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V Karlíně vyroste nová unikátní
stavba nazvaná Keystone

Karlín bude součástí zkušebního sčítání
lidu, domů a bytů

ROPID zprovoznil novou interaktivní
dopravní mapu

Refl exní vestičky přispějí k vyšší 
ochraně školáků 

Fórum: 
Je úroveň základního a středního školství
v osmé městské části dostatečná? 

Nabídka Centra aktivizačních
programů pro seniory

V blízkosti Palmovky se otevřela 
nová dětská herna  

Zápisy do mateřinek na příští
školní rok skončily
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Vážení spoluobčané,

posledních pár týdnů jsem stále, ať už to bylo 

na radnici, doma či na ulici, slyšel jednu jedinou 

otázku: „Kdy už konečně skončí tahle dlouhá 

zima?” Nyní se tak snad už defi nitivně stalo a jaro, slunce a teplo jsou 

konečně tady. 

Pro nás však tvrdá práce s nástupem jara neskončila. Zima nám 

jí totiž po sobě zanechala hodně – díry v silnicích, štěrk na chodní-

cích, poškozené stromy, tající sníh odkryl nepořádek, který způsobila 

ruka nezodpovědného občana. Jako první se muselo řešit to nejdů-

ležitější. Nejen řidiči ocení, že se už podařilo opravit například Čimic-

kou, Horňáteckou či Ďáblickou ulici. Po nich přicházejí na řadu dal-

ší, i méně frekventované komunikace. Vím, že Vám, občanům, tyto 

opravy mohou krátkodobě komplikovat život. Prosím proto o obdob-

nou trpělivost, s jakou jste snášeli rozmary letošní zimy. S náměty, 

kde je potřeba další díry na komunikacích opravit, se můžete obrátit 

na Technickou správu komunikací, a to přímo na internetové adrese 

www.tsk-praha.cz.

O trpělivost bych Vás rád požádal i v jiných oblastech, než je dopra-

va. Další nová dětská hřiště, sportoviště nebo čerstvě vysázené stro-

my přibudou v osmé městské části i v letošním roce. A to třeba i blízko 

Vašeho domu. Snažíme se Vám maximálně vycházet vstříc v co možná 

nejkratším čase. Ale i když budeme pracovat co nejrychleji, den má 

stále „jen” 24 hodin. 

Hezké a teplé jaro Vám přeje

 Josef Nosek
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Zpravodajství

V Karlíně vyroste nová unikátní stavba 

„Je to další krok k regeneraci 

a revitalizaci karlínského území. 

Od povodní v roce 2002 se Karlín 

a jeho okolí k nepoznání změnil. Je 

z něj neustále se rozvíjející moderní 

čtvrť a já jsem hrdý, že to je také 

zásluhou naší radnice,” řekl sta-

rosta Městské části Praha 8 Josef 

Nosek.

Budova splní veškeré nároky 

na moderní kancelářské prostory 

a bude ji tvořit osm nadzemních 

podlaží. Objekt nabídne zhruba 

6500 metrů čtverečních kancelář-

ských a komerčních ploch. Kromě 

kanceláří nabídne i 850 metrů čtve-

rečních obchodních ploch a ve třech 

podzemních podlažích také 68 par-

kovacích míst.

Keystone je výsledkem snahy 

o maximální využití stavebního 

prostoru s přihlédnutím k omeze-

ním ve stávající urbanistické zóně. 

Stavba, jejímiž autory jsou Mathias 

Müller a Daniel Niggli  ze švýcarské 

architektonické kanceláře EM2N, 

je novodobou interpretací českého 

kubismu. „Když jsme přijeli do Pra-

hy, objevili jsme český kubismus 

a zjistili jsme, že je opravdu úžas-

ný a unikátní. Třebaže tento směr 

vznikl už na začátku minulého sto-

letí, dokáže nabídnout dnešní archi-

tektuře nové impulzy. Proto jsme 

se rozhodli zkoumat jeho estetické 

možnosti,” uvedl k návrhu Müller.

Keystone vzniká ve velmi 

významné části pražského Karlí-

na, neboť plánovaný rozvoj tohoto 

území schválený v územním plá-

nu počítá s výstavbou mostu přes 

řeku Vltavu, který bude navazo-

vat na Šaldovu ulici a spojí Karlín 

s Holešovicemi. Keystone tak bude 

v budoucnu vévodit jedné z nejdů-

ležitějších karlínských křižovatek 

a je prvním komerčním objektem, 

který fakticky zahajuje revitalizaci 

Rohanského ostrova. Dokončení  

této unikátní stavby je naplánová-

no na září 2011.

Název Keystone je výraz pro 

nosný kámen tvořící střed klenby 

či oblouku v architektuře, ale může 

vyjadřovat i spojení mezi starým 

a novým Karlínem, propojení cen-

tra města s oblastí Karlína, Libně 

a Palmovky. -vk- 

Na hranicích původní karlínské zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova vyroste v příštím roce nová budova 

nazvaná Keystone. Předpokládané celkové náklady na projekt dosáhnou téměř 300 milionů korun. Výstavbu 

zajišťuje společnost Průmstav ze skupiny Vinci Construction, která se také stala prvním a hlavním nájemcem 

tohoto objektu.

Keystone bude stát na křižovatce ulic Pobřežní a Šaldova

Na území místních oddělení Policie ČR v Lib-

ni, Karlíně, Kobylisích, Ďáblicích a Bohnicích 

fi nancovala radnice v rámci projektu „Bezpečná 

osmička” výrobu a umístění patnácti informač-

ních stojanů, na kterých se lidé dozví aktuál-

ní informace o práci strážců zákona v obvodu, 

o spolupráci s radnicí, Městskou policií a obča-

ny. Stojany jsou součástí dohody Městské části 

Praha 8 o partnerství s Policií ČR. Dohodou je 

uskutečňována i podpora programu Commu-

nity policing. Na stojanech budou k dispozici 

i schránky pro názory občanů. Od společného 

projektu si radnice i policie slibují zkvalitnění 

informovanosti občanů v oblasti bezpečnosti 

v jednotlivých lokalitách Prahy 8. -jf-

V ulicích jsou nové informační stojany

Nová informační tabule je i poblíž takzvaného 
bílého domu v ulici U Meteoru. Občané do ní 
mohou vhazovat své náměty a připomínky 

Foto: verpa
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Zpravodajství, inzerce

Městská část Praha 8 začala již se čtvrtou 

etapou privatizace bytových domů, do prvních 

z nich již byly odeslány výzvy k projevení zájmu. 

Dočkali se tak obyvatelé v oblasti Libně, jejichž 

domy nebyly původně do procesu prodeje zařa-

zeny. „Dostalo se na ně v rámci rozšíření sezna-

mu prodávaných objektů, které schválilo zastu-

pitelstvo loni na podzim,” řekl předseda bytové 

komise RMČ Praha 8 Ondřej Gros.

Privatizace již byla prakticky dokončena 

v domech, které radnice prodávala v první eta-

pě. Družstva přebrala od městské části tech-

nologické celky, a stala se tak plnoprávnými 

vlastníky. Podle Grose byl zájem nájemníků 

o privatizaci v průměru více než devadesáti-

procentní, takže žádný dům nezůstává obecní. 

Druhá vlna je po projednání v zastupitelstvu 

ve fázi „lámání chleba”, to znamená shánění 

úvěrů a hypoték v bankovních domech. „I zde, 

v oblasti Bohnic a Kobylis, byl zájem obrovský 

a s trochou nadsázky lze říci, že se privatizace 

neúčastní pouze dlužníci a ti, kteří svůj vztah 

k bytu neměli v pořádku po právní stránce,” 

uvedl. 

Koncem loňského roku radnice zahájila i tře-

tí vlnu privatizace, kde nájemci nyní dávají 

dohromady privatizační družstva či pořádají 

informační schůze obyvatel svého technologic-

kého celku. 

„Proces privatizace, tak jak zatím proběhl 

v Libni a části Kobylis, a probíhá v jiných částech 

Prahy 8, můžeme hodnotit jako úspěch. Odha-

doval jsem zájem nájemníků méně optimistic-

ky, skutečnost však pro mne byla příjemným 

překvapením. Pokud bude zájem, rád osobně 

poskytnu další informace na schůzích nájemní-

ků privatizovaných domů,” dodal Gros. -vk- 

Další etapa prodeje bytových 
domů nájemníkům začala

Ve čtvrté vlně privatizace jde do prodeje i dům 
na křižovatce ulic Novákových a Heydukova

ZUŠ Klapkova přijímá nové žáky
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 přijímá 

pro školní rok 2010/2011 žáky do těchto oborů: 

hudebního (hra na hudební nástroje, sólo-
vý a sborový zpěv−určeno dětem od pěti let), 
literárně−dramatického (hlasová a dramatická prů-
prava, základy literární tvorby−určeno dětem od sed-
mi let), tanečního (rytmika, scénický tanec−určeno 
dětem od pěti let), výtvarného (kresba, malba, grafi ka, 
keramika−určeno dětem od šesti let). 

Zápis do hudebního, tanečního a výtvarného oboru pro-
běhne ve dnech 12., 13. a  17. 5. 2010 od 15.00 do 18.00 
hodin v hlavním objektu školy, zájemci o literárně-dramatic-
ký obor se mohou hlásit ve stejném čase přímo v jeho sídle, 
Novákových 655, Praha 8. Podrobné informace můžete získat 
na www.zusklapkova.cz nebo telefonu 284 681 143. 

Chcete se setkat se senátorkou 

a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou 

Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí 

od 31. srpna 2009, a to od 10.00 do 12.00 

hodin a od 14.00 do 17.00 hod. v Libeň-

ském zámku, Zenklova 35, číslo dveří 4,

tel.: 284 82 20 31.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou 

občany na setkání, která se uskuteční

14., 28. dubna a 12. května v době od 16,00 do 

18,00 hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8, 

Libeň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@

kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz. 

ČSSD zve občany do svého sídla 

v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli 

zvolenými v Praze 8. Ta se uskuteční 20. dub-

na, 18. května a 15. června od 17.00 hodin. 

Telefon: 721 029 892, e-mail: ovv.praha8@

cssd.cz

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 

setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech 

naší městské části. Pro dohodu o schůzce pro-

sím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 

70 82 nebo pište na e-mail: petr.vilgus@zele-

ni.cz nebo využijte Skype kontakt „vilgus”.

Setkání s politiky

Česká pošta rozšířila od začátku letošní-

ho dubna otevírací dobu ve třech pobočkách 

v Praze 8. Podle provozního ředitele regionu 

Praha Radka Fialy budou v sobotu od 9 do

13 hodin nově otevřeny pošty v Sokolovské 

ulici 260/143, v Lodžské ulici 598/3 i v Bure-

šově ulici 1663/6. -red-

Další pošty rozšířily 
svou otevírací dobu

(Placená inzerce)
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Zpravodajství, inzerce

Český statistický úřad (ČSÚ) 

připravuje na březen roku 2011 

celorepublikové sčítání lidu, 

domů a bytů, které bude sou-

částí celosvětového programu 

populačních a bytových censů, 

koordinovaného Organizací spo-

jených národů a poprvé prová-

děné povinně a jednotně podle 

příslušného nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU. Pro ově-

ření všech etap průběhu sčítání 

a ve snaze ověřit srozumitelnost 

vyplňovaných formulářů se ČSÚ 

rozhodl provést zkušební sčítání, 

které se uskuteční k 17. dubnu 

2010. 

Karlín byl zařazen do vzorku 

0,5 procenta ze všech obyvatel, 

domů a bytů v ČR, jichž se zku-

šební sčítání týká. Sčítání lidu, 

domů a bytů se konají na celém 

světě každých deset let. 

„Zkušební sčítání si klade za cíl 

ověřit nové postupy, mezi které 

patří například možnost vyplnit 

sčítací formuláře elektronicky, 

a také odhalit případné nejas-

nosti týkající se vyplňovaných 

formulářů z pohledu občanů,” 

řekl místopředseda ČSÚ Stani-

slav Drápal. 

Zkušební sčítání začalo 6. 

dubna. Od tohoto dne až do 16. 

dubna budou sčítací komisaři 

jmenovaní ČSÚ, ve většině pří-

padů Vaši poštovní doručovatelé, 

osobně doručovat sčítací formu-

láře do jednotlivých domácností. 

Sčítací komisaři se budou pro-

kazovat služebním průkazem 

a k vyplnění formulářů Vám pře-

dají veškeré potřebné informace 

a zodpoví případné otázky. Úda-

je se do formulářů zapisují podle 

stavu k takzvanému rozhodné-

mu okamžiku, kterým je půlnoc 

z 16. na 17. dubna 2010. 

Sčítací formuláře je možné 

vyplnit také elektronicky. Přístup 

k elektronické verzi formulářů 

a veškeré nezbytné informace 

včetně postupu, jak je vyplnit, 

naleznete na internetové strán-

ce www.scitani.cz. 

Vyplněné sčítací formuláře je 

možné odevzdat od 17. dubna 

2010 několika způsoby: navrá-

cením sčítacímu komisaři při 

jeho druhé návštěvě (nejpozději 

však do 7. května 2010), bez-

platným odesláním poštou do 

P.O.Boxu ČSÚ v obálce s před-

tištěnou adresou, osobním pře-

dáním na poště nebo odesláním 

v elektronické podobě.

Do zkušebního sčítání bylo 

vybráno 130 sčítacích obvodů 

v 63 městech a obcích. To zna-

mená asi 24 tisíc domácností, 

ve kterých žije přibližně 57 tisíc 

obyvatel. -red-

Karlín je součástí zkušebního sčítání lidu 

(Placená inzerce)

Obnova nápisu na Palmovce.
Do Libně se před několika týdny vrátil jeden z jejích slavných sym-

bolů. Na křižovatce ulic Sokolovská a Zenklova naproti palmoveckému 

kopci obnovili majitelé rohového domu nápis. Secesní budova s tímto 

nápisem je známá z většiny archivních pohlednic a fotografi í, které 

dokazují vzestup slávy Libně v prvních třiceti letech 20. století. Jedna-

lo se o nepřehlédnutelný orientační bod, který za Rakouska-Uherska 

a během první republiky vítal cestující v průmyslovém předměstí Prahy. 

Rekonstrukci nápisu uskutečnili vlastníci domu po konzultaci s grafi ky 

a historiky. Původní písmena se nedochovala, a tak byli nuceni vychá-

zet ze stavu zaznamenaného na historických fotografi ích. Nápis je díky 

nasvícení LED diodami dobře viditelný i v noci.  -gus-
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Volby 2010, pozvánky

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Stálý seznam voličů, voličský průkaz

Úřad Městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý 

seznam voličů pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části 

Praha 8. Každý volič si může osobně po předložení občanského průkazu 

v úředních hodinách ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Ten volič, který v době voleb bude mimo své trvalé bydliště (např. na 

chatě, na dovolené, na služební cestě, v lázních, apod.) a nebude moci 

volit ve svém volebním okrsku určeném podle místa trvalého pobytu, může 

požádat o vydání voličského průkazu a s tímto průkazem bude moci 

volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení 

voleb (8. 2. 2010), a to písemným podáním opatřeným ověřeným pod-

pisem voliče*), doručeným nejpozději sedm dnů přede dnem voleb (21. 

5. 2010) tomu, kdo vede stálý seznam voličů, nebo osobně do okamžiku 

uzavření (26. 5. 2010 do 16.00 hodin) stálého seznamu voličů.

Úřad Městské části Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů (13.05.2010) 

přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 

mocí s ověřeným podpisem voliče*) žádajícího o vydání voličského prů-

kazu, nebo jej voliči zašle.

Na základě shora uvedeného existují prakticky tyto možnosti ve 

třech obdobích: 

1) Již od 8. 2. 2010 do 21. 5. 2010 lze podat písemným podáním žádost 

o vydání voličského průkazu a tento průkaz bude voliči zaslán na jím 

uvedenou adresu.

2) Již od 8. 2. 2010 do 12. 5. 2010  lze podat osobně žádost o vydání 

voličského průkazu, ale tento průkaz bude předán nebo zaslán až v obdo-

bí od 13. 5. 2010 do 26. 5. 2010.

3) Podat osobně žádost o vydání voličského průkazu až v období od 13. 

