevytíženějších je kouč české 

reprezentace a zároveň předse-

da pořádajícího klubu SK Joudrs 

Praha Tomáš Kusý.

Jak složité je zorganizovat tako-

vý vrcholný podnik?

Nejdříve bylo nutné vytvořit orga-

nizační výbor, rozdělit úkoly a kom-

petence a začít pracovat. To bylo 

před několika měsíci. Pro předsta-

vu, je potřeba komunikovat se vše-

mi osmi zúčastněnými týmy, zajistit 

jim dopravu a ubytování dle jejich 

požadavků a do detailu naplánovat 

časový harmonogram jednotlivých 

dní turnaje. K tomu je potřeba pro 

týmy i diváky během turnaje zajistit 

veškeré zázemí na hřišti, logistiku, 

informační středisko či občerstvení 

Naší velkou výhodou je dlouhodo-

bě výborná spolupráce se ZŠ Dolá-

kova, při níž se náš softbalový areál 

nachází, a která poskytne prostory 

pro týlové zabezpečení mistrovství. 

Spustili jsmě ofi ciální internetové 

stránky šampionátu, takže na adrese 

www.euro2010.joudrs.cz můžete sle-

dovat průběh jeho příprav a najdete 

zde všechny podstatné informace.

To vše se asi nedá zajistit bez 

potřebného množství lidí?

Na bezchybné zorganizování pod-

niku takového rozsahu je potřeba na 

šest desítek spolupracovníků. Veskr-

ze jde o dobrovolníky, především 

hráčky našeho klubu, jejich rodiče 

a přátele, členy a fandy softbalu 

z jiných týmů. V naplnění potřeb-

ného personálního zabezpečení 

máme ještě rezervy, proto uvítáme 

i dobrovolníky z řad občanů Prahy 

8. Zájemci o výpomoc se mohou 

obrátit na kohokoli z našeho klubu, 

příslušné kontakty najdou na webu 

www.joudrs.cz.

Jakých cílů chcete na šampioná-

tu dosáhnout?

Co se týká těch sportovních, tak 

si klademe jen ty nejvyšší. Chtěli by-

chom s českou reprezentací postou-

pit do fi nále a pokusit se získat zlatou 

medaili. To se zatím žádnému národ-

nímu výběru v ženských kategoriích 

nepodařilo. Naším hlavním rivalem 

bude celek Itálie, který bude obhajo-

vat titul. Další naší velkou motivací je 

propagace softbalu mezi veřejností, 

hlavně mezi dětmi a mládeží. Chce-

me jim ukázat, jak zajímavým a vše-

stranným sportem tato kolektivní hra 

je, a že ji v Česku umíme hrát na nej-

vyšší mezinárodní úrovni.

 

Na co se mohou diváci těšit?

Především na kvalitní softbal. Aby-

chom umožnili domácímu obecen-

stvu zhlédnout boje české reprezen-

tace, jsou její zápasy naplánovány 

na večerní hodiny. Vstup na turnaj 

je po celou dobu zdarma. Utkání 

budou komentovaná, takže by i úpl-

ný laik měl odcházet s pocitem, že 

tomuto sportu porozuměl. Pro divá-

ky a jejich doprovod jsme připravili 

také řadu zábavných aktivit. Budou 

si sami moci obléknout softbalo-

vou rukavici a zaházet si s míčem, 

odpálit si na nadhazovací stroj, nebo 

změřit rychlost svého hodu. 

Pro děti zde vyroste ve spoluprá-

ci s DDM Praha 8 velká nafukovací 

skákací atrakce, chybět nebudou 

suvenýry a občerstvení. Šampio-

nát ukončí závěrečná párty s kon-

certem. Věřím, že to vše přispěje 

k bouřlivé atmosféře při zápasech 

domácího týmu. Rád bych tímto 

pozval obyvatele Prahy 8, aby nám 

přišli zafandit. -jf-
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Č E R V E N   2010

Otevírací doba: 

Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt 13:30-15:30, 21:30-23:00/ Ne 14-16.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí 

od 18.30. 

  7. 6. RNDr. Jan Kalina, Ph.D.: 

 ESSEN - evropské hlavní město kultury 2010

14. 6.  Petr Adámek : LETNÍ OBLOHA – souhvězdí, 

 zajímavé úkazy a objekty.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hodin.

21. 6. APOLLO 10 , APOLLO 11.

28. 6. APOLLO 12 , APOLLO 14.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy

Po 13:30-15:30/ Čt 17. 6. 21:30-23:00/ Ne 14-16.

Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami 

  Venuše – za dobrých podmínek

Noční obloha: Měsíc – od 15. 5. do 29. 5. nejlépe okolo 21. 5.

  Venuše, Mars, Saturn 

  Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy 

  Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie 

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při  

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

hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY 

vždy  ve  čtvrtek 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem  objed-

nané  skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, 

školy).

Program: pozorování Slunce, Venuše nebo promítání fi lmů spojené 

s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

ŠKOLNÍ POŘADY v Po, Út, St, Čt, Pá v 8.30 a 10.30 pro předem 

objednané školní výpravy. Vstupné: 30,-Kč, pedagog. doprovod zdar-

ma. Bližší  informace a objednávky na č. 283910644. 

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ promítání astronomických pohádek je 

možné si objednat i individuálně na č. 283910644 v pracovní dny 

v časovém termínu dle dohody.

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč

 mládež, důchodci  25,- Kč 30,- Kč

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

 17 a 10 min. pěšky

 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 

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

 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

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

Pozvánky, inzerce

BEZPLATNÁ BYTOVÁ PRÁVNÍ PORADNA 

Kdy? 18. 5. a 15. 6. od 17.00 hod.

Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice Metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím, objednejte 

na tel.: 246 035 966 nebo 721 02 98 92
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Nově narozené děti

Jubilea

VÝZNAMNÉ JUBILEUM V DUBNU SLAVÍ

Beranová Adéla

Gottliebová Božena

Havlová Květa

Házová Marie

Hendrychová Marie

Králová Jana

Novotná Miloslava

Pavlová Marie

Pechačová Marta

Šimicová Eliška

Turek Karel

Uhlíř Jan

Vacková Marie

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI

Helena Hradecká 

oslavila 4. dubna 102. narozeniny.

Ing. Jaroslav Formandl 

oslavil 16. dubna 100. narozeniny.

PROSINEC 2009

Andrášová Kateřina

Hladká Eliška

LEDEN 2010

Güllich Vojtěch

Jandová

Ronja a Adina

Přibyl Ondřej

ÚNOR 2010

Brenner Denis

Dvorník Štěpán

Strnadová 

Barbora

Pokorná Amálie

Řezníčková Karolína

Vařechová Adéla

BŘEZEN 2010

Hostáň Filip

Jeřábková 

Anička

Krátká Tereza 

Sarnovská 

Timea

Krátká Sophie Denisa

Mikeš Nikolas

Milerová Karolína

Synek Tobiáš 

Weberová

Anette 

Zelenková

Barbora Anna 

Výročí, inzerce 

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.

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce) (Placená inzerce)
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A + B – kompletní úklidové služby
Tel: 604 51 22 97, email: uklidove.prace@post.cz

www. abuklid.cz

PRAVIDELNÝ I JEDNORÁZOVÝ ÚKLID:
DOMŮ, BYTŮ, KANCELÁŘÍ, VYKLÍZENÍ BYTŮ,  

SKLEPŮ A PŮD, MYTÍ OKEN A VÝLOH, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ PODLAH VČ. GARÁŽÍ, 

ZAHRADNICKÉ, MALÍŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE.
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Poř. Stat.

č. ok. č. ok. Sídlo volebního okrsku

1. 564. Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  

  hl. m. Prahy

2. 565. Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  

  hl. m. Prahy

3. 566. Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  

  hl. m. Prahy

4. 567. Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

5. 568. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

6. 569. Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

7. 570. Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

8. 571. Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

9. 572. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

10. 573. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

11. 574. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

12. 575. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

13. 576. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

14. 577. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho 

  (dříve ZŠ Molákova)

15. 578. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho 

  (dříve ZŠ Molákova)

16. 579. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho 

  (dříve ZŠ Molákova)

17. 580. Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

18. 581. Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

19. 582. Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

20. 583. Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

21. 584. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

22. 585. Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium

23. 586. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

24. 587. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

25. 588. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

26. 589. Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium 

  a základní škola, o.p.s.

27. 590. Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium 

  a základní škola, o.p.s.

28. 591. Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium 

  a základní škola, o.p.s.

29. 592. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala 

  (dříve ZŠ Na Korábě)

30. 593. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala 

  (dříve ZŠ Na Korábě)

31. 594. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala 

  (dříve ZŠ Na Korábě)

32. 595. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala 

  (dříve ZŠ Na Korábě)

33. 596. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala

  (dříve ZŠ Na Korábě)

34. 597. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala 

  (dříve ZŠ Na Korábě)

35. 598. Libeň, Nad Rokoskou 7/111,  PB Vyšší odborná škola 

  a Střední škola managementu, s.r.o.

36. 599. Libeň, Nad Rokoskou 7/111,  PB Vyšší odborná škola 

  a Střední škola managementu, s.r.o. 

