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Zprávy
Občané mají možnost v anketě sdělit,
co je v osmém obvodu trápí
Praha 8 se nesmí stát odstavným parkovištěm
pro přespolní, říká místostarosta Michal Švarc
Osmá městská část se letos chystá opravit
rekordní počet chodníků
Fórum: Jak Městská část Praha 8
pracuje s podporou cestovního ruchu?
Program nového
Centra aktivizačních programů v Mazurské ulici
Čtvrtého ročníku příměstského tábora
se zúčastnila asi čtyřicítka dětí
Dětský balet Praha přijímá nové zájemce
do svých řad a nabízí tři představení

str.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

2

Léto je za námi, ale to v žádném případě neznamená, že odzvonilo slunečným dnům a pobytu na čerstvém vzduchu. Na září je pro vás

5

na území osmé městské části připraveno hned
několik zajímavých kulturních i sportovních
6

akcí.
Začneme tradičními Karlínskými farmářskými trhy, ty jsou tu pro vás
od konce srpna opět každou sobotu, 14. září se pak můžete těšit na

14

jejich rybí speciál.
Na podzim opět spouštíme sérii sportovních akcí zvaných „Sportuje
celá Praha 8‟, jejichž cílem je přiblížit veřejnosti vybrané sporty. Za-

17

soutěžit si může opravdu kdokoli, takže neváhejte a složte si tým s rodinou, přáteli nebo třeba sousedy. Celkem je připraveno šest turnajů,
přičemž první se uskutečnil již 1. září a poslední se odehraje v sobotu

22

12. října. To budete mít možnost vyzkoušet si sport, kterým Praha 8
žila v průběhu červencového Mistrovství Evropy v softbalu žen.
Koncem září nás pak čeká Mezinárodní krajanský festival. Tato udá-

41

lost je v Praze každoročně, letos se ovšem jejím partnerem stala osmá
městská část, tudíž se 28. září můžeme těšit na celodenní program
v Thomayerových sadech, kde budou vystupovat jednotlivé krajanské

Do Thomayerových sadů zamíří
poslední zářijovou sobotu krajanské spolky

42

soubory z českých komunit v zahraničí.
Závěrem přeji žákům i studentům úspěšný právě začínající školní
rok. A nebuďte z té první poprázdninové cesty do školy rozmrzelí. Jed-

Soukromá hotelová škola
pořádá gastronomickou soutěž pro žáky 9. tříd

nou na tato studijní léta budete vzpomínat s úsměvem. Opravdu.
46
S úctou

Zhruba tisíc milovníků in-line bruslení
závodilo na Rohanském nábřeží

52

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8

Týmy úspěšného softbalového klubu Joudrs
hledají posily
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Zpravodajství

Vyplňte dotazník a sdělte,
co je třeba zlepšit

Radnice
uvedla
do provozu
mapový
portál

Městská část Praha 8 má velký

vybraných problémů. Řešení mo-

zájem na zvyšování kvality života

hou být jak krátkodobá (například

obyvatel osmého obvodu. Mnoho

změna parkování v jedné ulici,

z problémů, s nimiž se každo-

umístění odpadkových košů), tak

denně setkáváme, je možné řešit

i zásadnější (větší podpora míst-

společným úsilím radnice, obyva-

ních spolků a organizací, rekon-

Vyhledat trasu z místa A do

tel, místních organizací a spolků,

strukce vybraných lokalit, rozšíře-

místa B, pěšky, vozem nebo

firem a dalších.

ní kamerového systému apod.).

MHD, či najít si nejbližší dět-

Vybrat témata, která je třeba

A co nás v nejbližší době čeká?

ské hřiště nebo sportoviště,

řešit, a zamyslet se nad jejich

„Součástí tohoto čísla Osmičky je

navíc s možností prohlédnout

řešením proto nemůže být úkol

obsáhlý dotazník, který se snaží

si je na fotografiích a získat

pouze pro radnici. Každý obyvatel

zmapovat situaci v Praze 8 oči-

bližší informace o jejich vyba-

městské části by měl mít mož-

ma vás, obyvatel osmé městské

venosti – to vše je nyní možné

nost říci, co ho v jeho okolí trá-

části. Jeho vyplnění je dobrovol-

na novém mapovém portálu

pí, případně se podílet na hledání

né a anonymní. Dotazníky můžete

Prahy 8, který osmá městská

nejvhodnějšího řešení. Může se

odevzdat do sběrných boxů umíst-

část zveřejnila na webových

jednat o problémy s dopravou či

něných na různých místech Prahy

parkováním, čistotou, bezpečnos-

8. Dotazník je dostupný i elek-

pro vás nejvhodnější. Všechna bu-

mapovy-portal (oblast turista,

tí nebo možnostmi trávení volné-

tronicky na internetové adrese

dou stejná, liší se jen místo a čas.

O Praze 8).

ho času na území osmé městské

http://dotaznik.praha8.cz,‟ sdělil

Ve středu 6. listopadu proběh-

„Naším záměrem je, aby ma-

části. Na řešení takových témat je

radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek.

ne veřejné setkání v Karlínském

pový portál nabízel co nejvíce

zaměřen právě zahajovaný pro-

Sběr dotazníků končí v pondě-

Spektru (Karlínské náměstí 7),

užitečných

jekt s názvem Praha 8 – komuni-

lí 30. září a s výsledky se budete

ve čtvrtek 7. listopadu v KD Kra-

dl radní Tomáš Slabihoudek.

kující radnice.

stránkách

www.praha8.cz/

informací,‟

uve-

moci seznámit na veřejných se-

kov (Těšínská 600) a v pondělí

„Chceme, aby v dohledné době

Smyslem projektu je zjištění

tkáních, která proběhnou zhru-

11. listopadu v KD Ládví (Burešo-

přibyly ke stávajícím vrstvám

krátkodobých i dlouhodobých pri-

ba o měsíc později. Uskuteční se

va 1661/2), vše od 18 hodin. Cí-

s dětskými hřišti a sportovišti

orit obyvatel Prahy 8 a diskuze nad

v různých částech Prahy 8 tak,

lem setkání bude nejen projednat

vrstvy další, například stano-

konkrétními opatřeními k nápravě

abyste nemuseli na setkání ces-

výsledky dotazníkového šetření,

viště velkoobjemových kontej-

tovat příliš daleko. Můžete si tedy

ale především diskutovat o nejzá-

nerů, nádoby na tříděný odpad,

vybrat, které veřejné setkání je

važnějších problémech, které vy-

parkoviště, cyklistické a turis-

plynuly z dotazníkového šetření.

tické trasy, památky, parky,
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knihovny a další. Možnosti jsou
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Ank

eta

na kterých se následně

řízení s operačním systémem

pokusíme připravit návr-

iOS (Apple) a Android. Aplikace

hy řešení vybraných pro-

je zdarma distribuována pro-

blémů. Výše uvedené kro-

střednictvím iTunes Appstore

ky nelze uskutečnit bez vás,

a Google play.

obyvatel Prahy 8. Budu proto

S mapovým portálem přišla

moc rád, když se do projektu

městská část krátce po spuš-

zapojíte a společně se budeme

tění mobilní verze webových

snažit zlepšit to, co nás v Praze

stránek (m.praha8.cz). Cílem

8 nejvíce trápí,‟ dodal Slabihou-

těchto kroků je rozšířit mož-

dek.

-red-

nosti poskytování informací
nejen obyvatelům Prahy 8,

Dotazník naleznete

ale i všem jejím návštěvní-

na stranách 31–34.

kům.

-hš-
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Foto: verpa

Zpravodajství

Návštěvníci speciálních farmářských trhů se mohou těšit i na čerstvě připraveného lososa

Milovníci ryb zamíří do Karlína
Druhou zářijovou sobotu se prostor kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně zalije vůní
z čerstvě připravených specialit z mořských
i sladkovodních ryb. Tak jako v loňském roce
je tu speciální farmářský trh.
„Zájem o loňský rybí speciál byl obrovský,
proto jsme neváhali a akci opakujeme v trošičku jiné podobě. Nebude tak okázalá, ale více
otevřená veřejnosti,‟ uvedla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. Návštěvníci
si budou moci odnést i vytištěné recepty rybích pokrmů, které jim zachutnaly.
Na rybí speciál naváže 12. října farmářský
trh ve znamení vína.

-jf-

RYBÍ SPECIÁL

Karlínské farmářské trhy – sobota 14. 9. 2013
Trh bude zaměřený zejména na ochutnávky různých rybích pochutin, kdy si návštěvník KFT
bude moci odnést jednoduchý recept na domácí přípravu jídla, které zde ochutná.

Na co se na Rybím speciálu můžete těšit?
10:30 & 14:00 ukázky filetování tuňáka či mečouna
Polévky: Bouillabaisse (bujabéza) – francouzská polévka z ryb a darů moře
Halászlé – maďarská polévka ze sladkovodních ryb
Staročeská kapří sváteční
Lososová krémová s kousky lososa a (nebo) špenátová krémová s kousky lososa
Ryby na grilu: Losos, pstruh, mořský vlk, pražma
Krevety: Marinované krevety na grilu
Obalované krevety v těstíčku a fritované
Nabídka čerstvých a vařených krevet
Jednoduše připravená rybí jídla: Fish & chips
Rizoto s mořskými plody
Čína ze sladkovodních ryb
Paela
Saláty: sleďové, lososový koktejl, tresčí, krevety, račí, surimi
Uzené ryby: Losos norský, skotský, aljašský – uzený teplým nebo studeným kouřem,
norský kořeněný africkým dřevem, norský marinovaný s omáčkou,
skotský zauzený s kafe cappuccino...
Uzené makrely celé a filety na různé způsoby
Uzený halibut přírodní a se sezamovým semínkem nebo s ananasem a medem
Uzený úhoř celý i filety

Dětský program VODÁCKÉ RADOVÁNKY zajišťuje Karlínské spektrum.
Od 10:30 se hraje pohádka O statečném pasáčkovi, vstup je zdarma.
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Doprava

MÍSTOSTAROSTA MIChAL ŠVARC řÍKÁ:

Nesmíme být odstavným
parkovištěm přespolních
Jedním z nejpalčivějších problémů přede-

Kdy tedy očekáváte, že se obyvatelé do-

vším povltavských částí Prahy 8, ale i napří-

čkají nějakého řešení?

klad některých oblastí Kobylis, je takzvané

Je jasné, že se Praha dočká nějakého kon-

mimopražských

cepčního řešení nejdříve v roce 2016. To je

řidičů aut, kteří masivně najíždějí v ranních

pro Karlín a Libeň, kde již včera bylo pozdě,

hodinách do osmého obvodu. Zde svá vozidla

velmi špatná zpráva. Anketa, kterou jsme

bezplatně zaparkují, aby pak pokračovali do

uspořádali v roce 2012 nám jasně ukázala, že

místa svého zaměstnání městskou hromad-

si zde změnu parkovacího režimu ve prospěch

nou dopravou.

domácích obyvatelé přejí. To byl pro nás

zaměstnanecké

parkování

Především ulice Karlína a dolní části Libně

jednoznačný apel, abychom přišli s nějakým

jsou tímto nedobrovolným P+R parkováním ce-

smysluplným, vlastním řešením. Pakliže tato

lodenně zahlceny, rezidenti tak kolikrát nemají

úprava bude schválena reprezentací městské

šanci před šestou hodinou večerní najít volné

části a policií, mají Karlínští, Libeňští či Koby-

místo k parkování v blízkosti svého bydliště.

liští reálnou šanci dočkat se úpravy do konce

Tento problém se rozhodl vyřešit místostaros-

tohoto roku.

Všichni řidiči, kteří doloží trvalé bydliště, ale
i ti, kteří zde bydlí pouze v nájmu. Dále majitelé

ta Prahy 8 Michal Švarc.
O jakou úpravu se jedná?
Proč se tento problém řeší tak dlouho?

Podobné značení, jako využívá část Prahy 9,
se objeví i v některých ulicích osmého obvodu

nemovitostí a podnikatelé mající zde místo podni-

Na základě doporučení vyplývající ze studie

kání. Vždy však maximálně dvě karty na bytovou

Praha 8 usiluje o regulaci zaměstnanecké-

provedené odbornou projekční firmou, chceme

jednotku či rodinný dům, respektive provozovnu.

ho parkování již několik let. Vždy respektovala

celý problém vyřešit instalací svislého doprav-

fakt, že o způsobu a rozsahu těchto úprav roz-

ního značení IP 11 s tím, že bude opatřeno

hodoval pražský magistrát. Naši žádost o za-

doplňkovou tabulkou „Pondělí – pátek v době

Obyvatele uvedených oblastí trápí přede-

vedení, doplněnou výsledky průzkumů a pro-

11:00 – 14:00 pro držitele souhlasu ÚMČ Pra-

vším všední dny. Jde nám o to, abychom zne-

váděcím projektem však na jaře tohoto roku,

ha 8‟. Toto povolení získají rezidenti bezplatně

možnili celodenní zaměstnanecké parkování,

stejně jako žádosti jiných městských částí,

na odboru dopravy naší městské části.

zároveň však „neumrtvili‟ tyto oblasti tak, jak

Kdy bude parkování regulováno?

se to podařilo například v Praze 7. Proto chce-

magistrát zamítl a celou věc odročil. Víme jistě, že toto volební období k žádné regulaci ze

Kdo bude mít nárok na získání této karty

me regulovat ve valné většině jen od pondělí

strany města nedojde.

a jak dlouho bude platit?

do pátku v době mezi 11. až 14. hodinou. Tedy
návštěvy, řemeslníci, zásobování či rodiče přivážející děti na zájmové kroužky do zdejších
škol či volnočasových klubů budou moci zaparkovat v dopoledních či odpoledních hodinách
mimo tyto tři hodiny bez omezení.
Nepálí občany Prahy 8 více než parkování neustále narůstající tranzitní doprava
a zplodiny či hluk, který vytváří?
Rozhodně ano. Navíc dnešní objem dopravy
na osmičce je nižší, než bude po otevření tunelu
Blanka. Ten nám z centra Prahy a z šestky či
sedmičky přivede do ulic Povltavská a V Holešovičkách další tisíce aut denně. Jsem však osobně
přesvědčen, že účinná regulace parkování v PraParkování
chceme
regulovat jen
ve všední dny
kolem poledne,
říká Michal Švarc

ze spojená s budováním záchytných parkovišť
povede k celkovému snížení průjezdů nejen naším obvodem. Zásadní snížení by samozřejmě
nastalo dokončením vnějšího pražského okruhu,
ale to je bohužel hudba budoucnosti.

-vk-
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Doprava

Ve školách se začne
vyučovat dopravní výchova
V rámci prevence nastává pro všechny školáky jedna novinka: ve školách se bude vyu-

Ministr dopravy Zdeněk Žák (vlevo) diskutuje
s místostarostou Prahy 8 Michalem Švarcem

Radnice opraví
rekordní počet
chodníků

čovat dopravní výchova jako povinná součást

Rekordní částku 48 milionů korun letos

rámcového vzdělávacího programu. Minister-

Praha 8 plánuje investovat do rekonstrukcí

stvo dopravy s pomocí kolegů z ministerstva

chodníků. Po prvním kole, v němž radnice

školství a dopravní policie vypracovalo ucelený

opravila dvanáct úseků za sedm milionů

program dopravní výchovy, který bude vyučo-

korun, se v blízké době rozjede kolo druhé,

ván povinně od školního roku 2013/2014, a to

za 21 milionů. V plánu je letos ještě třetí

ve všech ročnících základních škol.

kolo oprav, které má stát dalších 20 mili-

„V Praze 8 se díky velké podpoře bývalého

onů. Druhé a třetí kolo oprav představuje

primátora Bohuslava Svobody podařilo zajis-

zhruba čtyři desítky kompletně opravených

tit kvalitní výuku již po celý minulý školní rok,

úseků.

a to prostřednictvím městské policie. Její pra-

„Jedná se o rekordní částku, Praha 8 ni-

covníci mají ve škole vyhrazené prostory, kde

kdy do oprav chodníků neinvestovala tolik

probíhá výuka pro žáky 4. a 5. ročníků patnácti

peněz. Oproti minulému roku jde o více než

základních škol zřizovaných radnicí Prahy 8,‟

pětinásobek. Můžeme si to dovolit i proto,

uvedl radní pro školství Martin Roubíček. „Pro

že se nám podařilo ušetřit díky soutěžím

teoretickou výuku slouží pak především inter-

na zateplování základních škol,‟ uvedl mís-

aktivní tabule, praktickou dovednost a nabyté

tostarosta Prahy 8 Michal Švarc, který je

znalosti žáci testují přímo na dopravním hřišti

zodpovědný za dopravu.

za bedlivého dozoru strážníků,‟ doplnil.
Konec letních prázdnin a začátek nového škol-

„Jsme rádi, že si ministerstvo dopravy vy-

ního roku je vždy spojen se zvýšeným rizikem

bralo právě náš nový dopravně výchovný areál

dopravních nehod. Právě k tomuto tématu

pro prezentaci nové dopravně vzdělávací kon-

se v areálu dopravního hřiště ZŠ Glowacké-

cepce. Pan ministr ve svém příspěvku označil

ho uskutečnila tisková konference BESIP, za

Prahu 8 jako příklad správného přístupu k do-

účasti ministra dopravy České republiky Zdeň-

pravní výuce předškoláků i žáků základních

ka Žáka, zástupců oddělení BESIP, ředitelství

škol,‟ uvedl závěrem k proběhlé akci Švarc

služby dopravní policie a ministerstva školství,

a pozval všechny žáky i rodiče na dopravně

mládeže a tělovýchovy. MČ Praha 8, hostitele

bezpečnostní akci „Den dopravní bezpečnosti‟,

celé akce, reprezentoval její místostarosta Mi-

kterou Praha 8 pořádá 26. září (viz leták na

chal Švarc.

následující straně).

-jf-

Krátce
Nový chodník zdobí například ulici Na Ládví,
další desítky se dočkají v brzké době

Oprava Budínovy se zkrátí

Tramvaj č. 3 vždy se dvěma vozy

V již probíhající rekonstrukci Budínovy ulice

Na jednání odboru dopravy se společností Ro-

vedoucí do areálu nemocnice Bulovka dojde

pid bylo koncem srpna potvrzeno, že od začátku

Inovativním byl i výběr chodníků, urče-

k drobným změnám. První z nich bude rozší-

září v poprázdninovém jízdním řádu budou na

ných k opravě. Vybírali je totiž sami občané,

ření záboru a zkrácení celkového termínu do-

všech spojích tramvajové linky číslo 3 nasazeny

kteří posílali své tipy. Švarc si tento způsob

končení prací o 15 dní. Místo původního ter-

dvouvozové soupravy. Dosud jezdily na této lin-

komunikace s občany chválí. „Do e-mailu

mínu 30. října 2013 budou opravy dokončeny

ce střídavě jednovozové a dvouvozové soupravy.

a na mobil mi dorazily téměř dvě stovky

již 15. října. Druhou věcí je omezení provozu.

„Jsme rádi, že na opakovaných jednáních Ropid

návrhů, které chodníky by si rekonstrukci

Od začátku září je do areálu nemocnice veden

slyší na naše argumenty. Dvouvozovou linkou 3

zasloužily. Všechny jsme poctivě obešli, po-

provoz pouze jednosměrně a výjezd vede ulicí

dojde ke zkvalitnění dopravy v Kobylisích, v Lib-

soudili jejich stav a sestavili seznam těch

Na Truhlářce. Chodci mají zajištěn přístup do

ni i v Karlíně, cestující už nebudou nuceni se

nejhorších. Podle něj se budou řídit opravy

areálu odděleným koridorem podél opravova-

v každém druhém spoji mačkat v jednom voze,‟

v letošním roce i dalších letech,‟ vysvětlil

ného chodníku.

uvedl místostarosta Prahy 8 Michal Švarc.

místostarosta.