5. 2010 do 16.00 hodin dne 26. 5. 2010  a tento průkaz bude žadateli 

rovnou předán.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro 
kontrolu stálého seznamu voličů

Úřad Městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, 

U Meteoru 6 ( „bílý dům”), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, refe-

rentky Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová

Návštěvní hodiny: pondělí a středa: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 (jiný  

termín lze dohodnout telefonicky)

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 zveřejněném dne 8. února 2010 ve Sbírce zákonů č. 

37/2010, částka 13 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a byly stano-

veny na tyto dny:

pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota  29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 
znění, je toto ověření osvobozeno od správního poplatku
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Foto: Jan Prokop

Organizace ROPID ve spolupráci se společnos-

tí SmartGIS spustila zcela novou aplikaci, která 

cestujícím pomůže lépe se zorientovat v Pražské 

integrované dopravě. Na webových stránkách 

www.ropid.cz nebo přímo na stránce http://pra-

ha.planydopravy.cz najdou cestující interaktivní 

plán linek PID pro území Prahy. Rozšiřuje se tak 

předchozí plán příměstské železniční a autobu-

sové dopravy PID (http://pid.planydopravy.cz) 

. Dopravní plán je umístěn na kvalitním mapo-

vém podkladu, který je možné volitelně nahradit 

ortofotomapou.

„Interaktivní plán je jedinečný díky své aktu-

álnosti a on-line propojení s vyhledávačem spo-

jení, databází jízdních řádů, mapovými podkla-

dy a aktuálními informacemi o dopravní situaci 

v Praze. Díky tomu získávají cestující na jednom 

místě kompletní přehled o dopravním spojení 

pro cesty po Praze i po jejím okolí,” řekl pražský 

radní pro dopravu Radovan Šteiner.

Aktuálnost plánu je zajištěna průběžným 

zanášením trvalých změn i výluk, horké aktu-

ality v dopravě (dopravní nehody, aktuální uza-

vírky, mimořádnosti vlivem počasí) se zobrazují 

přímo v mapě. „Interaktivnost a aktuálnost je 

největším přínosem tohoto projektu – cestující 

tak mají jistotu, že podávané informace v danou 

chvíli skutečně platí. Pro vyhledání konkrétního 

spojení není navíc nutné znát název zastávky 

– jednoduše zadáte přesnou adresu a vyhledá-

vač už sám určí nejbližší zastávku pro nejrych-

lejší spojení veřejnou dopravou,” uvedl Pavel 

Procházka, který je pověřený řízením organizace 

ROPID.

„Plány dopravy, vyvinuté naší společností, 

fungují úspěšně již v mnoha městech i regionech 

České republiky. Plán Prahy je naším nejnověj-

ším a také nejpropracovanějším produktem. 

Například prvně cestujícím nabízíme tak kvalitní 

mapový podklad nebo možnost vyhledání spoje-

ní z adresy do adresy,” doplnil jednatel SmartGIS 

Milan Jindáček. -vk-

ROPID spustil novou interaktivní dopravní mapu

Novinka přináší následující 
možnosti:
 přehledné vyhledání spojení přímo 

v mapě

 vyhledání spojení podle zastávky nebo 

linky

 vyhledání spojení pouze pomocí adresy 

(není nutné znát název zastávky) 

 odkaz na jízdní řády jednotlivých linek 

u každé zastávky, přímý odkaz na podrob-

nou mapu okolí zastávky

 zanesení aktuálních výluk včetně odkazů 

na podrobné informace o nich

 zobrazení aktuálních dopravních uzaví-

rek, nehod a dalších mimořádností

 fi ltr pro bezbariérové cestování (zobraze-

ní pouze linek s bezbariérovými vozidly)

 fi ltr pro noční provoz (zobrazení pouze 

nočních linek)

 odkazy na mapky dopravních terminálů 

 snadné přizpůsobení měřítka mapy 

vybrané oblasti

 možnost tisku aktuálního výřezu nebo 

celé mapy

 anglická jazyková mutace 

Doprava, inzerce

Trojskou nejezdí tramvaje
Provoz tramvají mezi Holešovicemi a Kobylisy přerušila zhruba do 

poloviny května výluka v Trojské ulici, která souvisí se stavbou tunelu 

Blanka. Linky 14, 17 a 53 jsou tak nyní odkloněny přes Libeň, respek-

tive zkráceny. Mezi zastávkami Nádraží Holešovice a Ke Stírce bude 

jezdit náhradní autobusová linka X14. 

Linka číslo 14 a noční spoj číslo 53 ve směru jede ve směru od 

Výstaviště přes zastávky Dělnická, Palmovka a Bulovka. Všechny 

spoje takzvané páteřní linky číslo 17 budou na cestě z Modřan končit 

již u Výstaviště. Aby se nahradil její výpadek, změnil dopravní podnik 

trasu linky 24, která nově pokračuje ze zastávky Kobylisy na smyčku 

Sídliště Ďáblice. -red-

(Placená inzerce)
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Životní prostředí

Kde a kdy se uskuteční bloková čištění komunikací
27. 10. 
Pobřežní (Ke Štvanici - U nádr. Lávky), Sokolov-
ská (Ke Štvanici - U nádr.lávky), Za Poříčskou 
Branou, Křižíkova (Ke Štvanici - Peckova), Per-
nerova (Prvního pluku - Peckova), U Nádražní 
Lávky, Vítkova, Jirsíkova, Prvního pluku, Malého, 
Peckova, Karlínské nám.(západní část).
 
25. 10. 
Pobřežní (U nádr. lávky-Šaldova), Sokolovská 
(U nádr.lávky -Šaldova), Křižíkova (Karl.nám. - 
Šaldova), Pernerova (Peckova - Šaldova), Karlín-
ské nám. (východní část), Kollárova, Thámova, 
Šaldova.

26. 10.
Křižíkova (Šaldova - Hybešova), Pernerova (Šal-
dova - U Invalidovny), Kaizlovy sady, Lyčkovo 
nám., Na Špitálsku, Korybutova, U Invalidovny, 
Hybešova, Na Střelnici, Sovova, Kubova, Petra 
Slezáka, Urxova, Březinova.

14. 4. a 21. 10. 
Na Kopečku, U Sluncové, U Sluncové ( parko-
viště ), Molákova, Nekvasilova, K Olympiku, Za 
Invalidovnou.

16. 4. a 20. 10. 
Na Žertvách, Novákových, U Balabenky, Heydu-
kova, Palmovka, Vacínova, Turnovská, U Pošty, 
V Mezihoří. 

15. 4. a 22. 10. 
Andrštova, Bednářská, Horovo nám., Chocho-
louškova, Kotlaska, Ludmilina, Na Hrázi, Na  

Rokytce, Náměstí dr. Holého, park. Na Žertvách, 
Pivovarnická, Pod Labuťkou, Ronkova, Stejskalo-
va, Světova, U Libeňského pivovaru, U Synago-
gy, Pod Kotlaskou, Pod Hájkem, Koželužská.

13. 4. a 15. 10.
Budínova, Chlumčanského, Na Korábě, Krejčího, 
Kašparovo náměstí, Nad Košinkou, Konšelská, 
Ve Vrchu, Braunerova, Podlipného, Kandertova, 
Lindnerova, Karla Hlaváčka.

20. 4. a 14. 10. 
Střížkovská, Na Vartě, Františka Kadlece, 
V Zahradách, Pod Čertovou Skálou, Na Dědince,
Na Sypkém, Srbova, park. Fr. Kadlece - U Pekař-
ky, Hejtmánkova, Pod Bání, Soví Vršek, U Pekař-
ky, Na Šedivé, Kundratka, Karla Hlaváčka.

21. 4. a 13. 10. 
Na Pěšinách, Na Okrouhlíku, Ke Stírce, Na Hlí-
nách, Vršní (Pod sídlištěm-Nad Šutkou), V Bran-
ce, Pod Statky, Nad Koupalištěm, Ke Koupališti, 
Rolnická, U Nádrže, Pod Náměstím, Okrouhlická, 
Pod Hliništěm, U Třešňovky, Na Stírce, Pod Stír-
kou, Na Kopytářce, K Okrouhlíku, Malý Okrouh-
lík, Rozšířená, U Stírky.

22. 4. a 8. 10. 
Nad Rokoskou, Na Úbočí, V Podvrší, Pomezní, 
Kubišova(S. K. Neum.-V Holešovičkách), Valčíkova, 
Gabčíkova, Na Truhlářce, U Hercovky, Pátkova.

23. 4. a 7. 10.
Kubišova (U Vlach.-S. K. Neum.), Pod Vlachov-
kou, U Vlachovky, S. K. Neumanna, Nad Hercov-

kou, Na Dlážděnce, Květinářská, Přádova, Pod 
Dlážděnkou, Trojská (po ul. Nad Kazankou).

27. 4. a 6. 10. 
K sadu, Na Šutce, Pod Kynclovkou, U dětského 
domova, Uzavřená, Pod Přesypem, Na Přesypu, 
Písečná, Vzestupná.

28. 4. a 10. 9. 
Klíčanská, Třeboradická, Přemyšlenská (Třebo-
rad.-Horňátecká), Služská, Benákova, Velenská, 
Paláskova, Košťálkova, Hovorčovická (Mirovická-
Třeboradická), Havlínova (Mirovická-Třebora-
dická), Bašťská, Na Přesypu (Bašťská-Čimická), 
Trousilova.

29. 4. a 9. 9. 
Luhovská, Chotovická, Libišská, Mirovická, Nera-
tovická, Pohnertova, Bergerova, Balabánova, 
Zlonínská, Havlínova (Mirovická - Neratovická), 
Hovorčovická (od Mirovické po otočku).
30. 4. a  30. 9.
Poznaňská, Vratislavská, Štětínská, Toruňská, 
Gdaňská, Sopotská, Opolská, Bydhošťská, Pod-
hajská pole, parkoviště u Podh.polí, parkoviště 
u Čimické, Lindavská, Bukolská.

4. 5. a 3. 9. 
Těšínská, Krosenská, Sosnovecká, Glowacké-
ho, Olštýnská, Notečská, Lublinská, Dunajecká, 
Lešenská, Hnězdenská + parkoviště.

5. 5. a 31. 8. 
U Pentlovky, Krynická, Pomořanská, Mazovská, 
U Polikliniky, Mazurská.

Řidiči pozor, bloková čištění ulic začala
Technická správa komunikací 

hl. města Prahy na začátku dubna 

odstartovala bloková čištění ulic – 

tedy komplexní strojní i ruční úklid 

vozovek spojený s případným odta-

hem automobilů. Intenzivní úklid 

bude probíhat až do začátku letních 

prázdnin. „V červenci a srpnu se 

tempo zvolní, v plné síle se stroje 

do ulic opět vrátí na přelomu srpna 

a září. Bloková čištění pak skončí 

v závěru října,” informoval radní 

Prahy 8 Tomáš Mrázek.

TSK vyzývá motoristy, aby bedlivě 

sledovali dopravní značení přímo na 

komunikacích, informace na webo-

vých stránkách i v radničních listech 

příslušných městských částí. Maji-

telům automobilů technická správa 

doporučuje respektovat dopravní 

značení, vyhnou se tak případnému 

odtahu vozidla a následné fi nanční 

sankci.

Možností, jak si zajistit včasné 

informace o blokovém čištění, je 

služba TSK Info. „Jedná se o bez-

platnou službu. Uživatel po regis-

traci dostane do zadané adresy 

informace o chystaném blokovém 

čištění v jím zvolené ulici či uli-

cích vždy týden a jeden den před 

samotným čištěním,” dodal Mrázek. 

Zájemci naleznou odkaz na službu 

TSK Info na přímo na hlavní strán-

ce společnosti www.tsk-praha.cz. 

K aktivaci služby je nutná registra-

ce, po vyplnění registračního for-

muláře je zájemci zaslán e-mail na 

adresu jím uvedenou v registrač-

ním formuláři se žádostí o autori-

zaci. Autorizovaný uživatel se může 

následně přihlásit a po přihlášení 

si nastaví zasílání požadovaných 

informací. Za zasílání informací 

uživatelé nic neplatí.

Kompletní harmonogram blo-

kových čištění je umístěn na webu 

www.tsk-praha.cz přímo na hlavní 

stránce odkazu „Čištění komunikací”. 

Tato data však mají pouze informa-

tivní charakter, směrodatné je zna-

čení přímo v ulicích. Tam se značka 

zákaz zastavení s příslušným datem 

a časovým úsekem objeví sedm dní 

před plánovaným čištěním.

Odtah vozidel provádí Správa 

služeb Městské police hl. m. Prahy. 

Odtažená vozidla tak budou mířit na 

některé odtahové parkoviště Správy 

služeb. Seznam parkovišť s přesným 

popisem jejich umístění, telefonický-

mi kontakty i možností zjistit, kam 

a zda vůbec bylo vozidlo odtaženo, 

lze nalézt na webových stránkách 

Městské police www.mppraha.cz. 

Za odtah vozidla motorista zaplatí

1300 korun, za první den parkov-

ného na odtahovém parkovišti

150 korun a za každý následující 

den pak 200 korun.  -jf-

Foto: verpa
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(Placená inzerce)

Kontejnery na bioodpad budou v uvedených lokalitách přistaveny v dopoledních či odpoledních hodinách dle 
harmonogramu. Po dobu jejich přistavení bude přítomna obsluha. Do kontejnerů lze ukládat pouze bioodpad.

Bohnice Na Bendovce x Nad Pentlovkou 17. 4. Sobota 9 - 12 h
 Sopotská x Bydhošťská 17. 4. Sobota 13 - 16 h
Čimice Drahaňská x Na Zámkách 17. 4. Sobota 9 - 12 h
 Na Hranicích x Jestřebická 17. 4. Sobota 13 - 16 h
 Brandýská x Ke hřišti 18. 4. Neděle 9 - 12 h
Kobylisy Na Přesypu x Vzestupná 18. 4. Neděle 13 - 16 h
 Havlínova x Klíčanská 18. 4. Neděle 9 - 12 h
 Klecanská x Na Ládví 18. 4. Neděle 13 - 16 h
 Javorová x Březová 24. 4. Sobota 9 - 12 h
 Ke Stírce x Okrouhlická 24. 4. Sobota 13 - 16 h
 Na Štěpnici x Pod vlastním krovem 24. 4. Sobota 9 - 12 h
 Nad strání x Na Jabloňce 24. 4. Sobota 13 - 16 h
Libeň Nad Rokoskou x Na úbočí 25. 4. Neděle 9 - 12 h
 Kubišova x Gabčíkova 25. 4. Neděle 13 - 16 h
 U Pekařky x Pod bání 25. 4. Neděle 9 - 12 h

Životní prostředí, inzerce

6. 5. a  29. 9.
Řešovská, Zelenohorská, Košalinská, Radomská, 
Ratibořská, Svídnická.

7. 5. a 26. 8. 
Kusého, Dolákova, Hackerova včetně park., 
Hanouškova, Feřtekova, Eledrova.

11. 5. a 23. 9.
U Velké Skály, Kostřínská, Před Ústavem, 
V Nových Bohnicích, Na Bendovce, U Pazderek, 
K Farkám, Nad Pentlovkou, Cafourkova včetně 
park., Hlivická, Katovická.

12. 5. a 22. 9.
Chvatěrubská, Přívorská, Na Hranicích, Skálova, 
Pekařova, Pod Čimickým Hájem, Pešinova, Han-
zlíkova, Kočova, Minická, Jestřebická, Rousovic-
ká, Řepínská, Vraňanská, Okořská (jižní část) 
(16. 10.).

13. 5. a  21. 9.
Na Průhonu, Fořtova, Brandýská, Libeňská,  
Okořská (K Ládví- Na průhonu) (23. 10.), Ke 
Hřišti, Do Údolí, Korycanská.

14. 5. a 16. 9.
K mlýnu, Větrná, K Větrolamu, Chlumínská, 
Vidovická, Mikovická, Zlončinská, Chorušická, 
Vidimská, Vehlovická, Byšická, Drahanská, Tur-
ská.

18. 5. a 15. 9.
Žalovská, Na Zámkách, K Rybníku, Strážnická, 
Křivenická, Ouholická, Mlazická, Libčická, Tišická.

19. 5. a 8. 9. 
U Pískovny, Větrušická, Petra Bezruče, Klecan-
ská, Veltěžská, Mašínova, Na Ládví, Máslovická, 
Karla Hlaváčka, Kaňkovského, Šiškova.

28. 5. a 20. 8. 
Vršní (Pod sídlištěm- Horňátecká), Chaberská, 
Předbořská, Sedlecká, Přemyšlenská (Horňá-
tecká - Klapkova) (15. 10.), Bořanovická (Vršní 
- Klapkova), Březiněveská (slepý konec - Klap-
kova), Na Pecích.