37. 600. Kobylisy, Kobyliské nám. 1/1000, Salesiánské středisko 

  mládeže – SHM Klub

38. 601, Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

39. 602. Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

40. 603. Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

41. 604. Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR

42. 605. Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

43. 606. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 

44. 607. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 

45. 608. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

46. 609. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

47. 610. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

48. 611. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

49. 612. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

50. 613. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

51. 614. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

52. 615. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

53. 616. Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

54. 617. Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

55. 618. Kobylisy, Ořechová 2/962, restaurace

56. 619. Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

57. 620. Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice

58. 621. Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

59. 622. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

60. 623. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

61. 624. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

62. 625. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

63. 626. Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

64. 627. Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

65. 628. Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

66. 629. Kobylisy, Kobyliské nám. 1/1000, Salesiánské středisko 

  mládeže – SHM Klub

67. 630. Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ

68. 631. Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ

69. 632. Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ

70. 633. Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ

71. 634. Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ

72. 635. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281,ZŠ

73. 636. Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže

74. 637. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

75. 638. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

76. 639. Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy

77. 640. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

78. 641. Trója, Glowackého 6/555, ZŠ

79. 642. Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov 

  pro seniory „Slunečnice”

80. 643. Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory „Slunečnice”

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

konané ve dnech 28. a 29. května 2010

Volební příloha
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81. 644. Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory „Slunečnice”

82. 645. Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

83. 646. Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

84. 647. Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

85. 648. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

86. 649. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

87. 650. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

88. 651. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

89. 652. Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

90. 653. Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

91. 654. Trója, Glowackého 6/555, ZŠ

92. 655. Trója, Glowackého 6/555, ZŠ

93. 656. Trója, Glowackého 6/555, ZŠ

94. 657. Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ

95. 658. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

96. 659. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

97. 660. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

98. 661. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

99. 662. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

100. 663. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

101. 664. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

102. 665. Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

103. 666. Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

104. 667. Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

105. 668. Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

106. 669. Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

107. 670. Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

108. 671. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

Upozornění na změnu místa volebních místností
pro volební okrsky č. 600, 629

- volební místnosti z objektu ZUŠ, Klapkova 25/156 jsou přemístěny do objektu Salesiánské středisko mládeže – SHM Klub, Kobyliské nám. 1/1000

Karlín
Březinova – č. p. 407, 451, 463, 468, 473, 485, 509, 523, 524 a 535 573

- č. p. 444, 453 a 471  575

- č. p. 465, 474, 475, 487 až 492, 495 až 498, 501, 

510, 512, 513, 536 a 640 574

Hybešova – všechna čísla popisná  576

Jirsíkova – č. p. 19, 478, 484, 540 a 541 565

- č. p. 538  564

K Olympiku – všechna čísla popisná  578

Kaizlovy sady – všechna čísla popisná  575

Karlínské náměstí – č. p. 22, 51, 59, 209, 235, 376 a 399  567

- č. p. 145, 156, 170, 217, 234 a 238 568

- č. p. 225 a 316  569

Karolinská – všechna čísla popisná 565

Ke Štvanici – všechna čísla popisná  564

Kolárova – všechna čísla popisná  569

Korybutova – všechna čísla popisná  576

Křižíkova – č. p. 7, 55, 56, 70, 76, 123, 125, 147, 160, 195, 

208, 238 a 393         568

- č. p. 20, 164, 196, 226, 263, 264 a 266 565

- č. p. 23, 35, 52, 53, 103, 134, 159, 167, 173, 181, 213, 219, 

290, 346, 348, 556 a 557    571

- č. p. 62, 83, 99, 102, 115, 220, 242, 328, 330, 331, 384, 385, 

386, 537 a 553 572

- č. p. 104, 138, 148, 179, 180, 194, 237 a 289 569

- č. p. 139, 150, 153, 165, 202, 209 a 212 567

- č. p. 140, 163, 175 až 178, 185 a 197 566

- č. p. 245, 254, 255, 267, 269, 270, 272, 275, 279, 283, 308, 

329, 332, 335, 344, 345 a 552 564

- č. p. 424, 448 a 457  575

- č. p. 431, 435, 451, 463, 464, 470, 477 a 488 573

- č. p. 447, 500 a 530  576

- č. p. 452, 455, 459, 489, 506, 512 a 623 574

Kubova – č. p. 460  574

- č. p. 505, 514, 515, 526 a 535 576

Libeňský ostrov – č. evid. 617  585

Lyčkovo náměstí – č. p. 447, 450, 481, 482 a 514 576

- č. p. 459 až 462, 472 a 508 574

Malého – všechna čísla popisná  565

Molákova – č. p. 573, 574, 577, 578, 580 až 583 a 614 578

- č. p. 576 a 592 až 601  577

Na Střelnici – všechna čísla popisná  576

Na Špitálsku – č. p. 616  576

Nekvasilova –  č. p. 569 až 572, 575, 584 až 591 a 625 578

- č. p. 615  579

Peckova – č. p. 225 a 292  569

- č. p. 251 až 253, 263, 277, 280, 296, 301 a 306 565

Pernerova – č. p. 9, 63, 124, 136, 168, 212, 398, 403 a 440 571

- č. p. 10, 11, 121, 149, 221, 271, 273, 292, 324, 326, 336, 

357, 378, 383, 391, 392, 397, 400, 410, 412, 413 , 427 a 660 569

- č. p. 39, 250, 251, 287, 288, 293, 294, 307, 317, 318 a 478 565

- č. p. 426, 486, 494, 502, 516, 532, 549, 558 a 559 576

- č. p. 533 a 536  574

Petra Slezáka – č. p. 421, 433, 445, 446, 458, 471, 479, 480, 

511, 518, 531 a 546 575

- č. p. 483, 509, 517, 547 a 548 573

Pobřežní – č. p. 1, 6, 27 až 29, 49, 58, 68, 79, 80, 81, 87, 

88, 94, 95, 97, 122, 192, 249, 260, 291, 339, 340, 362, 442, 

619 a 655   570

- č. p. 77, 215, 227, 285 a 297  566

- č. p. 239, 248, 333 a 369  567

- č. p. 299, 304, 311, 312, 323, 370, 380 a 394 564

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční  579

Pod Výtopnou – všechna čísla popisná   564

Prvního pluku – č. p. 31, 140, 143, 144, 169, 172, 174, 

224, 539, 621 a 896 566

Zařazení jednotlivých ulic a čísel popisných do volebních okrsků
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- č. p. 33, 205, 206, 207, 210, 211, 320, 321, 322, 327, 335, 

353 a 375 564

Rohanské nábřeží – č. p. 657 567

Rohanský ostrov – všechna čísla popisná  567

Sokolovská – č. p. 1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 68, 

73, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 94, 97, 101, 161, 192, 278 a 337 570

- č. p. 4, 12, 31, 67, 106, 107, 108, 111, 126, 127, 129, 

130, 222, 231, 233, 240, 438, 439 a 539  566

- č. p. 5, 43, 46, 91, 112, 113, 120 a 155  567

- č. p. 24 a 651  576

- č. p. 25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 65, 69, 89, 90, 200, 204, 

