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Vážení spoluobčané,

máme za sebou docela perný měsíc, 

a především příprava akcí spojených se 

70. výročím Operace Anthropoid, o níž 

se dočtete uvnitř této Osmičky, byla velmi 

náročná.

Přípravy předcházely také hromadnému 

přílivu žádostí o dětské pasy a s tím spojeným problémům. Právě ty 

se během května v tisku řešily téměř každý den a v článcích se to 

jen hemžilo kritikou úřadů kvůli velkým frontám při jejich vyřizování. 

Kritikou, která podle mě byla mnohdy neoprávněná. 

Rozhodnutí o dětských pasech a nešťastném načasování jejich 

povinného používání krátce před prázdninami padlo daleko  

za hranicemi naší městské části (v Bruselu), a na nás tedy zbylo se 

s tím nějak vypořádat, opět bez jakýchkoli kompenzací. Radnice 

se vždy snaží, aby podobné direktivy dopadaly na občany Prahy 8 

co nejméně, a protože jsme předpokládaný nával žádostí o dětské 

pasy tušili, udělali jsme maximum pro to, abyste u nás při jejich 

vyřizování strávili co nejméně času. Již v polovině května proto byly 

u přepážek značně rozšířeny návštěvní hodiny a díky tomu se nám 

podařilo eliminovat největší nápor žadatelů. Zároveň byl na místě 

zřízen dětský koutek, aby se ratolesti nenudily a nezlobily čekající 

rodiče.

Závěrem, vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, bych 

popřál všem žákům a studentům vysvědčení s co nejlepšími známkami. 

Maturantům, kteří už mají důležité zhodnocení svého studia za sebou, 

zase mnoho úspěchů v budoucím životě.

Slunečný červen přeje
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Zpravodajství

Sedmdesát let poté. V Libni vzdaly hold  
Akci „Muži odplaty”, která byla 

nejvýznamnější součástí celo-

ročního vzpomínkového cyklu

k 70. výročí Operace Anthropoid, 

navštívily v Thomayerových sa-

dech tisíce lidí. Největšímu zájmu 

se o víkendu 26. a 27. května těši-

la rekonstrukce atentátu na zastu-

pujícího říšského protektora Rein-

harda Heydricha. Návštěvníci si 

také mohli prohlédnout například 

fungování britského výcvikového 

tábora, jímž prošli i Josef Gabčík 

s Janem Kubišem nebo zhlédnout 

módní přehlídku prvorepublikové 

a protektorátní módy. Vše s od-

borným výkladem.

„Všichni, kdo akci připravovali, 

museli být nadšeni z velkého zájmu 

lidí, kteří v podstatě každou část 

programu oceňovali spontánním po-

tleskem. Je moc dobře, že na naše 

hrdiny nezapomínáme a žije mezi 

námi stále ještě dost vlastenců,” 

prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků.

V rámci celodenních programů 

byla k vidění ukázka výcviku ob-

sluhy lehkého i těžkého kulometu, 

obsluhy a střelby z 25-pdr kano-

nu s tahačem, výcviku s minome-

tem, ženijní a destrukční výcvik, 

ztvárnění náročného tréninku či 

dobová vojenská vozidla. Sobot-

ní večerní program zajistilo letní 

kino s přehlídkou dobových ar-

mádních fi lmů z let 1940 až 1945. 

„Jednalo se o mimořádnou akci, 

během níž jsme si připomenuli 

činnost československého odbo-

je. Zároveň jsme mohli vidět, jak 

vypadal každodenní život a výcvik 

v dobových táborech a čím museli 

Reportáž nejen z této akce lze vidět na

www.tvpraha8.cz

Lidé se mohli seznámit s výcvikem československých vojáků 
v Anglii. Dověděli se více i o těžkém kulometu Vickers 

Zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková odpovídá na dotazy České 
televize. O akci byl ze strany médií značný zájem

Věrnou rekonstrukci atentátu sledovaly stovky diváků

Foto: Radka Spudilová

Foto: verpa Foto: verpa
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Zpravodajství

Módní přehlídka se líbila
Velmi pozitivní ohlas vzbudi-

la módní přehlídka prvorepubli-

kové módy ze sbírek Národního 

muzea. Návštěvníci akce „Muži 

odplaty” několikrát ocenili potles-

kem jak představované modely, 

tak i výkon studentek Vyšší od-

borná škola oděvního návrhářství 

/ Střední průmyslová škola oděv-

ní, které se na chvíli staly i ma-

nekýnami. 

Lidé si prohlédli dvacet mode-

lů od letních odpoledních šatů, 

přes dokonalé komplety kabátků, 

klobouků, kožešin, rukavic a ka-

belek, až po společenské toalety 

hodné fi lmových hvězd. Speciál-

ně pro tuto příležitost ušila Vyšší 

odborná škola oděvního návrhář-

ství model kombinovaných šatů 

podle návrhu Hedy Vlkové, která 

pracovala pro módní salon Hanny 

Podolské. Zajímavé jsou i vojen-

ské inspirace v módě.

Na tvorbě obsahu přehlídky 

se zásadně podílela kurátorka 

sbírek Národního muzea Míra 

Burianová, která představované 

modely doprovodila odborným 

výkladem. -jf-

  Přehlídka nabídla průřez tehdejší módou, včetně té společenské 

 hrdinům tisíce lidí

Člen Roty Nazdar zaměřuje 25-pdr kanón při ukázce jeho obsluhy

odbojáři projít, než byli vysazeni 

na území Protektorátu,” řekl sta-

rosta. 

Operace Anthropoid je s Prahou 

8 úzce svázaná proto, že k aten-

tátu došlo v zatáčce na Vycho-

vatelně v Libni. Radnice osmého 

obvodu, konkrétně zástupkyně 

starosty Vladimíra Ludková, byla 

zároveň iniciátorkou stavby po-

mníku. Ten nechala radnice v roce 

2009 na své náklady postavit. 

„Výraznou oporu jsme tehdy měli 

ve Vojenském historickém ústa-

vu Praha, neméně důležitá byla 

při přípravách i účast pamětníků,” 

vzpomíná Ludková, která za akcí 

„Muži odplaty” stála.

„Muže odplaty” pořádala osmá 

městská část ve spolupráci s Vo-

jenským historickým ústavem 

Praha, Národním muzeem, Rotou 

Nazdar, Asociací nositelů legionář-

ských tradic a Vyšší odbornou ško-

lou oděvního návrhářství/Střední 

průmyslovou školou.         -hš, tk-

Z části Thomayerových sadů se na dva dny stal vojenský tábor

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa
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Atentát na zastupujícího říšského protekto-

ra Reinharda Heydricha, který se uskutečnil 

na území osmé městské části před sedmdesáti 

roky, si 20. května připomněli také někteří cyk-

listé. Skupina se pod vedením místostarosty Pra-

hy 8 Michala Švarce vydala po stopách hrdinů, 

kteří před 70 lety zrealizovali čin, díky němuž se 

naše země zařadila po bok mocností bojujících 

proti nacismu.

Navštívili nejenom místo útoku na Heydricha 

a Kobyliskou střelnici, ale i další pamětihodnosti 

spojené s touto událostí.  -red-

Po stopách 
hrdinů na kole

Na zámku začala výstava 
Někomu život, někomu smrt

Od začátku června lze v Libeňském zámku navštívit výstavu Ně-

komu život, někomu smrt, která je součástí celoroční vzpomínko-

vé akce k 70. výročí Operace Anthropoid. „Datum jejího zahájení

4. června bylo vybráno záměrně. Právě tento den totiž po provede-

ném atentátu zemřel Reinhard Heydrich,” vysvětlil starosta Prahy 

8 Jiří Janků (na snímku s autorkou výstavy Jindrou Svitákovou). 

Výstava má připomenout právě pozadí atentátu, příčiny a důsledky 

i osobnosti, které stály za tímto odbojovým činem. Expozice bude 

v prostorách Libeňského zámku a ve foyer takzvaného bílého domu 

přístupná ve všední dny, a to až do konce letních prázdnin.  -hš-

Zpravodajství

Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc popisuje průběh atentátu na místě, kde se před 70 lety odehrál

Válečné pomníky ožily vlastními příběhy
Městská část Praha 8 a Asociace 

nositelů legionářských tradic (AN-

LET) vyhodnotily literární soutěž 

Pomníky s příběhem, která pro-

běhla v rámci vzpomínkové akce 

k 70. výročí Operace Anthropoid. 

Podle pravidel soutěže bylo potře-

ba ve svém okolí nalézt pomník, 

památník, pamětní desku nebo 

hrob někoho, kdo zemřel ve II. sv. 

válce, pořídit fotografi i, najít infor-

mace o člověku, který je na desce 

uveden, a sepsat jeho fi ktivní po-

válečný životní příběh. 

„Literární soutěží jsme si chtěli 

připomenout především příběhy 

obyčejných lidí, kteří se nikdy ne-

proslavili žádným slavným činem, 

kteří dokonce mohli být pro své 

okolí nevýrazní či „neviditelní” - 

a přesto se statečně zapojili do od-

bojových činností, za což zaplatili 

životem. Takových lidí bylo hodně 

a měli bychom si to připomínat,” 

uvedla zástupkyně starosty Prahy 

8 Vladimíra Ludková 

S tématem soutěže pracovalo 

43 soutěžících, kteří poslali do sou-

těže 37 literárních prací. Nej-

mladšímu soutěžícímu bylo deset, 

nejstaršímu 24 let. Hodnotil se pře-

devším nápad a jeho zpracování. 

Soutěžní práce, a nejen ty na prv-

ních místech, budou postupně uve-

řejňovány v časopise Historický 

kaleidoskop. Vítězné příběhy ze 

všech tří kategorií je možné si pře-

číst již nyní na webových stránkách 

MČ Praha 8. První povídka byla 

v časopise Historický kaleidoskop 

zařazena do č. 2/2012, které vy-

šlo 23. května. Více na webových 

stránkách MČ Praha 8, www.his-

torickykaleidoskop.cz/ nebo www.

nekomuzivot-nekomusmrt.cz. -hš-

Výsledky literární soutěže 
Pomníky s příběhem:

Kategorie 10 – 13 let

1. místo: Kateřina Kováříková 

– příběh Bída naučila 

Miloslava housti

2. místo: Ivana Vrzáčková – 

Osud Ludmily Papulové

3. místo: Zuzana Malá – 

Za naši vlast

Kategorie 14 – 20 let

1. místo: Veronika Zborníková, 

Vojtěch Chochola
– Karel Nesnídal, hrdina II. 
odboje

2. místo: Michaela Langová – 
Stanislav Slavík

3. místo: Martin Suda 
– Václav Vonášek

Kategorie 21 – 30 let
1. místo: Jindřich Novotný – 
Příběh rodiny Fafkových

2. místo: Lenka Suchá 
– (Ne)doceněný hrdina

3. místo: Lenka Novotná 
– Hrdinové kolem nás

Zvláštní cenu zástupkyně sta-
rosty Vladimíry Ludkové získal 
příběh Dominiky Vinklarové – 
Jak mohl žít Otto Wolf. 

Foto: verpa
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Zpravodajství

Koncert pomůže opravit Kubišův dům
Radnice osmé městské části 

připravila na 18. června benefi č-

ní koncert ve prospěch rodného 

domu Jana Kubiše, který proběh-

ne v rámci vzpomínkového cyklu 

70 let Operace Anthropoid. Záro-

veň fi nančně podpořila vznik do-

kumentárního fi lmu na podporu 

sbírky s názvem Dům Jana Kubiše, 

který je v užší nominaci do hlavní 

soutěže na mezinárodním festiva-

lu dokumentárního fi lmu v Jihlavě. 

V prostorách foyer „bílého domu” 

umístila kasičku pro sbírku fi nanč-

ních prostředků na opravu domu

Koncert proběhne v pondělí 

18. června od 17 hodin na ná-

dvoří Libeňského zámku. „Celý 

výtěžek bude věnován na opra-

vu rodného domu Jana Kubiše 

v Dolních Vilémovicích, který je 

v současnosti ve velmi zchátralém 

stavu,” řekla zástupkyně starosty 

Prahy 8 Vladimíra Ludková. Kon-

certu se zúčastní kapely a písnič-

káři, kteří jsou s tematikou ne-

odlučně spojeni a jejichž jména 

garantují, že koncert bude oprav-

du stát za to. „Mají můj upřím-

ný dík za to, že jdou do benefi ce 

s námi,” uvedla Ludková. Na re-

pertoáru tak zazní písničky Taxme-

nů, Jana Vyčítala, Jaroslava Hutky, 

Greenhorns, Vladimíra Mišíka, Dua 

Bohemia – Berlin a The Rebel Pi-

pers – Pipes and Drums. 

A proč byl zvolen právě

18. červen? V rámci vzpomínko-

vého cyklu 70 let Operace An-

thropoid se každá jednotlivá akce 

váže ke konkrétnímu historické-

mu datu. „18. červen je věnován 

vzpomínce na hrdinný boj para-

šutistů v pravoslavném kostele 

sv. Cyrila a Metoděje,” vysvětlila 

místostarostka.  -hš-

Anthropoid má svůj odznak i razítko
Vzpomínkový cyklus sedm-

desát let Operace Anthropoid 

má své dva pamětní předměty 

– odznak a razítko. Byly vytvo-

řeny s ohledem 

na význam akce, 

smysl jejího ko-

nání. Návštěvníci 

akce „Muži odpla-

ty” měli o pamětní 

předměty velký 

zájem, ze stán-

ku Městské části 

Praha 8 si odnesli 

zhruba čtyři tisíce 

odznaků, razítek 

na korespondenčním lístku ještě 

mnohem víc.

Autory návrhů jsou akademic-

ký malíř Pavel Holý a Pavel Šimů-

nek, kurátor sbírky medailí. Oba 

působí ve Vojenském historickém 

ústavu Praha. Autoři se shodli, 

že to pro ně byla velmi příjem-

ná tvůrčí práce, protože přímo 

k tvorbě odznaků se nedostanou 

tak často, mnohem častěji jsou 

to návrhy medailí, plakátů a log 

pro akce. Odznak, který pro Pra-

hu 8 navrhli na základě partner-

ství mezi MČ Praha 8 a VHÚ Pra-

ha, nese několik symbolů, které 

jsou s vojenskou 

operací spojeny. Od-

znak navíc zaujme 

i netradičním licho-

běžníkovým tvarem. 

„Odznak bude pro 

návštěvníky akce 

krásnou památkou 

účasti na akci a také 

připomínkou význa-

mu historické udá-

losti, která je tak 

pevně spjata s Prahou 8,” řekla 

místostarostka osmého obvodu 

Vladimíra Ludková. -red-

Do kasičky ve formě domku mohou lidé přispívat na opravu rodného 
domu Jana Kubiše. Nyní je umístěna v prostorách foyer „bílého domu”

U stánku osmé městské části
 bylo stále dost lidí. Zájemci si 
mohli odnést pamětní odznak, 

razítka na korespondenčním
lístku nebo třeba i čokoládu

v originálním obalu
Foto: verpa
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Pokud chcete komunikovat se čle-

ny vedení radnice za ODS, můžete je vy-

hledat na Facebooku a zeptat se na vše, 

co vás zajímá.    Nebo využijte e-mailů: 

jiri.janku@praha8.cz (bezpečnost, životní 

prostředí, informatika), vladimira.ludkova@

praha8.cz (kultura, sociální a zdravotní pro-

blematika) ondrej.gros@praha8.cz (majetek)

a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se 

zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte 

se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem 

naší městské části. Kontaktovat nás můžete 

na telefonu 222 805 138 (Michal Švarc) nebo 

e-mailu: Michal.Svarc@praha8.cz.

Zastupitelé KSČM v Praze 8 mají pro ob-

čany tuto nabídku: Vytipujte největší problé-

my naší městské části, pokusíme se je spolu 

s vámi řešit. Volejte 284 825 820, 283 840 612 

nebo 723 914 602 - poradna pro bezradné. 

E-mail: info@nakorabe.cz. Od pondělka 

do pátku od 8.00 do 16.00 hodin.

ČSSD zve občany do svého sídla v Zen-

klově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvole-

nými v Praze 8. To se uskuteční 19. června 

od 17 hodin. Telefon: 721 029 892, e-mail: 

ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 

diskuzi o budoucnosti naší městské části. Vo-

lejte, prosím, zastupitele Petra Vilguse (tel.: 

602 807 082, e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz, 

skype kontakt „vilgus”, twitter: @pvilgus). 

Sledujte naše zastupitele a zelené z Prahy 8 

na Facebooku, následujte nás na Twitteru.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8 po-

řádá 26. června od 18 hodin setkání svých 

zastupitelů a dalších představitelů s občany 

na téma privatizace bytů a o dalších otázkách 

života v Praze 8. Uskuteční se v přízemí sídla 

Úřadu MČ Praha 8 (bílého domu), ulice U Me-

teoru 6. Za Volbu pro Prahu 8 srdečně zve Vác-

lav Musílek.

