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Dostavba Šutky se
blíží, přípravy finišují
V plném proudu pokračují přípravy na dostavbu plaveckého areálu
Šutka v Troji. Hotové jsou demolice části letitých železobetonových
konstrukcí, průzkumy pozemku
a rozestavěné budovy, vyčištění
stavby i její zabezpečení. Stavební
povolení by projekt mohl získat již
na podzim letošního roku. Město
počítá, že si Pražané ve zbrusu
novém padesátimetrovém bazénu
zaplavou do tří let.
„Ještě v loňském roce odborníci pracovali na technických, statických a geologických průzkumech pozemku a budov
rozestavěných již od osmdesátých let.
U staticky nevyhovujících železobetonových konstrukcí jsme museli provést
drobné demolice. Pozemek jsme navíc
vyklidili a vyčistili, odstranili nálety.
Stavbu jsme také znovu oplotili,
a zabránili tak bezdomovcům či sprejerům pohybovat se po budovách.
Staveniště hlídá služba,“ uvedl náměstek
pražského primátora Pavel Klega.
Odborníci zároveň provedli přesné geodetické měření, zmapovali stávající
inženýrské sítě a veškerou výkresovou
dokumentaci převedli do digitální formy.
„Rozsáhlé průzkumy prokázaly, že nosná
konstrukce stávajícího železobetonového
torza staticky vyhovuje a můžeme krytý
bazén dostavět. Bude ale nutné odstranit
všechny příčky, izolace a další zastaralé
dostavby. Inženýrské sítě na pozemku
musíme vybudovat zcela nové, jsou buď
ve velmi špatném stavu nebo zkrátka
chybějí,“ sdělil náměstek. Magistrát bude

také muset rozhodnout, co udělá s objemnými navážkami zeminy na pozemku.
Projektové studie na dostavbu areálu
město v loňském roce již veřejnosti představilo. Letos budou projektanti připravovat podklady pro získání stavebního
povolení. „Ihned poté můžeme vypsat
výběrové řízení na zhotovitele stavby
a počítáme, že práce by mohly začít na
jaře příštího roku, samozřejmě v závislosti na finančních prostředcích města,“
řekl Klega.
V první fázi město zhruba do tří let
dostaví stávající objekt Šutky s padesátimetrovým krytým bazénem a hledištěm
pro zhruba 400 osob a s dětským
výukovým bazénem. Celkové náklady se
odhadují zhruba na 350 milionů korun.
Železobetonové torzo areálu s 50 metrovým bazénem stojí v Praze 8 již z dob
minulého režimu, od roku 1987. Stavba
se několikrát zastavila, naposledy v roce
1996 kvůli restituci některých pozemků.
Ty město nakonec za 30 milionů vykoupilo, ale práce se znovu nerozjely.
Praha nejprve marně hledala schopného
soukromého investora a nakonec se
rozhodla na jaře roku 2002 dostavět
bazén z městských peněz. Povodně
v srpnu 2002 ale tento záměr odsunuly
načas do pozadí.
V červnu loňského roku město představilo studii, která posuzuje dostavbu
plaveckého areálu Šutka s možností
využití areálu jak pro rekreaci občanů, tak
pro potřeby případných olympijských
her. O jejich pořádání Praha usiluje
v letech 2016 či 2020.
-vk-

Vážení
spoluobčané,

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8

Společnost Immorent ČR před několika dny
představila budoucí podobu svého projektu, který má vyrůst na místě bývalé budovy
Českého statistického úřadu. Více informací na str. 2.

U katastrálního úřadu může vzniknout parkoviště P+R
Osmá městská část požádala dopisem Technickou správu komunikací, aby zařadila lokalitu u metra Kobylisy do seznamu míst, kde by v nejbližší
době mělo být vybudováno parkoviště P+R.
„Technická správa komunikací plánuje výstavbu nových parkovišť P+R. Oblast metra Kobylisy, konkrétně se jedná o roh ulic Klapkova a Pod Sídlištěm, je
jednou z reálných možností, kde by mohlo parkoviště vzniknout. Městská část Praha 8 tam výstavbu parkoviště P+R podporuje,“ uvedl radní MČ Praha 8
Tomáš Mrázek. Na území Prahy 8 v současnosti fungují dvě parkoviště P+R, a to u stanice metra Ládví a na Palmovce. Samotná oblast kolem Kobyliského
náměstí projde v nejbližší době změnou v dopravním režimu. Ta se bude týkat jednak zjednosměrnění vybraných komunikací, jednak osazení dopravních
značek se zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu. Cílem je zkomplikovat situaci těm, kteří zde chtějí krátkodobě zaparkovat. Změna bude naopak přínosem
pro místní obyvatele, kteří se dočkají zklidnění dopravy v této lokalitě.
-hš,tk-

Prodloužení metra přinese řadu dopravních změn
Otevření nových stanic metra na trase C bude znamenat mnoho změn v oblasti povrchové dopravy. Poprvé metro vyjede do nových stanic
Střížkov, Prosek a Letňany 9. května odpoledne. Pravidelný provoz povrchové dopravy na nových trasách začne o den později. „Dokončili jsme
projednávání návrhu nového linkového vedení povrchové dopravy s dotčenými úřady na území hl. m. Prahy. Konečný návrh představuje kompromis, na kterém se Ropid dohodl s jednotlivými městskými částmi a kromě úspor v povrchové dopravě souběžné s metrem přináší i mnoho
dílčích zlepšení,“ prohlásil vedoucí odboru marketingu firmy Ropid Filip Drápal.
Podle něj byly změny v autobusové dopravě připravovány s cílem minimalizovat nutnost úspor v povrchové dopravě kvůli souběžně vedené trase metra. „I přes požadavek ušetřit výkony v povrchové
dopravě se nám podařilo zachovat alespoň hlavní směry současné poptávky cestujících, kterým nebude
vyhovovat nový úsek metra pro jejich cesty a jejichž cíl leží mimo nové stanice. Z výše uvedených
důvodů nemohl být zachován stávající rozsah provozu tam, kde je nový úsek metra v souběhu s původním linkovým vedením autobusů. Při návrhu změn jsme uplatňovali zásadu zachování páteřních autobusových linek s krátkým intervalem a atraktivními trasami, které vystihují hlavní směry poptávky cestujících nepoužívajících metro C,“ řekl Drápal. Ropid při tak velkých změnách v povrchové hromadné
dopravě může jen těžko předvídat změnu chování cestujících a přesně nastavit jízdní řády, aby odpovíAutobus číslo 187 pojede
daly novým přepravním požadavkům. Firma proto bude ihned po provedení změn situaci sledovat a po
9. května naposledy.
jejím vyhodnocení jsme připraveni upravit jízdní řády podle aktuální potřeby.
Drápal se domnívá, že cestování hromadnou dopravou z Bohnic do centra metropole je ve špičkách už nyní rychlejší než automobilem. Jízda autobusem
ke stanici metra Kobylisy podle něj trvá kolem deseti minut, za stejnou dobu se lidé dostanou metrem do středu města. „Jízda automobilem je mnohdy i o půl
hodiny delší,“ prohlásil. Pro autobusy je v Čimické ulici vyhrazen jízdní pruh a měly by mít zajištěnu takzvanou zelenou vlnu na všech sedmi křižovatkách.
Řidiči automobilů se naopak musejí potýkat s kolonami v Zenklově ulici a v ulici V Holešovičkách. -tk- Další informace o změnách v dopravě na str. 3
Foto: M. Mařatka

teď anebo už asi nikdy! Právě to
mě napadá, když slyším slovo
Šutka. Město přislíbilo rychlou
dostavbu plaveckého areálu, tak
snad to tentokrát konečně vyjde. Nic by tomu nemělo
bránit a věřím, že většina občanů nejen Prahy 8 si bude
moci více než zhluboka oddychnout.
Nerad bych totiž, aby se tento „pomník“ doby dávno
minulé i současné stal skutečnou noční můrou generací.
Živě si vzpomínám, jak jsem jako mladý muž zíral na
staveniště, kde se nic nedělo. Bohužel stejný pohled se
ještě před několika měsíci naskýtal i mým dětem. Snad
kolem nebudou chodit i moji vnuci.
V teplejších dnech ale naštěstí můžeme využít otevřený
bazén poblíž Stírky, zřejmě nejmodernější v metropoli.
Doufejme, že do avizovaných tří let klesne na druhou
příčku. Hned za Šutku. Držme si palce.
Krásný začátek jara přeje

FUTURAMA ODKRYLA TVÁŘ
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

dostupností, v přímém dosahu metro stanice
Invalidovna, tramvajové zastávky a je zde snadné
napojení z ulice Sokolovské na pražskou severojižní magistrálu.
„Futurama Business Park je dosud naším
největším kancelářským komplexem,“ řekl Tomáš
Velemínský, jednatel společnosti Immorent ČR.
Tato developerská společnost již dokončila
kancelářský projekt Avenir Business Park v Praze 5
a v současnosti staví na Pankráci dvojici
kancelářských budov spojenou proskleným atriem
s názvem Gemini (Blíženci).
Český statistický úřad prodal své dřívější sídlo
skupině Immorent v roce 2005 za 371 milionů
korun. Šlo tehdy o jednu z nejvýznamnějších
transakcí roku. Areál tvořily před demolicí tři
propojené třípodlažní administrativní budovy, dva
pavilony s kuchyní a jídelnou a několik přístaveb.
Základní část areálu byla postavena v letech 1946
až 1948 jako nouzové stavby. Rekonstrukci
a plánovanou dostavbu v letech 1997 až 2002 zastavila povodeň v létě 2002, při které sahala voda
nad úroveň prvního patra.
„Karlín je pro developery velkou výzvou,“
prohlásil Velemínský. „Ke spolupráci jsme přizvali
architekta Vladimíra Krátkého ve spolupráci
s architektonickým atelierem Studio Acht,“ dodal.
Futurama Business Park navazuje svojí architekturou na industriální odkaz a charakter Karlína.

Brána recyklace v Praze 8
Stejnojmenná netradiční výstava zaměřená na třídění
odpadu a jeho následné využití je až do konce dubna
k vidění na radnici osmé městské části. „Ekologické
nakládání s odpady je pro nás velmi důležité,“ řekl zástupce starosty Prahy 8 Josef Vokál. „Odpad se třídí ve
všech veřejných budovách MČ Praha 8 a chceme i touto
cestou ukázat obyvatelům Prahy 8, že z tříděného odpadu
mohou vzniknout hezké věci.“ Na celém území Prahy 8
jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, které
provozuje Magistrát hl. města Prahy.

Čtyři budovy s půdorysnou stopou ve tvaru písmene
„U“ jsou tvořeny pětipodlažními cihlovými bloky
s fasádou z režného zdiva. Výrazným prvkem jsou
uskočená okna různých šířek, která svou pravidelnou nepravidelností osvěžují fasádu budov.
Poslední budova, uzavírající areál z jižní strany, je
svým provedením ze skla a kovu v přímém kontrastu s dominantním prvkem cihly.
„Jednotlivé budovy jsou navrženy tak, že mezi
sebou tvoří ulice se vzrostlou zelení, uprostřed
areálu protéká říčka, vrcholící kaskádou ve vstupu
do areálu. Futuristickou dominantou areálu je
dvoupodlažní budova organického tvaru oblých
linií,“ popsal svůj projekt Krátký. Celý projekt bude
stavět firma Züblin stavební.
-vk-

Radnice zahájila doplňkové
čistění komunikací
Rada osmé městské části schválila využití pěti milionů korun na úklid místních
komunikací v deseti vybraných lokalitách obce. „Stejně, jako v předchozích
letech, i letos jsme v rozpočtu vyčlenili peníze na úklid komunikací, který bude
doplňovat úklid prováděný Technickou správou komunikací. Probíhat bude
zejména během prázdninových měsíců a bude se jednat především o ruční úklid,
který je mezi automobily nejefektivnější. Úklidem projdou i chodníky,“ sdělil
radní MČ Praha 8 Tomáš Mrázek. „Část úklidu však byla zahájena již
v březnu,“ dodal radní.
Do seznamu deseti lokalit byly vybrány oblasti, kde dochází k největším nepořádkům - čtyři v Karlíně, čtyři v Libni, okolí metra Ládví a metra Kobyliské náměstí.
Během léta se z prostředků bude hradit i případné kropení, k němuž se přistupuje
kvůli zvýšené prašnosti.
-hš-

Foto: M. Mařatka

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány
již během dne, který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: ipodec@ipodec.cz. Úplný
seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový
odpad najdete na www.praha8.cz.