8. 6. a  7. 9. 
Líbeznická (Klapkova - Pakoměřická), Přemyš-
lenská (Klapkova - Čumpelíkova), Bořanovická 
(Klapkova - Čumpelíkova), Březiněveská (Klap-
kova - Čumpelíkova), Štíbrova, Pakoměřická 
+ park., Zdibská, Náhorní, U školské zahrady, 
U měšťanských škol.

9. 6. a  19. 8.
Bojasova, Slancova, Burešova, Famfulíkova, Kur-
kova, Kyselova, Rajmonova, Hrubého, Opálkova.

20. 5. a 2. 9. 
Dolejškova, Batličkova, U Slovanky, Na Slovan-
ce (Na Kopanině - Davídkova), Pod Vodárenskou 
věží, Nad Novou Libní, Ryzlinkova, Na Kopanině, 

Koláčkova, Nad Mazankou, Za vodárnou (Na Slo-
vance - Pod Vod.věží), Společná (Na Slovance - 
Pod Vod. věží), Wichterlova, Nad Okrouhlíkem.

10. 6. a 18. 8. 
Hlaváčova, Taussigova, Za Střelnicí, Binarova, 
Davídkova (slepá u Taussigovy), Tanvaldská, 
Chabařovická, Střekovská, Třebenická, Frýd-
lantská, Sebuzínská.

27. 5. a 1. 9. 
Na Slovance (Davídkova - Bedřichovská), Na 
Malém klínu, Klínová, Bedřichovská, Na Štěpni-
ci, Za vodárnou (Na Malém klínu - Na Slovance), 
Pod Vlastním krovem, Společná (Na malém klínu 
- Na Slovance), Na Dílcích, Štěpničná.

1. 6. a 27. 8.
Akátová, Březová, Javorová, Jedlová, Kaštano-
vá, Modřínová, Ořechová, Učitelská, K Ovčínu, 
Pod Hvězdárnou, Kubíkova, Na Rozvodí, parko-
viště při Ďáblické.

4. 6. a  17. 8.
Jelínkova, Formánkova, Janečkova, Havránkova, 
Šimůnkova, Bešťákova, Bínova, Drahorádova, 
Černého, Česákova, Roudnická, Červenkova.

3. 6. a  25. 8.   
Velká Skála, Vřesová, K Haltýři, Tařicová, Dříno-
vá, Nad Vavrouškou, Nad Trojou (od ul. Čimické 
po ul. Nad Vavrouškou).
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Životní prostředí, pozvánky

12. - 16. 4.
sídliště Ďáblice 

26. - 30. 4.
sídl. Kobylisy

10. - 14. 5.
Bohnice

24. - 28. 5.
sídl.Čimice, Písečná po Kobyliské nám., 
Sokolniky

7. - 11. 6.
Libeň

21. - 25. 6.
Palmovka a okolí

7. - 16. 7.
Březiněves, Chabry

19. 7. - 13. 8 .
kontrola lokalit se zvýšeným výskytem 
obtížných hlodavců

30. 8. - 3. 9.
Karlín

13. - 17. 9.
Invalidovna, Rohanský ostrov, Karlínské 
nám. a okolí

20. - 30. 9.
okolí nádraží Florenc

1. - 29. 10.
kontroly lokalit se zvýšeným výskytem 
obtížných hlodavců, také dle hlášení 
odborů životního prostředí a hygienických 
stanic

Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální 
a zdravotní Bc. Bžoňková, 
Charvátova ul. 110 00  Praha 1
Hygienická stanice hl. m. Prahy RNDr.
Zelenková, Rytířská 12, 110 00 Praha 1

Praha 8 - harmonogram deratizace stokové sítě v roce 2010 prováděné PVK a.s.

Deratizace Prahy 2010 - územní a časový harmonogram
Petr Novák, Cafourkova 524/9, Praha 8, 181 00,E-mail : dddnovak@volny.cz

Praha 8 – Jaro
1. 4. – 16. 4. 

Sídliště Ďáblice,, okolí metra Ládví, Taussigova, Burešova, kolem rybníčku 

Taussigova, Hlaváčova, Famfulíkova, Žernosecká k obch.středisku, Šiško-

va, Chabařovická

19. 4. – 30. 4. 

Frýdlantská, Bínova, Drahorádova, Střelničná k metru Ládví, Třebenická

Střelničná od metra Ládví ke Kobyliskému náměstí, Bojasova, Slancova, 

Kyselova, Hrubého

3. 5. – 14. 5.

Sídliště Bohnice, Gdaňská, Toruňská, Štětínská, obch. Středisko Odra + 

okolí, Poznaňská

Mazurská, Krynická, kolem obch. Středisek Krakov a Nisa

17. 5. – 28. 5.

Dolákova, Cafourkova, Zelenohorská, Feřtekova, Řešovská, Zhořelecká, 

obch. Visla

Sídliště Čimice, obch. Drahaň okolí, Černého, Křivenická, Na Hranicích

31. 5. – 11. 6.

Kobylisy, Písečná, Čimická, obch. Sokolníky, U Sadu, Na Šutce, Kobyliské 

náměstí, Horňátecká, Vršní

14. 6. – 30. 6.

Libeň, U Libeňského pivovaru, Pivovarnická, náměstí Dr. Holého, U Mete-

oru, metro Palmovka + okolí, Na Žertvách, Palmovka kolem synagogy, 

Kotlaska, Na Rokytce, U Rokytky, Stejskalova, Andrštova

Praha 8 – Podzim

1. 9. – 24. 9.

Karlín, U Sluncové, Molákova, kolem stanice metra Invalidovna, Soko-

lovvská, Pobřežní, Rohanský ostrov, Křižíkova, Březinova, Šaldova, Thá-

mova, Karlínské náměstí, Kollárova, Vítkova, Prvního pluku

27. 9. – 30. 9.

Kolem stanice metra Florenc a autobusového nádraží, Muzeum hl. m. 

Prahy + celé okolí, Za Poříčskou branou, sídliště Ďáblice, Šimůnkova, 

Havránkova, Formánkova, Jelínkova

11. 10. – 15. 10.

Sídliště Kobylisy, Mirovická, Třeboradická, Havlínova, Balabánova

18. 10. – 29. 10.

Opakovaná kontrola deratizace problémových oblastí a doplňování 

nástrah
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad DUBEN - ČERVEN 2010

Jirsíkova – Malého
13. 4., 18. 5., 22. 6.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova 
a Pernerova)
20. 4., 25. 5., 29. 6. 

Pobřežní – U Nádražní lávky
27. 4., 1. 6.

Pernerova – Šaldova
4. 5., 8. 6.
  
Pobřežní – Thámova
11. 5., 15. 6.

Petra Slezáka – Urxova
13. 4., 18. 5., 22. 6.

Pernerova – Sovova
20. 4., 25. 5., 29. 6.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
27. 4., 1. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
4. 5., 8. 6.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
11. 5., 15. 6.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
20. 4., 25. 5., 29. 6.

Na Vartě
27. 4., 1. 6.

Kašparovo náměstí 
4. 5., 8. 6.

Pod Labuťkou – Prosecká
11. 5., 15. 6.

Kandertova - Lindnerova 
13. 4., 18. 5., 22. 6. 

Nad Rokoskou – Kubišova
20. 4., 25. 5., 29. 6.
  
Na Truhlářce (parkoviště)
27. 4., 1. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
4. 5., 8. 6.

Ke Stírce - Na Stírce 
11. 5., 15. 6.  

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
13. 4., 18. 5., 22. 6.

U Slovanky – Dolejšova
14. 4., 19. 5., 23. 6. 

Štěpničná (parkoviště)
21. 4., 26. 5., 30. 6.

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
28. 4., 2. 6. 

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
5. 5., 9. 6. 

Roudnická (za Bešťákovou)
12. 5., 16. 6. 

Modřínová – Javorová
12. 5., 16. 6. 
 
Kubíkova – (u DD)
14. 4., 19. 5., 23. 6. 

Havránkova – Šimůnkova
21. 4., 26. 5., 30. 6. 

Šimůnkova (slepý konec)
28. 4., 2. 6. 

Janečkova
5. 5., 9. 6.

Hlaváčova (parkoviště)
28. 4., 2. 6.
 
Burešova
5. 5., 9. 6.

Kurkova (parkoviště)
12. 5., 16. 6. 

Šiškova - Čumpelíkova
14. 4., 19. 5., 23. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
21. 4., 26. 5., 30. 6. 

Na Pecích – Chaberská
28. 4., 2. 6. 

Služská – Přemyšlenská
5. 5., 9. 6.

V Mezihoří 
(u plynojemu) 
12. 5., 16. 6. 

Na Pěšinách - Pod Statky
14. 4., 19. 5., 23. 6.

Uzavřená
21. 4., 26. 5., 30. 6. 

Trojská - Nad Trojou
6. 5., 10. 6.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
13. 5., 17. 6.

Písečná – Na Šutce 
15. 4., 20. 5., 24. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
22. 4., 27. 5.

Třeboradická - Košťálkova
29. 4., 3. 6.

Havlínova – Pohnertova
6. 5., 10. 6.

Libišská (parkoviště)
13. 5., 17. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
15. 4., 20. 5., 24. 6.

Gdaňská - Toruňská
22. 4., 27. 5.

Hnězdenská - Olštýnská 
29. 4., 3. 6. 

Mazurská (u trafostanice)
22. 4., 27. 5. 

Řešovská - Zelenohorská
29. 4., 3. 6.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
6. 5., 10. 6.

V Nových Bohnicích - Bohnická
13. 5., 17. 6.

Dolákova – Hackerova - Kusého
15. 4., 20. 5., 24. 6. 

K Mlýnu – Chorušická
6. 5., 10. 6.

Mlazická
13. 5., 17. 6.

Fořtova – Do Údolí
15. 4., 20. 5., 24. 6.

Korycanská – K Ládví
22. 4., 27. 5.

Petra Bezruče - U Pískovny
29. 4., 3. 6. 

Pod Vodárenskou věží (východ-
ní konec)
4. 5., 8. 6. 

Stejskalova - U Rokytky
11. 5., 15. 6. 

Pekařova - Jestřebická
13. 4., 18. 5., 22. 6. 

Valčíkova - Na Truhlářce
20. 4., 25. 5., 29. 6.

Velká Skála - K Haltýři
27. 4., 1. 6.

Frýdlantská (parkoviště u ul. 
Žernosecká)
5. 5., 9. 6. 

Batličkova
12. 5., 16. 6. 

V Zahradách - Na Sypkém
14. 4., 19. 5., 23. 6. 

Braunerova – Konšelská
21. 4., 26. 5., 30. 6. 

V Zámcích (u domu 51/64)
28. 4., 2. 6. 

Nad Rokoskou – Na Úbočí  
21. 4., 19. 5., 16. 6. 

Nad Popelářkou
28. 4., 26. 5., 23. 6.

Křivenická - Čimická 
5. 5., 2. 6., 30. 6.

Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
14. 4., 12. 5., 9. 6.

Pod Vodárenskou věží - Nad 
Mazankou
6. 5., 10. 6. 

Drahorádova
13. 5., 17. 6.

Lindavská
15. 4., 20. 5., 24. 6.  

U Pekařky 
22. 4., 27. 5.

Chaberská – Líbeznická
29. 4., 3. 6. 

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

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána 

po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, jenž je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky 

v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad 

najdete také na www.praha8.cz.

Životní prostředí
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Pozvánky
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Refl exní vestičky mají zvýšit ochranu školáků

„Velký zájem základních škol nás příjemně 

překvapil. Jsme schopni zajistit bez problé-

mů vestičky pro všechny pražské prvňáčky, 

kterých je kolem jedenácti a půl tisíce,” uve-

dl první náměstek primátora Rudolf Blažek, 

do jehož kompetence bezpečnost v metro-

poli spadá. O vestičky mají v Praze 8 zájem 

například Základní škola u Parkánu, Základní 

škola logopedická a Základní škola Praktická 

v Libčické ulici nebo také Základní škola Petra 

Strozziho.

Refl exní vesty malé chodce podle ředitele 

pražské městské policie Vladimíra Kotrouše 

děti nejen ochrání, ale mohou jim také připo-

menout, že je třeba znát určitá pravidla silnič-

ního provozu a dodržovat je.

Na to, že jsou malé děti mezi chodci nej-

ohroženější skupinou, ukazují dlouhodobě 

dopravní statistiky. Proto pro jejich ochra-

nu chodí již řadu let denně na přednášky do 

školek, základních a středních škol odborníci 

z útvaru Městské policie hlavního města Prahy. 

Pro nejmenší mají připravené například před-

nášky o bezpečném chování s názvem Med-

vídek Brumla ve městě a Medvídek Brumla 

v MHD. Praktické výuce pro čtvrté a páté třídy 

zase slouží  několik dopravních dětských hřišť. 

 „Pro děti ze čtvrtých a pátých tříd máme 

připravenou výuku dopravní výchovy rozděle-

nou do čtyř tématických celků, dvou teoretic-

kých a dvou praktických,” informoval Blažek. 

Bezpečí dětí hlídají také strážníci v měst-

ských částech přímo na přechodech pro chod-

ce.

V městské části Praha 8 denně dohlíží podle 

vrchního komisaře Obvodního ředitelství měst-

ské policie Josefa Skalky na jedenáct přecho-

dů přibližně osmnáct až devatenáct strážníků. 

Dozor začíná deset minut před půl osmou hodi-

nou ráno a trvá do osmi hodin a pěti minut. 

Nárazově hlídky střeží přechody výjimečně na 

žádost rodičů nebo přímo školy. „V loňském 

roce jsme například  zajišťovali asi dva měsí-

ce přechod na ulici Sokolovská u křižovatky 

s ulicí Palmovka, a to z důvodu rekonstrukce 

křižovatky a nefunkčnosti semaforů,” zmínil 

Skalka. 

Pokud by měl vrchní komisař označit v měst-

ské části přechody, kde by měli být chodci 

určitě pozorní, získal by pomyslné první místo 

přechod u školy v ulici Žernosecká a Maškova. 

Další velmi frekventované a nebezpečné pře-

chody jsou v ulici Hlivická, Stejskalova, Koráb, 

Vosmíkových, Ďáblická a na ulici Spořická.

„Strážníci si zde ale umí u nezodpovědných 

řidičů zjednat respekt,” uvedl Skalka. Svítivě 

žluté vestičky s refl exními pruhy jsou podle 

něj pro děti určitě přínos. „Budou rozhodně při 

cestě do školy i ze školy na ulicích lépe vidět. 

Rodiče by navíc u starších školáků měli pomýš-

let na umístění zmíněných refl exních prvků na 

batohy a oblečení,” upozornil Skalka. 

Celkem střeží na území metropole městská 

policie v každý pracovní den střídavě sto šest 

přechodů, z toho na čtyřiceti vytipovaných 

místech uvidíte strážníka pokaždé. -jf-

Bezpečnost

Spolu se slunečným počasím se do parků a na 

dětská hřiště vrátili malí návštěvníci. Bohužel 

tající sníh odkryl i řadu nebezpečných pozůstat-

ků po narkomanech. Právě odhozené stříkačky 

a jehly bedlivě a pravidelně hledají při svých kon-

trolách městští strážníci. „Podobné nálezy máme 

téměř denně,” podotkl vrchní komisař Obvodního 

ředitelství městské policie v Praze 8 Josef Skalka. 

Hlídky již letos posbíraly několik desítek použitých 

stříkaček, které směřují na likvidaci do Fakultní 

nemocnice Bulovka na infekční oddělení. 

Pravidelně hlídky v Praze 8 kontrolují okolo 

padesáti až sedmdesáti míst, kde by se mohly 

pohozené stříkačky vyskytovat. 

Patří sem mimo dětských hřišť a parků zejmé-

na okolí škol, stanic metra, nákupních center 

nebo opuštěných domů a mostů. „Hodně nám 

v tomto pomáhají i samotné děti, které jsou vel-

mi častými oznamovateli nálezu stříkaček,” sdělil 

vrchní komisař. 

Každý hlídkový vůz ředitelství je vybaven spe-

ciálním kontejnerem určeným pro sběr stříkaček. 

Pozůstatky po narkomanech buď naleznou sami 

strážníci nebo na místo vyjedou po oznámení od 

občanů. Pokud lidé stříkačku najdou, mohou se 

obrátit buď na linku 156 nebo přímo na obvodní 

ředitelství a telefon 284 686 680. 