Setkání s politiky

Zpravodajství

Starý Krakov již skoro zmizel
Demoliční práce na objektu starého a zchátralého nákupního centra Krakov na bohnickém 

sídlišti jsou v plném proudu. Během pár dní bude původní budova zcela srovnána se zemí 

a začne výstavba nového a moderního obchodního centra. Během demoličních prací, které 

probíhají vždy v rámci běžné pracovní doby, dochází také ke zkrápění, aby byly co nejvíce 

minimalizovány negativní vlivy demolice, zejména prašnost. -vk-

Novým členem rady se 
stal Tomáš Slabihoudek

Rada Městské části Praha 8 má nového čle-

na. Zastupitelé na svém květnovém zasedání 

do ní zvolili Tomáše Slabihoudka, který nahra-

dil Matěje Fichtnera. Ten post opustil z osob-

ních důvodů. Slabihoudek dříve působil jako 

předseda Bytové komise Rady MČ Praha 8.

Tomáš Slabihoudek se narodil před 34 lety 

v Praze 8, kde bydlí celý život. Je osmičkový 

patriot a o dění v tomto pražském obvodu se 

zajímá odjakživa. V jeho gesci je oblast hos-

podaření s obecními byty, stal se také zmoc-

něncem pro řešení problematiky Paláce Svět.  

Je členem TOP 09. Mezi jeho koníčky patří 

četba, houbaření, rekreační běh, informační 

technologie a historie.

Po ukončení středoškolského vzdělání 

byl krátce zaměstnán v reklamní agentuře. 

V roce 1999 začal podnikat v oblasti vývoje 

a tvorby webů. Tuto činnost vykonával až do-

posud. K bytové problematice se dostal před 

více než deseti lety při správě rodinného ma-

jetku.

„Mou prioritou je především účinná  pomoc 

nájemníkům v bytech osmé městské části 

při řešení jejich problémů,” říká Slabihoudek 

„Rád bych také zavedl elektronické kontakt-

ní místo, kam budou lidé moci psát dotazy 

ohledně privatizace bytů v Karlíně a Libni. 

V dohledné době také plánujeme otevřít kon-

zultační kancelář, na kterou se bude možné 

obracet se svými dotazy osobně,” dodává 

nový radní. -vk- 

V gesci Tomáše Slabihoudka je hospodaření 
s obecními byty 

Foto: verpa

Foto: verpa



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

7ČERVEN 2012

Zpravodajství

Krátce

Žádostí o vydání dětských 
pasů citelně ubylo

Žadatelů o vydání cestovního pasu pro 

děti výrazně ubylo. Pomohlo tomu opatření 

radnice osmého obvodu, která od 14. květ-

na rozšířila na odboru evidence obyvatel 

a osobních dokladů návštěvní hodiny. 

„Důvodem tohoto opatření byl značný 

nárůst žádostí o dětské cestovní pasy, kte-

ré děti budou muset mít od konce června. 

Například během jednoho dne bylo na od-

boru obslouženo celkem 584 občanů,” uvedl 

tajemník Úřadu MČ Praha 8 Zdeněk Laň-

ka. Rozšíření návštěvní doby je plánováno 

do 14. června. Pro ukrácení dlouhé chvíle 

dětí na místě působili pracovníci odboru kul-

tury, kteří tam vedli výtvarnou dílnu. 

Novinka, která nyní komplikuje život jak 

rodičům, tak i úředníkům, vychází z naříze-

ní Rady EU, jež stanovuje, že každý občan 

bude od 26. června 2012 vlastníkem svého 

cestovního dokladu. Brusel se domnívá, že 

se tak sníží počet únosů dětí za hranice Čes-

ké republiky i Evropské unie. -jf-

Rada osmého obvodu říká 
projektu AFI Karlín ne

Rada osmé městské části revokovala 

usnesení k projektové dokumentaci ke změ-

ně územního rozhodnutí o umístění novo-

stavby administrativní budovy AFI Karlín 

Business Centre v Pernerově ulici v Karlíně.

Členové rady jednohlasně rozhodli o ne-

vhodnosti stavby a tím vyslyšeli petici 

obyvatel Karlína. „Shledali jsme námitky 

občanů Karlína jako oprávněné. Celá bu-

dova je předimenzovaná, navíc svým úče-

lem nevhodná pro umístění do čistě obyt-

né zástavby. Provoz centra navýší dopravu 

v bezprostřední blízkosti školy na Lyčkově 

náměstí,” uvedl iniciátor revokace místosta-

rosta Prahy 8 Michal Švarc. 

Praha 8 o budoucnosti Karlína v souvis-

losti s dopravní zátěží, parkováním a sou-

visející výstavbou AFI centra jedná a chce 

do diskuze zapojit občany. Proto uspořádá 

několik debat na daná témata. „Srdečně 

zvu obyvatele Karlína na první debatu, kte-

rá se uskuteční 19. června od 18.00 hodin 

ve velkém sále DDM Spektrum na Karlín-

ském náměstí,” informoval Švarc. -jf-

Rozpočet skončil přebytkem
Městská část Praha 8 loni hospodařila s přebytkem 

skoro sedm milionů korun. Původně se počítalo se 

schodkem 54 milionů. 

„Na vykázané úspoře v hospodaření se podílejí 

především nižší běžné výdaje. Čerpání bylo ovliv-

něné hlavně důsledným tlakem na šetření v rámci 

provozních výdajů, zejména ve vnitřní správě. U ka-

pitálových výdajů vznikla úspora hlavně v důsledku 

nižších cen dosažených při výběrových řízeních. Tím-

to naplňujeme záměr radnice hospodařit s přebyt-

kem, a to i přes negativní vývoj ekonomické bilance 

státu,” prohlásil místostarosta Prahy 8 Michal Švarc.

Letošní rozpočet je díky přebytkům z minulých let 

koncipován jako vyrovnaný, na výdajové stránce po-

čítá s dalšími úspornými opatřeními. -vk-

V Bohnicích se otevřela
bezplatná právní poradna

V květnu 2012 otevřela v Řešovské ulici 

518/3 (u OC Visla) své dveře klientům poboč-

ka advokátní kanceláře Michaely Šafářové. Na-

bízí bezplatné právní poradenství pro občany 

Prahy 8. Reportáž o této novince můžete najít 

na www.tvpraha8.cz

Úřední hodiny jsou každé úterý a středu mezi 

17.30 a 19.30 hodinou, při návštěvě pobočky 

v tuto dobu není nutné se objednávat. Pobočka 

je pro občany otevřena i v jiné dny, a to po před-

chozí telefonické dohodě na čísle 604 666 554 

nebo na info@vaseadvokatka. Schůzku si zde 

pak lze sjednat v době, která zájemci vyhovuje. 

Lidé mohou přicházet a domluvit si konzultaci 

ohledně jakéhokoliv problému, který aktuálně 

řeší. Pracovníci pobočky jsou připraveni řešit 

problémy v jakékoliv právní oblasti, obchodní-

ho práva, občanského práva, rodinného práva, 

trestního práva či správního práva. 

Advokátní kancelář nabízí široké spektrum 

právních služeb. Ať již potřebujete darovat ne-

movitost, vymoci pohledávku, převést nemovi-

tost či členská práva v družstvu, poradit v pří-

padě předlužení nebo pomoci založit společnost 

s ručením omezeným či družstvo. Pomůže 

i ve věcech pojistných událostí, kontroly smluv, 

podílového spoluvlastnictví, reklamací a dalších. 

Právní služby jsou poskytovány jak fyzickým 

osobám, tak i podnikatelům, bez ohledu na ve-

likost společnosti a dále také družstvům nebo 

společenstvím vlastníků jednotek. 

„Každý problém se zájemcem nejdříve probe-

reme a teprve poté stanovíme postup a mož-

nosti. Vždy je možné nalézt nějaké řešení. V pří-

padě, že lidem s problémem nebudeme moci 

z nějakého důvodu pomoci, například pohledáv-

ka bude promlčena či nárok vůči dlužníkovi je 

nevymahatelný, budou občané vědět, že pro 

dosažení svých práv udělali maximum,” sdělila 

Šafářová. -red-

Zástupce starosty Michal Švarc 

Právnička Michaela Šafářová 
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ČERVEN 2012

Pobřežní – U Nádražní lávky
12. 6.

Pernerova – Šaldova
19. 6.

Pobřežní – Thámova
26. 6.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
12. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
19. 6.

Nekvasilova ( parkoviště 
za TJ)
26. 6.

Kašparovo náměstí 
12. 6. 

Pod Labuťkou – Prosecká
19. 6.

Kandertova - Lindnerova
26. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
12. 6.

Ke Stírce - Na Stírce 
19. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
26. 6. 

Štěpničná (parkoviště)
13. 6. 

Davídkova – Taussigova 
(parkoviště)
20. 6. 

Třebenická - Sebuzínská 
(parkoviště)
27. 6. 
 
Kubíkova – (u DD)
13. 6. 

Havránkova – Šimůnkova
20. 6.  

Šimůnkova (slepý konec)
27. 6.
 
Burešova
13. 6. 

Kurkova (parkoviště)
20. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
27. 6. 
  
Služská – Přemyšlenská
13. 6. 

Na Žertvách 
(autobusové nádraží) 
20. 6. 

Na Pěšinách - Pod Statky
27. 6.

Trojská - Nad Trojou
28. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
14. 6.

Třeboradická - Košťálkova
21. 6.

Havlínova – Pohnertova
28. 6.

Gdaňská - Toruňská
14. 6.

Hnězdenská - Olštýnská 
21. 6.

Mazurská 
(u trafostanice)
28. 6.

V Nových Bohnicích 
– K Farkám
14. 6.

Dolákova – Hackerova
– Kusého
21. 6. 

K Mlýnu – Chorušická
28. 6.

Korycanská – K Ládví
14. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
21. 6.

Pekařova - Jestřebická
12. 6.

Valčíkova - Na Truhlářce
19. 6. 

K Haltýři – Velká skála
26. 6. 

U Slovanky – Dolejšova
13. 6. 

V Zahradách - Na Sypkém
20. 6. 

Braunerova – Konšelská
27. 6.

Nad Popelářkou
13. 6. 

Křivenická – Čimická 
20. 6.

Ratibořská – Radomská 
(parkoviště)
27. 6.

Pod Vodárenskou věží 
- Nad Mazankou
28. 6.

U Pekařky 
14. 6.  

Chaberská – Líbeznická
21. 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.

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu špatné dostupnosti se od 1. května 2012 ruší stanoviště VOK  v ulici V Mezihoří (u plynojemu). 

Náhradní stanoviště se zkušebním provozem bude v ulici Na Žertvách (autobusové nádraží).
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Příznivci geocachingu uklidili břeh Vltavy 
Několik desítek dobrovolní-

ků, takzvaných geocacherů, se 

koncem dubna sešlo, aby uklidili 

území přírodní památky Zámky 

a pravý břeh Vltavy podél cyk-

lostezky. Z těchto míst odstranili 

skoro šest tun odpadu. Otázkou 

je, jak dlouho zmíněné lokality 

zůstanou čisté. Množství odpadu 

totiž svědčí o tom, že řada lidí 

považuje přírodu za nekonečnou 

popelnici. Úklidová akce geoca-

cherů z Prahy 8 se ve spolupráci 

s radnicí osmého obvodu usku-

tečnila již potřetí. 

„Jedná se o neformální, spon-

tánní akci lidí se stejným koníč-

kem, kteří jdou dobrovolně uklí-

zet. Odměnou je jim další získaná 

keška za CITO do sbírky. Radnice 

akci podporuje tím, že dodá ma-

teriální pomoc v podobě pytlů, 

rukavic, kontejneru a hlavně za-

jištění odvozu sebraného odpa-

du,” vysvětlil systém spolupráce 

starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Akce se opět zúčastnilo překva-

pivé množství účastníků všech 

věkových skupin ochotných po-

moci odstranit odpadky a nepo-

řádek, který v přírodě zanechali 

lhostejní lidé, a napomoci tak 

k čistému životnímu prostředí. 

„Došlo i k nepochopitelným a pa-

radoxním situacím, kdy více než 

osmdesát dobrovolníků odstraňo-

valo značné množství nepořádku 

podél cyklostezky a zároveň se 

občas museli vypořádávat s ne-

pochopitelnými reakcemi někte-

rých cyklistů a bruslařů, kteří se 

cítili dotčeni tím, že někdo podél 

cyklostezky uklízí odpad. Přitom 

šlo hlavně o PET lahve a obaly 

od různých sušenek,” prohlásil 

starosta. 

Celkem dobrovolníci zlikvido-

vali 5,8 tuny odpadu. „Děkuji 

všem dobrovolníkům za jejich 

čas, nezištnou pomoc a ocho-

tu, panu Ottovi Šlegerovi z geo-

caching.cz, za jeho dovednost 

oslovit a zorganizovat tak veli-

ký počet lidí, a také společnosti 

IPODEC a jejím zaměstnancům 

za materiální zabezpečení a bez-

problémový průběh odvozu odpa-

du,” dodal Janků.

A co je CITO? Geocacheři mimo 

jiné pořádají setkání (tzv. CITO -  

Cache In Trash Out), na kterém 

se snaží vyčistit vymezené úze-

mí od odpadků, které v přírodě 

zanechali nepořádní lidé, a na-

pomoci tak svým dílem přírodě. 

Pro zájemce o podobné úklidové 

akce, či přímo o navigační hru 

– geocaching, doporučujeme in-

ternetové stránky - www.geoca-

ching.cz. -hš,tk-

Foto: verpa

Velkoobjemový kontejner se nakonec zcela zaplnil odpadky

Dospělým se otevřelo další fi tness hřiště 
Radnice osmé městské čás-

ti otevřela druhé fi tness hřiště 

určené především pro dospělé. 

Po podobném zařízení v Burešově 

ulici v Kobylisích mohou milovníci 

pohybu využít nové fi tness hřiště 

v Lehnické ulici v Bohnicích. 

„Původní nevyhovující hřiště 

jsme nechali přestavět na dvě 

výškově oddělené části. V jed-

né je nyní umístěné sportoviště 

s živičným povrchem a nainsta-

lovanou herní arénou, v druhé 

části jsme nechali osadit venkov-

ní fi tness stroje. Po fi tness parku 

v Burešově ulici je toto druhé hři-

ště prioritně určeno pro dospělé,” 

uvedl starosta Prahy 8 Jiří Janků. 

Součástí nového hřiště jsou sa-

mozřejmě i nové přístupové cesty 

a mobiliář – lavičky a odpadkové 

koše. Zároveň tam byly provede-

ny terénní úpravy se zatravně-

ním pozemků, areál zdobí čtyři 

nové stromy. „Platí tam podobná 

pravidla jako v Burešově ulici, to 

znamená, že každý by sám měl 

uvážit, na co mu stačí síly. Cvičící 

rodiče dětí by navíc měli mít po-

tomky pod dohledem tak, aby děti 

neohrozily sebe ani neomezovaly 

ostatní cvičící,” upozornil starosta.

Již provozovaný fi tness park 

v Burešově ulici, který byl ote-

vřen v srpnu 2011, je často na-

vštěvován. Především obyvatelé 

Kobylis a přilehlého domu s pe-

čovatelskou službou tam najdou 

osm cvičebních strojů. „Snažíme 

se jít v trendu doby – tím jsou 

nejen kvalitní dětská hřiště, která 

na území Prahy 8 stále budujeme, 

ale i hřiště pro dospělé. Zejména 

v případě seniorů se totiž nejedná 

pouze o možnost posílení zdra-

votní kondice, ale i o udržování 

společenských kontaktů. Již při 

otevření fi tness v Burešově jsme 

proto věděli, že s hřišti pro do-

spělé chceme pokračovat, a ten-

to záměr trvá i nadále,” dodal

Janků. -hš-

Foto: verpa

K fi tness hřišti v Burešově ulici přibylo nové v Bohnicích



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

10 ČERVEN 2012

Pozvánky



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

11ČERVEN 2012

Doprava

Tramvaje v Zenklově jsou tišší a rychlejší

Po téměř dvouměsíční rekon-

strukci byl na konci května ob-

noven provoz vozidel a tramvají 

v Zenklově ulici mezi Bulovkou 

a Stírkou. Během výluky byla změ-

něna konstrukce trati a opraveny 

zastávky. Cestující se mohou těšit 

na rychlejší a pohodlnější cestová-

ní, a stejně tak na příjemnější na-

stupování. Oproti původnímu plánu 

byla oprava o týden kratší. „Výlu-

ka takového rozsahu vždy přináší 

komplikace. Ty ale budou vyváženy 

přínosem v podobě plynulejší a tiš-

ší dopravy, zvýšené bezpečnosti 

chodců i bezbariérových přístupů,” 

řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Původní trať v Zenklově ulici 

v úseku mezi Bulovkou a Stírkou 

byla v celé délce více než jedno-

ho kilometru tvořena konstrukcí 

z velkoplošných panelů. Dolní úsek 

mezi Bulovkou a Vychovatelnou 

vznikl v roce 1980. V horním úseku 

proběhla kompletní výměna pane-

lů a kolejnic v letech 1995 a 1996. 

Trať již byla na konci své životnosti 

a na řadě míst se vyskytovaly po-

ruchy, které si vyžadovaly omezení 

rychlosti jízdy až na deset km/h, 

což negativně ovlivnilo jízdní dobu.