205, 327, 341 až 343, 351, 352 a 371 564

- č. p. 54, 57, 74, 85, 98, 100, 110, 626 a 627 572

- č. p. 78, 84, 92, 93, 105, 109, 128, 131, 145, 146, 182, 366, 

381, 629, 630 a 633 568

- č. p. 268, 274, 325, 349, 359 a 615 579

- č. p. 409, 415, 416, 428, 429, 434, 444, 449 a 454 575

- č. p. 467 a 468  573

Sovova – všechna čísla popisná  574

Šaldova – č. p. 54, 187, 219, 386, 388, 418 a 476 572

- č. p. 278, 337 a 340  570

- č. p. 406, 408, 414, 417, 431, 466 a 504 573

- č. p. 419, 425, 456, 493, 506, 533, 543, 544 a 545 574

Thámova – č. p. 10, 183, 221, 289 a 396 569

- č. p. 21, 38, 82 a 291  570

- č. p. 84, 118, 119, 147 a 191 568

- č. p. 110, 115 až 117, 132 a 133 572

- č. p. 124, 136, 137, 166, 181, 193, 246, 401 a 402 571

U Invalidovny – č. p. 165  577

- č. p. 426, 499, 522, 525, 549 a 555 576

U Libeňského mostu – všechna čísla popisná 578

U Nádražní lávky – č. p. 43, 46 a 358  567

- č. p. 81  570

U Rustonky – všechna čísla popisná 579

U Sluncové – č. p. 8, 64, 71, 135, 560 a 613 579

- č. p. 58, 395, 404 a 602 až 612 577

Urxova – č. p. 430, 436, 437, 448, 449, 454, 458, 479 a 480 575

- č. p. 469, 470 a 483  573

Vítkova – č. p. 5, 91, 151, 154, 186, 188, 201, 202, 333 a 350 567

- č. p. 15, 241, 244, 247, 261, 262, 265, 266, 286, 293, 295 a 318 565

- č. p. 130, 189, 197, 227, 236, 243 a 439 566

Zábranská – všechna čísla popisná 565

Za Invalidovnou – všechna čísla popisná  577

Za Poříčskou bránou – všechna čísla popisná  564

Libeň
Andrštova – všechna čísla popisná  586

Batličkova – všechna čísla popisná  604

Bednářská – všechna čísla popisná  588

Bedřichovská – všechna čísla popisná  605

Braunerova – č. p. 279, 315, 372, 390, 423, 431, 512 a 1497 592

- č. p. 481, 483, 563, 573, 581, 801, 852 až 854 a 2325 591

- č. p. 514 a 561  589

Bublíkova – č. p. 2187 až 2189  600

Budilova – všechna čísla popisná 595

Budínova – všechna čísla popisná  597

Bulovka – všechna čísla popisná  597

Čertův vršek – všechna čísla popisná  595

Červená báň – všechna čísla popisná  592

Davídkova – č. p. 50, 338, 533, 591, 602, 642, 650, 651, 

653 až 660, 674, 692 až 694, 1179, 1945, 2236, a 2368, 

2375, 2376 a 2388 595

- č. p. 443, 537, 1013, 1190, 1635, 1685, 1764, 1767, 1788, 

1789, 1925, 2143 a 2166 605

- č. p. 670 až 673, 675 až 690, 1068, 1076, 1115 až 1120, 

1132, 1178, 1182, 1245 až 1250,1982 ,2251,2383 603

- č. p. 2101 až 2103  604

Dolejškova – č. p. 1402 a 2155  604

Elznicovo náměstí – všechna čísla popisná  585

Františka Kadlece – č. p. 1007, 1259, 1514 a 1515 596

- č. p. 179, 182, 571, 572, 594, 848, 849, 868 až 870, 900, 

1461, 1540, 1541, 1761 až 1763, 1765 a 2378 594

Gabčíkova – všechna čísla popisná  598

Hejtmánkova – č. p. 543 a 828  589

- č. p. 863  590

Heydukova – č. p. 358, 359, 410, 428 a 895 až 897 581

- č. p. 374, 412, 421, 1218 až 1220, 1261 a 1589 582

Horovo náměstí – všechna čísla popisná  588

Chlumčanského – všechna čísla popisná  597

Chocholouškova – všechna čísla popisná  585

K Okrouhlíku – všechna čísla popisná  601

Kandertova – všechna čísla popisná  589

Karla Hlaváčka – všechna čísla popisná 590

Kašparovo náměstí – č. p. 362, 2233, 2254 a 2271  597

Klihařská – všechna čísla popisná  590

Klínová – všechna čísla popisná  605

Koláčkova – všechna čísla popisná  603

Konšelská – č. p. 323, 415, 419, 426, 427 a 453 592

- č. p. 378, 397, 985, 995, 1011, 1014, 1015 a 1841 597

- č. p. 459, 529, 532, 580 až 582 a 1403 591

Kotlaska – č. p. 30 a 64 587

- č. p. 353, 363, 369, 381, 417, 554, 555, 562 a 815 584

- č. p. 1046 až 1048  585

- č. p. 1498  586

Koželužská – všechna čísla popisná  585

Krejčího – všechna čísla popisná  597

Kubišova – č. p. 915, 918 až 923, 988 až 992, 1036, 1222, 

1263, 1265, 1266, 1300, 1302 až 1305, 1842, 1860, 1921, 

1953, 2016 a 2017, 2185 , 2186 a 2273 600

- č. p. 1107, 1225, 1227, 1241 až 1244 a 1379 až 1383 598

- č. p. 1315 až 1317 a 1967  599

Kundratka – všechna čísla popisná  590

Lhotákova – všechna čísla popisná 603

Libeňský ostrov – všechna čísla evidenční  585

Lindnerova – č. p. 104, 448, 521, 525, 538, 539, 1021,1403 a 2396 591

- č. p. 517, 575, 998, 1609 a 1610 589

Ludmilina – všechna čísla popisná  584

Malý Okrouhlík – všechna čísla popisná  601

Na Dědince – č. p. 394  596

- č. p. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540 594
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- č. p. 817, 818, 931 a 1502 593

Na Dílcích – všechna čísla popisná  605

Na Dlážděnce – č. p. 862, 1012 a 2157  631

- č. p. 1309 až 1312, 1358 a 2096 až 2099 632

Na Hájku – všechna čísla popisná i evidenční 587

Na Hrázi – všechna čísla popisná  584

Na Jabloňce – č. p. 169, 2353 a 2354 599

- č. p. 764 , 768 až 774 a 766  632

Na Jílu – č. p. 2220 a 2256 595

Na Kindlovce – všechna čísla popisná  599

Na Kopanině – všechna čísla popisná  603

Na Kopečku – všechna čísla popisná  579

Na Korábě – všechna čísla popisná  597

Na Košince – č. p. 106, 502, 2175, 2198, 2199 a 2200 585

Na Kuchyňce – č. p. 755  599

Na Labuťce I až IV – všechna čísla popisná i evidenční 590

Na Malém klínu – všechna čísla popisná  605

Na Okrouhlíku – všechna čísla popisná  601

Na Rokytce – č. p. 1022, 1027 až 1033 a 1035 588

- č. p. 1081, 1112 až 1114, 1329, 1340 a 1341 586

- č. p. 1106, 1111 a 1814  587

Na Rozhraní – č. p. 2154  590

Na Slovance – č. p. 1044, 1045, 1115, 1130, 1176, 1245, 

1394, 1803, 1813, 1837 a 1850 603

- č. p. 1195, 1196, 1389, 1427, 1533, 1544, 1575, 1592, 1963, 

2002, 2100, 2139, 2142, 2194, 2201, 2205, 2206, 2207 a 2208 605

Na Srázu – všechna čísla popisná  597 

Na Stráži – č. p. 312, 313, 544, 932 až 937, 1210, 1306 a 1405 595

- č. p. 1410, 1429, 1430, 1442, 1517 až 1528, 1546 až 1550, 1595, 

1596, 2231, 2344 a 2379 595

- č. p. 1006 a 1007  596

Na Sypkém – č. p. 89, 839, 924 a 925  593

- č. p. 900, 1307 a 1461  594

-č. p. 1430 a 1550  595

- č. p. 1686  592

Na Šedivé – všechna čísla popisná  590

Na Štěpnici – všechna čísla popisná  605

Na Truhlářce – č. p. 38, 39 a 100  597

- č. p. 1443, 1453, 1455 až 1460, 1478 až 1487, 1580 až 1583, 

1585 až 1587, 2000, 2014, 2025 až 2032 a 2065 až 2086 598

Na Úbočí – všechna čísla popisná  599

Na Vartě – všechna čísla popisná  595

Na Zedníkové – všechna čísla popisná  599

Na Žertvách – č. p. 107, 108, 351, 897 a 898 581

- č. p. 132, 860, 861, 1220 a 1221 582

- č. p. 406, 559, 560, 583 a 783 584

- č. p. 876, 877 a 879 až 881, 2196 a 2230 583

Nad Košinkou – všechna čísla popisná  597

Nad Kotlaskou I až V – všechna čísla popisná i evidenční 587

Nad Mazankou – všechna čísla popisná  603

Nad Novou Libní – všechna čísla popisná  603

Nad Okrouhlíkem – všechna čísla popisná 604

Nad Rokoskou – č. p. 19, 25, 57, 96, 111, 113, 798, 799, 

908 až 910, 938, 1316 až 1323, 1325, 1326, 1342 až 1349, 

1829, 1900, 2237, 2275 a 2361 599

– č. p. 847, 1299, 1301 a 1302 600

- č. p. 1227, 1228, 1230, 1376 až 1379 a 1399 598

náměstí Dr. Václava Holého – č. p. 63 a 1329 až 1332 586

- č. p. 1048, 1049, 1050, 1052, 1054 až 1057 a 1059 585

náměstí Na Stráži – č. p. 520 a 544  595

Novákových – č. p. 59, 351, 358, 375, 439, 444, 456, 893, 

894 a 895  581

- č. p. 257, 655, 656, 874,883 až 887, 970, 976, 977, 1816, 

1817, 1917, 2380 až 2382 583

- č. p. 380, 393, 412, 420, 487, 489, 805, 856, 857, 858, 

1000, 1217, 1218, 1359, 1954 a 2210 582

Palmovka – všechna čísla popisná  581

Pátkova – všechna čísla popisná  599

Pivovarnická – č. p. 106, 1104, 1618, 1619, 1808, 1814 a 1942 587

- č. p. 166, 1022, 1023, 1024, 1435, 1436, 1843 a 1844 588

Pod Bání – všechna čísla popisná  590

Pod Čertovou skalou – č. p. 823 a 824  593

- č. p. 832, 834, 835, 1258 a 1259  596

- č. p. 843 a 848  594

Pod Dlážděnkou – všechna čísla popisná   632

Pod Hájkem – všechna čísla popisná  584

Pod Kotlaskou – všechna čísla popisná  584

Pod Kuchyňkou – č. p. 1476    599

Pod Labuťkou – všechna čísla popisná i evidenční  590

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční 579

Pod Stírkou – všechna čísla popisná  601

Pod Vlachovkou – č. p. 490, 494, 496, 564, 574, 787, 

915, 986 až 988, 1267 až 1269, 1300 a 1842 600

- č. p. 911, 938, 1134 a 1326 599

Pod Vlastním krovem – všechna čísla popisná  605

Pod Vodárenskou věží – č. p. 1120 až 1123, 1172, 

1182 až 1185, 1189, 2305 až 2307, 2316 až 2324, 2335 a 2336 603

- č. p. 271, 1143 a 1999 604

Podlipného – č. p. 222, 517, 561, 810, 811, 812, 833, 997 a 998 589

- č. p. 448, 481, 483, 505, 521, 838, 864, 942 a 943 591

Pomezní – všechna čísla popisná  598

Povltavská – č. p. 70, 71, 106, 502, 2167, 2175 a č.evid. 680 585

Primátorská – č. p. 4 a 172  588

- č. p. 114, 128, 160, 222, 284 a 325 589

- č. p. 539, 540 a 779  591

- č. p. 241, 296 a 323 592

- č. p. 1008  597

Prosecká – č. p. 28, 47, 49, 76, 77, 318, 407, 484, 509, 

524, 579, 785, 1897, 1899, 1902, 1911, 1919, 1922 až 1924, 

1926, 1927 a 2309 590

- č. p. 190, 460, 543 a 2160  589

Přádova – všechna čísla popisná  632

Rakousova – všechna čísla popisná 603

Ronkova – všechna čísla popisná  584

Rosenbergových – viz „Světova”  