-vk-
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STRÁŽNÍCI V AKCI
Našli dcerku

si přivolali posilovou hlídku, při

45 minut při snaze o záchranu

znal, že se pokusil ukončit svůj ži-

Hlídka strážníků přijala oznámení,

pronásledování muže ale nalez-

muže až do úplného obnovení ži-

vot střepem z rozbité lahve. Hlídka

že u nákupního centra v Čimicích

li v ulici Palmovka jiného zjevně

votních funkcí. Následně záchran-

muže udržovala ve stabilizovaném

se ženě ztratila malá dcera. Stráž-

opilého mladíka, který ležel na

ná služba muže převezla do jed-

stavu až do příjezdu záchranné

níci na místě našli silně rozruše-

silnici. Prchajícího muže dostihla

né z pražských nemocnic. Podle

služby, která mladíka následně

nou ženu, která strážníkům po-

přivolaná posilová hlídka a před-

informací od kolegů z Policie ČR,

převezla do jedné z pražských ne-

drobně popsala svou dceru. Hlídka

vedla jej na Policii ČR. Jeho cho-

která nehodu prošetřuje, nako-

mocnic.

o popisu dívenky informovala dal-

váním se bude zabývat příslušný

nec bohužel muž svým zraněním

ší strážníky a začali propátrávat

správní orgán.

podlehl.

okolí. Po několika minutách se

Opilému

ležícímu

mladíkovi

Chtěl se otrávit
zplodinami

strážníkům v Okořské ulici poda-

zatím strážníci přivolali specia-

řilo plačící dívenku najít a předat

lizovanou autohlídku pro odvoz

Zachránili
pořezaného

šťastné matce.

opilců. Když se muž vzbudil, začal

V neděli 28. července krátce po

trolovala ulici K Zahradnictví, kde

být agresivní a pokusil se stráž-

druhé hodině odpoledne upozor-

si ve tmě všimla zaparkovaného

níky napadnout. Muže si následně

nil strážníky z Prahy 8 v Peckově

vozidla, které mělo od výfuku vy-

Krátce po půlnoci byla vyslána

převzala hlídka s „opileckým‟ vo-

ulici kolemjdoucí muž, že v neda-

vedenou hadici do levého zadního

hlídka

zidlem a převezla ho na záchytnou

leké Pernerově ulici leží bezvládný

okna. Strážníci ihned přistoupili

stanici.

muž.

k vozidlu a zjistili, že je nastarto-

Močil do kolejiště
strážníků

z

Hlídkového

útvaru Městské policie hl. m. Pra-

Po jedenácté hodině večer 13. srpna hlídka strážníků z Prahy 8 kon-

Resustitace
nepomohla

Strážníci na místě nalezli mla-

vané, uvnitř zakouřené a na mís-

díka, který seděl na zemi opřený

tě řidiče sedí osoba. Hlídka proto

o zeď a silně krvácel z několika

vozidlo otevřela a bezvládné tělo

vu metra, všimli si muže, který

V ulici K Ládví si městští policisté

řezných ran na vnitřní straně levé-

muže vytáhla ven. Muž nereago-

bez okolků začal močit do kole-

všimli skupiny lidí, vedle kterých

ho předloktí. Hlídka bezvládnému

val na podněty a dýchal velmi těž-

jiště.

na zemi ležel starší muž s ote-

muži ihned poskytla první pomoc

ce. Podle instrukcí operátorky zá-

Strážníci muže vyzvali k před-

vřenými zlomeninami obou holení

a přivolala na místo záchrannou

chranné služby strážníci poskytli

ložení dokladů, ten hlídce sdě-

a zraněnou hlavou. Ukázalo se, že

službu.

muži první pomoc a ten ještě před

lil, že je nemá u sebe, ale má je

muže srazilo auto. Nejevil známky

Po chvilce se strážníkům poda-

jejím příjezdem začal se strážníky

kamarád, který čeká venku před

života, proto strážníci ihned začali

řilo krvácení zastavit a dokonce

komunikovat. Záchranná služba

stanicí. Venku zjevně opilý muž

s resuscitací a přivolali záchraná-

probrat mladíka k vědomí. Muž

muže převezla do jedné z praž-

začal strážníkům nadávat a zne-

ře. Po jejich příjezdu spolupraco-

uvedl, že je cizinec a doklady ně-

ských nemocnic a věc dále šetří

nadání se dal na útěk. Strážníci

vali strážníci se záchranáři dalších

kde vyhodil, poté strážníkům při-

Policie ČR.

hy do stanice metra Palmovka,
která se měla zavírat. Když ve
stanici čekali na poslední soupra-

-red-
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ZÁPISNÍK POLICISTY
Vykrádal vozidla

zařídí, aby policisté přišli o místo. Skutečnost,

mi začátkem července utekly z Dětského domo-

V ulici Novákových 33letý muž rozbil okno

že řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, navíc bez

va Unhošť. Po provedení všech potřebných úkonů

zavazadlového prostoru Škody Octavie Com-

řidičského oprávnění a při ujíždění před hlídkou

byly předány do nejbližšího ústavu k vyzvednutí

bi a vnikl do vozidla, ze kterého odcizil věci

spáchal několik přestupků, si nepřipouštěl. Ve

pracovníky unhošťského dětského domova.

v hodnotě přesahující 11 tisíc korun. Dotyčný

věci bylo provedeno zkrácené přípravné řízení

byl následně hlídkou policie zadržen na zákla-

pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod

Kradla dál

dě popisu svědka události. Případ si převzala

vlivem návykové látky, kdy znalec z oboru to-

25letá žena byla zadržena pracovníkem ostra-

služba kriminální policie a vyšetřování, která

xikologie stanovil, že v době řízení vozidla měl

hy a ihned předána policii poté, co v prodejně

zahájila trestní stíhání. Muž se uvedeného činu

nejméně 1,77 promile alkoholu v krvi. Spiso-

potravin odcizila zboží v hodnotě přesahující

dopustil, ačkoli byl příslušným soudem v po-

vý materiál spolu s videozáznamem zasahující

dva tisíce korun. Vzhledem k tomu, že byla za

sledních třech letech za takový čin odsouzen,

hlídky byl předán státnímu zástupci s návrhem

takový čin v posledních třech letech odsou-

za což mu hrozí přísnější trestní postih.

na podání návrhu na potrestání.

zena, dopustila se trestného činu krádeže dle
ustanovení § 205 odst. 2 trestního zákoníku.

Ujížděl do slepé ulice

Byla červená, tak usnul

Hlídka pohotovostní motorizované jednotky Po-

Těsně po půlnoci se 21. srpna hlídka MOP Li-

ci s návrhem na podání návrhu na potrestání.

licie ČR 18. srpna časně ráno v Heydukově ulici

beň vracela z eskorty zadržené osoby do cely

Ženě hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

zastavila osobní motorové vozidlo VW Passat.

předběžného zadržení. Na křižovatce ulic Ko-

Když jeden z policistů přistoupil k vozu, řidič

něvova a Jana Želivského čekala na zelený

Z vozu si odnesl kalhoty

přidal plyn a začal ujíždět do ulice Novákových,

signál semaforu. Když se zelená objevila, řidič

Ve Střížkovské ulici policisté zadrželi 23leté-

kde nebezpečnou jízdou ohrožoval i ostatní

vozidla stojícího před služebním vozidlem nijak

ho muže, který kamenem rozbil okno zava-

účastníky silničního provozu. „Závodník‟ si však

nereagoval. Policisté následně zjistili, že řidič

zadlového prostoru vozidla Opel Zafira. Z něj

neuvědomil, že ulice Novákových je slepá, proto

spí. Jakmile ho hlídka probudila, bylo zřejmé,

následně odcizil tašku, která obsahovala tro-

se po zastavení vozidla snažil hlídce utéct. Ta

že je pod vlivem alkoholu. Orientační decho-

je kalhoty. Ty se však pachateli nehodily, tak

jej však po několika metrech dostihla. 26letý

vou zkouškou byla 58letému muži naměřena

tašku pohodil nedaleko místa činu. Muž, který

muž, zjevně posilněný alkoholem, byl po zadr-

hodnota 2,47 promile alkoholu v dechu. Zadr-

byl již za takový čin v posledních třech letech

žení agresivní, proto byli policisté nuceni použít

žený byl následně předán MOP Jarov k dalšímu

odsouzen, byl předán Službě kriminální policie

donucovací prostředky. Z důvodu agresivního

opatření v rámci trestního řízení.

chování museli donucovací prostředky použít
i policisté, kteří zadrženého muže eskortovali

Utekly z dětského domova

Spisový materiál byl předán státnímu zástup-

a vyšetřování k zahájení trestního stíhání. Hrozí mu trest odnětí svobody až na tři léta.
npor. Zdeněk Pohunek,

k lékařskému vyšetření. Muž se snažil policis-

Městští strážníci předali libeňským policistům dvě

zástupce vedoucího MOP Libeň

ty ohromit svými údajnými kontakty s tím, že

mladistvé dívky, které spolu s dalšími chovanka-

pro trestní řízení
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Fota: verpa

Životní prostředí

Zleva: Rozšíření hřiště Větrušická jde do finále, v Bojasově mají děti již k dispozici nové herní prvky a v Drahorádově ulici vznikl fitness park pro dospělé

Rozvoj hřišť a sportovišť pokračuje
Výstavba nových a rekonstrukce starších dět-

Dokončeno již je rozšíření dětského hřiště

vek. Hřiště celkově získalo novou, příjemnější

ských hřišť a sportovišť neustala ani v průběhu

Burešova, herní prvky se doplňují na dět-

tvář,‟ řekl starosta. Některé původní prvky

prázdninových měsíců. Řada veřejných pro-

ském hřišti Větrušická a probíhá rekonstruk-

zůstaly zachovány, například vahadlová hou-

stranství tak získala kvalitní zázemí pro vol-

ce sportoviště v Bojasově ulici. „V Praze 8

pačka, která je vyhovující a v dobrém stavu.

nočasové aktivity, na některých místech jsou

máme kvalitní dětská hřiště v docházkové

Do finále jde revitalizace prostranství před

práce těsně před dokončením.

vzdálenosti, což rozhodně není standard.

ZŠ Burešova. „Prostor působí daleko bezpeč-

Osmá městská část například otevřela nové

Škoda je, že provoz na hřištích narušují lidé

něji, což přispěje k celkově lepšímu vnímání

sportoviště v Drahorádově ulici na Střížkově.

s neukázněnými psy nebo vandalové. Radni-

této lokality. Navíc tam vznikla nová odpo-

Vzhledem k tomu, že území Prahy 8 je dosta-

ce tyto problémy nemůže řešit na dálku, a je

činková

tečně pokryto dětskými hřišti, bylo na ploše

tak na posouzení každého z nás, jak se na

byly odstraněny keře, včetně pařezů a kořenů,

zachováno původní travnaté hřiště, kde byly

hřišti bude chovat,‟ upozornil Janků. Úpravy

byla doplněna kompostní zemina, plošně urov-

umístěny nové, bezpečné fotbalové branky. Na

se dočkalo i hřiště v Poznaňské ulici v Boh-

nán terén a oseta tráva. V místě se objevily

travnaté hřiště navazuje sestava pěti fitness

nicích. Již nevyhovující pískoviště nahradi-

parkové lavičky a odpadkové koše. V současné

prvků. „Propojení obou míst umožňuje rekre-

la herní sestava věže se skluzavkou, kte-

době se čeká na dobudování nášlapných ploch

ační pohyb různým věkovým kategoriím s od-

rá je zasazena do bílého křemičitého písku.

u laviček, namontování sedací a opěrné části

lišným sportovním zaměřením,‟ konstatoval

„Kolem hřiště byla vybudována zábrana proti

a dodání pěti dřevin, které budou následně vy-

starosta Prahy 8 Jiří Janků.

vstupu domácích mazlíčků, což je důležitý pr-

sazeny.

místa,‟

informoval

Janků.

Dosud

-hš-

Kobylisy
mají novou alej
Čtrnáct

japonských

ozdobných

třešní čerstvě zdobí pěší cestu
z autobusové zastávky Šimůnkova směrem do panelového sídliště. Tento chodník byl v roce 2009
opraven a osazen zámkovou dlažbou. V blízkosti se také nachází
Gerontologické centrum, ze ktena procházky do okolí. V místě
jsou i nové lavičky, radnice plánuje jejich počet ještě rozšířit.

-jf-

Foto: verpa

rého často chodí jeho obyvatelé
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Životní prostředí
Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů
Místo

Datum

Čas
přistavení
a odvozu

ZÁřÍ 2013

Místo

Datum

Čas
přistavení
a odvozu

Kašparovo Náměstí

6. 9.

13.00–17.00

Podhajská Pole (parkoviště)

17. 9.

15.00–19.00

Ke Stírce x Na Stírce

6. 9.

14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

18. 9.

13.00–17.00

Korycanská x K Ládví

6. 9.

15.00–19.00

Roudnická (za Bešťákovou)

18. 9.

14.00–18.00

Křivenická x Čimická

7. 9.

9.00–13.00

Řešovská x Zelenohorská

18. 9.

15.00–19.00

Kubíkova (u DD)

7. 9.

10.00–14.00

Služská x Přemyšlenská

19. 9.

13.00–17.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou
a S. K. Neumanna)

9. 9.

12.00–16.00

Stejskalova x U Rokytky

19. 9.

14.00–18.00

Kurkova (parkoviště)

9. 9.

13.00–17.00

Šimůnkova (slepý konec)

19. 9.

15.00–19.00

Libišská (parkoviště)

9. 9.

14.00–18.00

Drahorádova

20. 9.

13.00–17.00

Lindavská

9. 9.

15.00–19.00

Tanvaldská (proti domu č. 1)

20. 9.

14.00–18.00

Mazurská (u trafostanice)

10. 9.

13.00–17.00

Křivenická x Čimická

20. 9.

15.00–19.00

Mlazická

10. 9.

14.00–18.00

Třebenická x Sebuzínská
(parkoviště)

21. 9.

9.00–13.00

Modřínová x Javorová

10. 9.

15.00–19.00

Třeboradická x Košťálkova

21. 9.

10.00–14.00

U Pekařky

23. 9.

13.00–17.00

Dolejškova x U Slovanky

23. 9.

14.00–18.00

Uzavřená

23. 9.

15.00–19.00

V Nových Bohnicích x K Farkám

24. 9.

13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém

24. 9.

14.00–18.00

V Zámcích (u domu 51/64)

24. 9.

15.00–19.00

Valčíkova x Na Truhlářce

25. 9.

13.00–17.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou
(parkoviště)

25. 9.

14.00–18.00

Frýdlantská
(parkoviště u Žernosecké)

25. 9.

15.00–19.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

26. 9.

13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická

26. 9.

14.00–18.00

Pernerova x Sovova

26. 9.

15.00–19.00

K Haltýři x Velká skála

27. 9.

13.00–17.00

Lindavská

27. 9.

14.00–18.00

Pobřežní x Thámova

27. 9.

15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

30. 9.

13.00–17.00

Na Dlážděnce x U sloupu
(parkoviště)

11. 9.

12.00–16.00

Na Pecích x Chaberská

11. 9.

13.00–17.00

Na Pěšinách x Pod Statky

11. 9.

14.00–18.00

Na Truhlářce (parkoviště)

11. 9.

15.00–19.00

Na Vartě

12. 9.

12.00–16.00

Na Žertvách x Vacínova

12. 9.

13.00–17.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce

12. 9.

14.00–18.00

Nad Rokoskou x Kubišova

12. 9.

15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

13. 9.

13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská

13. 9.

14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická

13. 9.

15.00–19.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

14. 9.

9.00–13.00

Petra Bezruče x U Pískovny

14. 9.

10.00–14.00

Písečná x Na Šutce

16. 9.

13.00–17.00

Pivovarnická (proti domu č. 15)

16. 9.

14.00–18.00

Pod Labuťkou x Prosecká

16. 9.

15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)

17. 9.

13.00–17.00

Braunerova x Konšelská

30. 9.

14.00–18.00

14.00–18.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou
a Pernerovou)

30. 9.

15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží
x Nad Mazankou

17. 9.

Dle informací specialisty odpadového hospodářství

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně patří?

MHMP Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme,

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

kontejnerů a které nelze.

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří?
Odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

které odpady je možné ukládat do velkoobjemových
Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových
kontejnerů určuje ve spolupráci se svozovou
společností referent odboru životního prostředí
ÚMČ Praha 8 Lubomír Korynta, tel. 222 805 630.
Přistavování velkoobjemových kontejnerů
a jejich provoz provádí svozová společnost IPODEC –
ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel. 286 583 310.
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Životní prostředí, pozvánky
hARMONOgRAM VELKOOBJEMOVýCh
KONTEJNERů NA BIOODPAD

ZÁřÍ 2013

Kobylisy:
Na Štěpnici x Pod vlastním krovem

7. 9.

9.00–12.00

Bohnice:
Na Bendovce x Nad Pentlovkou

7. 9.

13.00–16.00

Kobylisy:
Na Přesypu x Vzestupná

14. 9.

9.00–12.00

Kobylisy:
Přemyšlenská x Chaberská

14. 9.

13.00–16.00

Kobylisy:
Nad strání x Na Jabloňce

21. 9.

9.00–12.00

Libeň:
Nad Rokoskou x Pod Vlachovkou

21. 9.

13.00–16.00

hARMONOgRAM MOBILNÍhO SBěRU
NEBEZPEČNéhO ODPADU
Datum Místo

ZÁřÍ 2013
Čas
přistavení
a odvozu

PRAhA 8 – TRASA A
16. 9.

křižovatka ul. Prosecká x Pod Labuťkou

15.00–15.20

17. 9.

nám. Na stráži (parkoviště)

15.00–15.20

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná)
hmota, která v sobě váže spousty živin, jež
můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky
ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost,
který je využíván v zemědělství, pro pražskou
zeleň či na rekultivaci.

Co do mobilního sběru patří:
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů,
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací
přípravky), fotochemikálie, pesticidy
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu,
odstraňování plísní), zářivky a výbojky
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Fórum

Jak Městská část Praha 8 pracuje s
ODS Praha 8: Pracujeme pro naše občany a tím i pro turisty
Cestovní ruch nemusí znamenat jen davy turistů.
Je ho možné brát i v rovině tvorby vhodných podmínek pro příjemné trávení volného času. Jsem
přesvědčena, že ODS Praha 8 tyto podmínky
dlouhodobě vytváří, aniž bychom je nutně museli
řadit do kolonky „cestovní ruch‟.
Karlínské farmářské trhy navštěvují každou sobotu desítky cizinců, kteří zavítali na svých cestách nejen do karlínských hotelů. Mezi turisty je
velmi vyhledávaný Pomník Operace Anthropoid,
připomínka hrdinství československých občanů,
na kterou jsem obzvláště hrdá. Bez iniciativy ODS
Praha 8 by dodnes nestál. Věřím, že v nedaleké
budoucnosti návštěvníci Prahy 8 zavítají i na zrekonstruovanou Kobyliskou střelnici a spojí si tak
na historické mapě tato dvě místa.
Osmá městská část je domovem pro více než
sto tisíc obyvatel a prvořadým úkolem radnice je

Vladimíra
Ludková
zástupkyně starosty
MČ Praha 8 za ODS
péče o kvalitu jejich života. Šestašedesát dětských hřišť a sportovišť, dvě Centra aktivizačních
programů pro seniory (Burešova a nově Mazurská), dva dětské kluby Karlík a Osmík (a třetí
připravovaný v Kobylisích), čtyři fitness parky,
sedm psích luk, tři domy s pečovatelskou službou, dům sociálních služeb, který bude nahrazen

moderním zařízením, podpora kamerového systému a bezplatného internetu, Gerontologické
centrum, stovky vysazených stromů, zateplené
školy, školky a poliklinika Mazurská, granty pro
volnočasové a sportovní organizace, obecní jesle
s hlídací službou (jedny z mála v hlavním městě)
a mnoho a mnoho dalších věcí, akcí a nezbytností
pro správu Prahy 8.
A rádi bychom spravovali ještě lépe. Například
dnes neudržované pozemky, jež nejsou ve vlastnictví osmé městské části, které hyzdí okolí a na
nichž by probíhala pravidelná seč nebo na nich
vyrostl třeba park. V čem je tedy problém? Často
trvá nepochopitelně dlouhé roky, než nám jsou
magistrátem svěřeny a bohužel po tuto dobu můžeme dělat jen dvě věci: psát opakované žádosti
a smutně přihlížet, jak třeba i ti turisté nevěřícně
koukají na znečištěný pozemek.

Podpora cestovního ruchu prospívá občanům
krétně druhou světovou válku. Situace, kdy v Pra-

Odpověď je jednoduchá. Nijak! A proč? No možná,
že pravicovou koalici příliš vyčerpává boj o to, zda

ze 8 máme místo atentátu na Heydricha a zároveň

je lepší jezdit na kolech třicítkou, nebo zda je lepší

Kobyliskou střelnici a nejsme schopni je představit

jezdit auty či na motorce. Případně zda je lepší mít

v důstojné podobě turistům, je tristní. A to ještě

v nové radnici za 1,5 miliardy hypermarket nebo ra-

je potřeba poděkovat místostarostce Ludkové, že

ději supermarket. Přitom podpora cestovního ruchu

máme alespoň pomník Operace Anthropoid. Škoda,

je jedním ze základních věcí ku prospěchu obyvatel

Roman Petrus

a pro rozvoj podnikání v konkrétní oblasti. Bohužel
je to obtížné a hlavně se u toho musí myslet.

zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD

Praha se umístila v první desítce nejoblíbenějších
turistických destinací v oblasti měst. Na to, že jsme
země bez moře, je to fantastický úspěch. Kam však
turisté jezdí? V Praze se samozřejmě pohybují převážně po Praze 1, s lehkým přesahem do nejbližšího okolí. Následně pak turisté odjíždějí do dalších
měst v okolí kolem Prahy, případně odcestují mimo
území České republiky. Na první pohled tedy vypa-

dá, že tento systém není možné zlomit, a dostat
je k nám na „osmičku‟ je nemožné. Ale přitom je
to tak jednoduché. Je jen potřeba jim nabídnout
něco, co je přitáhne. Nejlépe zajímavý příběh, který se změní v turistickou nabídku. Pro Prahu 8 by
bylo ideální prodat naši osmičkovou historii, kon-

jen, že zůstalo pouze u pomníku.
Kromě tohoto, trochu smutného tématu, můžeme „prodat‟ i historii Libeňského zámku. Doufejme,
že dřív nebo později z tohoto místa zmizíme my
politici a bude využíván trochu smysluplněji.
A proč tak sáhodlouze o cestovním ruchu. No,
je logické, že pokud turisté v Praze 8 budou obdivovat naši historii, tak zde budou využívat i gastronomické služby, případně využijí i ubytovací
kapacity. Je možné jednat i s cestovními kancelářemi, které přivážejí turisty do České republiky.

Osmička a cestovní ruch?
Otázka z dílny sociálních demokratů je pro mne
záhadná, spíše nečitelná. Navíc, pokud je mi
známo, Rada městské části Prahy 8 ve svém
programovém prohlášení nic, co by souviselo
s podporou cestovního ruchu, nemá. Na osmičce, ruku na srdce, nejsou ani žádné výrazné
lokality či stavby, které by mohly konkurovat
těm v centru. Jistě, zajímavá místa tu jsou –
od kostelů, synagog, přes historickou budovu
Českého rozhlasu, odkud dnes vysílá Radio Regina, až kupříkladu po areál psychiatrické léčebny v Bohnicích či libeňský plynojem, který
je oblíben zejména u mladší válečné či poválečné umělecké generace (malíři Bouda, Gross…),
a o kterém se v jedné své písni zmiňuje i Vlasta
Burian či píše pan Hrabal.

