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Praha 8 loni vykázala přebytek hospodaření 
zhruba 30 milionů korun

Karlínské náměstí  
se dočká kompletní revitalizace

Fórum: Jak zvládlo vedení radnice v Praze 8 
informovanost v době povodní 2013

Červencová nabídka  
Centra aktivizačních programů pro seniory

Povodně přesunuly Mimi den  
z Thomayerových sadů do zahrady Grabovy vily

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky  
vyhrála Základní škola Žernosecká

MŠ Štíbrova se zúčastnila akce  
Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Mateřská škola Bojasova  
slavila 40 let své existence

Rozhovor s softbalovou reprezentantkou 
Terezou Jakešovou

Oddíl házené Sokol Kobylisy bilancoval  
nad ukončenou sezónou

Právník radí:  
Jak vypořádat společné jmění manželů

Zprávy str. Slovo starosty

TirážObsah

OSMIČKA - měsíčník MČ Praha 8 

Vydává MČ Praha 8, IČ: 000637907 
Náklad: 64 300 ks
Adresa redakce:  
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek) 
180 48 Praha 8-Libeň 
tel.: 222 805 108 
e-mail: osmicka@praha8.cz
Redakce, příjem inzerce:  
Pavla Zachařová, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz,  
tel./fax.: 222 805 135, tel.: 222 805 136,  
Nataša Szczepańská, e-mail: natasa.szczepanska@praha8.cz,  
tel.: 222 805 108
Vedoucí měsíčníku: Tomáš Kňourek 
Redakční rada: Petr Bambas, Jindřich Hloušek,  
Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus,  
Michal Švarc, Petr Vilgus, Jiří Vítek
Tisk: Tiskárna ROCK MEDIA, Týnec Nad Sázavou
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s. p.,  
Odštěpný závod Praha ‒ č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995 
Registrace: MK ČR E 12043.  
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti

9

12

22

23

25

19

16

14

29

31

27

Vážení spoluobčané,
hlavní téma červencové Osmičky asi uhád-

nete snadno. Jsou jím samozřejmě nedávné 

povodně. Protože se však této události věnuje 

krom článků i rubrika fórum, využiji sloupku 

k oznámení příjemné novinky ze severní části 

města. 

Na změnu kabátu se totiž chystá Kulturní dům Krakov. Tomu v rám-

ci zateplení pláště a výměny oken dopřejeme nový a svěží vzhled, 

který bude více korespondovat s okolními pěkně zrekonstruovanými 

panelovými domy, dokončovaným obchodním centrem Krakov a na-

konec i nedávno opravenou Poliklinikou Mazurská. Místní se mnou 

budou jistě souhlasit, že zvelebení kulturního domu Bohnicím rozhod-

ně prospěje. Nezbývá tedy, než doufat, že se k podobným krokům co 

nejdříve uchýlí i soukromí majitelé takových místních „okras‟, jako je 

třeba Odra. 

Jedná se bohužel o stavby, které příliš krásy nepobraly ani v době 

svého vzniku, a několik desítek let chátrání jim na vzhledu rozhodně 

nepřidalo. Řešení tohoto stavu je z pozice radnice sice komplikované, 

nicméně využijeme všechny možnosti, jak situaci zlepšit. 

Dobrou zprávou rovněž je, že v těchto dnech Praha 8 hostí prestižní 

sportovní turnaj. Jak jsem se již zmiňoval v minulém čísle, počátkem 

července začíná v Bohnicích Mistrovství Evropy v softbalu žen 2013. 

Netřeba připomínat, že tým českých hráček je jedním z horkých aspi-

rantů na medailové umístění. Tak nezapomeňte přijít fandit!

Příjemně prožitý červenec přeje

 Jiří Janků
 starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství – povodeň

I letos pokračuje radnice Prahy 8 
v projektu Čistá osmička. V rám-
ci něj se uklízí ve vybraných uli-
cích v období od začátku dubna 
do konce října. „Čistá osmička 
znamená, že uklízíme nad rámec 
běžného úklidu, který zajišťuje 
město. Je to nadstandard, na 
němž trváme, protože chceme 
udržet vysoký komfort pro obča-
ny naší městské části,‟ vysvětlil 

zástupce starosty Prahy 8 Michal 
Švarc.

Projekt funguje od roku 2009. 
Nadstandardní kombinované 
úklidové práce (to znamená ruč-
ní a strojní čištění) hradí Měst-
ská část Praha 8 stejnou částkou 
jako minulý rok, tedy celkem 11 
miliony korun. V rámci projektu 
celkem dvacet mužů denně uklí-
zí „své‟ vyhrazené ulice. Občané 

je poznají podle reflexních vest 
s nápisem „Čistá osmička‟. Mapy, 
kde úklid probíhá, najdete na 
www.praha8.cz/cistaosmicka.

Čistou osmičku zajišťuje spo-
lečnost Ipodec - Čisté město. 
Standardně se o úklid celoročně 
stará hlavní město prostřednic-
tvím Technické správy komuni-
kací. -red-

Projekt Čistá osmička pokračuje i letos 

Hlavní zpráva povodní: Žádní  mrtví, škody minimální
Zrádná Rokytka. Asi tak by se 

co nejstručněji dala shrnout vel-

ká voda, která začátkem června 

ohrožovala osmý pražský obvod. 

Lidé, kteří na Elsnicově náměstí 

sledovali stále se zvyšující průtok 

tohoto jindy neškodného potoka, 

se shodli: Toto jsme tu ještě ne-

zažili.

Nicméně protipovodňová opat-

ření kolem Vltavy, která město 

nechalo postavit po katastrofál-

ních záplavách v roce 2002, nápor 

živlu zvládla. Problémy způsobo-

vala právě jen Rokytka, která se 

rozlila pod Libeňským zámkem, 

zaplavila Švábky a spodní voda 

vytopila několik desítek sklepů 

okolních domů. Karlín jako symbol 

povodní z roku 2002 zůstal díky 

protipovodňovým zábranám ne-

dotčený. Určité škody napáchala 

až následná silná průtrž mračen, 

která zaplavila několik sklepů 

a provozoven.

Vodní dílo v ústí Rokytky za-

mezilo, aby se voda z Vltavy do-

stala korytem potoka do Libně 

a pak až do Karlína. Šest velko-

kapacitních čerpadel ale nestí-

halo obrovskou masu vody z Ro-

kytky přečerpávat přes zavřená 

vrata do Vltavy, následně se za-

čala hromadit.

„Chceme proto, aby specialisté 

ověřili možnost zvýšení kapaci-

ty čerpadel na protipovodňovém 

díle tak, aby se napříště zabránilo 

podobným škodám. Budeme také 

trvat na řešení regulace toku Ro-

kytky, případně jejích přítoků, 

zdokonalení monitorování průto-

ku a zahrnutí Rokytky do měst-

ského povodňového plánu – s cí-

lem, aby se obyvatelé nemuseli 

obávat další vody a nedošlo ke 

zpomalení současného rozvoje 

dolní Libně a okolí Libeňského 

mostu,‟ prohlásil starosta Prahy 

8 Jiří Janků. 

Důležitou součástí zvládnutí 

povodní bylo okamžité zahájení 

činnosti krizového štábu. Zástup-

ci vedení radnice a městské čás-

Čerpadla v ústí Rokytky pracovala na plno několik dní

Rokytka zaplavila spodní část Elsnicova náměstí
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Zpravodajství – povodeň

Hlavní zpráva povodní: Žádní  mrtví, škody minimální
ti spolu s několika zaměstnanci 

úřadu nepřetržitě řešili nastalou 

situaci a komunikovali s občany. 

„Společně s kolegy jsme téměř 

každou hodinu objížděli zasažená 

místa, a ve velíně následně vy-

hodnocovali situaci a neprodleně 

informovali občany,‟ sdělil radní 

Tomáš Slabihoudek, člen krizové-

ho štábu.

„Ukázalo se, jak důležité bylo 

pořízení informační služby SMS 

Infokanál, v průběhu povodní 

se počet uživatelů zvýšil zhruba 

dvojnásobně. Neméně důležité 

byly i webové stránky Prahy 8 

a Facebook,‟ řekl starosta. 

Povodeň zanechala v posti-

žených oblastech nejen typický 

zápach, ale i bahno a nejrůz-

nější předměty. Zatímco bahna 

v Libni bylo málo, horší situace 

nastala v Zámcích. Tam na sil-

nici zůstala až patnácticentime-

trová vrstva.

V okamžiku, kdy lidé odstarto-

vali vyklízení zatopených sklepů, 

radnice začala zdarma do posti-

žených ulic přistavovat velkoob-

jemové kontejnery. 

Celkem jich bylo zcela zapl-

něno zhruba padesát. Město se 

také rozhodlo zahájit deratizaci. 

V Praze 8 se týkala dolní části 

Libně (především okolí Rokytky) 

a Zámků.

Velká voda poznamenala Tho-

mayerovy sady. Tam musely být 

na základě znaleckého posudku 

pokáceny tři stromy, které by 

ohrožovaly návštěvníky nedale-

kého dětského hřiště. V tu chvíli 

do vybraných parků platil zákaz 

vstupu.

„Nejdůležitější zprávou je, že 

nikdo nezemřel,‟ dodal Janků. -jf-

Co je to Rokytka?
Rokytka je říčka v povodí dolní 

Vltavy. Protéká územím Středo-

českého kraje a Prahou. Délka 

toku činí 36,2 km (z toho 31,5 km 

v Praze). Průměrný průtok u ústí 

je 0,39 m³/s. 

Z historie povodní:
Kristiánova legenda podává nej-

starší výpověď o povodni na Ro-

kytce z roku 938 (po vraždě sv. 

Václava z příkazu jeho bratra Bo-

leslava I.): „I přišli v noci, vzali 

přesvaté tělo, a naloživše je na 

vůz, jeli až přijeli k potůčku, jenž 

slove Rokytnice (dnes Rokytka). 

A ejhle, voda byla tak vystouplá, 

že i přes břehy se valíc všechny 

lučiny zaplavila a těm, kteří svaté 

tělo přiváželi, nezbývalo naděje 

kromě smrti. Ale když v takové 

tísni byli, přišlo jim na mysl, aby 

prosili samého blaženého Vác-

lava, by se nad nimi smiloval…‟ 

(Kristiánova legenda, ed. Pekař 

1905, kap. 8, s. 117).

Zajímavosti:
n v průběhu povodní bylo pro-

střednictvím služby SMS Info-

kanál každému registrovanému 

občanu zasláno 31 textových 

zpráv o aktuální situaci

n službu SMS Infokanál, která 

zdarma informuje o dění v os-

mém obvodu, si během záplav 

objednalo zhruba dva tisíce lidí

n na třech krizových telefonic-

kých linkách byly zodpovězeny 

stovky dotazů občanů

n od 2. do 6. června web Prahy 8 

nabídl 96 aktuálních zpráv a ně-

kolik videoreportáží

Průtoku rozvodněného potoka pomáhala i těžká technika

Ve sklepích domů  
řádila spodní voda Fo

ta
: 

ve
rp

a
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Rozhovor

Na začátku června vtrhla do Prahy velká voda. 

Vyděšení lidé s hrůzou v očích vzhlíželi k šedé 

obloze, ze které několik dní vytrvale pršelo, 

a přáli si jediné - aby se neopakovalo drama 

ze srpna 2002. Taková katastrofa naštěstí ne-

nastala. 

Velké škody tentokrát napáchaly nenápadné 

pražské potoky. Rokytka zatopila část Libně. 

Protipovodňové zátarasy ale před vltavskou vo-

dou uchránily nejen ji, ale i Karlín. „Ukázalo se, 

že protipovodňové zábrany jsou opravdu účinné. 

Val i zátarasy fungovaly na jedničku,‟ konstato-

val starosta osmé části Jiří Janků. Za nejdůleži-

tější považuje, že si rozbouřený živel nevybral 

na území osmé části žádnou lidskou oběť a ne-

způsobil významnější materiální škody.

Splnilo vodní dílo na Rokytce, které tvoří 
mohutná vrata chránící Libeň před Vlta-
vou a šest turbín, jež přečerpávají vodu 
z potoka do řeky, svůj účel? Vždyť voda se 
dostala například do Voctářovy ulice nebo 
do sklepů domu na náměstí Dr. Václava 
Holého.

Ochrana Libně se díky vodnímu dílu na Ro-

kytce ukázala účinná. K částečnému zatopení 

Libně došlo zejména proto, že v říčce tekla sto-

letá voda, měla daleko větší průtok než před 

jedenácti lety. Kdyby toto vodní dílo nevzniklo, 

Libeň by byla postižená stejně jako tehdy. Vra-

ta i čerpadla svou funkci splnila. 

Povodně nelze vyloučit ani do budoucna. 
Vzali jste si z těch letošních nějaké pona-
učení, už víte, co všechno by šlo zlepšit? 

Co se týče Karlína a Invalidovny, protipovod-

ňová hráz a zábrany je dokážou ochránit. V pří-

padě Rokytky je na diskuzi s odborníky, aby 

nějakým způsobem, a na to budeme apelovat, 

posílili vodní dílo. Třeba přidali další čerpadlo, 

bude-li to technicky možné nebo rozšířili záliv, 

kam se voda z potoka přepouští, případně vy-

stavěli protipovodňové bariéry, aby i v případě 

stoleté vody byla tato čtvrť ochráněná na sto 

procent. 

Jakmile začalo být jasné, že je situace 
vážná, začal pracovat krizový štáb...

Krizový štáb, ve kterém se sejdou lidé, kteří 

spolu normálně nepracují, fungoval perfektně, 

chtěl bych všem poděkovat. Byli jsme v terénu, 

sledovali situaci, zejména velmi rozvodněnou 

Rokytku, Karlín, Libeň, Invalidovnu. Jeden z ko-

legů každou hodinu jezdil do Karlína na svojí 

motorce, což byl v kritické momenty jediný do-

pravní prostředek, jímž se bezpečně a zejména 

rychle dostal na místa, která jsme potřebovali 

monitorovat. Snažili jsme se co nejpodrobněji 

informovat občany, a to prostřednictvím sms 

zpráv, webu, facebookových stránek. Bylo tře-

ba, kdyby nastala evakuace, aby lidé věděli, co 

si mají vzít s sebou, kde je seřadiště. 

Štáb sídlil v Grabově vile, protože Libeňský 

zámek byl bez proudu. Na to, jak v některých 

momentech panovala hodně krizová situace 

a nebyla to vůbec legrace, v krizovém štábu 

vládla perfektní atmosféra, na tu práci hodně 

rád vzpomínám. I když jsem nespal snad 50 

hodin. Vydrželi jsme nejen díky litrům kávy, 

ale bylo to i tou situací, člověk je nabuzený, 

v těle mu proudí adrenalin. Spíš byl potom pro-

blém usnout.

Povodeň a snaha vypořádat se s ní jsou 
zážitky, které z hlavy určitě hned tak 
nedostanete. Co vám nejvíc utkvělo v pa-
měti?

Zejména soudržnost lidí. Ukázalo se, že jsou 

schopní perfektně zvládnout práci, na kterou 

nejsou školení. V deset večer sedli k telefo-

nům, které neustále zvonily, trpělivě odpo-

vídali, informovali. Skoro všichni se v takové 

situaci ocitli poprvé v životě a jednali naprosto 

profesionálně. Velký dík všem z krizového štá-

bu, dobrovolníkům, hasičům, policistům. 

Velmi milé bylo, že nám lidé z ulice praktic-

ky každé ráno nosili jídlo. Zaťukala třeba paní 

a přinesla nám obrovské tašky s napečenými 

koláčky a masem. Dodávalo nám to i psychic-

ké síly.

Jaké ohlasy veřejnosti na konání radnice 
během záplavy se vám donesly?

V mojí funkci se člověk často nesetká s tím, 

aby byl pochválen. Ale musím říct, že podle 

ohlasů lidí, ať z facebooku nebo odpovědí na 

sms zprávy, bylo vidět, že tento způsob komu-

nikace oceňují a že si váží, že mají informace 

STAROSTA OSMé MěSTSKé ČáSTI JIří JANKů říKá:

Povodně jsou adrenalin. Nespíte pa desát hodin a pak už to ani nejde

 Lidé jsou schopní 
perfektně zvládnout 
práci, na kterou 
nejsou školení 

V krizovém štábu strávil starosta Prahy 8 několik dní
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Rozhovor

prakticky z minuty na minutu. I díky tomu se 

cítili bezpečněji. 

O tom, že máte kvalitní systém infor-
mování občanů, svědčí prosba o pomoc 
z nesrovnatelně víc postiženého Ústí nad 
Labem...

Naší práce si všimli i za hranicemi Prahy 8. 

Důkazem, že jsme to dělali dobře, byl telefonát 

z Ústí nad Labem s prosbou o pomoc. Poslali 

jsme tam kolegu, aby jim předal zkušenosti. 

