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Vážení spoluobčané,

když se řekne září, někomu se 

vybaví plné košíky hub, jinému vi-

nobraní, řada z nás se těší na četné 

kulturní a sportovní akce. Všichni ale 

máme tento měsíc spojený se ško-

lou. Jako otec vím, kolik to přináší 

stresujících chvilek, zařizování a obav. Právě obavy o bezpečnost dětí 

se radnice Prahy 8 snaží zmírňovat. 

U škol a na přechodech začnete každé ráno vídat strážníky městské 

policie. A nejen ráno. Strážníci budou pokračovat v projektu Školní 

policie, což znamená jejich přítomnost u vytipovaných školských zaří-

zení v době od 12 do 13 hodin. Jejich úkolem je rovněž odradit různé 

nepřizpůsobivé osoby od jejich pohybu v okolí. 

Od září se také do pražských škol a školek vrátí strážníci se svými 

přednáškami a preventivními programy šitými na míru podle věku dětí. 

Radnice pokračuje v projektu Bezpečná Osmička, který počítá i s rozšiřo-

váním Městského kamerového systému. Projekt svým zaměřením vysílá 

jasný signál občanům. Těm slušným, že se jejich bezpečnost bude zvyšo-

vat. Zločince či nepřizpůsobivé občany upozorňuje, že jejich činy mohou 

být sledovány a následně potrestány. Kamerový systém pohlídá problé-

mové lokality a zabezpečí mimo jiné dalších třináct školských objektů. 

Podrobnější informace a novinky z naší městské části naleznete tradič-

ně nejen na www.praha8.cz, ale zvu vás i na své stránky www.jankujiri.cz  

Ale jak jsem říkal v úvodu, začíná škola a tak nemohu končit jinak, 

než popřát všem žákům ty nejlepší výsledky. A učte se, abyste také 

nám, rodičům, dělali radost.

 Jiří Janků
 starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Urbanisté ocenili obnovu parků v Karlíně

Nedávno skončená revitalizace 

Kaizlových sadů a parku před In-

validovnou se dočkala mezinárod-

ního uznání ze strany evropských 

urbanistů. Ti se nedávno v Praze 

zúčastnili třídenní konference a pro-

jevili zájem prohlédnout si karlínské 

parky, jejichž obnova se uskutečnila 

za podpory fondů EU. Urbanisté na-

vštívili Kaizlovy sady, park před In-

validovnou  a novou výstavbu v Kar-

líně v doprovodu zástupce starosty 

Michala Šustra a vedoucí odboru ev-

ropských fondů  Petry Hainzové.

Urbanisté byli velmi zaujati způso-

bem provedení, který jednak respek-

tuje historické umístění obou parků 

a inspiruje se dobovými fotografi e-

mi Karlína přelomu 19. a 20. století 

(utváření cestiček, repliky plynových 

lamp, laviček a košů, výběr vysazo-

vaných rostlin a dřevin a tak dále) 

a současně vychází vstříc potřebám 

současných obyvatel Karlína a při-

lehlého okolí různých věkových ka-

tegorií. Prohlídka byla velmi příznivě 

hodnocena, projekt i jeho provedení 

byly označeny jako inspirativní a ve-

doucí odboru evropských fondů byla 

následně požádána o prezentaci pro-

jektu na webových stránkách aliance 

EUKN (www.eukn.org/eukn) v rámci 

takzvané Praxe měsíce. 

„Je vidět, že jsme kreativně 

a smysluplně využili prostředky, kte-

ré byly k dispozici. Největší satisfak-

cí a motivací je pro mě spokojenost 

obyvatel Karlína, kteří park hojně 

využívají. Velice mne také těší, že 

jsme v konečné fázi realizace byli 

schopni na základě připomínek oby-

vatelek Karlína operativně doplnit 

dětské hřiště o další herní prvky. 

Chtěl bych také poděkovat pracov-

níkům odboru životního prostředí, 

kteří se zasloužili o perfektní vzhled 

trávníku v obou částech parku. Ná-

vštěvníci si jistě vzpomenou v jakém 

stavu se trávník nacházel na začátku 

léta. Současný stav je k nepoznání 

a troufám si tvrdit, že park patří 

k nejudržovanějším v Praze,” pro-

hlásil zástupce starosty Šustr. 

Kaizlovými sady a parkem před 

Invalidovnou ale úsilí o zlepšení ži-

votního prostředí a infrastruktury 

v Praze 8 rozhodně nekončí. „Rad-

nice bude posuzovat studii revita-

lizace Elsnicova náměstí v Libni. 

Se studií budou občané seznámeni 

pravděpodobně v říjnu. Dalším pro-

jektem, který je nyní úplně na za-

čátku, je kompletní revitalizace 

Karlínského náměstí. Studii tohoto 

projektu, jehož realizace je závislá 

hlavně na fi nancích, budu schopen 

představit vedení radnice začátkem 

příštího roku,” prozradil Šustr. -red-

Foto: verpa

O nynější vzhled karlínských
parků se zasloužil i zástupce

starosty Prahy 8 Michal Šustr

Výherci ankety o internetu převzali ceny
Anketa o fungování bezplatného internetu 

Prahy 8, ve které se lidé vyjadřovali ke stavu 

této služby, skončila. Zúčastnilo se jí přes 600 

respondentů, vylosovaní tři z nich koncem srp-

na na Libeňském zámku dostali knižní publika-

ce. 

„Tak velký zájem nás nesmírně potěšil, lidé 

přišli s přínosnými podněty, kterými se budeme 

zabývat a snažit se služby nadále zlepšovat,” 

prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků. Otáz-

ky a vyhodnocení ankety budou zveřejněny 

na stránkách www.epraha8.net 

Systém bezplatného internetu v současnosti 

občanům nabízí 27 přípojných bodů na území 

Prahy 8. Jejich počet se bude i nadále rozši-

řovat. Po celou dobu existence projektu ePra-

ha8.net se radnice snaží s občany komunikovat 

a na základě jejich podnětů dochází k rozšiřo-

vání o nové body i služby (například www.me-

sicnikosmicka.cz). Posledním přírůstkem naší 

sítě jsou nově vybudované body v oblasti Boh-

nic. V září budou spuštěny další přípojné body 

v ulici Katovická a Zelenohorská. Tímto krokem 

dojde k širšímu pokrytí i veřejných míst - dět-

ská hřiště, psí louky, sportoviště. Tam mohou 

občané využít svých chytrých telefonů, netboo-

ků, tabletů a dalších zařízení a připojit se zdar-

ma k bezdrátové síti ePraha8.net. 

„V blízké době se budeme snažit o rozšíření 

na další veřejná místa,” informoval předseda 

Komise pro informatiku RMČ Praha 8 Josef Slo-

bodník. -jf-
Ceny vylosovaným účastníkům ankety předal 
starosta Prahy 8 Jiří Janků  

Foto: verpa

Foto: verpa
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Pokud chcete komuniko-
vat se členy vedení radni-
ce za ODS, můžete je vyhle-
dat na Facebooku a zeptat se 
na vše, co vás zajímá.

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

ČSSD zve občany do svého 
sídla v Zenklově ulici 27 na se-
tkání se zastupiteli zvolenými 
v Praze 8. To se uskuteční 20. 
září od 17.00 hodin. Telefon: 
721 029 892, e-mail: ovv.pra-
ha8@cssd.cz

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

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

Zastupitelský klub Volby pro 
Prahu 8 pořádá 14. září od 18 
hodin setkání svých zastupitelů 
a dalších představitelů s občany 
na téma privatizace bytů a o dal-
ších otázkách života v Praze 8. 
Uskuteční se v přízemí sídla ÚMČ 
Praha 8 (Bílého domu), ulice 
U Meteoru 6. Za Volbu pro Prahu 8 
srdečně zve JUDr. Václav Musílek.

Setkání s politikyMěsto v Libni zkontrolovalo
protipovodňová zařízení

Protipovodňová opatření v Libni 

prověřila 23. srpna pravidelná kon-

trola. Uzavřena byla dvoje vzpěr-

ná vrata, zkontrolována čerpadla, 

která by v případě zvýšené hladiny 

ve Vltavě odčerpávala vodu z přité-

kající Rokytky. Toto cvičení se koná 

každý rok.

Pro přihlížející je zřejmě neatrak-

tivnější sledovat obrovský proud 

vody valící se z čerpací stanice. Její 

maximální výkon je dvacet metrů 

kubických za vteřinu. Lidé také 

mohli vidět potápěče z hasičského 

sboru, kteří nejprve vyčistili dno 

u vrat na Rokytce a v libeňských 

docích od kalů a nánosů. Poté, co 

se vrata uzavřela, napustil se od-

lehčovací vakový jez a přečerpáva-

la voda. „Tato akce je součástí pra-

videlné třídenní zkoušky, která se 

na tomto protipovodňovém zařízení 

koná jednou ročně. Třikrát do roka 

se k tomu organizují ještě menší 

jednodenní kontroly,” řekla Marké-

ta Komárková z Povodí Vltavy.

V případě, že by se do metropo-

le řítila povodeň, uzavře přístavy 

a ústí Rokytky dvojice 12 metrů ši-

rokých a téměř 11 metrů vysokých 

vrat. Vodu z Rokytky pak odčerpá 

šest výkonných čerpadel a napev-

no zabudovaný nafukovací vak. 

Ochrana nastavena na úroveň hla-

diny povodně z roku 2002 s třiceti-

centimetrovou rezervou. V součas-

nosti by při podobné povodni bylo 

díky protipovodňovým opatřením 

ochráněno 25 tisíc obyvatel, kteří 

byli tehdy evakuováni.

Akce se uskutečnila i za přítom-

nosti představitelů osmé městské 

části. „Když jsem viděl příval bah-

nité vody a slyšel její hukot, uvě-

domil jsem si, jaká to tenkrát při 

povodni před devíti lety byla hrů-

za. Kontrolní den prokázal připra-

venost protipovodňového ochran-

ného systému a dal nám jistotu, 

že se ta situace již nikdy nebude 

opakovat,” prohlásil starosta Pra-

hy 8 Jiří Janků. -jf-

UPOZORNĚNÍ: Občané severní části Prahy 8, kteří mají nárok na bez-
platnou roční permanentku pro vstup do Botanické zahrady, si ji mohou 
vyzvednout do 9. září na pokladně Sever, a to od 9 do 19 hodin.! !

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa
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Doprava

Cyklistům se otevřel průjezd Palmovkou
Průjezd cyklistů tramvajovou křižovatkou 

na Palmovce se výrazně zjednodušil. Řadu let 

museli kvůli dopravním značkám páchat pře-

stupek, ty nyní byly vyměněny. „Cyklistům 

se tak umožnil jednodušší průjezd Prahou 8. 

Omezení jízdy v této lokalitě nemělo logiku,” 

řekl starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků. 

Zákazy vjezdu všech vozidel byly nahrazeny 

zákazy vjezdu motorových vozidel. Jedno-

směrky byly doplněny o dovolený průjezd kol 

v protisměru. A nakonec na označení pěší zóny 

přišlo jízdní kolo také.

Výhodou je, že touto významnou spojnicí 

neprojíždí běžná automobilová doprava, takže 

cyklisté musejí být ohleduplní jen k tramvajím 

a chodcům. Legálně získali prostor, který je dů-

ležitou spojnicí do Holešovic, Karlína, Kobylis 

nebo Vysočan. -red-

Nově se na Palmovce povoluje průjezd cyklistů:
-  všemi plochami pěších zón (některé plochy ale nejsou značené jako pěší zóny, 

 jedná se i nadále o obyčejné chodníky) 

-  po kolejích křižovatkou a ulicí na Žertvách 

-  ulicemi Zenklova a U Balabenky (dříve zčásti obousměrné jen pro MHD) 

-  přes přejezd kolejí v ulici Na Žertvách Vacínovou ulicí

Trvající zákazy vjezdu pro jízdní kola:
-  tramvajovou spojkou mezi dolní a horní křižovatkou lze projet jen směrem dolů, 

 nahoru s k Sokolovské ulici není průjezd povolen (jízda na kole v tomto směru stejně 

 není rozumná kvůli kolizi s tramvajovou zastávkou a následným výjezdem do křižovatky

 na vypnuté tramvajové signály – čočky) 

-  ulicí na Žertvách lze jet od Palmovky v tramvajovém kolejišti jen po ulici Vacínovu, 

 poté lze pokračovat jen pěší zónou nebo se posunout o několik metrů vlevo na zde 

 začínající vozovku ulice Na Žertvách  

-  výjezd z pěší zóny do Sokolovské ulice není umožněn, vjezd ano. Krajní dva metry 

 pěší zóny jsou značené jako jednosměrka, patrně proto, aby bylo zabráněno vjezdu 

 cyklistů do Sokolovské ulice z neočekávaného místa.

