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Vážení spoluobčané,
asi každý, kdo jel koncem července Čimickou 

ulicí u Podhajských polí, musel kroutit hlavou 

nad změtí čar na silnici, které tam najednou 

vznikly. Ještě předešlý den dvouproudová silni-

ce se změnila na něco mezi šikanou na závodní 

trati a nevybarveným papírem z omalovánek.

Nepochopitelná zúžení vozovky, cyklistické pruhy, které nikde nezačí-

nají ani nekončí, a další podivné čáry. Smutné je, že když žádáme TSK, ja-

kožto firmu patřící hlavnímu městu Praha, o opravy některých komunikací 

plných děr, dozvíme se, že nejsou peníze. Pak ale člověk zjistí, že peníze 

jsou, ale jenom na podobné výmysly znesnadňující život nejen místním. 

Nedokončená změť starých a nových čar byla navíc na místě po-

nechána bez jakéhokoli značení. Z klidné silnice se tak fakticky stal 

nepřehledný úsek, kde jde o zdraví. Takto vypadá skutečné plýtvání 

veřejnými financemi. Brzy se naštěstí podařilo vyjednat odstranění no-

vého vodorovného značení a upuštění od záměru. Tato situace je jas-

ným příkladem, že o dění v městské části by měla rozhodovat zejména 

sama MČ, a nikoli magistrát nebo jím zřizované společnosti.

Obraťme ale list. Rád bych zde pogratuloval českým softbalistkám 

k zisku bronzových medailí na mistrovství Evropy, jež se v červenci 

konalo v Bohnicích. Doufám, že nejen díky krásné hře českých repre-

zentantek, ale i povedené organizaci turnaje a velké návštěvnosti, se 

na našem území najde mnoho dětí a mladých, které zrovna tato akce 

inspirovala či postrčila k hlubšímu zájmu o sport či přímo o softbal.
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Zpravodajství

Městská část Praha 8 připravila no-

vou verzi webových stránek, která je 

uzpůsobena mobilním zařízením, tedy 

především chytrým telefonům a table-

tům. Mobilní verze, jež je dostupná 

na adrese http://m.praha8.cz, nabíd-

ne veškerý obsah stávajících strá-

nek v upravené a přehledné podobě 

a návštěvníkům webu tak zjednoduší 

a zpříjemní prohlížení jeho obsahu.

„Spuštěním mobilní verze reagu-

jeme na čísla statistik, ze kterých 

je patrný pozvolný a trvalý růst po-

čtu návštěvníků z mo-

bilních zařízení,‟ řekl 

radní Prahy 8 Tomáš 

Slabihoudek. „Uživate-

lé mobilních zařízení se 

nyní k informacím na 

našich stránkách dosta-

nou mnohem rychleji 

a pohodlněji,‟ dodal.

Web byl testován na různých doty-

kových zařízeních a telefonech. Strán-

ky by měly být dostupné i majitelům 

starších zařízení, primárně jsou však 

laděny na nové technologie. Díky 

odkazu „Mobilní verze‟ umístěnému 

v záhlaví stránek, se z klasické verze 

stránek budou moci přepojit i uživate-

lé stolních počítačů a notebooků.

Vývoj mobilní verze jejím spuště-

ním nekončí. Nadále se budeme snažit 

rozšiřovat její funkčnost na různá za-

řízení, včetně těch, která už pomalu 

ztrácejí krok s dobou. 

Uvítáme jakýkoli pod-

nět týkající se funkč-

nosti stránek, jejich 

ovladatelnosti, vzhledu 

a tak dále. Vaše pod-

něty a ohlasy zasílejte 

na webmaster2@pra-

ha8.cz. -red-

Radniční web má mobilní verzi

Farmářské trhy nabídnou ryby a víno
Milovníci ryb a vína by si neměli 

nechat ujít „speciální vydání‟ Kar-

línských farmářských trhů. V so-

botu 14. září budou zástupci spo-

lečnosti CatchMe filetovat tuňáka, 

firma rovněž rozšíří sortiment 

o krevety na různé způsoby. 

„Navazujeme na loňský rybí 

speciál, který slavil mezi lidmi vel-

ký úspěch. Tentokrát nebude tak 

okázalý, ale trošku jiný. V podsta-

tě chceme tento rybí speciál více 

otevřít veřejnosti, třeba i těm, 

kteří mají z úpravy ryb a moř-

ských plodů obavy,‟ sdělila zá-

stupkyně starosty Prahy 8 Vladi-

míra Ludková.

Návštěvníci si budou moci od-

nést i vytištěné recepty rybích 

pokrmů, které jim zachutnaly. 

Na rybí speciál naváže Parková 

párty k desátému výročí založení 

Centra pro integraci cizinců (pů-

sobí v DDM Karlínské spektrum), 

spojená s hudebními vystoupení-

mi, ochutnávkou exotických po-

chutin, uskuteční se také soutěž 

Czeburek open.

O čtyři týdny později, 12. října, 

mohou lidé v Karlíně navštívit far-

mářské trhy ve znamení vína. Po 

loňském úspěchu se akce usku-

teční opět ve spolupráci s Wine-

club.cz a Mon Rouge Pif. Ochut-

náte například skvělá vína Pierre 

Richard - Chateau bel Eveque. 

Vinařství slavného herce Pierra 

Richarda se nachází na poloos-

trově sv. Martin, kde je obhos-

podařováno 17,5 hektaru vinic 

v zařazení AOC, jejichž výnosy ne-

přesahují 25 až 30 hl/ha při produkci  

80 tisíc lahví ročně. Výhradně ruční 

sběr, tradiční zpracování, původní 

technologie a v neposlední řadě 

vlastní výroba dubových sudů činí 

z tohoto vinařství jednoho z po-

sledních typických představitelů 

regionu. Vinařství Pierra Richarda 

je držitelem několika významných 

domácích i zahraničních ocenění. 

Dalším známým vinařstvím, které 

se bude ucházet o vaši přízeň, je 

Chateau de Tigne - Gerard Depar-

dieu. Historicky úspěšné vinařství 

ze 13. století se nachází ve stej-

nojmenné obci, která leží v údo-

lí řeky Loiry v oblasti Anjou a je 

ozdobeno bitvami zjizveným hra-

dem. Současným sklepmistrem je 

Philippe Polleau tvořící vína v úzké 

spolupráci s Gerardem Depardieu, 

který dává konečný souhlas vínům 

před jejich uvedením na trh.

Na své si přijdou i milovníci 

dobrého jídla, budete moci ochut-

nat gastronomii restaurace Mon 

Rouge Pif. Dalším a zároveň po-

sledním letošním speciálem bude 

30. listopadu předvánoční trh. 

Zde budou k dostání různé ruko-

dělné výrobky, které jistě potěší 

vás i vaše blízké. Můžete se těšit 

na tradiční zboží spojené s adven-

tem, které většinou nabízejí přímo 

jeho výrobci.  -jf-

Loňský rybí speciál měl u návštěvníků velký ohlas

Bazén na Šutce je do 21. srpna zavřený

Aquacentrum Šutka bude od 5. do 21. srpna pro veřejnost 

uzavřeno. Důvodem je odstávka vody a nutné technické 

úpravy areálu. „Stavební úpravy jsme naplánovali na srpen 

především z důvodu odstávky teplé vody v Praze 8. Pro-

to jsme ji spojili s drobnými stavebními úpravami, jakými 

jsou doplnění zábradlí v dětském bazénku, nátěry různých 

ploch, úprava plochy pro vozíčkáře na tribuně a podobně,‟ 

informovala zástupkyně provozovatele akvaparku Monika 

Švarcová. -vk-

Soutěž o nejhezčí prázdninový deník je tu
Také letos se děti do 15 let mohou zúčastnit soutěže o nej-

hezčí prázdninový deník, kterou pořádá MČ Praha 8. „Sou-

těž jsme vyhlašovali v předchozích letech s tím, že jsme 

jedenkrát udělali pauzu. Děti si ji ale ihned vyžádaly znovu. 

Soutěž o nejhezčí prázdninový deník se tak stává letní klasi-

kou,‟ uvedla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludko-

vá. Podle pravidel soutěže se do deníku může psát, kreslit, 

lepit i používat nejrůznější techniky s tím, že hodnocena 

bude především tvořivost. Termín pro zaslání vytvořených 

deníků je 30. září 2013. -hš-

Krátce
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Zpravodajství

Neposekané pozemky radnici nepatří
Městské části Praha 8 náleží přes 

200 hektarů zelených ploch, o kte-

ré je potřeba se nepřetržitě starat. 

Není tedy divu, že Odbor životní-

ho prostředí dostává na toto téma 

mnoho dotazů od občanů, popří-

padě stížností na „zanedbanou‟ či 

neposečenou zeleň. Je však nutno 

si uvědomit, že ne všechna zeleň 

v Praze 8 samotné městské čás-

ti patří. Mnoho zelených ploch je 

v cizím vlastnictví, patří soukrom-

níkům, hlavnímu městu, dopravní-

mu podniku či TSK. V určitých mís-

tech radnici neupravená vegetace 

a neposečené louky v cizím ma-

jetku dělají problém, který nemá 

jednoduché řešení.

„Vzhledem k naší náležité péči 

o vlastní pozemky se dostáváme 

do poměrně kuriózní situace, kdy 

může kterýkoli občan snadno ro-

zeznat pozemky městské části od 

mnoha ostatních pouhým okem 

a nebude k tomu ani potřebovat 

katastr nemovitostí,‟ zamýšlí se 

starosta Prahy 8 Jiří Janků a po-

kračuje: „Místa v naší správě jsou 

totiž na rozdíl od ostatních vždy 

posekaná a upravená.‟

Krom ploch vlastních se Praha 8 

stará v některých případech také 

o vybrané magistrátní pozemky, 

například v blízkosti dětských 

hřišť.

Travnaté plochy patřící měst-

ské části projdou v průběhu kaž-

dého roku celkem šesti sečemi, 

které travinám nedovolí vyrůst 

natolik vysoko, aby to mohlo 

občany obtěžovat. Drobné pro-

blémy se ale mohou vyskytnout 

zjara, kdy rychle rostoucí tráva 

a promočená půda občas nedovo-

lí takovou frekvencí seči, jaká by 

byla potřeba. 

Zeleň nejsou pouze trávníky, 

ale též keře, živé ploty a stromy. 

Standardně probíhá zástřih keřů, 

které spadají pod městskou část, 

a to jedenkrát ročně. V místech, 

kde by však rostoucí  vegetace 

omezovala občany či ohrožovala 

dopravu, se zastřihává i vícekrát.

Péče o stromy pak funguje ne-

přetržitě. Výsadba probíhá pře-

devším zjara a na podzim, proto-

že v tomto období to má sazenice 

s uchycením nejsnazší. V průbě-

hu roku jsou pak prováděny růz-

né řezy, například zdravotní či 

bezpečnostní. Zdravotní řez, pro 

který je vhodné vegetační obdo-

bí, pomáhá udržovat zdravotní 

stav stromu a do budoucna zvy-

šuje jeho provozní bezpečnost, 

odstraňují se při něm nevhod-

ně rostoucí či umírající větve. 

O bezpečnost jde i ve druhém 

jmenovaném případě, tedy řezu 

bezpečnostním. Ten se provádí 

v době léta, kdy lze snadno ro-

zeznat mezi zdravými větvemi 

ty suché. Též se odstraňují části 

stromu zlomené či jinak mecha-

nicky poškozené. -jh-

Neposekaný privátní pozemek v Mazurské ulici na bohnickém sídlišti O trávník kolem dětského hřiště v Pomořanské ulici se stará obec

Bodláčí porost u autobusového nádraží Palmovka patří dopravnímu podniku 
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Zpravodajství, pozvánky

V druhé polovině září se otevře již druhé 

Centrum aktivizačních programů pro seniory 

Prahy 8. Začne fungovat v přízemí Poliklini-

ky Mazurská a díky samostatnému vchodu 

z boční části polikliniky bude zcela nezávislé 

na chodu objektu. Návštěvníci v něm najdou 

příjemný prostor se třemi místnostmi pro re-

laxaci, cvičení, tvořivé aktivity, přednášky 

a přístup k počítači. Díky oplocení areálu se 

nabízí i možnost venkovního posezení, kde 

navíc budou umístěny cvičební stroje, které 

jsou známé i z jiných koutů Prahy 8.

Nové centrum si klade za cíl navázat a na-

bídkou doplnit stávající centrum v Burešově 

ulici. Na druhou stranu se jedná o zcela nově 

připravený prostor v místě, kde dosud podobná 

nabídka chybí, i proto může nové centrum při-

nést novou kvalitu pro volný čas nejen seniorů. 

„Centrum v Burešově ulici, kterému se neřek-

ne jinak než CAP, navštěvuje velké množství 

právě bohnických obyvatel a mnozí další by 

rádi, nicméně u seniorů hraje více než u jiných 

skupin obyvatelstva velkou roli vzdálenost 

a bezbariérovost. Navíc stávající CAP ani po 

svém rozšíření kapacitně nestačí, což dokládá 

několik stovek členů,‟ informovala zástupkyně 

starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. 

CAP Mazurská bude první půlrok fungovat 

dva týdny do měsíce a o následném provozu 

rozhodnou potřeby jeho návštěvníků a mož-

nosti samotného centra, které organizačně 

spadá pod Obvodní ústav sociálně zdravot-

nických služeb (www.ouss8.cz). Stejně jako 

stávající CAP i nové bohnické centrum by rádo 

využilo ochoty dobrovolníků, bez nichž by jeho 

existence byla velmi obtížná. „Dobrovolníci 

jsou duší i tělem našeho prvního centra a jen 

díky nim se daří pravidelně nabízet tak krásný 

a bohatý program. Velmi bych si přála, aby si 

i bohnické centrum nalezlo jejich srdce a oni 

mu pomohli vdechnout život. A mám radost, že 

v tuto chvíli mohu slíbit například korálkování 

a aranžování,‟ řekla Ludková, která začala jed-

nat i se školami o možnosti jejich zapojení. 