Marcela Fraňková
kandidátka KSČM
do PSP ČR
Zaměříme-li se na fungování cestovního ruchu stran ubytování a s ním spojených služeb,
můžeme konstatovat, že na osmé městské části stojí tři významnější hotely a řada penzionů
či restaurací. Ale opět nic výrazného v poměru

k pražskému centru. Otázku ČSSD bych v případě spojitosti s cestovním ruchem formulovala
takto: „Myslíte si, že lze najít způsob, jak zvýšit zájem turistů o naši městskou část?‟ A hned
bych měla pádnou odpověď: „Ano, především
tím, že bych pro ně uspořádala exkurze do míst,
kde stávaly v době před oběma válkami a ještě
čtyřicet let po té poslední rozsáhlé průmyslové
podniky, které dávaly obživu desetitisícům rodin a přinášely vysoké zisky do státní i městské
kasy a kde dnes stojí ruiny, v nichž přespávají
lidé bez přístřeší nebo kde se prohánějí kluci
na kolečkových prknech či kde si jen tak pro
sebe nad celkovou zkázou a prázdnotou teskně pohvizduje meluzína.‟ Pojďme to společně
změnit!

září 2013
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Fórum

podporou cestovního ruchu?
TOP 09 řeší palčivější témata. I tak se máme čím pochlubit
Opoziční ČSSD výběrem tématu k diskuzi v tomto měsíci potěšila: z kontroverzních témat, kterými by mohla vládnoucí pravicovou koalici napadnout, jí zbylo jen toto, pro většinu obyvatel
relativně nezajímavé téma. Je to důkaz, že radnice pracuje tak, jak má. Ve velkém opravujeme
chodníky, rekonstruujeme školky a školy, drasticky regulujeme počet heren, aktivně řešíme bezpečnost v ulicích, budujeme nová hřiště, parky,
staráme se vzorně o volnočasovou činnost dětí,
stejnou měrou i o potřebné.
Kulturní a sportovní vyžití dětí i dospělých je
na obvodě opravdu pestré. A když se pokazilo, co
mohlo, úspěšně jsme se poprali i s povodněmi.
Tato témata jakoby vytěsnila cestovní ruch někam
na optický okraj našeho zájmu. Opak je pravdou.
V souvislosti s podporou cestovního ruchu se

Michal Švarc
zástupce starosty
MČ Praha 8 za TOP 09
máme rozhodně čím pochlubit: pořádali jsme,
spolupořádali nebo zaštítili několik sportovních
či kulturních akcí lákajících nejen na náš obvod
turisty z domova i zahraničí. Mistrovství Evropy
v softbalu, mezinárodní mistrovství ČR v in-line,
v plážovém ragby či volejbalu, tenisové či fotba-

lové turnaje dětí a mládeže jsou asi nejdominantnějšími tématy sportu, loňská mohutná oslava
výročí Operace Anthropoid, mezinárodní hudební
festivaly i soutěže, dokumentární film o Libni nebo
nový web, obé v českém i anglickém jazyce. To
jsou jen některé příklady naší činnosti.
A co chystáme? Důstojnou oslavu stého výročí narození slavného Libeňáka, nejpublikovanějšího českého spisovatele dvacátého století
Bohumila Hrabala, opravu Kobyliské střelnice,
turistické rozcestníky, směrovky k nejvýznamnějším místům Prahy 8, cyklostojany a stezky.
Informační mapku významných míst Prahy 8 pro
zdejších hotely a ubytovny. Těch je zde opravdu
velké množství, další se plánují postavit. Je to
jednoznačným důkazem, že se u nás turisté cítí
dobře.

Ukažme turistům přívětivou tvář Prahy 8
Otázka je trochu zvláštní. Cestovní ruch v Praze
naštěstí nežije z veřejné podpory, ale ze zájmu
turistů a větší či menší schopnosti podnikatelů
v tomto odvětví nabídnout odpovídající služby. Veřejný sektor by se měl omezit na kvalitní
péči o památky, za nimiž turisté ve velké většině
přijíždějí. To je ale především úkolem tzv. velké
Prahy. Co může tedy udělat naše městská část?
Rozdělil bych odpověď na tři podkapitoly.
První bych nazval pasivní. To znamená, že bychom jako veřejná správa neměli rozvoji turistiky překážet. Tedy omezit byrokracii vyžadovanou
po podnikatelích v turistickém ruchu na nezbytné
minimum, neotravovat poskytovatele ubytovacích a restauračních služeb zbytečnými kontrolami a úzkoprsým papírováním, rychle vyřizovat
žádosti spojené s pořádáním turisticky atraktiv-

Václav Musílek
radní MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8
ních akcí. Pokud jde o dlouhodobější záměry, nebránit výstavbě nových ubytovacích zařízení pro
různé příjmové skupiny turistů a návštěvníků.
Druhou kapitolou jsou obecně aktivní opatření. Jde například o udržování čistoty ulic a veřej-

ných prostranství, boj proti nepořádku a černým
skládkám, kvalitní údržbu zeleně a revitalizaci
parků jako míst odpočinku i pro turisty a v neposlední řadě zvyšování bezpečnosti.
Třetí podkapitolou jsou aktivní opatření zaměřená přímo na turismus. Sem patří například
zkulturnění zajímavých míst, která jsou spojená
s historicky významnými událostmi. Příkladem
může být památník věnovaný aktérům operace
Anthropoid. Městská část se v minulosti podílela
na vydání několika zajímavých publikací o Praze 8. Možná by se daly dotisknout, přeložit do
světových jazyků a nabídnout třeba bezplatně
hotelům a penzionům. Třeba by si v nich jejich
hosté našli něco zajímavého, co by je přimělo
strávit na osmičce více času a využít jejich služeb. Bylo by to jen dobře.

Zelení: Šancí jsou aktivní občané a politici s rozhledem
Většina turistů se Praze 8 vyhýbá. Obdivovat tu
mohou jen Invalidovnu, zámeček, pomník atentátu na Heydricha a Kobyliskou střelnici, milovníci Hrabala pak plynojem, ulici Na Hrázi nebo
zdevastovaný Palác Svět. Radnice však Hrabalovskou tradici nerozvíjí, zapomenutá zůstává
historie židovského ghetta v Libni.
Pražany z jiných čtvrtí a turisty lze přilákat dvěma způsoby. Může to být na živé kulturní centrum vzniklé z iniciativy aktivních
občanů tak, jak se to nyní děje v tzv. vršovickém Kreutzbergu v ulici Krymská (vzniká
u nás něco takového?). Druhou možností je
promyšlená práce radního pro územní rozvoj,
který nebude tolerovat spekulativní výstavbu
kancelářských a bytových komplexů a dokáže
na území Prahy 8 prosadit špičkovou architekturu, veřejné budovy typu vysokoškolský

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8
za Stranu zelených
kampus nebo knihovna. Kvalitní dostavbou zanedbaných míst podle projektů z otevřených
architektonických soutěží mohou vzniknout
živá centra podobná třeba křižovatce Anděl
na Smíchově. Potenciál k takové proměně má
Palmovka, Invalidovna, Florenc nebo oblast
okolo Stírky.

Současné vedení radnice neumí pracovat
s městem tak, aby bylo příjemné pro život obyvatel i přespolních. Projevilo se to zbytečnou
investicí více jak miliardy korun do předražené
radnice, které vyluxuje obecní pokladnu a své
okolí poškodí. Naštěstí existují schopní urbanisté, studenti a učitelé z vysokých škol, kteří bez
zadání radnice už dnes připravují vize pro obnovu Prahy 8. Držím jim palce a doufám, že až
odejde současná generace politiků do důchodu,
jejich nápady najdou uplatnění.
Na závěr dotaz kolegům z TOP 09: ve volební
kampani jste slibovali vyřešit neutěšený stav architektonického skvostu – Paláce Svět na Elsnicově náměstí. Majitel však budovu z větší části
zničil. Uděláte něco s tímto stavem, nebo budete
nadále jen přihlížet devastaci jedné z nejzajímavějších kulturních památek v Praze 8?
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů
PROgRAM CAP BUREŠOVA
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy.
Je určeno všem seniorům, nejen obyvatelům DPS.
Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bezplatná.
Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace,
zejména školička internetu, trénování paměti a poradenství.
Rezervace a informace buď osobně, nebo tel.: 283 881 848,
e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz.
DPS Burešova se nachází pět minut chůze
ze zastávky metra Ládví.
Pondělí
8:00–10:00

Přístup na internet

9:00–12:00

Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová)

9:00–11:00

Nordic walking pro méně zdatné (vede H. Šandová),
sraz před katastrálním úřadem, metro C Kobylisy

9:00–9:50 a
10:00–10:50
9:30–11:00

Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)
Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)

10:00–10:50

Anglický jazyk pro pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý) od 4. 9.

11:00–11:50

Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý) od 4. 9.

11:00–11:50

Německý jazyk pro pokročilé
(vede PhDr. P. Augusta) od 4. 9.

11:00–11:50

Trénink paměti pro hůře slyšící nebo
s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)

11:15–12:00

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

13:00–16:00

Přístup na internet

13:00–14:20

Německý jazyk pro radost
(vede R. Šimonovská) od 11. 9.

13:00–15:00

Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

14:00–14:50

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

10:00–10:50

Francouzština zábavným způsobem
(vede Ing. K. Krpejš) od 16. 9.

14:30–16:00

10:00–10:50

Školička PC a internetu (vede Ing. M. Vítková),
přihlašování v CAP

Německá konverzace pro pokročilé
(vede E. Solničková) od 4. 9.

15:00–16:00

10:00–11:30

Angličtina pro věčné začátečníky
(vede Mgr. J. Hanková) od 9. 9.

Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky
(vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek

10:00–11:00

Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)

11:00–11:50

Školička PC a internetu (vede Ing. M. Vítková),
přihlašování v CAP

11:00–11:50

Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová) od 2. 9.

11:15–12:00

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

13:00–16:00

Přístup na internet

13:00–16:00

Právní poradenství – jen pro objednané

8:00–15:00

Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS)

8:00–10:00

Přístup na internet

9:00–9:50

Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.
(vede Ing. H. Soukupová) od 5. 9.

9:00–11:00

Nordic walking pro zdatné (vede Ing. M. Carbochová),
sraz před katastrálním úřadem, metro C Kobylisy

10:00–12:00

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

10:00–12:00

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

10:00–10:50,
11:00–11:50

Školička PC a internetu – konzultační metodou
(vede Ing. J. Mrkvička), přihlašování v CAP

10:00–10:50

Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová) od 12. 9.

Úterý
8:00–12:00

Přístup na internet

9:00–9:50

Conversational English:
angličtina konverzační metodou „mírně pokročilí‟
(vede Ing. P. Vondráček) od 3. 9.

9:30–11:30

Dramaticko–recitační kroužek
(vede E. Hrbotická) od 3 .9.

11:00–11:50

Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.
(vede Ing. H. Soukupová) od 5. 9.

10:00–10:50

Topical English: angličtina – témata „středně
pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček) od 3. 9.

11:00–11:50

Anglický jazyk pro středně pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová) od 12. 9.

11:00–11:50

Creative English: angličtina kreativně „mírně
pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček) od 3. 9.

13:00–14:30

Přístup na internet

13:45–14:30

Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma)

13:00–14:30

Němčina konverzační metodou pro pokročilé
(vede L. Ulč)

15:30–17:00

Školička PC a internetu – mírně pokročilí
(vede P. Smitková)

13:00–14:30

Přístup na internet

17:00–18:00

14:00–16:00

Taneční terapie (vede R. Šamšová)

Školička PC a internetu – začátečníci
(vede P. Smitková)

16:00–17:00

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

Středa
8:00–12:00

Přístup na internet

Pátek
8:00–10:00

Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

8:00–12:00

Přístup na internet

Osmička
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pro seniory
9:00–12:00

Burešova 1151/12, Mazurská 484/2

ZÁřÍ 2013

tel.: 283 881 848, e-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Arteterapie – četba světové literatury
(vede R. Svobodová)

10:00–11:00

Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá) od 12. 9.

10:00–11:00

Orientální tanec pro seniory
(vede K. Horáková) od 27. 9.

11:15–12:00

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

11:00–12:00

Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

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

PROgRAM CAP MAZURSKÁ
CAP Mazurská můžete navštěvovat od 23. 9. 2013, kdy bude v 10 hodin slavnostně zahájen provoz. Bude otevřen zatím v liché týdny,
tzn. v září v týdnu od 23. 9.–27. 9. Všichni návštěvníci s členským
průkazem jsou oprávněni využívat programy v obou centrech, stejně
tak novým zájemcům z řad seniorů a osob se zdravotním postižením
z Prahy 8 rádi vystavíme průkaz na obou místech.
Pondělí (23. 9.)

Upozornění pro účastníky jazykových kurzů CAP Burešova

10:00

Současní návštěvníci kurzů mohou pokračovat ve výuce se svými
lektory opět v září, jak je uvedeno výše, případně v říjnu – němčina
s Ing. Bartošem od 1. 10. a ruština s Mgr. Bodlákovou od 7. 10.

Mgr. Vladimíra Ludková, zástupkyně starosty,
slavnostně otevře CAP Mazurská

13:00–14:30

Přístup na internet

Jednotlivé skupiny lze doplnit i novými zájemci, pokud první týdny výuky
ukážou volnou kapacitu. V případě zájmu doporučujeme se informovat
o aktuální obsazenosti buď osobně v CAP, nebo telefonicky, popř. e-mailem.

Speciální
Pravidelně každý týden pořádáme pod vedením RNDr. M. Štulce
turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními památkami
středních Čech, které jsou plánovány a operativně realizovány podle
krátkodobých předpovědí počasí. Sledujte proto aktuální informace
o plánovaných akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.
10. 9. od 9:00

Kroužek šikovných rukou – pracujeme s kůží
– dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové

12. 9. od 13:00 „Město jako projekce lidského vývoje‟
– úvodní přednáška z nového cyklu R. Svobodové
17. 9. od 9:00

Prohlídka Únětického pivovaru a procházka
Tichým údolím – pod vedením P. Aksamítové,
přihlašování v CAP buď osobně, nebo tel. 283 881 848

19. 9. od 10:00 Výtvarná dílnička paní místostarostky
Mgr. V. Ludkové - podzimní obraz
(práce s magickými voskovkami)
19. 9. od 15:00 Dendrologická vycházka do BZ Praha Troja –
venkovní expozice Japonská zahrada a flóra Středozemí –
pod vedením Mgr. K. Pinkase, sraz v 15 hod. na zastávce
busu 112 Zoologická zahrada
24. 9. od 10:00 „Kam zmizel poklad císaře Maxmiliána?‟
– povídání o mexickém císaři s H. Kohoutovou
25. 9. od 13:30 Vycházka po Praze s výkladem h. Barešové
– přihlašování v CAP buď osobně, nebo tel. 283 881 848
26. 9. od 13:30 „Víme, co jíme?‟
– přednáška RNDr. E. Vykusové o složení potravin
26. 9. od 14:00 Beseda s P. J. Brtníkem – povídání nad církevním
dokumentem „Lumen gentium‟
26. 9. od 15:00 Salsa pro seniory – pod vedením H. Rezkové,
přihlašování v CAP buď osobně, nebo tel. 283 881 848
30. 9. od 13:00 Berušky z korálků – tvořivá dílnička s V. Urbanovou

internet

pohyb

jazyky

Úterý (24. 9.)
8:00–12:00

Přístup na internet

8:30–9:45

Německý jazyk konverzační metodou
pro pokročilé (vede L. Ulč)

10:00–12:00

Výtvarná dílnička Mgr. V. Ludkové – podzimní
obraz (práce s magickými voskovkami)

13:00–15:00

Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS)

13:00–14:30

Přístup na internet

Středa (25. 9.)
8:00–12:00

Přístup na internet

9:00–9:50

Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. H. Soukupová)

10:00–12:00

Tvořivá dílnička (vede I. Košťálová)

13:00–14:30

Přístup na internet

Čtvrtek (26. 9.)
8:00–10:00

Přístup na internet

9:30–12:00

Patchworková dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)

9:30–11:00

Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
tancem (vede J. Matějková)

10:00–10:50

Školička PC a internetu – konzultační metodou
(vede Ing. J. Mrkvička)

11:00–11:50

Školička PC a internetu – konzultační metodou
(vede Ing. J. Mrkvička)

13:00–14:30

Přístup na internet

Pátek (27. 9.)
8:00–12:00

Přístup na internet

9:00–9:50

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

10:30–11:20

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

12:30–14:30

Individuální rehabilitační poradna (vede
Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824 )

Zájemci o počítačové a jazykové kurzy se již mohou hlásit
v CAP Burešova buď osobně, nebo telefonicky na č. 283 881 848.

paměť

poradny

kluby
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DYS-centrum
napravuje potíže
nejen se čtením
Přibližně před rokem se do Pra-

Burešova, ZŠ Petra Strozziho, ZŠ

hy 8 přestěhovalo DYS-centrum

U Parkánu, ZŠ Žernosecká a ZŠ

Praha. Je to nezisková organi-

Spořická, a některé další školy

zace, která se, jak již název na-

z Prahy 8 se možná do projektu

povídá, zaměřuje především na

ještě zapojí. Centrum spolupráci

nápravy potíží dětí, dospívajících

v rámci grantu primárně nabízelo

i dospělých se specifickými poru-

školám právě z osmého obvodu.

chami učení (dyslexie, dysgrafie,

Mimo to intenzivněji spolupra-

dysortografie, dyskalkulie) a cho-

cuje i s Gymnáziem U Libeňské-

vání (ADHD).

ho zámku (s tamní výchovnou
poradkyní), kde je naplánováno
vzdělávání pro učitele, v prvním
zářijovém týdnu se uskutečnily
přednášky pro studenty prvních
ročníků. V neposlední řadě jsou
mezi klienty poměrně výrazně
zastoupeny děti a dospívající ze
škol všech stupňů z Prahy 8.
„Přestěhování DYS-centra do
Prahy 8 a jeho spolupráce s osmičkovými

základními

školami

je nesporně důležitým faktorem
V DYS-centru poskytují nejen
poradenství,

ale

i

diagnostiku

pro zdejší výchovu a vzdělávání. Proto jsem potěšen, že mohu

a zaměřují se na pravidelnou prá-

převzít

ci s dětmi při nápravě jejich potí-

konferencí pořádanou DYS-cent-

záštitu

nad

odbornou

ží. Jako jedna z mála organizací

rem, která je věnována vzdělává-

DYS-centrum začíná intenzivně spolupracovat se školami v Praze 8

pedagog – etoped, který se bude

v České republice nabízí takzvané

ní žáků a studentů se speciálními

konkrétního jedince, který mívá

dynamické vyšetření podle mode-

vzdělávacími potřebami. Koná se

například problémy se sebehod-

věnovat především klientům s vý-

lu R. Feuersteina i lekce rozvoje

14. listopadu v Karlínském Spek-

nocením, bývá emocionálně la-

chovnými obtížemi – ať už doma

myšlení podle této metody. Mezi

tru a bude spojena s prodejní vý-

bilní,

nebo ve škole.

aktivity centra patří i pořádání

stavou publikací, pomůcek a po-

frustrací při studiu a řešení pro-

akreditovaných seminářů a kur-

čítačových programů pro školy,‟

blémů si tito lidé nevěří a často

procent dyslektiků, čili lidí, kteří

zů pro učitele i rodiče, součástí

uvedl radní pro školství Prahy 8

podávají horší výkony, než by od-

mají potíže se čtením a psaním.

je i nakladatelství speciálních po-

Martin Roubíček.

povídalo jejich intelektu a mož-

Z nejnovějších výzkumů vyplývá,

Dyslexie i ostatní podobné po-

nostem. A v této fázi je velmi

že lidé s těmito poruchami velmi

ruchy učení nejsou již považová-

potřebný pohled odborníka, který

často nezískávají profesní uplat-

Letos v červenci centrum zís-

ny za čistě lékařský problém jako

tento začarovaný kruh může ro-

nění na své intelektové úrov-

kalo grant a na jeho základě

v minulosti, kdy se stanovila dia-

zetnout a jednotlivým aktérům

ni, protože prostě nedosáhnou

nabízí služby základním školám

gnóza a největší důraz byl kladen

efektivně poradit a pomoci.

potřebného vzdělání. Přitom je

pro žáky druhého stupně s po-

na reedukaci čtení a psaní, poté

V centru pracoval až do letošní-

známo, že čím dříve se s nápra-

ruchami učení zdarma. Jde o pří-

již žák procházel základní, even-

ho července výhradně ženský ko-

vou začne, tím je větší šance, že

mou práci se žáky, která bude

tuálně i střední školou, s většími

lektiv, jehož členkami jsou dětské

tento hendikep nebude mít větší

probíhat

ve

či menšími úlevami, ale většinou

psycholožky, speciální pedagožky

následky na školní úspěšnost je-

školách. V současné době je plá-

nebyl nijak motivován k osobní-

a administrativní pracovnice. Od

dince. Z dyslexie se nelze vyléčit,

nována

spoluprá-

mu růstu. Dnes již víme, že tyto

nového školního roku zde bude

ale dá se s ní velmi dobře naučit

ce s pěti školami z Prahy 8 – ZŠ

potíže zasahují celou osobnost

své služby nabízet také speciální

žít.