Na dolním úseku trati se použila 

konstrukce kolejí na pražcích bez 

zákrytu. Tuto technologii ocení i ti, 

kteří v blízkosti trati bydlí. Nová 

konstrukce totiž snížuje hlukovou 

zátěž okolí v úseku mezi Bulovkou 

a Vychovatelnou. V horním úse-

ku se pak zřídila trať na betonové 

desce s krytem, tam se otevřený 

svršek kolejí nemohl vybudovat 

vzhledem k nedostatečné šířce ko-

munikace.

Částečnou obnovou prošly za-

stávky Bulovka a Vychovatelna. 

Byla mírně zvýšena nástupní hra-

na, až na 20 centimetrů nad hla-

vou kolejnice, což zpříjemní nástup 

cestujícím. Kompletně byly obno-

veny původní povrchy nástupišť 

a zábradlí. Na zastávku Vycho-

vatelna je nadále možný přístup 

pouze po schodišti z podchodu, 

zastávka Bulovka je bezbariéro-

vá. „Je v dosahu nemocnice, kde 

se pohybuje hodně seniorů a lidí 

se zdravotním problémem. Byl to 

určitý dluh vůči našim spoluobča-

nům,” prohlásil Janků.

Kompletně byly zrekonstruovány 

a nově bezbariérově zpřístupněny 

zastávky Okrouhlická. Došlo k mír-

nému rozšíření ostrůvků, zřízení 

zábradlí a čekáren na nástupištích. 

Označníky zastávek jsou natočené 

tak, aby nepřekážely lidem při chů-

zi. Zastávky budou v obou směrech 

využívat nejen tramvaje, ale i noč-

ní autobusy. Souběžně proběhla 

v režii TSK výstavba světelné sig-

nalizace na přechodu k zastávkám. 

Zprovozněna bude dodatečně. -vk-

Foto: verpa

Starosta Prahy 8 Jiří Janků odpovídá novinářům při zahájení provozu 
na opravené trati

Foto: verpa

Konstrukce kolejí na pražcích bez zákrytu snižuje hlučnost jízdy tramvaje
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Ukradl tašku na úřadě
V budově Úřadu městské části 

Prahy 8 došlo 10. května dopoledne 

ke krádeži černé koženkové tašky, 

kdy neznámý pachatel využil ne-

střeženého okamžiku poškozeného 

a tašku, která obsahovala fi nanční 

hotovost, platební kartu, stravenky 

a osobní doklady odcizil. U tohoto 

případu se osvědčila dlouhodobá 

spolupráce Policie ČR s Městskou 

policií hl. m. Prahy. Okrskář Ředitel-

ství městské policie Prahy 8 svým 

okamžitým šetřením zjistil totož-

nost pachatele, kterou následně 

předal Policii ČR k dalšímu opatření. 

Totožnost pachatele tak byla zjiště-

na pár minut po krádeži.

      

Do vozu se dostal cihlou
Na Libeňském mostě se

14. května po poledni 48letý muž 

vloupal do osobního motorového 

vozidla Toyota Corolla, u kterého 

cihlou rozbil okno pravých předních 

dveří. Vnikl dovnitř, kde si otevřel 

přední kapotu a odcizil autobate-

rii, kterou následně prodal v neda-

leké sběrně surovin. Následně byl 

zadržen hlídkou policie. Případ si 

převzala služba kriminální policie 

a vyšetřování, která zahájila trestní 

stíhání pachatele.  

Kapotu poškodil pěstí
Svoji podnapilost nezvládl

26. května odpoledne 23letý mla-

dík, který v ulici Sokolovská poško-

dil přední kapotu osobního motoro-

vého vozidla Škoda Fabia, do které 

silně udeřil pěstí. Tím podle odbor-

ného vyjádření způsobil škodu přes 

12 tisíc korun. I tento pachatel byl 

po vystřízlivění předán službě kri-

minální policie a vyšetřování k za-

hájení trestního stíhání.

Dopadli lupiče z trafi ky 
Ve vestibulu metra Palmovka do-

šlo 12. ledna večer k loupežnému 

přepadení, kdy neznámý pachatel 

maskovaný šálou a kapucí s revol-

verem v ruce vstoupil do prodejny 

tiskovin a tabáku a pod pohrůžkou 

střelné zbraně požadoval od pro-

davačky peníze a cigarety. Díky 

duchapřítomnosti prodavačky si 

pachatel z prodejny odnesl pouze 

dvě krabičky cigaret. 2. oddělení 

Služby kriminální policie a vyšetřo-

vání po pachateli intenzivně pátra-

lo. Jejich snažení bylo korunováno 

v květnu. Jako pachatel byl zjištěn 

18letý mladík, proti kterému bylo 

zahájeno trestní stíhání. Za jeho 

neuvážený čin mu hrozí trest odnětí 

svobody od dvou do deseti let (viz 

foto). 

Vymyslel si přepadení 
Šedesátiletý muž oznámil

30. dubna loupežné přepadení, 

ke kterému mělo dojít v Praze 8. 

Oznamovatel uvedl, že ho napad-

li dva neznámí pachatelé, kteří ho 

povalili na zem a začali jej bít pěst-

mi a kopat, mimo jiné i do oblasti 

hlavy. Následně mu vysypali spor-

tovní tašku, prohledali jeho věci, 

ale nic neodcizili. Šetřením policistů

z 2. oddělení Služby kriminální po-

licie a vyšetřování bylo zjištěno, že 

k žádnému loupežnému přepadení 

nedošlo. Vše si oznamovatel vymy-

slel.

Opilec řídil auto bez kola 
Hlídka dopravní policie 28. květ-

na projížděla přes most Barikádní-

ků, kde spatřila vozidlo Mercedes, 

které mělo prázdnou pravou přední 

pneumatiku. Vzhledem k odletují-

cím jiskrám a rychlosti vozidla tato 

skutečnost řidiče zmíněného vozi-

dla zřejmě nezajímala. Po zastavení 

vozidla hlídka zjistila, že vozidlo řídí 

38letý muž, který je silně pod vli-

vem alkoholu. Orientační dechovou 

zkouškou byla naměřena hodnota 

2,42 promile alkoholu v dechu. Při 

opakovaném měření to bylo již 2,60 

promile. Vzhledem k tomu, že muž 

byl důvodně podezřelý ze spáchání 

trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky, byl na místě zadr-

žen a převezen na MOP Libeň. Z lé-

kařského vyšetření spojeného s od-

běrem krve byla zjištěna hodnota 

2,13 promile alkoholu v krvi. Po vy-

střízlivění bylo s mužem provedeno 

zkrácené přípravné řízení. Zároveň 

mu byl odebrán řidičský průkaz. 

Skončil na záchytce
Na Václavském náměstí hlídka 

městské policie 13. května kontro-

lovala 44letého muže, který byl sil-

ně pod vlivem alkoholu. Vzhledem 

k tomu, že muži byla naměřena hod-

nota 3,71 promile alkoholu v dechu, 

což bylo spojeno s ohrožením jeho 

zdraví, byl svozem opilců umístěn 

na záchytnou stanici Bulovka. Zde 

bylo následně zjištěno, že muž je 

vyhlášen do celostátního pátrání. 

Po vystřízlivění byl muž převezen 

na MOP Libeň, kde byly provede-

ny požadované úkony vyhlašujícím 

útvarem policie. Po provedení všech 

úkonů byl muž propuštěn. Muž však 

musí uhradit náklady spojené s po-

bytem na záchytné stanici. 

Hrdiny „uctil” potyčkou
Celkový dobrý dojem vzpomín-

kové akce Muži odplaty na počest

70. výročí operace Anthropoid po-

kazila potyčka dvou osob. Konfl ikt 

měl vyvolat muž, který se snažil 

dostat před skupinku přihlížejících 

osob s odůvodněním, že je foto-

graf a potřebuje nejlepší záběry. 

Po krátké slovní potyčce s jedním 

z přihlížejících měl tento muž fyzic-

ky napadnout druhého muže. Kon-

fl ikt musela následně řešit městská 

policie. Případ je dále v šetření Poli-

cie ČR.    npor. Zdeněk Pohunek,

 zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY
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Pokud se rozhodneme strávit dovolenou v za-

hraničí, měli bychom si před odjezdem opatřit 

informace o místních zvyklostech, bezpečnost-

ních a zdravotních  rizicích. Ty je možné nalézt 

např. na webových stránkách ministerstva za-

hraničních věcí (www.mzv.cz). Doporučujeme 

též registraci v systému DROZD (http://drozd.

mzv.cz/), která umožní následné  poskytová-

ní rychlé pomoci občanům v nouzi, zejména 

v případě přírodních katastrof či sociálních ne-

pokojů.

Před bezprostředním opuštěním naší domác-

nosti nezapomeňme uzavřít přívod vody a plynu 

a vypnout elektrický jistič. Kromě zabezpečení 

domácnosti proti vloupání je vhodné zanechat 

u spolehlivého souseda kontakt na místo po-

bytu a rezervní klíče. Zjednodušíme tak např. 

zásah hasičů v případě nutného otevření bytu.

Cestujeme-li na dovolenou vlastním vozem, ne-

podceňujme únavu za volantem a odpočívejme 

alespoň patnáct minut po každých dvou hodi-

nách. Nedostatek odpočinku se projeví zhorše-

nou soustředěností a zpomalením našich reak-

cí. Nezapomínejme na pitný režim a vynechme 

tučná jídla. 

Pokud naše cesty povedou do seizmicky ak-

tivních oblastí (Alp, území Portugalska, Špa-

nělska, Itálie, států bývalé Jugoslávie, Řecka, 

Turecka, Japonska, Indonésie, Kalifornie atd.), 

měli bychom se v místě našeho přechodného 

ubytování seznámit s důležitými telefonními 

čísly a místními pravidly pro případ zemětřesení 

či příchod vlny tsunami. 

Během zemětřesení, které nás zastihne 
v budově:
● vyhledáme nejbližší bezpečné místo - prostor

 zárubní, prostor pod pevným stolem nebo 

 bytelným nábytkem, u vnitřních nosných zdí; 

 dále od oken, zrcadel

● nepoužíváme výtah

Během zemětřesení, které nás zastihne 
ve volném prostoru:
● se zdržujeme v dostatečné vzdálenosti 

 od staveb a vysokých stromů.

Po zemětřesení:
● je třeba počítat s následnými mírnějšími 

 dotřesy, které mohou trvat i několik dní

● nepoužíváme výtah, může být staticky 

 narušen

● omezíme telefonické soukromé hovory, 

 telefonní síť musí být k dispozici pro organi-

 zování záchranných prací

● sledujeme sdělovací prostředky, pokud je to

 možné, a řídíme se pokyny místních bezpeč-

 nostních složek

Nejčastějším projevem podmořského země-

třesení bývá tsunami – série po sobě jdoucích 

vln způsobených náhlým přemístěním velkého 

množství vody na velkých vodních plochách. 

Vlna může v hlubokých oceánech dosáhnout 

rychlosti až 700 km/h. Při přiblížení se k pobře-

ží rychlost zpomaluje a současně narůstá výška 

vlny až do výše několika desítek metrů. V tom-

to okamžiku můžeme zaznamenat jev, který 

nás před vlnou varuje – dochází k výraznému, 

neobvyklému ústupu vody (až několik stovek 

metrů) a odkrývají se místa mořského dna. 

První vlna ze série vln nebývá nejsilnější. Vlny 

přicházejí v intervalech 10 až 45 minut. Pokud 

si zapamatujeme tyto průvodní jevy tsunami, 

máme možnost  z ohroženého místa  včas unik-

nout – nejlépe co nejvýše do vnitrozemí.

O tom, jak důležitou roli v našem životě hraje 

informovanost a připravenost, vypovídá např. 

článek zveřejněný  v souvislosti s tsunami v roce 

2005 britským listem The Sun. Autor v něm po-

pisuje příběh desetileté Tilly z Oxshottu, pře-

křtěné deníkem na „anděla z pláže”. V osudnou 

neděli byla dívka se svou matkou  a dalšími tu-

risty na pláži Majkhao v Thajsku, když se moře 

začalo chovat velmi neobvykle. Vzpomněla si 

na svého učitele, který v hodině zeměpisu vy-

kládal o podmořském  zemětřesení a projevech 

tsunami. Její varování umožnilo evakuaci pláže 

a blízkého hotelu ještě před příchodem vlny. 

Díky Tilly nepřišel nikdo z letoviska o život a ni-

kdo nebyl vážněji zraněn.

Milí čtenáři, v průběhu našeho seriálu jsme se 

vám snažili poskytnout informace a rady, jak 

se správně zachovat  v případě nejrůznějších 

mimořádných událostí. Přesto vám přejeme, 

abyste se nikdy nestali jejich účastníky. A po-

kud snad přece, věříme, že vám získané zna-

losti umožní účinně ochránit nejenom sebe, ale 

poskytnout pomoc také druhým.

V tuto chvíli vám přejeme ale především krás-

nou dovolenou. Vaši hasiči. -obok-

HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Bezpečná dovolená
Nejenom sílící sluneční paprsky, ale také pohled na kalendář nám připo-
míná, že tolik očekávané dni odpočinku jsou za dveřmi. Aby naše nad-
cházející (i každá další) dovolená byla spojena jen s příjemnými zážitky, 
přibalme si k našim zavazadlům ještě několik užitečných rad.
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Jak mohou lidé a politici ovlivnit územní  

Fórum

Hranice mezi městem zeleným a městem 
betonovým je velmi křehká, a tak je potřeba 
přistupovat k nové výstavbě a práci se zelení 
velice opatrně. Zahušťování zástavby by se již 
podle mého názoru mělo úplně vyhnout sídliš-
tím na severu městské části a také v rozvíjejícím 
Karlínu je potřeba sále více obezřetnosti.

Někteří tvrdí, že radnice nevyužívá možnos-
tí, jak konkrétní výstavbu soukromých inves-
torů ovlivnit, či dokonce zakázat. Bohužel už 
ale konkrétněji neuvádějí, které možnosti to 
jsou. Vedení městské části, čili samospráva, je 
v těchto záležitostech pouze jedním z účastníků 
řízení a nemá v pravomoci stavbu povolovat či 
zakazovat, ale pouze vyjadřovat své stanovisko 
(jako například nedávné zamítavé stanovisko 
rady k budově AFI v Karlíně), stejně jako ostat-

ní účastníci. Rozhodnutí, zda povolit či nepovo-
lit, náleží stavebnímu odboru, který je jakožto 
orgán státní správy nezávislý a samospráva 
do jeho rozhodnutí nesmí nikterak zasahovat. 

Jako vše, i územní rozvoj se řídí pravidly. Ta 
jsou zakotvena v územním plánu, který musí do-
držet investoři, stavitelé i samotný stavební od-

bor. Územní plán pro celé hlavní město schvaluje 
pražské zastupitelstvo. Občané se k němu mají 
možnost vyjádřit pomocí připomínek. Je nutno 
dodat, že každá jednotlivá připomínka je násled-
ně vyhodnocena a je zváženo její zapracování.

Cestou k ovlivnění územního rozvoje je také 
diskuse občanů s městskou částí a jsou to sami 
obyvatelé, kteří by měli svými názory dotvářet 
ráz města. Ovšem ne vždy je něco takového 
možné. Většina lidí má tendenci chránit si své 
okolí a málokdo je nakloněn změnám, každý zá-
sah v podobě výstavby nového domu či kance-
lářské budovy je tedy vnímán spíše negativně. 
Uvažme však, že s tímto přístupem by polovina 
z nás ani neměla kde bydlet a pracovat, neboť 
by nebylo bytových domů a administrativních 
budov.

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8 
za ODS

Soustřeďme se na územní plánování. To je rozhodující

Předně je třeba si položit otázku, jaké ovliv-
ňování má smysl a jaké je už jenom zneužitím 
poměrně široké míry pravomocí, které zákony 
dávají občanským sdružením. Z hlediska politiků 
na úrovni Městské části by bylo žádoucí defi novat 
základní, velmi hrubou představu o rozvoji území 
Prahy 8. Na jeho základě potom vydávat patřič-
né souhlasy se všemi stavbami, které by nebyly 
v rozporu s takto nastaveným modelem. Samo-
zřejmě pokud projednávaný záměr není v rozpo-
ru například s platnou plánovací dokumentací, 
nebo zřetelně nesignalizuje jiné závažné vady. 

Do značné míry by se tak eliminovala sou-
časná nahodilost tohoto rozhodování, která se 
projevuje zejména v doporučeních Komise Rady 
pro územní rozvoj, jejíž členem mám čest být. 
Měla by přispět i nejspravedlivějšímu přístupu 
k různým čtvrtím Prahy 8, například v otázce 

zahušťování zástavby v Bohnicích a v Karlíně. 
Nejsem si ale vůbec jistý, že by při tvorbě zmí-
něné základní představy o rozvoji území Prahy 
8 nezvítězili příznivci nadměrných regulací, kteří 
nechápou, jaké přínosy nejen pro samotné in-
vestory v sobě zejména větší stavby skrývají. 
Administrativní náročnost a přeregulovanost 

prostředí je, spolu s nadměrnými pravomocemi 
občanských sdružení, hlavní brzdou rozvoje in-
vestiční výstavby v České republice. Tedy i růstu 
HDP a zkvalitňování infrastruktury.