Velkou pomocí pro vznik nového centra je 

i dar společnosti IMMUNIA, která sídlí v Karlí-

ně a nově právě i v Poliklinice Mazurská, v níž 

nabídne další rozšíření služeb v alergologicko- 

-imunologické oblasti. „Dar společnosti bude 

využit na vybavení centra pro seniory a snad 

bude inspirací i pro další, protože péče o senio-

ry není pouhou povinností, ale životní samo-

zřejmostí nás všech,‟ sdělila Ludková.

Budova polikliniky prošla v loňském roce re-

konstrukcí pláště a otopné soustavy, což při-

neslo snížení nákladů na energie. „Na opravu 

polikliniky jsem až na výjimky zaznamenala jen 

pozitivní ohlasy. Přeji seniorům, aby se v no-

vých prostorách cítili dobře a centrum hojně 

navštěvovali,‟ uvedla radní Prahy 8 Markéta 

Adamová.  

Program nového centra uveřejníme v zářijo-

vém vydání Osmičky.

Jak se do CAP Mazurská dostat? Při použití 

MHD jeďte do zastávky Krakov (linky bus 102, 

177, 202 a 236) nebo Poliklinika Mazurská (linky 

bus 144, 177 a 202). Z obou zastávek je to k bu-

dově polikliniky jen několik desítek metrů. -jf-

Otevření centra pro seniory se blíží

IMMUNIA, spol. s. r. o.
Centrum prevence  

a léčby alergií a poruch imunity
Křižíkova 147/77, 186 00 Praha 8

n  nestátní zdravotnické zařízení 
s ambulantní a laboratorní složkou

n  činnost je zaměřena na diagnostiku, 
léčbu a prevence alergických onemocnění 
a chorob rozvíjejících se na podkladě 
poruch imunity

Práce na 
vybudování 
nového centra 
jsou v plném 
proudu
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Doprava, pozvánky

Loni na podzim došlo v Karlíně k nové organiza-

ci dopravy spočívající zejména v plošném sníže-

ní rychlosti na 30 km/h (Tempo 30) a k uvedení 

obousměrného provozu pro cyklisty v jedno-

směrkách. V průběhu letošního jara vypracova-

la společnost AF-Cityplan dopravní studii, v níž 

změny organizace dopravy na daném území 

posoudila a vyhodnotila jejich vlivy. 

„Obecně lze konstatovat, že nová organiza-

ce dopravy má jednoznačně pozitivní vliv na 

dopravní obsluhu oblasti Karlína pro cyklisty 

a v kombinaci se zavedením Tempa 30 se zvý-

šila bezpečnost dopravy. Omezením rychlosti se 

zvýšila bezpečnost zejména cyklistické a pěší 

dopravy,‟ píše se ve studii. Podle ní je v Karlíně 

cyklistická doprava hojně rozšířena a  cyklisté 

využívají obousměrný provoz v páteřních komu-

nikacích Křižíkova a Sokolovská, ale i mimo ně. 

„Velmi pozitivní pro snadnou orientaci jsou 

piktogramy cyklistů na vozovce v opačném smě-

ru provozu automobilové dopravy. Piktogramové 

koridory pro cyklisty navíc naznačují stopu prů-

jezdu nejen cyklistům, ale dávají informaci také 

motoristům jedoucím v protisměru o možném 

výskytu cyklistů, čímž je pro ně samozřejmě za-

jištěna vyšší bezpečnost,‟ tvrdí zpráva. 

Negativem je například nedodržování třice-

tikilometrové rychlosti v Pernerově ulici a s tím 

související neochota řidičů zpomalovat před 

křižovatkami s předností zprava. Problémem 

je i špatné parkování - v některých oblastech 

je cyklokoridor blokován vozidly odstavenými 

podélně v druhé řadě. Týká se to především 

ulic Šaldova, Křižíkova a Vítkova. 

„Vážíme si vesměs pozitivních reakcí, a to ne-

jen od analytiků, ale především od občanů do-

tčené oblasti. Tempo 30 se po roce obyvatelům 

Karlína vžilo. Konstatované nedostatky chceme 

co nejdříve, přesně dle doporučení, odstranit,‟ 

řekl místostarosta Michal Švarc, který má do-

pravu v Praze 8 v gesci.

Radnice například chystá sjednocení doprav-

ního značení, to znamená navrácení značek 

IP4b (Jednosměrný provoz) a výměna značek 

B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) 

zpět k B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel) s dodat-

kovými tabulkami E13 (S výjimkou cyklistů). 

V Pernerově ulici se na vozovce objeví zna-

čení upozorňující na křižovatky. „U vjezdů do 

oblasti doplníme na informační tabule text 

o dodržování přednosti zprava. Vše bude hoto-

vo v nejbližších měsících,‟ informoval Švarc.

Osmý obvod hodlá v Karlíně zavést novou 

koncepci parkování, která by napomohla řeše-

ní tohoto problému. V současnosti se projekt 

zpracovává.  -red-

Radnice má analýzu dopravních změn
Informační 
tabule 
se staly 
nedílnou 
součástí 
karlínské 
obytné zóny
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Softbalové mistrovství, pozvánka

Červencový evropský šampio-

nát softbalistek byl pro Prahu 8 

opravdovým svátkem sportu. 

Bezchybná organizace, silná me-

diální podpora a propagace, krás-

né letní počasí, netradičně vysoká 

návštěvnost a báječná atmosféra 

při zápasech české reprezentace 

se skvělým závěrem, kterým byl 

zisk bronzové medaile pro Českou 

republiku. 

Tak by se v krátkosti dalo 

charakterizovat právě uplynulé 

XVIII. Mistrovství Evropy v soft-

balu žen, které uspořádali boh-

ničtí Joudrs ve svém areálu při 

ZŠ Dolákova. Podle hodnocení 

mnoha odborníků nejen ze soft-

balového prostředí obstáli orga-

nizátoři na jedničku. Například 

Andre Van Overbeck, prezident 

Evropské softbalové federace, 

vyjádřil spokojenost nad vyso-

kou úrovní šampionátu takovými 

slovy jako „absolutně šťastný‟ 

a „překvapený vysokým počtem 

diváků‟. Praha 8 zkrátka vidě-

la jeden z nejlépe uspořádaných 

vrcholných softbalových turnajů 

starého kontinentu. 

„Slova chvály nás velmi těší,‟ 

prohlásil Tomáš Kusý, předseda 

Joudrs Praha a ředitel šampioná-

tu. „Zúročila se tak naše mnoha-

měsíční příprava, do které se za-

pojily desítky dobrovolníků v čele 

s naším organizačním výborem. 

Během šampionátu jste jejich 

fialová trička mohli vidět všude. 

Chtěl bych jim touto cestou ješ-

tě jednou poděkovat, protože 

díky nim vše skvěle klapalo: ko-

munikace s týmy, jejich doprava 

a ubytování, stravování, tech-

nické zajištění a příprava hřišť, 

to vše dostalo náš šampionát na 

úroveň, kterou nám jinde mohou 

jen závidět. K tomu jsme dokáza-

li zajistit i silné mediální pokrytí 

celé akce: obsáhlé zpravodajství 

a přímé přenosy v České televi-

zi, kampaň v Rádiu Hey a četné 

články v tisku. Především však 

naše vlastní kanály prostřednic-

tvím oficiálního webu, Faceboo-

ku a Twitteru, které přinášely 

on-line informace přímo ze hřiš-

tě, jsou s nadšením hodnoceny 

uživateli doma i v zahraničí. Po-

řádání takové megaakce, jakým 

mistrovství Evropy dozajista je, 

bychom nedokázali zvládnout bez 

podpory našich partnerů, ať už 

soukromých společností jako Tut-

to Bene, Bohemia Revital či LaMa 

Operations, tak institucí v čele 

s Městskou částí Praha 8. Ta byla 

spolupořadatelem šampionátu 

a postarala se například o vybu-

dování nového „clubhousu‟, jehož 

příjemné prostředí velmi oceňo-

vali návštěvníci turnaje. Spolu 

s dalšími formami podpory tak 

radnice Osmičky přispěla k tomu, 

že se turnaj stal nejen sportovní, 

ale i společenskou událostí číslo 

jedna letošního roku,‟ hodnotí 

přínos šampionátu pro Prahu 8 

Kusý.

Jeho slova doplnil starosta MČ 

Praha 8 Jiří Janků. „Takový zájem 

o šampionát jsem nečekal a mu-

sím přiznat, že si mě tento sport 

získal. Doufám, že akce přispě-

je k jeho další popularizaci, aby 

mladí lidé neseděli každý den ho-

diny u počítače nebo zbůhdarma 

zabíjeli volný čas v ulicích. Čes-

kým reprezentantkách samozřej-

mě ze srdce gratuluji,‟ prohlásil 

starosta.  

Podle radního pro školství Pra-

hy 8 Martina Roubíčka se ZŠ Do-

lákova stala jedním z hlavních 

sportovních center v metropoli. 

„Šampionát potvrdil, že cesta re-

konstrukce školních sportovních 

areálů na území osmého obvodu 

je správná,‟ uvedl.

Místostarosta Prahy 8 Michal 

Švarc na jeho slova navázal: 

„Účastníci především ocenili kom-

fort a prostornost nově vybudo-

vaného centra – zázemí celého 

sportovně odpočinkového areálu.‟ 

Tato budova poskytla hráčkám 

ME v softbalu: skvělá organizace,  výborná kulisa a český bronz 

Utkání českého týmu s Rakouskem 
zahájil slavnostním výhozem 
starosta Prahy 8 Jiří Janků
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Softbalové mistrovství, pozvánky

softbalu veškeré pohodlí a služby, 

které během mistrovství potřebo-

valy. Našly zde nejen prostorné 

šatny, sprchy či toalety, ale i ob-

čerstvení, společenské prostory 

a tiskové centrum. „Je dobře, že 

námi vybudované zázemí bude 

plně využitelné i do budoucna 

a nejen pro softbalisty, ale de fac-

to všemi návštěvníky sportovního 

areálu,‟ sdělil Švarc. 

Spokojenost s turnajem pa-

nuje i v řadách české reprezen-

tace, a to nejen díky vybojované 

skvělé bronzové medaili a postu-

pu na Mistrovství světa 2014. Za 

všechny české hráčky to vyjádřila 

jedna z neúspěšnějších pálkařek 

šampio nátu a členka domácích 

Joudrs, Lenka Jaklová: „Když jsem 

přišla první den šampionátu na své 

domovské hřiště, byl to neuvěři-

telný pocit vidět, co vše dokázal 

tým dobrovolníků a s jakou pro-

fesionalitou a organizovaností vše 

probíhalo. A domácí fanoušci tomu 

svým povzbuzováním dali korunu. 

To vše nám pomohlo udělat přesně 

ten jeden krok navíc, který nám 

zajistil medaili na domácí půdě. Za 

český tým můžu říci, že jsme udě-

lali maximum a jsme šťastní. Mít 

těch medailí o tisíc víc, rozdáme je 

všem, kteří nás celý týden drželi, 

fandili, brali si dovolené, a dáva-

li nám pocit, že můžeme dokázat 

všechno na světě. S jejich podpo-

rou jsme to dokázali. Díky!‟

ME v softbalu: skvělá organizace,  výborná kulisa a český bronz 
Výsledky  
českého týmu:
Česko – Švýcarsko  12:0

Česko – Rakousko  3:0

Belgie – Česko  0:11

Maďarsko – Česko  0:16

Česko – Itálie  4:3

Velká Británie – Česko  5:3

Česko – Španělsko  8:0

Česko – Rusko  
(semifinále)  8:3

Itálie – Česko  
(zápas o finále)  10:1

Konečné  
pořadí turnaje:
  1. Nizozemsko 

  2. Itálie

  3. Česko

  4. Rusko

  5. Velká Británie

  6. Rakousko 

  7. Švédsko

  8. Španělsko

  9. Německo 

10. Slovensko

11. Belgie

12. Ukrajina

13. Dánsko

14. Švýcarsko

15. Polsko

16. Chorvatsko

17. Izrael

18. Francie

19. Maďarsko

Fo
to

: 
To

m
áš

 H
ol

ec



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

8 srpen 2013

Softbalové mistrovství

Krásné počasí, neopakovatelná  atmosféra a přemíra emocí 
ELEgANCE NASAZENí

ŠIKOVNOST SOUSTŘEDĚNí

SíLA

TAKTIKA
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Softbalové mistrovství

Krásné počasí, neopakovatelná  atmosféra a přemíra emocí 

BOLEST VíTĚZSTVí

RADOST

TýMzábava
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Bezpečnost, pozvánka

Je tady čas dovolených a s ním i odjezdů mimo 

Prahu nebo do zahraničí. Aby vaše dovolená 

i návrat z ní nebyly poznamenané nepříjem-

ným překvapením, je třeba dobře před odjez-

dem zabezpečit své domovy. „V první řadě je 

velmi důležité pořádně zamknout dveře, které 

by měly být opatřeny dalšími bezpečnostními 

prvky, jako jsou vrchní přídavné zámky nebo 

třeba dveřní závory,‟ říká ředitel Obvodního ře-

ditelství MP Praha 8 Jaroslav Kašpárek. Samo-

zřejmě nesmí zůstat ani otevřená okna, ale na 

druhou stranu by bylo dobré domluvit se s pří-

buznými, kolegou z práce nebo sousedem, aby 

vám chodili větrat, vybírat schránku a vzbudili 

tak dojem, že se v obydlí někdo nachází. K to-

muto účelu slouží i časový spínač, na kterém je 

možné nastavit dobu svícení v bytě během vaší 

nepřítomnosti. „Důležité také je, abyste sami 

neupozorňovali na vaši nepřítomnost, například 

zanecháním ohlášky na telefonním záznamníku 

nebo sociálních sítích. S vydařenou dovolenou 

se samozřejmě pochlubit můžete, ale raději až 

po návratu,‟ dodává Kašpárek. 