„Jednou nebo dvakrát do roka se navíc účastní-

me celoměstské, celodenní akce na čištění a sběr 

stříkaček na dětských hřištích,” doplnil Skalka.

V případě poranění zachovejte chladnou hlavu. 

Ranku nechte volně krvácet, odplavíte tím viry 

a další mikroby. Poté místo poranění důkladně 

omyjte a vydezinfi kujte. Neprodleně vyhledejte 

lékaře, vše mu řekněte a nechte si odebrat krev, 

aby se zjistilo, jaké protilátky máte a v jakém 

množství. Za 14 dní po předpokládané infekci lze 

prokázat množení viru v těle, ještě později lze 

sledovat tvorbu protilátek. Pokud byste se oprav-

du nakazili, dostanete protivirovou léčbu. Ta je 

vysoce účinná. 

Poranění jehlou jsou častá. Nákazy HIV či 

hepatitid touto cestou naštěstí nikoli. Tyto viry 

jsou totiž dost citlivé. Nesnášejí vyschnutí, teplo, 

chlad ani sluneční světlo – a to vše na odhozenou 

stříkačku působí. Riziko infekce dávno použitou 

a dlouho odhozenou jehlou je tedy minimální.  

Například v letech 1998–2003 se v Praze pora-

nilo o odhozenou stříkačku 113 lidí, nenakazil se 

nikdo. -jf-

Nejmenší a nejzranitelnější chodce Prahy 8 mají díky pražskému magistrátu ochránit refl exní vestičky. Dostat 
by je měl každý pražský prvňáček, nejen na přechodech tak budou děti v mnohem větším bezpečí.

Strážníci likvidují použité injekční stříkačky

Děti by na pohozené stříkačky neměly sahat

Foto: Jan Prokop
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Bylo by z mé stra-

ny neobjektivní hovořit 

o úrovni škol, kterou 

znám pouze z dosle-

chu. A bylo by neférové, 

pokud bych paušálně 

posuzoval školství jako 

obor, když kvalita výuky 

stojí a padá s osobou pedagoga. 

Přímou zkušenost mám se ZŠ Bohumila Hra-

bala, kterou jsem jako dítě sám navštěvoval 

(v té době se jí říkalo ZŠ třída Rudé armády) 

a kam nyní chodí naše dcera. Moje následující 

slova nejsou motivovaná touhou umetat jí stu-

dijní cestu, ale jsou myšlena upřímně. Pokud 

bych měl školství v Praze 8 posuzovat podle 

„Zenklovky”, pak bych z něj měl dobrý pocit. 

Děti zde pracují s inspirativními pedagogy v pří-

jemném prostředí. Mají dostatek mimoškolních 

akcí i aktivit, které podporují kontakt mezi ško-

lou a rodiči. Možná až přehnaný důraz na sou-

těživost vyvažuje zájem o tvořivost studentů, 

o jejich názor a iniciativu. 

Domnívám se, že obecná úroveň našeho školství 

kopíruje stav v celé Praze. Máme tu stejné právní 

prostředí, obdobné zásady odměňování i shodný 

systém dotací na žáka jako kdekoliv jinde. To, co 

nás může odlišovat, je zájem radnice o rozvoj škol 

a podpora ředitelů v jejich plánech na oživení výu-

ky. Mám tím na mysli třeba podporu vícejazyčné-

ho vzdělávání na Základní škole Petra Strozziho, 

která se připravuje od září příštího školního roku. 

Jestli mě mrzí nějaká systémová chyba, tak je to 

z mého pohledu malý zájem o přípravu žáků na 

problémové jevy jako šikana, drogy, alkohol, kou-

ření nebo závislost na hracích automatech. 

Na úroveň středního školství v Praze 8 nemá 

městská část bezprostřední vliv. Střední školy 

jsou většinou zřizované magistrátem nebo sou-

kromými fi rmami a tak můžeme o této oblasti 

namluvit hodně bez toho, aniž by to změnilo sou-

časný stav. 

Vedle základních a středních škol působí u nás 

i fakulty vysokých škol. Jsem hrdý na to, že zde 

sídlí mj. některé z ústavů Matematicko-fyzikální 

fakulty UK a ČVUT, koleje provozované Univerzi-

tou Karlovou nebo výzkumné ústavy Akademie 

věd v Horní Libni.

Věřím tomu, že studenti a jejich profeso-

ři oživují místo, ve kterém působí. Proto zelení 

v Praze 8 jednoznačně podporují záměr Filozo-

fi cké fakulty UK probudit budovu karlínské Inva-

lidovny a plán Fakulty humanitních studií stejné 

školy na výstavbu sídla v areálu kolejí v Hole-

šovičkách. Souhlasíme s úvahami, které na 

Rohanský ostrov vedle běžných kanceláří navr-

hují umístit vysokoškolský kampus. Vedení Prahy 

i naší městské části, jehož složení určí výsledek 

podzimních komunálních voleb, by mělo vyjít 

maximálně vstříc univerzitám a vědeckým insti-

tucím v jejich snahách o výstavbu sídla v Praze 8. 

 Petr Vilgus, 

zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Školství v Praze 8? Více méně spokojenost
Zelení nesouhlasí s celou řadou kroků naší (ale zejména celopražské) radnice. Je nám cizí současná dopravní politi-
ka, malý důraz na veřejnou dopravu i ochranu životního prostředí a „developerský” přístup k využívání území města. 
Pokud bychom měli za něco chválit, pak je to zájem o školství i množství peněz, které plynou na jeho rozvoj. 

V letošním školním 

roce máme ve 34 prv-

ních třídách 725 žáků, ve 

školním roce 2010/2011 

by mělo být celkem o tři 

třídy prvňáčků více než 

letos, a to tedy 37 tříd. 

Více kamarádů by mělo přibýt žákům v ZŠ 

a MŠ U Školské zahrady, ZŠ Žernosecká, ZŠ Na 

Šutce a ZŠ Glowackého. V ZŠ Burešova bude 

naopak o jednu třídu v 1. ročníku méně. I počet 

žáků se navýší – z letošních 725 prvňáčků na 

zhruba 864 budoucích. Z těchto čísel je zřejmé, 

že se takzvaný baby-boom pomalu přesouvá 

z našich mateřinek do škol základních. A tento 

trend bude v nejbližších letech ještě posilovat.  

O čem svědčí tato čísla? Nepochybně i o tom, 

že úroveň našich základních škol je vysoká. Ať 

už  tím myslíme vybavení škol moderní didak-

tickou technikou (interaktivní tabule, PC učeb-

ny), nebo stále lepší komfort školních budov 

(nová sociální zařízení, zrekonstruované školní 

jídelny, zateplené školy). Na úroveň základní-

ho školství má samozřejmě zásadní vliv i lidský 

faktor a mohu potvrdit, že nasazení velké vět-

šiny pedagogů našich škol, včetně příslušných 

ředitelů a ředitelek,  ukazuje, že svou nelehkou 

práci berou jako poslání, nikoliv jako zaměstná-

ní, a za to jim všem patří ode mne velké podě-

kování.   

A jak jsou na tom střední školy? Tady je situ-

ace různorodější, neboť na území naší městské 

části najdeme střední školy, které zřizuje kraj, 

to je Hlavní město Praha (to jsou ty označo-

vané nesprávně jako „státní”), jednu zřizuje 

církev a několik jich zřizuje soukromý subjekt.  

Najdeme zde gymnázia klasická i vícejazyč-

ná, obchodní akademie, střední školy gast-

ronomické, elektrotechnické, hotelové, školy 

pro budoucí knihkupce, designéry, pracovníky 

městské policie či Integrovaného záchranného 

systému. Takto bych mohl pokračovat ještě 

dlouho. Středních škol máme opravdu u nás 

na „Osmičce” dostatek na velmi kvalitní úrovni, 

a proto i jejich pedagogům patří poděkování  za 

„kultivování lidského ducha”.

Martin Roubíček, 

místostarosta Prahy 8 za ODS

Komfort školských zařízení se stále zvyšuje
Městská část Praha 8 je zřizovatelem celkem patnácti základních škol, které rovnoměrně pokrývají území naší 
městské části od Karlína přes Libeň, Kobylisy, Bohnice až po Čimice. Každý žák si tu svou školu najde. Samozřejmě 
jsou školy, kde se žáků hlásí k zápisu méně, a školy, kde jejich počet převyšuje možnosti tohoto zařízení. Ale je 
třeba říci, že i při letošním zápisu na nový školní rok 2010/2011 byly děti s trvalým bydlištěm na území Městské 
části Praha 8 vždy přijaty. 

Fórum

Je úroveň základního a středního školství 
v osmé městské části dostatečná?
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Fórum

Je to na Prahu 8 málo, 

moc, nebo je zde počet 

škol dostačující? Dle mého 

názoru odpověď na tuto 

otázku souvisí s dostateč-

ně širokou nabídkou vzdě-

lání, která v Praze 8 exis-

tuje a ze které si může vybrat opravdu každý 

zájemce.

Ráda bych zde však zmínila problémy, se kte-

rými se potýkají naši pedagogové. Co je trápí, 

co je těší, čím žijí? Určitě je tíží pokles počtu dětí 

ve školách. To je samozřejmě problém, který 

zasáhl celé školství a vlastně i celou společnost. 

A co naopak naše učitele těší? Jistě mají radost 

ze svých aktivních a zvídavých žáků a z jejich 

úspěchů.

Přestože vytváření vztahu dítěte ke vzdělání 

začíná v rodině, i školy zde plní své nezastupi-

telné úkoly. A tak se i naše základní školy snaží 

u dětí rozvíjet zájem o vzdělávání, vytvářet 

u nich základní návyky a dovednosti, vychovávat 

je k životu v kolektivu a ve společnosti. Zvlášt-

ní pozornost věnují nejen dětem talentovaným, 

ale i těm, které nezvládají své první kroky ve 

škole, případně dětem se specifi ckými učební-

mi potřebami. Individuální péče na základním 

stupni vzdělání by měla na našich školách být 

samozřejmostí. Naše školy také nabízejí kvalitní 

mimoškolní činnosti. Zde se jedná o zajišťování 

řady zájmových kroužků a pořádání různých sou-

těží, které si kladou za cíl podpořit individuální 

dovednosti a zájmy jednotlivých žáků. V součas-

né době se provádí rekonstrukce školních hřišť, 

aby děti měly více možností k různým druhům 

sportů i ve svém volném čase. S tím také souvi-

sí zajištění dostatečného stupně bezpečnosti na 

školních hřištích. 

A střední školy? Myslím, že i zde je nabídka 

dostatečná. Máme zde různé typy škol, takže si 

může vybrat každý. Střední školy také věnují 

velkou pozornost také výuce cizích jazyků, což 

je v současné době velice důležité a žádané. 

Gymnázium připravuje své studenty na dal-

ší studium pro jejich budoucí profesi. Školy 

ovšem nepotřebují jen žáky, ale i motivované 

a kvalifi kované učitele. I toto se v Praze 8 daří 

zajišťovat. Trošku pokulháváme se zajištěním 

kvalifi kovaných učitelů cizích jazyků. Ale to 

není problém jen Prahy 8, ale problém celostát-

ní. Musím však říci, že tento problém ředitelé 

našich škol řeší se stále větším úspěchem. Jan 

Amos Komenský kdysi napsal, že školy mají být 

dílnami lidskosti. A já bych si přála, aby ty naše 

vždycky byly.

Lenka Majerová, 

zastupitelka MČ Praha 8 za ČSSD

Školy nabízejí kvalitní mimoškolní činnosti
V souvislosti s tímto tématem je nutné podotknout, že jako předsedkyně školské komise bych popírala výsledky 
své práce, kdybych tvrdila, že úroveň škol v Praze 8 je nedostatečná. Ale nyní vážně. Na úvod tohoto článku si 
dovolím citovat trochu statistiky: Praha 8 zřizuje 15 základních škol, HMP jako kraj či církev zřizují pět základ-
ních škol. Soukromá škola je na území Prahy 8 pouze jedna. Situace týkající se středních škol je poněkud odlišná. 
V Praze 8 je šest středních škol zřizovaných Prahou 8, církevní střední škola je v Praze 8 pouze jedna, soukro-
mých středních škol je zde devět.

MČ Praha 8 patří mezi 

pět největších měst 

v republice. To je třeba 

si uvědomit. Na obvodě 

jsou dvě desítky základ-

ních škol, mnoho škol 

středních a sídlo zde mají 

také dvě školy vysoké. Zkrátka je zde vše, co 

k velkoměstu patří. Vím také, že v mateřských 

školách v Praze 8 se najde dokonce i dnes něko-

lik míst pro děti z okolních městských částí. 

Málokterá část Prahy se může pochlubit, že na 

svém území před časem své mateřinky nezru-

šila. A podobně je tomu i ve školách základních, 

když u nás hledají místo i děti z okolních obcí 

severně od Prahy, kde se sice postavila spousta 

nových bytů, ale škola ani jediná. Také auto-

busy z Bohnic, které každé ráno přivezou tam-

ní obyvatele k metru, se vracejí z Kobylis plné 

studentů středních škol. Vždyť jen gymnázií je 

v Praze 8 pět, je možné si vybrat. 

K vzdělávacímu systému patří také naše dvě 

Základní umělecké školy. Mám k nim zvláštní 

vztah. Do Taussigovy ulice jsme vodili děti, do 

Klapkovy ulice chodí naše vnoučata. Důvodem 

je jen a jedině skutečnost, že to mají z Bohnic 

blíž. Velmi si vážím pedagogů, kteří v ZUŠ půso-

bí, stejně jako rodičů a také dědečků a babiček, 

kteří sem přivádějí své potomky. Jde o velmi 

záslužnou, ale málo doceňovanou, vzdělávací 

i výchovnou činnost. Musím jim tedy na tomto 

místě alespoň poděkovat.

Chci také využít příležitosti a požádat rodiče, 

aby pomáhali kantorům. Učitelé dobře vědí, že 

nejúčinnější výchovnou a výukovou metodou je 

vlastní příklad. Nechci tvrdit, že žádný učitel při 

jednání s žákem či studentem neudělá chybu, 

ale pokud požaduje, aby se žáci učili a zvyšo-

vali své znalosti, pak by je rodiče měli vždy 

a důrazně podpořit. Pro život zkrátka nestačí, 

že student ví, že správnou odpověď najde na 

internetu!

A dále chci důrazně vyzvat žáky a studen-

ty, aby se k učitelům chovali slušně. Není přeci 

nic staromódního, když požaduji, aby student 

učitele pustil, a to bez poznámek, sednout 

v autobuse, přestože zde byl dřív. Ostatně 

tento výchovný požadavek vznáším obecně, 

požaduji, aby žák pustil vždy sednout každé-

ho dospělého. Možná drobnost, ale právě zde, 

u každodenních maličkostí, začíná slušnost. 

Ve společnosti, kde by tomu bylo jinak, bych 

„nebyl rád”. A tímto citátem z kultovního fi lmu 

Vratné lahve chci nejen vyjádřit úctu k našim 

učitelům a, pravda, trochu opožděně, gratu-

lovat k jejich svátku. Chci také vyjádřit úctu 

a obdiv k tradicím, škole a životu vůbec. Kromě 

znalostí má škola totiž také vychovávat. Právě 

v tom má s rodinou identický úkol a cíl. 

Abych nezapomněl odpověď na téma, dané 

redakcí: Úroveň základního a středního školství 

v Praze 8 nám může leckdo závidět. 

František Beneš, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

Všichni jsme tam chodili, aneb opožděná gratulace
U nás doma slavíme 1. září jako svátek, důležitější než Nový rok. Nebude to určitě jen tím, že polovina z rodiny 
se škole profesně upsala, ale od té doby, když jsme přivedli k zápisu první dceru, chodím každoročně na zahájení 
školního roku. S dětmi, s vnoučaty, ale někdy také, a toho si vážím,  jako „delegace” - zastupitel MČ .
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Pozvánky
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A + B – kompletní úklidové služby
Tel: 604 51 22 97, email: uklidove.prace@post.cz

www. abuklid.cz

PRAVIDELNÝ I JEDNORÁZOVÝ ÚKLID:
DOMŮ, BYTŮ, KANCELÁŘÍ, VYKLÍZENÍ BYTŮ,  

SKLEPŮ A PŮD, MYTÍ OKEN A VÝLOH, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ PODLAH VČ. GARÁŽÍ, 

ZAHRADNICKÉ, MALÍŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE.
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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 senio-
rům, 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 tele-
fonicky u paní Tatouškové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS 
Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–DUBEN 2010

PONDĚLÍ
 9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní Svobodová)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10 – 11 Chůze s holemi - nutné se předem objednat 
  na výše uvedeném tel.č., sraz před DPS Burešova
  1151/12 (s pí. Carbochovou, v rámci projektu
  „Dojít si pro zdravé stáří” – nordic walking)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
  a pokročilí, s pí. Paulusovou 
12 – 16 Přístup na internet 
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat na výše
  uvedeném tel. č.