 Na druhou stranu jsou případy, kdy občan-
ské aktivity mohou upozornit na problémy, které 
konkrétní akce přináší, a které nemusely být při 
příslušném projednání zcela zřejmé. Pokud navíc 
jejich názory příslušný developer ignoruje, pak 
je aktivita občanů velmi užitečná. Případ pro-
testů proti projektu AFI Karlín patří do této ka-
tegorie. Takové aktivity jsou  neopominutelným  
signálem pro politiky zejména tehdy, pokud se 
stanou společným dílem širší občanské komuni-
ty a ne jenom egoistickým protestem nejbližších 
sousedů, kteří se nechtějí vzdát například svého 
výhledu na Hradčany nebo do zeleně, přestože 
za něj nic neplatí. 

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8 
za Volbu pro Prahu 8

Nadměrná regulace nadělá víc škody než užitku

Promyšlený územní rozvoj obce je velmi důležitý 
pro zlepšování životních podmínek obyvatel, roz-
místění jednotlivých systémů obce v prostoru a ra-
cionální využívání celého území. Prosazování určité 
vize územního rozvoje by nemělo být záležitostí 
úzké skupiny osob a mělo by být pod veřejnou kon-
trolou. Problémy potřeb rozvoje nejlépe znají oby-
vatelé, kteří v něm žijí a pracují a kteří proto mají 
možnost hájit své zájmy. Znají je také zastupitelé, 
kteří dostali důvěru občanů a za své rozhodování 
jsou voličům odpovědni. Věcná participace občanů 
a politiků přispívá nejen k zlepšení podoby místa, 
ve kterém žijí, ale také k efektivnímu vynakládání 
prostředků na rozvoj.

Předpokladem úspěchu je dobrá komunikace ob-
čanů, politiků a úředníků veřejné správy.  Základem 

je znát proces územního rozhodování a rozlišovat 
v něm kompetence územní samosprávy, která je 
otevřená různým požadavkům občanů a kompe-
tence státní správy (např. stavebního úřadu), která 
je striktně defi novaná zákony a dalšími právními 
předpisy. K věcnosti komunikace přispěje i připra-
venost argumentů se znalostí samotného problé-

mu. Urychlí to jednání a odpadnou zbytečná nedo-
rozumění.

Klíčovým nástrojem územního rozvoje je územní 
plán. Ten je zpracováván na úrovni zastupitelstva 
hlavního města Prahy. Městské části mají v procesu 
tvorby územního plánu postavení účastníka, stejně 
jako různé občanské iniciativy. V procesu územ-
ního řízení mohou vznášet připomínky a náměty 
ti, jejichž právo může být územním rozhodnutím 
dotčeno. Pokud je o umístění stavby či zařízení již 
rozhodnuto, lze vést ještě jednání o konkrétních 
podmínkách pro občany. Ať již jde o umístění hy-
permarketu či výrobny, veřejné dopravní stavby 
nebo celého developerského komplexu, vyjednává-
ním lze do smlouvy včlenit zdůvodněné kompenza-
ce či úpravy, které budou sloužit občanům. 

Jiří Dolejš
pracovní komise
OV KSČM Praha 8

Územní rozvoj není jen věcí úředníků
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Fórum

  rozvoj osmé městské části?

Co je v současné době územní rozvoj? Kdo 
jej v tuto chvíli defi nuje? Kým je územní rozvoj 
nyní naplňován? Kdo je za rozvoj zodpovědný? 
Rozvoj ať chceme, nebo ne, probíhá v živoucích 
sídlech neustále. V legislativě máme nástroj pro 
„uchopení” rozvoje a tím nástrojem je strate-
gický, územní, nebo regulační plán. Plán však 
poskytuje pouze ty základní nutné opory pro 
vývoj „organismu” sídel. 

Společenská atmosféra územnímu rozvo-
ji také obecně neprospívá. Územní rozvoj, to 
je zhmotnění myšlenek pomocí stavění, které 
je ale i bouráním. Bouráním klišé a přístupů. 
V dnešní době, kdy je většina našich kroků „po-
dezřelých a neakceptovatelných”, tak i územní 
rozvoj a stavění má své stigma. Stigma změ-
ny existujícího stavu, negativních vlivů prachu, 
hluku, obecně „špíny”, záborů znesnadňujících 

život „všem”, profi tu pouze pro toho kdo staví, 
na úkor „všech” ostatních, pocitu likvidace sou-
časných „kvalit” prostředí. Vše špatně! Stavění 
je dnes chápáno, a nutno říci, že často naprosto 
oprávněně, jako pouhý nástroj ekonomického 
zisku jejich stavebníků a vůbec nic jiného.

Když k tomu připočteme, že absolutní větši-

na staveb je dnes fi nancována na jedné straně 
úvěry, na opačné straně dotacemi, obojí v ději-
nách stavění úplná novinka, je o narušený a lo-
gicky přirozený rozvoj sídel „postaráno”. „Šrou-
buje” se cena novostavby do výšek, kterou je 
nutné dorovnat předimenzovaným objemem 
atd. 

Nevybavuje se mi historické období, ve kte-
rém by rozvoj byl a priori chápán a přijímán 
tak negativně. Na tento společenský stav by 
asi měli umět reagovat všichni, předejde se tím 
mnoha následným nedorozuměním. Veškeré 
problémy současnosti pramení z nerozpoznání 
rozdílu mezi hodnotou a cenou. Chceme všech-
no, nemáme nic! Jaký bude další rozvoj hodnot 
v území? Občané, politici, odborníci…, územní 
rozvoj se dá „ovlivnit” pouze zdravým rozumem 
a především otevřeným dialogem!

Petr Kocourek
člen Komise pro územní 
rozvoj RMČ za TOP 09

Chce to zdravý rozum a otevřený dialog

Je na nás všech, tedy politicích i občanech, jak 
bude vypadat Praha 8 v budoucnosti. Zástupci 
radnice se tváří, že nemají možnosti, jak vývoj 
zástavby ovlivňovat. To přispívá ke všeobecné 
skepsi a názoru, že developeři jsou neomezenými 
hegemony a názor občanů nic nezmůže. 

Ano, investor je silný hráč. Ale jen na radnici 
záleží, zda i hlas občanů a jí samé bude stejně 
silný. Bohužel od současné radnice nic takového 
očekávat nelze. Jen několik příkladů současné 
praxe. Představitelé radnice odmítají zahušťo-
vání zástavby severních sídlišť, přesto k tomu 
stále dochází. Jiný příklad ukazuje na způsob 
informování občanů - výstavba obří budovy One 
Palmovka (pomáhal ji dojednávat i kmotr Ja-
noušek) je projednávána pod názvem „dostavba 
autobusového nádraží”. I radnice realizuje své 

záměry bez veřejné diskuze. Ptal se Vás někdo 
na Váš názor na novou podobu Elsnicova náměs-
tí nebo parku okolo Libeňského zámku?

Územní rozvoj nemusí být boj, kdy developer 
za pomoci (nečinnosti) radnice válcuje občany. 
Jde o hledání rovnováhy mezi cíli investorů a ob-
čanů. Bylo nám dlouho podsouváno, že občan 

má volit a potom držet hubu a krok. Naštěstí se 
stále častěji objevují lidé, kteří chtějí ovlivňovat 
podobu svého okolí.

Zelení usilují o zlepšení informování občanů 
o připravovaných projektech a probíhajících říze-
ních. Dále požadujeme, aby se radnice ve spor-
ných případech ujímala role mediátora mezi in-
vestorem a občany. Viz ustanovení stavebního 
zákona - obec jako účastník řízení uplatňuje 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů 
obce. Z diskuse všech zainteresovaných stran by 
měly vzniknout regulační plány pro určité loka-
lity (např. Palmovka, Karlín). V neposlední řadě 
na všechny významné změny, které ovlivní po-
dobu města na desítky let, musí být vypisovány 
architektonické a urbanistické soutěže, což se 
zatím bohužel neděje. 

Petr Nečina
člen školské komise, 
předseda SZ Praha 8

Zelení: Prahu 8 můžeme spoluutvářet my všichni 

Každý rozvoj bohužel přináší své pro i proti 
a nelze uspokojit každého. Tam, kde se část 
občanů těší na nové byty, je druhá část již by-
dlících obyvatel poškozována. Tam, kde mo-
toristé volají po nových parkovištích, ti bez 
aut požadují zachování zelených ploch. Vše 
ve společnosti se vyvíjí a ke změnám zákoni-
tě dochází i v územních celcích. Tento vývoj je 
řízen územním plánem a cílem územního plá-
nu je optimálně prostorově a funkčně uspo-
řádat dané území s ohledem na potřeby jeho 
obyvatel, hospodářství a v souladu s životním 
prostředím. V Praze územní plán vydává zastu-
pitelstvo Magistrátu ve spolupráci s jednotlivými 
městskými částmi. Konkrétně v MČ Praha 8 se 
v době přípravy nového územního plánu, který 
měl být platný od roku 2010, scházela komise 

pro územní rozvoj tři měsíce každý týden a po-
drobně řešila rozvoj jednotlivých čtvrtí. Koncept 
nového územního plán u byl následně vystaven 
a občané měli možnost se k němu vyjádřit. Díky 
velkému počtu připomínek a nutnosti jejich za-
pracování do konceptu se ale nový územní plán 
zatím neschválil. Objevily se i snahy některých 
zastupitelů Magistrátu zničit několikaletou práci 

desítek lidí na jeho tvorbě a volají po jeho kom-
pletní změně a zjednodušení. Nepropracovaný 
územní plán by ale zvýhodňoval investory pro-
ti občanům a věříme, že tento návrh neprojde. 
Předpokládáme, že náměstek primátora Hude-
ček z TOP 09, který vehementně tento nápad 
protlačuje za podpory ODS, vyjde nakonec na-
prázdno. Z výše uvedeného vyplývá, že politici 
mají možnost územní plán v době jeho tvorby 
částečně ovlivnit a stejnou možnost mají i ob-
čané, po dobu, kdy je územní plán vystaven 
k připomínkování. Dále se občané mohou brá-
nit nevhodné výstavbě formou vytvoření ob-
čanských sdružení, která se proti oprávněnosti 
daného záměru odvolají k nadřízenému orgánu 
a v případě podezření ze spáchání trestného 
činu i k soudu.

Radim Zátopek
zastupitel MČ Praha 8 
za ČSSD

Území by se mělo rozvíjet na základě potřeb společnosti
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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 se-
niorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je 
bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička 
internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo tel.: 
283 881 848, email. cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz. DPS Burešova se nachází pět minut 
chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–ČERVEN 2012

PONDĚLÍ
 9 – 12 Přístup na internet 
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
 9 – 9.50 Francouzština pro mírně pokročilé
  (vede pí Bodláková)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo  (vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede paní Vorlíčková)
11 – 11.50 Language Titbits – jazykové lahůdky (angličtina)
  vede PhDr. J. Sukopová
13 – 16 Přístup na internet
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848

ÚTERÝ
 9 – 12 Přístup na internet 
 9 – 9.50 Conversational English: angličtina konverzační
  metodou „mírně pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
10 – 10.50 Topical English: angličtina – témata „středně
  pokročilí a pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
  pí Hubáčkové (jen za příznivého počasí)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická) 
10 – 11.30 Německý jazyk pro „věčné začátečníky” (vede ing. Bartoš) 
11 – 11.50 Creative English: angličtina kreativně „mírně pokročilí” 
  (vede Ing. P. Vondráček)  od 12. 6. 
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou 
  pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 14.30 Přístup na internet
14.30 – 16.30 Taneční terapie (vede pí Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení a terapie tancem – vždy 
  3. a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Trénink paměti 
10 – 10.50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
9.30 – 11 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
  tancem (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Anglický jazyk pro pokročilé (MUDr. Veselý) 
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (MUDr. Veselý)
11 – 11.50 Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. Augusta)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
  (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
13 – 14 Přístup na internet 
13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
  pí Bc. Novotná)

14 – 14.50 Trénink paměti (ergoterapeutka Bc. Novotná)
14 – 14.50 Školička PC a internetu 
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková) 
14 – 16 Německá konverzace pro pokročilé 
  (vede pí Solničková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
 8 – 10 Přístup na internet
 9 – 9.50 Anglický jazyk pro začátečníky I
  (vede Ing. Soukupová)
10 – 12 Půjčování knih v klubovně DPS Burešova 12 (vede pí M. Kloudová)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
10 – 10.50 Anglická konverzace pro pokročilé
  (vede Ing. Kolářová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro začátečníky II
  (vede Ing. Soukupová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé
  (vede Ing. Kolářová) 
13 – 14.50 Přístup na internet
15 – 15.50 Školička PC a internetu 
16 – 16.50 – mírně pokročilí (vede paní Smitková) 
17 – 17.50 Školička PC a internetu – začátečníci (vede p. Smitková) 

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

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

Na právní poradnu a školičky PC je nutné se předem objednat 

na tel. čísle 283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP. 

V němčině konverzační metodou (každé úterý 13-14.30 h.) 

je v současnosti volná kapacita, ostatní jazykové kursy 

jsou plně obsazené. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.
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Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, 
Šimůnkova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka 
Šimůnkova, tel. 286 883 676. 
Kontakt: 
Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

14. 6. ČTVRTEK CELODENNÍ VÝLET 
 – Dendrologická zahrada Čestlice
 Sraz v 10.00 hod na stanici metra 
 Ládví u fontány
 Nutno předem nahlásit 
 na recepci Gerontocentra do 5. 6. 2012
 Pod vedením paní Marie Froňkové

19. 6. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA 
 – Opakování textilních technik
 Pomůcky: nůžky, jehla, nitě
 Od 13.00 – 16.00 hod. 
 v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč
 pod vedením Alexandry Boušové

26. 6. ÚTERÝ VYCHÁZKA 
 – Riegrovy sady – Růžová zahrada
 Sraz ve 13.00 hod na stanici metra 
 Ládví u fontány
 Pod vedením paní Ivy Hubené

NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 13. 6., 20. 6. a 27. 6.
 Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. 
 v Gerontologickém centru
 Pod vedením paní Ivy Hubené

PÉTANQUE BEZPLATNÉ TRÉNINKY 
 pod vedením profesionálů
 Každou STŘEDU od 15.00 hod.
 na pétanquovém hřišti 
 v Gerontologickém centru

Konverzační kurzy anglického jazyka 
– Nové kurzy od září 2012
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.30 – 11.00, od 3. 9. do 17. 12. 2012 
2. úterý 9.30 – 11.00, od 4. 9. do 18. 12. 2012 
Počet lekcí: 15 (1 lekce trvá 1,5 hod.)
Cena: 600 Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit 
na recepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600, Praha 8, 
tel: 286 883 676.

Kolektiv pracovníků Burzy seniorů 
Vám přeje příjemné prožití léta… 

Burza seniorů - Program na ČERVEN 2012Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Pravidelně každý týden pořádáme turistické vycházky 
a výlety za přírodními a kulturními památkami střed-
ních Čech, které jsou plánovány a operativně realizo-
vány podle krátkodobých předpovědí počasí. Sledujte 
proto aktuální informace o plánovaných akcích na ná-
stěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

12. 6. od 9:00 Kroužek šikovných rukou - pod vedením 
pí. Mgr. M. Neckářové 

12. 6. od 14:00 Dendrologická vycházka - vede Mgr. K. 
Pinkas, sraz před vchodem do DPS Burešova 12

13. 6. od 13:00 Senioři seniorům - zveme Vás u příleži-
tosti ukončení školního roku do Klubu seniorů v přízemí DPS 
Burešova 1151/12 na zábavné odpoledne s občerstvením 
a programem, který si připravili členové seniorských klubů. 
Zpěv a hudební doprovod pí M. Beranová. 

18. 6. od 14:00 Branické duo - hraje a zpívá v Klubu se-
niorů v přízemí DPS Burešova 1151/12

19. 6. od 10:00 Dějiny pro širokou veřejnost - povídá-
ní pí H. Kohoutové o životě krále Vladislava Jagellonského 
a jeho třech manželkách (v přednáškovém sále CAP v 1.pa-
tře DPS Burešova)

19. 6. od 13:00 Patchworková dílnička - pod vedením 
Mgr. S. Kyselové

21. 6. od 13:00 Přijďte se zeptat na vše, co Vás zajímá 
o naslouchadlech – na dotazy bude odpovídat odborník pí 
S. Kalová. 

25. 6. od 14:00 Hudební odpoledne s pí M.Beranovou 
a kol. - v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12

26. 6. od 9:00 Kroužek šikovných rukou - pod vedením 
pí. Mgr. M. Neckářové 

16. 7. od 13:00 Jak se vyhnout dluhové pasti 
- Mgr. L. Petránková, která v CAP vede právní poradenství, 
nás upozorní na záludnosti uzavíraných kupních smluv a po-
radí nám,  jak nezabřednout do dluhů

Připravujeme
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Den zdraví a sociálních služeb je opět tu
Letošní ročník Dne zdraví a so-

ciálních služeb proběhne nejen 

v prostorách tzv. bílého domu (bu-

dovy ÚMČ Praha 8), ale i na za-

hradě Grabovy vily, a to v pondělí 

25. června od 9.00 do 17.00 ho-

din. Nabídne zajímavá témata pro 

všechny věkové skupiny. 