Mimo to je zásadní, a to nejen během dovo-

lené, realizovat projekt „bezpečný dům‟ a to 

po dohodě se všemi obyvateli domu. Znamená 

to, že prostory před domem a vstupní prostory 

domu by měly být dostatečně osvětlené a pře-

hledné, aby to odradilo případné lupiče. Ti si 

mnohem raději vyberou objekt, který má ne-

upravené křoví kolem vstupu a navíc jen bídné 

osvětlení. Dalším důležitým prvkem zabezpe-

čení celého domu jsou bezpečnostní vstupní 

dveře. Nejlepším řešením jsou vstupní prosto-

ry oddělené hlavními vstupními dveřmi a za 

prostorem schránek ještě dalšími, tentokrát už 

bezpečnostními – na čip, videotelefon nebo ce-

lodenně zamykané. „Ze všeho nejdůležitější je 

to, aby do domu měl přístup jen omezený po-

čet lidí – pokud možno jen obyvatelé a bez je-

jich vědomí nikdo další,‟ upozornil Kašpárek.

Společnost Jablotron provedla unikátní prů-

zkum mezi českými vězni odsouzenými za 

vloupání a krádeže. Zjišťovala mimo jiné, jaké 

zabezpečení je podle zlodějů nejlepší a jakých 

chyb se lidé dopouštějí nejčastěji. Z průzkumu 

vyplynulo, že zloději otevřou průměrně zabez-

pečený byt do pěti minut. „Proražení běžných 

dveří s dřevovláknitou deskou a papírovým já-

drem je dílem okamžiku. Oplechování problém 

vůbec neřeší, ba spíše naopak. Obyčejné panty 

lze zase snadno vypáčit, vylomit nebo vysadit. 

To samé se týká i zámku nebo vložky, která 

ovládá dveře a je nejčastějším místem napa-

dení. Vložky nižších kategorií odolají „školené-

mu‟ pachateli jen pár sekund. Naproti tomu 

bezpečnostní dveře jsou pro 69 procent oslo-

vených vězňů nepřekonatelný oříšek,‟ sdělil 

Ivan Pavlíček, ředitel firmyi NEXT a odborník 

na komplexní zabezpečení domů a bytů.

Kdy je pro zloděje vhodná doba pro lup? Více 

než polovina dotazovaných uvedla, že do rodin-

ného domu je lepší přijít v noci. Naopak u pa-

nelového domu je podle 74 procent responden-

tů vhodnější den. Významným zjištěním je, že 

přes 40 procent zlodějů preferuje pro vloupání 

situaci, kdy spí v obydlí lidé. Obecně nejčastěj-

ší chybou, kterou podle pachatelů lidé dělají, 

je nedostatečné zabezpečení oken. Právě toto 

místo považuje 84 procent oslovených lupičů 

za nejsnazší cestu do domácností.  -mp-

Neoznamujte veřejně,  
že jedete na dovolenou

Nejčastěji se zloděj  
do domu či bytu dostane oknem



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

11srpen 2013

Životní prostředí

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

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

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

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů SRPEN 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Dolákova x Hackerova x Kusého 6. 8. 12.00–16.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 6. 8. 13.00–17.00
Fořtova x Do Údolí 6. 8. 14.00–18.00
Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 6. 8. 15.00–19.00
Gdaňská x Toruňská 7. 8. 13.00–17.00
Chaberská x Líbeznická 7. 8. 14.00–18.00
Havlínova x Pohnertova 7. 8. 15.00–19.00
Havránkova x Šimůnkova 8. 8. 13.00–17.00
Křivenická x Čimická 8. 8. 14.00–18.00
Hnězdenská x Olštýnská 8. 8. 15.00–19.00
Janečkova 9. 8. 13.00–17.00
Jirsíkova x Malého 9. 8. 14.00–18.00
K Mlýnu x Chorušická 9. 8. 15.00–19.00
Kandertova  x Lindnerova 10. 8. 9.00–13.00
Kašparovo Náměstí 10. 8. 10.00–14.00
Ke Stírce x Na Stírce 12. 8. 12.00–16.00
Lindavská 12. 8. 13. 00–17.00
Korycanská x K Ládví 12. 8. 14.00–18.00
Kubíkova (u DD) 12. 8. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 13. 8. 12.00–16.00
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 13. 8. 13.00–17.00
Kurkova (parkoviště) 13. 8. 14.00–18.00
Libišská (parkoviště) 13. 8. 15.00–19.00
Pekařova x Jestřebická 14. 8. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) 14. 8. 14.00–18.00
Mlazická 14. 8. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží  
(východní konec) 15. 8. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová 15. 8. 14.00–18.00
Na  Dlážděnce x U sloupu  
(parkoviště) 15. 8. 15.00–19.00
Na Pecích x Chaberská 16. 8. 13.00–17.00
Na Pěšinách x Pod Statky 16. 8. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží  
x Nad Mazankou 16. 8. 15.00–19.00
Na Truhlářce (parkoviště ) 17. 8. 9.00–13.00
Na Vartě 17. 8. 10.00–14.00
Na Žertvách x Vacínova 19. 8. 12.00–16.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 19. 8. 13.00–17.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 19. 8. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Kubišova  19. 8. 15.00–19.00
Pakoměřická x Březiněveská 20. 8. 12.00–16.00
Stejskalova x U Rokytky 20. 8. 13.00–17.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 20. 8. 14.00–18.00
Petra Bezruče x U Pískovny 20. 8. 15.00–19.00
Burešova 21. 8. 12.00–16.00
Písečná x Na Šutce 21. 8. 13.00–17.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 21. 8. 14.00–18.00
U Pekařky 21. 8. 15.00–19.00
U Sluncové x Za Invalidovnou  
(parkoviště) 22. 8. 12.00–16.00
Pod Labuťkou x Prosecká 22. 8. 13.00–17.00
Podhajská pole (parkoviště) 22. 8. 14.00–18.00
Roudnická (za Bešťákovou) 22. 8. 15.00–19.00
Řešovská x Zelenohorská 23. 8. 13.00–17.00
Služská x Přemyšlenská 23. 8. 14.00–18.00
Šimůnkova (slepý konec) 23. 8. 15.00–19.00
Štěpničná (parkoviště) 24. 8. 9.00–13.00
Tanvaldská (proti domu č. 1) 24. 8. 10.00–14.00
Trojská x Nad Trojou 26. 8. 12.00–16.00
Dolejškova x U Slovanky 26. 8. 13.00–17.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 26. 8. 14.00–18.00
Třeboradická x Košťálkova 26. 8. 15.00–19.00
Braunerova x Konšelská 27. 8. 12.00–16.00
Uzavřená 27. 8. 13.00–17.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 27. 8. 14.00–18.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou  
(parkoviště) 27. 8. 15.00–19.00
K Haltýři x Velká skála 28. 8. 12.00–16.00
V Zahradách x Na Sypkém 28. 8. 13.00–17.00
Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 28. 8. 14.00–18.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 28. 8. 15.00–19.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 29. 8. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51/64) 29. 8. 14.00–18.00
Pernerova x Sovova 29. 8. 15.00–19.00
Pernerova x Šaldova 30. 8. 13.00–17.00
Petra Slezáka x Urxova 30. 8. 14.00–18.00
Valčíkova x Na Truhlářce 30. 8. 15.00–19.00
Pobřežní x Thámova 31. 8. 9.00–13.00
Pobřežní x U Nádražní Lávky 31. 8. 10.00–14.00

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

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.
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Je výsadba stromů na území osmého  pražského obvodu dostatečná?

Fórum

Osmá městská část si rozhodně na nedostatek 
stromů stěžovat nemůže. Zeleň a obzvláště pak 
právě stromy fungují jako protipól městské vý-
stavby. V dostatečném množství dokážou potlačit 
masu šedi a utvořit prostředí, ve kterém se pří-
jemně žije. Zde lze zmínit severní část Prahy 8, 
obzvláště pak Ďáblice či Bohnice, které se dají 
pokládat za zelené město, a to i přes fakt, 
že tam najdeme převážně sídlištní zástavbu 
z období socialismu. Podobně stromy doplňují 
i historickou oblast Karlína, přilehlé a nedávno 
zrekonstruované Kaizlovy sady pak přímo vy-
bízí k myšlence, že se snad ani nenacházíme 
uprostřed velkoměsta.

Dostatek kvalitní zeleně v Praze 8 je jednou 
z našich priorit, jenom od začátku roku měst-
ská část vysadila zhruba 150 dřevin a další při-
budou ještě na podzim. Mnoho stromů přibylo 
například v Thomayerových sadech, v Bohni-

cích a na sídlišti Invalidovna. Při výsadbě je 
důležité pečlivě vybírat jaké druhy sázet, ne 
každý strom se totiž do městské zástavby 
hodí. Na to se bohužel příliš za minulého re-
žimu nehledělo, a tak v současnosti musíme 
řešit poměrně velký počet stromů, jejichž stav 
je nevyhovující. Nedávno jsme například byli 
nuceni vykácet velký počet letitých topolů na 

sídlišti Invalidovna, které podle odborných 
dendrologických posudků nebyly v dobrém sta-
vu. Toto byl jeden z případů, kdy se v minulosti 
vysázely stromy, které jsou pro městské pro-
středí nevhodné. Invalidovna ale o stromy ne-
přišla, naopak. Získala 66 okrasných stromů, 
které jsou na rozdíl od dob minulých pečlivě 
vybrány tak, aby se jim v prostředí velkoměsta 
dobře dařilo.

Musíme si uvědomit, že strom, ač zvelebující 
okolí, může velmi vážně zranit či dokonce zabít. 
Podobným situacím se snažíme zabránit, a to 
především kvalitní péčí a pravidelnými kontrolami 
zeleně.

Ale zpět k veselejšímu. Věděli jste, že v Pra- 
ze 8 máme památný strom? Je jím dub u Čimické 
hájovny. Tomuto letitému kmetovi byste na leto-
kruzích spočítali již přes 300 let. Ideální tip na 
krátký nedělní výlet, co říkáte?

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8  
za ODS

ODS Praha 8: Nejen výsadba, ale i zodpovědná péče 

Pokud je vaše odpověď „ano‟, nemohli jste se 
mýlit. I pan starosta byl „přichycen‟ a vyfocen, 
jak sám dře jako kůň, když strom sází a navíc 
se o to s námi zcela nesobecky v Osmičce po-
dělil. Také „Programové prohlášení Rady MČ Pra- 
hy 8‟ v oblasti životního prostředí obsahuje pří-
slib: „Preferována bude výsadba nových stromů 
a vysazování okrasných keřů, bude vysazeno čty-
ři tisíce stromů.‟ 

Proto není důvod k nespokojenosti, nebo 
ano?!

Zkusím pohled z širší souvislosti. Nejde přece 
pouze o počty stromů, ale jejich kvalitu, druho-
vou rozmanitost, odolnost, místa výsadby a cenu. 
Několik odborných firem se stará o zeleň jako 
celek na ploše přes 200 hektarů. V letech 2012 
a 2013 za tyto služby zaplatíme 48, respektive  
50 milionů korun. Jedná se o položku rozpoč-

tu pod názvem „veřejná zeleň-běžná údržba‟. 
A z této sumy si platíme i výsadbu nových stromů 
a jejich zálivku, která není dostatečná, nebo chy-
bí úplně. Nejen já si myslím, že za takové peníze 
z našich daní bychom měli žít v příjemném „pra-
lesním prostředí‟.

Jsou to myslím drahé a kvalitou neodpovídající 
služby. Samotný „plán výsadby‟ (pokud existuje) 
je často nepochopitelný a chaotický. Nové vý-
sadby svým umístěním působí, že někdo rozhodl 
ve smyslu „tady je volné místo, zasadíme tady 
strom‟. Vidím také, jak jiné stromy, které nikoho 
neohrožují a jsou zdravé, padnou při kácení, aby 
„plán výsadby‟ byl splněn, nebo nepochopitelně 
zůstanou bez náhrady za novou výsadbu (stejně 
jako stromy nemocné či ohrožující). 

Je zřejmé, že například v Bohnicích a  Čimicích 
je větší prostor pro novou výsadbu než v Karlíně 
a Libni. Nicméně není to důvod k rezignaci a stá-
vajícímu chaosu. Stromy jsou nedílnou součástí 
města a tak doufám, že se z jejich přítomnosti 
budeme těšit všichni. Přeji si za méně peněz více 
„muziky‟ a rozmyslu v nové výsadbě.

Jan Vašek
zastupitel MČ Praha 8  
za ČSSD

Otázka, na kterou si každý občan umí odpovědět sám

Pominu naprosto zbytečnou výsadbu stromů 
v parcích, které se nacházejí v zátopových ob-
lastech, kde se kmenové dřeviny stávají v době 
povodní problémem ohrožujícím život i zdraví lidí 
a pokusím se odpovědět na otázku. 

Podíváme-li se na naše dvě největší sídliště - 
Ďáblice a Bohnice, můžeme konstatovat, že vý-
sadba stromů je opravdu dostatečná. Jde ovšem 
o to, zda plní vždy svou funkci – tedy zda při ní 
jde opravdu jen o to „ozelenit‟ prostředí, ve kte-
rém žijeme. Zdá se mi, že na některých místech 
se to s výsadbou dřevin lidově řečeno přepísk-
lo. Vypadá to, jako by městská část odebrala 

určitý počet mladých stromků a pak nevěděla, 
kam s nimi. Narážím tím na jejich výsadbu mezi 

vzrostlé a zdravé stromy, kdy musí být každému 
jasné, že potom, co se ty nové rozbují, vznikne 
nám zelená džungle s navzájem zaklíněnými vět-
vemi a celá věc se bude muset řešit prořezem 
nebo kácením. Jděte se podívat do Burešovy uli-
ce, kde podél plotu základní školy právě takovéto 
„stromárium‟ vyrostlo. 

Ale třeba mi jen uniká skrytý, hlubší smysl ta-
kovéhoto počínání. Jako mykolog amatér ovšem 
musím naši městskou část pochválit. Pro rozšíření 
růstu hub není nic lepšího než právě zakládání 
nových biotopů. S houbařským pozdravem: Ať 
rostou!