můcek, pracovních listů a metodických materiálů.

pravidelně
intenzivnější

přímo

následkem

opakovaných

V

populaci

je

přibližně

pět

-kš-
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CSSP nabízí pomoc týraným seniorům
Seniory, kteří zažívají konflikty se svými blízký-

nebezpečí chovat. Pokud bude syn v napadání

a vykázal ho z jejího bytu a nejbližšího okolí na

mi, dospělými dětmi nebo vnuky, zve k účasti

pokračovat, může jít na policii a požadovat se-

dobu jednoho měsíce. Seniorka tak získala čas

na pravidelných setkáních v podpůrné skupině

psání incidentu do protokolu. V případě zranění

na rozmyšlenou, jak dál. Pracovníci IC seniorku

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). Sku-

by měla vyhledat lékaře a vyžádat si lékařskou

budou i nadále ženu doprovázet při řešení tohoto

pina seniorů se začne scházet od října, jeden-

zprávu. Seniorka byla informována o možnosti

případu. Klientka, podporována rodinou, se roz-

krát za 14 dnů v odpoledních hodinách. Účast

policie vykázat násilnou osobu ze společného

hodla poté podat návrh na prodloužení vykázání

ve skupině bude bezplatná. Více informací

obydlí na deset dnů, následně o možnosti podat

na šest měsíců. Soud návrhu vyhověl. Seniorka

o podpůrné skupině pro seniory získáte na tel.

návrh na předběžné opatření o vykázání na je-

podala také žalobu k soudu s návrhem, aby syn

281 911 883. Kontaktními osobami jsou Marie

den měsíc, poté vykázání ve vážných případech

její byt vyklidil. I s tímto návrhem ženě pomohli

Šusterová a Zdeněk Chalupa, oba pracovníci

prodloužit až na dobu jednoho roku. Klientce

bezplatně právníci IC Praha. Seniorka už ví, že

působí v poradně Intervenčního centra pro

bylo nabídnuto od pracovníků bezplatné sociál-

chce žít ve svém bytě v klidu bez syna. Dala mu

ženy a muže ohrožené domácím násilím (IC).

ně-právní poradenství a psychologická podpo-

šanci mnohokrát, ale on ji nedokázal využít. Cen-

ra. Seniorka po konzultaci uvedla, že chce dát

trum sociálních služeb Praha vykázanému muži

synovi ještě šanci, a pomoc odmítla.

nabídlo prostřednictvím Policie ČR poradenství

Centrum nedávno například pomáhalo seniorce (79 let), kterou opakovaně fyzicky napadal a psychicky týral její dospělý syn. Obíral

Za dva měsíce poté došlo k prvnímu policejní-

a pomoc ve své poradně pro konfliktní vztahy

ji o důchod a chtěl, aby na něj přepsala byt

mu vykázání. Pracovníci IC klientce nabídli bez-

VIOLA. Muž však na tuto nabídku nereagoval.

v osobním vlastnictví. Situace se před mnoha

platné sociálně-právní poradenství a psycholo-

Seniorka byla zklamána, protože stále věřila ve

lety ještě zhoršila, když syn začal užívat al-

gickou podporu. Seniorka pomoc pracovníků IC

změnu synova chování k její osobě. Seniorce

kohol a drogy. Klientka na konzultaci pracov-

přijala, nakonec ale nevyužila možnost policejní

jsme doporučili, aby se přihlásila do podpůrné

níkům IC Praha uvedla, že syn jí nadává vul-

vykázání soudně prodloužit. Přibližně za další

skupiny CSSP pro seniory, kteří zažívají náročné

gárními výrazy, strká do ní, jednou měla po

měsíc došlo k druhému policejnímu vykázání.

a komplikované vztahy.

napadení synem modřiny po celém těle.

Tentokrát požádala IC o pomoc při sepsání ná-

Prožíváte-li podobný příběh, můžete se po-

Pracovníci centra s klientkou na schůzce pro-

vrhu k soudu. Soud jejímu návrhu do 48 hodin

kusit ho rozmotávat ve skupině lidí – vrstevní-

brali bezpečnostní plán, jak se má v případě

vyhověl a synovi zakázal kontakt se seniorkou

ků s obdobnými problémy.

-red-
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Přístup k PC pro klienty
se zdravotním postižením
Lidé s postižením, kteří doma nemají vlastní

ti, a tak pořízení PC či připojení k internetu pro

Podrobnější informace o projektu

počítač nebo nemají přístup k internetu, a kteří

ně nemusí být samozřejmostí. Projekt se snaží

jsou k dispozici na internetových

jedno či druhé potřebují k nalezení zaměstná-

pomoci jim tuto bariéru překonat.

stránkách organizace

ní, mohou tuto možnost zdarma využít v rámci

Projekt „Šance pracovat‟ od dubna 2013

http://www.svaztp.cz/projektyeu/1362,

realizuje Svaz tělesně postižených v České

či u pracovníků projektu na uvedených

Klienti projektu „Šance pracovat‟ mají mož-

republice, o. s. Cílem projektu je zvýšení za-

kontaktech:

nost využít přístup k PC a pomoc pracovníků

městnanosti osob se zdravotním postižením,

projektu „Šance pracovat‟ v Praze.

n manažer projektu:

projektu s jeho ovládáním. Na PC je možné si

především tělesným a kombinovaným, ale pro-

procvičovat počítačové dovednosti, vyhledá-

jekt je otevřen i lidem s odlišným zdravotním

vat pracovní nabídky či informace na interne-

postižením. V rámci projektu chceme lidem

tu, vytvářet si životopis, motivační dopis nebo

s postižením pomoci k získání nebo udržení

další potřebnou dokumentaci. PC je k dispozici

pracovního místa. Projekt je určen klientům

Daniela Řezáčová, tel.: 224 816 675,

každé pracovní pondělí od 10 do 16 hodin na

v produktivním věku, kteří mají v Praze trvalé

e-mail: daniela.rezacova@svaztp.cz

adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8. Vždy

či přechodné bydliště. Zájemci se mohou hlásit

je ale třeba se dopředu objednat, případně je

průběžně do konce roku 2014, až do naplnění

Veronika Švejdová, tel.: 602 647 248,

možné si domluvit i jiný termín.

kapacity projektu.

e-mail: veronika.svejdova@svaztp.cz

Jednou z překážek, která brání nalezení
vhodného zaměstnání, může být pro člověka
s postižením nedostatečná znalost práce s počítačem či internetem. Lidé se zdravotním postižením mají často omezené finanční možnos-

-red-
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Kurz efektivního rodičovství
krok za krokem

Šimůnkova 1600
Praha 8 Kobylisy
182 00
tel.: 286 883 676

Centrum pro manželství a rodinu, o. s.,

dnech 21. září, 12. října a 19. října 2013

BURZA SENIORů

pořádá osvědčený program, který pomá-

vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Účastnický

Burza seniorů se nachází v Gerontologickém

há rodičům s výchovou (nejen) předškol-

poplatek je 1350 Kč/osobu nebo 2100 Kč/

centru, Šimůnkova 1600, Praha 8,

ních a mladších školních dětí. Program

rodičovský pár. Lektorkou kurzu je Martina

spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova,

obsahuje přednášky, diskuze, případové

Běťáková.

tel. 286 883 676. Kontakt: Jana Fejfarová

studie a techniku hraní rolí s praktickým
nácvikem.

Kurz pořádáme jako pobočka Institutu
efektivního rodičovství, www.efektivnirodi-

725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

PROgRAM NA ZÁřÍ 2013

Kurz v délce tří sobot se koná v Mateř-

covstvi.cz, za podpory hlavního města Pra-

ské škole Řešovská 8, Praha 8 – Bohnice

hy. Bližší informace a přihlašovací kontakty

n 23. 9. PONDěLÍ: BABINEC

(konečná bus 200 od metra Kobylisy) ve

najdete na www.manzelstviarodina.cz. -ker-

– Zážitky z prázdnin
Od 13:00 hod v Gerontologickém centru.
Pod vedením paní Havránkové
n 26. 9. ČTVRTEK:
DIVADLO BROADWAY
Generálka představení „MATA HARI‟.
Začátek v 11:00 hod. Cena vstupenky
205 Kč, omezený počet vstupenek.
Prodej: středa 12:00–13:00 hod.
u paní Hubené v Gerontologickém centru
n NORDIC WALKINg: VYChÁZKA
S hOLEMI. Ve středu 11. 9. a 25. 9.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit.
Sraz ve 13:30 hod. v Gerontologickém
centru. Pod vedením paní Ivy Hubené
n PéTANQUE: PéTANQUOVé
hřIŠTě – přijďte si zahrát do zahrady
Gerontologického centra, kde je vám
k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m.
Všední dny od 8:00 hod. do 19:00 hod.
Víkendy od 11:00 hod. do 19:00 hod.
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule
n BOWLINg: Bowlingové pondělky
zahájíme opět v ŘÍJNU 2013 v herně
v Dolních Chabrech
n Konverzační kurzy anglického jazyka
– OD ZÁŘÍ 2013. Lektorka:
Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9:25 – 10:55,
od 2. 9. do 16. 12. 2013
2. úterý 9:25 – 10:55, od 3. 9.
do 10. 12. 2013. Počet lekcí: 15 x 90 min.
Cena: 675 Kč.
Není vhodné pro začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásit na recepci
Gerontologického centra, Šimůnkova 1600,
Praha 8 tel: 286 883 676.
n 1. 10. ÚTERý: VýTVARNÁ DÍLNA –
Drátování
Pomůcky: kleště štípací, ploché,
s kulatými čelistmi. 13:00–16:00 hod.
v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč,
pod vedením Alexandry Boušové
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Děti si příměstský
tábor užívaly
Čtyři desítky dětí si v průběhu

álním preventivním programem.

dvou srpnových týdnů opět užily

Samozřejmě nechyběly ani výlety.

příměstský tábor, který pro os-

„Opět, stejně jako v předcho-

mou městskou část zorganizova-

zích letech, jsme výrazně dotovali

ly Salesiánské středisko mláde-

účast dětem, které vyrůstají v ne

že a Salesiánský klub mládeže.

zcela podnětném či harmonickém

Účastníci byli podle věku rozděleni

prostředí, tedy dětem ze znevý-

do dvou skupin a čekal je skuteč-

hodněných rodin. Těchto dětí byla

ně bohatý program.

přibližně polovina ze všech účast-

Například zahrnoval návštěvu

níků. Zbývající místa byla určena

bazénu, sportovní hry, ale i te-

pro ostatní zájemce,‟ uvedla radní

matické dny jako třeba hru se za-

Prahy 8 Markéta Adamová, která

roce. „Příměšťák je u dětí i rodi-

kračování, které bude tentokrát

měřením na českou historii Čechy

má sociální problematiku v kom-

čů natolik oblíben, že si již bez

již páté,‟ informovala Adamová,

krásné Čechy mé nebo Den na di-

petenci.

něj osmičkové prázdniny neu-

která se sama jednoho dne na

vokém západě – Western. Tábor-

Podle ní se děti na příměst-

mím představit. Tudíž příští rok

táboře zúčastnila a do her s dět-

níky navštívili i policisté se speci-

ský tábor mohou těšit i v příštím

se dá určitě očekávat jeho po-

mi se zapojila.

Foto: verpa

-jf-

Radní Prahy 8 Markéta Adamová si táborovou zábavu osobně vyzkoušela

Nechyběl ani preventivní policejní program

CAP hledá zájemce
o vzpomínkový projekt
pro-

nad 70 let a máte chuť si za-

gramů pořádá již druhý cyklus

vzpomínat na svá různá životní

pravidelného

vzpomínkového

období, jako je dětství, škola,

setkávání s názvem Reminis-

první lásky, zaměstnání apod.

cence aneb Procházky do vzpo-

a sdílet tyto vzpomínky v kolek-

mínek.

tivu svých vrstevníků, kontak-

Centrum

aktivizačních

Jedná se o deset setkání sku-

tujte prosím Anetu Novotnou

piny seniorů, která budou pro-

na

bíhat vždy jednou týdně. První

ouss8.cz nebo na telefonním

e-mailu:

Aneta.Novotna@

setkání je naplánováno v týdnu

čísle 732 101 824, kde se dozví-

od 23. září. Pokud je vám tedy

te podrobnější informace.

září 2013
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Anketa

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

1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Krása a relaxace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ubytování: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Sport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Řemeslníci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Auto-moto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Neziskové organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaše adresa nebo e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TIPOVACÍ OTÁZKA PRO HLASUJÍCÍ:
Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

PROgRAM NA ZÁřÍ 2013
řezby – Petr Kameníček
(7.–29. 9.)
Autorská výstava řezbáře Petra Kameníčka
se uskuteční ve výstavním sále Botanické zahrady hl. m. Prahy. Petr Kameníček působil necelých 20 let jako řezbář
v Divadle Spejbla a Hurvínka, kde mimo
jiné vyráběl titulní figury. Ve své řezbářské
tvorbě využívá kromě tradičního i exotický
materiál z dřeviny Shorea laevis pocházející
z Malajsie, Indonésie a Filipín.

Pražská muzejní noc (14. 9.)
Skleník Fata Morgana se i letos připojí k již
10. Pražské muzejní noci. V průběhu celého
večera budou mít návštěvníci možnost prožít na vlastní kůži atmosféru noci v tropické
džungli. Pro zájemce budou připraveni
školení průvodci, kteří každou půlhodinu
nabídnou odborný komentář. Přijďte si
poslechnout zpěv žabiček bezblanek –
trvalých obyvatelek skleníku Fata Morgana,
které je možné slyšet pouze po setmění.

Vinobraní (14.–15. 9.)
I letos zveme milovníky vín k příjemnému posezení na naší vinici, se sklenkou
dobrého vínka. Můžete ochutnat nejen
vína z Vinice sv. Kláry, ale i další vzorky od
našich významných vinařů. V prodeji bude
i burčák. Celou akci bude provázet bohatý
hudební program. Nebudou chybět stánky
s občerstvením, sýry či dobrou kávou.

Masožravé rostliny (21. - 29. 9.)
Botanická zahrada opět představí masožravé rostliny z vlastních sbírek i zapůjčené
od našich předních pěstitelů. Po celou dobu
konání výstavy je zajištěn prodej, včetně
poradenské služby pěstitelem Ing. Kamilem
Páskem. Můžete zde rovněž zakoupit odbornou literaturu a získat Opravník omylů
o masožravých rostlinách z pera kurátora
sbírky masožravých rostlin Vlastíka Rybky.

Dýně (28. 9. – 20. 10.)
Své vybrané firmy a živnostníky můžete podpořit
a anketní lístky zasílat do 30. března 2014 na adresu redakce:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 Libeň

Partner akce

Zářivé barvy podzimu doplní i letos barevná
škála dýní z čeledi Cucurbitaceae. Ve venkovní expozici budou k vidění kompozice
z krásně barevných plodů doplněné různorodým materiálem. Atraktivní plody dýní se
stávají čím dál tím populárnější a již několik
let kralují nejen v podzimním zkrášlování
našich zahrad a truhlíků na oknech, ale
hlavně v kuchyni.
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Pozvánky
hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

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

ZÁřÍ 2013

Kulturní program
Klubu V. kolona
v září 2013

Otevírací doba:
Po 13.30–15.30 a 18.00–21.00, St 20.00–22.00,
Čt 13.30–15.30 a 20.00–22.00, Ne 14.00–16.00
Pá 27. 9. 20.00–22.00 Noc vědců

Otvírací doba: pondělí až pátek
od 13:00 do 21:00

PřEDNÁŠKY astronomické , přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30.
16. 9. Ing. Václav Přibáň: PODZIMNÍ OBLOhA – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
30. 9. Miroslav Záveský: ISLAND – autem a pěšky po ostrově
(nejzajímavější přírodní lokality).

Tel: 777 913 058 (284 016 517)

PL-Bohnice
Divadlo Za plotem
Ústavní 91
181 02 Praha 8

sobota, neděle
od 13:00 do 17:30

POřADY (film. večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30.
9. 9. a 23. 9. Sluneční soustava II , Míry a váhy.

E-mail: v.kolona@greendoors.cz
Web: www.greendoors.cz
Facebook: http://www.facebook.com/v.kolona
Spojení: Bus 177 a 200 z metra C Kobylisy na zastávku Odra,
klub se nachází přímo v PL Bohnice
n Čtvrtek 12. 9. od 19:00

POZOROVÁNÍ OBLOhY dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30, St, Čt 20.00–22.00, Po 23. 9. 20-21, Ne
14.00–16.00, Pá 27. 9. 20.00–22.00 za jasného počasí.

ShB - KONCERT V KLUBU V. KOLONA

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

BABÍ LéTO:
KŠANDY INDUSTRY, PLÁČE KOČKA, JOhN hEAVEN

Noční obloha: Měsíc – 9. 9.–21. 9. nejlépe okolo 12. 9.
Uran – na konci září.
Neptun – za dobrých podmínek po celé září.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé září.
hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při
nepříznivém počasí (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové
vybavení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

V. Kolona vám přináší v rámci festivalu Babí léto nevšední hudební
zážitek, přijďte a nebudete litovat.

hROMADNé NÁVŠTěVY – vždy ve St a Čt 19.00–20.00
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování Venuše, Měsíce (11. a 12. 9. příp. promítání
filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POřADY
v Po, Út, St, Čt, Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace
a objednávky na č. 283 910 644.
POhÁDKY pro nejmenší
Ne 15. 9. od 10.15 Měsíc u krejčího
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce, příp. Venuše.
VSTUPNé: dospělí
mládež
senioři (od 65 let)
Doprava:

Pozor. oblohy

45 Kč
25 Kč
40 Kč

Pořady

55 Kč
30 Kč
50 Kč

– konečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,
tram 10 a 10 min. pěšky
– stanice Ďáblický hřbitov bus (od metra C Ládví)
103, 345, 368 a 5 min. pěšky
– stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

n Sobota 14. 9. od 18:00

n Čtvrtek 26. 9. od 19:00

PEJSCI NA gRILU - KONCERT V KLUBU V. KOLONA
n Pátek 27. 9. od 18:00

BUBNOVÁNÍ
Relaxační večery plné improvizace vás zvou na hudební osvěžení do
V. kolony v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Můžete si přinést
i vlastní bubínky a chřestítka a dát tak fantazii volný rozlet v zářivých
hlubinách vlnících se rytmů.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM
VYSOČANY DĚLÁ NÁBOR
NOVÝCH ŽÁKŮ
Backstage nabírá nové žáčky
do tanečních kurzů od začátku září
a škola bojového umění wing chun
dělá nábor dospělých 17. 9.,
dále se můžete těšit
i na lekce pilates pro seniory.

Více na www.centrum-vysocany.cz
nebo centrumbackstage.cz
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Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat
se členy vedení radnice za ODS,
můžete je vyhledat na Facebooku
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz
(životní prostředí, informatika),
vladimira.ludkova@praha8.cz (kultura,
sociální a zdravotní problematika),
ondrej.gros@praha8.cz (majetek)
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).
Zástupce radnice za TOP 09
můžete kontaktovat následovně:
Michal Švarc – doprava a finance, tel:
222 805 138, michal.svarc@praha8.cz.
Markéta Adamová – sociální oblast
a protidrogová prevence, evropské fondy,
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec
pro Palác Svět, tel: 222 805 186,
tomas.slabihoudek@praha8.cz.
Zastupitelé KSČM v Praze 8
mají pro občany tuto nabídku: vytipujte
největší problémy naší městské části,
pokusíme se je spolu s vámi řešit.
Volejte +420 284 825 820 či použijte
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.
Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat
24. 9. od 17 do 19 hodin. Kromě toho
(Placená inzerce)

je možné navštívit webové stránky
www.cssdpraha8.cz, Facebook cssdpraha8
a nebo naše informační středisko v Libni,
Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty:
tel: 246 035 966, mob: 721 029 892
email: ovv.praha8@cssd.cz.
Strana zelených nabízí občanům setkání
a otevřenou debatu o lepší budoucnosti
pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte
se zelenými na Facebooku (odkaz
www.qrs.ly/of36zac), sledujte web
praha8.zeleni.cz. Děkujeme vám, že se
zajímáte o dění v naší městské části.
Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8
pořádá setkání s občany 25. září 2013
od 18 hodin v přízemí budovy
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 6.
Tématy budou privatizace bytů
a další otázky života v Praze 8.
Na setkání zve JUDr. Václav Musílek.
E-mail: vaclav.musilek@praha8.cz,
tel.: 724 889 420.

28

Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánka

září 2013

Osmička

29

měsíčník Městské části Praha 8

(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce)

září 2013

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

30

Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky

září 2013

září 2013

Osmička

31

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánka

32

Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

září 2013

Osmička

září 2013

33

měsíčník Městské části Praha 8

Anketa

Vážená paní,
vážený pane,

INSTRUKCE: Dotazník je anonymní a každá domácnost obdržela jeden výtisk.
V případě, že by dotazník chtělo vyplnit více členů domácnosti, jsou prázdné dotazníky
k dispozici ve vestibulu ÚMČ Praha 8, tzv „Bílý dům‟ Zenklova 35, Praha 8.
Dotazník je také v elektronické podobě zveřejněn na dotaznik.praha8.cz

držíte v ruce dotazník, který pro Vás
připravila Městská část Praha 8 ve

U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak!

spolupráci s neziskovou organizací
Agora CE, o. p. s.