Část věnovaná zdraví bude le-

tos velmi atraktivní. Můžeme si 

poslechnout přednášky primá-

ře očního oddělení Nemocnice 

Na Bulovce MUDr. Břetislava Brož-

ka, CSc. na téma „Oční lékařství 

a jeho novinky.” Chce se zaměřit 

zejména na dotazy posluchačů, 

v době od 14.00 do 17.00 hodin 

bude pak za pomoci speciálního 

přístroje měřen nitrooční tlak. Pří-

tomní odborníci budou moct pro-

vést základní vyšetření očního po-

zadí k posouzení stavu zrakových 

nervů. S ohledem na možný vel-

ký zájem o tuto část Vás předem 

prosíme o trpělivost u případného 

čekání. „Velice si vážíme toho, že 

pan primář sám nabídl možnost 

přednášek a poradenství, při ná-

vštěvách seniorů jsou potíže očí 

velmi častým tématem, zejména 

pak zákal, kterému lze úspěšně 

čelit,” řekla místostarostka Prahy 

8 Vladimíra Ludková. Přednášky 

a poradenství najdete v přízemí bí-

lého domu v zasedacím sále, a to 

od 14.05 hodin (téma zelený oční 

zákal – záludný nepřítel), 14.30 

hodin (téma novinky v oblasti nad-

standardní péče) a 15.00 hodin 

(téma operace šedého zákalu – 

jaké jsou možnosti).

Další novinkou letošního ročníku 

je první pomoc. V uplynulých mě-

sících probíhala ve školách výuka 

první pomoci, která představila uči-

telům, jak první pomoc mohou sami 

svým žáčkům přednášet. V Den 

zdraví proto proběhne symbolické 

vyvrcholení tohoto kurzu v podobě 

soutěže pro školy. Na deseti stano-

vištích budou velmi věrným způso-

bem simulovány jednotlivé druhy 

zranění a bude na soutěžících, jak 

si s nimi poradí. „Tato část je však 

věnována nejen dětem, ale nám 

všem. Sami si sáhněme do svědo-

mí, kdo z nás umí dobře poskytnout 

první pomoc,” sdělila Ludková. Sta-

noviště první pomoci najdete v za-

hradě Grabovy vily. 

Část věnovaná sociálním služ-

bám představí 30 organizací. Ty 

budou u svých stánků prezentovat 

svoji činnost a poradí, s jakým pro-

blémem se na ně můžete obrátit 

a využít jejich služby. Jedna z or-

ganizací poskytujících sociální služ-

by představí i svou kavárničku. So-

ciální služby zahrnují širokou škálu 

pomoci, podpory a poradenství pro 

nejrůznější cílové skupiny, přičemž 

mnoho z nich se vedle specializo-

vané péče zaměřuje i na aktivizaci 

svých klientů a jejich volný čas. 

K dispozici bude i katalog sociálních 

služeb. „Doufám, že termín téměř 

na konci školního roku vytáhne 

na akci děti a jejich třídní učitelky, 

dále pak studenty odborných škol 

a samozřejmě širokou veřejnost,” 

dodala místostarostka. 

Do bílého domu se dostanete 

nejlépe tramvajemi číslo 10, 24 

a 25, vystupte v zastávce Stej-

skalova. Přízemí je bezbariérově 

přístupné. Na místě bude orientační 

systém, který vás navede do zase-

dacího sálu, kde se koná přednáška. 

Ke Grábově vile se dostanete podle 

směrové tabulky, kterou najdete 

před budovou úřadu, zeptat se mů-

žete i na vrátnici bílého domu. -red- 

Lidé si budou moci nechat provést základní oční vyšetření

A. část vyšetřovací - vyhledáváme skrytý zelený 
zákal
Hlavní součástí je speciální přístroj na měření nitrooční-
ho tlaku  bez dotyku s okem pacienta.
Bude probíhat ve vstupních prostorách úřadu městské 
části Praha 8.  
Přítomni budou oční lékař, specializovaná zdravotní se-
stra a specialista-zdravotnický technik. Zároveň bude 
možno provést základní vyšetření očního pozadí k po-
souzení stavu zrakových nervů. Podstatou očního vyšet-
řování je zejména ukázat, jak probíhá vyšetření nitrooč-
ního tlaku a že není třeba se vyšetření obávat.
Odpovíme na otázky občanů a všude tam, kde to bude 
možné, doporučíme další vyšetřovací postup.

B. část přednášková - bude probíhat v přednáško-
vém sále úřadu      
1. Zelený oční zákal - záludný nepřítel 
(novinky v diagnostice a péči o pacienty s glaukomem)

2. Novinky v oblasti nadstandardní péče
    (co nový systém přináší do zdravotnictví a co přináší 
pro pacienty)
3. Plánuji operaci šedého zákalu - jaké mám možnosti?
    (nadstandardní nitrooční čočky, laserové postupy, 
přínosy a rizika)

Součástí přednáškového setkání je dostatek času 
na diskusi s občany.

Předpokládaný časový program:
 14.00 hod    Začátek
 14.05 hod    první přednáška včetně otázek a odpovědí
                    (cca 15-20 minut)
 14.30 hod    druhá přednáška včetně otázek a odpovědí
 15.00 hod    třetí přednáška včetně otázek a odpovědí
Časové údaje jsou přibližné a mohou být snadno přizpů-
sobeny zájmu posluchačů.

Program Dne zdraví: oční lékařství a jeho novinky
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Krátce

Zastupitelé schválili 
granty na prevenci 

Zastupitelstvo osmé městské části schválilo 

poskytnutí grantů v oblasti primární prevence 

rizikového chování u dětí a mládeže na rok 

2012. „Grant v letošním roce získali všichni 

žadatelé, tedy devět subjektů. Celkem bylo 

rozděleno sedm set tisíc korun,” uvedla radní 

MČ Praha 8 Markéta Adamová. Mezi organi-

zace, které realizují preventivní programy 

v mateřských, základních i středních školách 

v městské části Praha 8 a grant získaly, pa-

tří například Křesťanská pedagogicko – psy-

chologická poradna s projektem Posilování 

pozitivních životních hodnot a postojů, o. s. 

Institut Filia s projektem Zdravý způsob ži-

vota a prevence závislostí či o. s. Život bez 

závislostí s projektem Komplexní program 

primární prevence. Ze základních škol osmé 

městské části získalo grant pět škol - ZŠ a MŠ 

Na Slovance, ZŠ a MŠ U Školské zahrady, ZŠ 

Burešova, ZŠ Na Šutce a ZŠ a MŠ Lyčkovo 

náměstí.  -hš-

Fotosoutěž připomene 
povodeň

Radnice osmé městské části vyhlásila 

fotosoutěž na téma „Praha 8 před povodní 

– Povodně 2002 v Praze 8 a 10 let od po-

vodně v Praze 8”. Fotografi cká soutěž je 

rozdělena do dvou kategorií, fyzická a di-

gitální fotografi e. „Snímky mohou zachytit 

jak jedno z daných témat, tak pro srovná-

ní všechna tři témata,” uvádí zástupkyně 

starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková. 

„Za deset let se stalo mnoho věcí, napří-

klad Karlín je v podstatě nová část města. 

Srovnání bude jistě zajímavé. A od věci 

není ani samotné připomenutí povodně, 

vždyť městská část například dosud splácí 

povodňové půjčky.” 

Z vybraných fotografi í bude uspořádá-

na výstava v prostorách Úřadu MČ Pra-

ha 8, všechny soutěžní fotografi e budou 

zveřejněny na webových stránkách Prahy 

8. Uzávěrka soutěže, jejíž pravidla jsou 

na internetových stránkách radnice, je 

31. července 2012.  -hš-

Program Klubu Křižíkova
na červen 2012

začátky programů ve 14.00 hodin
otevření klubu pro posezení od 13 hodin

Pondělky: 
18. 6. – Trénink paměti s Bc. Anetou Novotnou
25. 6. – Hudební odpoledne (Dana a její hosté)

Čtvrtky:    
14. 6. – od 13.00 až 14.00 hod. 
 – rehabilitační cvičení pro seniory, od 14.00 hodin – Trénink 
 paměti s Bc. Anetou Novotnou

21. 6. – Kdo byl Karel Hašler – hudební odpoledne 
 s Mgr. Václavem Vomáčkou

28. 6. – Háčkujeme kabátek na mobil (vede Mgr. Marie Neckářová) 

Adresa: Křižíkova 50, zvonit na „klubovna”
Spojení: zastávka tram i metra Křižíkova, pět minut chůze
Informace: 222 805 150, 283 842 125

Canisterapie působí příznivě 
na psychiku starších lidí

Víte, co znamená slovo canisterapie? Ve volném 

překladu to znamená terapie pomocí psa. (Canis 

= pes, terapie = léčení). Canisterapii můžeme 

také defi novat jako způsob terapie, která využívá 

pozitivního působení psa především na psychické 

zdraví člověka. Může mít formu individuální nebo 

kolektivní. A právě s kolektivní canisterapií máme 

v zařízeních OÚSS roční zkušenost.

Náš tým tvoří canisterapeutka Ilona Dufková 

společně se svými dvěma psími kolegy. Vlastně 

kolegyněmi. Edrou a Beny. Edra je osmiletá fenka 

německého ovčáka a Beny je čtyřletá fena rasy 

velškorgi. Mimochodem, právě na toto psí pleme-

no nedá už přibližně 70 let dopustit britská krá-

lovna Alžběta II. 

Fenky se svou paničkou k nám chodí dvakrát 

měsíčně. Vždy jednou do Denního stacionáře 

v Křižíkově ulici a jednou do Domu sociálních slu-

žeb Na Dlážděnce. Jistě není potřeba vysvětlovat, 

že pro naše klienty seniory je to aktivita vítaná 

a že se na všechna tři děvčata vždy velice těší.

Terapie trvá přibližně hodinu a kromě nezbyt-

ného přivítání a pomazlení klientů se psy si paní 

Dufková vždy připraví nějaký doprovodný pro-

gram. A tak jsme se v průběhu tohoto roku už 

stihli dozvědět například rodinnou historii přítom-

ných psích dam, jejich úspěchy v soutěžích a jak 

takové soutěže vlastně probíhají, řekli jsme si 

také, jak se provádí výcvik psů, anebo jaké jsou 

podmínky pro chov psích plemen. Ale i další zají-

mavosti, například jak se správně o svého psího 

miláčka starat, jaké se dnes dají sehnat všemožné 

hrací i tréninkové pomůcky, anebo k jakým ne-

mocem jsou náchylná konkrétní plemena a v čem 

případně spočívá následná léčba.

Většinou paní Dufková donese i nějaké před-

měty k danému tématu, čímž nám zprostředkuje 

možnost moci si věci, o kterých mluvíme, také 

prohlédnout a osahat. Takže naše společná hodin-

ka většinou uteče jako voda a nám nezbývá, než 

se rozloučit a těšit se na další setkání.

V canisterapii v našich zařízeních budeme po-

kračovat, protože pozitivní reakce klientů i vi-

ditelné výsledky ukazují přínos tohoto projektu. 

Děkujeme canisterapeutickému týmu za příjemně 

strávený společný čas. Aneta Novotná,                                                                                                             

 ergoterapeutka OÚSS
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Již tradiční Starobohnické posvícení lákalo
Páté Starobohnické posvíce-

ní, které se uskutečnilo 19. a 20. 

května, přilákalo stovky lidí nejen 

z Prahy 8. Sobota byla ve znamení 

zábavy, zatímco neděle byla tra-

dičně věnována spíše duchovním 

aktivitám. Akci tradičně pořádá 

Římskokatolická farnost ve Sta-

rých Bohnicích spolu s odborem 

kultury Prahy 8 u příležitosti vy-

svěcení kostela Sv. Petra a Pav-

la. Od něj letos uplyne 855 let.

Sobotní program na náměstí 

ve Starých Bohnicích nabídl bohatý 

program zahrnující pěvecká i taneč-

ní vystoupení na pódiu, šermířské 

souboje, tři pohádky pro děti, ne-

chyběl jarmark historických řeme-

sel, staročeské speciality, posvícen-

ské koláče, středověká střelnice či 

výtvarná dílna. Nechyběl ani histo-

rický průvod krále Vladislava a jeho 

družiny. Vladislav II. byl spolu s krá-

lovnou Juditou přítomen na svěcení 

kostela, který byl původně zasvěcen 

jen svatému Petrovi.Neděle pak byla 

ve znamení dvou mší a Májové po-

božnosti na farní zahradě. 

„Poděkování nás všech si zaslou-

ží lidé z farnosti, kteří se ve svém 

volném čase podílí na veškerých 

přípravách. Jen díky nim vznik-

la tato krásná tradice”, dodala 

místostarostka Prahy 8 Vladimíra 

Ludková, která nad akcí tradičně 

převzala záštitu. -hš-

Posvícení zahájili (zleva) místostarostka osmého obvodu Vladimíra Lud-
ková, starosta Jiří Janků, farář Pavel Klimovič a zástupce skautů Prahy 8 
Jan Horel 

Děti si užívaly i pohádkové divadlo tety Terezy

Bohnické sídliště má hřiště pro pétanque
Nedávno otevřené dopravní hři-

ště v areálu Základní školy Glo-

wackého v Troji se rozrůstá o pro-

fesionální hřiště pro pétanque. 

Jeho výstavbu iniciovalo občanské 

sdružení Kulová Osma, které dosud 

působilo v rámci Gerontologického 

centra v Kobylisích. Hřiště se otevře 

13. června ve 14 hodin, a to za pří-

tomnosti hráčů Kulové Osmy a zá-

stupců Radnice Prahy 8.

„Můj dík patří jak lidem z Kulové 

Osmy, tak i řediteli školy Glowac-

kého Miroslavu Korandovi, který se 

rychle chopil iniciativy tak, aby se 

hřiště otevřelo ještě do léta,” pro-

hlásila místostarostka Prahy 8 Vla-

dimíra Ludková.

Občané budou mít možnost za-

hrát si pétanque v době otevření do-

pravního hřiště ve všední dny odpo-

ledne a pak celý víkend. „Snažíme 

se podporovat různorodost nabídky 

aktivit, podporovat i méně tradiční 

sporty, a to především v areálech 

kolem škol. Například u Základní 

školy Dolákova vzniklo zázemí pro 

softbal a u školského objektu v Cha-

bařovické ulici pak několik hřišť pro 

beachvolejbal,” sdělil radní Prahy 8 

pro školství Martin Roubíček.

Pétanque je sport pro všechny, 

ne proto, že by byl tak nenáročný, 

ale protože umí nenásilně vtáhnout 

do hry každého, který se přiblíží 

ke hrající skupině. Je to dáno soci-

álním charakterem hry, kontaktem 

mezi hráči, radostnou atmosférou 

z pohybu na čerstvém vzduchu. 

Vedle oblíbené chůze s holemi, 

takzvaného nordic walkingu, je pé-

tanque výbornou hrou i pro starší 

generaci. 

Jeho paměti se v Praze 8 začaly 

psát díky pracovníkům Gerontolo-

gického centra, kteří chtěli otevřít 

zahradu zařízení pro všechny, a tak 

se zrodilo malé hřiště pro pétanque. 

Začala se tam scházet stále se zvět-

šující skupina hráčů, zejména z řad 

seniorů, která se pod vedením pro-

fesionálního trenéra tak nadchla pro 

hru, že se její další rozlet již nedal 

zastavit. Tak vzniklo i občanské 

sdružení pod názvem Kulová Osma, 

které iniciovalo vznik profesionální-

ho hřiště, které by umožňovalo dal-

ší rozvoj včetně turnajových klání. 

Kdo to nestihne 13. června, má 

pak 27. června dopoledne jedineč-

nou možnost zhlédnout první tur-

najové klání mezi Kulovou Osmou 

a hráči z dalších městských částí. 

Více o aktivitách Kulové Osmy, hře, 

trénincích a turnajích na http://ku-

lovaosma.blogspot.cz/. -jf-

Hráči pétanque z občanského sdružení Kulová Osma doposud využívali 
hřiště v Gerontologickém centru a jeho okolí

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa
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UPOZORNĚNÍ
Karlínské farmářské trhy jsou v plném proudu. 
23. června se souběžně s nimi bude konat i druhý 
ročník Apetit Pikniku, i proto se tento den budou 
trhy konat až do 17.00 hodiny. Na Vaši návštěvu se 
těší MČ Praha 8. 

Skauti z osmého obvodu závodili na Kokořínsku
O víkendu 11.- 13. května se konaly již tra-

diční skautské závody, tentokrát uprostřed 

kokořínských skal - v Harasově. Mladší kluci 

a holky se utkali v Závodě vlčat a světlušek 

a starší skauti a skautky závodili také - to vše 

byl Pražákův memoriál. Ten se koná každoroč-

ně na počest Ivo Pražáka, muže, který po re-

voluci pomohl opět vzkřísit skautskou činnost 

v Praze 8.