Zdeněk Nagovský
předseda Obvodního 
výboru KSČM Praha 8

Ať rostou!
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Vysazení stromu je akt, který přinese prospěch 
až dalším generacím. Vysazení stromu, poté co 
některý pokácím, je projev zodpovědného hos-
podáře. Vysazení stromu je zkrátka projev zod-
povědnosti vůči budoucím generacím. A taková 
má být pravicová politika. Má být zodpovědná 
a má být přínosná i pro naše děti. Koalice se pro-
to snaží vysazovat stromy tam, kde je to rozum-
né a užitečné. 

Z těchto důvodů TOP 09 podporuje výsadbu 
stromů a sama je v této oblasti aktivní. Jeden 
z projektů, se kterým TOP 09 v Praze 8 přišla, je 
ve spolupráci s koalicí realizovat zalesnění po-
zemku před Ďáblickým hájem. V současnosti jde 
o pustou a tudíž i nevyužívanou louku s křovím 
a vysokou trávou na konečné tramvaje Vozovna 
Kobylisy. Vzhledem k tomu, že tento prostor má 

přes dva hektary, tak je škoda nevyužít ho k vy-
tvoření příjemného místa pro zdejší obyvatele. 
Tento zanedbaný pozemek, který tvoří mezeru 
mezi mladými stromky u silnice a samotným 
Ďáblickým hájem, patří Státnímu pozemkové-
mu úřadu. Záměrem MČ Praha 8 je získat tento 

pozemek do správy Prahy 8 a následně osadit 
stromky. Předpokládáme zapojení jak dobro-
volníků, kteří nám pomohou s výsadbou, tak 
sdružení, která se zaměřují na podporu výsad-
by stromů. Následně bychom péčí o tento pro-
stor pověřili firmu Lesy hl. m. Prahy, která nyní 
spravuje Ďáblický háj. Zatím se jedná o projekt 
v oblasti vizí, který se snažíme uskutečnit. Po-
kud by nám vyšel, získala by Praha 8 další pro-
stor k rekreaci svých občanů. 

Sice až za několik desítek let, ale jak jsem již 
zmínil, ne vždy se musíme dívat na okamžitý 
přínos. Jsou věci, které člověk nezmění a růst 
stromu k tomu rozhodně patří. Proto je potřeba 
plánovat dopředu. Cesta k tomuto cíli bude dlou-
há a trnitá, ale pokud se dostaneme do cíle, bude 
Praha 8 o dva hektary zelenější.

Fórum

Je výsadba stromů na území osmého  pražského obvodu dostatečná?

Jakub Čáp
1. místopředseda  
TOP 09 v Praze 8

Stromů není nikdy dost

Jako celoživotní obyvatel Bohnic, které patří vů-
bec k nejzelenějším sídlištím v Praze, bych mohl 
odpovědět jednoduše: zeleně a stromů máme 
kolem sebe dostatek a některá místa jako cesta 
do botanické zahrady nebo asfaltka skrz Čimický 
háj patří k tradičním procházkovým trasám vět-
šiny nás „rodáků‟ z paneláků. Stejný pocit mám 
při návštěvách v okolí sídliště Ládví, které je na 
jaře asi nejpříjemnějším místem na osmičce, jež 
lemují panelové domy. 

Bohužel stejný „přírodní‟ pocit nemám pře-
devším v Libni, která svým způsobem zástavby 
neumožňuje tolik výsadby zeleně. Architektonický 
styl začátku dvacátého století, kdy největším eko-
logickým kouskem té doby byla lípa na viditelném 
místě a velká sokolovna s květináčem u dveří, 
může dnes o sto let později příjemně rozbít citlivá 

rekonstrukce u Elsnicova náměstí a výstavba nové 
radnice s parkem na Palmovce. Ta by do této ob-
lasti mohla přinést život i částečné propojení par-
ku pod plynojemem a mrtvé zóny kolem stanice 
metra Palmovka, kde se dnes prostě jenom stojí 

na tramvaj nebo prochází kolem nepřizpůsobivých 
osob. Jen o kousek dál doporučuji všem navští-
vit skvěle zrekonstruované Kaizlovy sady, které 
mohou být také odpovědí na otázku tohoto fóra. 
A tady nám také začíná Karlín a přiznám se, že 
nevím, zda potřebuje nějaký zásadní nový zásah 
v oblasti výsadby zeleně, protože jeho neuchopi-
telné kouzlo mi připadá nadmíru dostatečné. 

Asi jsem na začátku článku měl napsat, že ne-
jsem architekt a v žádném případě angažovaný 
ekolog, ale celoživotní obyvatel Prahy 8, který se 
kolem sebe rozhlíží a dnes už může porovnávat, 
co bylo včera a co je dnes. Možná stojí za zmínku 
pod čarou, že zatímco zeleně máme kolem sebe 
relativně dostatek, mizí nám tu kašny, pítka nebo 
sluneční hodiny, ty směrem do Bohnic na domě 
pod Šutkou mě štvou nejvíce. Krásné léto všem. 

Jiří Vítek
místopředseda  
Volby pro Prahu 8

Stromů na objímání tu máme dostatek

SZ: Vedení radnice užívá zelenou antikoncepci
Jestli se ODS v minulosti něčím chlubila, pak 
to bylo množství vysázených stromů. Proč tedy 
některé oblasti Prahy 8 vypadají po desetiletí 
jak skládka, stromy v ulicích najdete ojedině-
le a většina sousedních čtvrtí je nesrovnatelně 
příjemnějších? V čem se pohled zelených liší od 
toho, který uplatňuje současná koalice?

U zeleně se prokazuje bláhovost myšlenky, že 
ruka trhu je nejlepším tvůrcem města. Podle regu-
lačního plánu postavený Karlín má široké ulice se 
stromořadím, v živelně vzniklých čtvrtích stromy 
nenajdete. Zeleň by sem mohly dostat rozsáhlé 
rekonstrukce, ke kterým přistupuje magistrát. 
Radnice by měla mít připravené projekty na vy-
lepšení uličního parteru a prosazovat je. Realita? 
Zenklova ulice byla před časem nákladně obno-
vena, byly položeny nové koleje, kabely i potru-
bí, ale s vylepšením vzhledu ulice včetně výsadby 

stromů se nepočítalo. Škoda. V Moskevské ulici ve 
Vršovicích nebo okolo zastávky metra Anděl je vi-
dět, že to jde. Stačí si jen v příštích volbách zvolit 
ty, kteří si nedělají čárky za vysazené stromy, ale 
mají představu, jak celkově pozvednout vzhled 
zanedbané Prahy 8. V naší městské části se často 
vysazují mladé proutky na místě starých stromů. 

Úředníci a politici místo údržby a snahy o záchranu 
vzrostlých jedinců je raději z tzv. bezpečnostních 
důvodů kácí. Kácení stromů v ulicích si před pár 
týdny povšimli i obyvatelé Karlína. Přežijí tento boj 
o „estetiku a naše životy‟ třeba nádherné stromy 
na Karlínském náměstí nebo půjde o spor motoro-
vých pil s veřejným míněním? 

Koalice hovoří o potřebě likvidovat zahrád-
kářské kolonie. Právě v těchto oblastech roste 
mnohem více stromů než v kterémkoliv parku. 
Zahrádky jsou zeleň, která prospívá svému okolí 
a přitom její údržba nás nic nestojí. 

Radnici chybí dlouhodobá vize. Není dopředu 
naplánováno, jak by se měl vzhled města vyví-
jet, neexistuje koncepční projekt budování no-
vých parků. Existují jen okamžité nápady, které 
často nejsou rozumné, propracované ani dlou-
hodobě ekonomicky udržitelné. 

Petr Vilgus
předseda zastupitelského 
klubu Strany zelených
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Zdravotní a sociální péče

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

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

Pondělí

 9:00–10:00  Přístup na internet  

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

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

 11:00–11:50  Školička PC a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. M. Vítková), objednání v CAP

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

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

 13:00–16:00  Přístup na internet  

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

Úterý

    8:00–12:00  Přístup na internet 

 13:00–14:30  Přístup na internet

 13:00–14:30  Němčina konverzační metodou  
pro pokročilé (vede L. Ulč) 

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

Středa

   8:00–12:00  Přístup na internet

   9:00–9:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)  

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

 10:00–10:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 

 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

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

 14:00–14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 

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

Čtvrtek

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

   8:00–10:00  Přístup na internet

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

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

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

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

 13:00–14:30  Přístup na internet

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

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

Pátek

 8:00–12:00  Přístup na internet

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

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

Speciální

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

PROgRAM CAP – SRPEN 2013

paměť poradny klubypohyb jazykyinternet
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Centrum aktivizačních programů  pro seniory
12. 8. od 9:00  Nordic walking  pro méně zdatné  

(vede H. Šandová) – sraz před katastrálním 
úřadem, metro C Kobylisy

19. 8. od 9:00  Nordic walking pro méně zdatné  
(vede H. Šandová) – sraz před katastrálním 
úřadem, metro C Kobylisy

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

26. 8. od 9:00  Nordic walking  pro méně zdatné  
(vede H. Šandová) – sraz před katastrálním 
úřadem, metro C Kobylisy

27. 8. od 9:30  Patchworková dílnička  
pod vedením Mgr. S. Kyselové

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

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

Připravujeme na září

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

19. 9. od 10:00  Výtvarná dílnička místostarostky Mgr. V. Ludkové 
– podzimní obraz (práce s magickými voskovkami)

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

Upozornění pro účastníky jazykových kurzů CAP Burešova

Současní návštěvníci kurzů mohou pokračovat ve výuce se svými 
lektory opět po prázdninách. 

Většina jazykových kurzů (pokud není uvedeno jinak) bude obnovena 
v prvním zářijovém týdnu od 2. 9., dále znovu zahájí výuku také 
angličtina Mgr. Hankové (9. 9.), němčina R. Šimonovské (11. 9.), 
francouzština Ing. Krpejše (16. 9.) a němčina s Ing. J. Bartošem  
(1. 10.). 

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

Když se dozvíme, že někdo 

v našem okolí onemocněl ra-

kovinou, nejčastěji nás napad-

ne, že když zvládne náročnou 

léčbu, už to bude dobré. Neu-

vědomujeme si, že velká část 

lidí, kteří projdou úspěšně léč-

bou, má před sebou řadu dal-

ších nelehkých zkoušek, které 

s nemocí zdánlivě nesouvisejí. 

Najít návrat do aktivního živo-

ta bývá často složitá a dlouhá 

cesta, která se nemusí vždy 

podařit. 

Život po nemoci se může zá-

sadně změnit – možné fyzické 

následky nemoci a léčby, ale 

také změny v sociální oblasti 

jednotlivce i celých rodin. Není 

až tak vzácné, že po ukončení 

pracovní neschopnosti a pří-

padném přechodu do invalid-

ního důchodu člověk přijde 

o práci a hledání zaměstnání 

po ukončení léčby a potřebné 

rekonvalescenci bývá složité. 

Nedostatek pracovních příle-

žitostí, zejména na částečné 

úvazky, a obavy zaměstnava-

telů to rozhodně nezjednodu-

šují. 

Amelie, o. s., zahájila v dub-

nu 2013 dvouletý projekt s ná-

zvem „Návrat do zaměstnání 

po onkologické nemoci‟, je-

hož cílem je poskytnout lidem 

po onkologickém onemocnění 

komplexní podporu při výbě-

ru, získání a udržení pracov-

ního místa. Mzdové příspěvky 

budou důležitou motivací pro 

zaměstnavatele úspěšných 

absolventů projektu. Projekt 

je určen lidem v produktivním 

věku, kteří prošli onkologickou 

nemocí, zároveň žijí ve Středo-

českém kraji a pobírají invalid-

ní důchod. 

V rámci projektu proběhnou 

čtyři vzdělávací bloky, každý 

v délce pět měsíců, s účastí 

2–3krát týdně. První vzděláva-

cí blok začíná v srpnu tohoto 

roku a zúčastní se ho maxi-

málně 15 lidí. 

Na začátku každého vzdě-

lávacího bloku probíhá indi-

viduálně zmapování silných 

stránek a potřeb jednotlivých 

účastníků. Odborný tým, je-

hož součástí jsou mimo jiné 

také sociální pracovník a psy-

cholog, pracuje v  přátelském 

a uvolněném prostředí.

Organizace Amelie, která 

projekt realizuje, se již sed-

mým rokem věnuje psycho-

sociální podpoře onkologicky 

nemocným a jejich blízkým. 

Zkušení psychoterapeuti a psy-

chologové nabízejí v Centrech 

Amelie individuální i skupinové 

programy, které jsou zamě-

řené na aktivizaci člověka po 

dlouhodobé léčbě. Tyto služby 

mohou využívat také účastníci 

projektu „Návrat do zaměst-

nání po onkologické nemoci‟.

 - red -

Pro více informací  
kontaktujte Terezu Žílovou, 
e-mail: projekteu@amelie-os.cz, 
tel.: 608 458 302

Vyléčil jsem se  
z rakoviny, ale co dál?
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Znevýhodněné děti si užívaly na táboře
Na tom, aby děti prožívaly svůj 

volný čas produktivně a zároveň 

se bavily, se z velké části podíle-

jí také letní tábory. Jeden takový 

proběhl i díky sociálnímu odboru 

Prahy 8 a zúčastnili se ho malí 

táborníci ze sociálně znevýhodně-

ného prostředí.

Tábor, jehož tématem se sta-

la Cesta kolem světa, navázal na 

loňský rok, ale také na letošní jar-

ní tábor. Konal se u vesnice Zde-

raz v okrese Chrudim a do přírody 

vyrazilo celkem 32 dětí ve věku 

čtyř až šestnácti let z celé Prahy 8. 

Počasí táborníkům přálo po celý 

týden.

Kromě her, soutěží, spor-

tu a výletů účastníci každý den 

„cestovali‟ na jiný kontinent 

a vyráběli různé věci, které s kul-

turou daného světadílu souvisejí. 