Zájem o jízdu na kole v metropoli výrazně stoupl
Až desetinásobně se podle od-

hadů za posledních devět let zvýšil 

počet cyklistů v metropoli. Praha je 

začala sčítat v roce 2002. „Největ-

ší nárůst je v letních měsících, kdy 

tvoří cyklistická doprava zhruba 

3,6 procenta z celkového objemu 

pražské dopravy,” řekl cyklistický 

koordinátor hlavního města Pavel 

Polák. Celoroční průměr se pohy-

buje mezi 1,5 a dvěma procenty. 

Podle Poláka počet cyklistů stále 

stoupá, domnívá se však, že více 

než zhruba sedmiprocentní podíl 

cyklistické dopravy pražské ulice 

nezvládnou.

„Na tento počet cyklistů ale 

Praha není připravena a nikdy 

nebude,” řekl Polák. Domnívá se, 

že některé úseky cyklotras a cy-

klostezek nejsou na tolik cyklistů 

stavěné. Například není možné 

v současnosti zvýšit průjezdnost 

Vyšehradským tunelem, v době 

stávky údajně čekali cyklisté před 

tunelem i osm minut.

Především přibývá cyklistů, kte-

ří kolo používají ke své dopravě 

po městě, a ne pouze k rekreaci. 

Praha se proto podle něj musí čím 

dál více soustředit na vybudování 

takových opatření, která cyklis-

ty zapojí do hlavního dopravního 

prostoru. Mezi ně patří například 

zprůjezdnění jednosměrek v obou 

směrech, vyhrazené pruhy nebo 

předsunuté pruhy na křižovatkách. 

Takové investice jsou navíc výraz-

ně levnější než budování odděle-

ných cyklostezek mimo centrum.

Podle statistiky Technické sprá-

vy komunikací loni občas pou-

žilo kolo 424 tisíc Pražanů. Asi

282 tisíc Pražanů jezdilo na kole 

alespoň jednou měsíčně. Nejvíce 

podle TSK vzrostl počet cyklistů 

ve věku od 40 do 49 let. Ve městě 

je v současnosti 433 kilometrů zna-

čených cyklotras, 140,5 kilometru 

oddělených cyklostezek a společ-

ných komunikací pro chodce a cyk-

listy a dále 57 kilometrů vyhraze-

ných jízdních pruhů pro cyklisty. 

Tato síť by se mohla letos rozrůst

o 24 kilometrů nových cyklotras 

a asi 11,4 kilometru cyklostezek 

a 2,3 kilometru cyklistických pru-

hů. V hlavním městě je rovněž

921 cyklostojanů, letos by jich 

mělo přibýt 300. -jf-

V ulici Na Žertvách jsou nové značky

Foto: verpa

Foto: verpa
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Vyhrožoval zabitím
Hlídka policie zadržela začát-

kem srpna 57letého muže, který 

expanzní palnou zbraní vyhrožo-

val 42leté ženě zabitím za sou-

časného urážení vulgárními 

výroky. U dotyčného byla zajiš-

těna expanzní palná zbraň spolu

s 39 kusy poplašných nábojů. 

Vzhledem k tomu, že muž jinému 

vyhrožoval usmrcením takovým 

způsobem, že to vzbudilo důvod-

nou obavu a čin spáchal se zbraní, 

byl podezřelý ze spáchání přeči-

nu nebezpečné vyhrožování dle 

ustanovení § 353 odst. 1, 2 písm. 

c) trestního zákoníku. Případ byl 

zpracován ve zkráceném příprav-

ném řízení a předán státnímu zá-

stupci s návrhem na potrestání 

spolu s návrhem na uložení trestu 

propadnutí věci. 

Hledaný se opil
Policisté byli 18. srpna vysláni 

k prověření oznámení, kdy v uli-

ci Zenklova se měl u tramvajové 

zastávky U Kříže nacházet silně 

podnapilý muž. Podle oznamova-

tele měl padat pod kola projíždě-

jících vozidel a tramvají. Na mís-

tě hlídka našla 53letého muže 

ve velmi podroušeném stavu. Zá-

roveň bylo zjištěno, že je po něm 

vyhlášeno celostátní pátrání, kdy 

byly na jeho osobu vydány dva 

příkazy k zatčení, dva příkazy 

k dodání do výkonu trestu odnětí 

svobody a dva souhlasy se zadr-

žením. Muž byl nejdříve umístěn 

na protialkoholní záchytnou stani-

ci. Po vystřízlivění a po provede-

ní všech nezbytných úkonů pak 

do věznice k výkonu trestu odnětí 

svobody. 

Kvůli držáku poničil vůz
I takto může dopadnout vozidlo 

po útoku pachatele. Mnohokrát 

jsem zde zmínil, že vozidlo není 

trezor. V tomto případě ze 2. srp-

na neznámý pachatel nezjištěným 

předmětem rozbil okno pravých 

předních dveří vozidla Opel Vect-

ra, ze kterého odcizil „pouze” dr-

žák mobilního telefonu. 

Nesměli řídit
V Prosecké ulici policisté 6. srp-

na kontrolovali osobní motorové 

vozidlo Škoda Favorit, které řídil 

30letý muž. Činil tak, ačkoliv mu 

byl příslušným soudem uložen 

trest zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení všech motorových 

vozidel na dobu dvou let. Podezře-

lému bylo sděleno podezření ze 

spáchání přečinu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání. 

Spisový materiál byl s návrhem 

na potrestání předán státnímu zá-

stupci. 

Při řízení osobního motorové-

ho vozidla byl 24. srpna kontro-

lován 32letý muž. Lustrací bylo 

zjištěno že mu byla Magistrátem 

hl.m. Prahy uložena sankce zá-

kazu činnosti spočívající v zákazu 

řízení motorových vozidel na dobu 

12 měsíců. Případ byl zpracován 

ve zkráceném přípravném říze-

ní. Nicméně dotyčný byl o tři dny 

později opět přistižen, jak sedí 

za volantem. I tento případ byl

zpracován ve zkráceném příprav-

ném řízení. Opakované maření 

výkonu úředního rozhodnutí jistě 

muži přitíží při rozhodování soudu 

o vině a trestu.

Zadrželi hledané ženy
Hlídka policie 26. srpna v uli-

ci U Synagogy kontrolovala de-

větadvacetiletou ženu, po které 

bylo vyhlášeno celostátní pátrání 

z důvodu vydání příkazu k za-

tčení vydaného příslušným sou-

dem. Po provedení všech úkonů 

byla žena předána soudu k dal-

šímu opatření. Další ženu v ce-

lostátním pátrání hlídka policie 

vypátrala o den později kolem

14. hodiny. Jednalo se o sedm-

advacetiletou ženu, která byla 

kontrolována v Ludmilině ulici, 

přičemž následnou lustrací bylo 

zjištěno, že je vyhlášena v celo-

státním pátrání, neboť příslušný 

soud na ni vydal příkaz k zatče-

ní. Žena byla také po provede-

ní všech úkonů předána soudu 

k dalšímu opatření.

 npor. Zdeněk Pohunek,

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY
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Vážení spoluobčané,

rychlé životní tempo charakterizující dnešní 

dobu určuje zároveň také rychlý sled nejrůzněj-

ších mimořádných událostí zasahujících nepří-

znivě do našich životů. Většinou jde o události 

způsobené přírodními vlivy, jako jsou povodně, 

otřesy nebo sesuvy půdy, vichřice, tornáda, ex-

trémní chlad, teplo, sucho nebo  rozsáhlé požá-

ry. Stále častěji slyšíme ale také o  událostech 

způsobených či ovlivněných  selháním lidského 

faktoru nebo technologie. Zde máme na mysli 

požáry, havárie s únikem nebezpečné látky, rop-

né havárie, havárie plynovodu, vodovodu, elek-

trických rozvodů či radiační havárie, destrukce 

staveb, ale také velké dopravní nehody, teroris-

tické činy, epidemie a jiné.

V hlavním městě Praze evidujeme 32 mož-

ných rizik vzniku mimořádné události. V devíti 

z nich se jedná o riziko velmi pravděpodobné. 

Jde o povodně; úniky nebezpečných látek; vich-

řice a větrné smrště; bouřky a elektrické jevy 

v atmosféře; námrazy, náledí, silné mrazy; sně-

hové kalamity; epidemie; závažná narušení ve-

řejného pořádku nebo teroristický útok. 

Průzkumy však ukazují, že ne zdaleka  všich-

ni bychom reagovali  v těchto náročných situa-

cích se znalostí věci. Přiznejme si, kdo z nás si 

bude vědět rady při zaznění varovného signálu 

sirény? Ukryjeme se? A pokud ano, poběžíme 

na půdu nebo do sklepa? Při úniku nebezpeč-

né látky do ovzduší začneme horečně přemýšlet 

o tom, kde sehnat ochrannou masku nebo po-

užijeme prostředky improvizované ochrany? Že 

nevíme, co to je? Jsme „polistopadová genera-

ce” a ve škole nás nic takového neučili?! A jak 

se správně zachovat při požáru? Ve výčtu po-

dobných otázek a následně našich znalostí-ne-

znalostí bychom mohli pokračovat jistě hodně 

dlouho. Protože jsme si vědomi neuspokojivého 

stavu  společenského povědomí právě v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva a ne-

dostatečné schopnosti občana pomoci sobě či 

druhým v případě mimořádné události,  dovolili 

jsme si pro vás připravit seriál článků, kterými 

vás  seznámíme nejenom se základní problema-

tikou uvedených oblastí, tedy otázkami varová-

ní, evakuace, ukrytí (a nouzového přežití), ale 

zároveň také s nejčetnějšími typy mimořádných 

událostí a s možnými způsoby jejich řešení. Vě-

říme, že tak společně učiníme  krok k vybudo-

vání tzv. bezpečné společnosti, tj. společnosti 

informovaných a sebevzdělaných občanů, kteří 

budou schopni ochránit  nejenom sebe, ale také 

účinně pomoci ostatním osobám. Jsme si vědomi 

nejenom toho, že možná rizika bychom neměli 

podceňovat, ale především toho, že „štěstí přeje 

připraveným”. -obok-

HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

V ulicích přibudou kamery, zvýší bezpečnost
Projekt Bezpečná Osmička pokračuje čtvrtým 

rokem ve spolupráci s bezpečnostními složkami 

a rozšiřováním kamerových systémů. Kamery 

městské části střeží v současné době převážnou 

většinu základních a mateřských škol a objektů 

sociálního charakteru. V letošním roce se dočka-

la kamerového systému i základní škola na Lyč-

kově náměstí, která je památkově chráněným 

objektem. 

„Jednání s památkáři nebylo jednoduché 

a táhlo se již z minulého roku. Nakonec jsme 

však společnou řeč našli a tato krásná budova 

bude ochráněna před případnými vandaly. Sa-

mozřejmě se také zvýší bezpečnost v okolí ško-

ly a dětí samotných,” prohlásil starosta Prahy 8 

Jiří Janků. „Je skvělé, že jsou veškeré kamery 

na školách součástí městského kamerového sys-

tému. Tímto má Policie ČR spolu s Městskou po-

licií nepřetržitý přístup do systému.”

V letošním roce městská část také rozvinula 

spolupráci s pražským magistrátem při rozši-

řování Městského kamerového systému. Bu-

dou tak vybudována nová kamerová stanoviště 

na území osmé městské části. Dočkají se jich 

problematické oblasti, jako například Palmovka 

- ulice Novákových, Na Žertvách a Sokolovská. 

Další vzniknou na Karlínském náměstí a v Per-

nerově ulici. Parkoviště u katastrálního úřadu, 

které je dlouhodobě terčem vykrádačů vozidel, 

také ochrání nové otočné kamerové stanoviště. 

Další kamery budou hlídat rozsáhlé sídlištní par-

kovací plochy v Bohnicích. 

„Záměrem radnice je především snížit drob-

nou kriminalitu v ulicích a zabránit vykrádání 

a krádežím vozidel. Umístění kamerových sta-

novišť vycházelo ze žádostí občanů, požadavků 

policie a městské části. V drtivé většině přípa-

dů panovala shoda. Celkem budou vybudována 

čtyři nová otočná kamerová stanoviště a třináct 

pevných kamer zaměřených nejvíce na drob-

nou kriminalitou zatěžované oblasti,” doplnil 

Janků.   -lp-
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Strážníci hlídají, zda mladí nepijí alkohol
S koncem prázdnin a začátkem školního 

roku se strážníci z Prahy 8 chystají více zamě-

řit na kontroly podávání alkoholu nezletilým. 

Dalším z cílů jejich hlídkové činnosti budou 

provozovny s výherními hracími automaty.

Kromě tradičního dohledu na přechodech 

pro chodce budou sledovat také negativní 

jevy, kterými je někdy zábava dětí a mla-

distvých provázena. Městští policisté se proto 

chystají do restaurací, barů a heren, a budou 

kontrolovat, zda mladistvým obsluha podniků 

neumožnila pití alkoholu. Ze stejného důvo-

du se ale zaměří také na hřiště a parky, kam 

mladiství chodívají pít alkohol, který se jim 

podařilo koupit v obchodě. Strážníci se vždy, 

když zjistí mladistvého pod vlivem alkoholu, 

zajímají také o to, kdo jim alkohol prodal či 

podal. Tomu totiž hrozí v lepším případě po-

kuta, v horším případě předání celé věci Po-

licii ČR. Mladistvému pod vlivem alkoholu pak 

v případě potřeby strážníci přivolají lékařské 

ošetření, vždy pak zpravují rodiče nebo jiné 

zodpovědné osoby a věc předávají úřadu nebo 

policii.