Rozšířená – všechna čísla popisná  601

Ryzlinková – všechna čísla popisná  603

S. K. Neumanna – č. p. 846, 944, 954, 955, 986, 990, 992 až 994, 

996, 1269, 1304, 1305, 1892, 1893, 1901 a 1993 600

- č. p. 911 až 914, 1134 až 1138, 1948, 1967, 1968 a 2004 až 2012 599
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Sokolovská – č. p. 31, 387, 1260, 1848, 1851, 1853 a 2170 583

- č. p. 52, 53, 146, 264, 1273, 2288 a 2289 579

- č. p. 1276 až 1278, 1283, 1285 a 1287 až 1291 579

- č. p. 260, 266, 374, 377, 535, 780 a 2234 582

- č. p. 274, 364, 371, 379, 385, 399, 400, 429, 430, 445, 513, 

530, 541, 1097, 1406, 1464, 1465, a 1680 580

- č. p. 395, 428, 457, 550, 551 a 584 581

Soví vršek – všechna čísla popisná  590

Společná – všechna čísla popisná  605

Srbova – všechna čísla popisná  590

Stejskalova – všechna čísla popisná  588

Střelničná – č. p. 1969 až 1980, 2221, 2269 a 2270 604 

Střížkovská – všechna čísla popisná i evidenční 595

Stupňová – všechna čísla popisná  598

Světova – č. p. 15, 249, 256, 454, 471, 473, 474 a 542 584

- č. p. 133, 447, 472, 498, 523, 1041 až 1043, 1051 a 2224 585

Štěpničná – všechna čísla popisná  605

Štorchova – všechna čísla popisná 585

Švábky – všechna čísla popisná  579

Trojská – č. p. 1197 až 1201  600

Turnovská – všechna čísla popisná  580

U Balabenky – všechna čísla popisná  583

U Českých loděnic – všechna čísla popisná  585

U Hercovky – č. p. 752  599

U Libeňského pivovaru – č. p. 63, 1077, 1078, 1332 až 1336 a 2229  586

- č. p. 1025 až 1027, 1035, 1435, 440 a 1441  588

- č. p. 1139, 1140, 1612 až 1615, 1808, 1834, 1835, 1943 a 2015  587

U Libeňského zámku – všechna čísla popisná  585

U Meteoru – všechna čísla popisná i evidenční 588

U Pekařky – všechna čísla popisná  590

U Pošty – všechna čísla popisná  580

U Rokytky – č. p. 117 a 273  586

- č. p.148, 156, 411 a 475  588

U Slovanky – č. p. 286, 269, 1388, 1746 a 1770 604

- č. p. 1982 až 1987, 1989 a 1992 603

U Stírky – všechna čísla popisná  601

U Synagogy – všechna čísla popisná  584

U Vlachovky – všechna čísla popisná  600

V Holešovičkách – č. p. 94, 1107 až 1109, 1146, 1154 až 1160, 

1361, 1374, 1375, 1443 až 1451, 1478, 1489 až 1494, 

1577 až 1581 a 1594  598

- č. p. 97, 593, 747,1397 1398, 1400 a 1401 599

- č. p. 1879  597

V Mezihoří – všechna čísla popisná  580

V Podvrší – čp. 1349 až 1352  599

- č. p. 1362 až 1365  598

V Zahradách – č. p. 89, 515, 528, 534, 569, 570, 584, 786, 

802, 843 až 845, 916, 917, 1411, 2406 a 2407 594

- č. p. 818 až 823, 836, 837, 839, 842, 855, 878 a 1502 593

- č. p. 1599 , 1686, 2393 a č.evid. 562 592

Vacínova – č. p. 396, 420, 425, 536, 780, 858, 859 a 860 582

- č. p. 874 až 876 a 1848  583

Valčíkova – všechna čísla popisná  598

Ve Vrchu – všechna čísla popisná  592

Vinopalnická – č. p. 351, 383, 531 a 664 až 666 595

- č. p. 667 a 668  603

Voctářova – č. p. 47, 48, 51, 244, 247, 599, 1477 a 2367  585

- č. p. 108, 261, 418 a 469  579

Vojenova – č. p. 238, 418 a 623  579

- č. p. 175  585

Vosmíkových – č. p. 90, 102, 832, 850, 851, 1001 až 1006 

a 1681 až 1683 596

- č. p. 510, 817, 824 až 827 a 925 až 931 593

Wichterlova – všechna čísla popisná  604

Za Slovankou – č. p. 1782  604

Za Vodárnou – všechna čísla popisná  605

Zahradnická – čp. 1476                             599

Zenklova – č. p. 1, 2, 41, 60, 186, 212, 250, 252, 305, 433, 

440, 464, 465, 523, 576 a 1059 585

- č. p. 8 až 12, 14, 137, 147, 164, 165, 181, 245, 1419, 

1420 a 1545 588

- č. p. 17, 360 a 437  590

- č. p. 21, 22, 24 a 26  586

- č. p. 121, 236, 286, 340, 454 a 566 584

- č. p. 42, 62, 215, 224, 290, 291, 293, 303, 306, 309, 316, 

332, 335, 336, 344, 356, 432 434, 485 a 1513 592

– č. p. 43, 384, 633 až 635 a 641 597

- č. p. 59, 486, 545, 890 a 1171 581

- č. p. 91, 413, 414, 416, 531, 596, 598, 781, 787, 840, 841, 

846, 847, 1298, 1299, 1327 a 1901 600

- č. p. 93 a 1230 až 1236  598

- č. p. 460, 514, 828 a 829  589

- č. p. 608 a 610 až 617  596

- č. p. 1795 a 1800  601

Zvonařovská – č. p. 84 a 691  595

- č. p. 67, 686, 689, 690, 1076, 2242, 2238, 2259, 2265 a 2266 603

Kobylisy
Akátová – všechna čísla popisná  618

Balabánova – všechna čísla popisná  637

Bašťská – všechna čísla popisná  635

Benákova – všechna čísla popisná  637

Bergerova – všechna čísla popisná  638

Binarova – č. p. 1661  608

Bojasova – všechna čísla popisná  624

Bořanovická – všechna čísla popisná  628

Březiněveská – všechna čísla popisná  628

Březová – všechna čísla popisná  618

Burešova – č. p. 1130  623

- č. p. 1151, 1638 a 1662 až 1665 609

- č. p. 1659 až 1661  608

Čimická – č. p. 440 a 1021 až 1025  630

- č. p. 480, 501, 502, 522, 537, 557, 583, 584, 587, 593, 594, 

595, 613, 634, 653, 657, 673, 717, 768, 1265, 1266 a 1275 635

- č. p. 592, 772, 775, 776, 1047, 1063, 1278 až 1280 , 

1628 až 1630 a 1833 640

- č. p. 744, 745, 1001, 1002 a 1003 631

- č. p. 1760  638

Čumpelíkova – č. p. 551, 855, 883, 1055, 1058 až 1061, 

1648, 1681 a 1705 627
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- č. p. 552 a 1008 až 1012 628

- č. p. 1221, 1222 a 1764 625

Davídkova – č. p. 773, 986 až 989  606

Dohnalova – viz „Balabánova”  