Karlín, jedna z nejperspektivnějších částí české
metropole, získá další moderní budovy. Místo
bývalého Českého statistického úřadu vyroste
nové kancelářské centrum, které zvýší prestiž
Městské části Praha 8. Již tento měsíc zahájí
společnost Immorent ČR výstavbu nového
administrativního centra Futurama Business
Park v blízkosti metra Invalidovna. Ambiciózní
projekt vyroste na celkové ploše pozemku 27 780
čtverečních metrů mezi ulicemi Sokolovská,
Molákova a Za Invalidovnou.
Pět kancelářských budov nabídne po svém
dokončení více než 40 tisíc čtverečních metrů
kanceláří k pronájmu. Výstavba celého administrativního komplexu proběhne ve třech fázích. První
zahrnuje výstavbu dvou kancelářských objektů
a budovu s restaurací, kavárnou a kantýnou, které
nabídnou plochu 16 tisíc čtverečních metrů. Tato
fáze výstavby má být nájemcům k dispozici
v květnu 2009.
Dokončení celé výstavby Futurama Business
Parku se předpokládá v roce 2011.
Součástí areálu bude 497 podzemních parkovacích míst a přibližně 40 parkovacích míst
s venkovním stáním.
Stále rozvíjející se Městská část Praha 8 je vyhledávanou lokalitou, kam směřují velké, střední
i menší společnosti a hledají zde svá sídla. Futurama
Business Park vyroste v lokalitě s velmi dobrou

Foto: M. Mařatka

DUBEN – ČERVEN 2008
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova – Malého
13. 5., 17. 6.
Kollárova (ul. Křižíkova a Pernerova) 15. 4., 20. 5., 24. 6.
Pobřežní – U Nádražní lávky
22. 4., 27. 5.
Pernerova – Šaldova
29. 4., 3. 6.
Pobřežní – Thámova
6. 5., 10. 6.
Petra Slezáka – Urxova
13. 5., 17. 6.
Pernerova – Sovova
15. 4., 20. 5., 24. 6.
U Sluncové (par. u voj. správy)18. 3., 22. 4., 27. 5.
Kotlaska (u mateřské školy)
29. 4., 3. 6.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
6. 5., 10. 6.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
22. 4., 27. 5.
Na Vartě
29. 4., 3. 6.
Kašparovo náměstí
6. 5., 10. 6.
Pod Labuťkou – Prosecká
13. 5., 17. 6.
Kandertova (proti ul. Lindnerova) 15. 4., 20. 5., 24. 6.
Nad Rokoskou
22. 4., 27. 5.
Na Truhlářce (parkoviště)
29. 4., 3. 6.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
6. 5., 10. 6.
Ke Stírce - Na Stírce
13. 5., 17. 6.
Kubišova - Vlachovky
15. 4., 20. 5., 24. 6.
U Slovanky – Dolejškova
16. 4., 21. 5., 25. 6.
Štěpničná (parkoviště)
23. 4., 28. 5.
Davídkova (u ul. Tanvaldská - park.)
30. 4., 4. 6.
Třebenická
7. 5., 11. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
14. 5., 18. 6.
Modřínová
7. 5., 11. 6.
Kubíkova - u DD
14. 5., 18. 6.
Havránkova – Šimůnkova
16. 4., 21. 5., 25. 6.
Šimůnkova
23. 4., 28. 5.
Janečkova
30. 4., 4. 6.
Hlaváčova
30. 4., 4. 6.
Bojasova – Slancova (jih)
7. 5., 11. 6.
Kurkova
14. 5., 18. 6.
Šiškova
16. 4., 21. 5., 25. 6.
Pakoměřická – Březiněveská
23. 4., 28. 5.
Na Pecích – Chaberská
30. 4., 4. 6.
Služská – Přemyšlenská
7. 5., 11. 6.
V Mezihoří
14. 5., 18. 6.
Na Pěšinách - Pod Statky
16. 4., 21. 5., 25. 6.
Uzavřená
23. 4., 28. 5.
Trojská - Nad Trojou
24. 4., 29. 5.
Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště) 1. 5., 5. 6.
Písečná - K Sadu
8. 5., 12. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
15. 5., 19. 6.
Třeboradická
17. 4., 22. 5., 26. 6.
Havlínova – Pohnertova
24. 4., 29. 5.
Libišská (parkoviště)
1. 5., 5. 6.
Podhajská pole (parkoviště)
8. 5., 12. 6.
15. 5., 19. 6.
Gdaňská
Hnězdenská (parkoviště)
17. 4., 22. 5., 26. 6.
Mazurská (u trafostanice)
15. 5., 19. 6.
Řešovská (u Zelenohorské)
17. 4., 22. 5., 26. 6.
Zhořelecká (parkoviště)
24. 4., 29. 5.
V Nových Bohnicích
1. 5., 5. 6.
Dolákova – Hackerova
8. 5., 12. 6.
K Mlýnu - Drahaňská
24. 4., 29. 5.
Mlazická
1. 5., 5. 6.
Fořtova – Do Údolí
8. 5., 12. 6.
Korycanská – K Ládví
15. 5., 19. 6.
Petra Bezruče - U Pískovny 17. 4., 22. 5., 26. 6.
Pod Vodárenskou věží – Společná 13. 5., 17. 6.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 15. 4., 20. 5., 24. 6.
Pekařova - Jestřebnická
22. 4., 27. 5.
Valčíkova - Na Truhlářce
29. 4., 3. 6.
Velká Skála - K Haltýři
6. 5., 10. 6.
Frýdlantská (křiž. ul. Žernosecká - Ďáblická)7. 5., 4. 6.
Davídkova (park. sev. od gar. Stavegu)16. 4., 14. 5., 11. 6.
V Zahradách - Na Sypkém 23. 4., 21. 5., 18. 6.
Braunerova – Konšelská
30. 4., 28. 5., 25. 6.
Nad Rokoskou (u školy)
16. 4., 14. 5., 11. 6.
Nad Popelářkou
23. 4., 21. 5., 18. 6.
Křivenická (u kon. BUS 152 a 181) 30. 4., 28. 5., 25. 6.
Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)
7. 5., 4. 6.
Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou 24. 4., 29. 5.
Drahorádova
1. 5., 5. 6.
Lindavská
8. 5., 12. 6.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
15. 5., 19. 6.
Chaberská – Líbeznická
17. 4., 22. 5., 26. 6.

V Karlíně vyroste moderní centrum

Výstava Brána recyklace je součástí připomenutí Dne
Země, který v Praze 8 proběhne ve středu 23. dubna. Místem
konání bude letos vstupní hala takzvaného „bílého domu“
a parkoviště před touto budovou radnice Prahy 8, v ulici
U Meteoru. Na letošním Dni Země v Praze 8 se představí
například Český svaz ochránců přírody nebo obvodní myslivecký spolek Praha 8.
-pb-

JARNÍ REKONSTRUKCE. Technická správa komunikací v březnu
zahájila opravy několika ulic na území Prahy 8. Před několika dny
například začala rekonstrukce části Vítkovy ulice, a to v úseku
Sokolovská – Pobřežní (na snímku).
„Jedná se o kompletní sanaci podloží, po dohodě s památkáři zůstane
zachována dlažba stejně jako v úseku Sokolovská – Křižíkova. Vzniknou
i chodníky s mozaikovou dlažbou a nové zálivy na parkování. Vše bude hotovo do konce května,“ informoval radní Prahy 8 Tomáš Mrázek. Další akcí
TSK byla oprava části Střelničné ulice, která se dočkala nového živičného
povrchu vozovky. Podobně na tom je i rampa u mimoúrovňové křižovatky
Vychovatelna.
-tk-

Poděkování zastupitelům
Čas letí kvapem a již se rozbíhají přípravy na pořádání letního dětského tábora v roce 2008. Sociální odbor - oddělení sociální prevence ÚMČ Praha 8 se
však nevěnuje dětem pouze v době letních prázdnin.
Téměř každý měsíc jsou pro děti připravovány tématické výlety do okolí Prahy,
organizovány návštěvy kulturních akcí nebo procházky Prahou, při kterých se
připomínají pamětihodnosti našeho překrásného města. Mnohé z nich, i přes to, že
v Praze vyrůstají, neznají Prahu jinak, nežli z blízkého okolí bydliště a cesty do
školy. Společně strávený čas je věnován i jejich osobním problémům v rodině, ve
škole nebo ve vztazích s kamarády. Mnohé se daří vyřešit, společné je však pro
všechny děti to, že jim chybí naslouchání dospělých. Není náhodou, že se děti na
pořádané akce těší a schází se jich stále více.
Poděkování patří všem, kteří věnují svůj čas dětem o sobotách a nedělích, zvláště
pak Radě MČ Praha 8, která na preventivní program na rok 2008 uvolnila 300 tisíc
korun a zastupitelům MČ Praha 8, kteří 20. února na svém zasedání pro uvolnění
této částky s rozpočtu MČ Praha 8 zvedli ruku.
Jana Janků, vedoucí Sociálního odboru
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Změny v povrchové dopravě v oblastech Prahy 8
Kobylisy
/
Zastávky Šimůnkova
a Bojasova budou nově obslouženy páteřní
linkou 136 prodlouženou k Vozovně Kobylisy. Tato
linka s krátkým intervalem (6 minut v ranní špičce,
12 minut dopoledne, 7,5 minuty v odpolední špičce
a 15 minut v ostatních obdobích pracovního dne
a o víkendech) a v kloubových vozech nahradí linky
175 a 181. Zcela nově bude vedena linka 183 od
Proseka přes Ládví, Kobylisy a Vozovnu Kobylisy
do zastávky Sídliště Čimice jako celotýdenní náhrada linky 181. Na lince 183 budou navíc vedeny
vložené spoje v trase Kobylisy - Sídliště Čimice,
takže bude v tomto úseku zajištěn interval 6 minut
v ranní a 7,5 minuty v odpolední špičce. Tím dojde
k posílení dopravy do Čimic, zejména do zastávek
Přívorská a Okořská. V současnosti jednáme
o zavedení školních spojů, nahrazujících přímé
spoje původních linek 175 a 181 do zastávky
Šimůnkova. Oblast Slovanky nově obslouží linka
102, která bude v úseku Vychovatelna – Kobylisy
vedena přes zastávky Vinopalnická, Na Slovance
a Ládví. Pro linky 134, 136, 183 ve směru Střížkov
bude zřízena zastávka Třebenická.

Úspěšná premiéra
Dne sociálních služeb
Kulturní Dům Krakov patřil 27. března organizacím poskytujícím sociální a zdravotnické služby.
Radnice osmé městské části pořádala vůbec
poprvé specializovaný Den sociálních služeb.
S myšlenkou uspořádat na jednom místě
a v jeden čas prezentaci všech organizací, které
působí v Praze 8, přišla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. „Praha 8 patří k těm
městským částem, které se mohou pochlubit
rozvinutým systémem komplexní péče o obyvatele
v oblasti sociálních služeb, a to služeb pro všechny
věkové kategorie,“ řekla.
Na prvním ročníku Dne sociálních služeb se vedle
příspěvkových organizací osmé městské části (Gerontologicého
centra a Obvodního ústavu
sociálně zdravotnických služeb) představily
na tři desítky
dalších organizací, které se zapojují do procesu komunitního
plánování. „Na Dni sociálních služeb jsme představili také zbrusu nový Katalog sociálních služeb.
Pro své potřeby ho mají nejen organizace, ale je k dispozici i občanům v informačním centru radnice a zájemci si jej mohou stáhnout také z našich internetových stránek www.praha8.cz,“ dodala Ludková. -pb-

Bohnice / Nejvíce bude posílena páteřní
linka 200 až na interval 2 minuty v ranní a 3
minuty v odpolední špičce pracovního dne.
V pracovní dny dopoledne bude na lince 200 zkrácen interval z 15 na 7,5 minuty. Posílená linka 200
také nahradí zrušené ranní spoje linky 187.
Bohnice sice přijdou o linku 186, ale ta bude zcela
nahrazena posilovými spoji linky 102 v úseku
Kobylisy – Sídliště Bohnice pro zachování kapacity pro zastávky Krakov, Na Pazderce
a Dunajecká. Linka 102 bude navíc jezdit přes
autobusový terminál u stanice metra Kobylisy
spolu s ostatními bohnickými linkami, čímž
výrazně zjednoduší přestup z metra na autobus
zejména pro cestující do zastávek Dunajecká a Na
Pazderce. Jednotlivé linky budou lépe vzájemně
koordinovány a tím pádem i rovnoměrněji
obsazené. Do oblasti Zámků bude jezdit linka 102
nově i o víkendu, a to v pravidelném intervalu 120
minut. Tento interval platí pro úsek Staré Bohnice
- Zámky i pro mimošpičková období pracovního
dne. Ve špičkách se bude do Zámků jezdit po 60
minutách.

Ďáblice / Linky 103, 202, 345 a 368 zůstanou ve svých původních trasách. Linky
348 a 349 budou sloučeny do jedné a zkráceny
k terminálu Letňany.

Dolní Chabry / Linka 169 bude nově
jezdit i v pracovní dny dopoledne a večer
cca do 23.00 hod. Na linkách 162 a 169 bude také
zkrácen interval v ranní špičce pracovního dne.

Čimice / Linku 181 nahradí celotýdenně
linka 183, nově vedená přes Vozovnu
Kobylisy, metro Kobylisy, Ládví a dále po své
původní trase do Hostivaře a Petrovic. Na lince 183
budou navíc vedeny vložené spoje v trase Kobylisy
- Sídliště Čimice, takže bude v tomto úseku zajištěn
interval 6 minut v ranní a 7,5 minuty v odpolední
špičce. Tím dojde k posílení dopravy do Čimic,
zejména do zastávek Přívorská a Okořská. Díky
výraznému posílení dopravy mezi metrem Kobylisy
a Čimicemi linkou 183 přes vozovnu Kobylisy bude
mírně prodloužen interval linky 152 v ranní špičce
pracovního dne z 5 na 6 minut. Jízdní doba z Čimic
k metru Kobylisy linkou 183 bude stejná jako linkou 152. V současnosti jednáme o zavedení školních spojů, nahrazujících přímé spoje původních
linek 175 a 181 do zastávky Šimůnkova. Zastávka
Fořtova bude přejmenována na Libeňská.