„Tyto kontroly v souvislosti s koncem či na-

opak začátkem školního roku jsou každoroční 

tradicí, proto i letos budou strážníci z Prahy 

8 od začátku září věnovat  této problemati-

ce intenzivní pozornost,” řekl ředitel strážníků 

z Prahy 8 Jaroslav Kašpárek.

Jeho lidé se ale zaměří nejen na pití alkoho-

lu ze strany nezletilých, ale také na to, jestli 

mladistvým neumožňuje obsluha podniků hru 

na výherních hracích automatech.

„Pokud přistihnou při hře na výherním hra-

cím automatu nezletilou osobu, předají ten-

to poznatek přímo správnímu orgánu,” dodal 

Kašpárek. -vk-Strážníci se zaměří na restaurace a bary
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ 
PRÁVNÍ PORADNA 

Kdy? 20. 9. 
od 17.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice
Metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím, 

objednejte 

na tel.:  246 035 966 nebo 

721 02 98 92

(Placená inzerce)
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„I proto jsme místo vybrali zá-

měrně vedle velkého zařízení sociál-

ních služeb. Park je přístupný všem 

dospělým osobám, není však určen 

dětem. Ty mají své hřiště v dosa-

hu pěti minut odtud,” prohlásila při 

slavnostním otevření místostarost-

ka Prahy 8 Vladimíra Ludková. 

Součástí slavnostního otevře-

ní byla i ukázková hodina cvičení 

na strojích. Účastníci měli možnost 

získat i papírový manuál jak cvičit. 

Ten je možné si vyzvednout v Cen-

tru aktivizačních programů v DPS 

Burešova. Fitness park je možné 

využívat i pro organizované veřejné 

cvičení, což otevírá další možnosti.

„Do budoucna bychom chtěli 

více posílit fyzické činnosti senio-

rů, včetně venkovního cvičení pod 

odborným dohledem, který by měl 

být nepostradatelnou součástí dob-

ře vedených aktivit. A řada seniorů 

má zájem právě o cvičení. Zájem je 

však tak veliký, že současná nabíd-

ka Centra aktivizačních programů 

pro seniory již nestačí. Jsem za to 

velmi ráda. Hledám proto další ces-

ty, jak tento trend podpořit,” sdělila 

Ludková. Poslední novinkou v akti-

vizaci je pétanque s lektorem, který 

probíhá bezplatně každou středu 

v zahradě Gerontologického centra 

v Šimůnkově ulici. -red-

Senioři, přijďte si zacvičit do fi tness parku
Především seniorům je určený nově otevřený fi tness park v Burešově ulici v Kobylisích. Mohou si tak kdykoli 
přijít zacvičit na osmi strojích, protáhnout a posílit celé tělo na čerstvém vzduchu. Areál se nachází v těsné blíz-
kosti Domu s pečovatelskou službou. Radnice si od otevření parku slibuje další rozšíření aktivizačních možností 
zejména pro starší generaci. 

Foto: verpa

Otevření fi tness parku vzbudilo velký zájem seniorů

Foto: verpa

Foto: verpa

S fungováním parku seniory seznámili i starosta Prahy 8 Jiří Janků
a jeho zástupkyně Vladimíra Ludková

Zájemci od pozvaného instruktora získali pokyny, jak správně na osmi strojích cvičit
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ZÁŘÍ - PROSINEC 2011

Jirsíkova – Malého
20. 9., 25. 10., 29. 11., 21. 6.

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

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

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

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

Petra Slezáka – Urxova
20. 9., 25. 10., 29. 11.,

Pernerova – Sovova
27. 9., 1. 11., 6. 12.

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

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

Nekvasilova (parkoviště 
u Olympiku)
13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

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

Na Vartě
27. 9., 1. 11., 6. 12.

Kašparovo náměstí 
4. 10., 8. 11., 13. 12.

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

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

Nad Rokoskou – Kubišova
20. 9., 25. 10., 29. 11., 21. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
27. 9., 1. 11., 6. 12.

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

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

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

U Slovanky – Dolejškova
5. 10., 9. 11., 14. 12.

Štěpničná
(parkoviště)
12. 10., 16. 11., 21. 12.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

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

Modřínová – Javorová
21. 9., 2. 11., 7. 12.

Kubíkova – (u DD)
5. 10., 9. 11., 14. 12.

Havránkova – Šimůnkova
12. 10., 16. 11., 21. 12.

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

Janečkova
14. 9., 26. 10., 30. 11.

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

Šiškova - Čumpelíkova
5. 10., 9. 11., 14. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
12. 10., 16. 11., 
21. 12.

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

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

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

Na Pěšinách - Pod Statky
5. 10., 9. 11., 14. 12.

Uzavřená
12. 10., 16. 11., 21. 12.

Trojská – Nad Trojou
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Na Dlážděnce - U Sloupu 
(parkoviště)
14. 9., 26. 10., 30. 11.

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

Na Přesypu – Pod Přesypem
8. 9., 6. 10., 3. 11., 8. 12.

Havlínova – Pohnertova
15. 9., 13. 10., 10. 11., 15. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
22. 9., 20. 10., 24. 11., 22. 12.

Gdaňská – Toruňská
29. 9., 27. 10., 1. 12., 29. 12.

Hnězdenská – Olštýnská 
8. 9., 6. 10., 3. 11., 8. 12.

Mazurská
(u trafostanice)
15. 9., 13. 10., 10. 11., 15. 12.

V Nových Bohnicích – K Farkám
22. 9., 20. 10., 24. 11., 22. 12.

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

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

Fořtova – Do Údolí
15. 9., 13. 10., 10. 11., 15. 12.

Korycanská – K Ládví
22. 9., 20. 10., 24. 11., 22. 12.

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

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

Stejskalova 
– U Rokytky
27. 9., 25. 10., 22. 11.,
20. 12.

Valčíkova 
– Na Truhlářce
6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11., 27. 12.

Velká Skála – K Haltýři
13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.

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

Dolejškova 
– U Slovanky
27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12.

V Zahradách – Na Sypkém
6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11., 27. 12.

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

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

Nad Rokoskou – Na Úbočí
21. 9., 26. 10., 23. 11., 21. 12.

Nad Popelářkou
5. 10., 2. 11., 30. 11., 28. 12.

Pod Vodárenskou věží 
– Nad Mazankou
7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.

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

Lindavská
15. 9., 13. 10., 24. 11., 22. 12.

U Pekařky 
22. 9., 20. 10., 1. 12., 
29. 12. 

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

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

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



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

12 ZÁŘÍ 2011

Životní prostředí

Jedním z areálů, které byly v létě zrekonstru-

ovány, je dětské hřiště v Ouholické ulici v Čimi-

cích. Nahradilo stávající hřiště, které již nevy-

hovovalo místním požadavkům. Herní prostor se 

rozšířil, oplotil a doplnil o nové prvky. Ke dřívěj-

ším prvkům, což byl kolotoč a překlápěcí hou-

pačka, přibyla herní sestava hrad Loket. Sestava 

je dvoupatrová a multifunkční, zahrnuje šikmou 

stěnu, skluzavku, provazový žebřík, tyče ke špl-

hu rovné i vlnkované. Dalšími prvky jsou pruži-

nová houpačka čtyřlístek pro využití více dětmi 

najednou, srubový domeček, pískoviště a dětmi 

oblíbená tabule na kreslení. Areál je určen pro 

věkovou kategorii od dvou do deseti let.  

Za zmínku stojí také dětské hřiště ve Frý-

dlantské ulici, které bylo rozšířeno o novou zají-

mavou herní sestavu s velkým využitím a tubu-

sovou skluzavkou, což je žádaný prvek pro děti 

ve věku od čtyř do deseti let. 

V letošním roce se podařilo zrekonstruovat 

v rámci revitalizace parku v Karlíně i dětské hři-

ště v Kaizlových sadech. Tam byly již v minulosti 

četné žádosti rodičů na obnovu hřiště pro menší 

děti. Projekt nicméně musel zohlednit požadav-

ky památkářů. Nové hřiště přineslo nejen přidání 

herních prvků, ale vedlo k obnově celého pro-

storu. Došlo k výsadbě keřů do prostoru hřiště 

a částečnému odclonění od okolního městského 

ruchu.

Dětské hřiště je navrženo v kombinaci mlat, 

kačírek a žulová mozaika. Na hřiště byla umís-

těna lanová herní sestava, houpačka – pta-

čí hnízdo, klasický kolotoč, skluzavka, tabule 

na kreslení, pružinová houpadla, za oplocením 

v mlatovém povrchu je basketbalový koš pro 

starší děti. Areál chrání uzamykatelná vstupní 

branka s pojistkou. Součástí je také pítko, na žá-

dost rodičů tam funguje mobilní WC jako pilotní 

projekt.

Na každém hřišti byly vybudovány dopado-

vé plochy podle platných norem ČSN, byly také 

umístěny a doplněny lavičky a odpadkové koše. 

Dětská hřiště jsou oplocena pro bezpečnost dětí 

a před vstupem psů na hřiště.  -om-

Hřiště v Ouholické ulici v Čimicích dnes...

Menší dětská hřiště se rozšiřují
Po návratu z prázdnin se děti kromě jiného mohou těšit na další zmodernizovaná a rozšířená hřiště. Radnice 
Prahy 8 tak pokračuje v trendu umísťování zajímavých a vícefunkčních herních prvků tak, aby si každý občánek 
mohl najít „tu svou” atrakci a rozvíjet své dovednosti.

... a jak vypadalo dříve

Ve Frýdlantské ulici děti nově naleznou herní 
sestavu s tubusovou skluzavkou
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Inzerce
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

TTytTyto no n ioviovinyny didisdis itritribbuubuujjeje
Česká pošta, s. p. 
V případě, že Vám 

nedošly do schránky, 
nebo jste je obdrželi pozdě,

stěžujte si 
u su svéhvého po pošťošťákaáka..

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

16 ZÁŘÍ 2011

Privatizovat byty v Karlíně a dolní  

Fórum

Občanská demokratická strana v Praze 8 již 
v roce 2006 slíbila masivní privatizaci bytového 
fondu a v minulém období ji také uskutečnila. 
Svého vlastníka tak našlo téměř pět tisíc bytů. 
Tento proces proběhl téměř bez zádrhelů, na-
víc bez jakéhokoli skandálu, temných podezření 
a především relevantních stížností, což rozhodně 
není málo. Je to důvod k hrdosti, jak umí samo-
správa, úředníci a občané spolupracovat. Tato 
etapa privatizace je k dnešku prakticky skončena.

Bohužel, nájemci v Karlíně a části Libně mu-
seli počkat kvůli povodňovému úvěru, který si 
na obnovu poničených domů vzalo Hlavní město 
Praha. Občanští demokraté v Praze 8 věděli a ví, 
že obyvatelé obecních bytů v těchto lokalitách 
musejí dostat srovnatelnou šanci. Proto si prodej 

karlínského bytového fondu vetkli do volebního 
programu v roce 2010 a dělají maximum pro to, 
aby se i zde privatizace uskutečnila. 

Tento předvolebního slib je proto součástí pro-
gramového prohlášení koaliční rady, na kterém 
se ODS shodla se svým partnerem z TOP 09. Pro-
to již od začátku roku reprezentanti MČ Praha 8 

vedou jednání se zástupci Hlavního města Prahy, 
aby dosáhli zrušení blokace ze strany Evropské 
investiční banky, a mohli tak dostát svému slovu.

S optimismem, který mi dodávají dosavad-
ní výsledky, mohu říci, že je uvolnění blokace 
na dobré cestě. Pokud se nestane nic neobvyk-
lého, privatizaci bytů by nemělo stát nic v cestě. 
Ihned po ofi ciálním kladném stanovisku banky 
zahájíme diskusi se svým koaličním partnerem 
o samotné proceduře prodeje. Způsob privati-
zace bude pravděpodobně přizpůsoben podmín-
kám, které si můžou klást Evropská investiční 
banka a Hlavní město Praha. Na co však ODS 
v Praze 8 nikdy nezapomene, to je transparent-
nost, jednoduchost, rychlost a přívětivost k ob-
čanovi.

Ondřej Gros
zástupce starosty MČ 
Praha 8 za ODS

Občanští demokraté říkají ano, plní svůj program

Řada otázek a samé těžké odpovědi. Začněme 
od konce. Tvorba bytové politiky městské části je 
velmi nutná. Vždy mezi námi budou lidé, kteří se 
ocitli z nejrůznějších důvodů v tíživé životní situaci 
či startují svůj život. Jejich prostředky nemusí sta-
čit, byť i jen krátkodobě, na pokrytí nákladů sluš-
ného či alespoň nějakého bydlení. Těmto spoluob-
čanům je potřeba pomoci a mít pro ně připravené 
bytové možnosti. 