Zároveň měli možnost vyzkoušet 

si nějaký místní sport či zajíma-

vost, ať už se jednalo o ragby 

nebo hod bumerangem či rýžová-

ní zlata. Celý program vyvrcholil 

napínavým olympijským dnem, 

v němž se běhalo, střílelo na terč 

či plavalo.

O bezpečí a program dětí se 

staralo devět vedoucích, jednou 

z vedoucích byla i letos radní Mar-

kéta Adamová. „Mezi zúčastněný-

mi byly děti ze sociálně slabších 

rodin, kterým MČ Prahy 8 účast 

hradila. Pořádání takových akcí 

je prevencí pro děti s výchov-

nými problémy. Usilujeme o to, 

aby netrávily čas neproduktivně, 

bez řádné kontroly a dohledu, ale 

i bez podnětů a vhodných vzorů. 

Musíme si totiž uvědomit, že tyto 

děti mají často nestabilní rodin-

né zázemí, z čehož plynou jejich 

výchovné problémy,‟ uvedla Ada-

mová.

Program tábora tentokrát zpes-

třila zajímavá návštěva. Táborníky 

přijel navštívit český reprezentant 

v triatlonu Tomáš Slavata, který 

dětem vyprávěl o svém životním 

osudu, neboť sám prošel velmi 

složitým dětstvím a dospíváním. 

Beseda děti velmi zaujala, samy 

jsou často v kolektivu svých vrs-

tevníků považováni za outsidery 

a nemají dostatek sebevědomí, 

stejně jak to bývalo u dnes úspěš-

ného triatlonisty. Pozitivní vzor, 

silný příběh a nakonec i závody, 

které pro ně připravil sám Slava-

ta, sklidily velký úspěch a přinesly 

spoustu radosti.

„S panem Slavatou hodláme 

i nadále spolupracovat, neboť je 

rozhodně člověkem, který má vel-

ké pochopení pro nelehké osudy 

těchto dětí. Chystáme s ním cyk-

listický výlet už toto září,‟ řekla 

Adamová. 

Ačkoli tábor skončil teprve před 

několika dny, už se začalo pra-

covat i na táboře, který sociální 

odbor připraví na podzimní prázd-

niny. „Jsem ráda, že se podařilo 

sestavit tým vedoucích, kteří se 

dětem věnují opravdu intenzivně 

a s nadšením, proto si myslím, 

že je vhodné toho využít a dětem 

dopřát podobné zážitky co nejčas-

těji. Chtěla bych právě vedoucím, 

ale i ostatním organizátorům ve-

lice poděkovat za jejich energii 

a čas, který těmto aktivitám vě-

nují, bez nich by to nebylo vůbec 

možné,‟ dodala radní. -red-

Pro děti byl 
připraven 

i závod 
v duatlonu

Australský 
den začal 
představe-
ním konti-
nentu

Tábor přijel 
navštívit  
i reprezen-
tant v triat-
lonu Tomáš 
Slavata

Zdravotní a sociální péče
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Výstava „Jak se žilo  
v minulém století‟
V prostorách Centra aktivizačních 

programů v Burešově ulici se kon-

cem června uskutečnila výstava 

s názvem Jak se žilo v minulém 

století. Podívat se přišli převážně 

senioři Prahy 8, kteří se nechali 

zlákat pozvánkou v Osmičce. Pří-

jemně překvapil také zájem mlad-

ších ročníků.

Výstava byla uspořádána do 

několika tematických sekcí. 

Ke zhlédnutí byl například koutek 

věnovaný dětství, kultuře, do-

mácnosti nebo třeba módě. Bě-

hem výstavy si mohli návštěvníci 

zkusit uhodnout použití a funkce 

u sedmi vybraných originálních 

kousků, které byly označeny čís-

ly. Také zde byl koutek s názvem 

Čítárna, kde si každý mohl v klidu 

posedět a prolistovat staré novi-

ny, časopisy či kroniky. Velmi nás 

těší zájem, který jste o výstavu 

projevili, a zároveň tímto samo-

zřejmě ještě jednou děkujeme 

všem, díky nimž v červnu výsta-

va proběhla.

Někteří z návštěvníků se nás 

ptali, zda budeme výstavu pořá-

dat ještě jednou, protože by rádi 

přivedli své známé, kteří v červnu 

nemohli přijít. I proto uvažujeme 

o podzimním zopakování expozi-

ce. O dalším termínu vás budeme 

opět informovat v Osmičce.

Ti, kteří by ještě měli zájem 

rozšířit naši sbírku darováním 

nebo zapůjčením předmětů z mi-

nulého století, se mohou ozvat 

paní Novotné na telefonní číslo 

732 101 824 nebo na e-mail Ane-

ta.Novotna@ouss8.cz -red- Návštěvníci si mohli prolistovat staré noviny a časopisy
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Celý život jsem ráda chodila a poznávala příro-

du. V produktivním věku však bylo málo příle-

žitostí i časových možností. Když jsem šla do 

důchodu, zastavila jsem se v Gerontologickém 

centru v Šimůnkově ulici a začala pravidelně 

chodit ve středu odpoledne s hůlkami po lese. 

Kromě chůze s hůlkami je tam mnoho jiných 

aktivit a každý si vybere.

Dávám přednost pohybu a tak se kromě 

chůze po lese zúčastňuji i vycházek po okra-

ji Prahy, které organizují Iva Hubená, Marie 

Froňková, Věra Dvořáková, Věra Havránková 

a příležitostně i další dobrovolníci. Na těchto 

vycházkách jsem se seznámila s lidmi, kteří mi 

doporučili přírodovědné výlety RNDr. Milosla-

va Štulce. Výlety s přírodovědným doktorem 

nemají chybu. Poznáváme s ním celý Středo-

český kraj, ale občas vyjedeme i dál. Dr. Štulc 

zná každou kytičku, každý kámen, vyzná se 

v krajině i v ekologii. Občas s námi chodí dend-

rolog Mgr. Karel Pinkas, který zase ví všechno 

o stromech a také pořádá samostatné vycház-

ky s poznáváním dřevin. 

Na vycházkách s Dr. Štulcem jsem se do-

zvěděla o pochodech nordic walking s Mílou 

a Helou. V pondělí vede nordic walking Helena 

Šandová, kterou jsem znala z vycházek ge-

rontocentra, ve čtvrtek Ing. Míla Carbochová. 

Obě jsou výborné, obdivuji je, že jsou schop-

né vymyslet každý týden zajímavou vycház-

ku, a to celoročně. Nesmím zapomenout na 

Jirku Neužila, který si již na delší túry netrou-

fá, ale nikdy nezapomene přijít na sraz před 

katastrální úřad a velice často na nás čeká 

v cíli naší cesty, kam dojede veřejnou dopra-

vou.  Dr. Štulc nás vodí přírodou od jara do 

podzimu a v zimě pořádá v CAP v Burešově 

ulici přednášky s promítáním, kde poznáváme 

přírodu zase jinak. 

Tolik možností, kolik Praha 8 nabízí svým 

seniorům, nemá žádný jiný pražský obvod.  

Všechny tyto skupiny se scházejí společně 

třeba u táboráků na piknikovém místě v lomu 

v Ďáblickém háji, kde si s kytarou Pepy Švag-

ra společně zazpíváme někdy i zatančíme. 

Před Vánocemi se společně obdarováváme 

drobnými dárky a plánujeme další sezonu. 

Všichni jsme se společně zúčastnili koncem 

května akce Klubu českých turistů procházka 

jarní Prahou s názvem Usedlosti a památky 

Prahy 8, kde byla partnerem Městská část 

Praha 8. Vycházky jsou od 6 do 16 km a kaž-

dý si může vybrat podle svých schopností, 

s Gemou (Gerontem) chodíme po lese asi ho-

dinu, zacvičíme si v lese, a to zvládne úplně 

každý. Schází se nás obvykle pět až třicet, 

nikdo se nemusí hlásit ani omlouvat, kdo při-

jde, ten přijde.

Když jsem šla do důchodu, tak mě kolegy-

ně varovaly, ať nechodím nikam s důchodci, 

ti že mluví jen o nemocech. Na vycházkách 

jsem potkala důchodkyně i důchodce úplně 

jiné. Nemluví o nemocech, ale o dění kolem 

nás, o výstavách, divadelních představeních… 

Poznávám s nimi místa, na která bych se sama 

nikdy nedostala a obdivuji  krásy Prahy a okolí, 

o kterých jsem neměla tušení. 

Nabídka pro seniory Prahy 8 je v měsíční-

ku Osmička v rubrikách Centrum aktivizačních 

programů (CAP) pro seniory a Gema – burza 

seniorů. V časopise je uvedeno i spojení na 

jednotlivá centra a jak na telefonu, tak po in-

ternetu vám ochotně na vše odpoví v CAP paní 

Alena Dudková a v gerontocentru paní Jana 

Fejfarová nebo paní Iva Hubená. Protože jsme 

čilí senioři, svolávají nás naši organizátoři e-

mailem, kde nám vždy napíší, kam půjdeme, 

abychom věděli, nač se máme těšit a na co se 

připravit. Po výletě opět dostaneme e-mailem 

zhodnocení – kolik nás bylo, kde jsme byli, co 

jsme viděli – a to vše doplněné fotografiemi. 

Za výlety se nic neplatí, jen jízdné, a to mají 

senioři starší sedmdesáti let na „třístovkách‟ 

zdarma. V Praze 8, pokud člověku alespoň tro-

chu slouží zdraví, nemusí být nikdo sám.

  Jaroslava Řezníčková,  

 reznickova.jarka@seznam.cz 

Proč na zimním výletu  
neudělat třeba piknik v lomu?

Senior se v osmém obvodu nudit nemusí
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gerontologické 
centrum Praha 8
PŘIJME DO SVéhO  
KOLEKTIVU  
PRACOVNíKA/CI  
OSOBNí ASISTENCE 
NA PLNý ÚVAZEK
Podmínky:
n  středoškolské vzdělání

n  kurz PSS a praxe výhodou

Nástup možný ihned
Práce v malém kolektivu  
a rodinném prostředí
Prosíme, zašlete svůj životopis  
paní Mgr. Michale Peškeové na e-mail: 
michala.peskeova@gerontocentrum.cz

www.gerontocentrum.cz

gerontologické 
centrum Praha 8
n  Manipulace s klientem 

s poruchou mobility 
(prevence bolesti zad 
u pracovníků v sociálních 
službách)

Termín konání:  20. 9. 2013  
(8 vyučovacích hodin)

Místo konání:  Gerontologické centrum,  
Šimůnkova 1600,  
Praha 8

Cena: 1200 Kč 

Kurz je akreditován MPSV

Bližší informace:  
monika.kozova@gerontocentrum.cz

n  Pracovník v sociálních 
službách se zaměřením 
na péči o seniory

Termín konání:  3. 10.–7. 11. 2013 – 
150 hod (130 hod. 
teorie a 20 hod. praxe)

Místo konání:  Gerontologické centrum,  
Šimůnkova 1600,  
Praha 8

Cena: 5500 Kč 

Kurz je akreditován MPSV

Bližší informace:  
monika.kozova@gerontocentrum.cz

n  Metody a přístupy 
k nemocným s demencí 
pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky

Termín konání:  13.–15. 11. 2013 – 40 
hodin (3 dny výuka 
teorie a 2 dny praxe)

Místo konání:  Gerontologické centrum,  
Šimůnkova 1600,  
Praha 8

Cena: 2200 Kč 

Kurz je akreditován Ministerstvem  
zdravotnictví ČR (24 kreditů)

Bližší informace:  
monika.kozova@gerontocentrum.cz

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb 
V Praze 8, Bulovka 1462/10

POŘáDá REKREACI  
PRO SENIORy Z PRAhy 8

Místo:  Penzion Lípa – Dolejší Těšov, Sušice
Termín:  6. 9 – 13. 9. 2013
Stravování: Plná penze
Cena:  cca 4000 Kč

Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice  
Petra Temiaková v Domě s pečovatelskou službou,  
ul. Bulovka 10, každé pondělí od 8 hod do 12 hod.

Informace na tel: 283 842 214.
Rekreace se uskuteční při počtu nejméně 30 zájemců. 
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Anketa, kultura

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

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

Anketa

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

Kategorie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partner akce

Tipovací oTázka pro hlasující:

Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nová kniha  
připomíná  
věrozvěsty
V karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje se 

začátkem července konala prezentace kni-

hy „Světla na nebi i na zemi – Děti a učitelé 

České republiky k výročí slovanské mise na 

Moravu 863/2013‟. Uvedl ji autor textů Petr 

Piťha a požehnal ji kardinál Dominik Duka, 

arcibiskup pražský a primas český. Po ukon-

čení prezentace následovala autogramiáda 

a malé cyrilometodějské pohoštění – chléb, 

víno a sýr.

Kniha obsahuje krátkou úvahu profesora Pi-

ťhy nad některými našimi národními ochránci 

(Sv. Cyrilem a Metodějem, Ludmilou, Václa-

vem, Vojtěchem, Prokopem, Zdislavou, Anež-

kou Přemyslovnou, Jana Nepomuckým, Ja-

nem Sarkandrem, Klementem Hofbauerem, 

blaženým Hroznatou a nad pražskými mučed-

níky františkány), pak následují kopie kreseb 

dětí týkající se daného ochránce a jeho živo-

ta. Obrazová část tvoří většinu knihy.

„Tato kniha vydaná k 1050. výročí přícho-

du slovanských křesťanských misionářů do 

prvního státního útvaru na našem území je 

dílem českých, moravských a slezských dětí 

a jejich učitelů. Ukazuje, jak naše děti hledí 

do národní minulosti a hledají velké životní 

vzory. Hledají přitom i svou vlastní identitu 

národní a hodnotovou. Kniha také dokládá, 

jak správné lidské sebevědomí a kulturní 

identita usnadňují cestu ke spolupráci ná-

rodní a k soužití mezi odlišnými kulturami 

a etniky,‟ uvádí se v publikaci.