Libeň / Spojení z Proseka na Palmovku
a zároveň oblsuha zastávek U Kříže
a Kelerka bude zachována linkami 140 z Čakovic,
166 z Třeboradic a 185 ze Kbel. Zrušenou ranní
linku 168 nahradí linka 109 s kratšími intervaly (10
minut v ranní špičce namísto původních 15 minut).
Oblast Bulovky a Holešoviček bude obsloužena
stávajícími linkami 102 a 210. Zrušenou linku 201
nahradí linka 186 vedená souběžně s linkou 210
v úseku Nádraží Holešovice – Fryčovická a dále
přes Kbely a Satalice na Černý Most.

Více informací o připravovaných změnách
naleznete na internetových stránkách organizace ROPID www.ropid.cz.

Soutěž o nejvtipnější fotografii
Soutěž Dětského klubu Osmík v KD Krakov „O nejvtipnější fotografii Vašeho dítěte“ skončila. Z velké
spousty fotografií, které rodiče zasílali celý březen, bylo pro porotu obtížné vybrat vítěze. Po dlouhém
rozhodování, kdy porota hodnotila nejen fotografii, ale i doprovodný komentář, zvítězily tyto tři
fotografie. Ti, kteří se neumístili, nemusí zoufat, jejich fotografie budou umístěny v Dětském klubu Osmík.
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme, a již nyní se můžete zúčastnit další soutěže „Namaluj maminku“, která právě probíhá. Podmínky soutěže
naleznete na webových stránkách KD Krakov, MČ Praha 8 a vývěskách KD Krakov.

1. cena Dana Blažková
Komentář: Kulička a kulička = najdi
pět rozdílů
Získala cenu: Dřevěný xylofon, Poukázku
na 10 vstupů do Dětského klubu Osmík

2. cena Markéta Kafadarová
Komentář: „Konečně je jen moje...
Hurá, alespoň dětská míra“
Získala cenu: Dřevěná věž, Poukázku
na 10 vstupů do Dětského klubu Osmík

3. cena Pavlína Lišková
Komentář: „Jak Klárka skončila v koši…“
Získala cenu: Dřevěné šněrovadlo, Poukázku na 10 vstupů
do Dětského klubu Osmík
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Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2008
Tento výpis má pouze informativní charakter a vždy je třeba se řídit podle aktuálního dopravního značení!
Blok:
Termíny čistění:

1
2. 4., 31. 10.

Pobřežní (Ke Štvanici - U nádr. Lávky)
Sokolovská (Ke Štvanici - U nádr. lávky)
Za Poříčskou Branou
Křižíkova (Ke Štvanici - Peckova)
Pernerova (Prvního pluku - Peckova)
U Nádražní Lávky
Vítkova
Jirsíkova
Prvního pluku
Malého
Peckova
Karlínské náměstí (západní část)
Blok:
Termíny čistění:

2
3. 4., 30. 10.

Pobřežní(U nádr.lávky - Šaldova)
Sokolovská (U nádr.lávky - Šaldova)
Křižíkova (Karl. nám. - Šaldova)
Pernerova (Peckova - Šaldova)
Karlínské náměstí (východní část)
Kollárova
Thámova
Šaldova
Blok:
Termíny čistění:

3
1. 4., 29. 10.

Křižíkova (Šaldova - Hybešova)
Pernerova (Šaldova - U Invalidovny)
Kaizlovy sady
Lyčkovo náměstí
Na Špitálsku
Korybutova
U Invalidovny
Hybešova
Na Střelnici
Sovova
Kubova
Petra Slezáka
Urxova
Březinova
Blok:
Termíny čistění:

4
4. 4., 24. 10.

Na Kopečku
U Sluncové
U Sluncové (parkoviště)
Molákova
Nekvasilova
K Olympiku
Za Invalidovnou
Blok:
Termíny čistění:

5
7. 4., 23. 10

6
15. 4., 22. 10.

Budínova
Chlumčanského
Na Korábě
Krejčího
Kašparovo Náměstí
Nad Košinkou
Konšelská
Ve Vrchu
Braunerova
Podlipného
Kandertova

Blok:
Termíny čistění:
8
10. 4., 16. 10.

Střížkovská
Na Vartě
Františka Kadlece
V Zahradách
Pod Čertovou Skálou
Na Dědince
Na Sypkém
Srbova
parkoviště Fr. Kadlece - U Pekařky
Hejtmánkova
Pod Bání
Soví Vršek
U Pekařky
Na Šedivé
Kundratka
Karla Hlaváčka
Blok:
Termíny čistění:

9
11. 4., 15. 10.

Na Pěšinách
Na Okrouhlíku
Ke Stírce
Na Hlínách
Vršní (Pod sídlištěm - Nad Šutkou)
V Brance
Pod Statky
Nad Koupalištěm
Ke Koupališti
Rolnická
U Nádrže
Pod Náměstím
Okrouhlická
Pod Hliništěm
U Třešňovky
Na Stírce
Pod Stírkou
Na Kopytářce
K Okrouhlíku
Malý Okrouhlík
Rozšířená
U Stírky
10
17. 4., 10. 10.

Nad Rokoskou
Na Úbočí
V podvrší
Pomezní
Kubišova
(S. K. Neum. - V Holešovičkách)
Valčíkova
Gabčíkova
Na Truhlářce
U Hercovky
Pátkova
Blok:
Termíny čistění:

Andrštova
Bednářská
Horovo náměstí
Chocholouškova
Kotlaska
Ludmilina
Na hrázi
Na Rokytce
Náměstí dr. Holého
parkoviště Na Žertvách
Pivovarnická
Pod Labuťkou
Ronkova
Stejskalova
Světova
U Libeňského Pivovaru
U synagogy
Pod Kotlaskou
Pod Hájkem
Koželužská
Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

Na Žertvách
Novákových
U Balabenky
Heydukova
Palmovka
Vacínova
Turnovská
U Pošty
V Mezihoří
Blok:
Termíny čistění:

Lindnerova
Karla Hlaváčka

11
16. 4., 9. 10.

Kubišova (U Vlach. - S. K. Neum.)
Pod Vlachovkou
U Vlachovky
S.K. Neumanna
Nad Hercovkou
Na Dlážděnce
Květinářská
Přádova
Pod Dlážděnkou
Trojská (po ul. Nad Kazankou)
Blok:
Termíny čistění:

12
22. 4., 8. 10.

K sadu
Na Šutce
Pod Kynclovkou
U dětského domova
Uzavřená
Pod přesypem
Na přesypu
Písečná
Vzestupná
Blok:
Termíny čistění:
7
9. 4., 21. 10.

13
18. 4., 17. 10.

Klíčanská
Třeboradická
Přemyšlenská (Třeborad. - Horňátecká)
Služská
Benákova
Velenská
Palaskova
Košťálkova
Hovorčovická (Mirovická - Třeboradická)
Havlínova (Mirovická - Třeboradická)
Baštská
Na přesypu (Bašťská-Čimická)
Trousilova

14
6. 5., 4. 9.

Luhovská
Chotovická
Libišská
Mirovická
Neratovická
Pohnertova
Bergerova
Balabánova
Zlonínská
Havlínova (Mirovická - Neratovická)
Hovorčovická
(od Mirovické po otočku)
Blok:
Termíny čistění:

15
23. 4., 7. 10.

Poznaňská
Vratislavská
Štětínská
Toruňská
Gdaňská
Sopotská
Opolská
Bydhošťská
Podhajská pole
parkoviště u Podh. polí
parkoviště u Čimické
Lindavská
Bukolská
Blok:
Termíny čistění:

16
7. 5., 14. 10.

Blok:
Termíny čistění:

17
9. 5., 3. 9.

U Pentlovky
Krynická
Pomořanská
Mazovská
U Polikliniky
Mazurská
18
24. 4., 3. 10.

19
15. 5., 2. 9.

Kusého
Dolákova
Hackerova včetně parkoviště
Hanouškova
Feřtekova
Eledrova
20
25. 4., 2. 10.

Chvatěrubská
Přívorská
Na Hranicích
Skálova
Pekařova
Pod Čimickým Hájem
Pešinova
Hanzlíkova
Kočova
Minická
Jestřebická
Nedomická
Okořská (jižní část)

Blok:
Termíny čistění:
K mlýnu
Větrná
K Větrolamu
Chlumínská
Vidovická
Mikovická
Zlončinská
Chorušická
Vidimská
Vehlovická
Byšická
Drahanská
Turská

22
30. 4., 30. 9.

7. 4.
23. 10.

23
16. 5., 26. 9.

15. 4.
22. 10.

15. 4.
22. 10.

U Pískovny
Větrušická
Petra Bezruče
Klecanská
Veltěžská
Mašínova
Na Ládví
Máslovická
Karla Hlaváčka
Kaňkovského
Šiškova
26
14. 5., 16. 9.

Vršní (Pod sídlištěm - Horňátecká)
Chaberská
Předbořská
Sedlecká
11. 4.
Líbeznická (Vršní - Klapkova)
Přemyšlenská
(Horňátecká - Klapkova)
15. 10.
Bořanovická (Vršní - Klapkova)
Březiněveská (slepý konec - Klapkova)
Na Pecích

21
29. 4., 1. 10.

10. 4.
16. 10.

Blok:
Termíny čistění:

27
20. 5., 12. 9.

Líbeznická (Klapkova - Pakoměřická)
Přemyšlenská
(Klapkova - Čumpelíkova)
Bořanovická
(Klapkova - Čumpelíkova)
Březiněveská (Klapkova - Čumpelíkova)
Štíbrova
Pakoměřická + parkoviště
Zdibská
Náhorní
U školské zahrady
U měšťanských škol

31
29. 5., 9. 9.

Na Slovance (Davídkova - Bedřichovská)
Na Malém Klínu
Klínová
Bedřichovská
Na Štěpnici
Za vodárnou (Na malém klínu Na Slovance)
Pod Vlastním Krovem
Společná (Na malém klínu - Na
Slovance)
Na Dílcích
Štěpničná
Blok:
Termíny čistění:

25
13. 5., 17. 9.

30
28. 5., 10. 9.

Dolejškova
Batličkova
U Slovanky
Na Slovance (Na Kopanině - Davídkova)
Pod Vodárenskou Věží
Na Novou Libní
Ryzlinkova
Na Kopanině
Koláčkova
Nad Mazankou
Za vodárnou (Na Slovance - Pod vod. věží)
Společná (Na Slovance - Pod vod. věží)
Wichterlova
Blok:
Termíny čistění:

24
2. 5., 18. 9.

29
23. 5., 19. 9.

Hlaváčova
Taussigova
Za Střelnicí
Binarova
Davídkova (slepá u Taussigovy)
Tanvaldská
Chabařovická
Střekovská
Třebenická
Frýdlantská
Sebuzínská
Blok:
Termíny čistění:

23
16. 5., 26. 9.

28
21.5., 23. 9.

Bojasova
Slancova
Burešova
Famfulíkova
Kurkova
Kyselova
Rajmonova
Hrubého
Opálkova
Blok:
Termíny čistění:

Žalovská
Na Zámkách
K Rybníku
Strážnická
Křivenická
Ouholická
Mlazická
Libčická
Tišická

Blok:
Termíny čistění:

U Velké Skály
Kostřínská
Před Ústavem
V Nových Bohnicích
Na Bendovce
U Pazderek
K Farkám
Nad Pentlovkou
Cafourkova včetně parkoviště
Hlivická
Katovická
Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

Na Průhonu
Fořtova
Brandýská
Libeňská
Vánková
Okořská (K Ládví- Na průhonu)
Ke Hřišti
Do Údolí
Korycanská

Blok:
Termíny čistění:

Řešovská
Zelenohorská
Košalinská
Radomská
Ratibořská
Svídnická

Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

K mlýnu
Větrná
K Větrolamu
Chlumínská
Vidovická
Mikovická
Zlončinská
Chorušická
Vidimská
Vehlovická
Byšická
Drahanská
Turská

Těšínská
Krosenská
Sosnovecká
Glowackého
Olštýnská
Notečská
Lublinská
Dunajecká
Lešenská
Hnězdenská + parkoviště

Blok:
Termíny čistění:

Rousovická
Řepínská
Vraňanská

32
22. 5., 24. 9.

Akátová
Březová
Javorová
Jedlová
Kaštanová
Modřínová
Ořechová
Učitelská
K Ovčínu
Pod Hvězdárnou
Kubíkova
Na Rozvodí
parkoviště při Ďáblické
Blok:
Termíny čistění:

33
27. 5., 5. 9.

Jelínkova
Formánkova
Janečkova
Havránkova
Šimůnkova
Bešťákova
Bínova
Drahorádova
Černého
Česákova
Roudnická
Červenkova
Blok:
Termíny čistění:

34
30. 5., 25. 9.