Je pravda, že současný bytový fond tyto potřeby 
nemůže úplně uspokojit. Byty, které městská část 
vlastní, jsou převážně v nájmu na dobu neurčitou, 
a dnes již jejich nájemníci nemají klasickou soci-
ální potřebu bydlení v obecních bytech. Naopak, 
dle názoru CSSD chybí mnoho bytů pro startovací 
a sociální programy, pro seniorské bydlení, či pro 
naše zdravotně-handicapované občany.

Nikoliv nepodstatný je i podíl fi nančních prostřed-
ků z nájemného, které se výrazně podílí na příjmo-
vé stránce rozpočtu městské části a z prodeje bytů 
v Praze 8. O prostředky z nájemného Praha 8  totiž 
prodejem bytů nenávratně  přijde. 

Jak z toho ven? Rozhodně ne tak, jak pravico-
vé vedení radnice v minulém období. Tedy prodat 
třetinu bytového fondu a následně se snažit takto 

získané fi nance utopit v projektu výstavby nové 
radnice. ČSSD souhlasí s tím, že radnice je potře-
ba, ale ne v podobě takového projektu, který  je 
předkládán. 

Naopak je možné inspirovat se politikou Magis-
trátu hl. m. Prahy. Zde se pravolevá koalice do-
hodla, že prodá polovinu bytového fondu s tím, že 
tyto peníze budou kompletně vázány na okamžité 
pořizování nových bytových jednotek pro skupiny 
obyvatel zmíněných výše. Tyto byty by následně 
neměly být přidělovány na neurčito (tedy praktic-
ky napořád), ale jen do vyřešení problému klienta.  

Pokud by současné vedení radnice na Praze 8 
jednoznačně řeklo, že je ochotno jednat o tomto 
systému i na Praze 8, ČSSD na Praze 8 by přehod-
notila dosud negativní stanovisko k prodeji bytů, 
neboli privatizaci.

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8 
za ČSSD

Je to potřeba? A co potom s bytovou politikou v Praze 8? 

Protože byty nejsou veřejným statkem, 
o němž má rozhodovat stát či obec, ale sou-
kromým, o němž si mají lidé rozhodovat sami. 
Protože takto masové vlastnictví bytů městem 
je zbytečné a je reliktem komunistického reži-
mu. Protože vlastník se o svůj majetek stará 
mnohem pečlivěji než nájemce.  Protože ob-
čané chtějí mít jistotu bydlení. Protože stejnou 
šanci dostali nájemci bytů i v ostatních částech 
Prahy 8. Protože zanedbaný bytový fond potře-
buje velké investice do oprav a rekonstrukcí, 
které městská část nikdy nemůže ze svého roz-
počtu uhradit. Protože se odbourá pronajímaní 
načerno, eliminují neplatiči a rázně vyřeší pro-
blémy s těmi, kteří nechtějí respektovat kulturu 
bydlení a užívání společných prostor. Protože si 
noví vlastníci budou moci svobodně rozhodovat 
o výběru správce a vhodných nájemcích případ-

ných neobsazených bytů či nebytových prostor. 
Protože se také udělá něco pro občany, kteří 

v obecních bytech nebydlí. A sice to, že se změní 
sociální skladba obyvatelstva ve prospěch těch 
zodpovědnějších. Že se posílí trh s byty a nabíd-
ka pronájmů, čímž se vytvoří další tlak na sni-
žování cen v obou těchto kategoriích. Že se pri-
vatizace projeví na vzhledu Karlína  a Libně tím, 

že vlastníci budou domy i jejich okolí postupně 
zušlechťovat a zkrášlovat, a budou také bojovat 
proti nepořádku a zanedbanosti. Že se při ná-
jmu nebytových prostor budou upřednostňovat ti 
nájemci, kteří neruší bydlení hlukem nebo jinou 
obtěžující činností. 

Privatizace v Praze 8 proběhla v minulém vo-
lebním období v ostatních částech Prahy 8 velmi 
úspěšně. Vedení Městské části dokázalo, po lé-
tech odkladů a nechuti privatizovat, najít odva-
hu se do privatizace pustit. Zvolená metoda byla 
sice kompromisem, ale ukázalo se, že vcelku 
správně nastaveným. Držme se zásady neměnit 
to, co se osvědčilo a pokračujme stejným způ-
sobem i v Karlině a dolní Libni. Alespoň v první 
fázi. V dalších se bavme o změnách, například 
o zařazení do privatizace domů s menším počtem 
bytů, kterých je v těchto čtvrtích poměrně dost. 

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8 
za Volbu pro Prahu 8

Proč i v bydlení odstraňovat absurdity minulosti? 
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Fórum

Rada Prahy 8 připravuje další vlnu prodejů 
obecních bytů. Zelení zastupitelé tuto privatiza-
ci nepodpoří. Máme pro to důvody ekonomické 
i morální.

Jak se dívat na prodeje bytů? Buď jako po-
pulisté: na plakátech vyhlásíme, že „byty jsou 
vaše” a levně je prodáme svým voličům. Nebo 
jako pravicoví fundamentalisté: „obec nemá 
podnikat, vše do soukromých rukou”. Nebo re-
alisticky: byty jsou cestou k řešení sociálních 
problémů, navíc je nájemné trvalým – a ros-
toucím – zdrojem příjmů pro obecní rozpočet. 
Prodávat byty hluboko pod tržní cenou v období 
krize je pobídkou pro spekulanty.

Nejvážnější problém vidíme v nedůvěře za-
stupitelů za Stranu zelených, že koalice ODS 
a TOP09 s podporou Suverenity Václava Mu-

sílka nerozpustí miliardy v pochybných pro-
jektech typu Centrum Palmovka. V minulosti 
zelení podpořili privatizaci za podmínek, které 
si můžete přečíst na titulu Osmičky 10/2007: 
„Finanč ní  prostř edky zí skané  z prodeje byto-
vý ch domů  budou reinvestová ny do majetku, 
a to jak do zbý vají cí ch bytový ch domů , tak 
do š kolských a zdravotnický ch zař í zení ... Pení -

ze vš ak nevyč erpá me ihned, vě tš í  č á st ulož í me 
na ú č et.”

Místo toho tehdejší jednobarevná rada ODS 
za zády opozice zahájila přípravu projektu 
na Palmovce. Vše proběhlo v tichosti během pár 
měsíců, na závěrečné hlasování došlo tři týdny 
před volbami. Rozhodla nejtěsnější nadpolovič-
ní většina. TOP09, která v předvolební kampa-
ni přípravu projektu odsuzovala, jej po volbách 
podpořila. Současná rada má takové obavy z do-
hledu na hospodaření a. s. Centrum Palmovka, 
že nechce opoziční zastupitele v dozorčí radě. 

Zelení nemají jistotu, že další miliardy ne-
skončí v investiční propasti. Jsme připraveni 
o privatizaci jednat. Nejprve musí být naprave-
ny chyby z minulosti a rozptýleny obavy z bu-
doucnosti. Míč je na straně Rady MČ Praha 8. 

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8 
za Stranu zelených

Zelení: nemáme důvěru, že získané peníze budou využity účelně
 Libni? Za kolik a proč?

Nelze se divit, že nájemníci v obecních bytech 
v Karlíně a Libni si je chtějí koupit. Důvody jsou dva 
– oprávněně očekávají, že pak budou platit za by-
dlení podstatně méně, než platí dnes za nájemné, 
a pak chtějí mít stejné výhody jako lidé v dalších 
částech Prahy 8, kteří si již své byty mohli koupit.    

Je však třeba, aby si přitom uvědomili, že se 
o své bydlení budou muset sami více starat, než 
o bydlení v chráněném obecním nájmu. Obecní 
byty také patří všem obyvatelům městské části, 
takže zastupitelé, kteří jako jediní mohou o prodeji 
bytů rozhodovat, nemají žádné jednoduché řešení. 
Obec totiž potřebuje své vlastní byty s nákladovým 
nájemným pro 15 procent občanů, kteří se podle 
průzkumů sami o své bydlení nedokážou postarat. 
Nesmí přitom jít o nějaké vyloučené lokality, ale ta-
kové byty musí být rozptýleny po celé Praze 8.

Jak mají tedy zastupitelé postupovat, aby byli 

co nejvíce spravedliví? Nejprve je třeba zjistit, zda 
zájem o koupi bytů má většina obyvatel v domě. 
Lidem se byty nesmí vnucovat. V tomto případě je 
vhodný prodej celých domů neziskovému bytové-
mu družstvu, které bude mít v obchodním rejstříku 
uveden jako předmět podnikání jen správu domu 
a bytů. Dále je potřeba stanovit cenu tak, aby byla 
pro nájemníky dostupná a ostatní občané Prahy 

8 přitom nebyli poškozeni. Dlouhodobě prosazu-
jeme, aby se obecní byty prodávaly za třetinovou 
cenu, za kterou se v té které době postaví nový 
byt. Tedy aby byli nájemci postaveni na roveň by-
tovým družstevníkům, kteří kdysi zaplatili stejnou 
částku. Výstavba metru čtverečního nového bytu 
dnes stojí, podle ČSÚ, kolem 22 tisíc korun, byty 
by se tedy mohly prodávat za cenu kolem osmi tisíc 
korun za metr čtvereční. A konečně požadujeme, 
aby se peníze získané prodejem obecních bytů po-
užily na přípravu výstavby nových nájemních nebo 
družstevních bytů.

Přesto je třeba, aby se budoucí bytoví družstev-
níci na své povinnosti připravili. Proto jsme, a to 
nejen pro ně, na adrese http://praha8.kscm.cz/
article.asp?thema=3845&category připravili k pře-
čtení či ke stáhnutí příručku, která jim může pomoci 
při zvládání jejich nových povinností.   

František Beneš
člen majetkové komise 
RMČ Praha 8 za KSČM

Prodej obecních bytů nájemcům nemá jednoduché řešení 

Přiznejme si - privatizovat bytový fond k plné 
spokojenosti všech občanů je nadlidským úkolem. 
Obyvatelé bytů, kterých se bude týkat privatizace 
v Karlíně a Libni, volají po dosavadní praxi - prodá-
vat za dříve stanovených podmínek - tedy 10 tisíc 
korun za metr čtvereční plochy bytu.

Naproti tomu druhá skupina občanů, která 
neměla to štěstí, nebydlí v obecních bytech a fi -
nancovala si bydlení z vlastních zdrojů (hypoteční 
úvěry apod.), volá po spravedlivých podmínkách 
prodeje obecního majetku za vyšší, tj. tržní ceny. 
Argumenty obou stran jsou pochopitelné a je vel-
mi složité nalézt přijatelný kompromis.

 Privatizace bytů má z našeho pohledu dva roz-
měry. První -  jak privatizovat a druhý -  za jakých 
cenových podmínek. TOP 09 navrhuje privatizaci 

jednotlivých bytů do osobního vlastnictví, nikoliv 
do vlastnictví družstevního. Toto řešení má svou 
nespornou výhodu: Kdo nebude chtít byt odkou-
pit, zůstává i nadále nájemníkem městské části. 
To se uplatní především u sociálně slabších obča-
nů, kteří zpravidla nedosáhnou na úvěry a hypo-
téky. Do privatizace nebudeme zahrnovat půdy 

a nebytové prostory, které v budoucnu umožní 
městu fi nancovat úhradu tzv. povodňové půjčky 
od Evropské investiční banky, jež dosahuje částky 
téměř 550 milionů korun.

 Druhým rozměrem je cena. Navrhujeme sta-
novit cenu na základě znaleckého posudku od ne-
závislých odhadců. Tento odhad bude odrážet ak-
tuální stav nemovitostí, na jehož základě se určí 
cena k prodeji. Zmíněným systémem předejdeme 
spekulativním nákupům a prodejům bytů za mno-
honásobně vyšší ceny. Tato praxe se ukázala jako 
velmi častá téměř kdekoliv v jiných městských 
částech, kde se bytový fond privatizoval za populi-
stických podmínek. Jednoznačně tak snížíme mož-
nost spekulací a to především na úkor znevýhod-
něných, sociálně slabých spoluobčanů a seniorů.

Tomáš 
Slabihoudek
zastupitel MČ Praha 8 
za TOP 09

Privatizaci v Karlíně a Libni ano, ale lze to spravedlivě?