Ďáblická – všechna čísla popisná,  kromě č. p. 553  618

Famfulíkova – č. p. 1131 až 1146 a 1803  622

- č. p. 1147, 1148 a 1149  623

Formánkova – všechna čísla popisná  621

Frýdlantská – č. p. 1296 až 1307  615

- č. p. 1308 až 1320 a 1351 614

- č. p. 1350  612

Havlínova – č. p. 99 a 1678  635

- č. p. 1027  639

- č. p. 1097, 1098, 1270 a 1722 638

- č. p. 1111,1112 a 1113  637

- č. p. 1124, 1129 a 1708  640

Havránkova – všechna čísla popisná  619

Hlaváčova – všechna čísla popisná  611

Horňátecká – č. p. 447, 448, 481, 482,  782 až 786 a 1772 630

- č. p. 483 a 787 až 791  629

- č. p. 700 a 701  638

- č. p. 661, 569 a 1049 627

Hovorčovická – č. p. 443, 444, 479, 726, 1039 a 1677  635

- č. p. 504, 539, 585, 1281, 1701, 1713 až 1718 a 1780  640

- č. p. 1027  639

Hrubého – všechna čísla popisná  609

Chabařovická – č. p. 1125  614

- č. p. 1321 až 1323, 1327 až 1333, 1349 a 1796 612

- č. p. 1324 až 1326  613

Chaberská – č. p. 10, 183, 230, 233, 271, 287 až 293, 

295 až 297, 301, 302, 304, 414, 495, 509, 528 a 639 628

- č. p. 285, 298 až 300, 305, 337, 375, 382, 395, 397, 

402, 409, 410, 446, 448, 488, 575 a 691 627

- č. p. 734, 1014, 1621 a 1818 627

- č. p. 1800 629

Chotovická – všechna čísla popisná  640

Janečkova – všechna čísla popisná  621

Javorová – všechna čísla popisná  618

Jedlová – všechna čísla popisná  618

Jelínkova – všechna čísla popisná  621

K Ovčínu – všechna čísla popisná  618

Kaňkovského – č. p. 915  625

- č. p. 1233 až 1241  626

Kaštanová – všechna čísla popisná  618

Ke Koupališti – všechna čísla popisná  602

Ke Stírce – č. p. 13, 42, 127, 172, 238, 242, 267, 338, 356, 

381, 385, 490, 540, 1837, 1844 a 1845 602

- č. p. 212, 236, 237, 245, 246, 256, 274, 275, 280, 281, 326, 

357, 418, 419, 445, 491, 532, 564, 568, 579, 600, 610, 617, 

625, 630, 730, 751, 762, 1766 a 1774 601

Klapkova – č. p. 3, 10, 12, 14 až 17, 26, 40 až 42, 54, 67, 109, 

124, 127, 156, 172, 242, 545, 546, 562 a 612 602

- č. p. 86, 92, 95, 106, 109, 117, 119, 122, 123, 154, 159, 

161, 166, 169 až 171, 180 až 182, 185, 228, 473, 487, 

549, 695 a 731 628

- č. p. 148,160, 164, 165, 197, 198, 201, 204, 314 až 317, 432, 460, 474, 

475, 517, 519, 800, 801, 888 až 894, 1014, 1038, 1045 a 1126 627

Klecanská – všechna čísla popisná  627

Klíčanská – č. p. 444, 456, 553, 597, 1265 až 1268, 

1631 až 1634, 1677 a 1721 635

- č. p. 461, 463, 465, 470, 493, 494, 508, 536, 554, 585, 

732, 1028, 1053, 1127, 1128 a 1701 640

Kobyliské náměstí – č. p. 261, 262, 483, 687, 997 a 998  629

- č. p. 439 a 447  630

- č. p. 640, 1000 a 1033 631

Košťálkova – všechna čísla popisná  636

Krčkova – viz „Mašínova”  

Kubíkova – č. p. 946, 948 až 950, 1042, 1175 a 1378 až 1381  618

- č. p. 1176 až 1180  619

- č. p. 1698  620

Kurkova – všechna čísla popisná  608

Kyselova – všechna čísla popisná  608

Líbeznická – všechna čísla popisná  627

Libišská – všechna čísla popisná  640

Luhovská – všechna čísla popisná  640

Máslovická – všechna čísla popisná  627

Mašínova – všechna čísla popisná  627

Maškova - č. p. 700 a 1646  638

Mirovická – č. p. 1078 až 1083  637

- č. p. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118 638

- č. p. 1027  639

- č. p. 464, 493, 494, 500, 520, 538, 662, 677, 702, 1129, 

1282, 1688, 1693, 1712, 1757 a 1817 640

Modřínová – č. p. 11  619

- č. p. 980, 1042, 1122, 1389 až 1435, 1474 až 1482 a 1699 618

Na Dlážděnce – č. p. 94, 102, 105, 116, 142, 146, 258, 260, 

269, 270 a 599 631

Na Hlínách – všechna čísla popisná  601

Na Kopytářce – všechna čísla popisná  601

Na Ládví – všechna čísla popisná  627

Na Pecích – č. p. 120, 121, 133, 149, 216, 303, 310, 318, 361, 

433, 434, 476, 544, 601, 620, 637 a 638 628

- č. p. 140, 143 až 145, 265, 391, 411, 412, 524 a 1044 627

Na Pěšinách – č. p. 247 až 249 a 1720  601

- č. p. 4, 6 až 9, 20, 23, 24, 27, 31, 33 až 35, 48 až 52, 58, 

60, 61, 63, 64, 68 až 75, 81, 84, 85, 87 až 90, 96, 101, 158, 

174, 365, 366, 641, 642, 675, 676, 1807a č. evid. 4 602

Na Přesypu – č. p. 713 až 717, 768 a 994 až 996 635

Na Rozvodí – všechna čísla popisná  618

Na Stírce – všechna čísla popisná  601

Nad Hercovkou – č. p. 175, 259, 270, 309, 580, 1051, 

1276, 1627 a 1782 631

Nad Koupalištěm – všechna čísla popisná  602

Nad Šutkou - č. p. 490, 540, 576 a 1811    602

- č. p. 982 až 984 a č. evid. 41    629

- č. p. 503, 513, 514, 526, 626, 659, 684, 1033 a 1034 631

Nad Záložnou – všechna čísla popisná  631

Náhorní – všechna čísla popisná  602

Neratovická – všechna čísla popisná  640

Okrouhlická – všechna čísla popisná  601
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Opálkova – č. p. 1658  608

Ořechová – všechna čísla popisná  618

Pakoměřická – č. p. 333, 373, 374, 376 až 379, 422, 466, 512, 

558, 570, 577, 607, 608, 655, 738, 753, 1017 až 1019 a 1775  628

- č. p. 336, 343 až 346, 349, 350, 367 až 372, 510, 647 a 656 627

Paláskova – všechna čísla popisná  636

Petra Bezruče – všechna čísla popisná  627

Pod Hliništěm – všechna čísla popisná  601

Pod Hvězdárnou – všechna čísla popisná  618

Pod Kynclovkou – všechna čísla popisná  631

Pod Náměstím – všechna čísla popisná  601

Pod Sídlištěm – všechna čísla popisná  629

Pod Statky – všechna čísla popisná  602

Pohnertova – všechna čísla popisná  638

Předbořská – všechna čísla popisná  627

Přemyšlenská – č. p. 123, 133, 182, 202, 220, 224, 225, 277, 

297, 361, 374, 413, 421, 422, 427, 437, 495, 505, 515, 521, 

529, 543, 552 a 561 628

- č. p. 145, 147, 197, 203, 213, 285, 298, 312, 313, 348, 

350 až 355, 372, 383, 391, 432 , 551 a 1829 627

- č. p. 455, 484, 485, 658, 668, 673, 678, 679, 685, 688, 709, 

733, 758, 759, 1040, 1041, 1054, 1624, 1642 až 1644, 1684, 

1704, 1771 a 1825      635

- č. p. 792  629

- č. p. 1102  636

Rajmonova – všechna čísla popisná  609

Rolnická – všechna čísla popisná  602

Sedlecká – všechna čísla popisná  627

Slancova – všechna čísla popisná  623

Služská – č. p. 115, 128, 457, 534, 537, 565, 578, 582 a 588 635

- č. p. 705, 706, 749 a 1003  631

- č. p. 777 až 781, 1004 až 1006, 1025 a 1026 630

Střekovská – všechna čísla popisná  613

Střelničná – č. p. 229, 373, 731, 1007, 1008, 1019 a 1020 628

 - č. p. 644, 645, 748, 760, 761 a 1826 606

- č. p. 1673 a 1680  602

Šimůnkova – č. p. 1183, 1184, 1591 až 1596, 1599 až 1606 a 1625 619

- č. p. 1607 až 1612 a 1685 621

Šiškova – č. p. 1223 až 1228  625

- č. p. 1229 až 1232  626

Štíbrova – všechna čísla popisná  625

Tanvaldská – všechna čísla popisná  606

Taussigova – č. p. 1150, 1152 až 1157 a 1165 až 1171 610

- č. p. 1172  606

Trojská – č. p. 30,43, 44, 46, 53, 56, 76 až 79, 82, 97, 100, 107, 

110, 125, 134, 137, 157, 163, 167, 168, 173, 175, 176, 177, 

263, 306 až 308, 425, 530 a 635 631

Trousilova – č. p. 1106  636

Třebenická – č. p. 1284 až 1295  607

- č. p. 1348  606

Třeboradická - č. p. 98, 104, 438, 478, 479, 692, 704, 722, 

754, 755, 1274, 1275, 1283, 1683 a 1684 635

- č. p. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772 637

- č. p. 1077 a 1109  636

U Dětského domova – všechna čísla popisná  631

U Měšťanských škol – č. p. 525  602

U Nádrže – všechna čísla popisná  601

U Pískovny – všechna čísla popisná  627

U Školské zahrady – všechna čísla popisná  602

U Třešňovky – všechna čísla popisná  601

U Větrolamu – č. p. 1702  627

Učitelská – všechna čísla popisná  618

Uzavřená – všechna čísla popisná  631

V Brance – č. p. 112  602

Veleňská – všechna čísla popisná  635

Veltěžská – všechna čísla popisná  627

Větrušická – všechna čísla popisná  627

Vodochodská – všechna čísla popisná  627

Vršní – č. p. 150, 152, 153, 155, 393, 394, 396, 417, 

792 až 799 a 1800 629

- č. p. 341, 347, 348, 398, 403, 416, 420, 450, 496, 535, 

573 a 661 627

- č. p. 515, 516, 527, 542, 560, 651, 1036, 1037, 1052 a 1804 628

Za Střelnicí – všechna čísla popisná  606

Zdibská – č. p. 178, 196, 200, 205 až 208, 220, 221, 223, 226, 

227, 229, 437, 442 a 723 628

- č. p. 203, 213 až 215, 217, 218, 311, 328 až 332, 547, 623, 

1801, 1823 a 1830 627

Zenklova – č. p. 28 a 56  602

- č. p. 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131, 135, 139, 156, 162, 192, 