Velká Skála
Vřesová
K Haltýři
Tařicová
Dřínová
Nad Vavrouškou
Nad Trojou
(od ulice Čimické po ulici Nad
Vavrouškou)
-red-
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Bohnice - Stručná historie II.
Kromě bohaté historie Bohnic, o které jsme informovali v březnovém vydání Osmičky, je velmi významná také vinařská historie bohnické lokality.
Jižnímu slunci otevřené svahy a příznivé složení půdy
přivedly k rozkvětu řadu vinic v okolí. Svah spadající od
historického středu Bohnic k Vltavě – Bohnické údolí –
býval vinicí. Ta byla založena ve 14. století, stejně jako
ostatní vinice kolem Prahy Výnosem Karla IV., z roku
1358. Tímto Výnosem bylo přikázáno majitelům půdy, aby
osadili neplodnou část svých pozemků vinnou révou.
V bohnickém údolí nechyběl ani vinný lis (Lísek). Údolí
s viničním domem Lísek vyobrazil v roce 1903 J. Lier. V té
době byly svahy údolí prakticky zcela holé, zřejmě díky
pastvě ovcí a koz. Budova viničního lisu byla prostorná, bydlel v ní vinař, štěpař a potřebný služební personál. Víno se zde prodávalo i pilo. Budova byla opatřena zvonem, který v poledne svolával chasu
z vinice k obědu. Roku 1901 byla již zchátralá budova zbourána. Samotná vinice Lísek byla připojena ke
dvorům rodiny Osborne v roce 1830 a před první světovou válkou byla upravena pacienty Ústavu pro
choromyslné.
Roku 1870 byla v okolí Bohnic postavena první česká továrna na dynamit v Zámeckém údolí firmou
Alfréda Nobela. Do konce století přibyla i továrna na umělá hnojiva postavená firmou Schramm, zvaná
Šramovka. Výroba dynamitu byla v Bohnicích zrušena r. 1922 a převedena do nové továrny na třaskaviny
v Pardubicích.
Počátkem 20. století byla v Bohnicích velkoryse založena, jako největší ústav svého druhu v Čechách,
Psychiatrická léčebna. Ústav byl samostatnou hospodářskou jednotkou a na území rozsáhlého parku byly
postaveny secesní pavilony. Ústav byl dobudován v letech 1906 – 1924.
Po první světové válce, po vzniku republiky, byla obec
Bohnice v roce 1922 jako jedna z předměstských obcí,
připojena k „Velké Praze“.
V roce 1843 měla obec Bohnice 37 domů a 270 obyvatel,
roku 1922 měly Bohnice už 205 popisných čísel a 3179 obyvatel. S novými obcemi přijalo hlavní město Praha nejen dar
půdy, ale také povinnost chránit vzácné památky těchto míst.

Bohnice mají vlastní turistickou známku
V březnovém vydání Osmičky jsme přinesli první část povídání o historii významné části Prahy 8 – Bohnicích. Ty letos slaví 850 let od první písemné
zmínky. Výročí si všichni obyvatelé osmé městské části připomenou městskými slavnostmi, které proběhnou ve starých Bohnicích od pátku 23. května do neděle 25. května.
Městská část Praha 8 vydala k této příležitosti historickou pohlednici Bohnic
a zajímavostí je vydání výroční turistické známky s letopočty 1158 – 2008, které
připomínají výročí posvěcení bohnického kostela svatého Petra a Pavla.
-pb-

Historické památky Bohnic: Statek Vraných;
Kostel sv. Petra a Pavla s farou; Horní a Dolní dvůr
(Osborne), nyní Hospic; Stará škola (nyní Kolpingův dům);
Okolní vinice; Hřbitovy; Dynamitka; Psychiatrická léčebna
Bohnice; Kostel sv. Václava
-pb-

Mezinárodní den památek v Chabrech
Spojení dne památek s blížícím se Dnem Země je pro mnohé možná nezvyklé. Cíle jsou ale stejné, zachovat a předat budoucím generacím hodnoty, které jsme zdědili. Dolní Chabry mají co
předat – pestrou a bohatou přírodu i krásné
a hodnotné historické památky – a proto se ke
spojení obou dnů rozhodly.
Přijeďte se přesvědčit v sobotu 19. dubna 2008 do
Dolních Chaber, kde bude od 9 do 17 hodin
připraven zajímavý program. Pro veřejnost se
tradičně otevřou dveře kostela Stětí sv. Jana Křtitele
a opět budete moci spatřit 800 let staré malby
dochované na jeho zdech. „Zpřístupněné bude
podzemí se základy starších staveb, podélného
kostela s hrobkou a rotundy z 11. a 12. století,“
prozradila jedna z organizátorek Jana Snížková.
„Kostel Stětí sv. Jana Křtitele uvede i výstavu Známé
a neznámé kostely, kapličky a zvonice Dolních Chaber,“ dodala. Poprvé bude mít veřejnost možnost
vstoupit branou do barokního Knorova statku (čp. 15) stojícího u kostela Stětí sv. Jana Křtitele a prohlédnout si starý dvůr s kamenným zábradlím. Ve zpřístupněné části statku prohlášeného za kulturní památku
bude připravená výstava Chaberská příroda – její ochrana. Zajímavosti ze světa vzácných rostlin a živočichů doplní soubor fotografií vyprávějících příběh Po
stopách Dolních Chaber ilustrující historii původních
statků v obci, rozvoj a výstavbu Chaber od minulosti
po současnost. Kromě výstav fotografií zde návštěvníci
najdou expozici věnovanou diskuzi o trase dálničního
obchvatu okolo Prahy. Pro děti a rodiče bude připravena
naučná stezka s objevováním starých staveb v obci. Ve
dvoře statku si budou moci malí zasoutěžit a větší
vyzkoušet svoji řemeslnou zručnost.
-roa-

Psí den už v sobotu 19. dubna
Po necelém roce bude v sobotu 19. dubna patřit libeňská psí louka znovu čtyřnohým miláčkům
a jejich pánům. Radnice Prahy 8 připravila na 3. ročník Psího dne kromě tradiční soutěže
Osmičkový voříšek také bohatý doprovodný program. „Předsedou poroty bude tentokrát slavný
český fotograf Jan Saudek. Ten sice proslul spíše fotkami
žen, ale slavná je i jeho fotografie psa – tuláka,“ prozradila
zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. „K vidění
bude výcvik loveckých psů mysliveckého spolku z Prahy 8,
ukázka zásahu psovodů Městské policie, a všichni příchozí se
dozví i jak svému pejskovi poskytnout správnou první
pomoc,“ řekla.
Libeňská psí louka ožije v sobotu 19. dubna úderem desáté
hodiny a program je naplánován do 14 hodin. Veterinární dozor
převzala tradičně Veterinární záchranná služba Pet-Medic, pro
návštěvníky je připraveno i občerstvení a všichni soutěžící
pejskové dostanou dárky od partnera akce, firmy KSK Bono.

„Přihlášky byly uzavřeny ještě před
posledním březnovým dnem, na kdy
jsme stanovili uzávěrku, protože jsme
naplnili maximální možný počet více
než sedmi desítek účinkujících,“ dodala
Ludková. Přesto jste i vy nepřihlášení
srdečně zváni na 3. ročník Psího dne,
a to sami, nebo se svým čtyřnohým
miláčkem.
-roa-, Foto: M. Mařatka

S námi nebudeš sám
Posláním NEJSI SÁM - YOU ARE NOT ALONE o.p.s. je
aktivně pomáhat dětem z dětských domovů, ale i ostatním
skupinám postaveným mimo hlavní zájem společnosti, které
pozornost a pomoc potřebují – seniorům, zdravotně a mentálně
postiženým lidem či opuštěným a handicapovaným zvířatům formou
vzájemné pomoci.
Pomoc, která míří do duše a k srdci
Obecně prospěšná společnost Nejsi sám – You are not alone vznikla přirozeným vývojem myšlenky
vystižené už v samotném jejím názvu. Původním záměrem tří budoucích zakladatelů bylo především
zúročit své dobré i špatné pracovní a soukromé životní zkušenosti a následným dobrým pocitem
z pomoci druhým tak pomoci sami sobě. Pobyt v dětském domově, vážná nehoda, rodinné problémy,
obtížné situace v podnikání či krušné a osamocené začátky v cizině je přivedly k poznání, jak je důležité
najít a přijmout pomocnou ruku, a že pokud Nejsi sám, životní zkoušky se dají překonat mnohem snadněji. Proto začali duchovní rozměr myšlenky “Nejsi sám” naplňovat prakticky - pomáhat jiným. Jejich
vizi uvítalo “vedení i tety a strejdové” z několika dětských domovů. Radost dětí z první úspěšné akce
byla pro zakladatele motivací pro uskutečnění dalších, a tak se z čistě soukromých, živelných akcí
financovaných z vlastních peněz postupně stávaly projekty s jasnou koncepcí. Domovů i nadšenců
zvolna přibývalo. Po téměř roční činnosti tak nezbylo, než založit nevládní neziskovou organizaci, aby
bylo možné získávat další prostředky. Nejsi sám –
You are not o.p.s. byla založena v listopadu 2006.
Společnosti nejde o charitu a rozdávání milodarů. Těch, kteří do Domovů vozí „bedny
plyšáků“, je už dost. Nejsi sám se snaží dát dětem
naději, že vlastní osud nemusí být handicapem. Že
se v životě dokáží uplatnit, postarat se sami o sebe
i o druhé. Nejsi sám chce, aby děti věděly, že
existuje i svět za zdmi Domova. A že je takový,
jaký si ho sami uděláme.
Integrace dětí z dětských domovů je dobrá
investice a představuje šanci pro celou společnost.
Pokud se jí budeme soustavně věnovat, můžeme
zachránit mnoho lidských osudů a také ušetřit peníze každého z nás. Je na uvážení každého, zda bude
pohlížet na děti z dětských domovů jako na „sociálně nepřizpůsobivou a problematickou skupinu“,
nebo v nich objeví své budoucí zaměstnance, klienty a partnery…
ČR drží neslavný evropský primát – v současnosti v institucionální péči vyrůstá zhruba 7 500 dětí,
36 % z nich bude pravděpodobně poprvé odsouzeno před dovršením 20 let a 61 % se stane závislými
na alkoholu. Záleží jen na vás, zda se spolu s námi rozhodnete
Číslo účtu veřejné sbírky
pro integraci dětí z DD nebo před faktem, že v ČR je nejvíce
26620267/0100
dětských domovů v Evropě, budete zavírat oči.
www.nejsisam.cz
Chcete dát vaší nemovitosti smysluplný význam?
Hledáme vhodný pozemek k výstavbě dětského domova nebo
nemovitost vhodnou k přestavbě na území Prahy 8 a okolí.Neváhejte nás prosím kontaktovat, velice
rádi s vámi probereme všechny možnosti. Předem děkujeme za nabídky.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8

Dům dětí a mládeže, Praha 8
Přemyšlenská 1102

Budova ul. Přemyšlenská 1102, tel./fax.: 284 68 10 50, ul. Krynická 490,
tel./fax.: 233 55 37 90, e−mail: info@ddmpraha8.cz • www.ddmpraha8.cz

zve na

DUBEN A KVĚTEN 2008

JARNÍ POCHOD
S PŘEKVAPENÍM

13. 4. Aprílový turnaj Na Desce.
Soutěžní klání ve hře Bang!, v Přemyšlenské,
14.00 – 18.00 hod., cena: 20 Kč.

2. ročník

19. - 20. 4. Výlet do Vysokého Mýta.
Dvoudenní pobyt s výstupem na
Pražskou věž, pochodem
naučnou stezkou a návštěvou Litomyšle. Cena: 400 Kč
děti z kroužků, 490 Kč ostatní.

22. 4. Šlápoty - Skřítci a duchové.
Vycházka pro předškolní děti a rodiče zakončená
výtvarnou dílnou, v Přemyšlenské, od 14.00 hod.,
cena: 50 Kč.

20. 4. Nedělní pohybový seminář pro dospělé.
Latinsko - americké tance s Ondrou Hníkem, v Krynické, od 15.00
do 18.00 hodin, cena: 120 Kč.

Termín: sobota 12. dubna 2008.
Start: 9.00 – 9.30 hodin.
Ukončení: ve 13.00 hodin.
Místo: Panelová cesta v Kobylisích –
vozovně před vstupem do Ďáblického háje
(je vidět z konečné tramvaje č. 14, 25).

23. 4. Kytarové povídání.
Povídání s kytaristou Tomášem Valáškem nejen
o kytaře, v klubu Takt v Krynické, od 17.00 hod.,
cena: 20 Kč.
26. 4. Výlet do Hrusic.
Městečka Josefa Lady, cena 100 Kč.

Děti objevovaly
obyčejné věci

30. 4. Rej čarodějnic.
Slet čarodějnic a plnění různých tajemných úkolů,
v Krynické, od 14.00 hod., cena: 40 Kč.