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

18 ZÁŘÍ 2011

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–ZÁŘÍ 2011

PONDĚLÍ
 8 – 12 Přístup na internet  
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
  (vede pí Svobodová) od 19. 9.
 9 – 9:50 Francouzština pro začátečníky (vede Mgr.Bodláková)
9:30 – 11:30 Nordic walking  pro méně zdatné (vede Ing. Carbochová.)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede pí Vorlíčková)
10 – 10:50 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede Mgr. Bodláková) 
13 – 16 Přístup na internet 
13 – 16 Právní poradenství 
  – nutné se objednat na tel. č. 283 881 848 

ÚTERÝ
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9:50 Conversational English: angličtina konverzační
  metodou „mírně pokročilí” (vede Ing.Vondráček)      
 9:30 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích na hřišti 
  pod vedením pí Hubáčkové
10 – 10:50 Topical English: angličtina – témata „středně 
  pokročilí a pokročilí” (vede Ing.Vondráček) 
10 – 11:00 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická) od 20.9.
11 – 11:50 Creative English: angličtina kreativně „věční 
  začátečníci a mírně pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14:30 Němčina konverzační metodou pro pokročilé
  (vede p. Ulč) 
13 – 14:30 Přístup na internet
14- 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
16- 17 Zdravotní cvičení a terapie tancem 
  – vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9:50 Trénink paměti
a 10 – 10:50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
10 – 10:50 Anglický jazyk  
11 – 11:50 Německý jazyk (vede p. Augusta)
11 – 11:50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo 
  s naslouchadly (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
13 – 14 Přístup na internet
13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka  Bc. Novotná)
13 – 13:50 Německý jazyk pro radost – začátečníci 
  (vede pí Šimonovská) od 14.9.
14 – 14:50 Německý jazyk pro radost – pokročilí 
  (vede pí Šimonovská) od 14.9.
15 – 16 Německá konverzace pro pokročilé 
  (vede pí Solničková) od 14.9.
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky
  (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (vedou sociální pracovníci OÚSS)
  9 – 11 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
  tancem (vede pí Matějková)
10 – 10:50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11:50 a pokročilí (vede Ing. Mrkvička)
9:30 – 12 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
10 – 10:50 Anglická konverzace pro pokročilé 
  (vede Ing. Kolářová) od 15.9.
11 – 11:50 Anglický jazyk pro začátečníky 
  (vede Ing. Kolářová) od 15. 9.
13 – 14:30 Přístup na internet

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede PhDr. M.Holá) 
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury
  (vede pí Svobodová) od 19.9.
10 – 11 Posilování paměti (vede PhDr. M.Holá)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích na hřišti 
  pod vedením pí Hubáčkové
11 – 12 Psychologická poradna (vede PhDr. M.Holá)

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

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

6. 9. od 9:30 Nordic walking pro začátečníky 
  (vede Ing. Carbochová) 
12. 9. od 13:00 Tvoření z korálků s pí V.Urbanovou 
20. 9. od 9:30 Nordic walking pro začátečníky 
  (vede Ing. Carbochová)
22. 9. od 14:00 Beseda s P. J. Brtníkem
Fitnesspark – přijďte si protáhnout svaly a zacvičit na pří-
strojích na hřišti vedle DPS Burešova 12! Každé úterý od 9.30 
do 11 hodin a každý pátek od 10 do 11 hodin možno využít 
odborný dohled pí Hubáčkové. 
Turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními pa-
mátkami středních Čech pod vedením RnDr. M.Štulce jsou plá-
novány a operativně realizovány podle krátkodobých  předpo-
vědí  počasí.  Sledujte proto aktuální informace o plánovaných 
akcích  na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.
Na školičky PC, NW pro začátečníky, trénink paměti 
a právní poradnu je nutné se předem objednat na výše 
uvedeném tel. čísle nebo osobně v kanceláři CAP.  
Ostatní aktivity jsou volně přístupné. 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

19ZÁŘÍ 2011

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

15. 9. ČTVRTEK VYCHÁZKA – Zahrada Kinských
  Výstava „Báje, pohádky a pověsti”
  Vstupné:  40,- Kč
  Sraz ve 13 hod. u fontány – stanice metro 
Ládví
  Pod vedením Marie Froňkové

21. 9. STŘEDA CELODENNÍ VÝLET – JABKENICE
  návštěva Muzea Bedřicha Smetany
  Nutno se předem přihlásit na recepci 
  Gerontologického centra do 6. 9.
  Sraz v 9 hod. autobus č. 136 
  – stanice Šimůnkova směr Vysočany
  Cena: asi 100,- Kč
  Pod vedením Věry Dvořákové

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
  Ve středu 14. 9.
  Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
  Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
  Pod vedením paní Ivy Hubené

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

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
  Lektor:  Mgr. Jarmila Tichá
  2 skupiny:
   1. sk. každé PONDĚLÍ 9.30 – 11.00,  
  5. 9. -  12. 12. 2011 – kurz již obsazen!
  2. sk. každé ÚTERÝ 9.30 – 11.00,   
  6. 9. - 13. 12. 2011 –  ještě volná místa
  Počet lekcí: 15 (1 lekce trvá 1,5 hod.)
  Cena: 600 Kč
  Není vhodné pro začátečníky.
  Zájemci se mohou přihlásit a získat 
  více informací na recepci
  Gerontologického  centra, Šimůnkova 1600,
  P - 8 tel: 286 883 676.

4. 10. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
  Malba na sklo 
  Pomůcky: skleničky , talířky atd.
  13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
  Vstupné: 20 Kč,  
  pod vedením Alexandry Boušové
  tel: 286 883 676

Burza seniorů - Program na ZÁŘÍ 2011

Zdravotní a sociální péče

Příprava na ŘÍJEN 2011

Kardiologie na Bulovce 
získala nový rentgen

Nový bezpečný přístroj, kte-

rý před několika dny začal slou-

žit pacientům s nemocemi srdce, 

zakoupila v rámci modernizace 

kardiologie na Bulovce. Jedná se 

o rentgenový přístroj, s jehož po-

mocí pracoviště vyšetřuje zejména 

pacienty s akutními a chronickými 

formami ischemické choroby sr-

deční. Zařízení představuje nejen 

dosud nenahraditelnou metodu pro 

vyšetřování onemocnění srdečních 

tepen, ale slouží i pro vyšetřování 

dalších srdečních onemocnění. 

Nový rentgenový angiografi cký 

přístroj na pracovišti s nepřetrži-

tým provozem v areálu FN Bulov-

ka pomůže ještě více zlepšit péči 

o nemocné s akutním infarktem 

myokardu a nemocné s chronic-

kou  ischemickou chorobou srdeč-

ní. „Disponujeme dvěma angiolin-

kami, předpokládám, že na tomto 

RTG přístroji vyšetříme kolem 1500 

pacientů ročně, ale zvládli bychom 

jich i více,” konstatoval Miroslav 

Erbrt, vedoucí lékař oddělení in-

vazívní kardiologie. Kardiologie 

na Bulovce zajišťuje akutní péči 

pacientům ze severu a severo-

východu Prahy a z přilehlé části 

Středočeského kraje. „V posledních 

třech letech podle statistik kardio-

logii na Bulovce patří první místo 

ze všech sedmi pražských kardio-

intervenčních pracovišť v řešení 

akutních koronárních syndromů. 

Jen v loňském roce jsme vyšetřili 

a ošetřili okolo 350 akutních infark-

tů myokardu. Nákup nového an-

giografu naši pozici ještě upevní,” 

dodal Erbrt.

Nový přístroj využívá techniku, 

při které se po předchozím vstřík-

nutí kontrastní látky pomocí RTG 

záření a následného elektronického 

zpracování obrazu vizualizují sr-

deční tepny. Tato metoda lékařům 

umožňuje diagnostikovat a poté 

intervenčně či chirurgicky léčit ne-

mocné s ischemickou chorobou sr-

deční. Cena přístroje je deset mili-

onů korun a nemocnice jej pořídila 

z vlastních zdrojů.  -red-

Staré oblečení můžete
odevzdat na charitu

Potex je podpůrný a charitativně-

-ekologický projekt týkající se sběru 

použitého textilu. Na různých mís-

tech v Praze má s laskavým svole-

ním vlastníka pozemku rozestavěné 

speciální sběrné kontejnery. V Pra-

ze 8 jde o lokality v ulicích Lodžská 

u Krakova a Odry, v ulici Zhoře-

lecká, v Čimicích v ulicích K Mlýnu 

a Na Zámkách, v Troji v ulici Píseč-

ná a v Kobylisích v ulicích Ďáblická, 

Chabařovická, Žernosecká a Hovor-

čovická u základní školy.

Do těchto kontejnerů je možno 

odevzdat veškeré oblečení, oděv-

ní doplňky i bytový textil, hračky, 

spárovanou obuv, záclony, ubrusy, 

staré spacáky, kabelky i knihy. Ne-

vhodné pro sběr jsou koberce, ma-

trace, molitan, netextilní materiály 

či silně znečištěné a mokré textilie. 

Velmi důležité je vše zabalit (do pyt-

le nebo igelitové tašky), aby nedošlo 

k navlhnutí nebo znečištění během 

převozu.

Autoři projektu prosí, abyste 

vkládali věci ve stavu použitelném, 

odpadem nikomu neprospějeme ani 

nepomůžeme. Více o projektu se 

dozvíte na www.potex.cz. -red-  
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V Praze 8 proběhl druhý ročník Příměstského tábora
Letošní prázdniny si na Příměstském táboře 

mohli užít jak předškoláci, tak i děti školou povin-

né. Probíhaly dva turnusy a zájem o příměstský 

tábor byl větší než byla jeho kapacita. Zaplněn tak 

byl již začátkem prázdnin.   

„Letošní účast dětí byla velmi dobrá, denně se 

tábora zúčastnilo okolo 40 dětí. Příměstský tábor 

jsem během obou týdnů dvakrát navštívila a pří-

mo od dětí jsem vyslechla velmi pozitivní ohlas jak 

na instruktory, tak i na pestrost programu, kvalit-

ní stravování a samotné prostory Salesiánského 

střediska mládeže v Kobylisích. Vše probíhalo bez 

sebemenších problémů,” řekla radní Městské části 

Praha 8 Markéta Adamová.

V prvním týdnu se děti podívaly do Zoologic-

ké zahrady, naučily se poskytovat první pomoc 

a sebeobraně. Nechyběla lanová dráha, boudering 

na horolezecké stěně i sportovní klání na hřišti. 

Ve druhém týdnu se pro změnu děti vydaly do Či-

mického háje a na Vyšehrad, který byl plný po-

hádkových bytostí. V Salesiánském centru hrály 

děti divadlo, uskutečnily olympiádu a mnoho ji-

ných aktivit.

 „Rozsáhlejší zpětnou vazbu od dětí a rodičů 

budeme sbírat v následujících týdnech. Ale již 

nyní mohu říci, že i v příštím roce budeme tuto 

akci pro děti pořádat znovu. Letos jsme ji rozší-

řili i pro děti předškolního věku a i pro příští rok 

bych ráda přichystala další vylepšení,” prozradila 

Adamová. -rw-

Děti si Příměstského tábora užily. Čekala
na ně spousta zajímavých aktivit

Zdravotní a sociální péče, inzerce

(Placená inzerce)
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Inzerce

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Otevření dopravního hřiště se blíží
V areálu ZŠ Glowackého v Bohnicích se v září 

slavnostně otevře provoz nového moderního do-

pravního hřiště. Bude určeno především pro vý-

uku žáků základních škol, ale svým vybavením 

a moderním zázemím je připraveno poskytnout 

poučení i zábavu široké veřejnosti.

Hřiště je vhodné i pro milovníky in-line brusle-

ní. Nabídne velkorysé zázemí, možnost občerst-

vení, půjčovnu bruslí a kol, šatny, toalety, školící 

místnost a terasu. Vše zpřístupněno i dětem či 

dospělým na vozíčku.

„Chceme, aby z dosud zanedbané školní za-

hrady vzniklo kolem hřiště další volnočasové 

sportovní centrum pro obyvatele naší městské 

části. Rádi bychom v dohledné době možnosti 

hřiště a dráhy rozšířili o hřiště na pétanque, vel-

ké šachy, lezeckou stěnu a dětské hrací prvky,” 

uvedl Michal Švarc, pověřený řízením Servisního 

střediska pro správu majetku MČ Praha 8, kte-

ré hřiště i se zázemím vybudovalo a bude i jejím 

provozovatelem.  

Vstup do areálu bude pro veřejnost ve všední 

den od 14 do 18 hodin a o víkendech či svátcích 

od 10 do 18 hodin. -jf-

Opravy škol odhalily, jak se „stavělo” dříve
Vzhledem k obrovskému zájmu o předškol-

ní a školní docházku v mateřinkách a základ-

ních školách v osmém obvodě měla Městská 

část Praha 8 jako každoročně nelehkou úlohu 

uskutečnit všechny investiční práce či opravy 

na dotčených budovách během pouhých dvou 

měsíců letních prázdnin. 

Stavebníci se letos museli poprat nejen 

s nepřízní počasí. Na mnoha školách došlo díky 

zásahům do střešního pláště či zdiva k neoče-

kávaným odhalením, která značně zkompliko-

vala jejich plánovanou revitalizaci. „Ve valné 

většině se jednalo o závady způsobené pře-

kotným socialistickým budováním, kdy tempo 

a kvantita měly navrch nad kvalitou či život-

ností staveb,” prohlásil Michal Švarc, ředitel 

Servisního střediska pro správu majetku MČ 

Praha 8.