„Světlušky a vlčata se letos symbolicky vy-

daly s Hobitem na cestu tam, a zase zpátky,” 

vysvětluje Maki, jedna z pořadatelek „Trať vedla 

od Gandalfa až ke drakovi,” doplňuje. Odmě-

nou za vykonanou pouť nebylo nic menšího, než  

veliký poklad vybojovaný od draka. „Cestou 

jsme potkali spoustu zajímavých postav,  tře-

ba Gluma a zlobry. A naučili se střílet z luku,” 

vypráví nadšeně jedno z vlčat. „Trasu měli tito 

mladší závodníci značenou fáborky,” uvádí ještě 

Maki na pravou míru bezpečnostní opatření. 

Skauti a skautky letos prováděli sčítání lidu 

v městečku Springfi eld. „Téma se mi dost líbi-

lo, Simpsonovi jsou můj oblíbený seriál,” uznale 

chválí závod jedna ze skautek. Jednotliví oby-

vatelé městečka pomáhali starším závodníkům 

plnit nejrůznější úkoly. „Vyčistili jsme třeba s Lí-

zou kontaminované jezero, Marge jsme pomohli 

uvařit, a navíc jsme dokázali zachránit zraněné 

při nehodě v atomové elektrárně,” líčí dívka ně-

které z úkolů, které byly na stanovištích formou 

her připraveny. 

„Večer završil slavnostní oheň rozdělaný po-

mocí křesadla a slavnostní vyhlášení vítězů 

závodu,” dokončuje Maki dění celého víkendu. 

Nedělní dopoledne bylo věnováno společné vel-

ké hře na rozloučenou. To bylo ale pro letošek 

vše a skauti z Prahy 8 se zase všichni společně 

sejdou za rok – na dalších závodech.

Maki Těthalová, 88. středisko Radost

Sokol se připravuje na oslavy
Když se v roce 1882 konal I. 

všesokolský slet v Praze na Střelec-

kém ostrově k 20. výročí založení 

Sokola, málokdo by hádal, že tím 

vznikne dlouhá a úžasná tradice 

všesokolských sletů. Sletů, které se 

opakují každých šest let, se za tu 

dobu zúčastnily statisíce cvičen-

ců.  V tomto roce oslaví Sokol 150. 

výročí od svého založení. Součástí 

oslav výročí bude v pořadí již XV. 

všesokolský slet, na který se sjedou 

tisíce sokolů z České republiky a ce-

lého světa. Sletu, který se usku-

teční na nejmodernějším stadionu 

v Praze - SYNOT TIP Aréna v Edenu 

v termínu od 30. června do 6. čer-

vence, se zúčastní i sokolové z tělo-

cvičné jednoty Sokol Praha – Libeň. 

Libeňská sokolovna již několik 

měsíců doslova žije nácvikem jed-

notlivých sletových skladeb. Od od-

dílů rodičů s dětmi, předškoláků, 

mladšího a staršího žactva a do-

rostu, žen a mužů až po seniory 

-  všichni pilují jednotlivé pohyby, 

soulad s hudbou i náročné prostoro-

vé choreografi e. Odměnou jim bude 

nezapomenutelný zážitek na celý 

život a jistě i zasloužený potlesk. 

Sletu se z libeňského Sokola zú-

častní v sedmi sletových skladbách 

celkem 102 cvičenců. První veřej-

nou zkouškou před hlavními sle-

tovými dny v červenci bylo pro 

naše libeňské cvičence vystoupení 

na Pražských sokolských slavnos-

tech 13. května, kde sklidili zaslou-

žený potlesk. 

Pokud byste i Vy rádi viděli vý-

sledek snažení našich dobrovolných 

cvičitelů a jejich cvičenců,  přijďte 

se podívat na první večerní program 

5. července od 21. hodin, nebo 

na druhý odpolední program 6. čer-

vence od 14. hodin. Více informací 

o XV. všesokolském sletu  nalezne-

te na stránkách www.sokol-liben.cz 

nebo www.vsesokolskyslet2012.eu . 

Hned po sletu se rozběhnou letní 

tábory pořádané turistickými oddí-

ly Sokola Libeň a od září pak opět 

pokračujeme v naší pravidelné čin-

nosti, kde rádi mezi sebou přivítá-

me i nové tváře. Sokol Libeň bude 

opět pořádat tradiční akce jako je 

Běh Strmý do Zámeckého Vrchu 

(20. září), akademie (24. listopa-

du) a aerobik show (25. listopadu). 

Ve spolupráci s MČ Praha 8 se naši 

členové také zúčastní akce „Soko-

lové proti hákovému kříži, aneb 

vzpomínka na hrdiny sokolského 

odboje” 30. června 2012 před NKP 

Kobyliská střelnice. 

 Martin Chlumský
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Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 
224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 
hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené 
(studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, 
děti do 6 let a invalidé zdarma, školní 
skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). 
Společná vstupenka do hlavní budovy muzea 
na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: 
základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 
220 Kč – lze zakoupit v obou objektech 
muzea. Na pokladnách našich objektů lze 
využít zvýhodněné vstupné při opakovaných 
návštěvách. Každý první čtvrtek v měsíci 
v době od 9 do 14 hodin vstup pro žáky, 
studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. 
Poslední středa v měsíci prodloužená 
otevírací doba do 20 hodin

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku 
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku 
(1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784) 
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – 
unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové 
lepenky 
3D kino – virtuální průlet Langweilovým 
modelem Prahy. Otevřeno: úterý–neděle každou 
půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, 
snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci je nutná 
rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz, nebo 
na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém 
domě
Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je 
koncipovaná jako náznakový interiér pražského 
středověkého domu z období 14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek
Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé 
návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice.

VÝSTAVY 
Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá do 
9. 9. 2012
Projekt připravilo sdružení Symposion 
v souvislosti s konáním Olympijských 
her v Londýně. Výstava představuje díla, 

jejichž vznik byl inspirován cestou skupiny 
umělců (Sozanský, Komárek, Vávra ad.) 
do olympijského Řecka.

Poprvé vystavujeme: 
Jan Zachariáš Quast – Motýli zakletí 
v porcelánu do 26. 8. 2012 
Výjimečné postavení mezi malíři porcelánu 
zaujímá Jan Zachariáš Quast (1814–1891). 
Jeho detailní malby rostlin nebo zvířat 
vynikají neobyčejnou přesností. 

PODSKALSKÁ CELNICE
NA VÝTONI 
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, 
tel. 224 919 833.
Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, 
Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní 
plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 
hodin.
Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 
50 Kč, školní skupiny 20 Kč (pedagogický dozor 
zdarma), děti do 6 let zdarma.
Sleva na vstupném v NKP Vyšehrad 
bude poskytnuta po předložení vstupenky 
z Podskalské celnice na Výtoni: základní 30 Kč, 
zlevněné 10 Kč, rodinné 50 Kč (týká se pouze 
Gotického sklepa a Kasemat).

MÜLLEROVA VILA, národní 
kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – 
Střešovice
Světově proslulé dílo významného avantgardního 
architekta Adolfa Loose (1870–1933). 
Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v červenci 
a srpnu v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
hodin.
Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních 
dnech na tel. 224 312 012 nebo na e-mailu: 
vila.muller@muzeumprahy.cz. Prohlídka 
objektu pouze s lektorským výkladem, max. 
počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. 
Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, 
senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma 
(pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek 
za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost 
dárkové vstupenky. Studijní a dokumentační 
středisko pro badatele – vstup po předběžné 
objednávce na tel. 233 085 305, příp. 
na e-mailu: vila.studium@muzeumprahy.cz
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Dnešní děti mají jinou přirozenost
Nedávno jsem v německém časopisu Spiegel 

četla téma Heimat (vlast) a použila jsem ho 

i pro naše žáky ve škole. K tématu patřila také 

anketní otázka: Co pro mě „vlast” znamená? 

Názorů bylo hodně, každý jmenoval něco jiné-

ho: rodné město, oblíbené místo v Čechách, 

rodinu a přátele, vesnici, vlastní byt, Českou 

republiku, nebo překvapivě i internet…

Když ale byli žáci naší Základní školy němec-

ko-českého porozumění minulý měsíc lyžovat 

v rakouských Alpách, napadlo mě ještě něco 

docela jiného: Pro tyto děti bude vlastí Evropa. 

Jak přirozeně se v cizím prostředí chovají, jak 

se nebojí mluvit svou kostrbatou němčinou, 

jak si vědí rady a jsou samostatné. Je jim mezi 

osmi a deseti, ale cestování a pobyt v cizině 

je pro ně tak samozřejmý, jako když si vyje-

dou na kole tam, kde bydlí. Když neznají po-

třebné slovíčko, pomůžou si rukama nohama. 

Nestydí se. Když to porovnám s naší generací, 

která prožila mladá léta v komunismu, musím 

jim závidět. Jak dlouho mi trvalo, než jsem se 

přestala bát mluvit německy s chybami, než 

jsem si dovolila se v cizině na něco zeptat, 

něco dokonce kritizovat. Potřebovala jsem k té 

odvaze mluvit léta. Naše děti tohle v sobě mají 

přirozeně, tu zakořeněnou volnost pohybu, při-

rozenost vyjadřování se v cizím jazyce, aniž ho 

znají dokonale.

Možná je to taky tím, jak je rakouská oblast 

Stubaier Gletscher k malým lyžařům a dět-

ským skupinám vstřícná. Dítě do deseti let 

v doprovodu dospělé osoby tam lyžuje zdar-

ma. Obsluha zajistí úschovu lyží na dolní sta-

nici lanovky pro celou skupinu, také bez place-

ní. Když si zapomenete permanentku, vystaví 

vám na kauci novou a druhý den vám kauci 

vrátí. Necháte-li věci v lanovce, můžete si je 

druhý den ráno vyzvednout u pokladen. Děti 

mají zázemí v BIG FAMILY, kde můžete odložit 

batohy a odpočívat bezplatně s celou skupinou 

za nepříznivého počasí. Dokonce tam smíte jíst 

vlastní svačinu. Dětem seřídí přednostně lyže, 

pokud mají problém s vázáním. Během dvou 

hodin postaví slalom a upraví sjezdovku. Prav-

da je, že se česká lyžařská centra mají od na-

šich evropských sousedů ještě hodně co učit. 

V tomto směru do Evropy ještě stále nepat-

říme.

Jitka Boučková, učitelka němčiny

ZŠ německo-českého porozuměn

Školství

Balónkové loučení se školáky v Poznaňské
Opět se přiblížil konec školního 

roku a s ním i chvíle, které zna-

menají pro mnohé předškoláky 

poslední dny strávené v kolektivu 

svých kamarádů a paní učitelek, 

se kterými se někteří možná už 

nikdy nesetkají. V září je čekají 

úplně nové starosti, povinnosti 

a zkušenosti v lavicích prvních 

tříd základních škol.

Letos jsme se s našimi před-

školáky z Pejsků a Veverek roz-

loučili za májového odpoledne 

na zahradě MŠ. Čilý ruch a šum 

hovoru rodičů a příbuzných uti-

chl, když nastoupily jednotli-

vé třídy mladších dětí, které 

na rozloučenou svým nejstarším 

kamarádům přednesly krásné 

básničky a zazpívaly veselé pís-

ničky. Potlesk vystřídaly pyšné 

pohledy rodičů při představování 

předškoláků, při jejich slavnost-

ním slibu, pasování a šerpová-

ní. Fotoaparáty si ani nestačily 

odpočinout a už tu byl vrchol 

společné zahradní slavnosti, mo-

ment, kdy každý předškoláček 

vypustil do světa balónek, jako 

symbol odchodu z MŠ. Při pohle-

du do nebe na vzdalující se pes-

trobarevný mrak nejedno srdce 

přihlížejících pošimralo dojetí. 

O zábavu dětí se postarala šikov-

ná indiánka a sympatický strejda 

kovboj, který nám hrál největší 

country šlágry k poslechu, zpěvu 

a hlavně k tanci. Všichni se vy-

dováděli, pobavili a s úsměvem 

odcházeli. 

Děkujeme všem návštěvníkům 

naší slavnosti za účast a budou-

cím prvňáčkům přejeme snadný 

start, hodně úspěchů a nových 

kamarádů. Jejich rodičům co nej-

menší starosti a hodně radosti 

a všem ostatním krásné prázdni-

ny plné sluníčka a pohody.

  Magdalena Stuchlíková, 

 MŠ Poznaňská

Každý budoucí školáček vypustil k nebi balónek jako symbol odchodu z mateřinky
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Kdo by nechtěl jet na školu v přírodě...

Školy v přírodě se zúčastnilo více než 50 dětí 

z 1., 2. a 3. tříd. Děti se dopoledne učily se svými 

třídními učitelkami, odpoledne si je pak přebírali 

proškolení pracovníci výukového střediska. Pro 

naše žáky měli vždy připravený zábavný pro-

gram: hry v lese, u rybníka, karneval, táborový 

oheň spojený s opékáním špekáčků, různé pě-

vecké soutěže apod. Výuka nebyla pozměněna 

ani u dvou bilingvních tříd 1. B a 2. B, ve kterých 

se nadále vyučovalo převážně v anglickém ja-

zyce. Ve středu nás pak čekal celodenní výlet 

do Rabštejna nad Střelou. Děti byly opravdu ši-

kovné a 12kilometrovou trasu zvládly bez sebe-

menších problémů. Žáci z prvních tříd si tento 

okruh sice zkrátili, ale přesto je musíme pochvá-

lit za jejich snahu a vytrvalost.

Ač nám zkraje týdne počasí moc nepřálo a po-

týkali jsme se s teplotami okolo 15 stupňů Cel-

sia, přece jen se od středy umoudřilo a dovolilo 

nám vyměnit teplé bundy za trička a šortky. Tep-

loty se nakonec vyšplhaly až ke třicítce. Ke konci 

týdne se za námi přijel podívat radní Prahy 8 pro 

oblast školství Martin Roubíček.

Škola v přírodě se nám velmi vydařila a mys-

lím, že si žáci a učitelé odnesli spoustu krásných 

vzpomínek na chvíle prožité v kouzelné přírodě. 

Již se všichni těšíme na příští školní rok, ve kte-

rém bychom rádi pro naše děti zajistili školu 

v přírodě ve stejném prostředí.

Sylva Konečná, třídní učitelka bilingvní třídy 2. B Učitelka Sylva Konečná se svými žáky u rybníka v Žihli

Oslavy Dne dětí byly pestré
Den dětí osmá městská část oslavila celou řa-

dou akcí. První z nich se uskutečnila 29. května 

v Divadle Karla Hackera, následoval Dětský den 

Sokola Libeň a vše vyvrcholilo prvním červno-

vým dnem bohatým programem v Kaizlových 

sadech. 

Děti ze ZŠ a MŠ Petra Strozziho pak dostaly 

dárek v podobě nového hřiště. Pod dohledem 

ředitelky školy Petry Jehnové a radního pro 

školství Prahy 8 Martina Roubíčka si nové herní 

prvky ihned vyzkoušely. -jf-

Foto: verpa

Jak již tomu obyčejně bývá během jarních měsíců, většina škol vyjíždí na týdenní výukové pobyty do přírody. 
V termínu od 21. – 28. dubna 2012 i naše škola Petra Strozziho odjela na školu v přírodě do výukového středis-
ka Žihle - Poustky v Plzeňském kraji. Areál byl zasazen do malebného údolíčka obklopeného lesy a rybníkem.
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Ve Sklárně se dětem 
skutečně věnují

I letos měly děti ze Základní školy 

Bohumila Hrabala v Praze 8 příležitost 

zúčastnit se školy v přírodě. Třídy paní 

učitelky Bízové a Dodkové (4. A a 2. C) 

vyjely v termínu 14. - 23. 5. 2012 do ma-

lebného prostředí ŠvP Sklárna. Všichni si 

přivezli mnoho krásných zážitků z okol-

ních lesů, skvěle připraveného programu, 

místního lanového centra pro nejmenší 

a laser game. Žáci 4. ročníku se loučili 

s půdou prvního stupně a svou třídní uči-

telkou.

„Tímto bych chtěla poděkovat za vstříc-

ný a milý přístup ředitelky školy v příro-

dě Sklárna Aleně Soprové,” řekla vedou-

cí turnusu Vendula Bízová. „Spolupráce 

s vychovateli byla úžasná a pro děti obo-

hacující. Děkuji i jim za prvotřídní vyplně-

ní volného času dětí.”

Pokud se chystáte jet do školy v příro-

dě a hledáte vhodný objekt, zkuste na-

vštívit Sklárnu. Více informací naleznete 

na stránce www.sklárna.eu.

Vendula Bízová, Eva Dodková,

ZŠ Bohumila Hrabala

Projekt studentů gymnázia byl 
mezi nejlepšími v republice

Před necelými dvěma měsíci přišlo jaro. Pro 

někoho to znamenalo vrcholení příprav na stát-

ní maturity, pro někoho líbání pod rozkvetlou 

třešní a pro členy Ekotýmu Gymnázia Ústavní 

velké přesazování rostlin. V únoru se totiž naše 

gymnázium umístilo mezi dvaceti školami z celé 

ČR, které získaly v rámci soutěže „IKEA spolu 

s vámi” fi nanční podporu pro svůj projekt. Ten 

náš se jmenoval „Tropický les ve škole” a jeho 

cílem bylo oživit školu zelení. 