ÚTERÝ
 9 – 10 Anglický jazyk konverzační metodou 
  „falešní začátečníci” (s p. Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Anglický jazyk konverzační metodou
   „pokročilí” (s p. Ing. Vondráčkem)
11 – 12 Anglický jazyk konverzační metodou  „úplní
  začátečníci” (s p. Ing. Vondráčkem)
12. 30 – 14  Anglická konverzace pro pokročilé
  (s p. Ing. Kroužkem)
 8 – 15 Přístup na internet
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)

STŘEDA
 8 – 11 Přístup na internet
12 – 14 Přístup na internet
 9 – 10 Trénink paměti I. (s ergoterapeutkou, 
  pí.  Bc. Novotná)
10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví+ taneční
  zahřátí  uzpůsobené možnostem seniorů (prvky 
  z taoismu, cvičení pilátes, cvičení podle 
  pí. Mojžíšové (vede pí. Ing. Kovařínská)
10 – 11 Trénink paměti II.
  (s ergoterapeutkou, pí. Bc. Novotná)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
13 – 15 Klub společenských her (s ergoterapeutkou,
  pí. Bc. Novotná)
13 – 14 Německý jazyk pro radost – začátečníci
  (s pí. Šimonovskou)
14 – 15 Německý jazyk pro radost – pokročilí
  (s pí. Šimonovskou)

14 – 16 Školička PC a internetu – pro začátečníky 
  a mírně pokročilí (s pí. RNDr. Tomkovou)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (pí. Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)

10 – 11 Chůze s holemi - nutné se předem objednat 
  na výše uvedeném tel.č., sraz před DPS Burešova
  1151/12 (s pí. Carbochovou, v rámci projektu
  „Dojít si pro zdravé stáří” – nordic walking)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
  a pokročilí (s p. Ing. Mrkvičkou)
12 – 14 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
  a pokročilí (s pí. Formanovou)
13.30 – 15 Literární kroužek s panem Kyznarem, 
  každý lichý týden 
15 – 18 Školička PC a internetu – začátečníci a mírně 
  pokročilí (s paní Smitkovou) 

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 
 9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní 
  Svobodová)
 9 – 13 Přístup na internet
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka 
  PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 

Na školičky PC, právní poradnu, jazyky a středeční posilování 
paměti s pí. Novotnou je nutné se předem objednat. Ostatní akti-

vity jsou volně přístupné.
(programy PhDr. Holé mimo 1. pátku v měsíci)

Jazykové kurzy jsou plně obsazené. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SKONČILA
Literární soutěž „Válečná vzpomínka” se setkala s velkým 

ohlasem, přišel rekordní počet 45 příspěvků. Prakticky ve všech 

případech se jednalo o velmi silné osobní zážitky,

které není možné porovnávat a spravedlivě určit ten nejlepší. 

Proto náš obdiv a poděkování patří všem autorům. 

26. března při velikonočním setkání pozvala zástupkyně starosty 

Vladimíra Ludková všechny účastníky soutěže k jejímu slavnostnímu 

zakončení, kde jim osobně předala ceny a poděkovala za účast.
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Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůn-

kova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka  Šimůnkova, 

tel. 286 883 676. 

Kontakt: 

Jana Fejfarová 725 008 407,  Iva Hubená 737 353 942

13. 4. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA

 Textilní tapiserie

 Pomůcky:

 zbytky látek a vln, velká jehla, nůžky 

 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru

 Vstupné: 20 Kč, pod vedením 

 Alexandry Boušové

20. 4. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA

 Pokračování v textilní tapiserii 

 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru

  Vstupné: 20 Kč, pod vedením 

 Alexandry Boušové

27. 4. ÚTERÝ PŘEDNÁŠKA 

  Obrana seniorů proti krádeži, napadení apod.

 Přednáší: por. Bártů a por. Bc. Kolovrat

 Služba kriminální policie a vyšetřování, 

 Praha III, 7. oddělení

 Ve 13. hod. v Gerontologickém centru 

BOWLING Pondělky:  19. 4., 26. 4. 

 Sraz ve 13.55 před hernou Ládví

 (ve 14.00 již začíná hra),  

 Pod vedením Věry Dvořákové

NORDIC WALKING - VYCHÁZKY S HOLEMI

 Středy: 14. 4., 21. 4., 28. 4.

 Sraz ve 13.30 v Gerontologickém centru

Burza seniorů - Program na DUBEN 2010

15. 4. od 14:00 - Beseda s P. Brtníkem – O křesťanském 
smyslu neděle a jejím prožívání

19. 4. od 13:00 - Hudební odpoledne s paní Miluší Berano-
vou, přijďte si zazpívat a poslechnout písně, které se Vám líbí. 
V Klubu seniorů, Burešova 1151/12, v přízemí. 

20. 4. od 9:30 -  Dendrologická vycházka Parkem přátel-
ství na Proseku. Sraz v 9:30 na stanici busů MHD Ládví (č. 
177 a 183) - směr Prosek. Za tajemstvím stromů s Mgr. Karlem 
Pinkasem.

22. 4. od 10:00 – Český les – přednáška s videoprojekcí 
z cyklu Člověk, krajina a příroda. Přednáší RNDr. Miloslav Štulc

26. 4. od 13:30 - Jak se ochránit před deregulací nájem-
ného, práva nájemníků – přednáší sl. Petránková,  studentka 
posledního ročníku práv, dotazy vítány

29. 4. od 9:30 – Japonský patchworkový míček – textilní 
tvoření s pí. Sylvou Kyselovou, materiál zajištěn

11. 5. od 13:00 – Atlantický val – historická přednáška s video-
projekcí o invazi  Spojeneckých vojsk. Přednáší Ing. Luděk Brož.

17. 5. od 13:00 – Kytičky z korálků, tvoření s pí. Věrou 
Urbanovou, materiál zajištěn.

20. 5. od 14:00 - Beseda s P. Brtníkem – Seslání Ducha 
Sv. a počátky církve

25. 5. od 9:30 -  Dendrologická vycházka severní částí síd-
liště Ďáblice. Sraz v 9:30 před DPS Burešova. Za tajemstvím 
stromů s Mgr. Karlem Pinkasem.

Tyto programy můžete rovněž navštívit na adrese Cen-
tra aktivizačních programů, DPS Burešova 1151/12, 
Praha 8 - Kobylisy

Připravujeme na KVĚTEN

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče, inzerce
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Zdravotní a sociální péče

Program Centra Amelie Praha, Šaldova 15, 
Praha 8 - Karlín, vstup ze Sokolovské ulice

Milí čtenáři, 
na stránkách Osmičky Vám přinášíme informace o zajímavých neziskových organizacích, které působí v Praze 8 
a které se zaměřují na různé cílové skupiny. Občanské sdružení Amelie Vám bylo představeno již v minulém 
čísle. Tato organizace, která pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým, nově sídlí v Karlíně v Šaldově 
ulici a nabízí příjemný prostor, milé pracovníky a atraktivní program. A hlavně – Amelie není o nemoci, ale 
je o novém začátku, nové cestě a nové naději. Na začátek bych Vám doporučila lehké „oťukání” například na 
refl exní masáži, je nejen příjemná a prospěšná, ale umožní Vám poznat milé prostředí a všechny, kdo Amelii 
vytvářejí. Vladimíra Ludková, místostarostka Prahy 8

Jsme tu pro každého, koho zaskočila onkologická nemoc osobně nebo v blízkém okolí. Ale jsme tu i pro vás 
ostatní, kteří chcete prožít novou zkušenost a přispět svou přítomností. 

PONDĚLÍ

10:00 - 17:00
refl exní masáže-nabízí Eva Adamcová. Lze využít v jakémkoli stádiu 
zdraví či nemoci. Mačkáním refl exních plošek lze výrazně ovlivnit činnost 
imunitního systému, lymfatického systému, látkové výměny. Aktivita je 
zpoplatněna.

11:00 -13:30
individuální konzultace - vede MUDr. Michaela Chrdlová - odbornice 
na psychosociální problematiku související s onemocněním. Objednat se 
může jak nemocný, tak jeho blízký.

12:30 - 16:00
čajovna - posezení a povídání, je otevřená pro každého, kdo by rád sdílel 
své radosti i starosti. 

13:30 - 15:00
relaxační techniky - vede MUDr. Michaela Chrdlová, jedná se o sezná-
memí s různými technikami pro uvolnění psychického napětí, které si 
i vyzkoušíme.

16:00 - 17:30

16:00 - 19:00
zdravé vaření (jen 19. 4.) teoreticky i prakticky s ochutnávkou vede 
Mgr. Kateřina Mocová. Zde je třeba nahlásit účast předem (minimálně tři 
dny). Tato aktivita je zpoplatněna.

16:00 - 17:30
hudební dílna (jen 25. 4.) -  vede Dana Houdková, která vede oblíbené 
kurzy „Zpívat umí každý”.

ÚTERÝ

10:00 - 11:30
Kruh Amelie - podpůrné setkávání - vytvoříme spolu kruh svých příbě-
hů. Tak si navzájem pomůžeme nést ten svůj a také budeme hledat, jak 
ho proměňovat. Budou se na vás těšit Mgr. Timea Vidová a MgA. Olga 
Fleková.

10:00 - 12:00
individuální konzultace - vede MUDr. Michaela Chrdlová - odbornice 
na psychosociální problematiku související s onemocněním. Objednat se 
může jak nemocný, tak jeho blízký.

STŘEDA

12:30 - 16:00
čajovna - posezení a povídání, je otevřená pro každého, kdo by rád sdílel 
své radosti i starosti. 

13:30 - 15:00
tajči otevřená skupina - vede MgA. Olga Fleková, jednoduchá relaxační 
cvičení, která pomáhají přivést mysl a tělo do stavu harmonie sjednocová-
ním fyzické a duševní oblasti. Vede také ke zlepšení cirkulace životní síly.

14:00 - 16:00
sociální poradenství (jen 14. 4. a 28. 4.) - Mgr. Šárka Slavíková, zku-
šená sociální pracovnice v této oblasti.

16:00 - 17:30
pohybová dílna (jen 21. 4.) - vede MgA. Olga Fleková, jedná se o jed-
noduché uvolňující improvizace s hudbou. Pohyb může, podle vlastních 
schopností, být tak jednoduchý, že ho zvládnou všichni.

16:00 - 17:30
„Na téma...” co vás zajímá? - Přímo na místě můžete ovlivnit téma, 
které skupina bude probírat. 

ČTVRTEK

12:30 - 16:00
čajovna - posezení a povídání, je otevřená pro každého, kdo by rád sdílel 
své radosti i starosti. 

13:30 - 15:00
za hranice slova (jen 22. 4.) -  vede MgA. Olga Fleková, budeme si číst, 
povídat a hledat společně hlubší smysl slov a učit se ho sdělovat.

13:30 - 15:00
divadelní dílna (jen 15. 4. a 29. 4.) - vede MgA. Olga Fleková, zážitková 
dílna pro radost a uvolnění. V bezpečném divadelním prostoru si budeme 
společně vstupovat do rolí a situací, které běžně nezažíváme. 

16:00 - 17:30
výtvarná sebezkušebnostní dílna (jen 22. 4.) - vede Michaela Č. 
Svejkovská, budeme kreslit a malovat a bez potřeby znalosti techniky 
vyjádříme nečekané. 

16:00 - 17:30
meditace v praxi (jen 15. 4.) - vede Vladimíra Marianovská, která se 
této technice věnuje osobně i jako učitelka Shamballa centra již moho let.

18:00 - 20:00
přednáška a promítání (jen 29. 4.) Kvantová fyzika od základů změnila 
chápání našeho světa. Zbořila zažitý pojem samotné existence a otevřela 
tak obrovský prostor zajímavým a promítáním.fi lozofi ckým otázkám. Spo-
lečně se vydáme na průzkum úžasných zákonů kvantové fyziky a objevíme 
řadu netušených souvislostí. Přednáška bude doplněna promítáním.

Informace a objednání na skupinové programy: pondělí, středa, 
čtvrtek 10:00 – 17:00 na telefonu: 733 640 872 nebo 283 880 316

Linka Amelie info a individuální konzultace: 739 004 333, 
Refl exní masáže - objednání Eva Adamcová tel.: 737 505 324

Refl exní  masáže a Zdravé vaření  jsou zpoplatěny pro klienty 
a dobrovolníky Amelie 80 Kč, pro veřejnost 200 Kč, ostatní aktivi-
ty za dobrovolný příspěvek.

Jak se k nám dostanete tramvají  č. 8, 24 - Urxova (minuta chůze 
směrem k centru), metrem B - Křižíkova - 5 minut chůze směr 
Invalidovna
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(Placená inzerce)

U Palmovky vznikla 
nová dětská herna

Občanské sdružení Kulich v uli-

ci Novákových 8 otevřelo novou 

dětskou hernu spolu s keramickou 

dílničkou. Herna nabízí prostor  ke 

hraní, ale i k výtvarným a pohybo-

vým aktivitám pro děti i dospělé.  

Občanské sdružení založily 

maminky z Palmovky v létě 2009. 

„Chtěly jsme místo, kde bychom 

se mohly setkávat a aktivně trávit 

čas,” řekla Kamila Murphy z občan-

ského sdružení Kulich. „Nabízíme 

prostor k uskutečnění přání a snů. 

Vítáni jsou všichni.”

Loni na podzim sdružení uspo-

řádalo Halloween u Trojského koně 

a ve spolupráci s DDM Praha 8 Miku-

lášskou besídku v lanovém centru 

na Libeňském ostrově. „V lednu 

jsme upravili prostory herny. Stě-

ny zdobí obrázky, které malovaly 

naše děti. Ty se tu, spolu se svými 

kamarády, cítí velmi dobře a jsou 

nadšené, že mají další pokojíček 

na hraní. Maminky i tatínkové si 

chvilku odpočinou u kávy nebo čaje 

a nemusí uklízet,” popsala vztah 

dětí k herně Barbora Včeláková, 

která vede keramický kroužek.

Každý den je pro děti připraveno 

výtvarné téma, najde se i chvilka na 

protažení s pohybovými básničkami 

nebo rozcvičku s míči. V keramické 

dílně děti mohou ztvárnit své před-

stavy a procvičit jemnou motori-

ku. S teplejším počasím se plánují 

i výlety a hry na nedalekém hřišti.

Herna je otevřena každý všední 

den od 8.30 hodin, nicméně je mož-

nost po telefonické domluvě zajistit 

hlídání od 8.00 – 12.30 hodin a od 

14.00 až 17.00 hodin. Přihlášky do 

dopolední školičky  na příští školní 

rok jsou k dispozici v herně nebo na 

webových stránkách, kde najdete 

i aktuální program.

Herna bude otevřená i v období 

letních prázdnin, kdy nabídne pří-

městský tábor s programem pro 

děti od tří do sedmi let. -jf-

Zdravotní a sociální péče, inzerce

Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 
171 00 Praha 7 – Troja

www.botanicka.cz

PET TROPICANA
Pet-artové plastiky Veroniky Richterové
úterý – neděle do 2. 5. 
Bujná vegetace Fata Morgany vlídně hostí plastové vetřelce 
z rostlinné i živočišné říše, kteří se ve skleníku usídlili ve 
všech jeho klimatických pásech. Petová zvířata a květiny se 
snoubí s živou přírodou v nečekané symbióze, a proto není 
zcela snadné je všechny objevit. Je třeba se pozorně roz-
hlížet, co se skrývá v podrostu, v úžlabí listů nebo v koru-
nách stromů. 

Tropičtí motýli
do 30. 4. 
úterý – neděle 9 – 18 h 
skleník Fata Morgana
Tradiční jarní akce ve skleníku Fata Morgana bude mít 
novou motýlí atrakci – ptakokřídelce neboli otakárky rodů 
Ornithoptera, Trogonoptera a Troides, kteří patří  mezi nej-
větší denní motýly světa.  