Do světa věcí, se kterými se setkáváme každý den a už je ani nevnímáme, se dostali účastníci výtvarné
soutěže, kterou zorganizoval Dům
dětí a mládeže v Kobylisích. „Rozhodnutí o tématu výtvarných prací
předcházelo čtení pohádek Zbyňka
Malinského pod názvem Dům ve
Sluneční ulici,“ informovala organizátorka za DDM Markéta Píchová a dodala: „Naším cílem bylo přimět děti, aby se na zdánlivé všednosti
kolem sebe podívaly jinýma očima.“
Do výtvarné soutěže Tajemný svět
obyčejných věcí poslalo obrázky téměř
150 dětí převážně z obvodu Praha 8.
Porota v čele s akademickou sochařkou
Milenou Blaškovou ocenila ve třech
věkových kategoriích od 6 do 18 let
nejlepší práce, jejichž autoři si při
vernisáží začátkem března odnesli jako
odměny výtvarné potřeby. Obrázky je
možné zhlédnout v DDM v Přemyšlenské
ul. v Praze 8 v době provozu do 15. června 2008.
Jana Vargová

1. - 4. 5. Výlet do Moravského krasu.
Návštěva Punkevní jeskyně a propasti Macocha,
koupání v bazénu, výstup na Alexandrovu rozhlednu, procházka Josefským údolím, návštěva
parku u zámku Rájec - Jestřebí. Cena: 560 Kč
děti z kroužků, 610 Kč ostatní.

Délka: cca 6 km.
Určeno: pro všechny věkové kategorie.
Poplatek: 20 Kč/osoba.
Na trase se budou plnit jednoduché úkoly,
v cíli na každého čeká diplom a malé překvapení.
Občerstvení a nápoje si zajistí každý sám.
Více informací: Hana Králová,
tel.: 233 55 37 90,
e-mail: kralova@ddmpraha8.cz.
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O několik dnů později neznámý lapka v ulici
Primátorská rozbil pravé přední okno u osobního
vozidla Hyundai Santa-Fe a z vnitřního prostoru odcizil
autorádio s navigací GPS, bluetooth. Tímto způsobil
škodu 85 tisíc korun.

Zápisník policisty
Kontroly objevily
řadu hledaných

Nenechavce lákaly poklice

Akci zaměřenou na kontrolu barů, heren a ubytoven
s cílem zajistit osoby vyhlášené v celostátním pátrání
provedlo v polovině března v nočních hodinách
2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování ve
spolupráci s policisty MOP Libeň. Během akce bylo
zadrženo pět osob v celostátním pátrání, přičemž jedna
osoba se dopouštěla trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí, neboť měla soudem uložen zákaz
pobytu na území hlavního města Prahy.
Březen byl na zadržené osoby vyhlášené v celostátním pátrání mimořádně štědrý. Například 11. března
dopoledne došlo v Budínově ulici, v areálu FN Bulovka k dopravní nehodě dvou osobních motorových
vozidel. Při příjezdu dopravní policie na místo bylo
zjištěno, že údajný pachatel dopravní nehody je osoba
vyhlášená do celostátního pátrání jako osoba pohřešovaná. O dva dny dříve byl kontrolován 52letý muž,
u kterého bylo zjištěno, že je vyhlášen jako osoba
hledaná v Shengenském informačním systému pro
pátrání pro účely soudních orgánů Slovenské republiky.

Zloděj s duší závodníka
trestu neujde
Na závodníka si zahrál 25letý muž, který nedbal pokynů
policisty k zastavení vozidla v Praze 10, naopak šlápl
na plyn a začal ujíždět. Vozidlo VW Golf začalo postupně pronásledovat několik vozidel policie. Muž si
jako závodní trasu stanovil cestu z Prahy 10, přes Prahu
9 až na Prahu 8 do ulice Štorchova, kde byl donucen
zastavit vozidlo. Poté se snažil utéct, ale zakročujícími
policisty byl dostižen a zadržen. Při zadržení se snažil
s policisty prát, avšak zkušení policisté jej jednoduchými hmaty zpacifikovali.
Policie následně zjistila, že muž uvedené vozidlo
odcizil v Praze 10 a dále, že tři dny předtím spolu s jedním spolupachatelem vykradl auto v Praze 4. Současně
bylo zjištěno, že muž má vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel. Případ si převzala služba kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství
Praha IV k zahájení trestního stíhání.

Stejně dopadli i dva výtečníci ve věku 25 a 24 let, kteří
v ulici Pod Čertovou skálou a přilehlých ulicích ze zde
zaparkovaných vozidel kradli okrasné poklice kol. Oba
výtečníci byli hlídkou policie zajištěni i s poklicemi,
jejichž část se podařila vrátit majitelům. Tímto strážci
zákona vyzývají občany, kteří 17. března 2008 kolem
15. hodiny přišli v uvedené ulici o poklice kol, nechť se
dostaví na MOP Libeň.

Auto mu ukradli dvakrát
Pro někoho úsměvný, ale pro majitele vozidla špatný
případ se stal začátkem března. V Kadetově ulici hlídka policie objevila vozidlo VW Bora, které mělo
vypáčený zámek levých předních dveří a poškozenou
spínací skříňku. Po zjištění a zkontaktování se s majitelem vozidla policisté zjistili, že vozidlo bylo
odcizeno v době od 6. do 7. března z ulice Na
Truhlářce. Po provedení všech úkonů ze strany policie
bylo vozidlo předáno majiteli.
Ten auto nemohl nastartovat, nechal jej tedy na místě
nálezu a šel si domluvit odtah vozidla. Při příjezdu zpět
s odtahovou službou však zjistil, že vozidlo z místa
nálezu odcizil neznámý pachatel, a tím způsobil škodu
ve výši 135 tisíc korun.

Nový hit zlodějů:
navigační systémy
Navigace jsou stále oblíbenější nejen mezi řidiči, ale
i mezi zloději. Značkový navigační systém chtěl mít
neznámý pachatel, který v druhém březnovém týdnu
v ulici Molákova rozbil pravé přední okno u vozidla
Mercedes ML 320, vnikl dovnitř a tam poškodil přístrojovou desku a odcizil navigační systém. Svým jednáním
způsobil škodu ve výši 250 tisíc korun. (viz. foto)

Šel loupit, ale byt
byl prázdný
Neznámý pachatel se v ulici U Sluncové vloupal do
přízemního bytu. Rozbil skleněnou výplň balkónových
dveří a vstoupil do bytu, kde rozbil skleněnou výplň
dveří spojující obývací pokoj s chodbou. Z bytu však
nic neodcizil, neboť majitel byt využívá pouze na přespání, když se nachází v Praze. Nicméně poškozením
skleněných výplní vznikla škoda 12 tisíc korun.

Policejní rádce

Policie varuje
S ohledem na vzrůstající počet případů vloupání do vozidel apeluji na
spoluobčany, aby ve vozidlech
nenechávali nic co by mohl zloděj
zpeněžit. Je třeba si uvědomit že
“auto není trezor“. Je vrchol hlouposti
nechat ve vozidle na zadním sedadle
brašnu s notebookem a brašnu
s právě vybranými penězi. Naopak
pokud uvidíte podezřelou osobu
pohybovat se kolem zaparkovaných
vozidel, vyrozumte linku 158.

Krádeže a podvody na seniorech
V dnešním tématu se budeme zabývat krádežemi
a podvody páchaných na seniorech. Pachatelé, které se
nebojím nazvat parazity, převážně využívají dobrosrdečnosti a důvěřivosti starých lidí. Pod různými legendami navážou se seniorem kontakt a buď se vnutí do
bytu poškozeného, kde odcizí finanční hotovost, nebo
cennosti, nebo sám poškozený/á pachateli vydá peníze
třeba na ulici.
Nejčastěji se pachatelé vydávají za pracovníky
Pražské energetiky, Pražské plynárenské, vodoinstalatéry, elektrikáře, nebo za kamaráda vnuka, popřípadě
osoby nabízející různé zboží či výhry. Legendy k jednotlivým „profesím“ jsou různé. Jejich popisování by
zabralo minimálně polovinu tohoto měsíčníku.
Soustřeďme se na prevenci, tedy jak předcházet tomu,
abychom jsme se nestali obětí tohoto typu trestného činu:
- žádný elektrikář, plynař, instalatér či sociální
pracovník nemůže přijít náhodou, o jejich návštěvě
musí vědět správce domu, protože musí být předem
ohlášena, když takový člověk přijde, musí se prokázat

Zakázané ovoce táhne
Během prvních dvou týdnů března 2008 byli průběžně
zadrženi tři muži, kteří byli kontrolováni při řízení
osobních motorových vozidel. Bez výčitek svědomí
sedli za volant vozidla, přičemž věděli, že mají vysloven zákaz řízení motorových vozidel všeho druhu. Tím
se však dopustili dvou trestných činů, a to maření
výkonu úředního rozhodnutí a řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění. Případy všech tří
mužů ve věku 31, 32 a 25 let byly vyřešeny ve zkráceném přípravném řízení.

průkazem, který jej opravňuje k předmětné činnosti
- nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům,
kteří nabízejí zdánlivě levné zboží
- nepřijímejte nabízený doprovod ani odvoz od lidí,
které neznáte
- buďte opatrní, nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi
požádá o pomoc (možnost zatelefonovat si, pomoc při
nevolnosti či předání zásilky pro Vašeho souseda),
pomoc zprostředkujte například přivoláním souseda
nebo sanitky. Situaci můžete řešit, aniž byste otvírali
dveře
- na dveřích je vhodné mít na jmenovce mužské jméno,
nebo příjmení v množném čísle
- komunikujte prostřednictvím domovních zvonků
- při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte
dovnitř nikoho neznámého
- v případě, že máte podezření, že se po domě
pohybují cizí lidé, kteří zde nemají co pohledávat,
raději zavolejte linky tísňového volání,
- pokud dotyčná osoba tvrdí, že jde za někým z domu,
nechť mu přijde otevřít on sám
- do výtahu nevstupujte s neznámou osobou, raději
počkejte na další výtah
- nikdy neotevírejte automaticky, nevíte-li kdo je za
nimi, s neznámou osobou vždy hovořte přes dveře
- do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte, nebo kteří
se Vám důvěryhodně prokáží a řeknou proč
přicházejí, ani na první pohled sympatický člověk
nemusí mít vždy dobré úmysly
- to, že Vás někdo oslovuje jménem, ještě neznamená,
že Vás zná, mohl si to přečíst například na štítku dveří
- důležitá telefonní čísla mějte poblíž telefonu a na
dobře viditelném místě
- udržujte dobré přátelské vztahy se svými sousedy,
požádejte o telefonní číslo, protože v případě potřeby
může být jejich pomoc nejrychlejší
- nemějte doma větší množství peněz v hotovosti,
peníze můžete ukládat na účty do banky či spořitelny
Doufám, že těchto pár rad Vám pomůže ochránit Váš
majetek a peníze a pachatelům zkomplikuje jejich
nezákonnou činnost.

Zřejmě chystal nealko párty

V článku byly využity informace z brožury Rady
/nejen/seniorům Preventivně informační skupiny
Policie České republiky, Správy hl.m. Prahy.

Hlídkou policie byl v polovině března zajištěn 30letý
muž milující nápoje Cappy. Zřejmě z nedostatku peněz
a velké touhy po těchto nápojích se rozhodl tři plné
přepravky ukrást ze skladu nápojů. Chvíli po krádeži
byl však hlídkou policie zajištěn.

npor. Zdeněk Pohunek
zástupce vedoucího MOP Libeň

Jubilejní 10. ročník bikrosové velké ceny Prahy 8
TJ Slovan Bohnice pořádá tento závod v sobotu 12. dubna 2008 v areálu bikrosového
sportoviště vedle Čimického háje. Pro závodníky mužské kategorie Elite je nově
připraven putovní pohár
se jmény všech dosavadních vítězů.
Závod je doplněn o dorostenecké kategorie a také
o náborovou kategorii příchozích pro nové adepty
tohoto sportu. Závod bude
zahájen v 11.00 hod. a finálové jízdy se pojedou po
14.00 hod. Více informací
můžete získat na:
www.bmxbohnice.cz nebo
www.bikros.cz.
-mk-

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na Bioodpad
Kontejnery budou přistaveny vždy na
tři hodiny a bude u nich pracovník svozové společnosti pro kontrolu odpadu.
Do kontejnerů mohou občané odkládat
odpad biologického původu ze zahrad
apod. Ne však zbytky jídel.