Objevil se někdo, kdo vaši práci kritizo-
val?

V těch kritických momentech se lidi za-

chovali úplně perfektně, poslouchali, četli 

naše zprávy. Chtěl bych poděkovat všem, že 

nevznikla vůbec žádná panika. Všechno per-

fektně fungovalo i v té popovodňové fázi, kdy 

nastává traumatizující odstraňování násled-

ků. Ve většině případů sice voda zatopila jen 

sklepy, ale dovedu si představit, že je to pro 

ty lidi hodně nepříjemná záležitost, když tam 

schraňovali třeba staré fotky nebo jiné věci, ke 

kterým srdečně tíhnou.

Výborně zafungovalo výdejní místo, kde 

byly k dispozici čisticí prostředky, rukavice, 

košťata, kýble, i vysoušeče. Na ulicích jsme 

rozmístili velkokapacitní kontejnery na poniče-

né věci. Musím vyzdvihnout dobrovolníky, lidé 

spontánně nabízeli pomoc na krizovém štábu. 

Společnost zkrátka není zdaleka tak zkažená, 

jak nám vytrvale předhazují média. -ddt-

STAROSTA OSMé MěSTSKé ČáSTI JIří JANKů říKá:

Povodně jsou adrenalin. Nespíte pa desát hodin a pak už to ani nejde

 Někteří občané nám 
do krizového štábu 
nosili jídlo. I to nám 
psychicky pomáhalo

V terénu. Starosta Jiří Janků kontroluje stav Rokytky v jejím ústí
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Povodňové fotostory

Sílu vody po jejím opadnutí dokumentuje i odklopené víko kanálu ve Voctářově ulici

Živel 
poničil 

i tenisové 
kurty na 

Libeňském 
ostrově
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Povodňové fotostory

Voda stoupala 
Koželužskou 
ulicí směrem 
k Zenklově. 
Bylo tedy 
nutné nasadit 
tradiční pytle 
s pískem

Spodní voda 
se dostala  
do sklepů 
a dvorů 
i v Chocho-
louškově 
ulici. S jejím 
vyčerpáním 
pomohli hasiči

Je po povodni 
a na vodním 
díle v ústí 
Rokytky 
začíná úklid

Poznáváte? Pirátský koráb na dětském hřišti  
v Thomayerových sadech

Stezka kolem Rokytky pod Libeňským  
zámkem byla sjízdná pouze na člunu

Výjimka. Na rozdíl od povodní v roce 2002  
se v ulicích tolik páchnoucího bahna neobjevilo

Vltava v Praze 8 ohrožovala pouze Zámky,  
kde zaplavila komunikace i některé objekty

Fo
ta

: 
ve

rp
a



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

8 červenec 2013

Zpravodajství – povodeň

MHD fungovala,  
problém byla Voctářova
K největším škodám na majetku města v osmé 

městské části došlo v oblasti dolní Libně. Vo-

dou a bahnem z Rokytky byly zaplaveny ulice 

Povltavská, Voctářova, Vojenova, Švábky, Ko-

želužská, Zenklova a Elsnicovo náměstí. Lokál-

ně se díky následným přívalovým dešťům ob-

jevila voda i v některých karlínských ulicích. 

Podle zástupce starosty Prahy 8 Michala 

Švarce bylo v době povodní důležité zachovat 

nepřetržitou průjezdnost tramvají či náhrad-

ních autobusových linek Zenklovou ulicí. „Tím 

jsme zajistili dopravní spojení severních částí 

Prahy 8 s centrem,‟ řekl Švarc. Poté, co voda 

opadla, radnice Prahy 8 díky vzorné spoluprá-

ci s TSK a firmou Ipodec všechny zasažené 

komunikace uklidila a následně objevené ka-

verny či propady odstranila v nejkratším mož-

ném čase.

Nejviditelnějším příkladem této spolupráce 

byla oblast Elsnicova náměstí. „Již 7. červ-

na byla zprovozněna pro osobní dopravu dů-

ležitá Voctářova ulice. Díky tlaku Prahy 8 byla 

tato hlavní spojka mezi Libní a Karlínem zpro-

vozněna v rekordním čase, to je již dva dny po 

povodních. Náš dík patří všem, kteří se podíleli 

na ochraně a následném úklidu těchto ulic,‟ 

dodal místostarosta, který má dopravu Praze 

8 na starosti. -red-

Poškodily  
Vás povodně?
Pomůžeme Vám!
Praha 8 byla v některých místech význam-

ně zasažena povodněmi. Ty kromě negativ-

ního dopadu na život v této pražské části 

měly i nepříznivé následky pro podnikatele. 

„Uvědomujeme si, že náklady spojené s ob-

novením provozu některých podnikatel-

ských subjektů po letošních povodních byly 

pro některé podnikatele velmi nepříjemným 

a neočekávaným výdajem. Ale v některých 

případech snad byla ještě horší nemožnost 

svou podnikatelskou činnost vykonávat 

a z toho plynoucí ztráta zisku,‟ komentoval 

situaci radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek.

Městská část Praha 8 přichází s nabíd-

kou pro takto poškozené podnikatele, a to 

formou jejich medializace v časopisu měst-

ské časti Osmička. Podnikatelé, kteří byli 

poškozeni povodněmi, ať pošlou své logo, 

fotografii své provozovny a text o délce 250 

znaků o tom, jak je povodně poškodily, a co 

naopak nabízí občanům Prahy 8 na adresu: 

tomas.slabihoudek@praha8.cz, termín do 

25. července tohoto roku. Výše uvedené 

informace pak budou použity v článku vě-

novaném podpoře podnikání takto poško-

zených podnikatelských subjektů. Redakce 

Osmičky má výhradní právo příspěvky vy-

brat dle svého zvážení.

„Snažíme se, aby Praha 8 byla místem, 

kde si občané navzájem pomáhají. Osobně 

věřím, že tento sousedský duch pomůže 

všem udělat z Prahy 8 místo, které bude pří-

kladem i pro ostatní městské části,‟ dodal 

místostarosta Prahy 8 Michal Švarc.   -red-

Voda z rozlité Rokytky 
zatopila i Švábky

Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc dohlížel na rychlé otevření Voctářovy ulice
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Zpravodajství

Pozor na hyeny
Senioři jsou velmi zranitelnou skupinou 

lidí. Řekla bych, že jsou na tom hůře, než 

malé děti. Dítě vzbuzuje pozitivní emoce 

a navíc drtivá většina dětí má vedle sebe 

svého „ochránce‟. 

Jedním z vedlejších efektů stáří je totiž 

velmi často samota. Aby z ní alespoň na 

chvíli unikli, jezdí senioři na „výlety‟, kte-

ré jim jsou nabízeny na letácích a které 

mají být spojené s obědem a dárky. Re-

alita je však taková, že dárky jsou zcela 

bezcenné šunty nebo zdraví ohrožující 

potraviny a jejich získání je navíc podmí-

něno nákupem „vynikajícího zboží‟ všeho 

druhu, které je navíc neskutečně předra-

žené. 

Senioři jsou při těchto akcích vyváženi 

na předem neznámé místo, jsou zavřeni 

v sále, kde je na ně vytvářen neuvěřitel-

ný psychický nátlak, aby za desetitisíce 

nakoupili. Často se stane i to, že pokud 

se nákupu brání, je jim odepřeno i jídlo 

a pití, což může v mnoha případech ohro-

zit zdraví, či dokonce život. Slibovaný vý-

let se nekoná. 

Na toto téma byl natočen dokument 

„Šmejdi‟, jehož promítání a následnou 

diskuzi s odborníky, kteří měli navrhnout 

řešení, jsem zorganizovala v Senátu. Zá-

stupce Ministerstva průmyslu a obchodu 

představil návrh zákona, který by měl 

těmto akcím zabránit. Nicméně, než do-

jde ke schválení zákona, uplyne nějaký 

čas, ve kterém mohou být mnozí senioři 

opět lapeni těmito podnikavci a silně zne-

užiti. Proto vyzývám všechny, kterým se 

do ruky dostane pozvánka na tuto „neo-

dolatelnou akci‟, aby odolali. Nenechte se 

těmito lidskými hyenami zneužít.

Daniela Filipiová 

e-mail: daniela@filipiova.cz

SENáTORSKé OKéNKO

Radnice škrtá herny,  
teď záleží na magistrátu
Osmá městská část zaslala na Magistrát HMP 

připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky 

hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa 

a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné 

podobné hry. Hlavním obsahem připomínek je 

návrh na vyřazení dalších dvou heren (Heyduko- 

va 11 a Zenklova 31), 46 provozoven se zvláštním 

provozním režimem a úplné zrušení šesti herních 

míst, kde se již loterie neprovozuje. V Praze 8 by 

tak mělo zůstat 42 heren a dvě kasina.

„Hlavní balík, šestačtyřicet míst, která budou 

letos navržena k vyřazení, je dalším význam-

ným počinem v razantní regulaci heren v Praze 

8, jenž má současná radniční koalice v progra-

movém prohlášení,‟ prohlásil zástupce starosty 

osmého obvodu Michal Švarc. „V případě, že 

nám pražský magistrát vyhoví, zredukuje se 

počet z původních 130 provozoven na 42 heren 

a dvě hotelová kasina, tedy na třetinu,‟ sdělil.

Osmá městská část již v minulých letech 

vyřazovala desítky herních míst ze seznamu 

vyhlášky – v roce 2011 šlo o 32 míst, v roce 

2012 o 41 míst. Návrh městské části na vy-

řazení však nebyl úspěšný, neboť magistrát 

nesouhlasil s volným systémem výběru a nyní 

stanovil pravidla. „Současný systém umožní 

buď nulovou toleranci, což nechceme, anebo 

povolení heren a kasin, která splňují podmínky 

stávající vyhlášky o loteriích a v jejichž okolí 

nedochází k problémům,‟ vysvětlil způsob vý-

běru herních míst místostarosta Švarc.

„Nechceme jít cestou nulové tolerance, kte-

rá nikomu v hraní nezabrání. I nadále si sto-

jíme za tím, že státem regulovaná loterie by 

se jen přeměnila na černý, nekontrolovatelný 

hazard, se všemi negativy a bez finančního 

přínosu obcím,‟ podotkl starosta Prahy 8 Jiří 

Janků. „Ať se každý zamyslí nad tím, zda, když 

už hazard existuje a existovat bude, není lepší 

ho mít pod dohledem a platit z něj například 

provoz sportovních klubů pro děti či sociálních 

služeb,‟ řekl Janků. -hš-

Praha 8 hospodařila s přebytkem
MČ Praha 8 vykázala za loňský rok přebytek 

hospodaření zhruba 30 milionů korun. Zprávu 

o vývoji rozpočtu předložil zastupitelům osmé-

ho obvodu na jejich červnovém zasedání mís-

tostarosta Michal Švarc. K 31. prosinci 2012 

vykázala MČ Praha 8 příjmy po konsolidaci 949 

milionů korun, to je zhruba 84 procent schvá-

leného rozpočtu a výdaje ve výši necelých 

919 milionů (78 procent schváleného rozpoč-

tu). Původně rozpočet počítal se schodkem. 

Radnice získá do správy  
pozemek na Horově náměstí
Osmý obvod získá do správy pozemek na Ho-

rově náměstí. Smlouvu o bezúplatném převo-

du pozemku o ploše 1818 m2 uzavře s Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

„Jedná se o plochu zeleně pod Povltavskou uli-

cí. Stejně jako v případě ostatních pozemků, 

o jejichž získání dlouhodobě usilujeme, i tento 

pozemek chceme upravit  a řádně udržovat,‟ 

prohlásil místostarosta Prahy 8 Ondřej Gros.

Vznikne další tréninková kavárna
MČ Praha 8 pronajme o. s. Martin nebytové 

prostory na Sokolovské 75, kde sdružení vybu-

duje tréninkovou kavárnu. „Radnice podporuje 

podobné projekty, tréninková kavárna je jistě 

přínosem pro všechny strany,‟ uvedl zástupce 

starosty Ondřej Gros. Občanské sdružení Mar-

tin, které již nyní v Praze 8 má tréninkovou 

kavárnu v ulici Na Hrázi, bude na nové adrese 

provozovat kavárnu se zhruba dvacítkou míst. 

Louka poslouží vodicím  
a asistenčním psům
Radnice Prahy 8 přenechá o. s. Pes Pro Tebe 

do užívání část „psí louky‟ v Libni. Sdruže-

ní bude část louky využívat třikrát týdně, 

především pro výchovu a výcvik vodicích  

a asistenčních psů. Veřejnosti bude areál běž-

ně přístupný i během výcviku, výcviková plocha 

bude oddělena nízkým přenosným plůtkem. 

„Spojení s výcvikem vodicích a asistenčních psů 

je naprosto ideální. Jsme rádi, že poslouží dobré 

věci,‟ řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků. -hš, red-

Krátce



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

10 červenec 2013

Zpravodajství

Radnice Prahy 8 zahajuje projekt nazvaný „Sní-

žení energetické náročnosti objektu Kulturní 

dům Krakov”. Očekávaná investiční akce měs-

ta bude podpořena dotací z fondů EU, která by 

měla pokrýt 50 až 60 procent celkových ná-

kladů. Předpokládané náklady na rekonstrukci 

dosáhnou 37,2 miliónu korun. Cílem projektu 

je výrazné zlepšení energetických vlastností 

oblíbeného kulturního centra na bohnickém 

sídlišti. Dokončení rekonstrukce je naplánová-

no na konec letošního roku. 

„Po nedávné opravě střešního pláště se ten-

tokrát zaměříme na okna a obvodový plášť 

budovy,‟ upřesnila radní Prahy 8 Markéta Ada-

mová. „S ohledem na barevnou okolní zástav-

bu jsme nakonec vybrali umírněné barevné 

řešení v kombinaci bílé a dvou odstínů šedé,‟ 

uvedla.

Obvodový plášť budovy KD Krakov bude po 

rekonstrukci pokryt vizuálně zajímavými ple-

chovými kazetami a plastovými okny v moder-

ním designu s vnějším hliníkovým obkladem 

a bude vypadat podobně jako nedaleká Polikli-

nika Mazurská. „Kromě moderního vzhledu si 

od rekonstrukce slibujeme, že náklady do za-

teplení se nám následně vrátí v podobě úspor 

za energii,‟ dodala Adamová. 

Výběrové řízení na dodavatele stavby, které 

by mělo začít přibližně do měsíce, bude pro-

bíhat do  konce září. Samotná rekonstrukce 

následně proběhne v podzimních a zimních 

měsících. Provoz kulturního domu by měl být 

narušen pouze minimálně.

„Jsem ráda, že se po letech mého snažení 

dostalo i na KD Krakov, který je jakýmsi přiro-

zeným centrem společenského života bohnic-

kých obyvatel,‟ řekla místostarostka Prahy 8 

Vladimíra Ludková. -red-

Současná podoba KD Krakov již do 21. století nepatří

KD Krakov bude jako nový
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Bezpečnost

Zákaz, nezákaz,  
řídil zas a ještě  
pod parou
Hlídka policie v ulici Kotlaska kon-

trolovala osobní motorové vozidlo 

VW Polo, které řídil 37letý muž. 

Na místě zjistila, že muž má plat-

ný zákaz řízení, které mu uložily 

rovnou dva soudy. Ve věci bylo 

zahájeno zkrácené přípravné ří-

zení, přičemž dotyčnému bylo 

sděleno podezření ze spáchání 

přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání. Nicméně 

o pár dnů později hlídka v So-

kolovské ulici kontrolovala totéž 

vozidlo, které opět řídil uvedený 

muž, který navíc při orientační 

zkoušce nadýchal 2,02 promile. 

Poté si již případ převzala služba 

kriminální policie a vyšetřování, 

která proti muži zahájila trest-

ní stíhání. Vzhledem k tomu, že 

opakoval trestnou činnost, pro 

kterou je stíhán, byl státnímu zá-

stupci dán podnět k podání návr-

hu na vzetí do vazby.

 

Opilost za volantem  
se nevyplácí
V ulici Pod Plynojemem městští 

strážníci zastavili vozidlo Škoda 

Octavia a již při otevření dve-

ří bylo policistům zřejmé, že se 

řidič před jízdou posilnil alkoho-

lem. Přivolaná hlídka Policie ČR 

při orientační dechové zkoušce 

řidiči naměřila 3,40 promile al-

koholu v dechu. Přibraný znalec 

z odvětví toxikologie konstato-

val, že hladina alkoholu v krvi 

podezřelého byla v době kontroly 

minimálně 1,61 promile. Zřejmě 

ještě opilejší byl 40letý řidič, 

kterého policisté kontrolovali 

v ulici Pod Kotlaskou. Zkouška 

prokázala 2,82 promile alkoholu 

v krvi. 

Oba případy skončily ve zkráce-

ném přípravném řízení.  