Mezinárodní výstava bonsají
8. – 16. 5.
Denně 9 – 19 h
Japonská zahrada

Výstava toho nejlepšího, 
co nabízejí sbírky pěs-
titelů bonsají v Česku, 
na Slovensku a Polsku, 
O víkendech doprovodné 
akce zaměřené na ukázky 
tvarování a pěstování 
bonsají, výtvarné pracov-
ní dílničky pro děti aj.

Více najdete na www.botanicka.cz nebo vám je rádi 
zodpovíme na info@botanicka.cz
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Obrovskou nevoli mezi lékaři a vedením 

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) vyvo-

laly nepravdivé informace, které se obje-

vily v nedávném vydání časopisu Pražan. 

Zaměstnanci nemocnice tak nyní vedle 

poskytování kvalitní a neodkladné zdravot-

ní péče musejí občanům a pacientům toho-

to zdravotnického zařízení vyvracet zcela 

zkreslené, mylné a zavádějící údaje, které 

se ve zmíněném vydání magazínu Pražan 

objevily. „Informace v článku považuje-

me za naprosto lživé,” uvedla ředitelka 

nemocnice Kateřina Toběrná. 

Časopis Pražan například zcela nepravdivě 

uvedl, že „Praha vlastní jedinou nemocnici – tu 

na Bulovce.” Hlavní město Praha přitom nevlast-

ní Fakultní nemocnici Na Bulovce, ale pouze při-

bližně 70 procent budov a pozemků. Zřizovate-

lem FNB je totiž Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Další mylná informace vystrašila zejména 

rodiče malých dětí a těžce nemocné a týkala se 

údajného omezování rozsahu tamní zdravotní 

péče. Podle časopisu mělo dojít ke „zrušení dět-

ské chirurgie, ukončení činnosti kardiologického 

centra a traumacentra.”

To však ostře vyvrací ředitelka nemocnice. 

„O ničem podobném se nehovoří. Dětská chi-

rurgie se rušit nebude, žádný podobný úmysl 

není, nebyl a za současného vedení nemocni-

ce nebude. Kardiologie s. r. o. (nikoliv Kardi-

ologické centrum) je soukromá společnost, se 

kterou nemá FN Na Bulovce nic společného. 

Pouze působí v areálu nemocnice, stejně jako 

další soukromé subjekty,” informovala Toběrná 

s tím, že Traumacentrum dokonce nemocnice 

ani nemá, takže může být jen těžko zrušeno.

Autoři článku tvrdí, že zveřejněné informace 

mají „vyzdrojované”.

Magazín Pražan ve svém článku, týkajícím se 

FN Na Bulovce, neváhal dokonce ani ve dvou 

větách „odborně analyzovat” samotnou kon-

cepci tohoto zdravotnického zařízení. „Nemoc-

nice Na Bulovce je zářným příkladem chaosu 

a nekoncepčnosti...A po výměně bývalého ředi-

tele Slámy, na jehož post nastoupila nová ředi-

telka Kateřina Toběrná, není vůbec jasný směr, 

kterým se bude Bulovka ubírat,” uvedl Pražan. 

Koncepci vedení nemocnice přitom současná 

ředitelka Kateřina Toběrná předložila při svém 

nástupu do funkce Ministerstvu zdravotnic-

tví ČR, které koncepci schvaluje a podporuje. 

Pravidelně jsou o ní každý měsíc informování 

zaměstnanci nemocnice a je také zahrnuta do 

výročních zpráv FN Bulovka, které jsou volně 

přístupné na jejích webových stránkách. Navíc 

se přibližně za desetiměsíční působení Toběrné 

na postu ředitelky dluh nemocnice snížil více 

než o 200 milionů korun. -it- 

Lékaři na Bulovce musejí řešit, co s pomluvami

Zdravotní a sociální péče

Jarmark neziskových organizací měl úspěch
Velikonočního jarmarku chráně-

ných dílen, který se tradičně koná 

v budově úřadu, se účastnil rekord-

ní počet neziskových organizací. 

Prodej výrobků klientů je nejen 

potřebný zdroj prostředků na čin-

nost „neziskovek”, ale je i pracovní 

rehabilitací a prezentací na veřej-

nosti. Mezi oblíbené účastníky patří 

i Klub ŽAP, který sdružuje onko-

logické pacientky. Místostarost-

ka Vladimíra Ludková (na snímku 

uprostřed) již několikrát ŽAPkám 

pomohla s ruční výrobou a přispě-

la mu svými výrobky. „ŽAPky mě 

uchvátily svou energií. Jsou to star-

ší dámy, které to nevzdaly a bojují. 

Velmi si vážím zejména jejich pre-

ventivní činnosti, kdy za pomoci 

fi guríny učí ostatní ženy správnému 

samovyšetření. Výrobky, které jim 

mohu věnovat, jsou mým poděko-

váním,” řekla. -red- Foto: Jan Prokop



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

23DUBEN 2010

Praha 8 hostila v posledních březnových 

dnech tradiční festival pražských amatérských 

loutkářů. Jeho jubilejní 35. ročník v Salesián-

ském divadle v Kobylisích slavnostně zahájila 

zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Lud-

ková, poté následovalo vystoupení Divadelní-

ho spolku Tyl z Rakovníka, kterým byl Ostrov 

pokladů podle známého románu R. L. Steven-

sona.

Všechna další představení souborů se konala 

v Divadle Karla Hackera, celkem na přehlídce 

vystoupilo se svými inscenacemi osm soubo-

rů. Odborná porota po skončení festivalu kon-

statovala, že letošní ročník byl kvalitnější než 

v roce předchozím. Byl pestřejší co do způsobu 

a forem loutkového divadla, divácké adresnosti 

i druhů použitých loutek. Škoda jen, že diváků 

do obou divadel přišlo poněkud méně.

Nejlepší hodnocení získal soubor z Rakovní-

ka, který vystupoval na úvod festivalu. Divadel-

ní spolek Tyl získal hlavní cenu přehlídky a také 

právo vystupovat na vrcholné akci amatérských 

loutkářů, kterou bude letošní 59. loutkářská 

Chrudim. Stalo se tak díky velmi zajímavému 

scénografi ckému řešení inscenace a pozoruhod-

ným loutkohereckým výkonům. Mimochodem 

tento kolektiv ochotníků vznikl již v roce 1812 

a roku 1869 přijal jméno národního buditele J. 

K. Tyla. Od svého založení rakovničtí ochotníci 

uvedli 679 premiér, které realizovali ve 2282 

vystoupeních. Ostrov pokladů byl jejich prvním 

pokusem a také velmi úspěšným o loutkovou 

inscenaci.  

Mezi oceněnými soubory bylo i domácí lout-

kové divadlo Jiskra, které uvedlo svou starší 

inscenaci dvou hříček Vojtěcha Cinybulka Koza 

nebo pes a O chytrém ševci. Jaroslav Ježek 

a Irena Jirsová z Jiskry si odnesli individuální 

ceny za loutkoherecké výkony v obou pohád-

kách. Porota současně ocenila i mimořádnou 

podporu, kterou akci věnuje vedení radnice 

Prahy 8 a udělila ji za Čestné uznání za trvalou 

podporu loutkářské činnosti pro děti. -jk, pb-

Festival amatérských loutkářů 
skončil, líbil se spolek Tyl

Kultura

Chaberský kostel nabízí 
pohled do podzemí

Okno do dávného středověku připomíná 

podzemí v románském kostele Stětí sv. Jana 

Křtitele v Dolních Chabrech. V blízké době 

se jej archeologové chystají zasypat z důvo-

dů špatné statiky. Proto nejspíš naposledy 

můžete nahlédnout pod dřevěnou podla-

hu svatyně, kde uvidíte románskou patku, 

podlahu bývalé veliké rotundy s románskou 

reliéfní dlaždicí, a to nevzácnější, zákla-

dy nejstaršího kostelíku stavěného meto-

dou klasového zdiva. V apsidě kostela jsou 

k vidění velmi cenné románské malby s Kris-

tem v mandorle a mariánským cyklem.

V neděli 25. dubna bude kostelík otevřen, 

a to u příležitosti Mezinárodního dne pamá-

tek a historických sídel spojené, památka 

bude otevřena od 10 do 17 hodin. V 11 hodin 

vystoupí v doprovodném programu dívčí 

vokální kvarteto G*apeels, vystaveny budou 

archeologické nálezy objevené pod kostelem 

a ve 13 hodin začnou přednášky s promítá-

ním známého archeologa PhDr. Trymla. Zpří-

stupněna bude také zvonice a dvůr barokního 

Knorova statku. Další program připravili Mla-

dí ochránci přírody „Sůvy” pro děti se svými 

zvířátky. Předvedou například ruční výrobu 

papíru, batikování, korálkování a výstavku 

ptačích budek. -js, pb-

Je knihovna labyrint?
Městská knihovna v KD Krakov a Dům dětí 

a mládeže v Kobylisích již potřetí uspořádaly 

šifrovací hru pro děti „Literární labyrint”. Účast-

níci dostali zadání tří šifer – s pomocí první 

mohli pokračovat a vyluštit druhou, s pomo-

cí druhé vyluštit třetí. Nezbytné pro úspěšné 

rozšifrování byly některé znalosti (například 

vlajka afrického státu, křestní jméno malíře), 

které ovšem nebylo nutné znát zpaměti. Sta-

čilo umět ve studovně najít potřebnou knihu 

a v knize odpověď. Jak se říká: Není potřeba 

vědět všechno, ale stačí vědět, kde odpověď 

najít. A děti si při bloudění knihovnou vedly 

více než zdatně. Na úspěšné luštitele čekaly 

nejrůznější drobné odměny – knížky, plakáty 

a časopisy.

„Literární labyrint je zajímavou aktivitou, 

kterou velmi vítáme,” prozradila pracovnice 

knihovny Marta Pilniková. „Jsme rádi, že si 

v době, kdy děti usedají spíše k počítačům, 

někteří najdou cestu ke klasickému tištěné-

mu textu,” dodala. Nejen zúčastněných téměř 

třicet zájemců se může těšit i na další akce 

podobného druhu i proto, že šifrovací hry 

jsou čím dál tím oblíbenější. DDM v Praze 8 

a knihovna v KD Krakov připravují další zají-

mavé aktivity v jarních měsících. -jv-

 Krátce

Ceny udělené na 35. FESTIVALU PRAŽSKÝCH AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ

HLAVNÍ CENA:
a nominace představení na festival Lout-
kářská Chrudim:
Divadelnímu spolku Tyl z Rakovníka za 
inscenaci „Ostrov pokladů”

CENA SAL:
Dětskému studiu Říše loutek za inscenaci 
„O hodné sani a zlé princezně Furieně”

CENA KARLA HACKERA:
za partnerskou spolupráci při animaci lou-
tek souborům Jitřenka a Kašpárek DDM 
Mladá Boleslav v inscenacích „Rek a Cek” 
a „Kohout a liška”

INDIVIDUÁLNÍ CENY:

- za roli Jima Hawkinse v inscenaci
 „Ostrov pokladů”
 Davidovi Daenemarkovi

- za roli Bena Guna v inscenaci
 „Ostrov pokladů”
 Ondřeji Lechnýřovi

- za loutky k inscenaci „Ostrov pokladů”
 Liborovi Daenemarkovi

- za režii inscenace „Ostrov pokladů”
 Jiřímu Sukovi

- za roli Kašpárka v inscenaci „Princka Vincka”
 Jitce Hejtmancové

- za vedení Dětského studia Říše loutek
 Evě Ovečkové

- za roli Vypravěčky v inscenaci 
 „O hodné sani a zlé princezně Furieně”
 Dominice Brunegrafové

- za roli Vypravěčky v inscenaci
 „O hodné sani a zlé princezně Furieně”
 Haně Patočkové

- za hlasový projev v roli Ďase v inscenaci
 „O chytrém ševci”
 Jaroslavu Ježkovi

- za hlasový projev v roli Báby Klapáčkové
 v inscenaci „Koza nebo pes”
 Ireně Jirsové

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY:
Městské části Praha 8 za trvalou podporu lout-
kářské činnosti pro děti
 -red-
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PROGRAM
DUBEN - KVĚTEN 2010
středa
14. 4. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
čtvrtek
15. 4. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
pátek
16. 4. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
sobota
17. 4. 15.00 hod. Carmen
 a 19.00 hod.
Gagriel Barre muzikál
neděle
18. 4. 15.00 hod. Polská krev 
Antonín Procházka opereta
středa
21. 4. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
čtvrtek
22. 4. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
pátek
23. 4. 19.00 hod. Carmen
Gagriel Barre muzikál
sobota
24. 4. 15.00 hod. Carmen
 a 19.00 hod.
Gagriel Barre muzikál
neděle
25. 4. 15.00 hod. Noc  
  na Karlštejně
Petr Novotný muzikál
středa
28. 4. 19.00 hod. Čardášová  
  princezna
Kero®  opereta
čtvrtek
29. 4. 19.00 hod. Limonádový
  Joe
Gagriel Barre muzikál
pátek
30. 4. 19.00 hod. Limonádový
  Joe
Antonín Procházka muzikál
sobota
1. 5. 15.00 hod. Limonádový
 a 19.00 hod. Joe
Antonín Procházka muzikál
neděle
2. 5. 15.00 hod. Čardášová  
  princezna
Kero®  opereta
středa
5. 5. 19.00 hod. Čardášová  
  princezna
Kero®  opereta
čtvrtek
6. 5. 19.00 hod. Producenti 
Antonín Procházka muzikál
pátek
7. 5. 19.00 hod. Producenti 
Antonín Procházka muzikál
sobota
8. 5. 15.00 
 a 19.00 hod. Producenti
Antonín Procházka muzikál

 Hudební divadlo

 Karlín

Pozvánky

Praha 8 oslaví 
Den Země
Osmá městská část se tradičně 
připojuje k oslavám Dne Země, 
který připadá vždy na 22. dub-
na. Informační akce pro veřej-
nost nejen k problematice odpa-
dů u příležitosti svátku Dne 
Země proběhne v Praze 8 o den 
dříve, tedy ve středu 21. dub-
na 2010 mezi 10. a 15. hodinou 
před budovou úřadu MČ Praha 8 
v Ulici U Meteoru v Libni.

Na Dni Země v Praze 8 se letos podílí 

rekordní počet organizací – kromě Magistrátu 

hlavního města Prahy a jím oslovených sub-

jektů jde o Ipodec – Čisté město, Lesy hlav-

ního města Prahy, Dům dětí a mládeže Pra-

ha 8 nebo Obvodní myslivecký spolek Praha 

8. Dopoledne bude tradičně patřit dětem ze 

základních a mateřských škol, široká veřej-

nost je zvána po celý den. Připraveny budou 

informace o ochraně životního prostředí, 

třídění odpadů a jejich následného využívá-

ní, informace o zeleni v Praze, zájemci se 

budou moci seznámit s názornými ukázkami 

sběrných nádob a svozové techniky, dozvě-

dět se a diskutovat o možnostech dalšího 

využívání vytříděných komodit.

Děti se mohou těšit na nejrůznější hry 

a aktivity, související s obaly a odpady - 

životní cyklus výrobků, historie obalových 

materiálů, modelové třídění, doba rozkla-

du a recyklované výrobky. U informačních 

stánků si lidé mohou vyzvednout zdarma 

různé informační materiály a letos na Dni 

Země v Praze 8 nechybí ani praktická část. 

Pokud se potřebujete zbavit vysloužilého 

elektrospotřebiče, navštivte informačně 

propagační stánek kolektivního systému 

Elektrowin se speciálním sběrným košem. 

Za odloženou již nepotřebnou žehličku, var-

nou konvici, vrtačku, mixér nebo fén čeká na 

každého dárek. -pb-
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Přihláška
do tradiční soutěže

„Osmičkový voříšek”
pořádané v rámci V. Psího dne na Libeňské psí louce

sobota 22. května 2010
10,00 – 13,00 hod.

jméno a příjmení: …………….…………………………

kontaktní adresa: …………..…. . . . . ………PSČ …....…

telefon:  …………………………….…………

křížené rasy (pokud jsou známy)  ………………………………….……

Přihlašuji svého psa/fenu  (nehodící se škrtněte)  bez průkazu původu 
do soutěže Osmičkový voříšek
jméno zvířete: [výslovnost] ……………………………….………

datum narození zvířete: ……………………………….………

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek před termínem uzávěrky 
z důvodu naplnění stavu.

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. 4. 2010 
elektronicky na adresu: zuzana.laznova@praha8.cz

nebo písemně: ÚMČ Praha 8, odbor kultury, Těšínská 600, 181 00, Praha 8.