20. 4. NE 9.00 – 12.00 hodin
Na Bendovce - Nad Pentlovkou

18. 10. SO 13.00 – 16.00 hodin
Brandýská - Ke Hřišti

20. 4. NE 13.00 – 16.00 hodin
Na Přesypu – Vzestupná

19. 10. NE 9.00 – 12.00 hodin
Na Bendovce - Nad Pentlovkou

26. 4. SO 9.00 – 12.00 hodin
Klecanská – Mašínova

19. 10. NE 13.00 – 16.00 hodin
Na Přesypu – Vzestupná

19. 4. SO 9.00 – 12.00 hodin
Drahaňská - Na Zámkách

26. 4. SO 13.00 – 16.00 hodin
Javorová – Březová

25. 10. SO 9.00 – 12.00 hodin
Klecanská – Mašínova

19. 4. SO 13.00 – 16.00 hodin
Brandýská – Ke Hřišti

18. 10. SO 9.00 – 12.00 hodin
Drahaňská - Na Zámkách

25. 10. SO 13.00 – 16.00 hodin
Javorová - Březová
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fórum
Jak využít prostředky získané z chystaného
prodeje bytových domů?
Kam s nimi?
Konečně se podařilo díky volebnímu úspěchu ODS v Praze 8 prosadit myšlenku prodeje
zhruba poloviny bytů ve správě osmé městské části.
Počítám s tím, že mnozí nájemci těchto bytů, které si budou kupovat, žehrají na vysoké ceny.
Všichni tito občané a tedy voliči by se především měli ptát svých volených komunálních politiků, proč dochází k prodejům tak pozdě a proč jsou tedy dražší. Například na zarputilost našich
politických rivalů, kdy jakékoli snahy ze strany ODS prosadit prodej části obecních bytů narážely na hradbu odmítání. Navíc jsme po 40leté vládě KSČ získali zubožený nejen domovní fond,
ale i školky, školy a tak dále. Všechno dosluhovalo, a zvyšování původní výše nájemného, které
bylo také předmětem trvalých tahanic, nebylo v takových částkách umožňujících domovní fond
podstatně zlepšit.
Za této situace jsme museli dlouho čekat, až bude mít ODS tolik hlasů v zastupitelstvu, že
budeme schopni naši ideu prosadit. Ovšem za tento status quo, kdy se nic nedělo a který jsme
museli přežít, se musí platit. Bytový fond mezitím dále zestárl, školy a školky volají po modernizaci. Otázka byla zásadní. Jsme schopni zmodernizovat devítitisícový bytový fond anebo lépe
část prodat a výtěžek z prodeje rozdělit na zlepšení bytového fondu, který nám zůstane, na investice do škol, školek, opravy a vybudování dětských hřišť včetně skluzavek, prolézaček... Rozhodli
jsme se pro naši variantu a jsem naprosto přesvědčen, že jsme učinili dobré, rozumné a jedině
možné rozhodnutí.
Naše městská část nabídne k prodeji přes čtyři tisíce bytů. V současné době zatím nelze
predikovat, jakou celkovou sumu Praha 8 získá. Nejsou ještě hotovy znalecké posudky.
Odhadem by mohlo jít o částku přesahující 1,5 miliardy korun. Proto se již nyní komunální
politici z ODS zabývají danou problematikou a řeší, jak naložit, a to mimořádně odpovědně, se
získanými peněžními prostředky. Ve hře jsou školy, školky, zůstatkový bytový fond, životní
prostředí, a mohl bych jmenovat v podstatě všechny sféry činnosti naší radnice. Musíme obrazně
řečeno obrátit každou korunu, než ji vydáme. Na žádné luxusy nemáme a mít nebudeme. Bohužel
do dalších voleb zbývají pouhé dva roky a je jen na občanech, zda budeme schopni i v dalším
funkčním období naplňovat naše vize, které se kryjí s názory lidí. Jsme tu především pro ně a nejsou nám dobří jen pro okamžik voleb, ale pro celé volební období. Rádi proto přivítáme dobré
a rozumné nápady přiměřené našim možnostem.
Víme, kde nás bota tlačí. Stačí se jen podívat na naše školky a školy, jejich kuchyně, netěsnící
okna a tak dále. Domy potřebují zateplit, dodělat přestavbu výtahů, opravit balkony a lodžie.
Chodníky volají po opravách, chybí nám na mnoha místech lavičky pro naše seniory i maminky
s dětmi. Životní prostředí potřebuje rovněž investice. Je to koneckonců pro nás všechny.
Když si promítnu to, co nám chybí, mám jen obavy, abychom měli dost pro všechny a všechno. Takže původní otázka „kam s nimi“ se mi zdá být jasná. Držte nám i sobě palce!
Pavel Penk, radní MČ Praha 8 za ODS

Finance nerozpouštět do nárůstu běžných výdajů
Na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 19. září 2007 byly schváleny zásady prodeje bytových
domů svěřených do správy Městské části Praha 8 Hlavním městem Prahou. Jedná se o krok, který může způsobit v delším horizontu značné problémy v hospodaření Prahy 8. Příjmy, které každoročně plynou do rozpočtu naší městské části z pronájmu obecních bytů jsou klíčovým zdrojem financování všech oblastí její činnosti.
Prodej podstatného podílu bytového fondu tak znamená sice jednorázový příjem, ale také nevratný výpadek
významné části příjmů rozpočtu městské části. Kromě toho většina občanů si musí zajistit své bydlení za zcela
tržních podmínek a nemají výhodu jako obyvatelé prodávaných obecních bytů, kteří získají nemovitý majetek
výrazně levněji. Městská část navíc tímto prodejem za ceny nižší než jsou standardní ceny na trhu se připravuje o značnou část příjmů, které by mohla využít k výdajům do oblasti investic, školství apod.
V neposlední řadě statistické údaje z většiny zemí EU jasně ukazují na skutečnost, že obce disponují lepším zázemí
a prostředky pro správu bytového fondu než sdružení vlastníků. Privatizace bytů v Evropě vede v průměru k chátrání
bytového fondu ve městech.
Přes výše uvedené skutečnosti byl prodej značné části obecních bytů schválen (zastupitelé ČSSD v souladu se svým
programem prodej nepodpořili). Vedení městské části neprovádí tento prodej s cílem získat prostředky na konkrétní
investiční akce. Jinými slovy zatím není strategie, jak takto získané prostředky nejlépe využít ke zvýšení kvality
života občanů Prahy 8. Realitu je nutno akceptovat a navrhovat optimální využití takto získaných prostředků. Jistě
není ideální pouze získané finance uložit na účet a lepit s nimi případné díry v rozpočtu v následujících letech. Vedení
města musí přijít s jasnou vizí využití těchto zdrojů. Podle mého názoru by takto získané prostředky měly jít především
do obnovy a modernizace bytového fondu, který nadále zůstává v majetku městské části, stejně tak do rozšíření tohoto bytového fondu o byty zejména pro sociální účely. Další významnou investiční oblastí jsou rekonstrukce základních
a mateřských škol v rámci naší městské části, ať už jde o rekonstrukci budov škol či dětská hřiště. S nárůstem počtu
novorozenců by bylo vhodné rozšířit kapacity mateřských škol. Získané prostředky je také vhodné v co nejširší míře
využít na spolufinancování projektů z fondů EU, kde se MČ Praha 8 daří tyto dotace získávat. Jedná se o investice do
zateplování škol, parků a zeleně apod. Nabízí se další investice v oblasti ochrany životního prostředí či dopravy.
V oblasti životního prostředí jde zejména o rozšiřování ploch zeleně. MČ by měla zmapovat nevyužívané plochy
a v maximální míře podpořit výsadbu zeleně namísto pokračujícího zastavování těchto oblastí. Významným tématem
v oblasti dopravy, které zlepší stav ovzduší na Praze 8 je výstavba nových povrchových parkovacích ploch. Obdobně
by bylo účelné vynakládat větší částky na opravy chodníků.
Bezpečnosti na Praze 8 by spíše než investice do nákladných a málo efektivních kamerových systémů pomohly
prostředky na zázemí pro bezdomovce pro základní pomoc v nouzi.
V neposlední řadě jsou značné rezervy ve výdajích městské části do oblasti kultury a sportu, ať už jde o údržbu stávajících zařízení či výstavbu nových a celkovou podporu volno časových aktivit občanů. Je na současném vedení
města, aby pro tyto prostředky našlo smysluplné využití v zájmu občanů Prahy 8. Především se takto získané finance
nesmí postupně rozpouštět do dalšího nárůstu běžných a provozních výdaje (což je bohužel pokračující trend), mají
být použity na investice.
Tomáš Novotný, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Investujme do obnovy veřejného prostoru

Foto: M. Mařatka

V několika minulých číslech Osmičky jsme s kolegy diskutovali o nepříjemnostech.
Tentokrát na této straně řešíme zdánlivě milý problém – kam investovat stamiliony
z privatizace bytů? Tato otázka však není tak pohodová, jak se na první pohled zdá.
Enormní příliv peněz, který nás čeká, se zřejmě nikdy v budoucnu nebude opakovat,
a proto bychom měli užití těchto prostředků pečlivě naplánovat. Nezbytná budou
opatření, která minimalizují nebezpečí finančních úniků a korupce. Nejlepším lékem na
kvalitu zvažovaných projektů i efektivitu využití peněz bude absolutní transparentnost.
Dvojnásobně zde bude muset platit heslo „co není zákonem utajené, to je bezpodmínečně veřejné“.
Volné peníze v sobě skrývají jedno riziko: zatímco finance uložené do majetku není až tak
jednoduché utratit, miliony na účtu v bance jsou kdykoliv k dispozici. Hrozí, že pokud peníze
rychle nezamíří do předem naplánovaných projektů, samospráva bude v permanentním
pokušení tyto peníze „projídat“.
Abychom se vyhnuli zmíněnému riziku, měla by Rada MČ Praha 8 na základě diskuze se
zastupiteli a občany vytvořit seznam prioritních projektů. Zastupitelé Strany zelených vstoupí
do této diskuze s výzvou, abychom privatizační peníze investovali do obnovy veřejného prostoru zejména na sídlištích, ale i v dalších čtvrtích Prahy 8, které neprošly rekonstrukcí po
povodních v roce 2002.
Co to je veřejný prostor? Jsou to volně přístupná nezastavěná místa – tedy chodníky, ulice,
parky či dětská hřiště. Nepřívětivý veřejný prostor sice člověka neohrožuje na životě, snižuje však kvalitu života každého z nás, umenšuje míru lokálního patriotismu a podporuje rozvoj
negativních sociálních jevů.
Hlavní obavou SZ v Praze 8 je rozvoj jevu nazývaného ghetizace. Ze začátku se jedná
o nenápadný proces, který však má osudové následky. Tímto vývojem si prošla některá
sídliště v západní Evropě a doufáme, že se dokážeme z této zahraniční zkušenosti poučit
(když už jsme to neudělali v oblasti silniční dopravy a nadále podle 30 let starého vzoru
stavíme okružní vnitroměstské dálnice).
Jak postupuje ghetizace? Proces začíná v prostředí, kde ulice a trávníky jsou pokryté odpadky a psími výkaly, naleznete zde poničené lavičky a krabice od vína naházené v keřích.
Široko daleko žádné dětské hřiště, natož pak herní plocha pro dospívající mládež či
odpočinkový prostor pro seniory. Zdi jsou počmárané sprejery, průchody smrduté,
proměněné ve skládku. V takovém bydlišti se líbí málokomu, a proto není divu, že lidé s nadprůměrnými příjmy zatouží po útěku. Když začnou plánovat rodinu, vezmou si hypotéku
a odstěhují se do „šmoulího domku“ v sídelní kaši na předměstí. Vymění šedé kolektivní
bydlení v nepořádku za barevný domeček se zelenou zahrádkou, o kterou se budou intenzivně
starat. Pokud toto učiní více lidí z vyšší příjmové skupiny, sídliště začne chudnout. Zmizí některé obchody, zavřou se lepší restaurace a služby. To vyžene další část movitějších obyvatel
do suburbií. Po několika letech zde začne mizet věková, příjmová a národnostní různorodost.
Na sídlišti zůstanou jen ti, kteří odejít nechtějí nebo nemohou. Zvedne se kriminalita, oblast
získá špatnou pověst. Následkem toho klesne výše nájmu, a přesto řada bytů zůstane prázdná.
Na místo původních obyvatel se – legálně či nelegálně – nastěhují nepřizpůsobiví obyvatelé,
kteří časem získají většinu a vytvoří „město ve městě“. Tím bude rozvrat čtvrti dokonaný.
Náprava takového stavu bude drahá a mimořádně složitá. Tomuto procesu však lze účinně
zabránit tím, že dojde k obnově veřejného prostoru v ohrožených oblastech. Obnovené
prostředí pak nebude lidi ze sídlišť vyhánět, ale naopak je sem lákat.
Praha 8 tuto generální rekonstrukci nutně potřebuje. Musí se probudit z letitého spánku,
z nedostatečných investic do míst, která patří „všem“ a která společně užíváme. Ukroťme
touhy privatizační peníze projíst nebo přelít do betonu. Pokusme se využít nabídnuté šance
k tomu, aby se nám v naší městské části dobře žilo a abychom ji následujícím generacím
předali v lepším stavu, než v jakém jsme ji dostali.
Petr Vilgus, zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Na co využije obec peníze z prodeje bytů…
…tak zní hned druhá z otázek, na které si musí najít odpověď každý zastupitel, pokud se má rozhodnout,
zda bude s prodejem obecních nájemních domů a bytů souhlasit. O prodeji obecního majetku rozhoduje
totiž jedině zastupitelstvo, nikoliv pouze rada. A otázkou první je – proč by měla obec své byty prodávat?
Zvláště tehdy, když současné nájemné v Praze vysoce převyšuje nákladové nájemné bytových družstev,
takže o prodělávání nemůže být ani řeči. Chci jen připomenout, že dnes, pokud MČ Praha 8 zvýší nájemné ve svých osmi tisících bytech o jednu jedinou korunu z metru čtverečního měsíčně, vybere za rok o pět
milionů více. To není málo! A využívat je mohou všichni občané Prahy 8, protože i v letošním schváleném
rozpočtu se počítá s převodem několika desítek milionů z nájemného na jiné nákladové položky, mimo
bytový fond.
V poslední době se však, podle mého názoru hlavně pod vlivem masivní mediální kampaně, mnozí nájemci
obecních bytů dožadují jejich odkoupení. Protože se podařilo do usnesení ZMČ v Praze 8 v září 2007 doplnit
naše doporučení o prodeji domů bytovým družstvům, která vytvoří nájemci bytů, zásady zamýšleného prodeje
jsme podpořili. Naše zkušenosti se samosprávnou formou péče o byty a bytové domy, ať jde o družstva nebo
i o společenství vlastníků jednotek, jsou totiž většinou velmi dobré.
Lze také poměrně snadno propočítat, že při zamýšleném a povoleném jednostranném zvyšování nájemného
podle zákona č. 107/2006 Sb., kdy by jeho výše mohla vyrůst i nad 100 korun z metru čtverečního měsíčně, se
již vyplatí dlouhodobě splácet nižší úvěr za koupi družstevního bytu.
Takže k řešení nám zbývá pouze v úvodu uvedená otázka. Jestliže rozprodávání obecních bytů není základem
programu, který bychom obecně podporovali, pak je to mj. i proto, že přitom žádné nové byty nepřibývají. Pokud
by se při prodeji bytových domů získaly jednorázově větší hodnoty, a to je velmi pravděpodobné, pak doporučuji, aby se věnovaly na investiční přípravu pozemků, na kterých by si mohli poté postavit své nové byty občané
z Prahy 8, kteří dosud bydlí neuspokojivě a byty potřebují. Pokud by investorem bylo přímo nové bytové družstvo (zvláště s využitím výhodných úvěrů podle zákona č. 378/2005 Sb.) nebo i společenství vlastníků jednotek
podle smlouvy o výstavbě, pak by cena takového domu zahrnovala jen nezbytné náklady stavebních firem a byla
by dostupná i pro mladé rodiny s průměrným příjmem.
Jsme připraveni podpořit založení finančního fondu MČ pro tento účel, máme k dispozici podklady pro zahájení takové formy výstavby a můžeme doporučit kontakty na bytová družstva, která již takto staví. Zbývá tedy
určit nebo připravit vhodné pozemky, případně upravit územní plán. To vše máme jako zastupitelé ve své moci.
Věřím, že peníze z prodeje obecních bytů postačí na vodovodní a kanalizační rozvody i na nové vozovky i chodníky. A jistě zbude i dostatek prostředků na modernizaci bytů a domů, které si městská část ve svém vlastnictví
ponechá.
František Beneš, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
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Memoriál Josefa Rokose