Miroslav Cúth, farář

Publikaci požehnal kardinál Dominik Duka
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Krajané z celého světa  
se přijedou představit Praze 8

Letos posedmé přijedou do Prahy ve dnech 

26. až 30. září stovky zahraničních Čechů 

z českých krajanských komunit v zahraničí na 

Mezinárodní krajanský festival. Často jde již 

o několikáté pokolení Čechů, jejichž předkové 

kdysi odešli za obživou nebo před politickým či 

náboženským útlakem do jiných zemí, ale na 

svoji vlast a svůj původ nezapomněli.

Daleko za hranicemi České republiky místní 

spolky udržovaly tradice svých předků, pro-

vozovaly tradiční písně, tance a předávaly je 

z generace na generaci. Je vzácné, když tolik 

generací zůstaly v jejich rodinách české kro-

je, když ještě dokážou zazpívat české písně 

a zatančit české lidové tance. V tomto roce 

se představí v Praze asi 20 tanečních, pě-

veckých i hudebních souborů. Každoročně se 

téhle události účastní vždy okolo 400 vystu-

pujících a přibližně 300 diváků ze zahraničí. 

Nejvíce souborů přijíždí z Chorvatska, Ukrajiny 

nebo Jižního Banátu, ale očekáváme i soubo-

ry z Bosny, Maďarska, Švýcarska, Slovenska, 

USA, Kanady, Francie a Jižní Ameriky.

„Partnerem letošního festivalového ročníku 

se stala Městská část Praha 8 a krajanské sou-

bory proto vystoupí v sobotu 28. září 2013 od 

12 hodin s celodenním programem v Thoma-

yerových sadech,‟ sdělila zástupkyně starosty 

Prahy 8 Vladimíra Ludková. „Návštěvníci tak 

budou moci strávit krásné odpoledne s celou 

rodinou na příjemném místě soutoku Rokytky 

s Vltavou a budou moci na vlastní oči vidět, jací 

jsou naši krajané, žijící už po generace v za-

hraničí.‟

Vyvrcholením a tradičním závěrem celého 

festivalu je krojovaný průvod všech zúčastně-

ných souborů v neděli 29. září v 10 hodin. Prů-

vod vyjde z Toskánského paláce a bude směřo-

vat na Hradčanské náměstí, kde u sochy TGM 

zazpívá oblíbenou píseň prvního prezidenta 

„Ach synku, synku‟, zastaví se před arcibis-

kupským palácem, aby vzdal hold kardinálovi 

Dominikovi Dukovi písní „Čechy krásné, Čechy 

mé‟ a následně se průvod vrátí na nádvoří Tos-

kánského paláce, kde bude festival slavnostně 

zakončen.

Organizátorem krajanského festivalu je Ob-

čanské sdružení Sedm paprsků. -red-

Tradičním 
závěrem 
festivalu  
je krojovaný 
průvod 
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Backstage přijímá děti 
do tanečních skupin
Taneční centrum Backstage Vyso-

čany bude přijímat další děti do ta-

nečních skupin. Díky tomu, že žáčci 

v tomto centru přibývají a chodí 

na kurzy s nadšením, Backstage 

rozšiřuje svůj prostor o nový sál 

se speciálním tanečním povrchem. 

Dětem, ale i dospělým tak toto cen-

trum může nabídnout kromě profe-

sionálních lektorů i kvalitní taneční 

zázemí. Sál bude výjimečný tím, že 

v něm bude baletizol. Tato podlaho-

vá krytina tlumí dopad, je akustická 

a není kluzká jako obyčejné podla-

hy. Díky této speciální podlaze děti 

budou moci v budoucnosti tančit ve 

špičkách a zdokonalovat se i v tanci 

bez nich. Dětem Backstage nabízí 

kurzy: street dance, balet, lidový 

tanec, break dance, zumbu a akro-

batickou gymnastiku. 

Přihlášky do kurzů od září při-

jímáme na www.centrumbacksta-

ge.cz. -red-

Backstage 
má nový 
sál se 
speciálním 
tanečním 
povrchem

Kulturní program  
Klubu V. kolona  
v srpnu 2013
 

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

sobota, neděle  
od 13:00 do 17:30

Tel: 777 913 058 (284 016 517)

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 Pátek 30. 8. 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.

PL-Bohnice 
Divadlo Za plotem 
Ústavní 91 
181 02 Praha 8
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Bohnické Kulturní Osmičky slaví pět let 
Již pátým rokem probíhají v kostele sv. Petra 

a Pavla v Bohnicích pravidelné koncerty – Kul-

turní Osmičky. Koncerty se konají vždy osmé-

ho dne v měsíci v 19.30 hodin, kromě letních 

prázdnin. Koncerty pořádá Římskokatolická 

farnost sv. Petra a Pavla v Bohnicích.

Myšlenka pořádání kulturních akcí v bohnic-

kém kostele vznikla před pěti lety, kdy kostel 

sv. Petra a Pavla oslavil 850 let od svého vy-

svěcení. „Původním záměrem bylo uspořádat 

v kostele několik koncertů v rámci oslav posvě-

cení našeho kostela. Na konci roku 2008 jsme 

se rozhodli v koncertech pokračovat, a tak 

vznikl cyklus Kulturní Osmičky, který letos 

v září oslaví již pět let své existence. Program 

je různorodý, od vážné hudby, varhanních kon-

certů přes folk, spirituály, jazz až po recitály, 

měli jsme tu i divadelní představení nebo folk-

lorní soubor. Kostel svatého Petra a Pavla má 

unikátní atmosféru a výbornou akustiku, a tak 

je výborným prostředím převážně pro komorní 

koncerty,‟ řekla organizátorka koncertů Rená-

ta Molová.

„V kostele pořádáme nejenom koncerty, jsme 

otevřeni i jiným akcím. Letos v květnu jsme se 

již počtvrté zapojili do Noci kostelů, kostel je 

otevřený během Starobohnického posvícení 

a Starobohnického vánočního těšení. Na za-

čátku roku si své místo našla i Betlémská hra 

vánoční v podání souboru Excelsior, která se již 

také pomalu stává tradicí. Na konci srpna pra-

videlně pořádáme Noční koncert při svíčkách. 

Letos se uskuteční v sobotu 31. srpna od 21.00 

hodin.‟ přiblížila ostatní akce v kostele Molová.  

Proč zrovna název Kulturní Osmičky? „Dlou-

hou dobu jsme hledali název cyklu, ten se na-

konec našel sám: cyklus koncertů vznikl v roce 

2008 a Bohnice jsou součástí Prahy 8. A bylo 

jasno,‟ vysvětlila Molová. 

Koncerty po prázdninách začínají v neděli 

8. září. Zazní barokní duchovní árie a instru-

mentální skladby G. F. Händela, J. S. Bacha 

a G. Ph. Telemanna v podání dámského ko-

morního souboru Ensemble Forella. V říjnu si 

budete moci vyslechnout komponovaný pořad 

hudby a mluveného slova Barevný Sysifos, 

který je inspirovaný bájí o Sysifovi v přepra-

cování Jiřího Voskovce. Účinkuje duo Muzica 

Graziella a koncert bude spojený s výstavou 

obrazů malířky Marie Drtíkové. Listopad bude 

patřit souboru Nsango Malamu a spirituálům 

a rok 2013 uzavře Adventní koncert. Po-

drobnosti o koncertech najdete na stránkách 

www.osmicky.cz. -kpp-
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MŠ Poznaňská pomáhala zvířatům  
postiženým povodněmi
Média při povodních často zveřejňují, jaká je 

možnost pomoci zasaženým lidem. Bohužel 

se ale často zapomíná na to, že po boku lidí 

mnohdy horší utrpení sdílí zatopená zvířata. 

Naštěstí se najde mnoho osob, které se 

snaží jejich osud zvrátit, zachránit je, ošetřit, 

nakrmit a ubytovat. A když se jich sejde víc, 

vznikají takové organizace jako je Láska ke 

zvířatům a právě s ní se dostala naše MŠ Po-

znaňská v době letošních povodní do kontak-

tu. Po krátké konzultaci bylo hned jasné, jak 

můžeme postiženým zvířatům a jejich majite-

lům pomoci. Natiskli jsme a vyvěsili letáčky 

a vzápětí jsme ve školce vyhlásili Materiální 

sbírku. 

Během týdne děti s pomocí obětavých ro-

dičů i zaměstnanců nashromáždili úctyhodné 

množství materiální pomoci jako např. deky, 

staré povlečení, ručníky, rukavice, desinfekč-

ní a čisticí prostředky. Velikou krabici suché-

ho pečiva, desítky kilogramů granulí a mno-

ho konzerv pro psy a kočky, misky, dokonce 

se našel i pelíšek, náhubek a mnoho dalších 

potřebných věcí. Vše jsme 14. června odvezli 

na sběrné místo v Praze 1, kde nám zástup-

ce organizace pověřený přebíráním pomoci 

velmi děkoval a byl překvapený, kolik dětí na 

zvířátka při povodních pamatuje. Během ná-

sledujícího týdne se pomoc dostala do rukou, 

tlapek a kopýtek všem potřebným, kteří na ni 

byli odkázáni.

Touto cestou bych chtěla velice poděkovat 

hlavně dětem a jejich rodičům, kteří se do 

naší sbírky ochotně zapojili a dále všem, kteří 

ji podpořili. Děkuji také občanskému sdružení 

Láska ke zvířatům, které dělá velice zásluž-

nou, náročnou a obětavou práci, dobrovolně 

a bez nároků na odměnu a navíc nám posky-

tuje možnost se do pomoci snadněji zapojit 

a prožít ji. Magdalena Stuchlíková,  

 učitelka MŠ Poznaňská

A bylo tu opět jaro. Jistě si vzpo-

mínáte na článek o velikém pře-

sazování rostlin na Gymnáziu 

Ústavní. Tak už to je rok, co Gym-

názium Ústavní zdobí na někte-

rých chodbách rostliny, na čemž 

má zásluhu Ekotým. Od té doby 

se toho u rostlin mnohé změnilo.

Jako každé výročí bylo třeba 

i toto jubileum, i když ne vyso-

ké, řádně oslavit. Již dlouho do-

předu se akce plánovala. Nebylo 

zřejmé, jak se bude jmenovat, 

ani o čem bude. Nakonec byla 

pojmenována „Jarní Ekoden‟ 

(jarní proto, že na podzim se 

každý rok koná Ekoden pro nově 

přijaté studenty Gymnázia.)

Akce se uskutečnila třetí čtvr-

tek v květnu. Hlavní část tvořily 

přednášky studentů. Tu první si 

pro nás připravila japonská stu-

dentka, která uplynulý školní rok 

studovala na naší škole. Vyprávě-

la o svém rodném městě Hiroši-

mě.  Mluvila o výbuchu atomové 

bomby a jeho následcích z ekolo-

gického hlediska. Je až neuvěři-

telné, že za necelý rok, který tu 

studuje, se téměř perfektně na-

učila česky. Druhou přednášku 

si připravil student našeho gym-

názia, který strávil naopak jeden 

rok na stáži v Japonsku. Po jeho 

přednášce o japonských zahra-

dách si mnozí z nás přáli tato mís-

ta navštívit. Nakonec byli předná-

šející zasypáni dotazy zvídavých 

studentů. Všem posluchačům se 

přednášky líbily.

Nezbývá už nic jiného, než po-

děkovat všem, kteří se na akci 

podíleli. Zvláštní dík patří japon-

ské studentce za odvahu předná-

šet na veřejnosti v cizím jazyce, 

který je úplně jiný než její ma-

teřský. Vojtěch Pruška,  

 student sekundy B

Projekt Tropický les ve škole měl narozeniny

Děti měly z pomoci zvířatům radost
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Letní prázdniny tak jako každoročně využívá 

Praha 8 k nutným opravám a rekonstrukcím 

vybraných školních zařízení. „Nejdůležitějším 

úkolem je letos zvýšení kapacity škol a školek 

a s tím spojených úprav. Týká se to především 

škol Libčická a Dolákova,‟ řekl místostarosta 

Prahy 8 Michal Švarc. „Rozšíření kapacity toalet 

včetně jejich celkové opravy probíhá na mate-

řinkách Šiškova, Bojasova a Krynická,‟ uvedl.  

K první fázi rekonstrukce toalet dojde bě-

hem prázdnin na ZŠ Mazurská, dokončení re-

konstrukce atria včetně osazení novými herní-

mi prvky se dočkají na ZŠ Na Slovance. „Novou 

podobu získá i vstupní hala v ZŠ Žernosecká. 

Většina akcí bude dokončena před začátkem 

nového školního roku tak, aby již od září moh-

ly děti být v novém,‟ dodal radní pro školství 

Prahy 8 Martin Roubíček. -red- 

Závěr školního roku bývá čas-

to spjat s řadou zábavných 

a sportovních akcí. Děti z MŠ Na 

Přesypu měly možnost užít si  

12. června svůj sportovní den 

plný soutěží a her, které pro ně 

byly připraveny ve spolupráci 

s SK Kometa.

Všichni natěšení sportovci se 

sešli kolem půl desáté dopoled-

ne na hřišti ZŠ Na Šutce, kde 

byli postupně rozděleni do druž-

stev s názvy animovaných hrdi-

nů pohádek. Soutěžilo tak mezi 

sebou například družstvo Gar-

fieldů a Jerryů. Děti procházely 

různými stanovišti, na kterých 

mířily míčkem na cíl (zavěšené 

plechovky, klaun), soustředily se 

při přenášení míčku na lžíci, při 

vedení velkého míče mezi dvěma 

provazy nebo závodily v rychlos-

ti a sbíraly barevné žetonky.

Nešlo však vždy jen o soutěže, 

ale také o trénování obratnosti 

a nácvik specifických pohybů – 

takto si děti vyzkoušely odpal 

míčku tenisovou raketou a ně-

které už po chvíli ukázaly svůj 

přirozený talent a výborné před-

poklady k tomuto sportu.