Úvodní otázky

Dotazník dává prostor každému
vyjádřit se k aktuálním problémům,

vztah radnice Prahy 8 k občanům

1. Jak dlouho bydlíte v Praze 8?

které Vás v Praze 8 trápí a zároveň

méně než 5 let

5 – 15 let

Vám umožňuje i navrhnout možná

více než 15 let

nevím

řešení. Městská část Praha 8 se
stále snaží zvyšovat kvalitu života svých občanů a zároveň usiluje
o to, aby se sami obyvatelé městské části mohli zapojit do hledání
řešení problémů, které nás všechny trápí. Také proto zahájila projekt s názvem Praha 8 – komunikující radnice, který si klade za cíl ve
spolupráci s Vámi, obyvateli osmého obvodu, vybrat hlavní problémy
života v Praze 8 a pak společně hledat i možná řešení.
Prvním krokem je toto dotazníkové šetření. Na něj navážou veřejná
setkání, která proběhnou v různých

2. Ve které části Prahy 8 žijete?

jiné, vypište:

...........................................................
nevím

Karlín

Libeň

Kobylisy

Bohnice

Čimice

Střížkov

Když se na ně podíváte celkově, myslíte

bydlím mimo Prahu 8

nevím

si, že se okolí Vašeho bydliště zlepšilo,

3. Jaké jsou podle Vás přednosti

5. Zkuste si vybavit veškeré změny ve
Vaší ulici či čtvrti za posledních cca 5 let.

zhoršilo nebo zůstalo stejné?

Prahy 8 ve srovnání s jinými částmi

zlepšilo

zůstalo stejné

Prahy? (Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

zhoršilo

nevím

klidné bydlení
dostatek dětských hřišť
dostatek možností pro trávení volného
času
dobré spojení s centrem Prahy veřejnou
dopravou

Stav veřejných prostranství
6. Domníváte se, že péče o veřejná
prostranství Prahy 8 je dostatečná?

velké množství kulturních a společenských
akcí pořádaných na území Prahy 8

ano – přejděte na otázku č. 8

nejvhodnější. Všechna setkání budou

bohatý spolkový život (činnost různých
spolků a sdružení)

nevím – přejděte na otázku č. 8

stejná, jen se liší místo a čas.

kvalitní životní prostředí

7. Co Vám nejvíce vadí?

komunikace radnice s občany

(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

částech Prahy. Můžete si tedy vybrat, jaké veřejné setkání je pro Vás

Ve středu 6. listopadu proběhne veřejné setkání v Karlínském

celkově je Praha 8 dobré místo k životu

Spektru

jiné, vypište:

(Karlínské

náměstí

7),

ve čtvrtek 7. listopadu v KD Krakov (Těšínská 600) a v pondělí
11. listopadu v KD Ládví (Burešova
1661/2), vše od 18 hodin. Na ve-

ne

poničená, neudržovaná veřejná zeleň
nedostatek zeleně, můžete uvést, kde
chybí:

...........................................................
nevím

řejném setkání budete mít možnost

4. A naopak, co by se mělo v Praze 8

přímo se vyjádřit k tomu, co Vám

zlepšit? (Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

...........................................................
špatný stav chodníků a komunikací
nepořádek na ulicích

v městské části vadí, chybí a co byste

podmínky pro parkování místních obyvatel

chtěli zlepšit. Na řešení nejzávažněj-

psí exkrementy

dostatek cyklistických stezek

neregulovaná reklama

pracovní skupiny, které již přímo na-

stav a údržba zeleně a různých zelených
ploch ve městě

graffiti

vrhnou možná řešení.

bezpečnost občanů

ších problémů pak budou připraveny

Věřím, že věnujete čas vyplnění

černé skládky, můžete uvést kde:

tohoto dotazníku a těším se na spo-

stav veřejných prostor (parky, ulice,
náměstí atd.)

...........................................................

lečnou diskuzi na některém z veřej-

využití volných ploch pro rozvoj

chybějící odpadkové koše

ných setkání.

zasazení nově postavených budov do okolí
(často převyšují okolní zástavbu)

výskyt problémových osob

Předem Vám děkuji za ochotu pomoci k rozvoji Prahy 8.

kvalita životního prostředí,
můžete vypsat konkrétně:

...........................................................

Tomáš Slabihoudek,
radní MČ Praha 8

jiné, vypište:

...........................................................

nevím
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8. Jak by podle Vás měla vypadat
veřejná prostranství v Praze 8?
Co by na nich určitě mělo být?
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)
pohodlné cesty pro pěší dopravu (široké
chodníky s kvalitním povrchem atd.)
dostatek laviček a míst k odpočinku
vzrostlá zeleň (samostatné stromy, aleje
atd.)
nízká zeleň (upravené trávníky, záhony,
okrasné keře atd.)

nedostatečné dopravní značení
časté zábory ulic a omezení dopravy
chování řidičů (např. nedodržování
rychlosti)
nedostatečné oddělení cyklistické a pěší
dopravy (např. cyklisté ohrožují chodce)
nedostatečná MHD (včetně napojení na jiné
druhy dopravy)
doprava nepůsobí žádné větší problémy
jiné, vypište:

vodní prvky (fontánky, pítka atd.)

14. Cítíte se bezpečně
v místě svého bydliště?
ano – přejděte na otázku č. 16
ne
nevím/bez odpovědi – přejděte na otázku
č. 16
15. Proč ne? (Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)
špatné pouliční osvětlení

prostor pro cyklisty (cyklotrasy, stojany na
kola atd.)
oplocení menších parků a řízený provoz
(vstupní branky do parku, otevírací hodiny,
správce atd.)

Bezpečnostní situace

nevhodné chování mladistvých
...........................................................

drobná kriminalita – vykrádání sklepů,
společných prostor domů apod.

nevím/nedokážu posoudit

ničení či vykrádání aut

veřejná WC

11. Jaká by pro Vás byla maximální přija-

loupeže a násilné trestné činy (např.
přepadení)

dětská hřiště či koutky

telná docházková doba od zastávky MhD

velké množství heren

přístup k řece (tam, kde je to možné)

k cíli vaší cesty (bydliště, zaměstnání,
obchod, apod.)?

nedostatečná pochůzková činnost Policie ČR

jiné, vypište:

do 2 minut
...........................................................
nic není třeba měnit, současný stav je
vyhovující
nevím/nedokážu posoudit
9. Jakým způsobem byste byl ochoten/a
se podílet na úpravách veřejných prostranství? (Zaškrtněte max. 2 odpovědi.)
spolupracovat na návrhu budoucího
vzhledu a využití veřejných prostranství
udržovat upravený veřejný prostor
nemám zájem o podobné aktivity
jiné, vypište:

2-5 minut
více než 5 minut
nevím/bez odpovědi
12. Máte problémy s parkováním svého

...........................................................

ano

ne

nemám auto, tato otázka se mne netýká
nevím/nedokážu posoudit
13. Jaká opatření byste Vy osobně navrhoval/a pro zlepšení parkování v Praze 8?
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

vymezit placenou parkovací zónu
více parkovacích míst na úkor
chodníků (resp. částečné stání
na vozovce a chodníku)
více parkování na úkor zeleně

Doprava

omezení parkovacích míst pro invalidy
(nejsou moc využívána)

10. Jaké dopravní problémy nejvíce trápí
Prahu 8? (Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

výstavba placených hromadných garáží
(s garážovými kójemi)

stav a údržba vozovek
stav a údržba chodníků
zatížení tranzitní dopravou
parkování
bezpečnost dopravního provozu, můžete
uvést i konkrétní nebezpečné místo:

výstavba placených parkovacích domů (jen
parkovací stání)
efektivní využití stávajících možností
parkování (např. v parkovacích domech
jsou volná místa)
lepší značení parkovacích míst na vozovce
není potřeba nic měnit
jiné, vypište:

...........................................................

obavy z jiných etnických skupin
obavy z přítomnosti uživatelů drog
jiné, vypište:

...........................................................
nevím/ nedokážu posoudit
16. Jaký způsobem by se podle Vás měl
dále využívat kamerový systém v Praze 8?
rozšíření kamerového systému i do dalších
míst
zachování stávajícího rozsahu kamerového
systému a jeho efektivní využívání
omezení kamerového systému a jeho citlivé
využívání nezasahující do soukromí obyvatel
zrušení kamerového systému (je to velký
zásah do soukromí občanů)
jiné, vypište:

...........................................................
nevím/nedokážu posoudit

Život v Praze 8
17. Které z následujících volnočasových
aktivit nebo zařízení byste v Praze 8 více
podporoval/a? (Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)
volně přístupná sportoviště (včetně
různých „plácků‟ pro sportování)

nedostatečná síť cyklostezek,
můžete uvést, kde chybí:
...........................................................
...........................................................

častý výskyt problémových osob (např.
bezdomovců)

auta v místě, kde žijete?

rezidenční parkování (tzv. modré zóny)

nevím

nedostatečná pochůzková činnost Městské
policie

nevím/nedokážu posoudit

dětská hřiště (pískoviště, prolézačky atd.)
větší nabídka sportovních kroužků pro děti
a mládež
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více prostoru pro sporty na „kolečkách‟
(kolo, in-line brusle atd.)
veřejná prostranství pro aktivní setkávání
lidí (např. pořádání dětských soutěží,
pouliční slavnosti)
plochy pro odpočinek (např. městský park
s lavičkami)
místa pro sportování všech generací
(seniorparky, fitparky apod.)
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný
jiné, vypište:

nevím

menší prostory k využití pro spolkový život
(např. klubovny)

19. Co by měla radnice Prahy 8 více řešit
přímo v místě Vašeho bydliště? (Zaškrtněte
max. 3 odpovědi.)

koutek na hlídání dětí
nic podobného není potřeba
jiné, vypište:

údržba a rozšiřování veřejné zeleně
úklid a udržování pořádku na veřejných
prostranstvích

...........................................................

budování a zkvalitňování chodníků
a vozovek
dostatečný počet míst v mateřských
a základních školách
parkování pro rezidenty
zvýšení bezpečnosti

nevím
21. Pokud byste se ocitl/a na místě
starosty Prahy 8, jaké problémy
v Praze 8 byste řešil/a přednostně?
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

zamezení rušení nočního klidu
...........................................................
nevím

oprava komunikací a chodníků

dostupnost služeb občanské vybavenosti
(opravny, zdravotní zařízení, čerpací stanice
atd.); můžete uvést, jaké služby chybí:

čistota
školství
sociální služby

18. Jakým způsobem by bylo možné více

bezpečnost

podpořit společenský a kulturní život
v Praze 8? (Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)
větší využití školních budov pro různé
aktivity v odpoledních hodinách (např.
jazykové kurzy pro veřejnost)
vytvoření venkovního místa, kde by mohli
zdarma vystupovat začínající umělci
umístění uměleckých děl na veřejných
prostranstvích
podpora kulturních programů na veřejných
prostranstvích (pouliční představení apod.)
vznik veřejně přístupných prostor pro
aktivní setkávání lidí (komunitní centra
apod.)
motivace obyvatel a spolků k aktivní
činnosti (např. oceňování veřejně prospěšných aktivit a občanů Prahy 8)
nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný
jiné, vypište:

životní prostředí města
...........................................................

kulturní a společenský život

oživení společenského života

informování a komunikace s obyvateli
Prahy 8

informovanost o záměrech a činnostech,
které realizuje

jiné, vypište:

všemu je věnována dostatečná pozornost
jiné, vypište:
...........................................................
nevím
...........................................................
nevím

Informovanost a komunikace

20. V nově budované radnici Prahy 8
budou k dispozici prostory pro služby
občanům. Jaké služby byste v této budově
uvítal/a? (Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

s radnicí Prahy 8
22. Jakým způsobem byste chtěl/a
do budoucna získávat informace o dění
v Praze 8? (Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

veřejná knihovna

z měsíčníku Osmička (dostupný
i ve verzi pro mobilní telefony)

pošta
služebna Policie ČR či Městské policie

...........................................................

multifunkční prostor pro setkávání obyvatel
Prahy 8 (např. pro pořádání besed,
přednášek atd.)

z internetové stránky radnice
(www.praha8.cz)
prostřednictvím sociálních sítí
(Facebook, twitter atd.)

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do boxů umístěných na následujících místech:
n ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, vestibul tzv. Bíleho domu

n Tichá kavárna, Burešova 1151/12

n KD Krakov, vestibul kulturního domu

n Albert, U Libeňského pivovaru 63/2, P-8, Libeň

n KD Ládví, vestibul u vstupu do knihovny

n Albert, Zhořelecká 514, P8-Bohnice

n DDM Karlínské Spektrum, vestibul

n Albert, Molákova 578/614, P-8, Invalidovna

Dotazník je také uveřejněn na webové stránce města, adresa dotaznik.praha8.cz

POZOR! Poslední sběr dotazníků končí v pátek 30. září 2013!
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zasíláním aktualit e-mailem

27. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené

jiné (vypište):

vzdělání?

zasíláním aktualit formou sms
z úřední desky ÚMČ

základní

účastí na jednání zastupitelstva

střední bez maturity/vyučen

telefonickým dotazem na radnici

střední s maturitou nebo vyšší odborné

osobní návštěvou na radnici
informace nevyhledávám, nemám o ně
zájem

.........................................................

28. Pohlaví:

nevím/bez odpovědi

jiné (vypište):

muž

nevím/bez odpovědi
23. Radnice Prahy 8 se i nad rámec
svých povinností snaží o lepší
komunikaci a spolupráci s obyvateli.
Co by podle Vás měla zejména zlepšit?
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)
pořádání besed s občany
informování o dění ve městě, uveďte,
jaké informace Vám příp. chybí:

žena

29. Byl/a byste ochoten/ochotna strá-

Závěrečné otázky
..........................................................

vysokoškolské

Pro účely zpracování a vyhodnocení dotazníků prosíme odpovězte na následující
otázky. Uvedené odpovědi slouží k čistě
statistickým účelům a nebudou spojovány
s Vaší osobou!!

vit odpoledne diskuzí se zastupiteli
města, pracovníky magistrátu a dalšími
občany o výsledcích tohoto průzkumu
a dalším rozvoji města?
ano

ne

nevím

24. Jaké je složení Vaší domácnosti?
Využijte zbývajícího místa a sdělte úřadu
městské části Praha 8 Vaše další náměty
a připomínky.

jednotlivec
oba rodiče s dítětem (dětmi)
jeden rodič s dítětem (dětmi)
manželé žijící v domácnosti bez dětí
(příp. děti jsou starší a žijí jinde)

...............................................................

vícegenerační domácnost

...............................................................

jiný typ
...............................................................

25. Jaké je Vaše zaměstnání?
.........................................................
vytvořit přímou telefonní linku pro
připomínky od občanů
pravidelně zjišťovat názory a přání
obyvatel Prahy 8 (např. dotazníkem, jako
je tento)

pracující/zaměstnanec

...............................................................

student/ka
podnikatel/ka

...............................................................

nezaměstnaný/á
důchodce/důchodkyně

...............................................................

využívat on-line fórum na webu Prahy 8

v domácnosti

využívat ankety a hlasování na webu
Prahy 8

v invalidním důchodu/práce neschopný/á

zapojovat veřejnost do řešení aktuálních
problémů Prahy 8
zahájit s obyvateli diskuzi o budoucnosti
a dalším rozvoji Prahy 8
není potřeba nic nového dělat, komunikace je dobrá

26. Jaký je Váš věk?

...............................................................
...............................................................

méně než 18 let

46–55 let

18–25 let

56–65 let

26–35 let

66–75 let

36–45 let

76 let a více

...............................................................
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!

Pokud máte zájem podílet se svými nápady a připomínkami na změnách
ve Vašem okolí a rozvoji Prahy 8, přijďte na jedno ze tří veřejných setkání.
Uveďte zde, prosím, svoji adresu, abychom Vám mohli zaslat pozvánku.
(Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění můžete tento ústřižek oddělit od dotazníku
a vhodit do připravených boxů. V žádném případě nebudou Vámi uvedené údaje spojovány s Vaší osobou!)
Jméno a příjmení: ....................................................................................... Telefon: ...................................................................
Adresa: .....................................................................................................
Mám zájem přijít na veřejné setkání:

E-mail: .....................................................................

ve středu 6. listopadu od 18:00 v DDM Karlínské Spektrum
ve čtvrtek 7. listopadu od 18:00 v KD Krakov
v pondělí 11. listopadu od 18:00 v KD Ládví
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Povodňová inzerce
JAKOV A-Z s.r.o.

vedoucí
provozovny pan
Ladislav Drobílek

1. Jak Vás zasáhly povodně?

Povodeň nás zasáhla téměř jedním metrem vody a bláta po dobu tří dnů, naše
firma sídlí v ulici Voctářova, která byla
letos zasažena povodní asi nejvíce.

2. Jaké služby nabízíte?

Zabýváme se specializovaným prodejem
zámky, kování, klíče. Provádíme montáže
bezpečnostních zámků, vyrábíme klíčové
systémy, autoklíče a klíče. Naše firma se
zabývá jak maloobchodním tak i velkoobchodním prodejem již 20 let.

3. Co byste vzkázal svým zákazníkům?

Rádi uvítáme naše i nové zákazníky
v nově opravené provozovně Voctářova
51/18, Praha 8, nebo na stránkách www.
jakov.cz. Těšíme se na shledání zejména se zákazníky z Prahy 8 a z okolí naší
provozovny.

Svět pod Palmovkou

provozovatel
Světa pod
Palmovkou pan
Jan Pulkráb

1. Jak Vás zasáhly povodně?

Povodně zasáhly naše zařízení dosti
drasticky. Voda nám zaplavila celé jedno
patro provozovny, kde máme zázemí
wellness centra a cvičební sály. Odklízení
nepořádku trvalo necelé dva týdny, ale
nutné stavební zásahy potrvají do konce
léta. Naštěstí nám zůstalo v provozu alespoň horní patro s posilovnou, ricochetem a malým cvičebním sálem.

2. Jaké služby nabízíte?

Naše centrum nabízí fitness s kardiozónou a zkušenými trenéry, sportovní vyžití
ve formě ricochetu (vylepšený squash),
skupinová cvičení zaměřená jak zdravotně,
tak kondičně a dále wellness se saunou,
masážemi, solárii a privátní vířivkou. Některé služby budeme moci opět spustit po
dokončení popovodňové rekonstrukce.

3. Co byste vzkázal svým zákazníkům?

Rádi bychom pozvali všechny zájemce
o zdravý životní styl do našeho centra.
Na náměstí Dr. Václava Holého na ně ve
Světě pod Palmovkou jistě čeká příjemné
překvapení, když objeví velký prostor
věnovaný fitness, wellness a dalším
službám, které dovedou zpříjemnit život.
Po dokončení rekonstrukce na zákazníky
čeká další rozšíření našich služeb a již
nyní mohou využít revoluční novinku
v běhání na pásech Spoteee – videotrasy
v krásné přírodě a vybraných městech.
Více o nás naleznete na www.svetpodpalmovkou.cz. Těšíme se na vás.

Vinárna u Hrabala

provozovatel
Vinárny u Hrabala
pan Tomáš Gregor

1. Jak Vás zasáhly povodně?

V naší provozovně se jednalo konkrétně
o zatopení suterénních prostor, kde se
nachází sklepní část vinárny a sociální
zařízení. Výška vody v těchto prostorách
dosáhla až dvou metrů. Kromě poškození omítek, nábytku vznikly škody
zejména na elektroinstalacích. Vinárna
byla zcela mimo provoz od 2.6.2013 do
9.6.2013, kdy se nám po značeném úsilí
podařilo obnovit částečný provoz.

2. Jaké služby nabízíte?

Již několik let nabízíme kvalitní vína
z oblasti Čejkovic a Višňové. Ve vinárně
můžete konzumovat víno v místnosti
přímo u výčepu nebo posedět s přáteli
v suterénních prostorech. Samozřejmostí je také možnost zakoupení vína do
nádob s sebou. Další z možností je také
zajistit si živou hudbu k tanci i poslechu.

3. Co byste vzkázal svým zákazníkům?

Rádi vás uvítáme v nově opravené
vinárně Na Hrázi 11, Praha 8 – Libeň,
v místech, kde se kde se pohyboval jeden
z nejvýznamnějších českých spisovatelů
dvacátého století, Bohumil Hrabal. Těšíme se na shledání.
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Sbírka na obnovu rodného domu

Takto vypadal rodný dům hrdiny
před rekonstrukcí a takový je jeho stav nyní

Prahu 8 spojuje s Dolními Vilémovi-

Dolních Vilémovic. Pro starostku

Sbírka musela být po třech letech

la druhou sbírku na dofinancování

cemi jméno válečného hrdiny Jana

obce Jitku Boučkovou však boj za

ukončena, peníze proinvestovány,

chybějící částky. V tuto chvíli nám

Kubiše. V roce 1913 se Jan Kubiš

záchranu domu pokračuje a čte-

vyúčtovány a zkontrolovány Kra-

chybí 800 tisíc korun.‟ Příspěvek

narodil právě v této obci nacháze-

nářům Osmičky vysvětluje proč.

jem Vysočina. Se stavební firmou

lze zaslat na sbírkový účet: 107-

jící se nedaleko Třebíče. O 29 let

„Na rekonstrukci jsme potřebovali

jsme byli dohodnuti, že provedou

5042250297/0100 KB Třebíč nebo

později se rotmistr Jan Kubiš zapsal

3,4 milionu korun, prostřednic-

opravy pouze do výše vybraných

jej lze vložit přímo do pokladničky

do dějin, když spolu s rotmistrem

tvím sbírky jsme získali dva mi-

peněz, avšak majitel firmy pan

v rodném domku.

Josefem Gabčíkem v rámci opera-

liony, a to i díky občanům Prahy

Hádlík označil význam projektu za

ce Anthropoid provedli atentát na

8, kteří v rámci loňské akce Muži

nadřazený penězům a rekonstruk-

Vstup do expozice zdarma

zastupujícího říšského protektora

odplaty v Thomayerových sadech

ci ke stému výročí narození Jana

„Návštěva rodného domu Jana

Reinharda Heydricha. Nelze zpo-

věnovali přes 60 tisíc korun.