ZáPISNíK POLICISTy

Takto může skončit 
vaše auto, pokud 
budete dávat 
zlodějům šanci. 
Auto není trezor. 
Nenechávejte věci 
viditelně ve vozidle.

Policie eviduje zvýšený příjem oznámení 

týkajících se internetových obchodů. Před 

několika měsíci jsem na těchto stránkách 

varoval před podvodnými praktikami in-

ternetových obchodů. Podvodníci založí 

několik internetových obchodů, zejména 

s elektronikou. Potenciální kupce lákají na 

první pohled nízké ceny zboží. Po objednání 

zboží žádají platbu předem na účet s tím, 

že po obdržení peněžní částky vám bude 

zboží doručeno zvolenou dopravou. Jenže 

zboží vám doručeno není, na několik urgu-

jících emailů obdržíte odpověď, že zásilka 

je již „na cestě‟ a tak dále. Poté s vámi 

přestanou komunikovat úplně a na inter-

netu zjistíte, že nejste sám, kdo se touto 

společností nechal napálit. Pojďme si připo-

menout pár základních rad, jak nakupovat 

přes internet:  

n   k nákupu přes internet využívejte ově-

řené obchody,

n   pokud chcete nakupovat v obchodě, 

o kterém nic nevíte, zjistěte si jeho 

reference, například na internetu, 

u známých či kolegů, 

n   obchody, u kterých je platba možná 

pouze předem, doporučuji ignorovat, 

každý solidní internetový obchod nabízí 

úhradu zboží až po jeho doručení, např. 

dobírkou, nebo kurýrní službou, 

n   nenechte se zlákat úžasně nízkou cenou 

výrobku, jeho skutečnou cenu si ověřte 

u dalších prodejců, 

n   pokud máte s obchodem dobré zkuše-

nosti, podělte se s ostatními a obchod 

ohodnoťte. npor. Zdeněk Pohunek,  

 zástupce vedoucího MOP Libeň  

 pro trestní řízení

RáDCE: Pozor na podvodné  
internetové prodejce
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Životní prostředí

Krok správným směrem: modernizace  
a revitalizace Karlínského náměstí 
O modernizaci a revitalizaci Kar-

línského náměstí se vedla 20. 

června od 18 hodin beseda s ob-

čany v Karlínském Spektru. Radní 

MČ Prahy 8 Markéta Adamová, 

spolu s autorem projektové do-

kumentace architektem Maxi-

mem Turbou představili obyvate-

lům celý návrh revitalizace a jeho 

zpracovanou vizualizaci. Turba 

představil občanům historický 

kontext, ze kterého vychází sou-

časný návrh revitalizace. Oby-

vatelé během následné diskuze 

přicházeli s podněty, jež městská 

část Praha 8 posoudí a zváží mož-

nost jejich začlenění do projektu 

s ohledem na omezení daná do-

tačním programem a památko-

vou zónou.

Cílem celého projektu je kom-

plexně regenerovat a revitalizo-

vat veřejné prostranství Karlín-

ského náměstí, tedy především 

parku, který se na náměstí na-

chází. Projekt se zaměřuje na ob-

novu zelených ploch prostřednic-

tvím parkové úpravy a omlazení 

zeleně včetně výsadby nových 

stromů, dále se věnuje rekon-

strukci dětského hřiště, opravě 

chodníčků a cestiček, doplnění 

laviček a odpadkových košů. Zbu-

dovány budou i veřejné toalety, 

které v současné době park ne-

nabízí. Praha 8 v případě vypsání 

další výzvy v rámci operačního 

programu Praha – Konkurence-

schopnost hodlá opětovně žádat 

o dotaci na tento projekt.

„Chtěli bychom, aby park, kte-

rý je v současnosti zanedbaný 

a místy nevzhledný, byl revitali-

zován a byl mu tak navrácen ne-

jen jeho historický význam, ale 

zároveň sloužil aktuálním potře-

bám občanů Prahy 8,‟ vysvětlila 

radní Prahy 8 Markéta Adamová. 

„Projekt zohledňuje i to, že se 

na Karlínském náměstí konají ob-

líbené farmářské trhy a celá řada 

dalších kulturních akcí v průběhu 

celého roku,‟ dodala.

Obyvatelé Prahy 8 během dis-

kuze navrhovali jak dílčí, tak 

koncepční změny v projektu. 

Mezi dílčí změny by patřil výběr 

jiného (gumového) povrchu dět-

ského hřiště, rozšíření tohoto 

hřiště, možnosti doplnění prvků 

pro seniory, ale i jiné umístění 

toalet (blíže dětskému hřišti), 

zavedení správce hřiště a z toho 

vyplývající příprava zázemí pro 

správce a další. Koncepční po-

hled reprezentoval bod týkající 

se komunikace Křižíkova protína-

jící Karlínské náměstí. Tuto část 

ulice by diskutující raději než pro 

parkování a průjezd automobilů 

využili jako pěší zónu s možností 

lepšího propojení obou částí ná-

městí. Nyní je park touto komu-

nikací přeťat a tím narušena jeho 

celistvost.

Veškeré návrhy diskutujících 

budou zváženy a Praha 8 se po-

kusí občanům vyhovět v co nej-

širším měřítku. Již teď je zřejmé, 

že některé podněty, tedy pře-

devším dílčí změny, mohou být 

řešeny v rámci této revitalizace 

a některé budou součástí budou-

cího řešení oblasti Karlínského 

náměstí, pro které je třeba zís-

kat podporu celé řady zaintere-

sovaných stran.

„Rekonstrukce Karlínského ná-

městí je zásadní a mimořádnou 

investicí, kterou radnice Prahy 8 

připravuje již několik let. Zároveň 

je investicí velmi citlivou, proto ji 

musíme diskutovat i s památkáři, 

ne každá úprava či povrch je zde 

proto možná,‟ konstatoval staros-

ta Prahy 8 Jiří Janků.  -red-

Takto by měl prostor Karlínského náměstí vypadat

Projekt se zaměřuje i na rekonstrukci dětského hřiště
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Životní prostředí

Harmonogram přistavení velkobjemových kontejnerů  
na srpen bude k nahlédnutí na webových stránkách  
MČ již od 1. 8. 2013.

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

Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových 
kontejnerů určuje ve spolupráci se svozovou společností 
referent odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8  
Lubomír Korynta, tel. 222 805 630. 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů  
a jejich provoz provádí svozová společnost IPODEC – 
ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel. 286 583 310.

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů ČERVENEC 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 2. 7. 13.00–17.00
Pernerova x Sovova 2. 7. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 2. 7. 15.00–19.00
Pernerova x Šaldova 3. 7. 13.00–17.00
Petra Slezáka x Urxova 3. 7. 14.00–18.00
Frýdlantská  
(parkoviště u Žernosecké) 3. 7. 15.00–19.00
Pobřežní x Thámova 4. 7. 13.00–17.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 4. 7. 14.00–18.00
U Sluncové x Za Invalidovnou  
(parkoviště) 4. 7. 15.00–19.00
Drahorádova 5. 7. 8.00–12.00
Burešova 8. 7. 13.00–17.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 8. 7. 14.00–18.00
Fořtova x Do Údolí 8. 7. 15.00–19.00
Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 8. 7. 16.00–20.00
Gdaňská x Toruňská 9. 7. 13.00–17.00
Hnězdenská x Olštýnská 9. 7. 14.00–18.00
Chaberská x Líbeznická 9. 7. 15.00–19.00
Havlínova x Pohnertova 10. 7. 13.00–17.00
Havránkova x Šimůnkova 10. 7. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická 10. 7. 15.00–19.00
Janečkova 11. 7. 13.00–17.00
Jirsíkova x Malého 11. 7. 14.00–18.00
Korycanská x K Ládví 11. 7. 15.00–19.00
K Mlýnu x Chorušická 12. 7. 13.00–17.00
Kandertova x Lindnerova 12. 7. 14.00–18.00
Kubíkova (u DD) 12. 7. 15.00–19.00
Kašparovo Náměstí 15. 7. 13.00–17.00
Ke Stírce x Na Stírce 15. 7. 14.00–18.00
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 15. 7. 15.00–19.00
Kurkova (parkoviště) 15. 7. 16.00–20.00
Libišská (parkoviště) 16. 7. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) 16. 7. 14.00–18.00
Lindavská 16. 7. 15.00–19.00
Mlazická 17. 7. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová 17. 7. 14.00–18.00
Na  Dlážděnce x U Sloupu  
(parkoviště) 17. 7. 15.00–19.00

Na Pecích x Chaberská 18. 7. 13.00–17.00
Na Pěšinách x Pod Statky 18. 7. 14.00–18.00
Na Truhlářce (parkoviště) 18. 7. 15.00–19.00
Na Vartě 19. 7. 13.00–17.00
Na Žertvách x Vacínova 19. 7. 14.00–18.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 19. 7. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Kubišova  19. 7. 16.00–20.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 20. 7. 8.00–12.00
Pakoměřická x Březiněveská 20. 7. 9.00–13.00
Pekařova x Jestřebická 20. 7. 10.00–14.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 22. 7. 13.00–17.00
Petra Bezruče x U Pískovny 22. 7. 14.00–18.00
Písečná x Na Šutce 22. 7. 15.00–19.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 22. 7. 16.00–20.00
Pod Vodárenskou věží  
(východní konec) 23. 7. 13.00–17.00
Pod Labuťkou x Prosecká 23. 7. 14.00–18.00
Podhajská Pole (parkoviště) 23. 7. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží  
x Nad Mazankou 24. 7. 13.00–17.00
Roudnická (za Bešťákovou) 24. 7. 14.00–18.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 24. 7. 15.00–19.00
Řešovská x Zelenohorská 25. 7. 13.00–17.00
Služská x Přemyšlenská 25. 7. 14.00–18.00
Stejskalova x U Rokytky 25. 7. 15.00–19.00
Šimůnkova (slepý konec) 26. 7. 13.00–17.00
Štěpničná (parkoviště) 26. 7. 14.00–18.00
Tanvaldská (proti domu č. 1) 26. 7. 15.00–19.00
Trojská x Nad Trojou 27. 7. 9.00–13.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 27. 7. 10.00–14.00
Třeboradická x Košťálkova 29. 7. 13.00–17.00
U Pekařky 29. 7. 14.00–18.00
Dolejškova x U Slovanky 29. 7. 15.00–19.00
Uzavřená 30. 7. 13.00–17.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 30. 7. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém 30. 7. 15.00–19.00
V Zámcích (u domu 51/ 64) 31. 7. 13.00–17.00
Valčíkova x Na Truhlářce 31. 7. 14.00–18.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou  
(parkoviště) 31. 7. 15.00–19.00

HARMONOGRAM MOBILNíHO SBěRU  
NEBEZPEČNéHO ODPADU ČERVENEC 2013 

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu
křižovatka ul. Chocholouškova x Elsnicovo nám.   8. 7. 16.10–16.30
křižovatka ul. Pakoměřická x Březiněveská    9. 7. 16.10–16.30
křižovatka ul. Drahanská - Chlumínská 10. 7. 15.30–15.50
křižovatka ul. Ronkova - Na Žertvách 10. 7. 8.40–9.00
ul. Písečná (u č. 442, za prodejnou) 29. 7. 16.10–16.30
ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny) 30. 7. 16.00–16.20 
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Jak zvládlo vedení radnice v Praze 8  informovanost v době povodní 2013

Fórum

Těžko reagovat na navržené téma jinak, než že 
informovanost byla zvládnutá dobře, přestože 
všichni známe slova o samochvále. Vycházím 
především z reakcí občanů, které nám již během 
povodně byly podporou a výbornou zpětnou vaz-
bou, ale i z odezvy ostatních měst a obcí, které se 
o náš systém zajímaly. 

Je třeba říci, že zajištění informovanosti stálo na 
dvou základech - na lidech a na moderních komu-
nikačních prostředích. Odběr radničních SMS zpráv 
s nástupem velké vody stoupl z dvou tisíc odběra-
telů na čtyři tisíce. Obrovský nárůst zaznamenala 
i facebooková stránka Vaše Praha 8, významnou 
roli sehrála telefonní infolinka a především oficiální 
stránky osmé městské části. Došlo i na informová-
ní obyvatel přímo v ulicích, dům od domu, zvonek 

od zvonku. Použili jsme tedy v dané situaci veške-
ré dostupné komunikační kanály.

Zprávy jsme neustále aktualizovali a z ode-
zev lidí jsme viděli, že společně s námi v noci 
bdí a čekají na další čerstvé informace. Včasná 

informovanost přispěla ke klidu obyvatel, elimi-
novala paniku a vedla i ke snížení majetkových 
škod, neboť lidé měli čas na provedení potřeb-
ných opatření.

Objektivním oceněním naší práce byl i požada-
vek z Ústí nad Labem, abychom na sever Čech vy-
slali zástupce krizového štábu, a to jako poradce 
pro zlepšení komunikace města s tamními občany.

Každá krizová situace vytváří skvělé podhou-
bí pro tvorbu drbů a fám. Začátkem června jsme 
jich zaznamenali skutečně minimum. Důvod? 
Nemohly vzniknout, protože se k lidem dostaly 
aktuální, přesné a oficiální informace. I to je dů-
kaz, že jsme povodně zvládli se ctí, a to i v tomto 
ohledu. Ještě jednou díky všem, kteří se na tomto 
úspěchu podíleli.

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8

ODS Praha 8: Zpravodajství omezilo drby, paniku i škody

Ochrana před povodněmi mi silně připomíná 
souboj Davida s Goliášem. Výstavba protipo-
vodňových opatření, investice do různých me-
teorologických a hydrologických předpovědních 
a modelových systémů, pravidelná cvičení všech 
složek integrovaného systému. Dalo by se před-
pokládat, že i v tomto případě nepoměr mezi 
malým (lidstvem) a velkým (Přírodou) znamená 
vítězství malého. Bohužel. Příroda nám dává jas-
ně najevo, kdo je tím silnějším. Vezmu-li v úva-
hu, jakým způsobem člověk postupoval v posled-
ních desetiletích, především špatné vodní, lesní 
a zemědělské hospodaření v krajině, pak se není 
moc čemu divit. Regulacemi vodních toků (na-
přimování a umělé prohlubování vodních toků, 
opevňování koryt, protipovodňové valy) dochází 
k tomu, že povrchová voda je z krajiny rychle 
odvedena. Řekám byla regulacemi odepřena 
většina míst, kde se dříve přirozeně rozlívaly. 

I toto byl jeden z důvodů, proč se voda dostala 
do Prahy dříve, než předpokládaly různé hydro-
logické modely. 

Jako první se po povodních se sčítají škody 
a pak se hledá viník. Toto se již stalo u nás no-
vým pravidlem, kdy jedni ukazují na druhé, kteří 
za vše mohou a naopak. Přestože se zkušenosti 

krizových štábů s koordinací povodňové situace 
neustále prohlubují, je dobré, aby došlo k celko-
vému vyhodnocení všech zásahů a situací tak, 
aby organizace všech složek podílejících se na 
povodních byla ještě více účinnější. Myslím, že 
by rozhodně stálo za to, aby s vyhodnocením do-
padů povodní a postupem krizového štábu byla 
podrobně seznámena veřejnost. Veřejnost by se 
měla seznámit i s případně navrhovanými opatře-
ními do budoucna. Nejen zkušený a akční krizový 
štáb, fungující integrovaný systém, ale i dobře in-
formovaná veřejnost jsou zárukou úspěch zvlád-
nutí povodní.

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se 
podíleli na řešení povodňové situace v Praze. 
Jak těm, kteří nás všechny pravidelně informo-
vali o současné situaci, tak těm, kteří se podíleli 
na následném odstraňování povodňových škod. 
Všem patří velké díky.

Karel Šasek
předseda ČSSD v Praze 8

I dobře informovaná veřejnost znamená zvládnutí povodní

V úvodu mého příspěvku mi je velikou ctí po-
děkovat všem zaměstnancům ÚMČ Praha 8, 
integrovanému záchrannému zboru, dobrovol-
níkům, no prostě všem, co během uplynuvších 
povodní pomáhali všude, kde bylo zapotřebí. 
Všichni jmenovaní si vedli na výbornou, bylo 
vidět, že na Praze 8 je mnoho profesionálů 
a skvělých lidí.

Co se týče vedení naší MČ a především Ma-
gistrátu hl. města Prahy, už tak pozitivní ne-
budu. Chvílemi jsem si připadal jako v roce 
2002. Onehdy bývalý primátor jezdil metrem 
a všechny ujišťoval, že metro je bezpečné 
a mezitím už byly některé stanice metra pod 
vodou. Tentokráte nás sice zastupující primá-
tor do metra nelákal, ale až do nedělní noci 

nás stále ujišťoval, že všechno je v pořádku 
a Praze nic nehrozí. No a v pondělí ráno, kdyby 
se zvedla hladina Vltavy ještě o přibližně třicet 
centimetrů, tak by byl Karlín a další pražské 
čtvrti pod vodou. 