Malí sportovci se her zúčast-

ňovali se zájmem a chutí vy-

zkoušet si něco nového. Nefal-

šované dětské nadšení a spousta 

energie, téměř desítka pestrých 

poutavých soutěží a slunné po-

časí bez mráčku, to byl osvěžu-

jící koktejl, který jen umocňoval 

radost z pohybu.

Po 11. hodině se shromáždila 

celá školka a proběhlo závěrečné 

vyhodnocení a vyhlášení vítěz-

ných skupin, jež kromě cen ob-

držely i medaili. Oceněn za snahu 

a nasazení, nehledě na umístění, 

byl každý účastník sportovního 

dne. Děti si mohly vybrat odměnu 

dle libosti – lízátko, hračku, bub-

lifuk…

Největší odměnou ze spor-

tovně-zábavného dopoledne byl 

však kromě hračky i dobrý pocit 

z překonání sebe sama a ze zís-

kání nových dovedností, jež se 

v životě budou určitě hodit.

Radka Hrubá,  

učitelka MŠ Na PřesypU

Děti z MŠ Na Přesypu měly sportovní den

Jednou z disciplín bylo nošení míčku na lžíci

V řadě škol probíhají rekonstrukce

V ZŠ Dolákova se pracuje na rozšíření kapacity

V plném 
proudu je 
přestavba 
prostor na 
tři nové třídy 
mateřské 
školy 
v Libčické  
ulici

Fo
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Školství, pozvánka, inzerce

Žáci ZŠ B. hrabala  
navštívili hotelovou školu
Žáci osmých tříd Základní školy  

B. Hrabala se koncem června zú-

častnili prezentace v První sou-

kromé hotelové škole Svídnická 

v Praze 8. Čekalo na ně milé přijetí 

a zajímavý program se soutěžemi 

a ochutnávkami. Nejdříve se se-

známili s historií školy, se studijní-

mi obory, možnostmi praxe a ná-

sledného studia. Prohlédli si školní 

budovu a provozní místnosti, ve 

kterých probíhá praktická výuka. 

V baru si vyzkoušeli míchání kok-

tejlů, zhlédli flambování a ochut-

nali flambované dobroty. 

Družstva soutěžila ve zdobení 

dortu, který pak žáci sami zkon-

zumovali. V další části čekaly na 

žáky soutěže: poznávání bylinek 

a koření, soutěže ve stolování 

a v běhu se sklenicí vody. 

Žákům se ve škole velmi líbilo 

a jistě budou někteří v devátém 

ročníku spolu s rodiči zvažo-

vat výhody studia na této škole 

a navštíví dny otevřených dve-

ří. Příprava programu a soutěží 

byla jistě velmi náročná. 

M. Beníšková,  

třídní učitelka 8. A

Součástí exkurze bylo i poznávání bylinek i jiných pochutin

hvězdárna Ďáblice   

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

SRPEN 2013
Otevírací doba: 
Po–Čt 10.00–12.00, 13.30–15.30,  
Ne 25. 8. 14.00–16.00, Čt 15., 22. a 29. 8. 21.00–22.30

POŘADy pro veřejnost začátek v 10.15.
Po (2., 19. a 26. 8.)  Africká pohádka (Ogua a piráti)
Út (3., 20. a 27. 8.)  Planeta Země
St (4., 21. a 28. 8.) Měření času
Čt (8., 15., 22. a 29. 8.)  O spanilé Jitřence a tajuplné  

Večernici (pohádka)

POZOROVáNí OBLOhy dalekohledy
Po–Čt 11.00–12.00, 13.30–15.30. Ne 25. 8. 14.00–16.00. 
Čt 5., 22. a 29. 8. 21.00–22.30. 

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

Noční obloha:   Měsíc – od 14.8. do 23.8. 
Saturn – v polovině srpna 
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy  
– po celý srpen 
hvězdokupy, mlhoviny – 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 astro-
nomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

MíSTO DALEKéhO ROZhLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na velké území Čech. 
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od 
blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). 
V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro 
pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.
  Pozor. oblohy Pořady
VSTUPNé: dospělí 45 Kč 55 Kč
 mládež 25 Kč 30 Kč
 senioři (od 65 let)  40 Kč 50 Kč

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

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

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

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

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

mobil: 721 554 119
(Placená inzerce)

Základní umělecká  
škola Praha 8,  
Klapkova 25  

a Městská část  
Praha 8 

VáS SRDEČNĚ ZVOU  
NA KOMORNí KONCERT

účinkují: soubor zobcových fléten Cool Fingers (Švédsko)  
a komorní soubory školy

Obřadní síň Libeňského zámku
Pondělí 9. září 2013 v 18.30 hodin.

Vstup volný
Další informace naleznete na www.zusklapkova.cz
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Turnaj v plážovém ragby  
se vrátil na Koráb 

I přes velká vedra se 12. ročník Prague  

Beach Rugby 2013 vydařil. Pro letošní rok se 

přesunul do Prahy 8 do sportovního areálu Na 

Korábě, kde se v minulosti pořádal již dvakrát. 

„Zdejší areál sportu a rekreace připravil pro 

akci výborné zázemí, všechny zápasy měly 

skvělou atmosféru,‟ sdělil zástupce starosty 

Prahy 8 Michal Švarc, který nad turnajem pře-

vzal záštitu.

Podle vyjádření organizátorů může tento 

úspěch turnaj posunout dál. Evropská federa-

ce v plážovém ragby má velký zájem zařadit jej 

do každoroční série European Beach Rugby. 

Letos se klání zúčastnilo celkem 32 týmů ve 

čtyřech kategoriích. Mužská a ženská elitní ka-

tegorie, mužská 1. divize a kategorie bezkon-

taktního ragby smíšených týmů mužů a žen. 

Poděkování patří hráčům, divákům, roz-

hodčím a lidem, kteří pomáhali turnaj zor-

ganizovat. 

„Byla to vydařená a výborně navštívená 

akce, plná špičkových sportovních zážitků. 

Jsme rádi, že se tento prestižní turnaj vrátil do 

Prahy 8,‟ dodal Švarc.   -vk-

Pokud chcete komunikovat  

se členy vedení radnice za ODS, 

můžete je vyhledat na Facebooku 

a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo 

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

(životní prostředí, informatika), vladimira.

ludkova@praha8.cz (kultura, sociální 

a zdravotní problematika), ondrej.gros@

praha8.cz (majetek) a martin.roubicek@

praha8.cz (školství).

Zástupce radnice za TOP 09  

můžete kontaktovat následovně:  

Michal Švarc – doprava a finance,  

tel: 222 805 138,  

michal.svarc@praha8.cz.  

Markéta Adamová – sociální oblast 

a protidrogová prevence, evropské fondy, 

tel: 222 805 134, marketa.adamova@

praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa 

a hospodaření s byty MČ, zmocněnec  

pro Palác Svět, tel: 222 805 186, 

tomas.slabihoudek@praha8.cz.

Zastupitelé KSČM v Praze 8  

mají pro občany tuto nabídku: Vytipujte 

největší problémy naší městské části, 

pokusíme se je spolu s vámi řešit.  

Volejte +420 284 825 820 či použijte 

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

Sociální demokraté vás rádi uvítají ve 

svém informačním středisku v Zenklově 

ulici 27, naproti Divadlu pod Palmovkou. 

Najít nás můžete i na webových stránkách 

www.cssdpraha8.cz a Facebooku ČSSD 

Praha 8. Telefonicky se s námi lze spojit 

na telefoním čísle 721 029 892.

Strana zelených nabízí občanům setkání 

a otevřenou debatu o lepší budoucnosti 

pro Prahu 8. Volejte prosím zastupitele 

Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  

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

se zelenými na Facebooku (odkaz  

www.qrs.ly/of36zac), sledujte web 

praha8.zeleni.cz. Děkujeme vám, že se 

zajímáte o dění v naší městské části.

Se zastupiteli a členy komisí  

za Volbu pro Prahu 8 se během letních 

měsíců můžete kontaktovat telefonicky na 

čísle 724 889 420, nebo e-mailem Vaclav.

Musilek@praha8.cz. Přejeme příjemné 

prožití léta.

Setkání s politiky

Vítězný tým 
kategorie 
Men Elite 
složený 
převážně 
z týmu 
RC Sparta 
Praha

Výsledky turnaje:
MEN ELITE 
1. Plážový Libovci (CZ) 

2. Hvězdy (CZ) 

3. The Pirates (CZ) 

4. Munich Rugby United (Germany) 

5. Cheeky Strikers (CZ) 

6. Golden Balls (Switzerland) 

7. Pink Panthers (CZ - American football) 

8. RC Plzeň (CZ) 

WOMEN 
1. The Lazybugs (International) 

2. VyDra (CZ) 

3. Tatra Ladies (CZ) 

4. RKP Girlzzzz (CZ) 

5. Prague Cats (CZ) 

6. Hvězdičky (CZ) 

7. Banana Girls (CZ) 

8. Dotrs of the pitch (CZ) 

Takto urputně se bojovalo ve finálovém klání
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Beachklub hostí kvalitní turnaj
Zveme vás na prestižní beachvolejbalový tur-

naj mužů i žen, nejvyšší soutěž v ČR  „Sta-

ropramen Cool Super Cup 2013‟, který se 

bude konat v příjemném prostředí Beach-

klubu Ládví ve dnech 16.–18. srpna 2013, 

a to za účasti našich olympijských dvojic 

a zahraničních párů z Evropy i ze zámoří. 

Přijďte podpořit hráče, užít si zábavu a vy-

chutnat atmosféru letního sportu. V sobotu 

a v neděli bude probíhat doprovodný pro-

gram a soutěže o ceny Staropramenu. Fi-

nálová klání bude vysílat Česká televize na 

programu ČT4 Sport.

Ohlédnutí za turnajem  
MČR juniorů do 18 let
Beachklub Ládví hostil v sobotu 20. července 

mistrovství republiky juniorů do 18 let. I díky 

krásnému počasí v areálu vládla po celý den 

přátelská atmosféra i přesto, že se hrálo 

o mistra republiky pro rok 2013 a většina 

zápasů byla velmi vyrovnaná. Favorizované 

družstvo Ondřej Prokop – Václav Berčík há-

jící barvy Prag beach teamu museli ve finá-

lovém zápase sklopit hlavy před družstvem 

šestkařů Jiří Kraffer, Jakub Jarošík. Na třetím 

místě skončilo družstvo Tomáš Čermák, Ja-

kub Motyčka.

Beachvolejbalová akademie
Nábory dětí do celoročních kroužků beachvo-

lejbalu 2013–2014. Beachklub Ládví si vás do-

voluje pozvat od pondělí do středy 26.–28. 8. 

na zkušební náborové tréninky mládeže.

Začátek:
15:30   (děti 6–9) 30 min. ukázkový  

trénink, následně konzultace

16:45   (děti 10–13) 30 min. ukázkový  

trénink, následně konzultace

17:00   (děti 14–18) 30 min. ukázkový  

trénink, následně konzultace

Tréninky jsou vedené jako celoroční kroužky 

dvakrát týdně pod vedením zkušených profe-

sionálních trenérů. Tréninky jsou zaměřené na 

všeobecný pohybový rozvoj se zaměřením na 

herní činnosti jednotlivce. V zimní části trénu-

jeme v nové přetlakové hale.

Beachvolejbalová akademie je v areálu  

beachklubu třetím rokem a v současné době 

má přes 200 malých svěřenců, přijďte s vašimi 

dětmi vyzkoušet tento nový a stále populár-

nější sport i vy.

Výhodou tohoto sportu je bezesporu i to, že 

vám k němu stačí sportovní oblečení, krém na 

opalování a dobrá nálada. -red-

Na Ládví se hodně věnují také dětem

Rok s rokem se sešel a florbalisté z Kobylis 

mají za sebou další povedenou sezonu. Pře-

devším se zaskvěli dorostenci, kteří poprvé 

v historii postoupili do 1. ligy, kde budou čelit 

těm nejlepším týmům z Prahy a Středočes-

kého kraje. 

Pro největší florbalový oddíl v osmé měst-

ské části se jedná o jeden z největších úspě-

chů v desetileté historii klubu. „Byl to pro nás 

zlomový rok, hráči konečně ukázali potenci-

ál, který v sobě mají,‟ komentoval úspěšný 

ročník trenér dorostu Ondřej Kočí. 

Někteří z hráčů dokonce patří i k základ-

ním kamenům juniorského družstva, ba do-

konce jeden z nich, Jan Klíma, se připravuje 

s A-týmem. 

„Klímič (Jan Klíma) je velkej talent a po-

kud bude na sobě dál pracovat, tak má před 

sebou velkou florbalovou budoucnost,‟ podo-

týká Kočí.

Kvalitní brankář a týmový výkon 
jako základ úspěchu
Dalším důležitým faktorem postupu do 1. ligy 

byla stálice mezi tyčemi. Strážci kobyliské 

svatyně Tomáši Zázvorkovi famózně vyšla 

sezona a v hodnocení gólmanů skončil na tře-

tím místě. „Tomáš nás po celý rok držel nad 

vodou a zejména díky jemu a jeho zákrokům 

jsme o patro výš,‟ řekl Kočí.

Přestože Zázvorka zaznamenal skvělé 

umístění mezi brankáři, tak u hráčů v poli 

převládal spíše týmový výkon. Většina z nich 

dokázala vstřelit více než pět branek a na-

střádat přes deset kanadských bodů v osm-

nácti zápasech. „Věděli jsme, že nemáme ro-

zeného střelce, a tak jsme vsadili na týmové 

pojetí hry, do kterého zapadli i nově příchozí 

starší žáci,‟ vysvětlil týmovou strategii Kočí. 

Pokud byste chtěli zjistit více informací 

o Kobyliském florbalu, tak je naleznete na 

fbkkobylisy.cz. Václav Trousil

Florbalový dorost z Kobylis míří do 1. ligy
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Tenisová akademie Hajnovka 

pořádá ve dnech 10., 12., 17.  

a 19. září 2013 bezplatnou výu-

ku tenisu s možností pokračování 

v tenisové akademii. Tenisová aka-

demie je určena pro děti od čtyř 

do deseti let, a to i bez předchozí 

tenisové průpravy. Tréninky jsou 

vedeny profesionálními trenéry. 