199, 492 a 531 601

- č. p. 431  628

Zlonínská – všechna čísla popisná  640

Žernosecká – č. p. 842  627

- č. p. 1597  621

Troja
Čimická – č. p. 233, 253, 254, 257, 295, 297, 310, 367, 

368, 462 a 706  633

- č. p. 442, 443 a 446 634

Dřínová – všechna čísla popisná 655

Glowackého – všechna čísla popisná  654

Hnězdenská – č. p. 556 až 560, 607 a 735  654

- č. p. 583 až 588 a 658 656

- č. p. 595 až 597  655

- č. p. 767 670

K Haltýři – všechna čísla popisná 655

K Sadu – č. p. 206, 215 a 412 až 416, 726 a 754 633

- č. p. 530 a 590  634

Krosenská – č. p. 531 až 534  655

- č. p. 539 až 543  654

Krynická – č. p. 488 a 491 až 505  669

- č. p. 489 a 490  667

Lešenská – č. p. 535, 536, 546 a 547  655

- č. p. 537, 538 a 548  654

Lublinská – všechna čísla popisná  656

Marchlewského – viz „Těšínská”  

Mazovská – všechna čísla popisná  667

Mazurská – č. p. 484 a 758  667

- č. p. 516 až 526  668
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Na Dlážděnce – č. p. 9, 11, 13, 14, 16, 17, 42, 43, 45, 50, 77, 97, 

99, 105, 107 až 111, 124, 139 až 141, 149, 151 až 153, 155, 

163, 170, 225, 229, 287, 300, 317, 348 až 354 a 379  632

- č. p. 624, 644, 647, 672, 701, 1310, 719, 736, 373, 737, 739, 

732, 784, 808, 812 a 820 632

Na Jabloňce – č. p. 90, 101, 104, 129, 130, 203, 665, 666, 738, 

740, 759, 793, 794 , 802 a 808 632

Na Přesypu – č. p. 227, 246, 292, 293, 297, 310, 312, 320, 321, 418, 

425, 428, 436, 437, 441, 527, 603 a 623 633

Na Šutce – všechna čísla popisná  633

Nad Hercovkou – č. p. 108, 369, 419 až 422 a 430  633

- č. p. 332, 333, 354, 356 a 604  632

Nad Popelářkou – všechna čísla popisná  632

Nad Strání – všechna čísla popisná  632

Nad Trojou – všechna čísla popisná  632

Nad Vavrouškou – všechna čísla popisná 655

Notečská – č. p. 561 a 562  654

- č. p. 563 až 568  656

Olštýnská – č. p. 607 654

- č. p. 733 655

Písečná – č. p. 251, 305 až 307, 323, 324, 328, 378, 393, 437, 

459, 462, 601, 605 a 611  633

- č. p. 444, 445, 447 až 456 a 610  634

Pod Lisem – všechna čísla popisná  632

Pod Písečnou – všechna čísla popisná  633

Pod Přesypem – všechna čísla popisná  633

Pomořanská – všechna čísla popisná  667

Povltavská – č. p. 89, 114, 150, 156, 158 a 304  632

Ratibořská – č. p. 598  668

Rokossovského – viz „Hnězdenská”  

Sosnovecká – všechna čísla popisná  655

Svídnická – č. p. 506 až 515 a 613  670

- č. p. 599  668

Tařicová – všechna čísla popisná 653

Těšínská – č. p. 600  655

Trojská – č. p. 8 a 41  631

- č. p. 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87, 91, 94, 98, 100, 102, 

103, 115, 122, 123, 128, 132, 135, 138, 159 až 161, 164 až 168, 

201, 221, 256, 294, 333 až 347, 606, 722 , 753, 772 , 780, 782, 

809 a 813 632

U Pentlovky – všechna čísla popisná  668

U Polikliniky – č. p. 484  667

U Sloupu - č. p. 247  632

Vavrouška - č. p. 240  599

Velká skála – všechna čísla popisná 655

Vřesová – všechna čísla popisná 655

Vzestupná – č. p. 191, 292 a  441  633

Bohnice
Bohnická – všechna čísla popisná  657

Bukolská – všechna čísla popisná  641

Bydhošťská – všechna čísla popisná  647

Cafourkova – všechna čísla popisná  658

Čimická – č. p. 96   657

- č. p. 177, 244 a 254   642

- č. p. 200, 223, 268, 269, 302 a 767 až 769  641

- č. p. 316, 317, 822 a 823   640

Dolákova – č. p. 527 až 532, 536 a 537   658

- č. p. 533, 551 až 555 a 598  659

- č. p. 719 až 724   660

- č. p. 794 až 803   671

Eledrova – všechna čísla popisná   660

Farky – č. evid. 562   661

Feřtekova – č. p. 538 až 548 a 560 až 562 661

- č. p. 555 a 556   659

- č. p. 557 a 739 až 746  660

Gdaňská – všechna čísla popisná   647

Hackerova – č. p. 571 až 576   659

- č. p. 791 až 793   671

Hanouškova – všechna čísla popisná   661

Hlivická – všechna čísla popisná   666

K Farkám – všechna čísla popisná   657

K Pískovně – všechna čísla popisná   657

Katovická – všechna čísla popisná   665

Kostřínská – všechna čísla popisná   657

Kusého – všechna čísla popisná   659

Lindavská – všechna čísla popisná   641

Lodžská – č. p. 399 a 401   646

- č. p. 427   666

- č. p. 463 až 467 a 568   653

Na Bendovce – všechna čísla popisná   657

Na Hranicích – všechna čísla popisná   642

Nad Pentlovkou – všechna čísla popisná   657

Opolská – všechna čísla popisná   647

Pekařova – č. p. 250 a 838   644

Pod Čimickým hájem – č. p. 17, 200, 201, 221, 222 a 224  641

- č. p. 177 až 180 a 189 až 192  642

Podhajská pole – všechna čísla popisná   641

Poznaňská – č. p. 428 až 442   652

- č. p. 443 až 467 a 568   653

Před Ústavem – všechna čísla popisná   657

Radomská – všechna čísla popisná   662

Ratibořská – všechna čísla popisná,  kromě č. p. 598  663

Řepínská – všechna čísla popisná   642

Řešovská – č. p. 490 až 495 a 563 až 567  662

- č. p. 515 až 519   660

Sopotská – všechna čísla popisná   647

Štětínská – č. p. 338 až 349 a 372 až 381  647

- č. p. 350 až 371   645

Toruňská – všechna čísla popisná   645

U Drahaně – všechna čísla popisná   657

U Pazderek – všechna čísla popisná   657

U Skalky – všechna čísla popisná   657

U Velké skály – všechna čísla popisná   657

Ústavní – č. p. 24, 25, 77 až 84, 90 až 95, 97 až 102, 

115 až 136, 138, 140, 141, 156, 166, 176, 181, 182, 184, 185, 

187, 188, 197, 198, 199, 202 až 207, 249, 600, 824, 904  657

- č.p. 413 a 414   665

V Nových Bohnicích – všechna čísla popisná   657

V Zámcích – všechna čísla popisná   657
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Ve Vrších – všechna čísla popisná   657

Vraňanská – všechna čísla popisná   642

Vratislavská – č. p. 382 až 384   647

- č. p. 385 až 398   646

Zelenohorská – č. p. 475 až 489   662

- č. p. 496 až 500   663

- č. p. 501 až 513   664

Zhořelecká – č. p. 514   664

Střížkov
Bešťákova – č. p. 457 a 553   616

Bínova – všechna čísla popisná  616

Černého – č. p. 426 až 429  617

- č. p. 511 až 522  616

Červenkova – všechna čísla popisná       616

Česákova – všechna čísla popisná  617

Děčínská – č. p. 552  595

Drahorádova – č. p. 511 a 530  616

Ďáblická -  č. p. 553 616

Habartická – č. p. 573 - 578 595

Jitravská – všechna čísla popisná 595

K Zahradnictví – č.p. 59 a č. evid. 13 618

Roudnická – všechna čísla popisná  617

Střížkovská – všechna čísla popisná  595

U Kapliček – všechna čísla popisná i evidenční  595

Čimice
Beřkovická – všechna čísla popisná  651

Brandýská – všechna čísla popisná  648

Byšická – všechna čísla popisná  651

Čimická – č. p. 1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 29, 31, 82, 187, 

218, 221 a 252 až 254 651

- č. p. 6, 7, 19, 26, 30, 32 až 38, 44, 75, 93, 130 a 866 648

Do Údolí – všechna čísla popisná  648

Drahanská – všechna čísla popisná  651

Fořtova – všechna čísla popisná  648

Hanzlíkova – všechna čísla popisná  644

Chlumínská – všechna čísla popisná  651

Chorušická – všechna čísla popisná  651

Chvatěrubská – č. p. 342, 350 až 356, 367 a 392 643

- č. p. 361 až 366  644

Jestřebická – všechna čísla popisná  644

K Drahani - č. p. 815, 816 a 873 651

K Ládví – č. p. 6, 151, 155, 168, 214 a 291 až 295, 303 až 306, 

817, 819, 854 a 861 648

- č. p. 344, 369, 392 a 825 643

K Mlýnu – všechna čísla popisná  651

K Polím – všechna čísla popisná  651

K Rybníku – všechna čísla popisná  651

K Větrolamu – všechna čísla popisná  651

Ke Hřišti – všechna čísla popisná  648

Kočova – všechna čísla popisná  644

Korycanská – č. p. 367 až 372 a 860 643

- č. p. 394, 395, 671, 778 a 855 648

Křivenická – č. p. 406 až 420  649

- č. p. 421 až 435 a 443 až 453 650

Libčická – všechna čísla popisná  648

Libeňská – všechna čísla popisná  648

Lužecká – všechna čísla popisná  651

Mikovická – všechna čísla popisná  651

Minická – všechna čísla popisná  644

Na Hranicích – č. p. 357 až 360  643

- č. p. 616 a 630 až 636  644

Na Průhonu – všechna čísla popisná  648

Na Zámkách – všechna čísla popisná  651

Nedomická – č. p. 366  644

Okořská – č. p. 40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72, 76 až 78, 101, 