Mnoho mých přátel a známých, kteří žijí 
v Karlíně, mi v neděli volalo a ptalo se, co mají 
dělat, protože oficiální prameny jim jednou ří-
kaly, že vše je v pořádku, pak že si mají sbalit, 
pak zase ať si nebalí… Připadalo mi to, jakoby 
pravá ruka nevěděla, co dělá ruka levá, takový 
„Kocourkov‟.

Vraťme se k vedení naší MČ. Přiznávám, sna-
žili se informovat občany a od pondělka jim to 
šlo docela dobře, ale jak už jsem napsal, jejich 
straničtí kolegové na magistrátu jim to vůbec ne-
usnadňovali. Na druhou stranu jsou však placeni 
z našich daní, aby tak činili a občany chránili a in-
formovali.

Závěrem nám všem přeji, ať už nás, alespoň 
v tomto roce příroda nepotrápí.

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8  
za KSČM

Místo Prahy „Kocourkov‟
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Pokud bych měl odpovědět na položený dotaz ve 
stručnosti: Praha 8 je hodna v tomto směru ná-
sledování. Velkým plus je zcela jistě již zhruba rok 
fungující SMS Infokanál, díky kterému se zare-
gistrovaní občané dozvídali aktuální informace od 
krizového štábu. Dále pak téměř online informace 
a fotografie na Facebooku, které poskytovaly z po-
stižených míst četné motohlídky, aktuálně a pře-
hledně zveřejňované informace na internetových 
stránkách Praha8.cz a v neposlední řadě 24 hodin 
fungující krizová telefonní linka, kam mohli lidé 
sami telefonovat své dotazy. A není divu, že jiná 
města si od nás již berou příklad, neboť spojení 
moderních technologiií a profesionální práce kri-
zového štábu v čele s panem starostou je hodno 
následování. Avšak autor dotazu promine, ale po-
kusím se spíše shrnout své pocity, které jsem při 
povodních zažíval, neb lidé postižení letošní velkou 

vodou si jistě všimli sami, jak a které informace 
k nim doputovaly. Jako čerstvě jmenovaný člen 
krizového štábu jsem byl velmi mile překvapen 
připraveností naší městské části, zejména pak 
Odboru krizového řízení, kterému bych chtěl tou-
to cestou vyseknout velkou poklonu. Vše pro mě 
začalo v neděli 2. čeervna v 7:45 ráno, kdy byli 

členové štábu svoláni na první zasedání. To sta-
rosta svolal na 10. hodinu ráno a trvalo nepřetržitě 
až do poloviny týdne přespříštího. Během těchto 
dlouhých dní byly zodpovězeny tisíce a tisíce te-
lefonátů na krizové lince, udělali jsme nespočet 
výjezdů do zaplavených oblastí a s obavami sle-
dovali každý centimetr, o který voda stoupala. Pro 
mě osobně byla nejhorší zkušenost na vodním 
díle Rokytka, kdy jsme v úterý kolem půl druhé 
ráno sledovali, jak se stoupající živel blíží ke stro-
jovně turbín, které přečerpávaly vodu do Vltavy. 
Naštěstí se voda zastavila pár centimetrů od nich.  
Mám zde tu milou povinnost poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na profesionální práci, zejména pak 
dobrovolníkům, hasičům, zdravotníkům, policis-
tům, ale i pracovníkům krizových štábů za skvělou 
práci a pevně věřím, že i když již skoro třetí den 
v kuse prší, nepřijdou letos další povodně. 

Fórum

Jak zvládlo vedení radnice v Praze 8  informovanost v době povodní 2013
ODS Praha 8: Zpravodajství omezilo drby, paniku i škody

Tomáš  
Slabihoudek
radní MČ Praha 8  
za TOP 09

TOP 09: Praha 8 situaci zvládla perfektně

Na otázku tohoto fóra se dá odpovědět jedním 
slovem - ano. Jako člen krizového štábu musím 
však dát nejprve k dobru pár pocitů z druhého na 
třetího června, kdy byla situace asi nejvíce dra-
matická. Začnu jak se říká u hlavy, tedy u pana 
starosty. Poznal jsem ho tu noc v situaci, kdy se 
rozhodovalo o možné evakuaci Karlína a Libně, 
potřeby zajištění těžké techniky, okamžitého vy-
bavení evakuačních center a při dalších desítkách 
zásadních rozhodnutí. 

Mě jako bývalého profesionálního hasiče, který 
zažil v roce 2002 povodně na vlastní kůži devět 
dní takzvaně v jedněch holinkách, velmi potěšilo, 
že náš starosta není ten mediální papaláš, co musí 
stát důležitě před kamerou a dělat ze sebe politi-
ka, co vypije Vltavu i s Rokytkou dohromady. Náš 
starosta je chlap, co v krizové situaci tvrdě maká 

a dokáže strhnout ke stejnému tempu a odpověd-
nosti celý svůj tým. Jako u člena Volby pro Prahu 8, 
která se za rok v komunálních volbách bude zase 
„překřikovat‟ s velkými stranami hesly a slogany, 
má starosta Jiří Janků u mě a kolegů velký respekt 

a velké díky. Stejně tak si vážím týmu pana Libora 
Pauluse z odboru krizového řízení, skupiny, která 
seděla nepřetržitě 50 hodin u telefonu, řídila a pře-
dávala technickou a materiální pomoc. To velké 
ANO patří tiskovému odboru za předávání aktu-
álních informací tisícovkám obyvatel naší městské 
části, jak prostřednictvím sms info-kanálu, tak 
i webových stránek, facebooku, ale i youtube. 

Ten večer člověk poznal více než osobně stráž-
níky a policisty, neúnavné mladé dobrovolníky při 
pytlování a standardně skvělé hasiče. Možná, že 
dobrou vizitkou celého krizového týmu je i to, že 
jsem za tuto partu takzvaně slízl smetanu a byl po-
žádán už třetí den povodní primátorem Ústí nad La-
bem, abych vedl krizové informační centrum jejich 
města. Na třetí červen určitě jen tak nezapomenu. 
Kromě toho všeho, mně ten den bylo 40 let:-)

Jiří Vítek
člen Volby pro Prahu 8

Radnice byla nejlepší ze všech postižených měst a obcí

Zelení: Upřímné díky všem, kteří pomáhali při povodních
Bydlím v libeňské ulici Na Hrázi už přes 30 let, 
zažil jsem zde i povodně v roce 2002 a proto 
jsem letošní příval vody na Vltavě a Rokytce 
sledoval samozřejmě s obavami. Můj obrovský 
dík za obětavou práci patří zejména jednotkám 
profesionálních a dobrovolných hasičů, státním 
i městským policistům, zdravotníkům, sociálním 
pracovníkům, politikům a všem občanům, kteří 
se na ochraně životů a majetku aktivně podíleli. 

Volba pro Prahu 8 alias Suverenita Jany Bo-
bošíkové si otázkou tohoto fóra říká o pochvalu 
koalice. Za sebe tvrdím – Praha 8 při povodních 
komunikovala poměrně dobře. Pravda však je, 
že tato komunikace byla z výrazné části zamě-
řená na uživatele internetu a mobilních telefo-
nů. Lidé bez těchto komunikačních prostředků 
by byli bez hlídek městské policie zcela odříznuti 

od informací. Možná by nebylo od věci oprášit 
tak jednoduchou a na většině vesnic tradiční věc 
jako pouliční rozhlas. 

Pokud někdo v této povodni selhal, pak to bylo 
vedení magistrátu reprezentované TOP 09. Ne-
zkušení radní nařídili stavět protipovodňové hráze 

o hodiny později, než to měli udělat. Následkem 
toho hasiči v době akutního ohrožení města ne-
mohli pracovat v postižených oblastech, ale dodě-
lávali stavbu bariér (však jsme to mohli sledovat 
třeba na Libeňském ostrově). Také zcela selhal 
systém komunikace magistrátu s městskými část-
mi, které si často musely poradit vlastními silami, 
jakoby žádný magistrát neexistoval. V Praze 8 – na 
rozdíl od okolí Botiče v Praze 15, 10 a 2 – naštěstí 
tato pochybení nezpůsobila výraznější škody.  

Ještě jednou díky všem, kteří pomáhali. Drž-
me si palce, aby se tragédie ze srpna 2002 neo-
pakovala dříve než za dalších 1000 let. A nepod-
ceňujme signály, které k nám těmito událostmi 
vysílá příroda. Lidstvo svou činností ničí životní 
prostředí, a to nám oplácí extrémními suchy, po-
vodněmi či vichřicemi. 

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

V červenci a srpnu přechází Centrum 
aktivizačních programů na prázdninový režim, 
většina pravidelných aktivit, zejména výuka 
cizích jazyků, bude obnovena opět v září.  
I během prázdnin Vám umožníme každodenní 
přístup na internet.  
 
Tým CAP vám přeje příjemně strávené léto.

Pondělí

 9:00–10:00 a Přístup na internet 
 11:00–12:00    

 9:00–11:00  Nordic walking  pro méně zdatné  
(vede H. Šandová), sraz před Katastrálním 
úřadem, metro C Kobylisy

 10:00–10:50  Školička PC a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. M. Vítková), objednání v CAP

 10:00–11:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková)

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny,  
kteří si chtějí aktivně zahrát v klubovně  
DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)

 13:00–16:00  Přístup na internet  

 13:00–16:00  Právní poradenství – jen pro objednané

Úterý

 8:00–12:00  Přístup na internet 

 10:00–11:00  Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením 
M. Hubáčkové (jen za příznivého počasí)

 13:00–14:30  Přístup na internet

 16:00–17:00  Zdravotní cvičení a terapie tancem  
– vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

Středa

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–9:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)  
pouze 17. a 24. 7.

 9:30–11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě  
a terapie tancem (vede J. Matějková) 

 10:00–10:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)  
pouze 17. a 24. 7.

 11:00–11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící  
nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)  
pouze 17. a 24. 7.

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí  
aktivně zahrát v klubovně DPS Burešova 12  
(vede Z. Pilařová)

 13:00–16:00  Přístup na internet

 13:00–15:00  Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

 14:00–14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)  
pouze 17. a 24. 7.

 15:00–16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační 
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek

 8:00–15:00  Sociální poradenství  
(vedou sociální pracovníci OÚSS)

 8:00–10:00  Přístup na internet

 9:00–11:00  Nordic walking pro zdatné  
(vede Ing. M. Carbochová) – místo srazu  
aktuálně v CAP, pouze 4. a 11. 7.

 10:00–12:00  Půjčování knih – v klubovně DPS Burešova 12 
(vede M. Kloudová)

 10:00–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí  
aktivně zahrát v klubovně DPS Burešova 12  
(vede JUDr. V. Vinš)

 10:00–10:50  Školička PC a internetu  
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička), 
objednání v CAP

 11:00–11:50  Školička PC a internetu  
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička), 
objednání v CAP

PROGRAM CAP – ČERVENEC 2013

paměť poradny klubypohyb jazykyinternet
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Centrum aktivizačních programů  pro seniory
 13:00–14:30 Přístup na internet

 13:45–14:30  Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma) 

 15:30–17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí  
(vede P. Smitková) 

 17:00–18:00  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede P. Smitková) 

Pátek

 8:00–12:00  Přístup na internet

 8:00–12:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)  
– je potřeba objednat se předem, kromě 1. 7.

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny,  
kteří si chtějí aktivně zahrát v klubovně  
DPS Burešova (vede D. Červenková) 

Speciální

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

   4. 7. od 9:00  Nordic walking pro zdatné  
(vede Ing. M. Carbochová) – místo a přesný čas 
srazu aktuálně v CAP, tel. 283 881 848

8. 7. od 9:00  Nordic walking pro méně zdatné  
(vede H. Šandová) - sraz před Katastrálním 
úřadem, metro „C‟ Kobylisy

11. 7. od 9:00  Nordic walking pro zdatné  
(vede Ing. M. Carbochová) – místo a přesný čas 
srazu aktuálně v CAP, tel. 283 881 848

15. 7. od 9:00  Nordic walking pro méně zdatné  
(vede H. Šandová)  - sraz před Katastrálním 
úřadem, metro „C‟ Kobylisy

22. 7. od 9:00  Nordic walking pro méně zdatné  
(vede H. Šandová)  - sraz před Katastrálním 
úřadem, metro „C‟ Kobylisy

23. 7. od 9:30  Patchworková dílnička  
pod vedením Mgr. S. Kyselové

29. 7. od 9:00  Nordic walking pro méně zdatné  
(vede H. Šandová) - sraz před Katastrálním 
úřadem, metro „C‟ Kobylisy

31. 7. od 13:30  Vycházka po Praze s výkladem H. Barešové – 
přihlašování v CAP buď osobně,  
nebo tel. 283 881 848 

I zdravotně postižení  
lidé mohou pracovat
Svaz tělesně postižených v Čes-

ké republice, o. s., realizuje od 

dubna 2013 projekt s názvem 

„Šance pracovat‟. Cílem pro-

jektu je zvýšení zaměstnanosti 

osob se zdravotním postižením, 

především tělesným a kombino-

vaným, ale projekt je otevřen 

i lidem s odlišným zdravotním 

postižením. V rámci projektu 

chceme lidem s postižením po-

moci k získání nebo udržení pra-

covního místa. 

Lidé se zdravotním postižením 

čelí vlivem svého handicapu mno-

ha překážkám. Zejména na trhu 

práce narážejí na velké množství 

bariér, které jim brání v nalezení 

vhodného zaměstnání a úspěš-

ném začlenění do pracovního 

procesu. Může se jednat napří-

klad o nedostatečnou kvalifikaci, 

nízkou informovanost, neochotu 

zaměstnavatelů zaměstnávat 

osoby se zdravotním postižením 

a v neposlední řadě i obavy ze 

vstupu na trh práce. Tyto pře-

kážky budeme zapojeným klien-

tům pomáhat překonávat. 

Do projektu nyní přijímáme kli-

enty v produktivním věku, kteří 

mají v Praze trvalé či přechodné 

bydliště. Zájemci se mohou hlásit 

průběžně do konce roku 2014, až 

do naplnění kapacity projektu. 

Projekt zajistí motivaci a ak-

tivizaci klientů prostřednictvím 

seminářů a besed na praktická 

témata týkající se hledání a udr-

žení zaměstnání, zmapování pra-

covních možností a předpokladů 

účastníků projektu, pracovní 

a bilanční diagnostiku pro vybra-

né klienty, poradenství a zvýšení 

kvalifikace formou rekvalifikač-

ních kurzů a seminářů různého 

zaměření. Pracovníci projektu 

budou podporovat klienty při 

hledání zaměstnání a rozvíjet je-

jich obecné pracovní dovednosti. 

Budou také informovat zaměst-

navatele a motivovat je k za-

městnávání osob se zdravotním 

postižením. Součástí projektu 

bude rovněž umisťování klientů 

na nově vytvořená i existující 

volná pracovní místa. Dále pra-

covníci projektu umožní klien-

tům přístup k PC a pomoc s jeho 

ovládáním, což využijí zejména 

klienti, kteří nemají možnost při 

hledání práce a zpracování doku-

mentace používat vlastní PC. 

Snažíme se, aby všechny in-

formace, dovednosti a podpora 

ze strany pracovníků projektu, 

které v rámci projektu klienti zís-

kají, byly přínosné pro nalezení 

nebo udržení pracovního místa.

Podrobnější informace o pro-

jektu jsou k dispozici na inter-

netových stránkách organizace 

http://www.svaztp.cz/projek-

tyeu/1362. Rádi je zájemcům 

o projekt poskytnou také všich-

ni pracovníci projektu - telefo-

nicky, e-mailem nebo osobně 

v sídle organizace na Karlínském 

náměstí 59/12, Praha 8 - Karlín:

n manažer projektu: Alena Ří-

hová, tel.: 221 890 458, e-mail: 

alena.rihova@svaztp.cz

n koordinátor: Daniela Řezá-

čová, tel.: 224 816 675, e-mail: 

daniela.rezacova@svaztp.cz

n koordinátor: Veronika Švej-

dová, tel.: 602 647 248, e-mail: 

veronika.svejdova@svaztp.cz

Tento projekt je financován z Ev-

ropského sociálního fondu pro-

střednictvím Operačního progra-

mu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a ze státního rozpočtu ČR. 
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V Kobylisích se hrál 
fotbal za lepší svět
Radní Prahy 8 Markéta Adamová 

22. června slavnostním výkopem 

zahájila celodenní turnaj nazvaný 

„Fotbal bez násilí‟, který se ode-

hrál v Kobylisích v rámci kampaně 

Fotbal pro rozvoj.

Celou kampaň již po několikáté 

podpořily svou účastí fotbalové 

hvězdy Tomáš Ujfaluši a Theodor 

Gebre Sellasie. Akce se zúčast-

nilo 16 týmů, v jednom z nich si 

zahráli i zastupitelé MČ Praha 8 

– Michal Houdek, Jaroslav Anto-

nín a místostarosta Michal Švarc. 