V případě nepřízně počasí je k dis-

pozici pro výuku tenisová hala. Ra-

kety i míče jsou zajištěny. 

Místo konání: Tenisová aka-

demie Hajnovka, Pod Plynoje- 

mem 164, Praha 8 – Libeň.

V případě zájmu kontaktujte 

hlavního trenéra Tenisové akade-

mie Hajnovka Petra Setinského, 

tel. 777308381, e-mail: petrse-

tinsky@centrum.cz. Více infor- 

mací najdete na www.tenis-haj-

novka.cz. Projekt finančně pod-

poruje Městská část Praha 8. 

Všichni jste vítáni.

Petr Setinský, hlavní trenér

hajnovka nabízí  
tenisovou akademii

Příznivci libeňského Meteoru 

a kobyliské Admiry se již určitě 

nemohou dočkat. Po veleúspěš-

ném působení obou fotbalo-

vých týmů v divizi začínají boje 

v České fotbalové lize. 

Letošní ročník odstartuje Me-

teor 11. srpna, a to domácím 

utkáním s Horními Měcholupy. 

Libeňský klub bude z důvodu 

plánované rekonstrukce tráv-

níku hrát celý podzim na hřiš-

ti v Bedřichovské ulici. Admira 

v prvním kole navštíví Zápy, ve 

druhém pak doma 18. srpna 

přivítá Převýšov. Tolik očekáva-

né derby dvou rivalů z Prahy 8 

je na programu 22. září. -red-

ČFL startuje, Praha 8  
má dva zástupce

Meteor bude opět spoléhat na 
útočníka Jana Fíčka 

ZDARMA

www.prah
a8.cz 
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  ÚMČ Praha 8, infocentrum,  
tzv. „Bílý dům‟, U Meteoru 6,  
Praha 8-Libeň

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

  Nemocnice Na Bulovce,  
Budínova 2, Praha 8-Libeň

  Dětský klub Karlík, Kollárova 6, Praha 8-Karlín

  Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8-Kobylisy

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

  Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8-Kobylisy

  Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8-Bohnice

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

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

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

Osmička
je k dostání  
pravidelně také  
na následujících  
místech:

Fo
to

: 
ve

rp
a
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Poradna

V dnešním vydání se budeme vě-

novat problematice exekucí, ten-

tokrát však nikoli z pohledu dluž-

níka či věřitele, ale třetí osoby, 

která může být též vedením exe-

kuce ovlivněna a v případě její 

nečinnosti může dojít i ke ztrátě 

jejího majetku.

Nejčastěji k tomu dochází v pří-

padě, je-li exekuce vedena pro-

dejem movitých věcí dlužníka. 

Exekutor může vstoupit do pro-

stor, kde lze mít důvodně za to, že 

dlužník přebývá či zde má umístě-

ny své věci. Pokud tedy žijete ve 

společné domácnosti s osobou, 

o níž víte, že je dlužníkem, již pře-

dem pečlivě uschovávejte doklady 

od pořizovaných věcí. Pokud má 

u vás dlužník pouze evidované 

bydliště, doporučujeme jej zrušit, 

jinak lze návštěvu exekutora v bu-

doucnu očekávat. Tuto skutečnost 

prověřte také při pořízení nové 

nemovitosti a trvejte na ujednání 

v kupní smlouvě, dle něhož je pů-

vodní vlastník povinen své bydliš-

tě v nemovitosti zrušit pod sankcí 

smluvní pokuty. Pokud je vám do-

ručena pošta pro dříve v nemovi-

tosti žijící osobu, je vhodné také 

exekutora kontaktovat a uvědomit 

jej o skutečném stavu dříve, než 

navštíví vykonavatel vás. 

Pokud přes veškerá opatření 

dojde k soupisu vašich věcí exe-

kutorem, je nutné požádat exe-

kutora o jejich vyloučení ze sou-

pisu movitých věcí, a to do 30 dnů 

ode dne, kdy se dozvíte o sepsání 

a prokázat jejich vlastnictví. Ide-

álním důkazním prostředkem je 

pochopitelně doklad o pořízení se 

jménem vlastníka, nicméně po-

slouží např. i pokladní doklad, fak-

tura či svědecké prohlášení tře-

tích osob. Po uplynutí této lhůty, 

byť byste prokázali své vlastnictví 

sebelepšími prostředky, bude ná-

vrh odmítnut jako opožděný. Po-

kud přes váš návrh exekutor věc 

nevyškrtne, nezbývá, než podat 

vylučovací žalobu, a to proti vě-

řiteli, jehož pohledávku exekutor 

vymáhá. Pro podání žaloby je také 

stanovena 30denní lhůta, která 

běží od doručení rozhodnutí exe-

kutora o nevyhovění návrhu na 

vyškrtnutí věci ze soupisu. Poté 

již bude v kauze rozhodnuto sou-

dem, a to dle navržených důkazů. 

Pokud však předtím nepožádáte 

o vyškrtnutí exekutora, žaloba již 

nemůže být úspěšnou. Žaloba je 

zpoplatněna soudním poplatkem 

ve výši dva tisíce korun, který je 

nutno zaplatit, aby se soud přípa-

dem začal zabývat. V případě va-

šeho úspěchu ve sporu vám tento 

náklad nahradí věřitel, stejně jako 

náhradu nákladů řízení, budete-li 

zastoupeni advokátem. V přípa-

dě, že se vás dotýká exekuce třetí 

osoby, je vždy nutné aktivně ko-

nat a věc řešit. Nevíte-li si rady, 

kontaktujte advokáta, který vám 

poskytne radu či právní pomoc. 

Pro bližší dotazy nás 
neváhejte kontaktovat  
na tel. 724 784 302, využít 
bezplatnou on-line právní 
poradnu, případně navštivte 
jednu z našich poboček.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

JAK SE SPRAVUJE ČESKá REPUBLIKA?

Přenesená působnost
Přenesená působnost státní správy zname-

ná, že výkon státní správy nevykonává státní 

úředník, ale úředník samosprávy. Možná si ně-

kteří vzpomenete, jak jsem v jednom z prvních 

těchto článků psal o úřednících, kteří se s vámi 

na úřadě městské části nebaví a trvají na do-

držení a dodání všech formulářů a podkladů. 

Nejčastěji se s přenesenou působností se-

tkáte na stavebním odboru. Stejně je tomu 

i u občanských průkazů a pasu, na matrikách 

a živnostenském odboru. Pokud máte chalupu 

nebo chatu, tak se vám může stát, že vedle 

vchodu je tabule městský úřad města x a ved-

le dveří do kanceláře je tabulka stavební úřad. 

Za výkon přenesené působnosti sice stát měs-

tům a obcím přispívá, ale jak je u nás zvykem, 

příspěvek na výkon státní správy je nedosta-

tečný.

Dalším pojmem, se kterým se může občan 

setkat, je veřejnoprávní smlouva. O co jde? 

Když obec nemůže vykonávat některou svou 

činnost, nesežene kvalifikované úředníky, věcí 

k řešení je minimum, například jednou za dva 

roky, tak se může obec dohodnout s jinou obcí 

a uzavřít na konkrétní činnost veřejnoprávní 

smlouvu. Jedním z nejčastějších případů je 

projednávání přestupků. Když se nepohodne-

te na chalupě se sousedem nebo se pohádáte 

v hospodě a přijede to řešit policie a bude ře-

čeno, že jde o přestupek, tak v případě exis-

tence veřejnoprávní smlouvy vám přijde po-

zvánka k projednání z jiné obce. 

Příjemné léto a příště si něco povíme o mi-

kroregionech a svazcích obcí.

 Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
http://www.zakonyprolidi.cz/ 
cs/2004-500#cast5 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

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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Výročí

Nově narozené děti Jubilea

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

ČERVEN 2013

n  Dne 28. června oslavili 
manželé Jiří a Ludmila 
Hauptmanovi 50 let 
společného života.

ČERVENEC 2013 

n  Dne 13. července 2013 
oslavili v kruhu rodinném 
zlatou svatbu manželé 
Jindřiška a Zdeněk 
Plevkovi. Gratulujeme!

n  Paní Blažena Hošková  
slaví své významné 
jubileum 91. let. Přejeme 
naší mamince hodně zdraví 
a štěstí, Jana a syn Josef.

LEDEN 2013

Tomešová Anežka

ÚNOR 2013

Morávek Jan

DUBEN 2013 

Krejčí Tereza

Procházka Karel

KVĚTEN 2013

Čapková Ema

Mezerová Mariana

Poustka Kryštof

Rippová Nela

Smékalová Jana

Šperglová Katka

ČERVEN 2013

Axmanová Františka

gruberová Ema

horelica Tomáš

Jakubcová Nela

Král Jakub

Paličková Amálie 

Zvolský Matěj

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.  
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte  

na tel.: 222 80 51 36, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.  
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.  
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Zábava

Sudoku (středně těžké)

8 35 9

2 14

3 4

2 5

6 1 3 4 2

9 2

4 8

89 7

7 52 4

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Co červenec neuvaří, srpen nedopeče

Výherci, kteří obdrží čaj Sonnentor dle vlastního výběru  
a domácí koláč z obchůdku Čekanka, Urxova 10, Praha 8 – Karlín  
(vyzvednutí přímo v prodejně), jsou: Marta Kršková (Praha 8),  
Marie Šafránková (Praha 8) a Zdena Jirmanová (Praha 8).

Správné znění tajenky ze srpnového čísla nám zašlete nejpozději  
do 31. srpna 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: Libeň - 
zmizelý svět,  
vydanou Muzeem  
hl. m. Prahy  
ve spolupráci s odborem 
kultury ÚMČ Praha 8.
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MALíŘ – LAKýRNíK. ŠTUKOVáNí 
A TAPETáŘSKé PRáCE.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93. 
www.malir-zenisek.cz

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

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

PROVEDU LAKýRNICKé 
A MALíŘSKé PRáCE.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

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

RIZIKOVé KáCENí,  
ŘEZ STROMŮ. ZAhRADy.  
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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.

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

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

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

OPRAVA PRAČEK TéMĚŘ VŠECh 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

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. 

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

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

KLEMPíŘSTVí, POKRýVAČSTVí, 
NáTĚRy. Kvalitní opravy  
i nové střechy. Tel.: 605 350 665. 
www.strechyjarnov.cz. 

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

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

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

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

hLEDáM gARS. – 2+1 v Praze 
max do 11 000 nebo 3+kk – 4+1 do 
13 000 vč. popl. Tel.: 603 257 202.  

ČIŠTĚNí KOBERCŮ A NáByTKU 
extrakční metodou.  
Zkušenosti, respekt k důchodcům. 
Tel.: 724 006 275. 

KyTAROVý VIRTUOS MILAN 
ZELENKA. Prof. HAMU dává 
soukromé lekce. Tel.: 731 270 012. 
www.milanzelenka.uvadi.cz. 

TVORBA WEBOVýCh STRáNEK, 
redakční systémy, e-shopy, grafické 
práce, domény, webhosting, vývoj 
software, jitka–vachtova.cz

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. 

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

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

POKLáDKA ZáMKOVé DLAŽBy 
A VýSTAVBA PLOTŮ.  
Tel.: 777 852 270.

POTŘEBUJETE PRO VáŠ 
DŮM ŠTíTEK – průkaz 
energetické náročnosti budovy? 
Volejte  604 634 243 – Francová.

DO NOVĚ OTEVŘENé 
BIOPRODEJNy V PRAZE 8 
hledáme milou a usměvavou 
prodavačku. Zdravý životní styl 
podmínkou. Nástup v 09/2013. CV 
na biopluspha8@volny.cz 

ASISTENTKA hledá uplatnění.  
Tel.: 732 648 880.  

ZATEPLENí STROPŮ, SKLEPŮ, 
gARáŽí. Tel.: 776 567 904.

MíSTNí MALíŘ. Tel.: 776 567 904.

POKLáDKA KOBERCŮ, LINA, 
PLOV. PODLAh. Tel.: 776 567 904.

REKONSTRUKCE JADER.  
Tel.: 777 852 270.

VýUKA ANgLIČTINy 
A  ITALŠTINy, příprava na reparát. 
Učebna P8 Kobylisy nebo Skype.  
www.anglictinadoma.cz. Tel.: 
723 082 111, www.italstinapraha8.cz. 
Tel.: 777 985 104.

PRODáM DR 3+1/L 
V BOhNICíCh, Katovická ul. Byt 
po zateplení, pl. okna, zd. jádro, 
9 patro z 10. Cena 1 650 000 Kč. 
Anuita cca 700 000 Kč. Rychlé 
jednání – sleva. Tel.: 776 032 334.
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PSí SALON – NOVá ADRESA, 
Praha 8 Bohnice, vchod Lodžská – 
bus Odra. www.salonpelisek.cz. Jork 
200 – 250, malí chlupáči do 300 Kč. 
Tel.: 608 535 892.

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.

hODINy BICíCh NáSTROJŮ 
A RyTMIKy PRO DOSPĚLé 
I DĚTI. Tel.: 737 667 904.

KOUPíM gARáŽ  
NEBO gARáŽOVé STáNí na 
sídlišti Bohnice. Tel.: 607 614 024.

OBChOD S VyBAVENíM 
KOUPELEN nabízí rozvoz zboží po 
Praze zdarma. www.kera-praha.cz. 
Tel.: 603 574 112.

OPRAVy, PRODEJ, SERVIS 
počítačů a notebooků. Připojení 
k internetu. Prodej elektra  a IT 
techniky. www.rooster.cz. Najdete 
nás na adrese: Lublinská 13, sídliště 
Bohnice, naproti Penny marketu. 
Otevřeno: po – pá 13 – 19. Po 
domluvě dle možností. obchod@
rooster.cz  Tel.: 240 200 282. 
KOHOUT – POČÍTAČE – ELEKTRO.
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Pozvánky, inzerce

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
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