Na fotografi ích se můžete na vlastní oči pře-

svědčit, jaké „skvosty” se ukrývaly pod omít-

kou či obklady.  -jf-

Školství

Nad stavbou
dohlížel i šéf 
Servisního 
střediska Michal 
Švarc (vlevo)

Někteří stavbaři si před lety s technologickými 
postupy příliš hlavu nelámali 

Pod omít-
kou dělníci 

našli například 
srolované lino, 

jinde místo 
cihel posloužilo

všechno 
možné

Pozor na dluhy!
Někteří z rodičů dětí v našich mateřských 

školách nebo žáků ve školách základních si 

nelámou hlavu s placením poplatků za své 

děti – jako například školné, stravné, po-

platky za kroužky. Nedávný případ na jed-

né z mateřských škol naší MČ dokazuje, že 

nezaplatit se nevyplácí. V tomto případě 

se dlužná částka 4312 korun změnila v po-

hledávku, která včetně soudních poplat-

ků a nákladů na exekuci vyjde celkem na 

19 756 korun. 

Je však třeba říci, že ve všech případech 

se nejprve pokouší s dlužníkem dohodnout 

samotná škola a navrhne mu vždy splátko-

vý kalendář, jehož přijetím dlužník vyjad-

řuje snahu problém řešit. Teprve když toto 

jednání nikam nesměřuje, a dlužník se staví 

do pozice „mrtvého brouka”,  tak dojde pro-

střednictvím odboru školství Úřadu Městské 

části Praha 8 k předání spisu právnímu za-

stoupení MČ ve věci vymáhání pohledávky. 

Samotné vymáhání pohledávky soudní ces-

tou trvá třeba i více než rok (v našem pří-

padě dokonce roky dva), částka tak výrazně 

naroste. Uvedený příklad může být zcela jis-

tě varováním všem dalším.  

 Odbor školství ÚMČ Praha 8Foto: verpa
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(Placená inzerce)

Školství, inzerce

Základní školy přivítaly tisíc prvňáčků

Foto: verpa

Základní školy zřízené Městskou částí Praha 8 od září navštěvuje přibližně tisíc nových žáků a žaček. V Libčické 
ulici v Čimicích je a jejich rodiče přivítal radní pro oblast školství osmého obvodu Martin Roubíček. Děti z vyš-
ších ročníků se pak všem zúčastněným předvedly při kulturním představení. 

Foto: verpa
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Diky velkému ohlasu se dne 17. září 2011 od 14:00 hod. 

uskuteční opakování květnového cyklistického výletu 

„ Po stopách Bohumila Hrabala” 

s výkladem a čtenými ukázkami z povídek a novel nejslavnějšího z Libeňáků. 

Sraz v ulici Na Hrázi Věčnosti 24, před koláží Pocta Bohumilu Hrabalovi.

Trasa nenáročná, do 15 km, účast bezplatná.

Na setkání s Vámi se těší Michal Švarc, pábitel.

Kultura

Zahájení sezóny v Divadle Kámen
Karlínské Studio Divadla Kámen má i přes své 

skromné rozměry ve zvyku zahajovat nové di-

vadelní sezóny okázalým způsobem. Vloni lidé 

z divadla dopravili na Palmovku blok sochařského 

pískovce a společně s desítkami kolemjdoucích lidí 

z něj tesali podobiznu legendární postavy svých 

her Josefa Schillera, Schellinga či Schustera.

I letos se Divadlo Kámen při zahájení sezóny 

uchýlí k legendě. Bude to ovšem mnohem starší 

a slavnější legenda: jedna z nejstarších českých 

legend, legenda Kristiánova, respektive ta její 

část, která pojednává o sporu kněžen Ludmily 

a Drahomíry.

Ve čtvrtek 15. září v 19.30 dojde před Studiem 

Divadla Kámen v Nekvasilově ulici 2 ke slavnostní-

mu odhalení dvou „nových” kamenů pojmenova-

ných příznačně Ludmila a Drahomíra. Odhalování 

bude doprovázeno četbou z latinského originálu 

Kristiánovy legendy.

Poté budou hosté pozváni do prostor studia, kde 

bude provedena hra Paní s dlouhým podtitulem: 

„relativně fi ktivní fyzická rekonstrukce příběhu 

dvou našich paní a jedné další podobně krásné 

paní, s Kristiánovou legendou a rytmickou sekcí; 

Ludmila, Drahomíra, Václav, Boleslav a další”. 

V rámci této hry se opět čte část Kristiánovy 

legendy, tentokrát ovšem česky, a přitom se vel-

mi neortodoxně rozehrává vztah dvou prvních žen 

české historie, které známe jménem.

Vstupenky na toto netradiční zahájení sezóny 

a na všechna další představení Studia Divadla 

Kámen si můžete rezervovat například na inter-

netu na www.divadlokamen.cz nebo na telefonu 

606 167 399. Úplně ideální je ovšem zakoupit je 

na místě – vždy ve středu a čtvrtek od 14 do 18 

hodin je nejen otevřena pokladna, ale vždy také 

zajímavá výstava výtvarných děl. V září a říjnu 

vystavuje tuše a akvarely César Augusto Boldrini, 

svou instalaci nazval Anónimos. -red-

Soubor Hotapo se ukáže na mnoha akcích
Členové osmičkového taneční-

ho souboru „Holduj tanci, pohybu” 

se letos – jako každoročně již 30 

let – zúčastnili letního soustředění 

ve Vysokém Mýtě. Vzhledem k ne 

příliš hezkému počasí nás nic nelá-

kalo k návštěvě plovárny a tak se 

mohlo o to více zkoušet. Ochotní 

pracovníci Domova mládeže nám 

již tradičně připravili příjemné pro-

středí, milé přijetí i výbornou stra-

vu. Osvědčené pedagožky a cho-

reografky – Eliška Jílková a Monika 

Kuželková – se neúnavně snažily 

přimět své svěřence k naplnění 

svých představ, což se jim vícemé-

ně v daném termínu podařilo. Pilo-

vala se technika moderního tance 

i hip hop, street dance a tak dále. 

Nové i starší choreografi e bude 

mít soubor možnost ukázat na me-

zinárodním folklorním festivalu 

„Pražský jarmark” na Ovocném 

trhu, na akci MČ Praha 8 „Kdo si 

hraje, nezlobí”,  Novoročním ta-

nečním koncertu v Salesiánském 

divadle i na různých soutěžních 

i nesoutěžních přehlídkách, samo-

statném vystoupení souboru, Bam-

biriádě a dalších akcích. Zájemci 

najdou podrobnosti na www.ho-ta-

-po.ic.cz. -jm, pb-
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Kultura

Podzim bude na osmičce plný akcí
Udělení řidičáků 
pro poslušné pejsky

V neděli 11. září odpoledne se po prázdni-

nové odmlce sejdou majitelé pejsků, kteří ab-

solvovali školičku psí výchovy organizovanou 

radnicí Prahy 8 v rámci akce Řidičák pro Vašeho 

pejska. Akce se konala v jarních a letních mě-

sících ve spolupráci s profesionálními kynology.

Kdo si hraje, nezlobí
Jubilejní pátý ročník akce Kdo si hraje, ne-

zlobí proběhne v úterý 13. září tradičně na pro-

stranství před Kulturním domem Krakov v Boh-

nicích. V jeden čas se na jednom místě sejdou 

téměř všechny sportovní oddíly a volnočasové 

organizace nejen z Prahy 8, aby na začátku 

školního roku představily své aktuální nabídky.

Kouzelný les
Ďáblický háj bude ve čtvrtek 15. září patřit 

po celý den Ferdovi mravencovi a jeho přáte-

lům a samozřejmě dětem. Kouzelný les uspo-

řádaný Městskou částí Praha 8 ve spolupráci 

s Karlínským spektrem a DDM Praha 8 začne 

úderem deváté hodiny a bude pokračovat až 

do čtvrté odpolední. Fotografi e z loňského Kou-

zelného lesa najdete na: http://mcpraha8.raj-

ce.idnes.cz.

Velký den houslí 
na Libeňském zámku

V sobotu 17. září proběhne v prostorách Li-

beňského zámku Velký den houslí s podtitulem 

Slavné housle čtyř staletí. V 10 hodin bude 

slavnostně zahájena celodenní výstava bez-

mála dvou desítek vzácných nástrojů, která 

rozhodně není určena jen pro milovníky taju-

plné historie, ale také pro děti. Pro ty budou 

připraveny malé šestnáctinové housle, na které 

mohou hrát tří až čtyřletí muzikanti. Součás-

tí výstavy budou dvě komentované prohlídky 

vedené přímo Jaroslavem Svěceným (10.00 

a 14.00). Všechny vystavené exponáty potom 

zájemci uslyší v jednotlivých skladbách na ve-

černím koncertě (19.00).

Sportuje celá Praha 8 - nohejbal
Úspěšná akce Sportuje celá Praha 8 nabídne 

v roce 2011 po plážovém volejbale a hokejbale 

také nejpopulárnější sport tohoto cyklu urče-

ného pro širokou veřejnost a rodiče s dětmi – 

nohejbal. Zájemci jsou zváni v sobotu 17. září 

v 10 hodin na jedno z největších veřejných 

sportovišť v Praze 8, ve vnitrobloku ulic Hlavá-

čova – Taussigova nedaleko KD Ládví.

Jakub Smolík v KD Krakov
Novou sezónu v Kulturním domě Krakov za-

hájí exkluzivní host. Na jediném podzimním 

koncertu v Praze se ve čtvrtek 22. září v Bohni-

cích představí zpěvák Jakub Smolík s kapelou.

Sportuje celá Praha 8 - softball
Stejně jako v loňském roce si mohou i letos 

na podzim zájemci vyzkoušet softball s pro-

fesionálním vybavením na moderním stadio-

nu. Svoboda park v areálu ZŠ Dolákova bude 

ve středu 28. září od 10 hodin hostit cyklus 

Sportuje celá Praha 8 a od 15.30 hodin potom 

Final four 2011 – Český pohár v softballu žen.

Apetit piknik 2011
Oblíbené Karlínské farmářské trhy, které se 

od září konají na Karlínském náměstí znovu 

každou sobotu, obohatí v sobotu 1. října první 

ročník kulinářského trhu. Ke koupi budou do-

mácí speciality připravené nejlepšími kulináři 

a farmáři, nebudou chybět soutěže, vystoupení 

hudebních skupin ani ochutnávky.

Salon výtvarníků 2011
Reprezentativní Grabova vila v ulici Na Košin-

ce v Libni bude v průběhu října tradičně patřit 

umělcům nejen z Prahy 8. Sedmý ročník krát-

kodobé výstavy Salon výtvarníků není omezen 

tématy ani použitými výtvarnými technikami. 

Zváni jste denně od soboty 8. října do čtvrtka 

27. října 2011.

Svěcený hraje Vivaldiho 
v KD Krakov

Slavné i málo známé skladby nejpopulárněj-

šího a geniálního skladatele italského baroka 

v podání Jaroslava Svěceného, Dany Vlachové 

a Julie Svěcené za doprovodu orchestru Virtuosi 

Pragenses nabídne ve čtvrtek 20. října Kulturní 

dům Krakov. -red-

Nová jídelna s kavárnou. Práce na přístavbě nové bezbariérové jídelny pečovatelské služby a chráněného pracoviště kavárny se 

zaměstnanci se sluchovým postižením při objektu DPS Burešova fi nišují. „Během září bude probíhat vybavení interiéru a slavnostní otevření by 

se mělo uskutečnit v říjnu,” řekla místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková, která iniciovala tento víceúčelový projekt pomoci a zkvalitnění života 

na velkém sídlišti.



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

26 ZÁŘÍ 2011

Záchrana vzácné
památky

Počátkem srpna začaly v Dolních Cha-

brech stavební práce na odstranění beto-

nových panelů okolo kostela Stětí sv. Jana 

Křtitele, které narušují statiku celé stavby. 

Následovat budou sondy v základech a ko-

nečná úprava okolí vzácné románské památ-

ky. Již 17. září na Dny evropského dědictví 

bude kostel i se zvonicí a zvelebeným okolím 

opět zpřístupněn veřejnosti. -js, pb-

Karlínské farmářské trhy s programem
pro děti pokračují
10.9.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje 
Farní sbor církve Českobratrské evangelické 
v Praze 8 - Libni
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20,- Kč).

17.9.
Program pro děti pod širým nebem zajišťují 
Centrum integrace dětí a mládeže a TJ Sokol 
Karlín
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20,- Kč).

24.9.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje 
DDM Karlínské spektrum
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20,- Kč).

1.10.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje 
Pionýr
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20,- Kč).
Součástí prvního říjnového Karlínského 
farmářského trhu bude 1. Kulinářský trh 
časopisu Apetit

8.10.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje 
DDM Praha 8
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20,- Kč).