Putovní pohár fair play nakonec 

získali hráči týmu FC Škvára. 

„Kampaň Fotbal pro rozvoj je pro 

mne příkladem akce, která uka-

zuje mladým lidem cestu k závaž-

ným globálním tématům příjem-

nou formou silného zážitku, který 

vzájemná spolupráce, radost ze 

hry a možnost setkání se s fot-

balovými idoly přináší. Kampaň 

je to dlouhodobá a propracovaná 

a jsem velmi ráda, že pomyslná 

vrcholná událost ze všech praž-

ských akcí se koná právě u nás 

v Kobylisích,” uvedla radní Ada-

mová.

Kampaň Fotbal pro rozvoj vidí 

ve férovém fotbalu příležitost mě-

nit lidské osudy a svět kolem nás. 

V rámci kampaně poskytuje mož-

nost vzájemné interakce těm, kteří 

by se za běžných okolností nese-

tkali. Spolu s regionálními part-

nery organizuje fotbalové turnaje 

doprovázené workshopy, diskuze-

mi a promítáním filmů, které nabí-

zí spoustu prostoru pro vyjádření 

vlastního názoru. Zároveň nabízí 

i možnost zapojení v online pro-

storu, kde může kdokoli vyjádřit 

svůj názor prostřednictvím videa 

s fotbalovým tancem. V létě kam-

paň vrcholí měsíční osvětovou tour 

týmu česko-keňských ambasa-

dorů kampaně po vybraných čes-

kých regionech. Ne náhodou má 

kampaň Fotbal pro rozvoj podtitul: 

„Kopeme za lepší svět!‟ -red-

Akci 
podpořili 
radní 
Markéta 
Adamová 
a fotbalové 
hvězdy  
Tomáš 
Ujfaluši 
a Theodor 
Gebre 
Sellasie

Více než sto let byly Bohnice spojovány v dob-

rém i zlém s psychiatrickou léčebnou. Značka 

PL Bohnice je již minulostí. Od 1. července 2013 

zde máme Psychiatrickou nemocnici Bohnice.

Změna názvu Psychiatrické léčebny Bohnice 

na Psychiatrickou nemocnici Bohnice není pou-

ze symbolická. Česká republika se v loňském 

roce začala připravovat na celkovou reformu 

psychiatrické péče, která má přinést význam-

né změny ve fungování velkých psychiatrických 

léčeben (dnes už jsou téměř všechny přejme-

novány na psychiatrické nemocnice). Ředitelé 

většiny léčeben už dlouhou dobu žádali minis-

terstvo zdravotnictví o změnu názvu na psy-

chiatrické nemocnice, ale Bohnická léčebna 

v posledních letech kladla důraz i na změnu 

„obsahu‟ a v pilotním programu zaváděla mo-

derní formy komunitní psychiatrické péče. 

Bohnická léčebna  
šla v reformách příkladem
Od října minulého roku pracuje v Bohnicích 

Komunitní terénní centrum, které poskytuje 

služby pacientům po propuštění v jejich při-

rozeném prostředí. „Mimo zlepšování lůžkové 

péče se zaměřujeme také na vytváření nových 

služeb, které pomáhají pacientům ve složi-

té fázi propuštění z hospitalizace. Pro mnohé 

z nich je toto období významně zatěžující. Prá-

vě proto vytváříme systém jakéhosi doprováze-

ní tímto procesem,‟ uvádí Martin Hollý, ředitel 

Psychiatrické nemocnice Bohnice. Podle něj si 

už v roce 2009 Psychiatrická léčebna Bohnice 

stanovila vizi: poskytovat integrovanou psy-

chiatrickou péči v kontrolované kvalitě, vedou-

cí ke spokojenosti pacientů. Spádovou oblastí 

Psychiatrické nemocnice Bohnice je téměř celá 

Praha, ale komunitní péči poskytuje v daleko 

menším regionu, především lidem žijícím na 

Praze 8. „V rámci této služby mají pacienti na-

příklad možnost nám kdykoli zavolat, promluvit 

si, poradit se a to jim dodává v prvních dnech 

po propuštění jistotu a pomáhá lépe se znovu 

začlenit do běžného života,‟ popisuje Petr Pří-

hoda, primář Komunitní péče Psychiatrické ne-

mocnice Bohnice. 

Pomoc nejvážněji  
duševně nemocným
Služba, při které psychiatrické sestry navštěvu-

jí pacienty v jejich domácím prostředí, je urče-

na především lidem s psychotickým onemocně-

ním. Ti často s lékaři dostatečně nespolupracují 

a přežívají bez odborné péče ve špatném zdra-

votním i sociálním stavu. Včasnou pomoc jed-

notlivcům ohroženým psychotickou krizí po-

skytuje asertivní mobilní tým, kde je vedle 

psychiatrické sestry také lékař, psycholog a so-

ciální pracovnice. „Působíme na malém kousku 

Prahy, protože nemáme pocit, že by bylo dob-

ré jet někam dvě hodiny, poskytnout 20 minut 

služby a vrátit se zpět,‟ vysvětluje ředitel Hollý. 

Teprve nedávno se podle něj podařilo uzavřít se 

zdravotní pojišťovnou smlouvy, na základě kte-

rých jsou propláceny výkony psychiatrických 

sester působících v terénu. „Na příkladu Bohnic 

se ukazuje, že pozvolná transformace služeb 

je reálná a v praxi může fungovat. Tyto sna-

hy současného vedení musím ocenit i ve světle 

toho, že se tak děje za pionýrských podmínek, 

kdy ještě nejsou zajištěny centrální zdroje fi-

nancování,” říká první náměstek ministra zdra-

votnictví Marek Ženíšek. 

Podle ředitele Hollého se všechny léčebny 

v minulosti postupně proměňovaly a změ-

na jejich názvu není pouze kosmetickou zá-

ležitostí. Psychiatrická nemocnice Bohnice se 

svým pilotním projektem komunitní péče se 

i nadále snaží jít příkladem. „Nemůžeme ne-

vidět, že bývalé léčebny, současné psychiat-

rické nemocnice, poskytují 85 procent lůžkové 

kapacity, a pokud by zůstaly rigidní ve svých 

službách, tak vlastně blokují změnu celého 

systému,‟ uvádí Martin Hollý.  -jan-

Bohnice mají psychiatrickou nemocnici
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Kultura

Mimi den zkomplikovaly povodně
Desítky maminek s dětmi zavíta-

ly ve čtvrtek 20. června navzdo-

ry tropickým vedrům na tradiční 

Mimi den pořádaný odborem kul-

tury ÚMČ Praha 8. S ohledem na 

dokončování odstraňování násled-

ků povodňových škod v Thoma-

yerových sadech a s přihlédnutím 

k teplotám překračujícím 35 stup-

ňů Celsia byla akce operativně 

přesunuta do zahrady Grabovy 

vily v ulici Na Košince. Kromě Dět-

ských klubů Karlík a Osmík provo-

zovaných městskou částí Praha 

8 patří poděkování především 

organizacím: A-centrum, o. s., 

CID, o. s., DDM HMP – Karlínské 

spektrum, Kulich, o. s., Mateřské 

centrum Benjamin, Sofia school 

a Trojská labuť. -red-

Karlínské  
filmové léto je 
v plném proudu
Ve čtvrtek 20. června odstartoval za 

spolupořadatelství městské části Praha 

8 již jedenáctý ročník populárního Kar-

línského filmového léta, tradiční přehlíd-

ky nejlepších a nejzajímavějších filmů, 

které aktuálně nabízí distribuce v České 

republice. Až do 8. září můžete navští-

vit letní kino v krásném parkovém areálu 

Českého rozhlasu Regina v Hybešově uli-

ci v Karlíně. 

V v červenci začínají představení ve 

21.30 hodin, v srpnu vždy ve 20.30 

a v září již od 20 hodin. Vstupné zůstává 

symbolické jako v loňském roce, pouze  

50 korun a tak se určitě vyplatí přijít s před-

stihem a vybrat si co nejlepší místo. Aktu-

ální program najdete na www.praha8.cz,  

regina.rozhlas.cz nebo facebook.com/ra-

dio.regina. -red-

Prázdninová  
provozní doba  
městských knihoven
Bohnice a Ládví: 
Po 13.00–19.00, Út 9.00–16.00,  
St a Čt 12.00–19.00, Pá 9.00–16.00

Kobylisy (dospělí): 
Út 9.00–16.00, Čt 12.00–19.00,  
děti zavřeno po oba měsíce

Uzavírka všech poboček  
od 29. 7. do 11. 8.

Koncert  
v PL Bohnice
Pymble Ladies Chamber Choir  
& String Orchestra  
(dívčí soubor z Austrálie)
Kde: Kostel sv. Václava v PL Bohnice

Kdy:  úterý 9. července 2013  
od 16.30 hodin

Program:  
W. A. Mozart, A. Vivaldi, Z. Kodály

Hrdina bude mít 
pamětní desku
Letos v září uplyne 70 let od smrti Ladislava 

Chvátala – prvního náčelníka T. J. Sokol Či-

mice. Byl jedním z jeho zakládajících členů, 

zasloužil se zároveň o stavbu sokolovny v ul. 

Na Průhonu. V období 2. světové války se za 

„heydrichiády‟ stal členem sokolské odbojo-

vé skupiny JINDRA, která zejména zajišťovala 

bezpečné zázemí členů výsadků ANTHROPOID 

a SILVER A vyvíjející činnost proti nacistům. 

20. října 1942 byl Ladislav Chvátal zatčen, 

stejně jako mnoho dalších v té době, byl řadu 

měsíců vězněn gestapem v Pečkárně v Praze, 

posléze převezen do Berlína, kde byl odsouzen 

k smrti. Spolu s dalšími třemi vězni dne 8. září 

1943 byl ve věznici Plötzensee popraven (za 

války zde zemřelo celkem 677 Čechoslováků). 

Bylo mu pouhých 31 let.

Ve čtvrtek 29. srpna 2013 v 17.00 hodin bude 

Ladislavu Chvátalovi odhalena na sokolovně TJ 

Čimice pamětní deska, za účasti jeho žijících po-

tomků, členů TJ Sokol Čimice a dalších hostů. 

Vladimír Vonásek, starosta TJ Sokol Čimice

Principem Mimi dne je nabídnout rodičům předškolních dětí možnost  
seznámit se na jednom místě s kompletní nabídkou občanských sdružení,  
která nabízejí nejen v Praze 8 služby předškolního vzdělávání

Poprvé se 
na Mimi dnu 
představila 
česko-anglická 
mateřská 
škola Sofia 
school, která 
přes prázdniny 
zrekonstruuje 
prostory 
bývalého 
Alberta na 
Podhajských 
polích 
v Bohnicích 
a své působení 
v Praze 
8 zahájí 
slavnostně 
prvního září
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PROGRAM NA ČERVENEC 2013

AFRICKé LéTO (4. 7. – 1. 9. 2013)
Botanická zahrada v létě představí svým 
návštěvníkům africkou kulturu skrze 
unikátní výstavu zimbabwských soch 
a bohatý doprovodný program během 
čtyřech afrických víkendů. Po celé africké 
léto bude pro návštěvníky otevřen africký 
bazárek s originálním zbožím z různých 
koutů Afriky (výstavní sál, otevřeno út–ne 
10.00–19.00 h).

ZIMBABwSKé SOCHy  
(Venkovní expozice – Stráň, 
výstavní sál, denně 9.00–19.00 h)
Prodejní výstava několika desítek exponátů 
ze sochařské komunity Tengenenge 
v Zimbabwe doplněná o fotografie 
a informace o africkém sochařství. 

AFRICKé VíKENDy  
(Venkovní expozice – Stráň)
Víkendy plné afrických rytmů a tance 
doplněné prodejními stánky s africkým 
zbožím, přednáškami o Africe a dílnami pro 
malé i velké návštěvníky zahrady. 
13.–14. 7. 2013   Pohybové a bubenické 

workshopy 
27.–28. 7. 2013  Hudební a taneční 

vystoupení 
a workshopy – taneční 
skupina Aneboafro 
a zimbabwský zpěvák 
Mannex Motsi

10.–11. 8. 2013  Tvoření s neziskovými 
organizacemi

31. 8. –1. 9. 2013  Sochařský workshop 
s Janem Kynclem

FOTOFATA 2013 – výstava 
fotografií (19. 7. – 1. 9. 2013)
Venkovní expozice – Stráň, Lesní 
biotopy, denně 9.00–19.00 h
Půlroční fotografický projekt Fotofata 
2013 zaměřený na amatérské fotografy 
vyvrcholí výstavou jejich nejlepších snímků. 
Lektorem kurzů je novinář a fotograf Topi 
Pigula. Cílem projektu bylo prokázat, že 
krásná fotografie je především výsledkem 
okamžitého nápadu, jiného vidění reality, 
pohotovosti fotografa, využité příležitosti 
a teprve pak technického vybavení. 
Výstava je toho důkazem. 

PELARGÓNIE (19. 7.– 11. 8. 2013)
Venkovní expozice – Ornamentální 
zahrada, denně 9.00–19.00 h
Výstava oblíbených balkónových květin – 
pelargónií . Návštěvníci se dozvědí, kde 
ve světě se pelargónie vyskytují a jaké 
je jejich využití. Výstavu doplní prodej 
a poradenství a v neděli 11. 8. výprodej 
vystavených rostlin. 

Botanická zahrada  
hl. m. Prahy
Nádvorní 134
171 00 Praha 7-Troja
www.botanicka.cz

Své vybrané firmy a živnostníky můžete podpořit  
a anketní lístky zasílat do 30. března 2014 na adresu redakce: 

Měsíčník Osmička 
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8-Libeň

Anketa

NEJLEPŠÍ NA OSMIČCE
V každé kategorii vyplňte pouze jednu firmu, živnostníka 
či instituci sídlící v Praze 8, kterou považujete za nejlepší. 

Kategorie:

  1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Krása a relaxace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5. Ubytování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7. Sport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8. Řemeslníci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9. Auto-moto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Neziskové organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše adresa nebo e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partner akce

Tipovací oTázka pro hlasující:

Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pozvánky, inzerce

Hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs zal. 1956

BEZPLATNá PORADNA PRO BEZRADNé
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602

E-mail: info@nakorabe.cz
PO–Pá   8.00–16.00 hod.

JUDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8

ČERVENEC 2013
Otevírací doba: 
Po–Čt 10.00–12.00, 13.30–15.30 (mimo 1. 7.),  
Ne 21. 7. a 28. 7. 14.00–16.00

POřADy pro veřejnost začátek v 10:15.
Po (8., 15., 22., 29.) Měsíc u krejčího (pohádka).
Út (9., 16., 23., 30.) Hvězdárna dalekohledy pozorování
St (10., 17., 24., 31.) Sluneční soustava
Čt 11., 18., 25.) Odkud svítí Sluníčko (pohádka).

POZOROVáNí OBLOHy dalekohledy
Po–Čt 11.00–12.00, Ne 21. 7 a 28. 7. 14.00–16.00 
Čt 13. 6. 22.00–23.00. 
Přístupné bez objednání.

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami 
Venuše – za dobrých podmínek

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při 
nepříznivém počasí (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové 
vybavení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astro-
nomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

MíSTO DALEKéHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř celé území Čech. 
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od 
blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). 
V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro 
pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.

  Pozor. oblohy Pořady
VSTUPNé: dospělí 45 Kč 55 Kč
 mládež 25 Kč 30 Kč
 senioři (od 65 let)  40 Kč 50 Kč

Doprava: –  konečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,  
tram 10 a 10 min. pěšky

 –  stanice Ďáblický hřbitov bus (od metra C-Ládví) 
103, 345, 368 a 5 min. pěšky

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ
KATOVICKÁ 411, Praha 8-Bohnice 
(vchod z ulice Lodžská) 

Otevírací doba: 
Pondělí 10 – 19 hod.
Úterý 10 – 19 hod.
Středa 14 – 19 hod.
Čtvrtek 12 – 19 hod.
Pátek 10 – 19 hod.

mobil: 721 554 119

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku 
MČ Praha 8 – příspěvková organizace nabízí  

volné pracovní místo na pozici mzdová účetní.

Požadavky:  minimálně středoškolské vzdělání, dva roky praxe 
v oblasti mezd, práce na PC, pečlivost, samostatnost,  
znalost programu Vema výhodou. Nástup dohodou.

Životopisy, prosím, zasílejte do 31. 7. 2013 na adresu: 
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 
U Synagogy 2, Praha 8, 180 00.