120, 140, 158, 162, 163, 174, 175, 210, 258, 300 až 303, 

319, 782 a 787 648

- č. p. 338 až 344 a 346 až 349 643

Ouholická – všechna čísla popisná  650

Pešinova – všechna čísla popisná  644

Přívorská – všechna čísla popisná  644

Rousovická – všechna čísla popisná  644

Skálova – všechna čísla popisná  644

Strážnická – všechna čísla popisná  649

Tišická – všechna čísla popisná  648

Turská – všechna čísla popisná  651

Vánková – všechna čísla popisná  651

Vehlovická – všechna čísla popisná  651

Větrná – všechna čísla popisná  651

Vidimská – všechna čísla popisná  651

Vidovická – všechna čísla popisná  651

Zaječická -  všechna čísla popisná 650

Zlončická – všechna čísla popisná  651

Žalovská – č. p. 88, 89, 107, 108, 110, 111, 117, 122, 136, 

144, 154, 156, 181, 199, 209, 215, 224, 227, 250, 253, 275, 

282, 284, 311, 316, 318, 336, 613, 663 až 665, 770 a 781  651

- č. p. 380  649

- č. p. 429 až 435  650
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Sportuje celá Praha osm

Výherci, kteří obdrží výtisky 1-4/2009 odborného časopisu Historie 
a vojenství, vydávaného Vojenským historickým ústavem: Monika Nadaš-
kayová (Praha 8), Jana Kobrlová (Praha 6), Alexandra Lánská (Praha 10), 
Jiří Hrabák (Praha 8) a Milena Škodová (Praha 8).

Správné znění tajenky z květnové-
ho čísla nám zašlete nejpozději do 
31. května 2010 na adresu: Měsíč-
ník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 
182 00. Můžete použít také e-mail: 
osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte 
napsat svoji adresu. 
Pět vylosovaných výherců obdrží 
neprodejné knihy vydané Vojen-
ským historickým ústavem Praha: 
Eduard Stehlík – Muži s lipovou 
ratolestí a Ivo Pejčoch – Vojenské 
osoby popravené v období politic-
kých procesů v Československu 
v letech 1948 – 1955.

Sudoku (lehká)
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Inzerce

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE, drobné zednické opravy, rychle, 
levně, kvalitně, duben – květen 10% 
jarní sleva. Tel.: 603 43 24 76.

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

MASÁŽE KOBYLISY, rehabilitáční, 
čínské, thajské a refl exní od zku-
šené terapeutky.Kobyliské nám. 6, 
hned u metra.www.prahamasaz.cz. 
Také docházím domů. Tel.: 773 20 
33 25.

HLEDÁME MENŠÍ BYT K PRO-
NÁJMU V PRAZE 8 a okolí pro 2 
osoby, nekuřáci bez zvířat, zařízení 
na dohodě, garsonka až 2 + 1 do 12 
000 Kč včetně poplatků. Tel.: 605 84 
50 88, 220 80 62 45.

PRONAJMEME DVA BYTY NA 
PRAZE 8, 1 + kk za 8 500 Kč vč. 
popl. a 2 + kk za 10 500 Kč vč. popl. 
ihned volné. Zařízení na dohodě. 
Tel.: 777 02 01 80, 220 87 68 74.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.

AUTOSERVIS KRAKOV. Opravu-
jeme osobní a užitkové automobi-
ly. Příprava vozů na STK. Vyřízení 
pojistných událostí , po dobu opravy, 
zapůjčení náhr. vozidla. PO - PÁ 8.00 
– 17.00 hod. Kontaktujte nás na tel.: 
603 27 43 62, 602 23 53 44.  

MASÁŽE ZÁDA + ŠÍJE 200 Kč. 
Medové, baňkové, horkými lávo-
vými kameny. Parafínový zábal 
rukou+hydromasáž nohou 150 Kč. 
Nápoj v ceně. Ďáblice, bus 103 hned 
u zastávky Liběchovská. Tel:777 76 
36 05.

GARÁŽE K PRONÁJMU od 1900 
Kč/měs., stání 850 Kč, uzamykaný 
dvůr.  Světova 16, Palmovka. Tel.:  
732 70 23 73, 606 28 49 24, 739 
24 70 97. 

LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře 
a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI 
HMYZU, silikon. těsnění, sprchové 
zástěny, čalounění dveří. Kontakt: 
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70, 
286 88 43 39.

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – M Á 
J A. Zajistí levně úklidy domů, bytů 
a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům 
jakékoli velikosti, kategorie a vlast-
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte 
cokoli, možno i dekret - nájemní 
smlouvu, i v domě s majitelem, 
podnikový a pod. I zdevastovaný, 

v soudní žalobě, neoprávněně obsa-
zený, s nežádoucím nájemníkem, či 
s jakoukoli právní vadou. Veškeré 
formality zajistím, zaplatím stěho-
vání i případné dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na 
vystěhování. Seriozní jednání, plat-
ba v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 
nebo 603 42 00 13.

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák, tel.: 775 19 73 09.

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

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTO-
NOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI 
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ 
VÝROBA, masiv – dýha – lamino. 
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, 
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608 
25 35 49.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 
Tel.: 224 214 617; 604 207 771.

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

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH 
SOUPRAV, MYTÍ OKEN, ÚKLID 
PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 
35 00.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štuková-
ní, stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, 
e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

SOLARIUM – FITNESS, masáže, 
nově kosmetika. Posilovny rozděleny 
ženy – muži. Otevřeno denně. Adre-
sa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 284 
82 12 25, www.solarium-fi tness.cz.

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

ANGLIČTINA – NĚMČINA – ITAL-
ŠTINA. Odborná výuka, Praha 8 
– Kobylisy. Tel.: 605 34 72 28. 

VAŠE RODINNÉ ČI PODNIKOVÉ 
OSLAVY PŘENECHTE NÁM, VŠE 
ZAJISTÍME! Profesionalita, mírné 
ceny, nebojte se nám zavolat. Tel.: 
737 10 05 60.¨

ÚKLID DOMŮ, BYTŮ, KANCELÁ-
ŘÍ. Pečlivě, rychle. Tel: 773 29 53 
48. 

PŘIJMEME KUCHAŘKU – nejlépe 
vyučenou, s praxí. Nástup možný od 
25. 8. 2010. Mateřská škola speci-
ální, Praha 8. Tel.: 283 85 25 04, e-
mail: speciální_skolka@iol.cz. 

PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
do osobního vlastnictví. Tel.: 724 30 
46 03, www.consultum.cz.

VÝUKA ÚČETNICTVÍ, informatiky 
a matematiky, www.vachtova.cz.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚ-
NÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na Vaši 
kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky 
pod linku, skříňky na míru, výměna 
pracovní desky. Vrba, tel.: 603 43 
87 07, www.vrbakuchyne.cz.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠET-
ŘOVÁNÍ STROMŮ. Realizace 
a údržba zahrad. Tel.: 606 66 22 23, 
723 89 95 61. 

PSÍ SALON AMÁLKA nabízí kom-
pletní úpravu psů, koupání, trimo-
vání, ošetření uší, drápků a an. žláz 
na adrese: Prosecká 20, 2.p. vlevo. 
Objednávky na tel.: 775 39 33 12.

FOTOATELIÉR PRAHA 8 – ĎÁB-
LICE, nabízí rodinné, dětské, sva-
tební foto a jiné. Tel.: 776 05 38 30, 
e-mail: jitakolar@email.cz. 

MASÁŽE U METRA KOBYLISY. 
Uvolnění napětí a blokací, relaxace. 
Slevy pro důchodce, lidi na mateř-
ské, studenty. www.studiozahrada.
wbs.cz. Tel:.776 14 51 63.

NOVĚ OTEVŘENO, FLORIDA 
MUSIC – COCTAIL BAR. Thámova 
7, otevřeno denně. www.barfl orida.
cz. 

PRODÁM BEZBARIÉROVÝ BYT 3 
+ kk (73m2) se zahrádkou (90m2) 
ve vnitrobloku z roku 2007, v OV. 
Cihlový dům, nadstandardní vyba-
vení - 2x šatna, zateplená podlaha, 
příprava pro centrální vysavač. 2 
min. od metra Kobylisy. Volejte po 
20 hodině. Tel:. 605 55 21 89.

ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚ-
NÝ NÁBYTEK mokrou metodou pro-
fi  stroji Karcher. Domácnosti i fi rmy. 
Cena od 15Kč/m2 - minimální zakáz-
ka 300 Kč. Pracujeme i o víkendech. 
Zajišťujeme kompletní velmi levný 
úklid. Doprava po Praze 8 ZDARMA. 
www.cistimekoberce.cz. Tel.: 777 71 
78 18.