Kultura
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Kultura, pozvánky

Praha 8 se připojí ke Dnům evropského 
dědictví, zpřístupní dvanáct objektů

Osmá městská část se při-

pojí ke Dnům evropského dě-

dictví (EHD), které proběhnou 

po celé republice ve dnech 

od 10. do 18. září 2011. Pra-

ha 8 zpřístupní památky a vý-

znamná místa v sobotu 10. 

září, některé objekty budou 

přístupné 17. září. „Dnů kul-

turního dědictví se Praha 8 zú-

častňuje pravidelně. Je dobře, 

že lidé mají možnost si pro-

hlédnout místa, která nebývají 

běžně dostupná, a že je o tuto 

mezinárodní akci ze strany ve-

řejnosti zájem,” uvádí zástup-

kyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková. V rámci EHD tak bude 

v Praze 8 otevřen Libeňský zámek, Grabova vila, kostel sv. Vojtěcha 

v Zenklově ulici, synagoga na Palmovce, libeňský plynojem, libeň-

ská Sokolovna, kostel Sv. Cyrila a Metoděje, Invalidovna, Kobyliská 

střelnice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Chabrech, kostel sv. Václava 

v Bohnicích a Muzeum hl. m. Prahy. Více informací je možné najít 

na www.ehd.cz. -red-
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku 
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku 
(1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784) 
Langweilův model Prahy 
z let 1826–1837  
3D kino – virtuální průlet Langweilovým 
modelem Prahy. 
Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém 
domě

VÝSTAVY 
Karlín – nejstarší předměstí Prahy 
do 6. 11. 2011            

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Interaktivní programy
Na interaktivní programy se objednávejte 
na tel.: 224 815 850, 721 330 470 nebo 
na emailu: pernicova@muzeumprahy.
Domovní znamení
Vytvoř si svou rodinu 
aneb usedněte u jednoho stolu 
Vyber si řemeslo
Eliška Přemyslovna 
a Jan Lucemburský
Moje královská cesta                     
Multikulturní Praha za doby Karla IV.
Arcimboldo na dvoře Rudolfa II.
Jak jsem „ploul” se strejdou Františkem
Plnou parou vpřed! 

Archeologické programy pro školní 
a zájmové skupiny
Oděv našich předků 20.–23. 9. 2011
Na archeologický program se objednávejte 
minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921 nebo 
e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.

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

Komentované prohlídky
Na komentované prohlídky se objednávejte 
na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo 
na emailu: edu@muzeumprahy.cz 

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Archeologické programy pro děti a dospělé
Oděv našich předků 24. 9. v 10 hodin

Akademie volného času
Cyklus Pražský industriál
15. 9. Severovýchodní Praha 
22. 9. Jihovýchodní Praha
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo 
na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz

10. 9. Dny evropského dědictví (EHD) – 
v rámci oslav EHD vstup do hlavní budovy 
muzea na Florenci a Podskalské celnice 
na Výtoni zdarma.

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

Pozvánky
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Sport, inzerce

Celkem se některého ze šes-

ti turnajů pořádaných převážně 

na hřišti bohnických Joudrs zú-

častnilo v obou kategoriích osm 

škol, některé postavily v turna-

jích i dva týmy. V mladších dív-

kách celkově zvítězila ZŠ Do-

lákova následována týmy ZŠ 

Žernosecká I. a ZŠ Žernosecká 

II. Ve starších dívkách pak celý 

rok kralovala děvčata z Gymnázia 

Ústavní, směle jim však konkuro-

valy soupeřky z Gymnázia Lito-

měřická a Gymnázia Čakovice, 

které se v tomto pořadí umístily 

na stupních vítězů za bohnickými 

gymnazistkami.

Poděkování za rozvoj zajíma-

vého sportu mezi dětmi a mlá-

deží zaslouží nejen organizátoři, 

ale také učitelé, kteří s T ballem 

své žákyně na školách seznamují 

a věnují jeho výuce potřebný čas. 

Věřme, že zájem o T ballovou škol-

ní ligu Prahy 8 bude v nadcházejí-

cím školním roce mezi žáky i uči-

teli ještě vyšší a že se do projektu 

bude zapojovat stále více škol. 

A popřejme týmům hodně pěk-

ných sportovních zážitků.  -pp, pb-

T ballová školní liga má za sebou 2. ročník 

Tři nejlepší týmy v kategorii starších dívek, zvítězilo mužstvo z gymnázia 
v Ústavní ulici

Vítězky kategorie mladších dívek ze ZŠ Dolákova

(Placená inzerce)

Po loňském premiérovém ročníku se T ballová školní liga Prahy 8 pevně usadila v termínové listině spor-
tovních akcí základních a středních škol nejen z osmého pražského obvodu. Projekt, jehož garantem a or-
ganizátorem je nejlepší český ženský softballový klub Joudrs Praha, se dále úspěšně rozvíjel i v uplynulém 
školním roce.
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V Beachklubu Ládví se hrálo o pohár starosty 
Víkend 20. a 21. srpna probíhal na osmičce 

sportovně. V areálu Beachklubu Ládví se v rámci 

cyklu „Sportuje celá Praha 8” uskutečnilo soupe-

ření O pohár starosty. V sobotu byl na programu 

turnaj smíšených dvojic a rodinný turnaj trojic 

a neděle patřila turnaji dvojic mužů a dvojic žen. 

Turnaj ovládla přátelská atmosféra, kterou pod-

pořilo krásné slunečné počasí i dobré občerst-

vení. Vítězové obdrželi hodnotné ceny a pohár.

„Byl to opravdu příjemně strávený aktivní ví-

kend,” řekl starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků. 

Beachklub Ládví mohou navštívit také zájemci 

o plážový fotbal nebo plážovou přehazovanou, 

areál v Praze 8 se totiž může pyšnit označením 

největší beachklub ve střední Evropě. -rw-

Sport

Škola Taekwon–do I.T.F.GBHS zve zájemce
Již osmým rokem působí v Praze 8 Škola 

Taekwon – do I.T.F GBHS. Taekwon-do si dává 

za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, 

psychické a morální stránce. Hlavní zásady ka-

ždého taekwondisty formuloval jeho zakladatel 

takto: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebe-

ovládání a nezkrotný duch.

Činnost školy je zaměřena především 

na mládež školního věku, ale má také členy 

předškolního věku i již ty dávno plnoleté. Pra-

videlně pořádá zkoušky na technické stupně, 

výukové semináře, soustředění, závody a také 

nabízí individuální výuku. Tréninky vedou kva-

lifi kovaní trenéři, nositelé černých pásů. Stan-

dardem školy je vysoká kvalita, velké množství 

tréninků a bezkonkurenční cena. Všichni jste 

zváni – první hodiny zdarma.

Tréninky pravidelně každý týden v pondělí 

17 – 18 hodin a ve středu 16 -18 hodin v ZŠ 

Libčická 10, Praha 8. Informace na www.tkd.cz.

 -red-

Poháry pro nejlepší týmy turnaje předal starosta Prahy 8 Jiří Janků

Meteor na Slavii nestačil.
Fotbalisté libeňského Meteoru vypadli ve 2. kole Ondrášovka Cupu s prvoligovou 

Slavií, když na domácí půdě podlehli 1:6. Začátek utkání byl ještě vyrovnaný, po-

stupem času ale sešívaní začali mít převahu, kterou korunovali i góly. Na snímku 

střílí ve 20. minutě první branku zápasu Štěpán Koreš. Slávisté ale v dalším kole 

poháru nestačili na rovněž divizní tým z Převýšova. -red-

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa
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Pozvánky

Z Á Ř Í   2011

Otevírací doba: 

Po 13:30-15:30, 18-21/ St 20-22/ Čt 13:30-15:30, 20-22/ Ne 14-

16. Pá 23. 9. 20-22 Noc vědců. 28. 9. zavřeno. 

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

12. 9. Ing.Václav Přibáň: PODZIMNÍ OBLOHA 

 – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.

19. 9. prof. Lubomír Linhart : Z Los Angeles 

 do San Francisca.

 

FILMOVÉ  VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.

26. 9. APOLLO 15, APOLLO 16.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy

Po 13:30-15:30/ St,Čt 20-22/ Po 5., 12. a 26. 9. 20-21/ Ne 14-

16/ Pá 23. 9. 20-22 Noc vědců za jasného počasí. Přístupné bez 

objednání!

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami

Noční obloha: Měsíc – od 5. 9. - 18. 9.  

 Jupiter, Uran – ve druhé polovině září

 Neptun – za dobrých podmínek po celé září

 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé září

 Hvězdokupy,mlhoviny – za bezměsíčných večerů

Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha,při nepříznivém poča-

sí(zataženo) je možné  promítnout fi lmy,prohlédnout si přístrojové vyba-

vení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publika-

ce (pohledy, mapy,knížky aj.)

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY

vždy ve čtvrtek 19 – 20 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané  

skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).

Program: promítání fi lmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení 

hvězdárny.

ŠKOLNÍ  POŘADY

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

pravy. Bližší informace a objednávky na č. 283910644. 

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč

 mládež, důchodci  25,- Kč 30,- Kč

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

 17 a 10 min. pěšky

 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 

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

 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

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

Jubilea

V ZÁŘÍ 2011 SLAVÍ 

Bartoňková Vlasta
Bečvářová Marie
Benešová Marta
Eichnerová Augustina
Etzlová Vlasta
Kubíčková Jaroslava
Hrušková Marie
Hudeček František
Gillarová Jaroslava
Churáčková Alena
Janíková Marie
Jurmanová Lotta
Kašpárková Eva
Kořínek Antonín
Kozák Josef
Králová Věra
Kozojedová Jarmila
Kovářů Pavlína
Lábková Věra
Mikulová Veronika
Maršíková Milada
Piroutková Božena

Prošková Irena
Prošek Vladimír
Štencl Josef
Šott Miloslav
Sádovská Ludmila
Tocháčková Helena
Vachudová Marie
Zubkovská Marie
Zlatoš Ludevit

100 let se dožívá dne 28. září 2011 paní Emi-
lie Kohoutová z Kobylis. K tomuto význam-
nému výročí jí celá rodina přejeme hodně 
zdraví a stálou duševní čilost.

Dne 22. září 2011 se v plné 
duševní pohodě dožívá 88 let 
naše maminka, babička a pra-
babička paní Zdenka Zema-
nová. Do dalších let hlavně 
zdraví přeje rodina.

Irena a Vladi-
mír Proškovi 
slaví 8. září 2011 
d i a m a n t o v o u 
svatbu. 

V SRPNU OSLAVILI

Jen někomu se podaří celých 80 let dávat ra-
dost, velkou oporu a pohlazení všem kolem 
sebe. Naše úžasná babička Jiřina Nováková 
to oslaví 19. srpna . Je to opravdu vzácný člo-
věk a my  jsme rádi, že ji máme ve svém živo-
tě. Děkujeme, všichni Frantové, Jiříci, Justinky, 
Elišky, Martiny,Vénové a mnoho mnoho dalších. 

Manželé Marie a Jiří Kreibichovi oslavil
11. srpna 60 let společného života. Vše nej-
lepší do dalších let přejí děti s rodinami 

DUBEN 2011
Hůla Lukáš
Kovařík Jan

KVĚTEN 2011
Cerhová Eliška 

Hlaváč Jakub 

Hejný Matěj 
Kutiš Šimon
Měšťánek Dominik

ČERVEN 2011
Mastroianni 
Martin

Nosek Matěj
Plch Martin 

Paták Maxmilián
Pokorný Jakub

Sudová Anna Frederica
Škáchová Emílie

Štefan Vojtěch 

Tláskal Jakub
Walterová 
Ester

Wohanková 
Michaela 

ČERVENEC 2011
Brátová Beáta
Červený Jan

Koptík Jonáš 

Kocvelda 
Adam 

Lhotáková 
Julie

Menclová Zuzana
Petřík Matěj

Pischnothová Ella

Šamšová
Tereza

Slavičínská 
Jasmína

Synek Dominik 

Šnour Matěj
Urbanová Nella
Vondrová Viktorie
Vydra Matyáš 

SRPEN 2011
Gondeková Miriam

Výročí

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

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

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Přírodní rezervace Podhoří 

Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8: Karlín - nejstarší předměstí Prahy, jsou: 
Iveta Kučerová (Praha 8), Antonín Božek (Praha 8), Václav Stránský (Praha 8), 
Stanislava Skálová (Praha 10), Petr Bores (Praha 8), Olga Horejšová (Praha 
8), Zdena Környeiová (Praha 8), Simona Hollá (Praha 8), Tereza Václavíková 
(Praha 5) a Sofi e Jelínková (Praha 8).

Správné znění tajenky ze zářijového čísla nám zašlete nejpozději do 30. září 
2011 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete 
použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu. 

Deset vylosovaných obdrží dárkový balíček 
„Putování Hrocha”. Obyvatel Prahy 8 Petr 
Hroch Binder v pěti knihách popisuje mimo 
jiné své pěší túry z Prahy na Horní hrad 
nebo z Horního hradu do Vatikánu, kde 
se setkal se Svatým otcem. Podrobnosti 
na www.putovanihrocha.cz.

Sudoku (středně těžká)
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Inzerce

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

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy, výhodné 
podzimní ceny. Rychle, levně, kva-
litně. Volejte na tel.: 603 43 24 76.

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští 
pracovníci, specialisté na stěhování 
bytů, SO + NE stejné ceny. Přista-
vení, odstavení+km po Praze zdar-
ma. Tel.: 723 80 91 37, www.steho-
vanibytu.cz.