(Placená inzerce)
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Školství

Třetí ročník soutěže o Putovní 
pohár OMS Praha 8 zná vítěze
S malým odkladem způsobeným 

povodní z počátku června proběh-

lo finále třetího ročníku soutěže 

základních škol Prahy 8 ve střel-

bě ze vzduchovky o Putovní pohár 

Obvodního mysliveckého spol-

ku Praha 8. Tři nejlepší družstva 

z kvalifikace, v níž bojovalo v dub-

nu o postup celkem dvanáct škol, 

se tedy sešla až 18. června, za 

tropických veder, tradičně v are-

álu školní družiny Základní školy 

U Školské zahrady. Pořadatelé 

tímto znovu děkují za poskytnutí 

prostor a všestrannou spolupráci 

ředitelce Daně Kvačkové. 

Připomeňme jen, že ani jeden 

z dosavadních vítězů (2011 Zá-

kladní škola Glowackého a 2012 

Základní škola Libčická) se tento-

krát do finále nedostal.

Pořádající myslivci z Prahy 8 

připravili finále opět jako širší 

sportovně-společenskou záleži-

tost. Kdo z jeho účastníků zrovna 

nestřílel, mohl se dozvědět leccos 

zajímavého o lovecké kynologii 

a potěšit se pohledem na lovecké 

psy. Trubač, který doprovázel vy-

hlašování výsledků, zase poskytl 

dětem základní informace o tradi-

ci troubení v české myslivosti.

Ceny tentokrát jako zástupci 

spolupořadatelů předávali za Čes-

komoravskou mysliveckou jedno-

tu vedoucí kulturně propagační-

ho oddělení Josef Pubal, za OMS 

Praha 8 jeho předseda Jaroslav 

Šprongl a za městskou část Praha 

8 pak radní Martin Roubíček. Pu-

tovní pohár zvedl nad hlavu kapi-

tán vítězného týmu Základní ško-

ly Žernosecká. Ovšem pořadatelé 

mu ho hned zase odebrali, aby 

mohli nechat na podstavec zvěč-

nit název vítězné školy. Všech-

na finálová družstva pak dostala 

zmenšeniny putovního poháru 

a různé drobné dárky od pořada-

telů, především s tematikou mys-

livosti a přírody. 

Všichni, kdo se kolem letošní-

ho ročníku akce, která se pomalu 

stává v Praze 8 pěknou tradicí, jak 

se říká, točili, jej hodnotili veskrze 

pozitivně. Pořadatele to potěšilo 

především ze strany ředitelů škol 

– i těch, které do finále nepostou-

pily. Jak nám sdělovali, pro děti to 

byl velký zážitek, pro školy víta-

né zpestření jejich aktivit. A pro 

myslivce příležitost, jak alespoň 

té zhruba stovce dětí přiblížit svou 

činnost. Protože během jednotli-

vých střeleckých dnů (celkem byly 

kromě finále čtyři) padalo ze stra-

ny účastníků hodně otázek, které 

se myslivosti a přírody týkaly.

Ještě je dobré zdůraznit kázeň 

všech střelců a střelkyň (ze šes-

tých a sedmých tříd základních 

škol) – není vše tak špatné, jak 

nám to někdy média líčí. A pro 

pořadatele je sympatické i to, že 

se zlepšují nástřely. Po prvních 

ročnících, kdy se to ze strany škol 

bralo tak trochu „od boku‟, si po-

hár už získal dobrou pověst a do-

cela respekt – a tak na některých 

školách se vybírají soutěžní týmy 

na základě vnitřní kvalifikace, jin-

de před soutěží vybraní borci tro-

chu potrénují a podobně. Už teď 

se můžeme těšit na příští ročník, 

který bude možná zas o něco lep-

ší. A do kterého se připojí i zbý-

vající školy v Praze 8, které zatím 

stály mimo. -red-

Děti zajímaly 
i otázky týkající 
se lovecké 
kynologie

Výsledky  
finále soutěže 
o Putovní pohár 
OMS Praha 8:
1.  Základní škola  

Žernosecká  614 (467/147)

2.  Základní škola Lyčkovo ná-
městí 567 (419/147)

3.  Základní škola  
Mazurská  519 (372/147)

Nejlepší jednotlivci  
ve finále:
1.  Martin Kolář  

(ZŠ Lyčkovo náměstí) 
 137 (87/50) 

2.  Filip Diviš  
(ZŠ Žernosecká) 135 (87/48)

3.  Jiří Weiss  
(ZŠ Lyčkovo náměstí) 
 133 (83/50)

4.  Zuzana Richterová  
(ZŠ Žernosecká) 130 (81/49)   

5.  Šárka Richterová  
(ZŠ Žernosecká) 128 (78/50)

6.  Lukáš Jeřábek  
(ZŠ Mazurská) 126 (78/48)

Poznámka: V tabulkách je první čís-
lo celkový nástřel, v závorce jsou 
pak body na sportovní terče a body 
na lovecké terče.
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V MŠ Štíbrova se zapojila 
do soutěže „Evropský den‟
Evropské dny „Evropa otevřená všem, ško-

la otevřená všem‟ pořádalo 30 mateřských, 

základních a středních škol v různých krajích 

ČR od 9. května do 27. června 2013. Školy se 

zúčastnily soutěže vyhlášené Domem zahra-

ničních služeb, určené dosud nezapojeným 

do Programu celoživotního učení (www.naep.

cz), které vzdělávají žáky s jakýmkoli typem 

znevýhodnění. Hlavním úkolem soutěže bylo 

sestavení návrhu programu Evropského dne, 

který umožní žákům i hostům seznámit se 

s Evropou kreativním způsobem. Program 

každá škola mohla naplánovat zcela dle svých 

představ jako celoškolní projektový den.

Mateřská škola Štíbrova nazvala svůj den 

„Se Štíbrovkou po Evropě aneb Evropa na dla-

ni‟ a připravila 14. června stanoviště pro děti 

ze školky i pro pozvané děti a rodiče z okolí 

školky. Uvnitř školy se čtyři třídy proměnily 

na čtyři sousední státy České republiky a děti 

dlouhodobě poznávaly projektovou formou vý-

uky blíže tyto země, i se hravou formou dozví-

daly o přírodě, kultuře, osobnostech. Zkusily 

si mnoho praktických činností: zpívání, vaření, 

malování, hokej a jiné. Po návštěvě sousedních 

států pokračovaly na školní zahradě, na stano-

vištích  několika dalších států. Při návratu zpět 

děti odevzdaly zaplněný „cestovní pas‟ a zís-

kaly v ČR malou cestovatelskou odměnu.

Na stránce www.evropanasimaocima.cz jsou 

bližší informace k akci a budou zde zveřejněny 

výstupy i z Evropského dne v Praze 8. -db-

Děti hravou formou poznávaly sousední státy

Pokud chcete komunikovat  

se členy vedení radnice za ODS, 

můžete je vyhledat na Facebooku 

a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo 

využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz 

(životní prostředí, informatika), vladimira.

ludkova@praha8.cz (kultura, sociální 

a zdravotní problematika), ondrej.gros@

praha8.cz (majetek) a martin.roubicek@

praha8.cz (školství).

Zástupce radnice za TOP 09  

můžete kontaktovat následovně: 

Michal Švarc – doprava a finance, tel: 

222 805 138, michal.svarc@praha8.cz.  

Markéta Adamová – sociální oblast 

a protidrogová prevence, evropské fondy, 

tel: 222 805 134, marketa.adamova@

praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa 

a hospodaření s byty MČ, zmocněnec  

pro Palác Svět, tel: 222 805 186, 

tomas.slabihoudek@praha8.cz.

Zastupitelé KSČM v Praze 8  

mají pro občany tuto nabídku: Vytipujte 

největší problémy naší městské části, 

pokusíme se je spolu s Vámi řešit.  

Volejte +420 284 825 820 či použijte 

e-mail: ov.praha8@kscm.cz.

Sociální demokraté vás rádi uvítají ve 

svém informačním středisku v Zenklově 

ulici 27, naproti Divadlu pod Palmovkou. 

Najít nás můžete i na webových strnkách 

www.cssdpraha8.cz a fcebooku ČSSD 

Praha 8. Telefonicky se s námi lze spojit 

na telefoním čísle 721 029 892.

Strana zelených nabízí občanům setkání 

a otevřenou debatu o lepší budoucnosti 

pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele 

Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  

e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte 

se zelenými na facebooku (odkaz  

www.qrs.ly/of36zac), sledujte web 

praha8.zeleni.cz. Děkujeme Vám, že se 

zajímáte o dění v naší městské části.

Se zastupiteli a členy komisí  

za Volbu pro Prahu 8 se během letních 

měsíců můžete kontaktovat telefonicky na 

čísle 724 889 420, nebo e-mailem Vaclav.

Musilek@praha8.cz. Přejeme příjemné 

prožití léta.

Setkání s politiky

Vyjádření zástupce starosty Prahy 8 On-

dřeje Grose, že prostředky rozdělované 

v grantovém řízení, které pocházejí z pro-

vozování VHP či VLT, jsou pro některé pro-

spěšné společnosti nenahraditelné, bylo 

míněno pouze obecně a jako příklad, a ne-

vztahovalo se tedy přímo ke společnosti 

Člověk v tísni. 

Upřesnění článku z Fóra 6/2013
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Děti si užívaly  
loučení se školkami

Mateřinky osmého obvodu koncem června dáva-

lo sbohem svým předškolákům. Například v Ma-

teřské škole Korycanská se s nimi 18. června 

rozloučili kamarádi, paní ředitelka, paní učitelky, 

rodiče a přátelé školy. Slavnost zahájilo vystou-

pení dětí pod vedením učitele Emila Hradeckého 

a jeho kolegyně Zuzany Smugalové. Děti všech 

věkových kategorií se představily s veselými 

tanečky a i přes přemíru sluníčka vystoupení 

zvládly a sklidily za něj velký potlesk. 

Pak již nastala dlouho očekávaná chvíle. 

Před rodiče nastoupili předškoláci ze všech 

tříd v čepicích a pelerínkách různých barev ty-

pických pro každou třídu. Loučení, slzy dojetí, 

dárečky a rýže, která se na naše již školáky 

sypala pro štěstí z rukou rodičů, sourozenců 

a prarodičů. Naše slavnost pokračovala opéká-

ním vuřtů a všude panující dobrou náladou.

Přejeme všem budoucím školákům, aby 

s láskou vzpomínali na školku, kde je každé 

ráno vítal dráček Korycánek.

Podobně na tom byli i žáčci z MŠ Štěpničná. 

Tam se uskutečnila zahradní slavnost a probíha-

la ve velkolepém duchu. Začátek programu pro 

malé i velké diváky přichystaly mažoretky pod 

vedením šikovné lektorky Lucie Hlavové z dět-

ského centra Fialka. Poté svými písničkami potě-

šila populární zpěvačka Míša Růžičková. Měla pro 

děti připraveny barevné kulisy a velkou zásobu 

hravých písniček a tanečních kreací s tématem 

exotických zvířat. Pocit tropické džungle umoc-

ňovalo i počasí. Naštěstí byl na zahradě k dispo-

zici stánek s občerstvením, který připravil Klub 

rodičů a přátel MŠ Štěpničná. Téměř nekončící 

fronta byla důkazem, že na zmrzlinu a chlazenou 

limonádu měli chuť snad všichni. Nebylo to ale 

jediné připravené osvěžení. Každou čtvrt hodinu 

se „rozpršelo‟ školní mlhoviště.

Pak přišlo velké finále. Na hřiště nastoupil 

zástup budoucích prvňáčků a všichni napjatě 

očekávali šerpování. Předškolákům popřála 

paní ředitelka a učitelky, které je celý rok při-

pravovaly na vstup do základní školy, úspěch 

nejen v první třídě, ale i v celém dalším životě. 

Děti dostaly slušivé zelené šerpy s oranžovou 

květinou a nápisem „Ahoj školko‟, ročenku 

s fotografiemi všech předškoláků i třídních uči-

telek a knížku. Nakonec ošerpovaní předškolá-

ci zazpívali své oblíbené písničky a pak si ještě 

zatančili s Míšou. 

Děti si zábavné odpoledne očividně užívaly 

a odcházely domů spokojené a usměvavé.

Anna Kolesárová,  

učitelka MŠ Štěpničná, -red-

... a po 
prázdninách  
už do školních 
lavic

Škola německo- 
-českého  
porozumění  
je již rok  
na nové adrese
Od února loňského roku působí ve škol-

ském objektu v Chabařovické ulici Základ-

ní škola německo-českého porozumění. 

V budově, kde dříve sídlila SOŠ Eltodo, 

před zahájením provozu proběhla rekon-

strukce učeben v přízemí a v 1. patře, 

škola vytvořila příjemné zázemí pro školní 

družinu i výuku jazyků. Původně Základní 

škola německo-českého porozumění sídlila 

v areálu ZŠ Na Slovance.

V malé anketě jsme se školáků zeptali: 

„Co se ti na nové škole nejvíc líbí?‟ Odpo-

vědí zněly: „Barevné třídy.‟ „Nové inter-

aktivní tabule a počítačová učebna.‟ „Hez-

ké třídy pro družinu a zahrada.‟ „Hala na 

přestávky, kde můžeme hrát ping-pong.‟ 

„Veliké tělocvičny.‟ „Procházka parkem, 

když jdeme na oběd a můžeme se koulo-

vat nebo krmit kachny na rybníčku.‟

Větší prostory a dostatečné zázemí 

pro výuku jazyků a projektové vyučování 

umožnily škole uspořádat závěrečné sou-

středění mezinárodního projektu Comeni-

us. Loni o letních prázdninách se ve škole 

pilně pracovalo a v září byly děti překva-

pené zrekonstruovanou halou a sociálním 

zařízením, během podzimu se ještě poda-

řilo otevřít školní knihovnu a ateliér s ke-

ramickou dílnou.

Po vydařené Vánoční slavnosti s kon-

certem školního orchestru proběhly zápi-

sy dětí do 1. tříd  a malá oslava našich 1. 

narozenin na nové adrese. Škola se však 

nadále rozrůstá a v září 2013 přivítá více 

než 50 prvňáčků a dětí do nultého roč-

níku.

Naše velké poděkování patří Servisní-

mu středisku Praha 8, především pánům 

Houdkovi a Švarcovi. Investice bude té-

měř 400 tis. Kč a vzhledem ke skvělé ko-

operaci a plánování bylo možné s pracemi 

začít již v dubnu, a to bez narušení škol-

ního roku. Podrobnosti o Základní škole 

německo-českého porozumění najdete na 

www.gtmskola. Hana Nápravníková
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V prostorách obřadní síně Městské části 

Praha 8 v Libeňském zámku se na přelomu 

května a června uskutečnilo slavnostní pře-

dání maturitních vysvědčení absolventům  

4. ročníků Gymnázia U Libeňského zámku.

Slavnostní předání se uskutečnilo za pří-

tomnosti vedení školy, členů profesorského 

sboru, zástupců rady školy a SRPŠ a rodin-

ných příslušníků. Absolventi převzali z rukou 

ředitele školy Františka Kosiny desky s ma-

turitním vysvědčením a pamětním listem 

věnovaným starostou Prahy 8 Jiřím Janků. 

Ten libeňské gymnázium rovněž navštěvo-

val. Nejúspěšnějším studentům byla za jejich 

studijní výsledky udělena pochvala ředitele 

školy spojená s věcnou odměnou a několi-

ka studentům byl při této příležitosti předán 

certifikát Cambridge English First.

K vytvoření slavnostní atmosféry v průběhu 

obou odpolední přispěla nemalou měrou i pro-

fesorka Šárka Trávníčková se školním pěvec-

kým sborem, který zpíval za klavírního dopro-

vodu absolventky našeho gymnázia Karoliny 

Koňaříkové a hry na varhany profesorky Iva-

ny Tolarové. K absolventům promluvila slovy 

spisovatele Roberta Fulghuma i studentka 2. 

ročníku Eliška Toperczerová, která naši školu 

úspěšně reprezentuje v recitačních soutěžích.

Slavnostní předání maturitních vysvědče-

ní na Libeňském zámku bylo důstojnou teč-

kou za úspěšnými maturitními zkouškami ve 

školním roce 2012/2013. Všem absolventům 

ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně 

úspěchů při přijímacích zkouškách na vysoké 

školy a v dalším studiu. Ivana Lambeitlová,  

 profesorka Gymnázia u Libeňského zámku

Maturanti se sešli na Libeňském zámku

MŠ Bojasova slavila 40 let
Od slavnostního otevření Mateř-

ské školy Bojasova uběhlo le-

tos 40 let. Při této příležitosti se 

rozhodl kolektiv MŠ uspořádat 

netradiční oslavu – pozvat všech-

ny zaměstnance, kteří se během 

těchto let podíleli na chodu toho-

to objektu. Díky tomu se školka 

23. května v podvečer proměnila 

v místo šťastného shledání ředite-

lek, učitelek, kuchařek, uklízeček 

a školnic, které se léta neviděly. 

Setkání však nebylo zastoupeno 

pouze dámami z řad školky. Po-

zvání přijala Jaroslava Benetko-

vá z Odboru školství MČ Praha 8, 

ale i jeden ze tří mužů, který zde 

v letech 1999 až 2001 vykonával 

civilní službu. 