Studenti z Ekotýmu se tedy vrhli na pře-

sazování a množení rostlin, kterému se velmi 

intenzivně věnovali přibližně dva týdny. Samot-

ným pracím předcházela ještě poměrně dlouhá 

příprava, během níž studenti hledali v atlasech 

rostlin informace o tom, co která květina po-

třebuje, a také nejrůznější zajímavosti, jež poté 

dali dohromady, a nyní jsou k vidění vedle kaž-

dého květináče se sadbou rostlin ve formě infor-

mačních cedulek.

Snažení studentů bylo završeno velkou 

schůzí Ekotýmu, kde byl zrekapitulován prů-

běh prací během realizace našeho projektu. Při 

prezentacích studentů se ukázalo, že rostliny 

byly před zásahem ve velmi zuboženém stavu, 

o některé se nikdo nestaral i několik desítek 

let a pár z nich se už bohužel nedalo zachránit. 

Troufáme si ale říct, že svůj cíl jsme splnili. 

Prostředí Gymnázia Ústavní je nyní díky rost-

linám rozmístěným po chodbách zase o něco 

živější, hezčí a přívětivější. I to může přispět 

k našemu cíli, a totiž získat letos mezinárodní 

titul Ekoškola. 

Děkujeme organizátorům soutěže, fi rmě 

IKEA a Sdružení Tereza, všem, kdo pro nás 

hlasovali, paní profesorce Slabochové za koor-

dinaci prací, a samozřejmě i studentům z Eko-

týmu za velký kus odvedené práce.

Nela Vojtová, 

studentka sexty A Gymnázia Ústavní

Studentům Gymnázia Ústavní se podařilo oživit školu zelení

Prvňáčci v Libčické vyvěšovali budky
Brzy na jaře se žáci 1. A a 1. B Základní školy Libčická zúčast-

nili vyvěšování budek pro ptáčky v okolí školy a vyslechli zajíma-

vé vyprávění o jejich hnízdění od pracovníků Občanského sdružení 

Ornita. 

O několik týdnů později se prvňáčci mohli podívat, jak se v budce 

zabydlel špaček obecný, a hlavně zde na ně čekalo milé překvapení 

– v budce bylo pět mláďat, která byla přímo před zraky dětí okrouž-

kována ornitologem. 

Dětem se tento zážitek velice líbil a určitě se těší na další setkání 

s ptačími kamarády. -red-



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

33ČERVEN 2012

Školství

Radnice Prahy 8 rozdává v těchto 

dnech do základních škol plakáty, kte-

ré informují o zásadách bezpečného 

používání internetu. Specifi kem těchto 

plakátů je, že se jedná o vítěznou práci 

Lukáše Vícha ze ZŠ Spořická z loňské 

soutěže „Ozvěny Dne bezpečného in-

ternetu”.

„Bezpečně používat internet by měl 

umět každý, a zejména děti, které jsou 

ještě více ohroženy díky své beze-

lstnosti a důvěřivosti. Děti se snažíme 

zaujmout jim blízkou formou, tedy ko-

miksem, který vytvořil jejich vrstevník, 

a se svým dílem se přihlásil do soutěže, 

kterou městská část pořádala,” vysvět-

luje myšlenku akce radní osmé měst-

ské části Markéta Adamová.

Soutěže se zúčastnilo 86 dětí z devíti 

škol. Úkolem soutěžících bylo vytvořit in-

formační letáček ve formátu A5 nebo A4, 

jehož cílem bylo informovat o bezpečném 

používání internetu. „Děti dostaly za úkol 

zpracovat poměrně široké téma, protože 

internet skýtá zvlášť pro mladé uživate-

le celou řadu nebezpečí od kyberšikany 

až po zneužívání osobních dat, přesto se 

s tím vypořádali skvěle. Jednou z motivací 

soutěžících bylo i praktické použití letáku 

a tímto krokem tedy plníme slíbené, pouze 

jsme se rozhodli vydat jej ve velkém for-

mátu plakátů,” dodala Adamová.

Plakáty budou od června viset na chod-

bách a ve třídách všech základních škol 

Městské části Praha 8. -hš-

Vítězný návrh Lukáše Vícha

Žáci ze ZŠ Burešova sázeli stromky
Sdružení TEREZA a IKEA Čes-

ká republika, s. r. o. vyhlásily loni 

na podzim grantovou výzvu pro 

školy zapojené v mezinárodním 

programu Les ve škole – škola 

v lese, spadající do zájmových 

oblastí IKEA. Záměrem grantové 

výzvy je podpořit projekty reali-

zované v rámci Dne země ke zlep-

šení životního prostředí školy nebo 

jejího dopadu na životní prostředí.

Na Základní škole Burešova 

vznikl projekt, ve kterém není 

dětem lhostejné, jak vypadá les 

v jejich blízkém okolí – Ďáblický 

háj. Nejen, že se děti učily o lese, 

vypracovávaly projekty, které 

jsou nyní k prohlédnutí vystavené 

ve škole, ale měly i dva pracovní 

dny.  

Již dlouhá léta spolupracují 

s odborníky z Lesů hl. m. Prahy 

a ti jim v tomto projektu velmi 

pomohli. V dubnu se žáci vydali 

na domluvené místo v Ďáblickém 

lese. Tam už na ně čekala sku-

pinka lidí, krumpáče a stromečky. 

Nálada byla skvělá a pracovní tem-

po vysoké, na mýtince se podařilo 

zasázet zhruba 1500 stromečků 

– buků, dubů a borovic. Stromeč-

ky nejsou daleko od školy, budou 

častým místem při procházkách či 

výletech na kolech. 

Druhý pracovní den byl dnem 

uklízecím. Děti vyrazily do lesa 

v gumových rukavicích, pracovním 

obleku a s úklidovými pytli v ru-

kou. Udělaly si ještě znovu krát-

ké poučení, co mohou sbírat a šly 

do toho. Lesu docela odlehčily, 

vysbíraly spoustu obalů a odpad-

ků od neposlušných návštěvníků 

lesa. V rámci projektu se podařilo 

zakoupit nové výukové materiály 

o lese. 

Žáci také zasadili stromy i přímo 

v areálu školy, o které se budou 

nejen starat, ale také fotit, malo-

vat a psát o nich zajímavé práce. 

Záměr celého projektu byl určitě 

naplněn a děti si jej užily. Všem 

zúčastněným patří velká pochvala 

a uznání. -red-

Děti v Ďáblickém háji vysázely zhruba 1500 nových stromků

Radnice varuje před nástrahami internetu
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Soutěž dětských komiksů 
o šikaně skončila

Radnice Prahy 8 ocenila nejú-

spěšnější práce, s nimiž se žáci 

4. a 5. tříd základních škol osmého 

obvodu zúčastnili soutěže v oblasti 

prevence šikany. Vybraná díla - ko-

miksové příběhy, které řeší určitou 

životní, situační tematiku - jsou 

zveřejněna na webu MČ Praha 8. 

Na konci května si autoři nejúspěš-

nějších prací převzali při slavnostním 

vyhlášení výsledků ocenění. 

„Velmi nás potěšila nejen velká 

účast a zájem, ale i úroveň zasla-

ných děl. A to jak po stránce umě-

leckého zpracování, tak i po stránce 

zamyšlení se nad problematikou ši-

kany a možnostmi jejího řešení, po-

kud se v kolektivu vyskytne. Všem 

účastníkům bych chtěla poděkovat, 

stejně tak i jejich pedagogům, kteří 

se do soutěže s žáky pustili,” uvedla 

radní MČ Praha 8 Markéta Adamová, 

která má v kompetenci protidrogo-

vou politiku.

Práce mají podobu komiksových 

příběhů a na tvorbě celkem pěta-

šedesáti děl se účastnily celé třídy. 

„Žáci měli na výběr jeden ze tří pří-

běhů se situační tematikou, který 

převedli do komiksové podoby. Cí-

lem bylo, aby mezi žáky vznikla dis-

kuse, aby se zamysleli nad příběhy 

v tom smyslu, jaké by bylo řešení 

dané situace, co by poradili. Rádi 

bychom, aby si žáci opětovně uvě-

domovali sociální vazby, hodnotové 

žebříčky a postoje, a také negativa, 

nesmyslnost a podobu šikan,” přiblí-

žila smysl soutěže Adamová.

Do soutěže se přihlásilo čtrnáct 

základních škol s 65 soutěžními díly. 

Díla hodnotila odborná porota, kte-

rá vybrala v každé kategorii vždy tři 

místa, konkrétně se jedná o 88 oce-

něných žáků základních škol.  -hš-

VÝSLEDKY: 
KATEGORIE 4. ROČNÍKY: 
1. místo –  ZŠ Burešova 
 (4.B, 24 žáků)
2. místo –  ZŠ Burešova 
 (4.A, 8 žáků)
3. místo –  ZŠ U Parkánu 
 (4.B, 20 žáků)
KATEGORIE 5. ROČNÍKY: 
1. místo –  ZŠ Glowackého 
 (5.B, 16 žáků)
2. místo –  ZŠ Burešova 
 (5.D, 4 žáci)
3. místo –  ZŠ Libčická 
 (5.A, 16 žáků)

Přípravná třída v ZŠ 
a MŠ Petra Strozziho

ZŠ a MŠ Petra Strozziho 

od školního roku 2012/2013 na-

bízí pro děti v posledním roce 

před zahájením povinné školní 

docházky přípravnou třídu jako 

přípravu na vstup do základní 

školy.

Přípravná třída je určena pro 

děti s odkladem školní docházky. 

V této třídě může být zapsáno 

maximálně 15 dětí, kterým se 

bude věnovat zkušený pedagog, 

který hravou a nenásilnou for-

mou připraví děti na požadavky 

1. třídy.

Docházka do přípravné třídy 

je bezplatná. Třída je v provozu 

od 8.00 do 11.40. Již od 6.30 

může dítě za měsíční poplatek 

navštěvovat  školní družinu, kte-

rá je v provozu po dopoledním 

programu až do 17.00 hodin. 

K dispozici je dětem i školní jídel-

na, kde mohou obědvat s  vycho-

vatelkou školní družiny.

Třída bude vhodně vybavena 

hračkami a didaktickými pomůc-

kami potřebnými k výuce. Do vý-

chovného procesu jsou zařazová-

ny alternativní programy tak, aby 

děti získaly co nejvíce dovednos-

tí, poznatků a měly radost z dob-

rého výkonu. Velkou výhodou je 

snížený počet dětí v kolektivu, 

což umožňuje pracovat s žáky in-

dividuálně. Děti budou mít k dis-

pozici učebnu, výtvarný koutek, 

kuchyňku, knihovnu, tělocvičnu 

a hřiště.

Děti společně se žáky 1.stupně 

a dětmi z mateřské školy mohou 

navštěvovat kulturní akce na-

bízené školou a stejně jako žáci 

základní školy se mohou zapsat 

do zájmovýh kroužků podle na-

bídky školy. Výchovná práce je 

rozdělena po dnech do jednot-

livých okruhů tak, aby se prolí-

naly náročnější aktivity s méně 

náročnými – jednotlivé okruhy 

se vzájemně prolínají, navazují 

na sebe a jsou doplňovány řečo-

vými a grafomotorickými cviky, 

komunikativními dovednostmi, 

rozvojem jemné motoriky, rozši-

řováním představivosti, logického 

myšlení, atd. Školní vzdělávací 

program bude vypracován tak, 

aby na něj plynule navazoval pro-

gram základní školy.

PODMÍNKY PŘIJETÍ 
DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 - podání žádosti o zařazení do přípravné
  třídy. Žádosti je možné vyzvednout 
  v kanceláři vedení školy
 - písemné doporučení školského 
  poradenského zařízení
 - rozhodnutí o odkladu školní docházky

V případě dotazů se kdykoliv obraťte 
na vedení školy.

Těším se na případnou spolupráci. 
  

Mgr. Petra Jehnová, ředitelka školy

www.zs-strozziho.cz, reditelka@zs-strozziho.cz

Radní Prahy 8 Markéta Adamová předává cenu za první místo v soutěži 
zástupkyním vítězného týmu ze Základní školy Burešova
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Házenkářky Sokolu Kobylisy v Plzni ostudu neudělaly
Jako již každý rok se děvčata z házenkář-

ského oddílu Sokol Kobylisy zúčastnila letos již 

21. ročníku Memoriálu Karla Šulce v Plzni. Jed-

ná se o třídenní žákovský házenkářský turnaj 

a oddíl jej chápe jako završení celoročního sna-

žení, zejména pro ty nejmenší. Letos Sokol Ko-

bylisy sestavil celkem pět družstev ve čtyřech 

kategoriích, a proto vyrazilo první květnový ví-

kend do Plzně celkem 45 dívek. 

V kategorii přípravek každá členka družstva 

v průběhu turnaje vsítila alespoň branku, a tak  

zavládla po turnaji všeobecná spokojenost 

s výkonem tohoto začínajícího týmu. Celkem 

děvčata ve věku okolo osmi let sehrála deset 

utkání, z nichž některá vyhrála a jiná zase ne, 

ale hrálo se o radost ze hry.

V kategorii minižákyň 4+1 se turnaje zúčast-

nilo družstvo z hráček ve věku devět a druhé 

ve věku deset let. V této kategorii již trochu 

o skóre šlo, všechny dívky hrály ze všech sil, 

i když šlo stále ještě o onu zjednodušenou for-

mu házené 4+1, kdy se hraje na menším hřišti, 

na menší branky a s menším gumovým mí-

čem. Nakonec se obě družstva podělila o čtvrté 

a páté místo mezi devíti účastníky.  

Děvčata hrající házenou již déle z ročníků 

2001 a 2002 se zúčastnila bojů v kategorii mi-

nižákyň 6+1, to znamená v opravdové házené. 

V této kategorii startovalo rekordních 21 týmů 

z celé republiky. Po mnoha vyrovnaných zápa-

sech nakonec uhrály krásné jedenácté místo. 

I v této kategorii se podařilo vsítit  branku všem 

hráčkám týmu. V Kobylisích chtějí hrát háze-

nou, která není postavená na hře jedné či dvou 

vynikajících hráček, ale na hře celého kolektivu.

V kategorii mladších žákyň, dívek ve věku 

12 až 13 let, se turnaje účastnilo 20 týmů. 

Hráčky z Kobylis sehrály několik strhujících 

utkání a ve skupině obsadily čtvrté místo. Ve fi -

nálových bojích o umístění se jim podařilo ob-

sadit krásné osmé místo. 

Kobyliské sokolky neudělaly v Plzni ostudu, 

výborně si zahrály a užily si spolu krásný pro-

dloužený víkend při sportu, který je baví.

Pokud byste chtěli své dceři dát šanci, 

aby také něco podobného zažila, přiveďte ji 

na trénink minižaček každé úterý a čtvrtek od 

16 hodin na hřiště ZŠ Glowackého v Bohnicích, 

případně kontaktujte trenérku minižákyň Jit-

ku Janečkovou na emailu sokolkobylisyII@se-

znam.cz nebo na telefonním čísle 604 680 380. 

Další informace se dozvíte také na našich 

webových stránkách www.sokolkobylisy2-mini.

wbs.cz.  -jj-

Hattrick se nekonal, kluci z Kobylis
další ročník Hervis Cupu nevyhráli

Na IV. ročník Hervis Cupu, který 

pod záštitami Městské části Praha 8 

a akciové společnosti Hervis Sports 

uspořádala 19. května FK Admira 

Praha, přijely kvalitní týmy ročníku 

2001 a mladší z celé ČR. Po přiví-

tání členem výkonného výboru FK 

Admira Praha Bedřichem Bedrlíkem 

zahájili naši hosté, starosta Prahy 8 

Jiří Janků a bývalý fotbalový inter-

nacionál, trojnásobný šampion ČR, 

vítěz Ligy mistrů a manažer české 

fotbalové reprezentace Vladimír 

Šmicer, turnaj slavnostním výko-

pem. 

Admiráčtí Tygři začali celkem 

dobře. V základní skupině v pěkném 

utkání remizovali se Sigmou Olo-

mouc, porazili celky Tempa a Bohe-

mians 1905, a nerozhodně skončil 

zápas s Kladnem. Bohužel ve čtvrt-

fi nále prohráli s výbornou Příbramí 

a ve „skupině útěchy” i s Bohe-

mians 1905, kteří tak Admiře vrátili 

porážku ze základní skupiny. A tak 

výhra nad  Kladnem v boji o celkové 

7. místo byla pro kluky z Kobylis už 

jen slabou náplastí. 

Hattrick se nekonal, prvenství 

z předchozích dvou ročníků Admira 

neobhájila. Zlatý pohár si zaslouže-

ně odvezl tým FC Zbrojovka Brno, 

který IV. ročník Hervis Cupu vyhrál. 

Druhou příčku obsadil celek 1. FK 

Příbram a bronzové medaile získali 

kluci z SK Junior Teplice.  -vz- Letošní Hervis Cup vyhráli hráči Zbrojovky Brno

Foto: Vlaďka Zamrazilová

Mladší žákyně Kobylis byly v Plzni osmé Minižákyně se mohly radovat z 11. místa
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Na amsterodamský Ajax Admira nestačila
Velký mezinárodní turnaj fotba-

listů ročníku 2001, který v dubnu 

pořádala Česko-německá fotbalo-

vá škola ve Skalné na Chebsku, 

přinesl velký úspěch týmu praž-

ské Admiry. Kluci z Kobylis se 

v konkurenci dalších dvaadvaceti 

týmů blýskli skvělým vítězstvím. 