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžov-
ní dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exekuce, 
v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, zapla-
tím stěhování, dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na vy-
stěhování. Seriozní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 nebo 
603 42 00 13.

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

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

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

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ 
DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Vý-
cvik auto – moto. Provozní doba: 
PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 – 
19.00, ČT 16.00 –18.00 hodin. Bliž-
ší informace na tel.: 603 80 63 70, 
www.autoskolatrio.cz. Další středis-
ka na Praze 7 a 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, 
pokrývačské práce, nátěry prvků 
a střech, světlíky. Kontakt: Novot-
ný. Tel.: 605 35 06 65.  

SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY 
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček, 
Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, 
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, 
Braunerová, V. Bukovac aj. Za ob-
raz lokomotivy, auta od Kreibicha 
nebo Ronka zapl. cca 10 000,- Kč. 
Dále platíme hotově zl. Svatovácl. 
dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble, 
rak.kor. atd. Porcelánové fi g. Míšeň, 
st. šavle atd. Starožitnosti Inte-
rantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3, 
naproti st. Metro B - Vysoč. Tel.: 
283 89 33 34, 605 82 94 40 po 10 
hod.

Cca 5 000,- Kč zapl. za obraz od J. 
V. Baroneta. Interantik Praha 9. 
Tel.: 282 39 33 34, 605 82 94 40.

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

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

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

PSÍ SALON – KOMPLETNÍ 
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN 
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání, tri-
mování. Praha 8 – Ďáblice (naproti 
Ďáblickému hřbitovu), ulice Akáto-
vá 2. Tel.: 732 77 05 56, www.stri-
hanipsu-praha.cz.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, marký-
zy, garnýže, shrnovací dveře, čalou-
nění dveří, silikon, těsnění, malová-
ní, interiérová práce - Petříček. Tel.: 
606 35 02 70, 286 88 43 39.

POTŘEBUJETE PŘESTĚHOVAT 
nebo převézt nábytek nebo spotře-
biče a nemáte jak? Nabízíme tuto 
velmi levnou službu s dodávkou 
nebo pick-upem a jedním řidičem. 
Díky Vaší pomoci při nakládce a vy-
kládce se ceny pohybují v řádu sto-
korun. Tel.: 777 71 78 18.

ČISTÍME KOBERCE A ČALOU-
NĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou 
profi  stroji Karcher. Domácnosti i fi r-
my. Cena od 15Kč / m2. Přizpůsobí-
me se vaším časovým možnostem, 
pracujeme i o víkendu. Doprava 
po Praze 8  ZDARMA. www.cistime-
koberce.cz. Tel.: 777 71 78 18.

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

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. Nepřetr-
žitě! Rekonstrukce koupelen a by-
tových jader. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. 

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

WWW.STRECHY-MARES.CZ,  
člen cechu klempířů, pokrývačů 
a tesařů. Pokrývačské, klempířské 
a tesařské práce, vyzdívání komí-

nů, zateplení střech i budov. Tel.: 
777 85 88 00.

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

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

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

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

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

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

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

HLEDÁM BYT NA PRAZE 8. 1. pa-
tro a výše. Jen klidná část v dosahu 
MHD. Panel a původní stav nevadí. 
OV nebo DV. Bezproblémoví souse-
dé. Tel: 776 00 88 17.

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

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

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

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

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.  
Masáž klasická, čínská meridiáno-
vá, měkké techniky, baňkování, 
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.: 
732 26 20 10.
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NĚMČINA – výuka a doučová-
ní, také LOGOPEDIE – oboje děti 
i dospělí. Praxe, solidnost, tr-
pělivost. 250,- Kč/60 min. Tel.: 
728 81 85 65. 

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

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

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

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

HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ - 
OBKLADAČ. Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce (odvoz sutě zajiš-
těn). Rekonstrukce bytů, kancelá-
ří, domů a sklepních prostor. Tel.: 
777 67 03 26.

KOUPÍM GARÁŽ v Praze 8, ulice 
K Sadu. Tel.: 606 84 21 26.

PRODÁM RD s velkým bazé-
nem a pozemkem poblíž Čimické-
ho háje. Klidné místo, vše blízko. 
Cena 9,6. Tel.: 777 16 65 66.
 
ODDÍL KOPANÉ SOKOL TROJA 
hledá nové hráče ve věku 5 – 10 
let. Tréninky se konají každou stře-
du a pátek od 16.00 hodin na hři-
šti v Troji. Bus 112 stan. Čechova 
škola. Další informace – sekretář 
Jaroslav Fliegl. Tel.: 602 15 03 74., 
tj-sokol-troja@volny.cz.

BASKETBAL PRO DĚTI 10 – 14 
LET. Doplňuji tým Pražských Ge-
pardů. Vhodné pro kluky, holky 
nebo sportovně založené začá-
tečníky. Trénujeme o nedělích 
od 16.30 v hale v Bohnicích. V se-
zoně od září do května se účastní-
me přátelských turnajů a zápasů. 
Hrajeme pro radost ze hry. Tel.: 
724 02 09 98.

DOPROVODY, ASISTENCE – 
PEČOVATEL. Odlehčení rodi-
ně, poskytnutí základní pomoci. 

Doporučení a praxi mám. Tel.: 
723 53 06 77.

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

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GAL-
VANICKOU ŽEHLIČKOU pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní 
za zaváděcí cenu 500 Kč. Karlín. 
Tel.: 602 28 84 44.

TRUHLÁŘ  - výroba nového, opra-
vy staršího a renovace starožitné-
ho nábytku. Tel.: 724 33 51 97.

1. ŘÍJNA ZAHAJUJI V LIBNI 
SOUKROMÉ VÝTVARNÉ KUR-
ZY pro děti od 6 do 15 let. Malé 
skupiny – individuální přístup – 
tvoření je radost – bližší info: e-
-mail: radule12@gmail.com. Tel.: 
603 46 19 09. Těším se na Vás – 
Radka Kratochvílová. 

KURZY TENISU PRO DĚTI při ZŠ. 
Tel.: 777 26 02 62, www.tallent.cz. 
Podzimní trimestr od 26.9.2011.

INSTALATERSTVÍ, TOPENÁŘ-
STVÍ – montáž a opravy tepel-
ných zařízení, rozvody vody, to-
pení, kanalizace a odpadu. Tel.: 
774 38 08 04, 773 11 10 85, e-
-mail: mtarabey@email.cz.

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

NABÍZÍM K PRONÁJMU BYT 
2 + 1 v Praha 8, 40 m2 volný 
od října. Cena 6500 Kč + poplat-
ky (3500 Kč pro dvě osoby). Tel.:  
777 98 51 04.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ POD-
ZEMNÍ STÁNÍ – ul. Ke Stírce, 
1000 Kč. Tel.: 723 56 18 28.

ANGLIČTINA - výuka, doučová-
ní, odborná A. Kurzy i pro matky 
na MD. Tel.: 775 37 02 47.
 
HLEDÁME BYT PRO 2 OSOBY 
v Praze a okolí, garsonka až 2+1 
do 11.000 Kč včetně poplatků. 
Jsme nekuřáci bez zvířat. Zařízení 
nerozhoduje. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 605 84 50 88, 220 80 62 45.
 
NABÍZÍME PRONÁJEM DVOU 
BYTŮ na Praze 8, 1+kk za 8500Kč 
a 2+kk za 10500Kč měsíčně, ceny 
jsou konečné včetně všech po-
platků. Zařízení dohodou. Tel.: 
777 020 180
 
www.e-hodinovy-manzel-pra-
ha.cz. Kompletní interiérové služby 
a řemeslné práce. Precizní a rychlé 
provedení. Tel.: 603 74 12 53. 

AKREDITOVANÝ MASÉR 
DO DOMU. Nabízím služby masé-

ra. Přijedu k Vám domů či do fi r-
my. Úspora Vašeho času  i peněz. 
Objednávky na tel.: 777 79 68 76.  

PRONAJMU GARÁŽ v Libni. 1500 
Kč/měsíc. 736 11 40 63.

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

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

PRONAJMU PĚKNÝ BYT 3 + 1 
s lodžií po rekonstrukci, 81m2, 
P8 Balabenka, M Palmovka. Nová 
kuchyňská linka, koupelna, plast.
okna. Část zařízený. Ihned volný. 
Max 3 osoby. Nájem 12000 Kč + 
poplatky. Tel.: 602 20 17 72.

HLEDÁM BYT OBECNÍ na Pra-
ze 8 3 -4 +1. Byt do výměny 
mám, zaplatím odstupné. Tel.: 
775 73 38 17.

PŘÍMÝ ZÁJEMCE koupí byt 
na Praze 8, lze i před privatizací 
s výměnou, platba hotově, mož-
nost zaplatit dluhy, exekuce. Tel.: 
775 73 38 17.

BŘIŠNÍ TANCE v ZŠ Burešova – 
kurzy pro začátečníky, pro mírně 
pokročilé a pokročilé. Ideální při 
bolestech zad, sedavém zaměst-
nání. Vhodné pro jakýkoliv věk. 
Více na www.slunecnikruh.cz. Tel.: 
731 12 44 85.

VČELÍ MED přímo od včelaře, 100 
-120/kg. Tel.: 608 14 30 85.

PŘÍPRAVNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠ-
KY „ZKUS SI TO” pro žáky 5. roč. 
- každý pátek od 7.10.2011, 15 – 
18 hod. v ZŠ Špitálská 789, P - 9, 
M-Vysočanská. Info: 724 51 23 82.

VYMĚNÍM OBEC.PĚKNOU GAR-
SONKU 43m2 upravenou na 1+1, 
balkon 7 metrů, 2. patro –výtah, 
Prosek – Vysočanská, MHD, obcho-
dy za garsonku i v přízemí v Bohni-
cích. Tel.: 728 31 61 45.      

NOHY PATŘÍ K NEJCITLIVĚJ-
ŠÍM částem Našeho těla. Myslete 
na ně, dokud je čas. Prostřednic-
tvím refl exních masáží se uvolní 
toxické látky z těla a zlepší se Vaše 
zdraví a vitalita. OÁZA BOSÝCH 
NOHOU – Praha 8, Na Stírce 17. 
Tel.: 602 33 49 86.

SBD STAVEG dlouhod. pr.nebyt.
prost. o výměře 68m2 (4 kanceláře 
nebo dílny na výrobu) v areálu hro-
mad.garáží Písečná 654. Nájemné 
Kč 8.000 měsíčně + služby. Bližší 
inf. na Tel.: 723 65 65 04. 

ASTROLOGICKÁ PORADNA. 
Výklad tarotových karet. Poznej 

svůj horoskop: osobní, partner-
ský, profesionální. Malečková, Tel.: 
603 91 01 03. www.astrojana.cz.

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

PŘIJMEME VRÁTNÉHO DO GA-
RÁŽÍ na sídlišti Bohnice – vhod-
né pro důchodce – informace 
na Tel.:283 85 28 29. Poz. nutné 
byd. v místě a ŽL.  

KOUPÍM FELICII. Tel.: 602 12 32 53.

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

NĚMČINA-ANGLIČTINA-ITAL-
ŠTINA, PRAHA 8 - KOBYLISY 
NEDALEKO METRA C LÁDVÍ. Tel.: 
605 34 72 28, e-mail: 1950adela@
seznam.cz.

NÁPISY NA HROBY – sekání, 
opravy, zlacení. Tejral Aleš. Tel.: 
725 68 09 80.

PRONAJMU GARÁŽ v ul. Famfulí-
kova. Tel.: 774 36 12 00.

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

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

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

SKM KOBYLISY VÁS ZVE k zápi-
sům do kroužků pro děti i dospělé 
na nový školní rok. Kdy? 5. – 6. 
září. Kde? Salesiánské divadlo. Na-
bízíme cenově dostupné - 500 Kč 
za pol./sportovní, hudební, výtvar-
né a jazykové kroužky. Více na:  
www.kobylisy.skm.cz.
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Poradna pro rodinu, 
manželství 
a mezilidské vztahy

Trojská 8/46, Praha 8, 731 056 692, 731 056 716, 731 063 416

Poskytujeme poradenství a terapii v oblasti mezilidských vztahů, 
rodinných a osobnostních problémů.

Konzultace jsou individuální, párové i rodinné.
Pracujeme s dětmi i dospělými.

Zprostředkujeme kontakty na další odborníky týkající se 
této problematiky (např. právníka, psychiatra, sexuologa).

K návštěvě nepotřebujete doporučení a chcete-li, 
můžete vystupovat anonymně.

Nabízíme bezplatnou pomoc v těchto životních situacích 
• Komunikační problémy, nedorozumění a hádky
• Odcizení ve vztahu
• Vyrovnávání se ztrátou, opuštěním 
• Volba životního partnera
• Sociálně právní problémy rodiny
• Provázení při řešení rozvodové situace
• Odhalení nevěry a žárlivost
• Strach a nejistota
• Psychosomatika 
• Nerozhodnost, pochybnosti
• Násilí v rodině
• Bezradnost při výchově dětí
• Problémy se závislostí v rodině
• Výchovné a vývojové problémy dětí
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