Kubiše dokončil. Obec proto založi-

Kubiše je vhodná nejen pro milov-

chybnit, že právě atentát a bohužel
i následná odplata nacistů na českém obyvatelstvu následně vedly
Velkou Británii k distancování se od
mnichovské dohody.

Chybí 800 tisíc
Co víc lze udělat pro uchování
vzpomínky než se s úctou postarat

níky historie, ale rozhodně školní
Do sbírky
přispěla
i místostarostka
Prahy 8
Vladimíra
Ludková,
iniciátorka
vzniku pomníku
Operace
Anthropoid

třídy nebo třeba pro všechny malé
kluky a velké táty, kteří mají křížem krážem prošlapané Vojenské
technické muzeum Lešany nebo
Kbelské letecké muzeum a teď
přemýšlí, kam nově se vydat,‟ zve
místostarostka Prahy 8 Vladimíra
Ludková, která se zúčastnila slav-

o osobní věci, které i dalším gene-

nostního otevření zrekonstruova-

racím mohou připomínat vše, co

ného domu.

souviselo nejen s událostmi 2. svě-

A Zdeněk Špitálník, kurátor sbí-

tové války, ale také s osudy jednoho

rek VHÚ Praha upřesňuje, co kon-

obyčejného muže, který se netoužil

krétně lze vidět v rámci expozice.

stát hrdinou a který věděl, že jde

„V tuto chvíli je v jednotlivých

na jistou smrt. Rodný dům Jana Ku-

místnostech umístěna prozatímní

biše dlouhou dobu chátral a každou

malá expozice Vojenského histo-

chvíli hrozilo, že spadne. Ke stému

rického ústavu Praha, například

výročí od svého narození dostal Jan

je zde vystaveno několik předmě-

Kubiš dar – zrekonstruovaný a pro

tů denní potřeby, fotografií a vo-

veřejnost otevřený rodný dům.

jenské výstroje. Prostorově malé

O rekonstrukci domu se zasloužila radnice spolu s občany

místnosti

s

velkoformátovými

portréty Jana Kubiše, vytváří ze-
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Jana Kubiše pokračuje
Je ráno 27. května 1942, Černý Mercedes 320 C
řízený SS-Oberscharführerem Johanesem Kleinem
sjíždí z Kobylis Kirchmayerovou ulicí.
Červená standarta říšského protektora na pravém
blatníku a poznávací značka vozu SS-3 prozrazují, kdo
sedí na předním sedadle vedle řidiče.
SS-Obergruppenführer Reinhard heydrich jede
ze svého letního sídla v Panenských Břežanech.
Má před sebou důležitou cestu. Již dlouho se mu
nedostalo osobního pozvání k Adolfu hitlerovi.
O tom, že do cíle své cesty již nikdy nedorazí,
rozhodují dva muži. Je 10.35 hodin a vůz zpomaluje
v ostré zatáčce do ulice V holešovičkách.
(z knihy Atentát. Operace ANTHROPOID 1941–1942,
kolektiv autorů Vojenského historického ústavu Praha,
vydalo Ministerstvo obrany ČR v roce 2011)

V expozici nechybí
ani fotografie Jana Kubiše

jména za soumraku velice zajíma-

návštěvu domluvili. Možná se to

uvedena do původního předváleč-

zapsal do moderních světových

vou atmosféru a výrazy z fotogra-

zdá jako zbytečná překážka, ale je

ného stavu. Mezi nejzajímavější

dějin,‟ dodal Špitálník.

fií působí neobyčejně optimisticky

nutné si uvědomit, že chcete na-

trojrozměrné exponáty bude po-

a osobně. Skromnost celého ves-

vštívit opravdu velmi malou obec,

chopitelně patřit dubnový nález

vštěvou

nického stavení kontrastuje s mi-

která nemá finanční prostředky

předmětů a dokumentů souvisejí-

kého okolí, kde se nabízí návště-

mořádnou vojenskou kariérou vi-

na stále přítomného pracovníka.

cích s Janem Kubišem. Svůj pro-

va Třebíče a UNESCO památek,

lémovického rodáka, který se pro

A kdo váhá s návštěvnou v tuto

stor v nové expozici také dostane

zámku Jaroměřice nad Rokytnou

své charakterové vlastnosti stal

chvíli, nechť se nechá inspirovat

Kubišův válečný kamarád Vác-

nebo Malešické přehrady s lodní

nástrojem odplaty na nejstrašněj-

plánem stálé expozice.

lav Málek, jehož pozůstalost zís-

dopravou.

ším tyranovi, který kdy v českém

„Budoucí expozice bude v co

kal Vojenský historický ústav od

možná největší míře respektovat

jeho syna. Podoba expozice chce

Návštěva domku a expozice je

původní prostory domu. Kromě

ukázat příběh člověka, který se

bezplatná, dopředu si však zavo-

informační části s panely a foto-

z chudých podmínek vypracoval

lejte na místní radnici, abyste si

grafiemi, zde bude jedna místnost

v muže, který se nesmazatelně

prostoru působil.‟

Svůj výlet můžete doplnit nánádherného

vilémovic-

-red-

Číslo sbírkového účtu:
107-5042250297/0100
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Negrelliho viadukt ožije uměním
a právě to se Trať galerií snaží ukázat. Namísto vysvětlujících textů a vizualizací se na tři dny
promění 12 oblouků a jejich okolí mezi ulicemi
Křižíkova a Sokolovská v Karlíně v místo setkání
kultury, lidí a zábavy. Veřejnost si tak bude moci
toto fungování zažít a snáze si na možnou přeměnu Negrelliho viaduktu utvořit názor.
Hlavní částí projektu budou výstavy a vernisáže s nimi spojené oslovených pražských
galerií, kurátorů a umělců. Po dobu tří dnů,
kdy se objekt otevře veřejnosti budou prostory oblouků sloužit pro projekce, bar, koncerty,
dětské dílny, divadelní, taneční či kulinářská

Foto: verpa

vystoupení. Na kulturním programu se podílí

Negrelliho viadukt je nejdelším železničním mostem v Česku

samotné galerie, které budou mít v režii čtvrtek 19. září v podobě koncertů a Mlsná Kavka
předvede kulinářskou show. Prague Modern,
Ponec, Sváťovo divadlo a Divadlo S.d.ch. vystoupí v pátek 20. září a sobota bude patřit

Trať galerií Praha – Karlín – Viadukt je projekt

Masarykovo nádraží s Bubny a po Karlově mos-

dětským workshopům, vystoupení Pasi Mäkelä

CCEA, který se bude konat ve dnech 19.–21.

tě je nejstarším pražským mostem přes Vltavu.

a Festivalu středoevropské hudby ve spoluprá-

září 2013 a věnuje se experimentování mezi

Nejen to z něj činí jednu z nejvýznamnějších

ci s Easterndaze, kde vystoupí umělci z Polska,

uměním, architekturou a veřejným zájmem.

českých průmyslových památek. Příklady úspěš-

Maďarska a Slovenska. V sobotu 21. září se

Cílem je otevřít téma prostoru karlínského via-

ně využitých oblouků viaduktů můžeme najít

potom bude konat celopražský festival Zažít

duktu pro kulturu a pro město.

v mnoha městech Evropy a inspirovat se napří-

město jinak a Trať galerií svým konceptem

Negrelliho viadukt, více než 160 let starý že-

klad v Paříži, Vídni nebo Rotterdamu. Karlínský

a hlavně posledním dnem konání přispěje do

lezniční most, je nejdelším v Čechách. Spojuje

viadukt by se k nim mohl v budoucnu přiřadit

jeho programu.

-red-

Praha 8 se připojí k akci Zažít město jinak
Devět míst napříč Prahou 8 se

Prahy 8, což svědčí o tom, že

jako jsou zábory, povolení a tak

na), na terase KD Krakov (Boh-

zapojí do letošní akce Zažít měs-

o příjemné sousedské vztahy

dále. Slavnost bude v Praze 8

nice žijí) a v Chabařovické ulici

to jinak, která proběhne v sobo-

se můžeme snažit a prožívat je

probíhat v Hybešově ulici a oko-

(Česko–německá škola).

tu 21. září. Přesné načasování

nejen v původních historických

lí, u Invalidovny Expo (Karlín

„Vzhledem k tomu, že akce

programu záleží na jednotlivých

zástavbách, ale třeba i na síd-

sobě), na Karlínském náměstí

proběhne v Praze 8 na tolika

lokalitách, někde začne program

lišti,‟

osmého

u kostela (Karlín sobě, Karlínské

místech, nebude problém, aby

již dopoledne, jinde poběží až do

obvodu Jiří Janků, který pře-

Spektrum), u Negrelliho viaduk-

si každý vybral místo, které mu

noci.

vzal záštitu nad „osmičkovou‟

tu – Trať galerií (CCEA MOBA),

je z různých důvodů nejbližší

částí

radnice

v ulici Na Žertvách (8jinak!), na

a přišel se podívat. Záleží jen

pojili i v loňském roce, tehdy

podporuje akci materiálním, or-

Kobyliském náměstí u Salesián-

na nás, do jaké míry akci a její

se jednalo především o Karlín.

ganizačním,

administrativním

ského divadla (ZMJ Kobylisy),

organizátory podpoříme,‟ dodal

Letos se přidává i severní část

a

zabezpečením,

v Burešově ulici (Tichá kavár-

starosta.

„Obyvatelé Prahy 8 se za-

uvedl

akce.

starosta

Samotná

technickým

BEZPLATNÁ PORADNA PRO BEZRADNé
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602
E-mail: info@nakorabe.cz
PO–PÁ 8.00–16.00 hod.
JUDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
(Placená inzerce)

-hš-

Za distribuci
měsíčníku
Osmička zodpovídá
Česká pošta, s. p.
V případě, že Vám časopis nedošel
do schránky, nebo jste jej obdrželi
pozdě, stěžujte si u svého pošťáka.
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Divadlo Kámen zahajuje sezonu
Karlínské Divadlo Kámen otevře novou se-

teční křest knihy o Divadle Kámen. Večer za-

zonu poměrně pestrým programem. První

čne představením Karkulka – „malým prů-

veřejnou akcí bude ve středu 11. září ver-

svitným příběhem o mihotavém lesním šeru,

nisáž k výstavě „Šestnáctitisícikilometrovej

špičatých zubech a dobrém červeném vínu‟,

vejšlap‟. Pod tímto názvem se skrývají foto-

tedy nejstarší „kamennou‟ hrou, která se už

grafie a texty poutníka Petra Hirsche na téma

dočkala více než 65 repríz. Po představení

jeho několikaletého pěšího putování do San-

bude následovat stručná jemně strukturova-

tiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma.

ná improvizace vycházející z četby krátkých

19. září bude například následovat dosud
nejnovější hra divadla Výhled na řeku Labe

Obal nové
knihy
o Divadle
Kámen,
která bude
pokřtěna
26. září

úseků z právě křtěné knihy. Improvizace se
mohou podle své chuti účastnit také diváci.

– „dramatický příběh ze zákulisí závodů for-

Poté dojde k pokřtění nové knihy. Helena

mule nula nula nula nula jedna a z domu, ve

Macháčková, která knihu sestavila, upřes-

recenze a úvahy, scénáře, encyklopedické

kterém se potkává řada různých stavebních

ňuje: „Původně jsme zamýšleli vydat pouze

údaje a také fotografie, snad tedy reprezen-

slohů‟. Po čtrnácti letech a více než dvaceti

scénáře her, které už Divadlo Kámen ne-

tativní výběr z poměrně bohatého archivu

inscenacích hraje téměř celý stálý soubor Di-

hraje, nakonec však vznikla kniha mapují-

divadla.‟ Ostatní informace včetně dalšího

vadla Kámen poprvé s hostujícím režisérem

cí existenci divadla v letech 1998 až 2012

programu najdete například na stránkách

Martinem J. Švejdou. 26. září se potom usku-

a obsahující shrnutí podstatných událostí,

www.divadlokamen.cz.

-red-

Dětský balet chystá velký nábor členů
Baví vaše děti tanec? Hledáte pro

dětí, klade důraz na přirozenost

první dětský baletní soubor v Pra-

nace Peter Pan na motivy pohád-

ně

volného

a ochranu zdraví. Prioritou tohoto

ze, který velmi úspěšně protančil

ky J. M. Barrieho. Dále je možné

času? Jestliže máte doma dívky

souboru je nejen dobrá technická

svou první taneční sezonu. Děti

navštívit

a chlapce ve věku od 4 do 16 let,

průprava, ale především radost

si odvezly nejen několik medailí

představení Kouzlo Vánoc s Dět-

přiveďte je právě teď do Dětského

a entuziasmus dětských tanečních

a hlavních cen z českých a meziná-

ským baletem Praha, které přivítá

baletu Praha. Přijímací talentové

interpretů.

vzniká

rodních soutěží v klasickém tanci.

adventní dobu. Třetím představe-

zkoušky proběhnou v několika ter-

s ohledem na věk dětí, umožňuje

Naše pravidelná setkání v souboru

ním je nové zpracování pohádky

mínech během září a října 2013.

jim rozvoj uměleckých schopnos-

se však nejvíce zúročila na jevišti

Sněhová královna, již soubor uve-

Tento dětský soubor uvede v di-

tí. Rozsah repertoáru je velmi ši-

v krásných představeních, která

de v druhé polovině taneční sezo-

vadelní sezoně tohoto roku několik

roký, zahrnuje mimo klasický ba-

byla věnována rodičům, přátelům

ny. Pro tyto projekty je ke spolu-

celovečerních tanečních inscenací

let také současný moderní tanec

a široké veřejnosti,‟ řekla.

práci zváno mnoho významných

jako je například baletní pohád-

a lidový tanec.

smysluplné

využití

Dramaturgie

28.

listopadu

taneční

Tento taneční soubor nyní při-

pedagogů, choreografů a umělců,

Zakladatelkou projektu je ta-

pravuje tři představení, jež mimo

kteří patří mezi špičku v taneč-

nečnice Veronika Zídková, která

jiné uvede v Salesiánském divadle

ním odvětví. V předchozí sezoně

Dětský balet Praha – Taneční

má bohaté pedagogické zkuše-

v Praze 8. První představení je

soubor poctila svou návštěvou na-

soubor Veroniky Zídkové (DBP) je

nosti.„Mám velikou radost, že se

možné zhlédnout 13. října a jedná

příklad jedna z nejvýznamnějších

první dětský baletní soubor, který

nám podařilo před rokem otevřít

se reprízu půvabné baletní insce-

osobností českého baletu a tance,

ka Peter Pan a nově připravované
představení Sněhová královna.

se věnuje zpracování významných
baletních děl a tvorbě nových výpravných představení, jež jsou
ztvárněna pouze dětskými tanečníky ve věku od 4 do 16 let. DBP

Dětská
představení
mají své
kouzlo

Vlastimil Harapes, jenž dokonce
vytvořil choreografii pro naše sólové duo Amálii Najmanovou v roli
Wendy a Miroslava Sudu v roli Petra Pana.

se zaměřuje na vzdělávání dětí,

DBP působí v Kobylisích, pár mi-

které projeví dostatečné nadání

nut od metra C. Má k dispozici vel-

a vlohy ke studiu v oblasti klasic-

mi stylové prostory s hezkým zrca-

kého baletu. Výuka je profesionál-

dlovým sálem pro tanec a hudební

ně vedena na nejvyšší úrovni. DBP

kavárničkou pro maminky dětí.

sleduje nejnovější vývoj v odvět-

Veškeré informace pro zájemce

ví tanečního vzdělávání, výuku

jsou k nalezení na www.detskyba-

uzpůsobuje fyzickým možnostem

letpraha.cz.

-red-
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Krajané míří do Thomayerových sadů
Poslední

zářijovou

sobotu

se

v Thomayerových sadech rozloučíme s letní sezonou. Městská
část Praha 8 připravila vystoupení krajanských spolků z celého
světa, jež od 13 hodin vystoupí
na louce u Rokytky. Odpoledne
zahájí krojovaný průvod účinkujících krajanů, kteří vyjdou
za doprovodu hudby a zpěvu
v 12.30 hodin od Libeňského
zámku a budou směřovat k místu
vystoupení, do Thomayerových
sadů. Tam už bude čekat na rodiny s dětmi skákací hrad, stánky s občerstvením, s drobnými
upomínkovými

a

uměleckými

předměty a hlavně krajané, kteří
zazpívají a zatančí, se postarají
o zábavné odpoledne.
Vzhledem k tomu, že mnozí
z nich navštíví Českou republiku

celý rok, bude jistě milé, když

s nímž se snaží z generace na

poprvé a velice se na tu návštěvu

jim přijdeme zatleskat a odmě-

generaci zachovat českou řeč,

těší a svůj program nacvičovali

nit tak jejich neuvěřitelné úsilí,

kulturu a tradice.

-red-

Mezinárodní krajanský festival
se letos koná již posedmé
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Kultura
Komedie
pojednává
o hubnutí
bohaté
paničky
Otýlie

Divadelní soubor Klicpera
nabídne komedii Otylka

tí s divadelní hrou Charleyova teta a v témže roce zároveň vyhrát jubilejní 65. festival
Klicperův Chlumec s divadelním představením
Otylka, kterou napsal Jaromír Břehový. Jeho
hru Otylka zahrnula do svého repertoáru i profesionální scéna Divadla Pavla Trávníčka.

Když se v Chlumci nad Cidlinou koncem

Ochotníci z Chlumce nad Cidlinou odkaz

18. století narodil v rodině krejčího malý Vác-

Klicpery, jenž i jako profesor ovlivnil řadu na-

Letos divadelní soubor Klicpera přijal pozvání

lav Kliment Klicpera, nic nenasvědčovalo tomu,

šich významných spisovatelů, literátů (V. Há-

sehrát velmi úspěšnou komedii Otylka ze sou-

že se z dítěte s deseti dalšími sourozenci stane

lek, J. Neruda, J. V. Frič, J. K. Tyl), po mnoho let

časné doby, kde peníze hrají hlavní roli, jako

prozaik, básník a především plodný dramatik,

ve svém ochotnickém divadle naplňují. V roce

benefiční představení pro Salesiánské středis-

který položí základy novodobé české drama-

1937 byla v Dělnickém domě v Chlumci odehrá-

ko mládeže v Kobylisích. Nenechte si proto ujít

tické tvorby.

na Klicperova hra na prvním festivalu Klicpe-

skvělou komedii „zlatých Klicperáků‟, při které

Klicperova láska k divadlu se projevovala již

rův Chlumec, jehož tradice přetrvala dodnes.

se rozhodně nebudete nudit. Svým dobrovolným

během jeho studií. Svým nadšením pro diva-

Současný divadelní soubor nadšených ochot-

vstupným podpoříte činnost Salesiánského stře-

dlo, dramatické hry, kulturu a literaturu položil

níků z Chlumce s přiléhavým názvem Klicpera

diska mládeže v Praze v Kobylisích. Divadelní

základní kámen i pro další generace, které na

dělá svému slavnému rodákovi opravdu čest.

představení Otylka v podání divadelního soubo-

těchto základech pokračovaly ve stavbě lásky

V roce 2012 se souboru podařilo zvítězit na

ru Klicpera uvidíte 17. září v 19 hodin v Salesián-

k divadlu.

přehlídce amatérských souborů v Meziměs-

ském divadle na Kobyliském náměstí.

-red-

Gerontologické
centrum Praha 8

Zápis do taneční školy
InDance již začal

PřIjMe DO svéhO
KOleKTIvu vyučenéhO
Kuchaře/Ku s Praxí
na ZásTuPy v DObě
neMOcI čI DOvOlených

V taneční škole InDance začalo přihlašová-

dosti z tance, krásy pohybu a znalostí kine-

ní na školní rok 2013/2014 a předškoláci,

ziologie a rehabilitace. V Česku má taneční

školáci i dospělí se opět můžou přihlásit do

škola již více než 1500 členů, 134 kurzů

kurzů taneční školy, ve kterých nezáleží ani

a 23 sálů. Pokud hledáte místo, které nabízí

na věku, ani na taneční pokročilosti. Kurzy

smysluplné využití volného času vašim dě-

taneční školy InDance probíhají vždy v úte-

tem nebo vám, neváhejte a přijďte si zdar-

nástup možný ihned

rý, ve středu a čtvrtek v KD Krakov.

ma vyzkoušet ukázkovou hodinu. Výuka

Taneční škola InDance má dlouholetou

začíná v týdnu od 23. září. Více informací

tradici, vycházející z jedinečné taneční me-

o kurzech taneční školy InDance naleznete

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

todiky, která je založena na propojení ra-

na www.indance.cz.

www.gerontocentrum.cz

-id-
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Školství

hotelová škola pořádá gastrosoutěž
Žáci
hotelové
školy se
na trhu
práce
uplatní

První soukromá hotelová škola
v Praze 8 vyhlašuje na základě
pozitivních ohlasů druhý ročník
„Soutěže gastronomických dovedností‟ pro žáky 9. tříd základních
škol, která se tentokrát uskuteční
pod záštitou místostarosty osmého obvodu Michala Švarce. Soutěž
se uskuteční v září a říjnu v prostorách První soukromé hotelové
školy ve Svídnické ulici.
Žáci 9. tříd budou reprezentovat svou základní školu a utkají se
v různých, nejen gastronomických
disciplínách (například rozpoznávání

gastronomického

inventá-

ře, základy etikety, rozeznávání bylin a koření, zdobení dortu
apod.). Odborná komise na konci
října vyhodnotí vítěznou třídu,
která bude slavnostně vyhlášena
v prostorách Libeňského zámku

let budeme chodit do restaurace

přípravu slavnostních tabulí, škol-

oboru, a to v termínech 9. října,

a současně obdrží odměnu v po-

na delikatesy připravené někte-

ní restauraci, studovnu, kavárnu,

5. listopadu, 12. prosince a 16. led-

době gastronomického zážitku ve

rým z těchto soutěžících žáků,‟

recepci

na 2014.