Týden před konáním soutěže obdrží přihlášení vstupní list o průběhu akce. 
Další informace: 606 613 390 nebo 283 090 425. 
Účast v soutěži a vstup na akci jsou ZDARMA

www.praha8.cz

Pozvánky
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Základní umělecká škola,
Praha 8, Taussigova 1150

www.taussigova.cz,
tel.: 286 587 747, 286 587 985

Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas 
aktivně a tvořivě?

Aby zpívalo, tancovalo, malovalo či hrálo?
Aby se učilo v příjemném a moderním prostředí 

pod vedením zkušených pedagogů?

Přijďte mezi nás!

ZÁPIS
nových žáků

do hudebního, tanečního, výtvarného
a literárně dramatického oboru probíhá:

 19. - 21. dubna
 25. - 26. května
 22. - 23. června
vždy od 15 do 18 hodin v ZUŠ Taussigova 1150

Jak se k nám dostanete?
MHD: Stanice Ládví - metro C, tramvaj č. 10 a 17,

bus č. 102, 103, 177, 183, 345, 368
Zastávka Šimůnkova: bus č. 136

Výuka vybraných předmětů probíhá také v prostorách:
ZŠ Mazurská, ZŠ Dolní Chabry - Spořická, ZŠ 

Ústavní, ZŠ U Parkánu a Speciální Škola Libčická

Zápisy do mateřinek na příští školní rok skončily
Osmá městská část 8 byla jedna 

z prvních nejen na území hlavního 

města, ale i celé České republi-

ky, kde již proběhly zápisy do 24 

mateřských škol, které Praha 8 zři-

zuje. Ředitelé školek postupovali 

podle předem zveřejněných kritérií 

k přijímání a řadě rodičů uděla-

li radost „Rozhodnutím o přijetí”. 

„U každého dítěte, které bylo navr-

hováno k přijetí, byl ověřen trvalý 

pobyt, a až poté školka rozhodla. 

Takových dětí bylo 755. Někte-

ré školky  braly dvacet dětí, jiné 

jen sedmnáct, některé dokonce 

i padesát – vždy záleželo na počtu 

předškoláků, kteří z mateřinek míří 

do základních škol,” uvedl zástupce 

starosty Prahy 8 Martin Roubíček.

 Dalším krokem a úkolem pro 

odbor školství bylo porovnání 

databáze přijatých a nepřijatých, 

aby se celkový počet nepřijatých 

snížil o ty, co jsou již v jedné škol-

ce přijati a v jiných nikoliv. Poté se 

křížově musely porovnat seznamy 

všech dětí nepřijatých a hledaly 

se duplicity v nepřijetí. Rekord-

mani (tentokrát dva) byli u zápisu 

v pěti školkách. Po tomto procesu 

se počet nepřijatých snížil zhruba 

na 300 dětí. Ale je si třeba uvědo-

mit, že řada z nich zde nemá trva-

lý pobyt, řada z nich bude mít tři 

roky až na jaře roku 2011 a řada 

z nich má doma sourozence, s kte-

rým je jeden z rodičů na mateřské 

dovolené.

„Prioritou je umístit především 

všechny děti, které to opravdu 

již nyní potřebují, a jejichž rodiče 

nastupují po skončení mateřské 

dovolené do zaměstnání, respekti-

ve již pracují. Samozřejmě musejí 

mít trvalý pobyt na území Městské 

části Praha 8,” uvedl Roubíček. 

Městská část proto připravuje od 

září 2010 otevření tří nových tříd, 

a to dvou v Mateřské škole Šiško-

va v Kobylisích a jedné v Mateřské 

škole Krynická. „V těchto školkách 

proběhnou začátkem měsíce červ-

na 2010 dodatečné zápisy. Bude-

me tedy moci přijmout dalších

84 dětí,” informoval místostaros-

ta. Podrobnosti budou zveřejněny 

na příslušných školkách i na www.

praha8.cz. Zároveň se připravuje 

rekonstrukce dalších čtyř tříd pro 

112 dětí v Mateřské škole Bojaso-

va a v plánu jsou i další dvě třídy 

v Krynické pro 56 dětí.  -red-

Školství

ZŠ Petra Strozziho má 
dvoujazyčnou výuku

ZŠ Petra Strozziho obdržela jako první základní škola zřízená MČ Praha 

8 povolení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyučovat v ang-

lickém jazyce a zařadila se tak do sítě bilingvních škol.

Znamená to, že počínaje školním rokem 2010/2011 budou čerství prv-

ňáčci této třídy absolvovat výuku ve všech předmětech, vyjma českého 

jazyka a předmětů, ve kterých se bude vyučovat o české geografi i a his-

torii, v anglickém jazyce. Žáci bilingvních tříd budou v rámci odpoledních 

aktivit využívat „anglickou družinu”, kterou povede zkušený lektor - rodilý 

mluvčí.

Zpráva o tom, že ZŠ Petra Strozziho chystá otevření bilingvní třídy, 

vzbudila mezi rodiči mimořádnou pozornost. Škola však hodlá udržet 

v bilingvní třídě omezený počet žáků, neboť výuka v anglickém jazyce, 

zvláště u dětí na prvním stupni, klade zvýšené nároky na vyučující. V sou-

časné době dochází pouze k doplnění třídy o omezený počet uchazečů. 

Informace o přijetí dětí získáte na webových stránkách školy (www.zs-

strozziho) nebo telefonicky u vedení školy. -red-

Pomoc Haiti
Naše škola ZŠ a MŠ Na Slovance se rozhodla, že pomůže dětem, 

které přišly při ničivém zemětřesení na Haiti o své blízké. Uspořá-
dali jsme fi nanční sbírku na pomoc. Žáci i učitelé přispívali v týdnu 
1. 2. – 5. 2. 2010 do společné kasičky. Akce se zúčastnily všechny 
třídy 1. a 2. stupně i se svými učiteli. Podařilo se nám vybrat částku 
20 600 korun.

O akci jsme informovali na webových stránkách školy, prostřednic-
tvím nástěnky v hale školy, několika hlášeními do školního rozhlasu. 
Peníze jsme poslali prostřednictvím charitativní organizace Člověk 
v tísni. Děkují žáci IV. B
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Fotbalisté z Meteoru v zimě nespali
Každá zimní příprava je pro 

fotbalisty nepopulárním obdo-

bím. A když se k nabírání tolik 

potřebné fyzické kondice při-

dá sněhová nadílka, jako byla 

ta letošní, pak se dá opravdu 

hovořit o zimních galejích.

Hráče, funkcionáře ale i přízniv-

ce libeňského klubu však ani tato 

snad za posledních dvacet let nej-

krutější zima nezlomila. Z počát-

ku museli všichni vyměnit míče za 

lopaty a hrabla, aby bylo vůbec kde 

trénovat a hrát. Po počátečních pro-

blémech s úklidem sněhu ze hřišť 

se vše stabilizovalo a všechny čty-

ři turnaje byly nakonec dohrány 

v plánovaných termínech. Co se 

týká výsledků, tak pro domácí klub 

nebývale úspěšně.

Dvaadvacátý ročník turnaje mužů 

„Memoriál Jiřího Kolína – ROYAL 

CUP 2010”, kterého se letos zúčast-

nilo 12 mužstev, vyhrál domácí 

A tým před dalším mužstvem z Pra-

hy 8 FK Admirou Praha a třetiligo-

vým Sokolem Ovčáry. Velkým úspě-

chem domácího klubu je i 4. místo 

juniorky (B muži), která za sebou 

v konečné tabulce nechala i další 

divizní či přeborová mužstva. Nej-

lepším střelcem turnaje se po roční 

pauze stal znovu domácí kanonýr 

Jan Fíček. 

Historického úspěchu dosáhli 

i naši dorostenci. Po mnoha druhých 

místech jim přinesl štěstí v podobě 

vítězství v turnaji až jeho letošní 

44. ročník a mohli tak převzít tolik 

chtěný pohár pro vítěze. 

Mladší žáci a starší přípravka měli 

své dlouhodobé turnaje v libeň-

ském areálu. V každé kategorii mezi 

sebou bojovalo 14 mužstev. V dra-

matickém fi nále mladších žáků zví-

tězilo mužstvo Střešovic nad hráči 

Meteoru. V kategorii starší příprav-

ky turnaj vyhrála Admira Praha před 

Ústím nad Labem a Kladnem. Na 

domácí Meteor zbyla v tomto přípa-

dě pouze bramborová medaile.

Nejmenší fotbalisté strávili zimu 

v halách a tělocvičnách v Praze 

i mimo ni, kde se zúčastnili mnoha 

halových turnajů a získali řadu oce-

nění. Teď se již těší na jarní turnaje, 

které proběhnou o velikonočních 

svátcích v Libni a ti úplně nejmenší 

pak na Jarní ligu pro ročníky 2003 

a 2004, jež se uskuteční od dubna 

do června v libeňském areálu.

Jako první do jarních soutěží 

vstoupili A muži a ligový dorost. 

Muži přivezli tři velmi cenné body 

z Votic, ale v pražském derby pro-

hráli s posílenou rezervou Dukly 

Praha. Jak všechny jarní mistrov-

ské soutěže a připravované turna-

je dopadnou, bude známo po 20. 

červnu. 

Budete-li mít čas a chuť, přijďte 

se na připravované akce podívat. 

Možná fotbal pohltí právě Vašeho 

syna či vnuka a stanou se z nich 

hvězdy jako jsou Rosický či Čech. 

Při správné výchově mladého člo-

věka i sportovce mohou napomoci 

i sportovní třídy (ZŠ Balabenka) 

nebo sportovní centra mládeže 

(Obchodní akademie Hovorčovic-

ká), kde působí profesionální tre-

néři FK Meteor Praha VIII. Potřeb-

né informace a kontakty najdete 

na www.fkmeteorpraha.cz.

Pavel Stehlík, 

sekretář FK Meteor Praha VIII

Všem týmům libeňského Meteoru už začalo fotbalové jaro. Klub stále zve 
do svých řad nadějné fotbalisty 

Sport 

Sport vhodně spojený se školou, to je 
projekt fotbalového klubu Meteor Pra-
ha ve spolupráci se ZŠ Na Balabence. 
Ta i ve školním roce 2010/2011 ote-
vírá sportovní třídu pro budoucí žáky 
šestých tříd. 

Ti budou v hodinách tělesné výchovy pod dohledem Víta Caudra, 

který je profesionálním trenérem klubu. „Každoročně otevíráme spor-

tovní třídu, která je zaměřená na fotbal. Samozřejmě lze i stávající 

sportovní třídy, dnešní šestou, sedmou, osmou doplnit – na začátku 

školního roku i v jeho průběhu. Žáci mají výuku tělesné výchovy týd-

ně rozšířenu o tři hodiny, celkem tedy na pět hodin. Vyučuje se podle 

školního vzdělávacího programu, který je uveden na školních webo-

vých stránkách,” řekl Caudr. „Hodiny tělesné výchovy jsou zaměřeny 

na všestranný rozvoj žáků. Věnujeme se především věcem, s nimiž 

žáci nepřijdou tolik do praxe na tréninku. Jedná se především o nácvik 

individuálních dovedností s míčem, obcházení soupeře, koordinační 

cvičení, akrobacii. Také se věnujeme sportovní gymnastice,” dodal.

Škola má k dispozici venkovní hřiště s umělým povrchem, které bylo 

zrekonstruováno, hřiště na basketbal a běžeckou dráhu s tartanovým 

povrchem. Kromě sportovního vybavení disponuje škola i několika 

multimediálními učebnami a v letošním roce byly nakoupeny nové 

počítače pro výuku informatiky.

Pro další informace kon-

taktujte trenéra FK Meteor 

Praha Víta Caudra

telefon: 733 107 290

e-mail:

vit.caudr@fkmeteorpraha.cz.

Sportovní třída pro budoucí žáky šestých tříd
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V Bohnicích bude softballové ME žen

Celkem se letošního ME zúčast-

ní 8 týmů, když kromě našich hrá-

ček budou o medaile bojovat také 

reprezentace Ruska, Francie, Řec-

ka, Itálie, Švédska, Polska a Ukra-

jiny. Na posledním evropském 

šampionátu této věkové katego-

rie, který vyhrál tým Itálie, český 

národní tým přitom obsadil čtvrté 

místo. Na domácí půdě však mají 

letos české hráčky výrazně větší 

ambice. 

Podle hlavního kouče čes-

ké reprezentace Tomáše Kusé-

ho chtějí hrát reprezentantky ve 

fi nále a pokusit se získat také 

zlaté medaile, což se zatím žádné 

reprezentaci v ženských kategori-

ích nepodařilo. 

Cílem národního ženského týmu 

do 22 let je pak také kvalifi kovat 

se na Mistrovství světa v příštím 

roce. Na něj ale postoupí pouze 

první tři týmy z letošního ME. Opo-

rami české softballové reprezenta-

ce bude také sedm hráček z pořá-

dajícího týmu letošního Mistrovství 

Evropy SK Joudrs Praha. Další 

hráčky pro reprezentací pak doda-

jí Eagles Praha a Kotlářka Praha, 

když  jde právě o ty týmy, které se 

dlouhodobě a úspěšně věnují práci 

s mládeží.

Samotný vstup na všechny 

zápasy do areálu Svoboda Park 

– Základní škola Dolákova je po 

celý týden, kdy se bude šampionát 

konat, pro diváky zcela zdarma. 

Slavnostní zahajovací ceremoniál 

pak proběhne v pondělí 2. srp-

na přibližně v 17 hodin. Zakon-

čení celého ME se pak uskuteč-

ní v sobotu odpoledne 7. srpna 

a hned po něm šampionát ukončí 

závěrečná párty s koncertem. 

Zápasy českého národního 

týmu jsou naplánovány každý 

den vždy ve večerních hodinách. 

V rámci celého turnaje bude divá-

kům pochopitelně k dispozici také 

občerstvení, a pořadatelé pro 

diváky nachystali i doprovodný 

program. Pro děti budou napří-

klad připraveny atrakce v podobě 

nafukovacího hradu a návštěvnici 

budou mít také možnost vyzkou-

šet si také samotné softballové 

dovednosti. -it-

Sport, inzerce

(Placená inzerce)

Největší akce letošní ženské softballové sezony na území České republiky – Mistrovství Evropy žen do 22 let 
- proběhne od 2. do 7. srpna v areálu Základní školy Dolákova v Praze 8 Bohnicích. Hlavním pořadatelem turna-
je je nejúspěšnější český ženský klub posledních let SK Joudrs Praha a samotné mistrovství se uskuteční pod 
záštitou Městské části Praha 8 a jejího starosty Josefa Noska. 

Oporou českého týmu bude i Petra Křiklánová 
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K V Ě T E N   2010

Otevírací doba: 
Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt 13:30-15:30, 21:30-23:00/ Ne 14-16.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pon-
dělí od 18.30. 
10. 5. prof. Lubomír Linhart: Z KANADY na ALJAŠKU 
 – po stopách zlatokopů.
24. 5. Mgr. Antonín Vítek, CSc.: Mezinárodní kosmická 
 stanice ISS a lety raketoplánů 2009/2010.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hodin.
3. 5. Země náš kosmický domov, Karlův most 
 - paprsek staletími.
17. 5. Sluneční soustava, Míry a váhy.
31. 5. Hledání harmonie světa , APOLLO 9.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30,21:30-23:00/ Ne 14-16.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami 
  Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 15. 5. do 29. 5. nejlépe okolo 21. 5.
  Venuše, Mars, Saturn – po celý květen
  Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy 
  - po celý květen
  Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie 
  - za bezměsíčných večerů    
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při  
nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené s pro-
hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY 
vždy  ve  čtvrtek 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem  objed-
nané  skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, 
školy).
Program: pozorování Slunce, Venuše nebo promítání fi lmů spojené 
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

ŠKOLNÍ POŘADY v Po, Út, St, Čt, Pá v 8.30 a 10.30 pro předem 
objednané školní výpravy. Vstupné: 30,-Kč, pedagog. doprovod zdar-
ma. Bližší  informace a objednávky na č. 283910644. 

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ promítání astronomických pohádek je 
možné si objednat i individuálně na č. 283910644 v pracovní dny 
v časovém termínu dle dohody.