VÁŠ STARŠÍ RD ČI NOVOSTAV-
BU upravíme, aby byla zajímavější 
a zahrada honosnější. Přístavby, 
zimní zahrady, bazény, terasy, oplo-
cení, dlažby, pergoly, altány. Tel.: 
731 11 52 73, www.eurorealitni.cz.

4 000 - AŽ 8 000 KČ ZAPLATÍ-
ME ZA ST. OBRAZY, lokomotivy od 
Ronka či Kreibicha. Cca 35 000 Kč - 
zapl. za obraz od V. Košvance. Dále 
koup. obrazy od Kavána, Purkyně a. j. 

Rovněž koup. st. stříbrné nádobí, 
bronz. sošky a st. sečné zbraně 
a st. zlaté mince – např. min. 3 500 
Kč - za Svat. dukát. INTERANTIK, 
Pod Pekárnami 3, Praha 9, tel.: 283 
89 33 34, 605 82 94 40, 604 47 77 
71. Jednotlivě i celé pozůstalosti.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OBKLA-
DAČSKÉ I ZEDNICKÉ, rekonstruk-
ce bytových jader i bytů, broušení 
parket. Tel.: 603 18 40 81, e-mail: 
olaolda@volny.cz.

PROVÁDÍME VEŠKERÉ SÁDRO-
KARTONÁŘSKÉ PRÁCE, kazetové 
podhledy, plovoucí podlahy. Tel.: 
603 18 40 81, e-mail: olaolda@vol-
ny.cz.

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

DAŇOVÝ PORADCE nabízí vedení 
účetnictví, daňová přiznání, odklady 
daní, mzdy. P8 - Karlín, Šaldova ul., 
tel.: 608 06 60 88.

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

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

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, zna-
lecké posudky. Tel.: 603 42 95 74.

TRVALÁ DEPILACE, ODSTRA-
NĚNÍ CELULITIDY, ČERVENÝCH 
ŽILEK A PIGMENTOVÝCH SKVRN, 
tel.: 777 16 66 01, Sokolovská 114, 
stanice metra Křižíkova nebo TRAM 
č. 8 a 24 stanice Urxova. KADEŘNIC-
TVÍ, MANIKÚRA, tel.: 608 94 15 35, 
www.ipl-studio.cz.

GELOVÉ NEHTY + FRANCIE OD 450 
KČ – PRAHA 8. Tel.: 733 50 23 12.

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, 
čalouněného nábytku a úklid. Tel.: 
604 71 17 50.

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

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

VÝKLAD TAROTOVÝCH KARET 
– HOROSKOPY osobní, partner-
ské a další. Astroložka J. Malečková, 
tel.: 603 91 01 03, e-mail: pozitiv-
nistudio@seznam.cz.

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA. 
Masáž klasická, čínská meridiánová, 
měkké techniky, baňkování, moxo-
vání. DOBRÉ CENY! TRAM Okrouh-
lická. Tel.: 732 26 20 10, e-mail: 
pozitivnistudiou@volny.cz.
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PRONAJMU GARÁŽ na Proseku, ul. 
Lovosická. Tel.: 603 88 76 43.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, POTA-
HOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ 
a ostatních materiálů na čalounění. 
Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlas-
ka 16, Praha 8 - Libeň, PO – PÁ 8 
– 13, 14 – 18 hod., tel.: 284 82 21 
81.

STANDA HÁJEK - ZEDNÍK, prová-
dím veškeré zednické, obkladačské, 
bourací a malířské práce, rekon-
strukce bytů a domků, kancelář-
ských, sklepních prostor apod. Tel.: 
777 67 03 26.

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

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo 
se snadno vytáhne ke stropu - rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

KOUPÍM ZAHRÁDKU v zahrádkář-
ské osadě na Praze 8. Tel.: 608 37 
53 52.

BD PRODÁ DVA BYTY 1+1 Praha 
8, cihla, 51 m2, 3NP, 2 terasy a 53 
m2 ZP, každý za 1 950 000 Kč. Bude 
se převádět do OV. Tel.: 732 32 09 
08. 

VYMĚNÍM družstevní byt 2+1 
Čimice za menší: Čimice-Bohnice, 
volat po 17 hod. na tel.: 607 88 
39 56.

NABÍZÍM jednorázové i pravidel-
né úklidy bytů, rodinných domů 
a malých kanceláří. www. kami-
lamurphy.cz. Tel.: 775 69 17 62   

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.

PRONAJMU GARÁŽ na Proseku 
v Lovosické ulici. Cena 1900 Kč/
měs. Tel.: 602 33 26 32.

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 kou-
tů a boxů, montáž obložkových 
zárubní, pokládka dlažby, PVC, 
koberců, lepení podhledů, malová-
ní, drobné zednické a jiné práce na 
zvelebení Vašeho bytu. Tel.: 777 
32 54 66. 

PRODÁM CHATKU v zahrádkář-
ské kolonii Košinka (v blízkosti 
korábských schodů a ulice Kan-
dertova). Chatka ve velmi dob-

rém stavu, udržovaná zahrádka ve 
svahu cca 460m2. kontakt: Tel.: 
737 91 50 01.

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.
NJ 8DENNÍ intenz. kurz osvoje-
ní gram. orig. koncepce klasickou 
výukou v malé skup. Cena za 32 
hod. včetně stud. mat. 3 900 Kč. 
Nejbližší 25.5. – 1.6. . 8 – 12 hod. 
nebo 16 – 20 hod NJ douč. a výu-
ka. Trpělivost. Praxe ZŠ a SŠ. 
300.-Kč/hod. Přihlášky jednotlivci 
i fi rmy na tel.:728 81 85 65. Trvalá 
nabídka.  

ALTERNAT. PORADNA AUT. 
KRESBOU a energ. obr. Tel.: 728 
81 85 65.

PRONAJMU KRYTÉ GARÁŽOVÉ 
STÁNÍ, na adrese Křižíkova 56. 
Tel.: 602 28 84 44.

NABÍZÍM LEKCE  ITALSKÉHO 
JAZYKA. V případě zájmu prosím 
volejte. Tel.: 733 32 60 59.

PRONAJMU MALÝ ROD. DOMEK 
2+1 (54 m2), zahrada (600 m2). 
Chabry nájem + poplatky, 15 000/
měs. Tel.: 777 96 77 17. 

PRODÁVÁME 2+kk, cihla z roku 
2002, OV-hypo, 51m2, Hnězden-
ská ul., Praha 8,  2 435 000 Kč vč. 
popl. RK. Tel.: 603 26 74 54.

SECOND HAND + OUTLET + 
PROUTĚNÉ ZBOŽÍ, krásný obchod 
na ploše 300 m2. Nabízíme značko-
vé oblečení za nízké ceny, drobné 
dárky a výrobky z proutí. Najdete 
nás na Proseku, Jablonecká 724, 
(50 m od McDonald‘s, 200 m2 od 
stanice metra Prosek). Parkovat 
možno u Billy, od výjezdu z parko-
viště Vás navede naše informační 
tabule. Kvalita a ochota zaručeny.

ČESKÉ RUCE KUTILSKÉ, naše 
společnost vyřeší, drobné práce 
ve vaší domácnosti. Levně drobné 
opravy omítek, obkladů a dlažeb, 
opravy a výměny baterií, instalace 
svítidel, opravy a výměny vypína-
čů, věšení konzol, obrazů a další 
topenářské, zednické, elektrické, 
malířské, lakýrnické práce. Plo-
voucí podlahy. Opravy sestavy, 
instalace PC. Volejte PO – PÁ od 8 
do 19 hodin, tel.: 737 31 34 64. 
      
PRONAJMU ZAHRÁDKU a CHAT-
KU,  elektřina ne, voda ano, Praha 
8, Tel. : 774 08 65 59. 

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

(Placená inzerce)
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PROGRAM
KVĚTEN - ČERVEN 2010
středa
12. 5. 19.00 hod. Polská krev 
Antonín Procházka opereta
čtvrtek
13. 5. 19.00 hod. Noc  
  na Karlštejně
Petr Novotný muzikál
pátek
14. 5. 19.00 hod. Noc  
  na Karlštejně
Petr Novotný muzikál
sobota
15. 5. 15.00 hod. 
 a 19.00 hod. Noc
  na Karlštejně
Petr Novotný muzikáll
neděle
16. 5. 15.00 hod. Polská krev 
Antonín Procházka opereta
středa
19. 5. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
čtvrtek
20. 5. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
pátek
21. 5. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
sobota
22. 5. 15.00 hod. Carmen
 a 19.00 hod.
Gagriel Barre muzikál
neděle
23. 5. 15.00 hod. Polská krev 
Antonín Procházka opereta
středa
26. 5. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
čtvrtek
27. 5. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
pátek
28. 5. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
sobota
29. 5. 15.00 hod. Carmen
 19.00 hod. 
Gagriel Barre muzikál
neděle
30. 5. 15.00 hod. Čardášová  
  princezna
Kero®  opereta
středa
2. 6. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
čtvrtek
3. 6. 119.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
pátek
4. 6. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
sobota
5. 6. 15.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál

 Hudební divadlo

 Karlín

Pozvánky
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(Placená inzerce)
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