školním restaurantu Magnificent.

míní radní pro školství Pra-

Přihlášení žáci se rovněž sezná-

hy 8 Martin Roubíček.

mí s naší školou, nahlédnou do

První

nebo

cvičné

ubytovací

zařízení.

Škola

vyslyšela

požadavky

budoucích

zaměstnavatelů a ab-

soukromá

A kdy a kde se mohou třídy

přihlásit?

Přihlášky

můžete

zasílat e-mailem na adresu loji-

vyučovacích hodin, zhlédnou pří-

hotelová škola po-

solventů a nasměro-

nova@pshs.cz, a to nejpozději do

pravu míchaných nápojů (a sami

skytuje již 23 let

vala vzdělávací pro-

20. září. Případné doplňující in-

si nějaký namíchají) či ochutnají

kvalitní

vzdělání

gram k tomu, aby

formace vám ráda podá Andrea

flambované ovoce.

v

hotelnic-

znalosti a dovednosti

Lojínová

„Domnívám

se,

že

uvedená

oboru

tví, čemuž zcela od-

na

telefonním

čísle

žáků splňovaly poža-

606 925 021. Účast v soutěži je

davky současného trhu

zdarma, vítězná třída získá navíc

práce. Kromě výuky a růz-

již zmiňovanou odměnu. Těšíme

soutěž může být pro naše deváťá-

povídá i její vybavení.

ky velmi lákavá, obzvláště v dneš-

Kromě

ní době, kdy mistři kuchařského

vybavených PC, projekční tech-

ných dalších aktivit pořádá škola

oboru téměř dosahují popularity

nikou a ozvučením zde najdete

i dny otevřených dveří pro zájem-

Vyučující První soukromé

filmových hvězd. A třeba za pár

cvičné bary, salonky pro cvičnou

ce o studium stále atraktivního

hotelové školy

standardních

tříd

se na společné setkání.

hernu nahradila česko-anglická školka
Na místě bývalé prodejny Albert a posléze

čích v angličtině,‟ sdělila ředitelka školy

pití nápoje ze zeleného ječmene. Školka má

herny na Podhajských polích zahájila před

Danuše Svobodová. Učitelé používají nej-

i svou rozlehlou zahradu. Celodenní provoz je

několika dny svou činnost nová česko-an-

modernější výukové metody, především

od 7 do 18 hodin, rodiče mohou podle svých

glická mateřská škola Sofia School. Vyu-

interaktivní tabule.

potřeb zvolit i polodenní docházku v určitých

čující, a jsou mezi nimi i muži učitelé, jsou

Děti zapsané k docházce v Sofia School

dnech v týdnu. Školka nabízí také adaptační

plně kvalifikovaní, hovoří česky i anglicky

mají veškeré kroužky v ceně školného. Po

program pro nové školáčky. Maminky se tak

a spolu s nimi ve školce působí rodilí mluv-

šestnácté hodině jsou všechny kroužky i an-

mají možnost důkladně seznámit s prostře-

čí, děti jsou tak v neustálém cizojazyčném

gličtina určeny i pro děti nezapsané v Sofia

dím, které bude jejich dítě navštěvovat ještě

prostředí. „Výsledky jsou naprosto fan-

School. Učitelé dbají na dodržování zdravého

dřív, než podepíší přihlášku do školky a dítě

tastické, děti již po dvou měsících rozumí

životního stylu dětí, od pravidelného čiště-

si postupně zvyká. Podrobnosti najdete na

a hlavně reagují na podněty rodilých mluv-

ní zubů, každodenního pobytu venku, až po

www.sofiaschool.net.

-sos-
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radnice pomůže dětem s poruchami učení
Způsob vzdělávání žáků se spe-

lávacími potřebami poměrně ná-

žáka. Projekt MČ Praha 8 vytvoří

ciálními vzdělávacími potřebami

kladné, jsem velmi ráda, že se

nové metodické podklady a ma-

(SVP) je vizitkou každé společ-

nám podařilo celou záležitost po-

teriály pro výuku a poskytne po-

nosti. Radnice Prahy 8 v reakci na

jmout v širokém záběru, který má

třebné vzdělávání pedagogických

zvyšující se počet dětí, které trpí

potenciál pomoci velkému počtu

pracovníků zapojených škol. Zá-

různými poruchami učení zahájila

dětí,‟ uvedla radní Prahy 8 Marké-

roveň také přivede odborníky do

nový projekt – Centrum péče pro

ta Adamová.

škol k přímé práci s žáky se SVP.

žáky se speciálními vzdělávacími

Dnešním trendem ve vzdělá-

Centrum péče bude zahrnovat

potřebami. Jedná se o naprosto

vání je neoddělovat děti ve výu-

psychologa, speciálního pedago-

unikátní přístup městské části,

ce, ale naopak začlenit do běžné

ga, logopeda a specialistu na in-

jakožto

základních

třídy žáky jakkoli znevýhodněné.

tegraci cizinců. V rámci projektu

škol, k řešení této problematiky

„Doba, kdy byli žáci se SVP vy-

bude podpořeno zhruba 300 žáků

a v rámci celé Prahy nemá obdo-

čleňováni z běžného vzdělávací-

a sto učitelů.

by. Projekt bude probíhat během

ho proudu, je naštěstí minulostí.

MČ Praha 8 si je vědoma, že po-

následujících 18 měsíců a náklady

Našim cílem v rámci diferenco-

třebnost Centra bude přesahovat

ve výši 3,72 milionu korun budou

vaného přístupu k žákům je vy-

i dobu trvání projektu a proto vy-

plně hrazeny z prostředků Evrop-

tvořit takovou učební strategii,

naloží maximální úsilí, aby Cent-

ské unie, konkrétně z Operačního

která jim pomůže se plně inte-

rum fungovalo i nadále a případně

zřizovatele

programu Praha Adaptabilita, pri-

Počet dětí trpících poruchami učení
stále stoupá

oritní osy Modernizace počátečníU Školské zahrady, ZŠ Mazurská,

ho vzdělávání.
Do

projektu

jsou

zapojeny

ZŠ Hovorčovická a ZŠ Palmovka.

grovat do běžné třídy,‟ dodala

zahrnovalo i další základní školy

Adamová.

v Praze 8.

To ale znamená změnu v přístupu učitelů v běžných školách, kdy

následující základní školy – ZŠ

„Přestože je každé řešení spo-

je kladen důraz na individuální

Na Slovance, ZŠ Dolákova, ZŠ

jené se žáky se speciálními vzdě-

přístup a pochopení pro každého

-red-
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Poradna, pozvánka

PrávníK
raDí...

Michaela Šafářová, advokátka
www.vaseadvokatka.cz
info@vaseadvokatka.cz

V tomto vydání se budeme vě-

písemně stvrdit způsob vyřízení

vena jako třicetidenní ode dne

novat otázce reklamací zboží,

reklamace či odůvodnění zamít-

uplatnění reklamace, pokud se

s čímž se většina našich čtená-

nutí reklamace.

prodávající nedohodne s kupujícím na prodloužení této lhůty.

řů nepochybně osobně setkala.

Jde-li o vadu odstranitelnou,

Reklamaci zakoupené věci by

má kupující právo, aby byla bez-

O reklamaci rozhoduje prodá-

měl kupující provést bez zby-

platně, včas a řádně odstraně-

vající. Je-li reklamace zamítnu-

tečného odkladu poté, co vadu

na. Není-li to neúměrné, může

ta, má kupující možnost nechat

zjistí.

kupující

si vypracovat znalecké posou-

Prodávající

odpovídá

žádat

výměnu

věci

zení reklamované vady.

za vadu věci, která se projeví

nebo její součásti. Není-li od-

v průběhu záruční doby. Ta činí

stranění vady možné, lze poža-

u spotřebního zboží 24 měsíců,

dovat přiměřenou slevu z ceny

dopadne ve prospěch kupující-

prodávající

nebo od smlouvy odstoupit.

ho, měl by se s posudkem opa-

může

poskytnout

Pokud

znalecké

posouzení

kovaně obrátit na prodávajícího

záruku po dobu delší. Pouze

Jedná-li se o vadu neodstra-

u použitých věcí může dojít ke

nitelnou, která brání řádnému

a

zkrácení záruční doby, a to na

užívání věci, má kupující právo

nárok, a to navýšený o náklady

12 měsíců.

požadovat

svůj

oprávněný

na výměnu věci nebo na odstou-

spojené se znaleckým posouze-

Prodávající je povinen při-

pení od smlouvy, stejně jako

ním. Pokud ani přes tuto snahu

jmout reklamaci v kterékoli své

v případě, že se jedná o vady

kupujícího není reklamace vy-

provozovně, výjimku pak před-

odstranitelné, které však pro

řízena k jeho spokojenosti, ne-

stavuje situace, kdy prodávající

jejich opakovaný výskyt nebo

zbývá, než uplatnit nárok soud-

v záručním listě stanoví jiné-

větší počet znemožňují řádné

ní cestou, a to prostřednictvím

ho podnikatele, který provede

užívání věci.

podané žaloby či návrhu na vy-

opravu místo prodávajícího.

V případě vady neodstranitel-

Po přijetí věci k reklamaci je

né, nebránící řádnému užívání

prodávající povinen vydat kupu-

věci, pak má kupující nárok na

dání elektronického platebního
rozkazu.

jícímu písemné potvrzení o tom,

její výměnu, přiměřenou sle-

Pro bližší dotazy nás

kdy kupující reklamaci provedl,

vu z ceny věci nebo může od

neváhejte kontaktovat

o jaký druh reklamované vady

smlouvy odstoupit.

na tel. 724 784 302,

se jedná a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující zvolil. Tak-

Výběr řešení reklamace záleží
výhradně na volbě kupujícího.

též po vyřízení reklamace je

Lhůta pro vyřízení reklamace

prodávající povinen kupujícímu

prodávajícím je zákonem stano-

využít bezplatnou on-line
právní poradnu,
případně navštivte
jednu z našich poboček.

jaK se sPravuje česKá rePublIKa?

Mikroregiony
Každý z nás se prakticky každodenně potká-

ekonomické. Jako příklad čistě ekonomického

rických památek. Proto doporučuji všem, kteří

vá s tím, že je Česká republika rozdělena na

svazku „Svazek obcí kanalizace Sloup‟. Na-

pravidelně jezdí do přírody a za zajímavostmi

kraje, obce s rozšířenou působností a jejich

příklad druhým typem je www.mikroregion-

naší vlasti nebo hledají tip na výlet se svými

správní obvody, na města, městyse a obce

osoblazsko.cz. Vzniku mikroregionů a svazků

dětmi, či vnoučaty, hledejte na internetu mik-

a jejich katastry. Mimo tyto územní celky

obcí dost napomohla Evropská unie svými

roregiony a svazky obcí.

existuje ještě jeden typ územního celku, kte-

pravidly pro přidělování peněz. Pokud chtěly

A o čem příště? Rozpustila se sněmovna, če-

rému se říká mikroregion (svazek obcí, sdru-

malé obce dosáhnout na takzvané evropské

kají nás předčasné volby, končí léto, tak něco

žení obcí). O co jde?

peníze, nezbylo jim nic jiného než se sdružit.

vážnějšího. Jak vzniká zákon. Přeji co nejvíc

Platný zákon o obcích 128/2000 Sb. (obec-

Založením svazku mohly obce žádat o dotace

letních dnů, i když už půjde o babí léto.

ním zřízení) dává možnost, aby se obce sdru-

na výstavbu infrastruktury, jako jsou vodovo-

žovaly. Této možnosti využila již řada obcí.

dy či kanalizace.

Důvody vzniku jsou v převážné většině dvojí,

Naštěstí čistě ekonomické důvody vzniku

na jedné straně jde o podporu turistického

jsou v menšině a převládá snaha udržet pro lidi

ruchu a na druhé straně jsou důvody čistě

z jiných lokalit celou řadu zajímavých a histo-

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
ve vyhledávači zadejte mikroregion,
svazek obcí, sdružení obcí
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Beachvolejbalová akademie startuje
Již třetím rokem nabízí Beachklub
Ládví všem nadšencům beachvolejbalu kroužky a kempy pro
všechny věkové kategorie a výkonnostní úrovně. Celoroční tréninky mládeže i dospělých jsou
vedeny

profesionálními

trenéry

a hráči. Přijďte na první dětský trénink zdarma a vyzkoušejte kouzlo
písku a kolektivního sportu. Děti
si od nás neodnášejí pouze dobrou techniku beachvolejbalu, ale
hlavně správné sportovní návyky
a zodpovědnost a poctivý přístup
ke všemu, co dělají. Díky množství
našich svěřenců nabízíme kroužky
pro radost i výkonnostní tréninky.
Přijďte se na nás podívat.
Těší se na vás zkušený tým trenérů Beachklubu Ládví.

I toto léto uskutečnil Beachklub Ládví ve spolupráci s Městskou částí Prahy 8 letní příměstské tábory.
Ve dvou turnusech se v areálu na písku vystřídalo bezmála 150 dětí, které se učily základům beachvolejbalu.
Díky pestrému programu, sluníčku a zejména obrovské ploše písku si kemp užili všichni malí účastníci.

Milovníci in-line bruslení závodili v Karlíně
Zhruba tisícovka lidí se zúčastnila letošního

„In-line festival v Praze 8 byl vynikající

Závody provázelo tropické vedro, více

největší festivalu in-line bruslení v Česku, který

příležitostí pro všechny milovníky bruslení

než 30 stupňů Celsia bylo i na před-

se uskutečnil první srpnový víkend na Rohan-

vystřídat tradiční in-line stezky a projet se

večerní

ském nábřeží. Po oba dny v rámci Kooperativa

přímo v centru, po Rohanském nábřeží v Kar-

tí

LifeInLine Tour se představil nejširší veřejnosti

líně. Zároveň všichni účastníci i diváci zhlédli

ný

„Usain Bolt‟ tohoto trendového sportu, vynika-

ukázky vrcholového provedení tohoto sportu

Petr

jící francouzský závodník a vícenásobný mistr

při závěrečném mistrovském půlmaratonu,‟

a v beatboxu, spolu s ním i iRiders – slalo-

světa Yann Guyader. Závody se uskutečnily ve

uvedl místostarosta Prahy 8 Michal Švarc,

máři mezi kuželkami nebo Točič – tanečník

spolupráci s osmou městskou částí.

který převzal nad akcí záštitu.

na bruslích.

obou

Večerní
dnů

program.
Sejkora,

In-line

byl

i

Divákům
mistr

Party.

rozsáhlý
se

světa

Součás-

doprovodpředstavil
v

hip-hopu

-jf-

Závodů se zúčastnilo
asi tisíc vyznavačů in-line bruslení

Ceny nejlepším závodníkům
předával místostarosta Prahy 8
Michal Švarc (první zleva)
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Libeňský sportovní den seniorů
Jednou
z disciplín bude
i závod ve stále
populárnějším
nordic-walkingu

Atletický oddíl AC Praha 1890 se rozhodl uspořádat něco méně tradičního pro seniory z Prahy 8. Jedná se o 1. ročník Libeňského sportovního dne pro seniory, který proběhne v sobotu 21. září od 10 hodin na stadionu TJ AC
Praha 1890. Pro všechny jsou připraveny atletické i neatletické disciplíny: běhy na 60, 500
a 1000 metrů, hod raketkou, vrh koulí, hod
kriketovým míčkem, hod na koš, skok do dálky, střelba na hokejovou branku, kuželky nebo
1000 metrů nordic-walkingu. Nejde o získávání medailí nebo zdolávání národních rekordů,
ale o překonání sebe sama, o setkání s přáteli
a o nové zážitky.
Startovné činí 50 korun a vybraná částka
bude oddílem navýšena a poukázána některému ze sportovních oddílů, které byly v červnu
zasaženy povodněmi. Přijďte si proto i vy zasportovat, zafandit, setkat se s přáteli. Otcem

Takhle bych to neviděl. Závody jsme vymys-

i v letech příštích a pravidelní účastníci si tak

této myšlenky je předseda oddílu František

leli tak, aby disciplíny byli jak pro sportující, tak

mohou vést záznamy a srovnávat mezi sebou

Zouhar starší.
Už jsme si zvykli na pořádání sportovních

i pro nesportující seniory. Víte, registrovaní atle-

jednotlivé roky. Do kategorií závodníky dělit

ti mají napřesrok soutěží dost, chtěli jsme to po-

nebudeme, nechceme a myslíme, že v tomto

jmout i jinak a tomu odpovídá skladba disciplín.

věku není zapotřebí, aby soutěžili mezi sebou,

dní a nejrůznějších akcí pro děti, proč jste

každý soutěží sám se sebou. Je přece skvělé,

se tedy letos rozhodli k uspořádání této

Jak bude klání probíhat? Musí se všich-

že přijdou, zasportují si, odnesou si dobrý po-

sportovní akce?

ni účastnit všech disciplín, jaké budou

cit, zážitky a vzpomínku na tento den.

Jak bylo řečeno, akcí pro děti jsme pořádali

kategorie?
Jak byste tedy na závěr povzbudil váhající

již spoustu a děti jsou na ně často doprováze-

Každý ze závodníků přijde, zapíše se a do-

ny právě svými prarodiči. Ti se jim celý den vě-

stane startovní kartu, na které budou všechny

seniory, aby přišli a zúčastnili se Libeň-

nují, fandí jim a podporují je. Tak jsme si řekli,

disciplíny zapsané. Vybere si ty, na které se

ského sportovního dne seniorů?

co kdyby jednou děti fandily a podporovaly své

cítí, k těm se přihlásí a k nim také nastoupí na

Ať určitě přijdou závodit, vytvořit diváckou

dědečky a babičky? A nápad byl tu.

start. Po absolvování si své výkony může za-

kulisu či povzbudit své kamarády na startu.

znamenat do karty a mít tak památku na tento

Čeká na ně nevšední zážitek, radost z pohy-

Takže jste se rozhodli uspořádat atletické

sportovní den a hlavně záznam pro další roč-

bu a téměř rodinná atmosféra našeho stadi-

klání pro všechny sportující seniory?

níky. Rádi bychom totiž v této akci pokračovali

onu.

(kaz)
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Joudrs přijímají nové členy do všech týmů
Softbal táhne a stává se čím dál populárněj-

tým, který ještě není o softbalu, ale děti se

pak na tréninku jednotlivých týmů. Nováčky

ší, jak ukázalo červencové mistrovství Evropy

zde věnují především všestrannému sportov-

čeká prima parta, trenéři s reprezentační zku-

žen pořádané bohnickým klubem. A potvrdilo

nímu rozvoji a atletické přípravě. Od sedmi

šeností a také měsíc trénování zdarma.

také, že Joudrs Praha umí vychovávat talenty,

let je však již možno navštěvovat už i spor-

vždyť mezi bronzovými medailistkami ze šam-

tovní týmy:

pionátu bylo hned sedm hráček z Prahy 8.

T ball (přípravka): chlapci a dívky ročníky

Přijďte si softbal vyzkoušet na
ukázkový trénink

2004–2006, tréninky PO, ST, PÁ 15.30-17.00

V rámci Měsíce náborů, projektu webu pra-

mládežnických reprezentací. Ta kadetská

Žáci: ročníky 2001–2003, tréninky ÚT a ČT

hasportovni.cz, do kterého se bohničtí soft-

i žákyňská letos vybojovala s nemalým při-

15.00-16.30

balisté zapojili, si děti mohou softbal nezá-

spěním „Joudrsaček‟ stříbrné medaile na

Žákyně: ročníky 2001–2003, tréninky PO,

vazně vyzkoušet na ukázkových trénincích.

evropských šampionátech svých kategorií,

ST, PÁ 14.45-16.15

Každý zářijový týden (pondělí 9. září, čtvrtek

zastoupení měl klub i na MS juniorek v Kana-

Kadeti: ročníky 1998–2000, tréninky ÚT

19. září a středa 25. září) se koná jeden, vždy

dě. V Joudrs to zkrátka s mládeží umí. Pracují

a ČT 16.30-18.30

od 15.30 do 17.00 hodin. Sraz účastníků je

s dětmi již od nejútlejšího věku. A nyní přijí-

Kadetky: ročníky 1998–2000, tréninky PO,

vždy v 15.15 ve sportovním areálu ZŠ Dolá-

mají nové členy do všech svých mládežnic-

ST, PÁ 17.00-19.00

kova, Praha 8 – Bohnice, na hřišti s umělým

Své zástupce dodávají pravidelně i do

kých týmů.

povrchem. K tréninku vám postačí standardní

Termíny zápisu

sportovní oděv, obuv a pití, softbalové vyba-

V Joudrs se najde místo
pro každé dítě

Zápisy do všech týmů se konají do 12. září

vení bude pro všechny přítomné k zapůjčení

v úterý, středu a čtvrtek od 15.30 do 18.00

zdarma na místě.