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč
 mládež, důchodci  25,- Kč 30,- Kč

Doprava: konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10, 
 17 a 10 min. pěšky
 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 
 C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

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

Pozvánky, inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Nově narozené děti

Jubilea

VÝZNAMNÉ JUBILEUM V DUBNU SLAVÍ

Bezáková Ludmila
Činčera Pavel
Drozenová Květuše
Drunecká Květuše
Ginzlová Věnceslava
Hartlová Věra
Hloušková Marie
Horská Emilie
Jonáková Jiřina
Klauzová Jiřina

Křížová Jarmila
Lobík Ludvík
Mňuková Emilie
Pok František
Pokorná Růžena
Smrčková Anna
Štrachová Jiřina
Vavrušková Libuše

6. dubna oslavila 90 let naše babička 
Marie Hloušková. „Díky za všechno a hlavně 
hodně zdraví přeje dcera s rodinou”.

Dne 12. dubna 2010 se dožívá krásného život-
ního jubilea paní Anička Drozdová z Libně. „Vše 
nejlepší hlavně hodně štěstíčka ze srdíčka přejí 
vnoučata Honzík a Míša”.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI

Marie a Oldřich
Panchártkovi 
dne 5. března 2010
oslavili zlatou svatbu.

ŘÍJEN 2009
Vaclová Ema 

Zbroj Eliáš

LISTOPAD 2009
Janoušová Alena

Miko Ondřej 
a Vojtěch 

Rubilin Alexandr
Šebestová Nina
Úradníková Marika

PROSINEC 2009
Andreášová Kateřina
Beneš Jan

Červená Magdalena
Drlíková Nela
Flumová Ema

Hrabě Kristián 

Langrová Sofi e
Pokorný Michal
Průcha Karel

Pokorný Michal 

Rosová Alžběta
Sechovec Jan
Suchánková Veronika
Škotko Richard
Zika Kryštof

LEDEN 2010
Michálek Matyáš
Klimešová Barbora
Pilař Edward
Šarapatka Josef

Todorovovi 
Anna a Jan

ÚNOR 2010
Čejková Karin
Drozdyová Patricie
Dvorník Štěpán 
Kricner Štěpán

Franc Daniel 

Maštalířová Linda
Mittnerová Ivana
Řehounková Beáta
Vaňková Lucie
Vlachynská Karolína

Trnková Jolana 

Zicháčková 
Vivien

BŘEZEN 2010
Bröcknerová Zuzana
Nováková Viktorie

Výročí, inzerce 

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

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme. 
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Přírodní památka Okrouhlík

Výherci, kteří obdrží dvě VIP vstupenky do Botanické zahrady: Michaela Kava-
nová (Praha 8), Eva Mildnerová (Praha 4), Václava Weigertová (Praha 8), Ladi-
slava Šnáblová (Praha 8) a Jitka Kavalová (Praha 8)

Správné znění tajenky z dubnového čís-
la nám zašlete nejpozději do 30. dub-
na 2010 na adresu: Měsíčník Osmička, 
Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete 
použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu. 

Pět vylosovaných výherců obdrží výtisky 
1-4/2009 odborného časopisu Historie 
a vojenství, vydávaného Vojenským his-
torickým ústavem Praha.

Sudoku (středně těžká)
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Inzerce

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE, drobné zednické opravy, rychle, 
levně, kvalitně, duben – květen 10% 
jarní sleva. Tel.: 603 43 24 76.

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští 
pracovníci, specialisté na stěhová-
ní bytů, SO + NE stejné ceny. Při-
stavení, odstavení + km po Praze 
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.

AUTOSERVIS KRAKOV. Opravu-
jeme osobní a užitkové automobi-
ly. Příprava vozů na STK. Vyřízení 
pojistných událostí , po dobu opravy, 
zapůjčení náhr. vozidla. PO - PÁ 8.00 
– 17.00 hod. Kontaktujte nás na tel.: 
603 27 43 62, 602 23 53 44.  

PROVEDU LAKÝRNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 
01 51 45, 286 58 50 47, e-mail: 
kedar.n@centrum.cz.

PRONAJMU ZAŘÍZENÝ BYT 1 + 
kk na Praze 8 - Střížkově za 10 000 
Kč, vč. popl. Ihned volné. Tel.: 602 
39 61 40.

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

MASÁŽE KOBYLISY, relaxační, 
rehabilitační, čínské energetické 
a refl exní od zkušené terapeutky. 
Kobyliské nám. 6, hned u metra, 
wwww.studiozahrada.wbs.cz. Tel.: 
773 20 33 25.

DAŇOVÝ PORADCE nabízí vedení 
účetnictví, daňová přiznání, odkla-
dy daní, mzdy. P8 - Karlín, Šaldova 
ul., tel.: 608 066 088.

VAŠE RODINNÉ ČI PODNIKOVÉ 
OSLAVY PŘENECHTE NÁM, VŠE 
ZAJISTÍME! Profesionalita, mírné 
ceny, nebojte se nám zavolat. Tel.: 
737 10 05 60.

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

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

SOLNÁ JESKYNĚ HNĚZDENSKÁ. 
Přijďte se k nám prosolit! Objed-
návky na tel.: 737 27 77 64, www.
sjhnezdenska.cz. Těšíme se na 
Vás!

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, zna-
lecké posudky. Tel.: 603 42 95 74.

TRVALÁ DEPILACE, ODSTRA-
NĚNÍ CELULITIDY, ČERVE-
NÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH 
SKVRN, tel.: 777 16 66 01, Soko-

lovská 114, stanice metra Křiží-
kova nebo TRAM č. 8 a 24 stanice 
Urxova. KADEŘNICTVÍ, MANIKÚ-
RA, tel.: 608 94 15 35, www.ipl-
studio.cz.

4 000 - AŽ 8 000 KČ ZAPLATÍ-
ME ZA ST. OBRAZY, lokomotivy 
od Ronka či Kreibicha. Cca 35 000 
Kč - zapl. za obraz od V. Košvance. 
Dále koup. obrazy od Kavána, Pur-
kyně a. j. Rovněž koup. st. stříbrné 
nádobí, bronz. sošky a st. sečné 
zbraně a st. zlaté mince – např. 
min. 3 500 Kč - za Svat. dukát. 
INTERANTIK, Pod Pekárnami 3, 
Praha 9, tel.: 283 89 33 34, 605 
82 94 40, 604 47 77 71. Jednotlivě 
i celé pozůstalosti.

GELOVÉ NEHTY + FRANCIE OD 
450 KČ – PRAHA 8. Tel.: 733 50 
23 12.

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBER-
CŮ, čalouněného nábytku a úklid. 
Tel.: 604 71 17 50.

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

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

VÝKLAD TAROTOVÝCH KARET – 
HOROSKOPY osobní, partnerské 
a další. Astroložka J. Malečková, 
tel.: 603 91 01 03, e-mail: pozitiv-
nistudio@seznam.cz.

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA. 
Masáž klasická, čínská meridiáno-
vá, měkké techniky, baňkování, 
moxování. DOBRÉ CENY! TRAM 
Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 
e-mail: pozitivnistudiou@volny.cz.

PRONAJMEME DVA BYTY NA 
PRAZE 8, 1 + kk za 8 500 Kč 
vč. popl. a 2 + kk za 10 500 Kč 
vč. popl. ihned volné. Zařízení na 
dohodě. Tel.: 777 02 01 80, 220 
87 68 74.

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

HÁJEK - ZEDNÍK, provádím veš-
keré zednické, obkladačské, bou-
rací a malířské práce, rekonstrukce 
bytů a domků, omítky rodinných 
domů v Praze a okolí. Tel.: 777 67 
03 26.

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

HLEDÁME MENŠÍ BYT K PRO-
NÁJMU V PRAZE 8 a okolí pro 
2 osoby, nekuřáci bez zvířat, zaří-
zení na dohodě, garsonka až 2 + 1 
do 12 000 Kč včetně poplatků. Tel.: 
605 84 50 88, 220 80 62 45.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prá-
dlo se snadno vytáhne ke stropu 
- rychle schne a v koupelně nepře-
káží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 
35 84.

LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dve-
ře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ 
VÝROBA, masiv – dýha – lami-
no. Pokoje, kanceláře, vestavěné 
skříně, kuchyně, montáž, doprava. 
Tel.: 608 25 35 49.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI 
HMYZU, silikon. těsnění, sprchové 
zástěny, čalounění dveří. Kontakt: 
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 
70, 286 88 43 39.

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – 
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů, 
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 
36.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohni-
ce. Výcvik auto – moto. Provozní 
doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 
– 19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin. 
Bližší informace na tel.: 603 80 63 
70, www.autoskolatrio.cz. Další 
střediska na Praze 7 a 9.

KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. 
Tel.: 603 83 31 07.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům 
jakékoli velikosti, kategorie a vlast-
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte 
cokoli, možno i dekret - nájemní 
smlouvu, i v domě s majitelem, 
podnikový a pod. I zdevastova-
ný, v soudní žalobě, neoprávněně 
obsazený, s nežádoucím nájemní-
kem, či s jakoukoli právní vadou. 
Veškeré formality zajistím, zapla-
tím stěhování i případné dluhy na 
nájemném, privatizaci atd. Mohu 
sehnat a zaplatit i náhradní byt, 
domeček mimo Prahu a pod. a dát 
čas na vystěhování. Seriozní jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 222 
94 10 32 nebo 603 42 00 13.

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

SOLARIUM – FITNESS, masáže, 
nově kosmetika. Posilovny rozděle-
ny ženy – muži. Otevřeno denně. 
Adresa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 
284 82 12 25, www.solarium-fi tne-
ss.cz.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK – provádí Martin Havlí-
ček!!!!!! Živnostenské i domácí zde 
je číslo volací: 603 27 47 04.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTO-
NOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI 
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 
Tel.: 224 214 617; 604 207 771.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH 
SOUPRAV, MYTÍ OKEN, ÚKLID 
PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 
35 00.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štuko-
vání, stěrkování. Tel.: 606 22 73 
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

PRONAJMU GARÁŽ na Proseku, 
ul. Lovosická. Tel.: 603 88 76 43.

PROVÁDÍME VEŠKERÉ SÁDRO-
KARTONÁŘSKÉ PRÁCE, kazetové 
podhledy, plovoucí podlahy. Tel.: 
603 18 40 81, e-mail: olaolda@
volny.cz.

NOVĚ OTEVŘENO, FLORIDA 
MUSIC – COCTAIL BAR. Thámo-
va 7, otevřeno denně. www.barfl o-
rida.cz. 

MASÁŽE HNED U METRA KOBY-
LISY. Uvolnění napětí a blokací, 
relaxace. Slevy pro důchodce, lidi na 
mateřské, studenty. www.studioza-
hrada.wbs.cz. Tel:.776 14 51 63. 

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

PRODÁM BEZBARIÉROVÝ BYT 3 
+ kk (73m2) se zahrádkou (90m2) 
ve vnitrobloku z roku 2007, v OV. 
Cihlový dům, nadstandardní vyba-
vení - 2x šatna, zateplená podlaha, 
příprava pro centrální vysavač. 2 
min. od metra Kobylisy. Volejte po 
20 hodině. Tel:. 605 55 21 89. 

PRODÁME MEZONETOVÝ BYT 
V NÁSTAVBĚ menšího 6-ti podlaž-
ního domu ve velmi klidné a udržo-
vané lokalitě 50m od Ďáblického 
lesa na konci Kubíkovy ul., 78 m2, 
4 + kk, 2x koupelna + wc, komora, 
vl. topení, výhled do lesa. V blíz-
kosti MŠ + ZŠ, metro, hřiště. Volný 
od 08/2010. Tel.: 602 59 34 90.
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ČISTÍME KOBERCE A ČALOU-
NĚNÝ NÁBYTEK mokrou meto-
dou profi  stroji Karcher. Domác-
nosti i fi rmy. Cena od 15Kč/m2 
- minimální zakázka 300 Kč. Pra-
cujeme i o víkendech. Zajišťuje-
me kompletní velmi levný úklid. 
Doprava po Praze 8 ZDARMA. 
www.cistimekoberce.cz. Tel.: 777 
71 78 18.

VÁŠ STARŠÍ RD ČI NOVOSTAV-
BU upravíme, aby byla zajíma-
vější a zahrada honosnější. Pří-
stavby, zimní zahrady, bazény, 
terasy, oplocení, dlažby, pergo-
ly, altány. Tel.: 731 11 52 73, 
www.eurorealitni.cz.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OBKLA-
DAČSKÉ I ZEDNICKÉ, rekonstruk-
ce bytových jader i bytů, broušení 
parket. Tel.: 603 18 40 81, e-mail: 
olaolda@volny.cz.

HLEDÁME KOSMETIČKU A MA-
SÉRKU. Podmínky: ŽL, částečná 
klientela, praxe. Praha 8 Kobylisy. 
Další informace na: www.salon-
magic.cz, tel.: 775 57 35 36.

www.rajkostek.cz – Prodej 
nového i použitého LEGA DUPLA. 
Možnost osobního odběru na Praze 
8 – Bohnice.

UBYTOVÁNÍ 2 - 3 LŮŽKOVÉ 
POKOJE. Cena od 140 Kč. BULOV-
KA Tel.: 606 36 42 73.

PRONAJMU GARÁŽ, ulice Fr. 
Kadlece, cena: 1500 Kč/měsíc. 
Tel.: 604 51 22 97.

GARÁŽE K PRONÁJMU od 1900 
Kč/měs., stání 850 Kč, uzamykaný 
dvůr.  Světova 16, Palmovka. Tel.:  
732 70 23 73, 606 28 49 24, 739 
24 70 97. 

SPRÁVA PRO BD A SVJ – 
DANĚ – ÚČETNICTVÍ – MZDY. 
Tel.:/ fax 606 84 06 30, 222 96 24 83, 
www.kompletservis.com.  

PRODÁM ŘADOVOU GARÁŽ, síd-
liště Stírka, OV vč. pozemku, mříž, 
18 m2, tel.:  603 42 74 19.

ANGLIČTINA – NĚMČINA – ITAL-
ŠTINA. Odborná výuka, Praha 8 
– Kobylisy. Tel.: 605 34 72 28. 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ I. STUPNĚ  
ZŠ, hlídání dětí. Mgr. Dana Richte-
rová, tel.:  774 03 29 83.  

PSÍ SALON AMÁLKA nabízí kom-
pletní úpravu psů, koupání, trimo-
vání, ošetření uší, drápků a an. žláz 
na adrese: Prosecká 20, 2.p. vlevo. 
Objednávky na tel.: 775 39 33 12.

NEHTOVÁ MODELÁŽ UV – gelem, 

akrylem, zdobení nehtů, manikúra. 
Parafínový zábal. Praxe v oboru! 
Tel.: 775 57 47 70.

ÚKLID DOMŮ, BYTŮ, KANCELÁŘÍ. 
Pečlivě, rychle. Tel: 773 29 53 48. 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠET-
ŘOVÁNÍ STROMŮ. Realizace 
a údržba zahrad. Tel.: 606 66 22 
23, 723 89 95 61. 

KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo, 
OV), stav nerozhoduje, vyplatím 
dluhy, zástavy, zaplatím privati-
zaci, zajistím náhradní bydlení. 
Nespěchá, platba hotově. Tel.: 608 
64 55 36.

VÝUKA ÚČETNICTVÍ, informatiky 
a matematiky, www.vachtova.cz.

FOTOATELIÉR PRAHA 8 – ĎÁB-
LICE, nabízí rodinné, dětské, sva-
tební foto a jiné. Tel.: 776 05 38 
30, e-mail: jitakolar@email.cz. 

PŘIJMEME KUCHAŘKU – nejlépe 
vyučenou, s praxí. Nástup možný 

od 25. 8. 2010. Mateřská škola spe-
ciální, Praha 8. Tel.: 283 85 25 04, 
e-mail: speciální_skolka@iol.cz. 

PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
do osobního vlastnictví. Tel.: 724 30 
46 03, www.consultum.cz.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚ-
NÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na Vaši 
kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky 
pod linku, skříňky na míru, výměna 
pracovní desky. Vrba, tel.: 603 43 
87 07, www.vrbakuchyne.cz.

PRODEJ - PRONÁJEM (lze i po 
pokojích) nový RD Dolní Chabry. 
Tel.: 777 28 37 75, více: www.
eurorealitni.cz.

(Placená inzerce)
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Poradna pro rodinu, 
manželství 
a mezilidské vztahy

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

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

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

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

psychiatra, sexuologa).
K návštěvě nepotřebujete doporučení a chcete-li, 

můžete vystupovat anonymně.

Nabízíme bezplatnou pomoc 
v těchto životních situacích 

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