Na programu oslavy byla pro-

hlídka mateřské školy, která za 

ty roky prošla velkými změnami, 

představení současných činností 

a aktivit školky pomocí prezentace 

a informačních stojanů, prohlížení 

fotografií, kronik a dalších doku-

mentů, mapujících historii MŠ, hu-

debně – pohybové představení dětí 

ze třídy Cecilek pod vedením učite-

lek Jitky Markové a Jany Chotové 

a nechyběl ani slavnostní přípitek 

s proslovem současné ředitelky 

Věry Klímové a bývalé ředitelky 

Evy Masákové. Vše v doprovodu 

chutného občerstvení.

Škola byla otevřena 10. května 

1973. Autorem čtyřpavilónového 

objektu byl architekt Tuček. Byla 

rozdělena na dva čtyřtřídní objek-

ty. Každá MŠ měla svou ředitelku, 

školnici, dvě uklízečky a osm uči-

telek. Jídelna byla společná a pra-

covaly zde tři kuchařky a hospo-

dářka ŠJ. V průběhu let prošla 

mateřská škola mnoha změnami. 

Při poklesu dětí byly například ze 

dvou pavilonů zřízeny třídy při ZŠ 

Burešova, později byly pavilony 

pronajaty Policii ČR.

Dnes má MŠ Bojasova opět 

čtyři pavilony a s nedostatkem 

dětí se rozhodně nepotýká – ka-

pacita osmi tříd, to je 224 dětí, 

je naplněna. Školka je od roku 

2010 opět sloučena v jeden práv-

ní subjekt. Pracovní tým MŠ má 

30 zaměstnanců, kteří se sna-

ží svým chováním a působením 

respektovat a podporovat filo-

sofii mateřské školy podporující 

zdraví.

Oslava k výročí MŠ se ve všech 

směrech vydařila, a to proto, že 

hlavní cíl se nám podařilo splnit – 

zprostředkovat „setkání po mnoha 

letech‟ všem zaměstnancům MŠ. 

Nadšená objetí, úsměvy a vyprá-

vění „co jsi od té doby zažil/a?‟ 

nás budou hřát v srdcích ještě 

dlouho. Děkujeme všem, kteří 

naše pozvání přijali, doufáme, že 

si oslavu užili stejně jako my a že 

si připraveným programem při-

pomněli krásné chvíle, strávené 

v mateřské škole Bojasova.

Lenka Šrůmová,  

učitelka MŠ Bojasova

Setkání se 
účastnily 
současné 
i bývalé 
zaměstnankyně 
školky
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SOFTBALOVá REPREZENTANTKA TEREZA JAKEŠOVá říKá:

Musíte na sobě neustále pracovat
Česká reprezentantka a členka 

Joudrs Praha Tereza Jakešová zve 

softbalové fanoušky a diváky pře-

devším z Prahy 8 na nadcházející 

Mistrovství Evropy v softbalu žen. 

Ve dnech 7. až 13. července jej 

pořádá právě její mateřský klub 

ve svém areálu při ZŠ Doláko-

va v Praze 8 - Bohnicích. Tereza, 

dlouholetá opora reprezentačních 

výběrů, a s ní dalších šest hrá-

ček z Joudrs tak budou hájit čes-

ké barvy na domácím hřišti. Tato 

sympatická dívka by ráda ke svým 

mnoha dosavadním úspěchům 

přidala další.

Jak jste se k softbalu vlastně 
dostala?

Na základní škole jsem hrála 

tenis a zvažovala jsem, že bych 

zkusila nějaký týmový sport. Po 

přechodu na gymnázium jsem 

tam zkusila kroužek softbalu a za-

čalo mě to bavit tak, že jsem až do 

dneška nedokázala přestat.

Co vás na tomto sportu upou-
talo, že jste u něj zůstala?

Od začátku jsem na softu po-

tkávala skvělé lidi, se kterými mě 

bavilo trávit čas. Navíc jsme se 

já i moje spoluhráčky pod dob-

rým vedením rychle zlepšovaly, 

a začaly být v kadetské a junior-

ské kategorii úspěšné. Je skvě-

lé, když na sobě člověk pracuje, 

vidí výsledky svého úsilí a ještě 

si úspěchy může užívat v dobrém 

kolektivu.

Co byste poradila svým mlad-
ším spoluhráčkám, které by se 
jednou také chtěly do repre-
zentace probojovat?

Podle mě je v jakémkoliv sportu 

důležité na sobě neustále praco-

vat. Hledat na sobě chyby a způ-

soby, jak věci udělat lépe, ale zá-

roveň se umět pochválit, když se 

něco povede a mít z toho radost. 

Najít rovnováhu mezi hráčským 

sebevědomím a zdravě sebekritic-

kým přístupem je dle mého názoru 

jedním z mnoha klíčů k úspěchu. 

Joudrs mají v 17členném 
reprezentačním týmu téměř 
poloviční zastoupení, tedy nej-
více ze všech českých klubů. 
Čemu to přičítáte?

V Joudrs je dlouhodobě kladen 

velký důraz na kvalitní přípravu 

hráček a pro to nutné dobré zá-

zemí. Tréninky jsou dobře při-

pravené, od hráček se očekává 

zodpovědný přístup k přípravě 

ale zároveň jsou pro to vytvo-

řeny výborné podmínky. A také 

dlouhodobě jezdíme na zahraniční 

přípravné turnaje. Myslím, že i to 

je jedna z věcí, díky které máme 

možná oproti jiným týmům trochu 

náskok. 

Hlavní kouč českého týmu, 
Holanďan André Prins, vybíral 
z více než třicítky uchazeček 
o reprezentační dres. Co při 
nominaci rozhodovalo nejvíce?

Současný realizační tým klade 

velký důraz na útočné dovednosti 

hráček a na to, aby tým byl kom-

plexní jako celek. 

Jak moc náročná byla příprava 
národní týmu na šampionát?

Příprava na tento šampionát 

probíhá již od loňské sezóny, kdy 

se reprezentace ujal nový reali-

zační tým. V zimě i na jaře jsme 

absolvovali několik softbalových 

a dvě kondiční soustředění a těsně 

před šampionátem nás čeká účast 

na Pražském softbalovém týdnu. 

Krom toho máme za sebou mno-

ho společných tréninků. Všechno 

naše úsilí směřujeme k úspěchu 

na mistrovství Evropy. 

Jaké jsou cíle české reprezen-
tace?

Naším hlavním cílem je probo-

jovat se na mistrovství světa, kte-

ré se příští rok koná v Holandsku. 

Abychom toho dosáhli, musíme se 

na šampionátu umístit do třetího 

místa. Pokud bude v první trojici 

Holandsko, které má jako pořa-

datel účast na mistrovství světa 

zajištěnou, stačí nám skončit do 

čtvrtého místa. Myslím ale, že 

nemluvím jen sama za sebe, když 

řeknu, že naše vnitřní ambice míří 

ještě o něco výš.

Pomohla by vám k ní i podpora 
diváků?

Podpora diváků je pro nás velmi 

důležitá. Měla jsem již možnost 

hrát v domácím prostředí mistrov-

ství Evropy do 22 let, kde jsme 

získaly zlaté medaile. Hřiště bylo 

na naše zápasy obsypané fanouš-

ky, atmosféra byla nepopsatelná 

a byl to pro mě jeden z nejhezčích 

softbalových zážitků vůbec. Tě-

šíme se na šampionát v Čechách 

a doufáme, že nám fanoušci za-

chovají přízeň i letos. -red-

Vše o Mistrovství Evropy  
v softbalu žen 2013  

naleznete na  
www.euro2013.softball.cz

Tereza Jakešová doufá, že českému týmu pomohou diváci
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Karatista z Prahy 8 uspěl na MS
Mistrovství světa v karate seniorů a veteránů 

se letos konalo v Bukurešti, kterého se zúčast-

nilo 400 závodníků ze 33 zemí. Mezi nimi byl 

i Vladimír Panýrek, který závodil za SK MP Pra-

ha 8 a ve věkové kategorii nad 50 let získal zla-

tou medaili. Absolvoval  čtyři zápasy po třech 

minutách. Ve finále se utkal se závodníkem 

z Anglie, nad kterým jednoznačně zvítězil. Byl 

to nejhezčí zápas ve skupině. 

Vizitka  
Vladimíra Panýrka:
n závodní činnost od roku 1976

n 2x mistr republiky 

n vítěz Mistrovství Policií 2000 (Unitop)

n  druhý na mezinárodním turnaji  
Roma 1987

n druhý ve Velké ceně bohemia CUP
Vladimír Panýrek vystoupil  

v Bukurešti na nejvyšší post

Veterán ve stolním tenisu vyhrál v Brémách
V německých Brémách skončilo 1. června 10. 

mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise. 

Zúčastnilo se ho celkem 2744 aktivních hrá-

čů ze 41 zemí Evropy. Účastníků z Česka bylo 

112, z toho i čtyři občané s trvalým pobytem 

na Praze 8: Jitka Maršíková v kategorii 65 až 

69 let, Lumír Ruzha (85+), Vladimír Janeba 

(70-74) a Martin Hataš (50-59).

Nejúspěšnějším hráčem byl ve svých 86 le- 

tech Lumír Ruzha, který na tomto mistrovství 

získal dvě zlaté medaile. Zvítězil v soutěži jed-

notlivců, kdy v celé soutěži nepoznal porážku 

a jediný set ztratil až ve finálovém souboji 

s dalším účastníkem z Česka Oldřichem Fialou. 

Společně se svým německým spoluhráčem 

pak zvítězil i v turnaji čtyřher.

Pro Ruzhu to nejsou první medaile. Celkem 

jich za svoji stolně tenisovou kariéru na tako-

výchto akcích vybojoval již 23. Na mistrovstvích 

světa deset a na mistrovstvích Evropy 13. Po-

dobného úspěchu jako letos dosáhl také v roce 

2002 ve švýcarském Luzernu, kde získal svou 

první zlatou medaili a hned k ní přidal i druhou. 

Tehdy to bylo v kategorii 75 až 79 let.

Sport je jeho celoživotní vášní. Původně chy-

tal lední hokej, a to nejvýše 2. ligu za Slavii Pra-

ha, kde později působil také jako trenér mlá-

deže. Stolní tenis začal hrát až přibližně v roce 

1971. A i v něm to dotáhl až na úroveň 2. ligy, 

kterou hrál jednu sezónu v Klánovicích. Nejvíce 

si ale cení výše zmíněných úspěchů na veterán-

ských mistrovstvích, kterých se účastní od roku 

1986. A již nyní, krátce po skončení toho letoš-

ního, plánuje účast na dalším mistrovství světa, 

které se uskuteční příští rok v novozélandském 

Aucklandu. Není jen aktivním hráčem ale také 

předsedou Českomoravského klubu veteránů 

ve stolním tenise. -red-Lumír Ruzha (vpravo) se svým finálovým soupeřem Oldřichem Fialou
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Oddíl házené Sokola Kobylisy je jedním z nej-

starších sportovních oddílů v Praze 8. I posled-

ní sezóna patřila k těm velmi úspěšným v jeho 

bohaté sportovní historii.

Pragocup 2013
Mužstvo staršího dorostu se letos účastnilo tur-

naje Prague Handball Cup 2013. Tato evropská 

přehlídka mládežnické házené se může nazý-

vat bezmála neoficiálním mistrovstvím Evropy 

a i letos byla k vidění špičková mužstva starého 

kontinentu i ze světa. Jen pro informaci několik 

základních údajů: Prague Handball Cup 2013 se 

zúčastnilo 410 družstev z 22 zemí celého svě-

ta. Bylo sehráno 1587 utkání na 29 hřištích 

v pražských halách. Zúčastnilo se jej přes 6400 

účastníků. Utkání řídilo okolo 170 rozhodčích. 

Na organizaci se podílelo přes 300 pořadatelů.

Sokol Kobylisy si dokázal poradit v základní 

skupině se silnými mužstvy Sokol Přerov HC, 

MHáK Martin, HSG Marbach-Rielingshausen, 

TSV Friedberg a podlehl pozdějšímu finalisto-

vi Pole Espoir Nimes (FRA). Mezi nejlepší zá-

pasy sezóny pak patřil boj s dánským Viby IF 

(11:11). Bohužel prohrané zápasy s WAT Atz-

gersdorf a Duklou Praha zastavily naše házen-

káře před branou finálových bojů. 

II. liga staršího dorostu
Mužstvo starších dorostenců obsadilo v druhé 

nejvyšší soutěži solidní čtvrté místo. Mezi nej-

lepší střelce soutěže se zařadili Lukáš Janou-

šek (88 gólů), Michal Plesl (71) a Jakub Remer 

(49). Na výsledcích našeho družstva se pode-

psalo, že někteří hráči se současně nastupovali 

za prvoligovou Duklu Praha. Nicméně zápasy 

s ústeckými Tygry, Lokomotivou Louny nebo 

TJ Náchod patřily k tomu nejlepšímu, co bylo 

možné na našem obvodě v házené vidět.  

Žákovská družstva
Pro naše nejmladší sezóna skončila turnajem 

Fotolab Cup hraným na hřišti Lokomotivy Vr-

šovice. Mužstvo se již v podstatě sehrávalo na 

další ročník žákovské ligy a tak lze brát celkové 

čtvrté místo jako dobrý příslib pro další přípra-

vu. Chlapci si opakovali některé herní signály, 

když bylo nutné zaplnit mladšími hráči mezery 

v sestavě po těch, kteří postoupili do vyšších 

věkových kategorií.

V další sezóně budeme hrát soutěž mužů, 

žákovskou ligu, dorosteneckou ligu i nejmenší 

kategorii 4+1. Právě toto varianta házené byla 

vytvořena pro nejmenší adepty tohoto rych-

lého a dynamického sportu. Hraje se na men-

ším hřišti (polovina standardního hřiště), na 

kterém jsou menší a lehčí brány a s měkkým 

gumovým míčem. V této kategorii se hráči učí 

postupně získávat všechny vlastnosti dobrého 

hráče házené: rychlost pohybu i v rozhodová-

ní, sílu a smysl pro kombinaci.

Ti z vás, kteří chcete přihlásit vaše dítě do od-

dílu házené, se můžete obrátit na trenéra Tomá-

še Juřicu, tel: 776 204 733 nebo Ivan Androníka, 

tel: 602 210 092. Prohlédnout si můžete i http://

sokol-kobylisy-hazena-cz.webnode.cz. -red-

V Kobylisích 
hrají házenou 
v podstatě 
všechny 
věkové 
kategorie,  
včetně 
starších žáků

Aktivní  
prázdniny pro 
děti na Ládví
Beachklub Ládví pořádá prázdninové sou-

středění v plážovém volejbalu pro děti. 

Beach volejbalový kemp proběhne formou 

příměstského tábora, kempy jsou určené 

pro děti od 6 do 18 let. Děti budou rozdě-

leny do skupin podle věku a sportovní sou-

středění je zpestřené výukou angličtiny.

Turnus I.: od 8. do 12. července

Turnus II: od 19. do 23. srpna

Turnus vždy začíná v pondělí ráno  
a končí v pátek odpoledne.

Program prázdninových  
beachvolejbalových kempů:

8:30–9:00 Příchod

9:30 Dopolední tréninková jednotka

11:00 Relaxace (k dispozici doplňko-
vé sporty jako badminton, pétanque, 
trampolína)

11:30 Oběd

12:00 Video

13:00 Výuka AJ - výuku garantují lektoři 
z jazykové školy Fresh School

14:00 Odpolední tréninková jednotka

16:00–16:30 Svačina a vyzvednutí 
rodiči

Cena beachvolejbalového kempu:  
1900 korun 

Cena kromě kurtů, míčů a tréninkových 
jednotek zahrnuje i pitný režim, oběd, 
svačinu a výuku angličtiny. 

Přihlášky a další informace  
na www.beachklubladvi.cz.

Sokol Kobylisy ukončil  
celkem povedenou sezónu

Děti čeká v beachvolejbalovém areálu  
bohatý program
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V dřívějším vydání měsíčníku 

Osmička jsme se věnovali otáz-

ce rozvodu manželství. Dnes na 

toto téma navážeme problemati-

kou vypořádání společného jmě-

ní manželů. (SJM) 

Součástí SJM je majetek či zá-

vazky nabyté některým z manže-

lů nebo jimi oběma společně za 

dobu trvání manželství. Majetek 

či závazky z doby před uzavře-

ním manželství SJM netvoří, stej-

ně jako majetek získaný dědic-

tvím, darem nebo nabytý jedním 

z manželů za majetek náležející 

do jeho výlučného vlastnictví. 

Ze zákona také nejsou součás-

tí SJM závazky patřící výhradně 

jednomu z manželu nebo závaz-

ky přijaté jedním z manželů bez 

souhlasu druhého, pokud tyto 

závazky přesahují míru přiměře-

nou jejich majetkovým poměrům 

manželů.