Pro nejmenší ve věku od tří do devíti let jsou

hodin v klubovně Joudrs, budova tělocvičny ZŠ

V Joudrs přivítají každého nováčka, který

určeny tři věkové kategorie velmi oblíbené-

Dolákova (vchod zezadu od sportovního are-

má chuť sportovat. Tak neváhejte a přijďte.

ho kroužku Sportování pro nejmenší – Micro

álu), Praha 8 – Bohnice. Po těchto termínech

Více k náborům na www.joudrs.cz

-red-

Florbalová Sparta láká do svých řad
Mladší žáci
Sparty Praha
letos sbírali
týmové
i individuální
trofeje
na turnaji
v Brně

ní soutěže pod hlavičkou České
florbalové unie brázdíme vody
turnajů jak v ČR, tak i zahraničí.
Pravidelná je účast na turnaji Gothia Cup ve švédském Göteborgu.
Všem svým členům umožňujeme nákup florbalového vybavení s výraznou slevou, pořádáme
celosezonní soutěže o sportovní
vybavení – zkrátka o naše členy
se staráme a každý rok přicházíme s novinkami. Nově příchozím
na trénink umožníme zapůjčení
florbalové hole či brankářského
vybavení.
Otevíráme všechny kategorie

Přidejte se k jednomu z nejtradič-

ny hráče. Naše tréninkové metody

ale i na rezervní týmy, kde pod ve-

ročníků 2001 a mladších – mladší

nějších florbalových klubů a na-

mají smysl, budujeme oddíl, který

dením zkušených trenérů mohou

žáci (2001–2002), elévové (2003–

koukněte do zázemí moderního

si navzájem pomáhá a pracuje na

vyrůstat nováčci či skryté talenty.

2004) a přípravka (2005–2006).

sportovního klubu. Sparta Praha

sportovním i lidském rozvoji jed-

Všechny tréninky probíhají v mo-

Pokud máte zájem, kontaktuje

– florbal otevírá tréninkové jed-

notlivců. Hrajeme nejvyšší soutě-

derním areálu na Podvinném Mlý-

sekretářku klubu Veroniku Jelín-

notky pro nové zájemce.

že ve všech kategoriích, sázíme na

ně (Kovanecká ulice).

kovou, tel: 739 323 308, e-mail:

Vyznáváme moderní tréninkové

vlastní odchovance a vytváříme

Dvakrát ročně pořádáme spo-

veronika.jelinkova@sparta-flor-

metody, kde formou herních cvi-

tak jednu velkou rodinu. Zaměřu-

lečné herní odpoledne s hráči

bal.cz nebo webové stránky www.

čení všestranně rozvíjíme všech-

jeme se však nejen na elitní týmy,

A-týmu, mimo klasické sezon-

sparta-florbal.cz.

-red-
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Letní soustředění Školy Taekwon-do Dan-Gun
Děti na
louce
v Horním
Bradle
trénovaly
jedenkrát
denně

Již pojednadvacáté se členové Školy Taekwondo Dan-Gun sešli o prázdninách v Horním Bradle u Seče na letním soustředění. Jako každý
rok se jim na dva týdny stalo útočištěm rekreační středisko Tesla. Soustředění probíhalo ve dvou turnusech. První turnus byl určen
pro děti a druhý pro mládež a dospělé. Děti ve
věku 6 až 12 let cvičily taekwondo jedenkrát
denně v dopoledních hodinách a odpoledne
hrály bodované hry do celotýdenní hry. Děti
během dne procvičovaly nejenom korejské bojové umění taekwon-do, ale užily si i mnoho
her, soutěží a zábavy.
Dětské soustředění je již mnoho let připraveno tak, aby si členové přivezli do Prahy
mnoho nových zážitků a dovedností, tak jak
je tomu u klasických táborů. Každoročně je

Pro dospělé sportovce byl program soustře-

je čeká čtyřdenní soustředění ve Zbraslavi-

soustředění zpestřeno výlety do okolí. Letos

dění zaměřen na zdokonalování jejich technic-

cích, kterého se můžete zúčastnit i vy, i když

byl vybrán jako první výlet návštěva do sou-

kých dovedností v taekwondu a zlepšení jejich

taekwondo zatím netrénujete. Škola Taekwon-

kromého zámku Jemniště, druhý směřoval

fyzické kondice. Pod vedením trenérů pilovali

do Dan-Gun bude pořádat 11. září 2013 nábor

do překrásného skanzenu Veselý Kopec. Na

pravidelně techniky. V rámci fyzické přípravy

nových členů jak pro děti, tak i pro dospělé.

závěr soustředění děti dostaly mnoho dárků

se běh prokládal různými cvičeními, nechybě-

Proběhne mezi 17. a 19. hodinou ve vestibu-

včetně účastnických cen a pohárů pro nej-

lo ani posilování. Letní soustředění není pro

lu Gymnázia Litoměřická 726. Bližší informace

lepší.

taekwondisty poslední v tomto roce. V říjnu

najdete na www.dangun.taekwondo.cz.

-tdg-
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Výročí
Nově narozené děti
ÚNOR 2013

Kulovaná Viktorie

Kubecová Nikola

Rippová Nela

Jubilea

Smékalová Jana

BŘEZEN 2013
Brabcová Eliška

Šperglová Katka
ČERVEN 2013

Kovářová Zora

Marko Lucie a Tereza

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.

Marečková Vanesa

Címl Lukáš

SRPEN 2013

Hromová Adéla
Kraftová Tereza

Daněček Adam

Málek Jiří
Mikešová Karolína

Feistauer Jan
Gruberová Ema

Peškarová Viola
ČERVENEC 2013

Knap Martin

Pilařová Barbora

n Manželé Marta a Josef
Havlíčkovi oslavili dne
16. srpna 50 let společného
života. Gratulujeme!

Wágner Pavel Adam

DUBEN 2013
Bajcurová Ema
Novák Tomáš

Jakubcová Nela
Krsková Elizabeth

Cígl Natanael
Hájková Marie

Strnadová Linda
Švancarová Lilien

Hlaváčková Ella

Smrčková Adéla

SRPEN 2013
KVĚTEN 2013
Ježková Kateřina

Babij Victorie
Horelica Tomáš

Odvárkovi
Josefína a Norbert

Kalina Sebastien

Klírová Nela

Bičík Jan
Kostiuk Matouš

Holzer Tomáš
Gerlová Anna

Kronberg Marek

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

ZÁŘÍ 2013
n Dne
22. září se
dožívá
požehnaného věku
90 let paní
Helena
Hemelíková, dlouholetá, obětavá
náčelnice a cvičitelka
Sokola Kobylisy. Zdraví,
štěstí, zdar a sílu upřímně
přeje věrná Garda Sokola
Kobylisy.
n Dne
22. září
2013 se
dožívá
90 let
paní
Zdenka
Zemanová.
Do dalšch let naší
mamince, babičce
a prababičce hodně zdraví
a duševní pohody přeje
celá rodina.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (snadné)

Znění tajenky z minulého čísla: Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí
Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8: Libeň – zmizelý svět, jsou:
Alexander Müller (Praha 8), Petr Bores (Praha 8), Ivana Jablečníková
(Praha 8), Jitka Holešová (Praha 3), Antonín Martínek (Praha 9),
Eliška Afanová (Praha 8), Jiří Pták (Praha 8), Blanka Svobodová (Praha 8),
Daniel Hoda (Praha 8) a Milan Libich (Praha 8).
Správné znění tajenky ze zářijového čísla nám zašlete nejpozději
do 30. září 2013 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Deset vylosovaných
výherců obdrží knihu
o Praze 8: Karlín nejstarší předměstí
Prahy, vydanou
Muzeem hl. m. Prahy
ve spolupráci s odborem
kultury ÚMČ Praha 8.
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Inzerce
MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Kontakt: tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz
JESLE ŠKOLKA KORÁLEK –
CELODENNÍ PÉČE O DĚTI OD 1 –
4 LET. Provozní doba po – pá 8.00
18.00 hod. Cena za měsíc 8000 Kč.
Čistička vzduchu se stabilizátorem
a s fotokatalyzátorem. Denně
čerstvé ovoce a zelenina. Bezpečné
a hezké prostředí. Výborné
reference. Individuální přístup,
bohatý program, malý kolektiv.
www.jesleskolkakoralek.cz
Šaldova 8, Praha 8 – Karlín.
Tel.:+420 605 132 696.
NABÍZÍM PRÁVNÍ SLUŽBY
a zastoupení při převodech
nemovitostí, vč. depozita a ověření
podpisů. JUDr. Lenka Rivolová,
advokátka, AK Praha 8 Libeň,
tel.: 602 250 836.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.
OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, LCD,
DVD, CD, videa, gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop,
tel.: 603 45 35 29.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
ŘEZ STROMŮ. ZAHRADY.
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551.
HODINOVÝ MANŽEL.
Drobné i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 50 76 00.
PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ – montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Tel.: 603 93 70 32. Vladimír Tymeš.
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%.
Tel.: 604 20 77 71.

INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ.
Opravy a montáž vodovodních
baterií, WC, umyvadel, van, el.
ohřívačů, připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00,
14.00 – 18.00. Tel.: 724 060 603.
HÁJEK ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK.
Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domků,
nebytových prostorů apod. Praha
a okolí. Tel.: 777 670 326.
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.
ŠICÍ STROJE – OPRAVY
A PRODEJ. Opravy všech značek
šicích strojů a overlocků. Revize
a opravy elektrospotřebičů a nářadí.
Autorizovaný servis Singer, Klapkova
74, Praha 8. Tel.: 272 773 079,
www.singerservis.cz
KOUPÍM BYT A DŮM KDEKOLI
V PRAZE. 1+kk, 1+1, 2+kk,
2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.
Platba možná hotově do 48 hodin!
Tel.: 607 110 477.
HODINOVÝ MANŽEL –
profesionální pomocník pro opravy,
montáže, údržbu a další pomoc ve
vaší domácnosti, na zahradě, chatě
nebo v kanceláři.
Tel.: 736 14 09 42.

OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA,
montáž na míru. Tel.: 602 273 584.
NABÍZÍM MALÍŘSKÉ a lakýrnické
práce + štukování, stěrkování. Tel.:
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 449, Praha 8
– návrhy oděvů, šítí na míru,
potahování knoflíků, opravy, úpravy,
profesní oblečení. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 91 02 46.
INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA. Tel.:
233 551 973, mob. 728 324 916.
HODINOVÝ MANŽEL –
řemeslné práce v domácnosti.
Tel.: 774 908 240.
INSTALATÉR. PRÁCE, obklady,
zed. rekonstrukce, byt, dům.
Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz.
VEŠKERÉ ÚKLIDOVÉ
A ZAHRADNICKÉ PRÁCE –
LEVNĚ. Tel.: 604 512 297.
ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:
malování, instalatérské, zednické aj.
domácí práce. Tel.: 602 835 102.
SOUKROMÉ LEKCE ANGLIČTINY
A NĚMČINY. Tel.: 739 677 891.
ZAHRADY, trvalkové záhony, údržby. www.zahradyrevit@seznam.cz.
Tel.: 604 928 069.
KOUPÍM FELICII.
Tel.: 602 123 253.

KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy
na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.
TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí výrobu
i menšího nábytku, kuch. linek
či opravy v domácnosti či chatě.
Tel.: 775 034 757.
!! STĚHOVÁNÍ !! Stěhování
všeho druhu, odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Tel.: 777 227 840.
ZNALECKÉ POSUDKY – bytů, rd,
chat, garáží a pozemků pro účely
daňové a dědické, rychle a levně.
Eduard Hölzel, 602 618 470.
holzel@centrum.cz
PŘEVODY BYTŮ DO
VLASTNICTVÍ, prohlášení
vlastníka, stanovy BD
dle nového OZ, zakládání SVJ.
Tel.: 724 304 603.
ELEKTROPRÁCE VŠEHO DRUHU,
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.:
284 687 436, mob.:602 881 859.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE,
nástřik tapet a drobné zednické
opravy, výhodné ceny.
Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 432 476.
PROVEDEME VERTIKUTACI
vašeho trávníku naším
vertikutátorem. Tel.: 724 006 275.

FABII, OCTAVII – koupím horší
i havarovanou. Tel.: 602 889 740.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a nábytku
extrakční metodou. Zkušenosti,
rychlá reakce. Tel.: 724 006 275.

!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, SKLEP,
POZŮSTALOSTI, ODVOZ
starého nábytku k likvidaci.
Tel.: 777 22 78 40.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE P-8. Doprava a rozpočet
zdarma. Kvalita, spolehlivost.
Tel.: 723 984 693.

SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
naší technikou. Tel.: 724 006 275.

JESLE ŠKOLKA KORÁLEK,
www.jesleskolkakoralek.cz výborné
reference. Tel.: 605 132 696.

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

KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
NÁTĚRY. Kvalitní opravy i nové
střechy. Tel.: 605 350 665.
www.strechyjarnov.cz.

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

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE,
nástřik tapet a drobné zednické
opravy, výhodné ceny.
Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY,
SEKÁM. Tel.: 603 833 107.
HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy a úpravy
v bytech a domech, pokládka podlahových krytin, truhlářská výroba,
sádrokarton, malování, obkladačské
práce a jiné. Tel.: 773 168 170.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU,
zaměření, konzultace, doprava
zdarma. Tel.: 775 130 866.
POLIMONT PRAHA. Výroba,
opravy nábytku za rozumné ceny.
Tel.: 774 443 485. www.polimont.cz

ÚKLIDOVÁ FIRMA, mytí oken,
úklid po rekonstrukci a po malování.
Tel.: 724 006 275.
ČISTÍME KOBERCE, postele,
matrace, sedačky, křesla a židle
mokrou metodou profi stroji Karcher
– zbavte se prachu a roztočů, které
nevidíte, ale pořád jsou s vámi.
Rychle, kvalitně, levně. Doprava
Praha 8 ZDARMA. Objednávky
na tel.: 777 717 818.
www.cistimekoberce.cz.
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HLEDÁM GARS. – 2+1 v Praze
max do 11 000 nebo 3+kk – 4+1 do
13 000 vč. popl. Tel.: 603 257 202.
PSÍ SALON – NOVÁ ADRESA
Praha 8 Bohnice, vchod Lodžská –
bus Odra. www.salonpelisek.cz. Jork
200,- Kč – 250,- Kč, malí chlupáči
do 300,- Kč. Tel.: 608 535 892.
HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ
A RYTMIKY PRO DOSPĚLÉ
I DĚTI. Tel.: 737 667 904.
PŘIJÍMAČKY HRAVĚ
– na osmiletá gymnázia – každá
druhá sobota říjen – prosinec –
24 vyuč. hodin. Malá skupina cena
2400,- Kč, jiná forma možná.
Tel.: 725 826 306, 723 333 958.
POTŘEBUJETE PRO VÁŠ DŮM
ŠTÍTEK – průkaz energetické
náročnosti budovy?
Volejte: 604 634 243 – Francová.
UČENÍ, DOUČOVÁNÍ,
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY,
náprava dys poruch, angličtina –
zkušená lektorka, nízká cena, dobrá
dosažitelnost, ověřené výsledky.
Více na www.barvicka-uceni.cz,
tel.: 606 418 972.
ZDRAVOTNÍ SESTRA – hledáme
ZS, dvousměnný provoz, bez víkendů, na oddělení mužů, zkrácená
prac. doba, vhodné pro aktivní
důchodce, od 09/13. Pracoviště: Sanatorium Achillea, Praha 8, Libčická.
Písemné nabídky zašlete prosím na:
dlabola@achillea.cz.
ÚKLID DOMU – hledáme spolehlivou paní na úklid dvou rodinných
domů v obci Praha 8 – Chabry a Čimice, pravidelně 1x v týdnu. Spolehlivost a bezúhonnost podmínkou.
Stručný životopis prosím zašlete na:
blazaninovaj@seznam.cz.

ZMĚŘENÍ ÚROVNĚ
PŘEKYSELENÍ TĚLA a chybějících
minerálů i vitaminů ve výživě.
Vhodné po porodu, při nadváze
a únavě. Tel.: 608 155 338.
www.phzazrak.cz.
HLEDÁM PRONÁJEM BYTU
NA P8, ale může být i jinde –
především u MHD. Jsme 2 osoby.
Děkuji. Tel.: 774 514 241.
NABÍZÍM PRONÁJEM 2 BYTŮ NA
P8. 1+kk za 8500,- Kč a 2+kk za
10 000,- Kč. Tel.: 777 260 333.
DĚTSKÉ CENTRUM POD SMRKEM,
nedaleko vozovny Kobylisy, zavedená rodinná školička pro děti už od
2 let, s rytmikou, klidné místo se zahrádkou, zdravotnický personál, plus
kroužky: angličtina, balet, keramika,
rytmika, hudební škola Yamaha a výtvarný kroužek. Tel.: 724 02 12 43,
e-mail: pod-smrkem@centrum.cz,
www.pod-smrkem.cz. PŘIJĎTE SE
K NÁM PODÍVAT!
IND. VÝUKA NĚMČINY,
LOGOPEDIE, OBRAZY NA MÍRU
pro lidi i zvířata – aut. kresba,
léčení metodou RUŠ a INEH.
www.duhovyposel.blog.cz.
Tel.: 728 818 565.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, pátrání
po osobách. Tel.: 602 35 44 88.
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz.
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
GALVANICKOU ŽEHLIČKOU
pro vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní
za zaváděcí cenu 600,- Kč. Karlín.
Tel.: 602 288 444.
GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ
K PRONÁJMU V UL. KŘIŽÍKOVA.
Tel.: 602 288 444.
KOUPÍM BYT V PRAZE 8. Přímo
od majitele. Tel.: 604 617 788.
HLEDÁM DOUČOVÁNÍ K PŘIJÍM.
ZK. NA SŠ – SCIO 4leté G.
Tel.: 777 654 513.

MALÍŘSTVÍ, LAKÝRNICTVÍ, BP.
Tel.: 728 827 827.
HLEDÁM PRÁCI. PRAXE
– ADMINISTRATIVA, MS
OFFICE, FAKTURACE, SKLAD,
INTRASTAT, DOPRAVA, AJ.
Tel.: 728 585 749.
MALÍŘI, TAPETÁŘI, ŠTUKATÉŘI.
Malování od 20,- Kč/m2, štukování
od 80,- Kč/m2. Pokládka plovoucích
podlah. Tel.: 721 687 726.
PĚKNÁ, ZRALÁ,
REPREZENTATIVNÍ
HOSPODYŇKA HLEDÁ PŘÍTELE
– pořádného chlapa do 65 let,
spořádaného, čilého, věrného,
řidiče, nekuřáka, nealkoholika.
ZKRÁŠLÍME SI ŽIVOT.
Tel.: 777 892 055.
KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI,
DĚTI. Důchodci a ženy
na mateřské –10%. Stříhání bez
mytí 60,- Kč, dámy od 75,- Kč.
Praha 8 – Čimice, Okořská 38.
Tel.: 233 556 612, 606 752 053.
www.kadernictvi-mvasickova.cz
OBCHOD S VYBAVENÍM
KOUPELEN – rozváží zboží po
Praze zdarma. www.kera-praha.cz.
Tel.: 603 574 112.
PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA
BYTY V PRAZE. Menší byt pro
dceru, 1 – 2 + 1 a větší pro sebe
3 – 4 + 1. Platba hotově. Na
vystěhování nespěchám, vyplatím
dluhy či exekuce. Lze i před
privatizací. Tel.: 608 661 664.
NABÍZÍME PRONÁJEM
NEBYTOVÉHO PROSTORU –
KADEŘNICTVÍ – (VYBAVENO).
Praha 8 – Bohnice. Měsíční poplatky
4900,- Kč. Tel.: 602 395 531.
NABÍZÍME PRONÁJEM
NEBYTOVÉHO PROSTORU –
přízemí, vlastní vchod, plocha
30,94 m2. Měsíční poplatky 4400,Kč. Tel.: 602 395 531. Praha 8.

PRODÁM GARÁŽ Praha 8 Libeň,
Na Hájku. Cena dohodou.
Tel.: 730 697 122.
PŘENECHÁM ZAVEDENOU ZUBNÍ
ORDINACI na zdrav. Středisku
PREVENTA. Smlouvy se ZP.
Tel.: 721 253 685.
ANGLIČTINA – KONVERZACE –
DOUČOVÁNÍ. Byl jsem 10 let v GB.
Tel.: 603 908 249.
ŽEHLENÍ VČETNĚ DOPRAVY. Tel.:
608 221 626, www.zehleniplus.cz.
PRVNÍ MAJ. PR. FAVORIT, XII
89, 44 t. km., ko. serv., STK, cena
dohodou. Tel.: 284 690 607.
SEVERNĚ OD PRAHY 8, v obci
Zdiby prodám parcelu na RD,
956 m2, cena 1190,- Kč/m2. Sítě na
okraji pozemku. Tel.: 602 312 212,
602 215 014.
PRODÁM 2 GARÁŽOVÁ STÁNÍ
V OV, v novostavbě domu
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.
Cena za obě stání 299 000,- Kč.
Tel.: 603 113 113.
PRONAJMU DLOUHODOBĚ
GARÁŽ v ulici Davídkova, Praha 8.
Tel.: 603 299 010.
CCA 8000,- ZAPL. za zlatou
ruskou minci 10 Rb., min. 6000,za st.svatovacl. dukát. Koup. st.
stř. předměty, zl. šperky atd. kval.
obrazy čs. mistrů. INTERANTIK
Pha 9, Pod pekárnami 3.
Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
Nákup út až pátek.
MASÁŽE LÁDVÍ – klasická,
čínská, láv. kameny, baňky, moxa,
Dornova metoda, kineziotaping,
lymfodrenáž. Tel.: 284 688 918,
608 056 067.
VÝKLAD TAROT. KARET.
Astrologická poradna.
www.astrojana@seznam.cz.
Malečková, tel.: 603 910 103.

(Placená inzerce)

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK,
redakční systémy, e-shopy, grafické
práce, domény, webhosting, vývoj
softwaru, jitka–vachtova.cz
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