SETKÁNÍ S POLITIKY

37. ročník Jarního běhu Ďáblickým hájem
(závod je zařazen do soutěže PAS – Pražský běžecký pohár mládeže 2008)
NEDĚLE 27. dubna 2008
Pořadatel: TJ Sokol Kobylisy Praha 8
ve spolupráci s MČ Praha 8 a AC Praha 1890
Místo: Areál Zdraví v Ďáblickém háji
Přihlášky: na místě startu od 8.00 hodin
Ředitel závodu: Ing. Miroslav Černý
Informace: Tel.: 266 05 21 15, 284 68 31 91, e-mail: evar@fzu.cz
Účast: závodí se podle pravidel atletiky; běh je veřejným závodem; každý
závodí na vlastní nebezpečí
Šatny: přírodní, v Areálu Zdraví – altánek
Startovné: 30 Kč pro všechny kategorie
Tratě: závodí se v Ďáblickém
háji ve zvlněném terénu, po lesních cestách, částečně
i asfaltových
Ceny: první tři v každé kategorii obdrží medaili, diplom
a věcnou cenu, děti účastnický diplom
Doprava: konečná stanice tramvaje č. 10 a 14 – Vozovna
Kobylisy, metro – Kobylisy, trasa C, tramvaj č. 17, 24 a 25
(Stírka – pak přestup – dojet k vozovně Kobylisy – dále
pěšky do Areálu zdraví)
KATEGORIE A ČASOVÝ HARMONOGRAM / Pořadatel si vyhrazuje možnost změny

Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS
Alenou Palečkovou?
Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do
12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku,
Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 si
dovolují občany pozvat
na pravidelná setkání.
Ta se konají v prostorách OV KSČM Praha 8,
Světova 8, Libeň vždy od 16.00 do 18.00 hod.,
a to: 16. 4., 30. 4., 14. 5. a 28. 5. 2008
Tel.: 284 82 58 20,
e−mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání
se zastupiteli zvolenými v Praze 8.
To se uskuteční 22. 4. 2008,
od 17.00 do 20.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi
o problémech naší městské části.

9.00
9.15

nejmladší žactvo
nejmladší žactvo
vyhlášení vítězů

- žáci, žákyně
- žáci, žákyně

roč. 1999, 2000
roč. 1997, 1998

400 m
600 m

Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana
Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.

9.30

mladší žactvo

-

roč. 1995, 1996

1000
1000
1500
1500

Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35,
180 48 Praha 8 - Libeň

9.50
10.00

starší žactvo

žákyně
žáci
žákyně
žáci

roč. 1993, 1994

m
m
m
m

vyhlášení vítězů
10.20

10.45

vyhlašuje

dorostenci a dorostenky
junioři a juniorky
Ženy
vyhlášení vítězů
předškolní děti

roč. 1991, 1992
roč. 1989, 1990
roč. 1988 a starší

- chlapci a dívky

roč. 2005 a mladší
roč. 2003, 2004
roč. 2001, 2002

2000 m
2000 m
2000 m

30 m
100 m
200 m

vyhlášení vítězů
11.45

Ženy
Muži
muži veteráni nad 40, 50, 60, 70 let
vyhlášení vítězů

roč. 1988 a starší
roč. 1968, 1988
roč. 1968 a starší

4000 m
4000 m
4000 m

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“
na prodej obecních nemovitostí svěřených do
správy Městské části Praha 8 – administrativního objektu čp. 1450, s garáží, příslušenstvím a pozemkem parc. č. 851, o výměře 257
m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a pozemku
parc. č. 852, o výměře 871 m2 („zahrada“), vše
na k. ú. Libeň a na adrese V Holešovičkách 18,
180 00 Praha 8.
Bližší informace na
www.praha8.cz - odkaz Úřední deska,
popř. e-mailem: petr.svoboda@praha8.cz
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Obvodní ústav sociálně
– zdravotnických služeb v Praze 8,
Bulovka 10 pořádá

REKREACI
pro důchodce z Prahy 8
Místo: relax areál HNAČOV,
Hnačov u Klatov.

Relax areál
HNAČOV

Termín: 31. 5. – 7. 6. 2008.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 700 Kč včetně zálohy.
Místo: penzion ESPERO,
Skokovy u Mnichova Hradiště.
Penzion
Espero.

Termín: 22. 6. – 29. 6. 2008.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 200 Kč včetně zálohy.
Místo: penzion KUKLA v Kuklíku
u Nového Města na Moravě.
Penzion Kukla.

Termín: 23. 8. – 30. 8. 2008.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 500 Kč včetně zálohy.
Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice paní Temiaková, v Domě s pečovatelskou službou, ul. Bulovka 10. Každé
pondělí od 13.00 do 16.00 hodin.
Informace v uvedené době v úředních
dnech na tel.: 283 84 22 14.
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Skončil poslední zimní turnaj Meteoru Praha

Srdečně Vás zveme na

Dětskou folklorní ZAHRADU 2008
Čtvrtek 19. června 2008
Areál zahrady ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8 a blízké okolí.
Účast přislíbily dětské soubory: Malá Osminka, Osminka,
Mateník, Melodika, Modřenec, Malá Rosénka, Malé Notičky,
Vrbina a dospělácká kapela
Dokolečka, zahraniční host bude letos slovenský dětský folklorní soubor Zlatý levík.
Program: 10.00 hod. - „Vítejte u nás“ - výchovný pořad pro MŠ a ZŠ
(sál ZUŠ Taussigova) / 13.00 hod. - Oficiální zahájení festivalu při
setkání zástupců souborů se zástupci radnice Prahy 8 (Grabova vila) /
15.00 hod. - „Zpívající fontána“ - animační vystoupení souborů u fontány M Ládví + průvod sídlištěm Ďáblice / 18.00 hod. - „V tej naší
zahradě“ - hlavní program v areálu zahrady ZUŠ Taussigova.

Placená řádková inzerce

PRODÁM ZAHRÁDKU NA ŽIŽKOVĚ - 500 m2 slunná. Výborné
spojení. Rodinné důvody. Tel.: 602
24 89 70.
HLEDÁTE FLEXIBILNÍ A ŽIVOU
PRÁCI v mladém kolektivu a v blízkosti Vašeho bydliště? My hledáme
komunikativní a aktivní realitní makléře, s obchodním citem a zodpovědností. Vhodné i pro absolventy. Do
realit zaučíme. Volejte: 284 69 35
33, pište na e-mail: info@realitniporadna.cz. Těšíme se na Vás!
KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY V PRAZE 8 – BOHNICE.
Kvalifikovaná a trpělivá lektorka,
pokrok jistý, max. 7 posluchačů ve
skupině, reference: Úřad vlády ČR,
www.firemnianglictina.cz. Tel.: 777
02 46 88.
OBECNÍ 4 + 1, 120 m2 na Andělu
za byt v Praze 8 (Bohnice, Čimice,
Kobylisy, Ďáblice). Tel.: 603 26 94
33.
PRONAJÍMÁTE BYT? Provozní
starosti budeme řešit za Vás. Real
Care Service, Jana Rickwood,
www.realcareservice.com, tel.: 777
19 39 34.
ASISTENTKU/SEKRETÁŘKU na
1/2 úvazek (4 hod. od 9.00 do 13.00
hod.) přijme společnost se sídlem na
Praze 8, Bínova ul., (Ládví). Požadujeme znalost angličtiny (část agendy
se vyřizuje telefonicky a e-mailem
v angličtině), znalost základů účetnictví
(nebudete účtovat, pouze připravovat
podklady). Náplň práce: fakturace,
příprava účetních podkladů, vyřizování požadavků klientů, vyřizování
nákupních a prodejních objednávek,
zasílání a příjem zboží, vedení chodu
kanceláře. Předpokládáme dobrou
uživatelskou znalost PC. Své CV
zasílejte na e-mail: jobs@centurion.cz
nebo na Centurion Systems, spol.
s r. o., Bínova 2, 182 00 Praha 8,
www.centurion.cz.
PRONAJMU GARÁŽ v ulici K Sadu.
Tel.: 606 62 44 13.
AŽ 5 000 KČ MĚSÍČNĚ BEZ
PRÁCE! Nechte vydělávat své auto,
plot či dům. Udělejte z nich reklamní
plochy! Tel.: 221 22 15 51.
GELOVÉ NEHTY OD 400 KČ.
Kadeřnictví proti Delvitě – Palmovka.
Tel.: 284 81 98 20.
PRONAJMU GARÁŽ NA ULICI
KŘIŽÍKOVA 56. Tel.: 602 28 84
44.
EXTERNÍ SPRÁVCE POČÍTAČŮ.
Nabízím zkušenost a vlídné zacházení. Tel.: 739 10 51 88, e-mail:
vlcek@i-servis.eu, www.i-servis.eu.
NEZÁVAZNĚ POSOUDÍM VAŠE
OBRAZY - důchodce. Výtvarné
umění je můj koníček. Tel.: 728 70
93 25.
MODELÁŽ NEHTŮ I NA NOHOU. Novinky světových veletrhů.
Dlouholetá praxe. Nízké ceny! Praha 8 - Palmovka (u metra). Tel.: 733
50 23 12.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
v Praze, GARS. 1 + 1 do 10 000
Kč/měs. nebo 2 + kk – 3 + 1 do 13
500 Kč/měs. vč. poplatků. Tel.: 220
80 62 45, 605 84 50 88.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice.

KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY.
Tel.: 603 83 31 07.
SOLARIUM – FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy – muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2
– Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium-fitness.cz.
AEROBIK A BODYSTYLING,
každé pondělí v 18.00 hodin, ZŠ Na
Korábě 2, přijďte si zacvičit, na Vaši
návštěvu se těší Lenka!
HROZÍ VÁM EXEKUCE? Máte
finanční problémy? Obraťte se na nás,
vykoupíme Vaši nemovitost! Platba
do 48 hodin. Tel.: 222 51 28 05.
SVJ POMOŘANSKÁ 485 – 487
Praha 8 nabízí k pronájmu nebytové
prostory 25 - 100 m2. Informace na
tel.: 724 70 22 07.
OBRAZY HARMONIZUJÍCÍ VÁS,
Váš prostor všeobecně nebo individuelně. Více na tel.: 728 81 85 65.
CCA 3 500 Kč zaplatíme za starý
zlatý Svatováclavský jednodukát, až
25 000 Kč za 5 dukát, dále ruské zl.
ruble, šperky s brilianty i bez nich,
s českými granáty, st. stolní stříbro,
st. zbraně, bronz. sošky atd. Koup.
st. obraz moře, lodě, přístav od
J. Svobody, a obrazy lokomotivy
Kreibich, Ronek. Hledáme st. ruské
stř. předměty, i jednotlivě! INTERANTIK, Praha 9, Pod Pekárnami 3, proti
st. metra B „Vysočanská“, u st.
TRAM č. 8. Tel.: 283 89 33 34, 605
82 94 40, od 10.00 do 17.00 hodin.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE, KOSMETIKA, MODELÁŽ
NEHTŮ. Nízké ceny, Palmovka. Tel.:
736 64 40 55.
PORADNA – pro rozvoj osobnosti –
alternativně. Tel.: 728 81 85 65.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8
A OKOLÍ, platba hotově, stav
nerozhoduje, nejraději 2 + 1 a větší.
Ne RK! Tel.: 603 16 25 00.
CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na poradnu. www.realitniporadna.cz, tel.: 284
69 35 33.
LOGOPEDIE – vady řeči, výuka Nj.
Obojí děti i dospělí. Praxe a trpělivost.
Tel.: 728 81 85 65.
POTŘEBUJETE PRODAT BYT,
RD, CHATU, POZEMEK? Nevíte
jak, komu a za kolik? Zdarma Vám
pomůžeme! AP REALITY, tel.: 222
25 13 46, 775 35 52 23.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno vytáhne ke stropu - rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, mezd, daní - rychle
a spolehlivě, cena dohodou. Adresa:
Pernerova 294/13, Praha 8 - Karlín,
tel.: 224-829-293, e-mail: harantovahana@seznam.cz.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.n@centrum.cz.

Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
ODHADY NEMOVITOSTÍ PROVEDE soudní znalkyně Eva Cihelková. Tel.: 728 36 01 45, 283 04 41
75, 244 47 01 51.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v ul. Na Sypkém, u zastávky Vosmíkových. Cena 1 500 Kč/1 měsíc.
Tel.: 603 41 62 22.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případné 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.

(Placená inzerce)

AKVARISTICKÉ SRAZY 2008 konají se každou 1. a 3. neděli v měsíci v ul. Čumpelíkova 8/1768 (garáže
– spol. sál), Praha 8 - Kobylisy. Vždy
od 8.00 do 10.00 hod. Tel.: 724 80
00 13.

Výcvik auto – moto. Provozní doba:
PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 –
19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608
25 35 49.
OPRAVY
CHLADNIČEK
A
MRAZNIČEK – provádí Martin
Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí
zde jsou čísla volací: 603 27 47 04,
záznamník + fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.
FA J. MACHÁČ – rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými
panely – bez bourání, nepořádku
v bytě - rychle (3 – 5 dní) a levně (od
25 000 Kč). Výměny van, baterií,
klozetů kuchyňských desek, instalace
sprchových koutů, pokládka dlažby,
PVC, plovoucích podlah, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66 –
kdykoliv!
ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU, elektro, voda, truhlář. Denně od
17.00 hod., SO a NE 13.00 – 19.00
hod. Tel.: 603 81 01 39. Jen na
území Prahy 8 a 9.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.

MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování,
baňky - fyzioterapeutka. TRAM Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 284
68 98 05.

PRODÁM AUTOSEDAČKU JANE RACING. Je určena pro skupinu
0 - 1 děti s váhou do 18 kg, věk do
čtyř let. Polohování otáčením polohovacího šroubu na přední straně
autosedačky. Záruční lhůta do 3.
ledna 2009. Cena: 1 900 Kč. Tel:
724 99 44 73.

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kontakt:

PRODÁM NOVOU STAVEBNÍ
UNIMO BUŇKU v Praze 8, odvoz
zajistím. Tel.: 603 84 49 92.

(Placená inzerce)

AUTOŠKOLA JAN POLTER –
PRAHA 8 - BOHNICE, Ratibořská
30. Kondiční jízdy, skup. B, A,
www.autoskola.servis.cz. Tel.: 736
45 00 10.

Jako poslední ze zimních turnajů pořádaných Meteorem Praha skončil i dlouhodobý turnaj starších
přípravek, který byl hrán na velkém hřišti. Řada kluků si tak poprvé mohla vyzkoušet „velký fotbal“. A díky skutečně skvostnému obsazení bylo vidět mnoho opravdu kvalitních zápasů.
Z patnácti účastníků se nejlépe umístilo družstvo
Slavia Praha 98. Díky výsledku závěrečné dohrávky, ve
které Sparta porazila Motorlet 3:0, obsadili kluci ze
Sparty Praha 98,
třetí místo patří
Závěrečné pořadí v turnaji
SPŘ o pohár MČ Praha 8:
právě Motorletu
Praha. Co se indi1. Slavia Praha
viduálních oceně2. Sparta Praha
ní týče, nejlepším
3. Motorlet Praha
4. ABC Braník
střelcem se stal
5. SK Kladno
Jula Horváth z FK
6. FK Meteor Praha A
Viktoria Žižkov
7. FK Viktoria Žižkov
(20 branek), nej8. Český Lev Beroun
lepším brankářem
9. AFK Slavoj Podolí
byl vyhodnocen Ja10. Ústí nad Labem
kub Turek z Motorletu a cenu pro nejlepšího hráče celého turnaje
11. SK Střešovice
převzal Michal Hlavatý ze Sparty Praha.
12. Junior Praha
Velký dík patří MČ Praha 8, pod jejíž patronací se tento
13. FK Meteor Praha B
dlouhodobý zimní turnaj odehrál. Dík patří i všem hráčům, realizač14. FC Tempo Praha
ním týmům i rodičům za předvedené výkony i sportovní vystupování
15. SK Viktoria Žižkov
a povzbuzování.

DUBEN 2008

STRANA 12

JUBILEA

BURZA SENIORŮ

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.

DUBEN 2008
Gerontologické
centrum
15. 4. ÚTERÝ
Výtvarná dílna / 13.00. – 17.00 hod
DRÁTOVÁNÍ – zakončování práce - oplétání
Potřeby: kleště štípací, ploché, s kulatými čelistmi, menší nádoby k oplétání, např.malé květináče
apod. Pod vedením Alexandry Boušové.
Vstupné: 20 Kč

Významné jubileum slaví

17. 4. ČTVRTEK
Vycházka „Na Ladronku“
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví u fontány. Pod vedením Věry Dvořákové.
21. 4. PONDĚLÍ
Divadlo Pod Palmovkou
„O myších a lidech“
Příběh zvláštního přátelství, které uprostřed nelítostného světa sní svůj sen o šťastné budoucnosti. Začátek představení v 10 hod.
Vstupné: 105 Kč.

(Placená inzerce)

DUBEN 2008
Andrýsek Zdeněk
Tichá Hana
Štilerová Marie
Ižová Věra
Ulrich Adolf
Schönfeldová Věra
Čechlovský Václav
Kübl Walter
Mládková Jana
Jonášová Milada
Marková Hana
Petrovský Mario
Srch Antonín
Pintrová Božena
Podzemný Milan
Pikulová Dagmar
Vantochová Klára
Žák Zdeněk

25. 4. PÁTEK
Výstava „Šikovné ruce našich seniorů“
Ukázky ručních prací a výrobků z různých materiálů. Výstaviště Lysá nad Labem. Sraz v 11.00
hodin před stanicí metra C Ládví – u fontány.
29. 4. ÚTERÝ
Výtvarná dílna / 13.00 – 17.00 hod.
PAPÍR – přáníčka, dekorace
(slunce, motýl apod.)
Potřeby: šňůrky, bavlnky, dřevěné korálky,
přírodniny, nůžky, tužka, kleště štípací, ploché,
s kulatými čelistmi, drátek, pravítko. Pod vedením
Alexandry Boušové.
Vstupné: 20 Kč

Valentová Božena
Vše nejlepší k 80. narozeninám,
hodně životního elánu,
zdraví a radosti do dalších let přejí
děti Jirka, Zdeňka a Josef s rodinami.
Marie a Jiří Wiedenovi
slaví 60 let společného života.
6. dubna 2008 oslavil osmdesáté
narozeniny pan Josef Kratochvíl.
Hodně zdraví a pohody přejí Věra,
Ivana, Monika, Venda a Vláďa.

Herna Ládví
BOWLING
Pondělky: 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4.,
vždy ve 14.00 hod. herna Ládví.

Marie a Karel Vackovi
slaví 67 let společného života.

Kontakt: Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600, Praha 8
tel.: 286 88 36 76, p. Fejfarová, p. Konvičná

Ze srdce jim přejeme hodně zdraví,
lásky, spokojenosti a porozumění.
Petr a Jitka s rodinami,
Martina, Týnka, vnuci Petr,
Ládik, Honza, Lukáš, Jakub
a pravnouček Matýsek.
Dagmar a Svatopluk Královi
slaví 60 společného života.
Květoslava Mimráčková rozená
Pachmanová v dubnu oslaví 85 let.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

17. dubna 2008 oslaví svou zlatou svatbu
Eliška a Václav Kövešlygetyovi.

BŘEZEN 2008
Janečková Marta
Zintl Rudolf
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

(Placená inzerce)

Významné jubileum oslavili

STRANA 13

DUBEN 2008

Klub deskových her

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
SRPEN 2007
Bukovský Nicolas
ZÁŘÍ 2007
Hochmannová Tereza
(Placená inzerce)

Občanské sdružení OSM pořádá pravidelný klub deskových her, který je určen
všem zájemcům starším 15 let.
Dubnové setkání přátel deskových her,
kde si zájemci mohou změřit své síly v taktice a štěstí, se koná 23. 4. 2008 na adrese
Zenklova 27, Praha 8, od 18.00 hodin.
K dispozici je připravena celá řada
rozličných moderních her. Všichni jste
srdečně zváni. Od dubna i mariášová
a šachová sekce.
- gd-

ŘÍJEN 2007
Trachtová Eliška
Schön Kristian
Yakoub Salman Kubín
LISTOPAD 2007
Čápová Klára
Křížková Claudie
Polepil Antonín František
PROSINEC 2007
Gruzdzová Emily
LEDEN 2008
Ambroz Adam
Dvořák Mikuláš

Melzer
Filip
Pavelčáková
Alžběta
ÚNOR 2008
Bečkovi Monika a Zuzana
Čvančarová Viktorie
Dušková Kristýna
Hrdina Jan
Kováříková Denisa
Krčmář David
Sarnovský Teodor
Vašek Tomáš
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.

(Placená inzerce)

V případě zájmu o uveřejnění nás
kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09
04 25.

Obvodní ústav sociálně – zdravotnických
služeb v Praze 8, Bulovka 10

pořádá

JEDNODENNÍ VÝLET

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

pro důchodce z Prahy 8
Cíl: Mělník.
Program: návštěva zámku, prohlídka
města.
Termín: 15. května 2008.
Odjezd: DPS Bulovka v 8.30 hod.
Příjezd: DPS Bulovka v 17.00 hod.
Cena: Autobus a vstup na zámek hradí
sponzor.
Stravování: vlastní.
Přihlášky přijímá sociální pracovnice paní
Temiaková v Domě s pečovatelskou
službou, ul. Bulovka 10. Každé pondělí od
13.00 do 16.00 hod.
Informace v uvedené době v úředních
dnech na tel.: 283 84 22 14.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Praha 8 – Kobylisy
Tel.: 602 13 56 33,
774 091 218
e-mail: nekasro@seznam.cz

VETERINÁRNÍ
ORDINACE
PROSECKÁ 20 • PRAHA 8
150 m od zastávky tramvaje 10,24,25
a autobusu 140,185,187,233 „U Kříže“
TEL.: 284 84 00 69, 724 32 71 83
e-mail: r.mikulsky@seznam.cz
www.veterinaukrize.com, www.veterinavpraze.cz

PO 10.00 - 12.00 14.00 - 21.00 hod.
ÚT 8.30 – 12.00 14.00 - 19.00 hod.
ST
14.30 - 21.00 hod.
ČT
8.30 - 12.00 14.00 - 19.00 hod.
PÁ 10.30 - 12.00 14.00 - 20.30 hod.
SO
8.00 - 12.00 hod.
Neděle a svátky ZAVŘENO

(Placená inzerce)

MVDr. ROMAN MIKULSKÝ

Náhlé změny jsou uvedeny na internetových stránkách!
Očkování – vakcinace, kastrace,
odstraňování zubního kamene ultrazvukem,
čipování – europas, léčba akutních a chronických
onemocnění, chirurgie, poradenství, prodej krmiv.

Propagační, reklamní a obchodní činnost
Společnost s dvanáctiletou tradicí a působností na
trhu s reklamní grafikou nabízí firmám, soukromým
podnikatelům, obchodníkům i všem občanům následující služby:
Výroba reklamy ze samolepicích fólií včetně instalace
• polepy osobních i dodávkových automobilů
• výroba vývěsních štítů na obchody a provozovny,
možnost dodání vývěsního štítu včetně podkladové desky
z tvrzeného a povětrnosti odolného PVC
• polepy výkladních skříní obchodů, trvalé
i jednorázové nápisy
• výroba směrových, orientačních i jiných tabulí a desek
z tvrzeného a povětrnosti odolného PVC
Výroba orientačních systémů
Tisk prospektů, informačních materiálů, plakátů,
kalendářů na zed‘ i stůl, poznámkových bloků apod.
včetně loga firmy a dalších požadovaných údajů.
Široký sortiment dárkových předmětů s potiskem,
gravírováním či vyšíváním.
Tašky z PVC s potiskem.
Výstavba veletržních stánků.á

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Salon Jana
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

• kosmetika, líčení,
permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace
orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra,
modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské,
pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahušování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie
EME
M
J
I
Ř
P
NICI! • mikrodermabraze.

Ř
KADE

Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)

(Placená inzerce)
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