Vypořádání SJM je možné pro-

vést dohodou již v rámci rozvodo-

vého řízení, přičemž záleží jen na 

vůli manželů, jakým způsobem si 

nabytý majetek rozdělí. Je možná 

i dohoda, dle níž jeden z manželů 

neobdrží ničeho. Dohodu o vypo-

řádání je možné uzavřít i po roz-

vodu a to v písemné formě. Týká-

li se dohoda nemovitosti, nabývá 

účinnosti dnem vkladu do kata-

stru nemovitostí. Dohodou však 

nemohou být dotčena práva věři-

telů. Mají-li tedy manželé závazek 

v SJM a dohodnou se, že jej bude 

nadále hradit jen jeden, tak i pře-

sto se může věřitel domáhat hra-

zení i po druhém. Avšak poté má 

druhý z manželů právo požadovat 

zaplacenou částku po prvním. 

Nedojde-li k uzavření doho-

dy, provede vypořádání na ná-

vrh některého z manželů soud. 

Obecně vychází z toho, že podíly 

obou z manželů na SJM jsou stej-

né. Nicméně existují důvody pro 

odchylný postup, kdy soud může 

zohlednit příčiny rozvratu man-

želství, péči manželů o rodinu či 

například gamblerství.

Pokud nedojde do tří let od 

nabytí právní moci zániku SJM 

k jeho vypořádání dohodou nebo 

podáním návrhu k soudu, pak 

movité věcí náleží tomu z manže-

lů, který je výlučně užívá. Ostat-

ní movité věci a nemovitosti jsou 

v podílovém spoluvlastnictví se 

shodnými podíly obou manželů. 

Totéž platí i o závazcích.

Finančně i časově méně nároč-

né je uzavřít dohodu, avšak ta 

není někdy vzhledem k vzájem-

nému postoji manželů možná. 

Jak sepis dohody, tak žaloby na 

vypořádání SJM doporučujeme 

konzultovat s odborníkem, neboť 

případné pochybení může zna-

menat nevratnou ztrátu nároku 

na majetek. 

Pro bližší dotazy nás ne-
váhejte kontaktovat na tel. 
724 784 302, využít bezplat-
nou online právní poradnu, 
případně navštivte jednu 
z našich poboček.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

JAK SE SPRAVUJE ČESKá REPUBLIKA?

Komise rady
Vedle zastupitelstva, rady a výborů zastupitel-

stva se na řízení městské části podílejí i komi-

se rady. Členy komisí rady jmenuje rada svým 

usnesením. Členy komisí jsou jak zastupitelé, 

tak i odborníci z řad občanů. Každá rada ustano-

vuje komise podle svých potřeb, protože komi-

se jsou jejím poradním orgánem. Jsou většinou 

zaměřeny podle odvětví (například komise do-

pravní, bytová, územního rozvoje, majetková), 

ale mohou být i jednoúčelové (například pro vý-

stavbu rozhledny nad městem). Komise ve své 

oblasti řeší problémy městské části. U dopravy 

je to třeba vedení linek MHD, parkování, návrh 

objízdných tras při větších uzavírkách. Na zá-

kladě projednání dává komise radě doporučení, 

jaké má zaujmout k problému stanovisko a jak 

by mělo znít usnesení. Většinou se rada řídí sta-

noviskem příslušné komise, ale není to vždy.

Složení komisí ze zastupitelů a odborníků 

z řad občanů má velký význam, protože se 

v komisích potkávají různé názory a řešení 

od stoprocentních profesionálů po názory lidí, 

kteří se o danou problematiku zajímají. Sto-

procentně platí „víc hlav, víc rozumu‟. Obča-

né, kteří jsou v komisích, mají možnost poznat 

chod úřadu zevnitř a seznámit se s procesy 

řízení městské části. Práce v komisi v řadě pří-

padů vede k tomu, že se člověk začne zajímat 

o chod věcí veřejných a s řadou členů komisí 

jsem se setkal volbách v zastupitelstvu.

Na závěr dnešního povídání bych rád po-

přál všem příjemné prožití prázdnin, hodně 

sluníčka a minimum deště. Příště několik slov 

o tom, co je to přenesená působnost a veřej-

noprávní smlouva.  

 Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/,  
www.praha8.cz

Za distribuci měsíčníku Osmička  
zodpovídá Česká pošta, s. p.

V případě, že Vám časopis  
nedošel do schránky,  
nebo jste jej obdrželi pozdě,  
stěžujte si u svého pošťáka.
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ZDARMA

www.prah
a8.cz 

červenec 2
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radnice  školství   zdravotní  a sociální  péče  bezpečnost   sport

Povodeň  
ve znamen

í Rokytky 

Více na str
. 2–8

Radnice dá
l  

škrtá hern
y  

Více na str. 9

KD Krakov
  

dostane  

novou tvář
 

Více na str. 10

Děti se lou
čily  

se školkam
i 

Více na str. 24

  ÚMČ Praha 8, infocentrum,  
tzv. „Bílý dům‟, U Meteoru 6,  
Praha 8 - Libeň

  ÚMČ Praha 8, Libeňský zámek,  
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň

  Nemocnice Na Bulovce,  
Budínova 2, Praha 8 - Libeň

  Dětský klub Karlík, Kollárova 6, Praha 8 - Karlín

  Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8 - Kobylisy

  Kulturní dům Ládví, Burešova (Binarova) 1661/2, Praha - 8 Koby-
lisy

  Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8 - Kobylisy

  Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8 - Bohnice

  Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Troja

  Psychiatrická léčebna Bohnice (hlavní budova),  
Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

  od listopadu 2012 Chaberský dvůr ,  
Hrušovanské náměstí 253/5, Praha - Dolní Chabry, 184 00

Osmička
je k dostání  
pravidelně také  
na následujících  
místech:
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Nově narozené děti Jubilea

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.

KVěTEN 2013

n  Dne 31. května 
oslavili manželé 
Josef a Věra 
Martínkovi 
zlatou svatbu. 

ČERVEN 2013 

n  Dne 6. června 
oslavili manželé 
Bohumil a Lud-
mila Zieglerovi  
60 let společné-
ho života. 

n  „Šťastná  
třináctka‟  
Před šedesáti lety 
13. června ve  
13 hodin uzavřeli 
sňatek v Libeň-
ském zámečku 
manželé ctibor 
a Hana Vrbic-
kých. Do dalších 
let společného života přejeme zdraví 
a dny plné pohody. Synové Pavel, Petr 
a neteř Hanka s rodinami.

  
ČERVENEC 2013 

n  Dne  
27. července 
oslaví své  
91. narozeniny 
paní Blažena 
Hošková. 
Hodně zdraví, 
štěstí přeje 
dcera Jana 
a syn Josef.

LEDEN 2013

Šula Petr

ÚNOR 2013

Tichý Antonín

Kopejtková Ella

Hušák Rostislav

BřEZEN 2013

Brabcová Eliška 

Dostálíková Anna

Holubová Eliška

Hobžová Victoria

Hubka Ondřej 

Kaplanová Ella 

Krejčíková Adéla 

Knap Martin

Miláčková Josefína 

Smrž Karel Mateo

Uhlířová Eliška 

DUBEN 2013 

Bartík Šimon 

Čanková Nikol

Földeš Matyáš

Janulík Tiep Vojtěch 

Komárek Jakub  

Štěpánová Vilma 

KVěTEN 2013

Kuthanová Julie 

Kulovaná Viktorie 

Mašek Karel

Mrázek Matěj 

Rambousková Ella

Truhlář Daniel

Smékalová Jana 

ČERVEN 2013

Bělina Bert

Klas Kristián 

Elyildirim Adéla 

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, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.  
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.  
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Zábava

Sudoku (snadné)

8 9 6

1 58 2

52

3 2 4

4 7

6 5 3

91

6 24 9

8 6 3

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Mistrovství Evropy v softbalu žen

Výherci, kteří obdrží vstupenky pro dvě osoby na Karlínské filmové léto, jsou: 
Robert Drtina (Praha 8), Jindra Plevková (Praha 8), Lenka Zimová (Praha 8), 
Zuzana Řádová (Praha 8), Vlasta Filařová (Praha 8), Vladimir Bauer  
(Praha 8), Simona Procklová (Praha 8), Václav Podzimek (Praha 9),  
Miroslav Horský (Praha 8) a Marie Fialová (Praha 8).

Správné znění tajenky z červencového čísla nám zašlete nejpozději  
do 31. července 2013 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35,  
Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Trojice vylosovaných výherců obdrží čaj 
Sonnentor dle vlastního výběru a domácí koláč 
z obchůdku Čekanka, Urxova 10, Praha 8-Karlín. 
Ceny budou k vyzvednutí přímo na prodejně.
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MALíř – LAKÝRNíK. ŠTUKOVáNí 
A TAPETářSKé PRáCE.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.  
www.malir-zenisek.cz

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

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

PROVEDU LAKÝRNICKé 
A MALířSKé PRáCE.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

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

RIZIKOVé KáCENí, řEZ 
STROMů. ZAHRADy.  
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

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

PLyNAř – INSTALATéR – 
TOPENář – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů a plynové 
revize. Tel.: 603 93 70 32.  
Vladimír Tymeš.

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

KáCíM ČISTíM ZAHRADy, 
SEKáM. Tel.: 603 833 107. 

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

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

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

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

ČALOUNICTVí, MATRACE  
NA MíRU, KOŽENKy, POTAHOVé 
LáTKy, MOLITANy a ostatní 
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,  
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00, 
14.00 – 18.00. Tel.: 724 060 603.

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

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

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

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

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

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

SEVERNě OD PRAHy 8,  
v obci Zdiby prodám parcelu  
na RD, 956 m2, cena 1150,- Kč/m2. 
Stavba za 2 roky.  
Tel.: 602 312 212, 602 215 014. 

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

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

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

VEŠKERé MALířSKé 
A LAKÝRNICKé PRáCE,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

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

CCA 8.000,- ZAPL. za zlatou 
ruskou minci10 Rb., min. 6.000,- za 
st. svatovacl. dukát. Koup. st. stř. 
předměty, zl. šperky atd. kval. ob-
razy čs. mistrů. INTERANTIK Pha 9, 
Pod pekárnami 3. Tel.: 283 893 334, 
605 829 440. Nákup út až pátek.  

STROPNí SUŠáK PRáDLA, 
montáž na míru. Tel.: 602 273 584. 

NABíZíM MALíŠKé  
a lakýrnické práce + štukování, 
stěrkování. Tel.: 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz. 

KNIHy A KNIŽNí POZůSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

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

BIKEMARAST.CZ  prodej a servis 
jízdních kol. Novovysočanská 589/7 
– vchod: Skloněná.  
Tel.: 776 346 435.    

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

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

HODINOVÝ MANŽEL  
– řemeslné práce v domácnosti. 
Tel.: 774 908 240.

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

SOUKROMé LEKCE ANGLIČTINy 
A NěMČINy. Tel.: 739 677 891. 

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

ZAHRADy,  
trvalkové záhony, údržby.  
www.zahradyrevit@seznam.cz.  
Tel.: 604 928 069.  

KOUPíM FELICII.  
Tel.: 602 123 253. 

FABII, OCTAVII – koupím horší 
i havarovanou. Tel.: 702 095 533. 

MALířSKé A LAKÝRNICKé 
PRáCE P-8. Doprava a rozpočet 
zdarma. Kvalita, spolehlivost.  
Tel.: 723 984 693. 

KLEMPířSTVí POKRÝVAČSTVí 
NáTěRy. Kvalitní opravy  
i nové střechy. Tel.: 605 350 665. 
www.strechyjarnov.cz. 

ZAKáZKOVá VÝROBA NáByTKU, 
zaměření, konzultace, doprava 
zdarma. Tel.: 775 130 866.

POLIMONT PRAHA.  
Výroba, opravy nábytku  
za rozumné ceny. Tel.: 774 443 485. 
www.polimont.cz

VÝŠKOVé PRáCE – vše ve 
výškách. www.svetliky-stity.cz.  
Tel.: 777 654 799.  

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

TRUHLář S PRAXí nabízí výrobu 
i menšího nábytku, kuch. linek či 
opravy v domácnosti či chatě.  
Tel.: 775 034 757.

PříMÝ ZáJEMCE KOUPí dva byty 
v Preze 2, 3, 8, 10, 11 – menší 
1 – 2 + 1 a větší 3 – 4 + 1, platba 
hotově, na vystěhování nespěchám, 
lze i zadlužený nebo před 
privatizací. Tel.: 775 733 815. 

MyTí OKEN, čištění koberců 
a čalouněného nábytku.  
Tel.: 604 711 750. 

!! STěHOVáNí !! Stěhování 
všeho druhu, odvoz nepotřebných 
věcí k likvidaci. Doprava po Praze 
zdarma. Tel.: 777 227 840. 

JESLE ŠKOLKA Korálek, 
www.jesleskolkakoralek.cz,  
výborné reference,  
tel.: 605 132 696. 

ANGLIČTINA -  KONVERZACE – 
doučování. Byl jsem 10 let v GB. 
Tel.: 603 908 249. 
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PřEVODy ByTů DO 
VLASTNICTVí, prohlášení 
vlastníka, stanovy BD  
dle nového OZ, zakládání SVJ.  
Tel.: 724 304 603.  

ZNALECKé POSUDKy – bytů, rd, 
chat, garáží a pozemků pro účely 
daňové a dědické, rychle a levně. 
Eduard Hölzel, 602 618 470. 
holzel@centrum.cz

MASáŽNí TERAPIE u metra 
Kobylisy. Různé techniky práce 
s bolestivými stavy, léčebné zábaly. 
www.prahamasaz.cz.  
Tel.: 773 203 325, 777 204 438. 

ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVy kontrola elektro-
instalací v panelových bytech, 
odstranění závad, revize.  
Tel.: 608 278 778.,  
email: elektrobyty@gmail.com. 

SEKáME ZAROSTLé POZEMKy 
naší technikou. Tel.: 724 006 275. 

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

MALířI, TAPETářI, ŠTUKATéřI. 
Malování od 20,- /m2, štukování  
od 80,- Kč/m2. Pokládka plovoucích 
podlah. Tel.: 721 687 726. 

PřIJMU PRODAVAČKU DO 
TABáKU P8. Tel.: 773 220 024.

MASáŽE LáDVí – klasická,  
čínská, láv.kameny, baňky, moxa, 
Dornova metoda, kineziotaping, 
lymfodrenáž. Tel.: 284 688 918, 
608 056 067. 

ÚČETNICTVí, AUDIT, DANě. 
Zpracování daň. přiznání.  
Ing. Pavel Síč, tel.: 605 240 767, 
www.psaudit.cz

PRONAJMU GARáŽ  
v ul. Famfulíkova.  
Tel.: 724 323 112. 

KVALITA Z NěMECKA – dovoz 
drogerie, kosmetiky, potravin.  
Výdej objednávek – Katovická 409. 
www.kvalitaznemecka.cz

PRAVIDELNé SEKáNí TRáVy 
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275. 

ČIŠTěNí KOBERCů A NáByTKU 
extrakční metodou.  
Zkušenosti, respekt k důchodcům.  
Tel.: 724 006 275. 

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

KyTAROVÝ VIRTUOS MILAN 
ZELENKA  Prof. HAMU dává 
soukromé lekce. Tel.: 731 270 012. 
www.milanzelenka.uvadi.cz.
 
TVORBA wEBOVÝCH STRáNEK, 
redakční systémy, e-shopy, grafické 
práce, domény, webhosting, vývoj 
software, jitka-vachtova.cz

(Placená inzerce) (Placená inzerce) (Placená inzerce)
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HLEDáM GARS. – 2+1  
v Praze max do 11 000 nebo  
3+kk – 4+1 do 13 000 vč. popl. 
Tel.: 603 257 202. 
 
ASISTENTKA řED. EKONOMIKy, 
projekce hledá uplatnění.  
Tel.: 732 648 880. 
 
řEMESLNé PRáCE – LEVNě: 
Malování, instalatérské,  
zednické aj. domácí práce.  
Tel.: 602 835 102.
 
VEŠKERé ÚKLIDOVé 
A ZAHRADNICKé PRáCE  
– levně. Tel.: 604 512 297.
 
PRODáM 2 GARáŽOVá STáNí 
v OV, v novostavbě domu 
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.  
Cena za obě stání 299 000,- Kč. 
Tel.: 603 113 113.
 
ČISTíME KOBERCE,  
postele, matrace, sedačky, křesla 
a židle mokrou metodou profi 
stroji Karcher – zbavte se prachu 
a roztočů, které nevidíte, ale pořád 
jsou s Vámi. Rychle, kvalitně, 
levně. Doprava Praha 8 ZDARMA. 
Objednávky na tel.: 777 717 818. 
www.cistimekoberce.cz.
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