Tento výsledek vynesl týmu 

ze skromného pražského klubu 

šanci zahrát si ve Františkových 

Lázních 4. května přátelsky pro-

ti stejně starým klukům Ajaxu 

Amsterdam. Naděje na solidní 

výsledek ale vzaly za své hned 

v první půli, kdy Nizozemci svým 

pražským soupeřům nastříleli 

čtyři branky. Dvě další pak přidali 

ve druhé půli.

„Stačilo mi vidět rozcvičku klu-

ků z Ajaxu před zápasem a bylo 

mi předem jasné, že tohle je jiná 

třída. V této kategorii patříme 

v ČR k úspěšným týmům, o čemž 

svědčí naše výsledky v turnajích 

i v dlouhodobé soutěži zvané mi-

nirepublika, kde se zatím držíme 

mezi čtveřicí nejlepších. Jenže 

na výběr nejlepších kluků z Am-

sterdamu jsme při nejlepší vůli 

a snaze neměli. Už jsem v této 

kategorii viděl hodně týmů, ale 

to, co umějí v jedenácti letech 

hráči Ajaxu, to jsem si snad ani 

neuměl představit. Doma prý se 

běžně utkávají s o dva roky star-

šími soupeři. V každém případě 

bylo utkání s nimi obrovským zá-

žitkem. Pro naše kluky, jejich při-

hlížející rodiče i pro mne a mého 

asistenta Jardu Horáka. Věřím, že 

pár fotbalistů z tohoto týmu může 

hrát za deset let v nizozemské re-

prezentaci, Ligu mistrů či Evrop-

skou ligu,” shrnul zápas, v němž 

Ajax porazil Admiru 6:0, trenér 

admiráků Martin Průša.

Za svou výhru v turnaji, kterou 

si vybojovali právo utkat se právě 

s borci z Amsterdamu, si zaslouží 

parta z Kobylis jmenovité uvedení 

sestavy. Vždyť proti Ajaxu si mož-

ná zahráli admiráci poprvé a taky 

naposled v životě.

I. osmička – brankářka Prej-

sová, hráči - Horák, Stareček, 

Hejnek, Rybín, Matějka, Hájek, 

Novotný;

II. osmička – brankář Doležal, 

hráči – Solazzo, Hajný, Drescher, 

Pronyshyn, Štrobl, Pátek, Švarc.

Po utkání s Ajaxem si to admi-

ráci rozdali ještě s fi nským mis-

trem HJK Helsinky, kterému pod-

lehli těsně 0:1. S mladými Finy už 

sehráli vyrovnaný zápas a při tro-

še štěstí mohli i remizovat. -ap-

Mladí fotbalisté z Kobylis soupeřům z Nizozemska podlehli 0:6.

Je tu opět fotbalová šance pro letošní páťáky
Fotbalový klub Admira Praha otevře ve škol-

ním roce 2012-2013 v kobyliské Základní ško-

le Hovorčovická již potřetí za sebou šestou 

třídu se zaměřením na fotbal.

Admira má status Sportovního střediska 

mládeže a její žákovské týmy díky tomu star-

tují v nejvyšší soutěži naší mládežnické kopa-

né – České lize žáků. Soupeři admiráků jsou 

jejich fotbaloví vrstevníci z Teplic, Ústí nad 

Labem, Slavie, Viktorky Žižkov, Dukly Praha 

a dalších renomovaných klubů – a kobyliští 

mladíci si v ligové konkurenci vedou překva-

pivě dobře.

Nynější žáci pátých tříd zajímající se o fot-

bal mají tedy velkou šanci. Zkvalitňování fot-

balových dovedností je přímo součástí výuky 

a je tu možnost dokonce si splnit třeba i tajný 

sen – zahrát si ligový fotbal. Kluci z Prahy 8 

a blízkého okolí, kteří chtějí chytit příležitost 

za pačesy a především jejich rodiče by neměli 

váhat.  -ap-

Veškeré bližší informace podá ředitelka 
ZŠ Hovorčovická Marta Váňová – telefon 
284 684 758, nebo šéftrenér Sportovního 
střediska mládeže FK Admira Václav Pu-
dil – mobil 728 719 344. 

Foto: Vlaďka Zamrazilová
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Sport

Žáci Základní školy Bohumila Hrabala 
uspěli v McDonald´s Cupu

Do školního fotbalového turnaje 

McDonald’s Cup, který je v tuzem-

sku největší akcí pro kluky a holky 

ve věku šest až jedenáct let, se le-

tos zapojili i žáci ze Základní školy 

Bohumila Hrabala.

Družstvo 4. a 5. tříd bohužel 

nepostoupilo do dalších bojů. Lépe 

se vedlo kategorii mladších fotba-

listů. Družstvo 1. až 3. tříd pod ve-

dením Václava Krále s přehledem 

vyhrálo v rámci Prahy 8 a šlo tak 

dál do kvalifi kace o krajské fi nále, 

ze které bez porážky postoupilo 

do fi nále Prahy.

V prvním ze dvou pražských 

fi nálových krajských turnajů roz-

dělených do dvou dnů 16. a 17. 

května v Generali Areně AC Sparta 

na Letné pak hráči z Libně obsadili 

třetí místo. -red- Úspěšní hráči ze ZŠ Bohumila Hrabala s trenérem Václavem Králem

Výstavba dvou nových tenisových kurtů v areálu tenis Ládví skončila. Od konce května tak zá-

jemci mohou hrát již na šesti antukových kurtech. Více informací se dozvíte na www.tenisladvi.cz 

nebo na telefonním čísle 604 698 500.

Zájemci se stále ještě mohou přihlásit na prázdninové příměstské kempy s angličtinou, které 

pořádá Tenisová škola ESO. Kempy probíhají od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, jsou určeny 

pro děti od čtyř do čtrnácti let. Kempu se mohou zúčastnit i děti, které tenis nikdy nehrály. Bližší 

informace a termíny najdete na www.tseso.cz. -red- 

Tenis Ládví může nabídnout 
další dva antukové kurty

Tento časopis distribuuje 
Česká pošta, s. p. 

V případě, že Vám nedošel 
do schránky, 

nebo jste jej obdrželi pozdě, 
stěžujjte si u svého pop šťáka.
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Pozvánky

Č E R V E N   2012

Otevírací doba: 
Po 13:30-15:30,18-21/ St 17 - 19/Čt 13:30-15:30, 17-19/
St  6. 6. 4:45 – 7:00 přechod Venuše přes Slunce!!!

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 
18. 6. Petr Adámek: LETNÍ OBLOHA – souhvězdí, 
 zajímavé úkazy a objekty.

POŘADY (fi lm. večery) v pondělí 25. 6. od 18:30.
Sluneční soustava 

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt 13:30-15:30/ St, Čt 17-19/ Čt 28.6. 22-23/ Ne 14-16. St 
6. 6. 4:45 – 7:00 přechod Venuše přes Slunce. 
Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
 Venuše – ve druhé polovině června
Noční obloha: Měsíc, Saturn, dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
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 St a Čt 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané  
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 vý-
pravy. Vstupné: 30,-Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 
a objednávky na č. 283 910 644.
POŘADY pro mládež St 13. 6. a 27.6. v 15:00
Pohyby Země a čas

POHÁDKY pro nejmenší Ne 24. 6. v 10:15
Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11 – 12 pozorování Slunce příp. Venuše.

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč
 mládež 25,- Kč 30,- Kč
 senioři  40,-Kč  50,-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

Otevíráme poradnu pro občany - v červnu každé 
úterý od 17 do 18:30 hodin v Zenklově 27, Praha 8. 
Na vaše otázky v oblasti zdravotní a sociální péče, 
životního prostředí a práv občanů bude odpovídat 
profesor Karlovy univerzity. Občanské sdružení 
OSM.
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Nově narozené děti

Jubilea

KVĚTEN 2012

Dne 24. května 2012 oslaví 60 
let společného života manželé 
Zdeňka a Jaroslav Formáč-
kovi z Kobylis. Pevné zdraví, 
dobrou náladu a radost ze živo-
ta přejí do dalších let děti Ivana 
a Jaroslav s rodinami. 

ČERVEN 2012
Kieleová Marie 

Dne 18. června oslaví své 80. narozeniny 
Anežka Svárovská. Hodně štěstí a zdraví přejí 
Zencelidesovi a Marta.

Dne 15. června osla-
ví výročí zlaté svatby 
Josef a Jindra Miláč-
kovi. S přáním hodně 
zdraví a štěstí do dal-
ších společných let při-

chází Marek, Martin, Štěpán, Eliška a Eva.

Dne 14.června 2012 
oslaví své 80. naro-
zeniny naše milova-
ná maminka, babička 
a prababička Emílie 
Cacková.Přejeme jí 

vše nejlepší, hodně zdraví a spoustu vitality 
do dalších let. Dcera Miloslava, vnoučata Jir-

ka, Hanka s Alešem, Tomáš s Kristínou a pra-
vnouček Tomášek. 

Dne 24. června 2012 se dožívá 
krásných 85 let naše maminka 
a babička paní Helena Slačál-
ková. Hodně zdravíčka, poho-
dy a dobré nálady do dalších 
let přejí dcera Vilma, zeť Jiří 
a vnuk Radoslav.

LEDEN 2012

Bulanová Eliška 
Diviš Jan

Hübnerová Aneta
Neubert Richard

ÚNOR 2012

Kotoučová Izabela
Marx Michael Jiří
Musilová Anna
Nacherová Valentina
Pantofl íček Jiří
Procházková Veronika
Rambousek Jan

Šímová Markéta

BŘEZEN 2012

Brümmer Tomáš

Glaserová Sofi e
Malý Prochor Karel

Kraus Matyáš

Laura Benedikta Krištof

Mála David

Machotka Martin
Middeldorp Jonas Albertus
Němcová Antonie

Pokorní Kristián 
a Benjamín

Straníková Tereza
Švadlenková Lenka

Vernerová Magdaléna

DUBEN 2012

Berger Antonio
Cikán Tomáš

Dolanská Adéla
Eisnerová Adéla
Ebenlendrová Adéla
Nebel Sebastian
Sadílková Monika

Škotko Petr

Steinbauerová Tereza
Stibor Tomáš
Skrčená Sofi e
Sýkora Vendelín

Zýková Karolína

KVĚTEN 2012

Bouda Vojtěch
Johánková Ema

Klimánek Tadeáš

Kristýna Mücke

Výročí

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

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

Luštěte o ceny!

Znění tajenky z minulého čísla: Jarní výstadba stromů

Pět výherců již obdrželo dvě víkendové vstupenky na festival Mezi ploty, který 
se uskutečnil poslední květnový víkend. 

Správné znění tajenky z červnového čísla nám zašlete nejpozději do 
30. června 2012 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte na-
psat svoji adresu a telefonní kontakt. 

Deset vylosovaných výherců obdrží perma-
nentní VIP vstupenku na Karlínské fi lmové 
léto 2012 (platí pro dvě osoby na všechna 
představení). 
Karlínské fi lmové léto probíhá v termínu 
od 19. června do 9. září 2012 v Letním kině 
Regina, Hybešova 10, Praha 8 – Karlín. 

Sudoku (těžká)
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Inzerce

MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKO-
VÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. 
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93, www.
malir-zenisek.cz.

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

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, pá-
trání po osobách. Tel.: 
602 35 44 88, www.sluzbysoukro-
mehodetektiva.cz.  

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

KOUPÍME st. šperky s brilianty 
i bez nich, zlaté mince a stříbr-
né předměty. Obrazy lokomotiv, 
aut od Ronka a Kreibicha, obr. 
žen od Košvance, moře: Svobo-
da a díla od Barneta atd. Výkup 
út a čt dopol. nebo po t. dohodě: 
283 89 33 34, 604 47 77 71.

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

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy, výhod-
né ceny. Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI, 
DĚTI. Stříhání bez mytí 60 Kč, 
dámy od 75 Kč. Dúchodci a ženy 
na mateřské – 10%. Praha 
8 – Čimice, Okořská 38. Tel.: 
233 55 66 12, 606 752 053, www.
kadernictvi-mvasickova.cz.

LEVNĚ ÚKLIDOVÉ, MALÍŘSKÉ, 
STAV. A ZAHRADNICKÉ PRÁCE.  
Tel.: 604 51 22 97. 

KOUPÍM BYT v Praze 2+kk 
nebo 3+1. Platba hotově. Tel.: 
607 11 04 77.

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

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.  
Masáž klasická, čínská meridiáno-
vá, měkké techniky, baňkování, 
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.: 
732 26 20 10.

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-

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

Pronajmu 3kk v Bohnicich, tel.: 
608 964 309.

OPRAVY PRAČEK TEMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Tel.: 775 19 73 09.

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

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ 
STROMŮ. ZAHRADY. Tel.: 
606 66 22 23, 723 89 95 61. 

SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma 
či v kanceláři. Poradíme, přijede-
me, opravíme. Tel.: 222 76 97 74. 
www.vyjezdovyservis.cz. 

ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚ-
NÝ NÁBYTEK MOKROU METO-
DOU profi  stroji Kärcher od roku 
2008. Domácnosti i fi rmy. Cena 
od 15 Kč/m2. Větší plochy do-
hodou. Doprava Praha 8 ZDAR-
MA. www.cistimekoberce.cz. Tel.: 
777 71 78 18.

KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů. Tel.: 
604 81 06 63. P. Nestarec Dis. Tel.: 
776 19 13 07, Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.

PODLAHÁŘSTVÍ – PRODEJ 
A ODBORNÁ POKLÁDKA (PVC, 
koberců, plovoucí dřevěné podlahy 
atd.). Zakázku bezplatně zaměří-
me a provedeme cenovou nabídku. 
Tel.: 734 38 14 14.

HODINOVÝ MANŽEL. Drobné 
i větší opravy a řemeslnické prá-
ce v domácnosti. Precizně. Tel.: 
775 50 76 00.

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

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

!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮS-
TALOSTI, SKLEP či půdu. Likvida-
ce odpadu. Tel.: 777 22 78 40. 

PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPE-
NÁŘ – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 93 70 32. Vladimír Ty-
meš.

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, HODINOVÝ 
MANŽEL, spokojenost zaručena. 
Tel.: 608 44 05 51. 

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%. Tel.: 
604 20 77 71.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MAR-
KÝZY, GARNÝŽE, shrnovací 
dveře, čalounění dveří,silikon. 
těsnění, malování. Petříček, tel.:  
606 35 02 70, 286 88 43 39.

HLEDÁME PRONÁJEM BYTU 
v Praze a okolí pro 2 osoby, možno 
garsonka - 3+1 do 14000Kč včetně 
poplatků dle velikosti a stavu bytu. 
Tel.: 605 84 50 88, 220 80 62 45.

NABÍZÍME PRONÁJEM DVOU 
BYTŮ v Praze 8, 1+kk za 8500Kč 
a 2+kk za 10000Kč měsíčně. Ceny 
jsou včetně poplatků i energií. Tel.: 
777 02 01 80.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? Tel.: 
606 91 02 46. 

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25, 
Praha 8. Módní návrhy dámského, 
pánského oblečení, skupiny, opra-
vy. Tel.: 739 09 15 03. www.krej-
covstviivana.cz. 

DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET 
PRODEJE. Velký výběr českých 
hraček pro holčičky a kluky najdete 
v naší specializované prodejně Pra-
ha 8, Ořechová 5 /proti Ďáblické-
mu hřbitovu/. Tel.: 604 28 77 94, 
www.inna.cz. 

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA, mon-
táž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE + štukování , stěr-
kování. Tel.: 606 22 73 90, jsaifrt@
seznam.cz.   

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

INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el.ohřívačů, připojení praček, 
myček, vodoměrů, kohoutů včet-

ně dodání. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. E-mail: rothen-
berg@centrum.cz. 

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

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

KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČ-
STVÍ, NÁTĚRY, STŘECHY. No-
votný. Tel.: 605 35 06 65. www.
strechyjarnov.cz. 

PSÍ SALON – KOMPLETNÍ 
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN 
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání, 
trimování. Praha 8 – Ďáblice (na-
proti Ďáblickému hřbitovu), ulice 
Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56, 
www.strihanipsu-praha.cz.

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

KOUPÍM BYT V PRAZE, stav ne-
rozhoduje, vyplatím dluhy, zapla-
tím privatizaci. Zajistím bydlení 
nebo výměnu. Tel.: 775 73 38 17. 

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ  KOBER-
CŮ a čalouněný nábytek. Tel.: 
604 71 17 50.

KOUPÍM FELICII nebo jiné auto 
do 5000,-, i nepoj. 602 123 253.

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT V PRA-
ZE. Preferuji P 8, 9, min. 65m2, 
na stavu nezáleží, dluh nebo exe-
kuce nevadí, RK ne, spěchá. Tel.: 
774 72 07 52, 604 84 67 56. 
Mgr. Ignatoková.

20 KM OD PRAHY 8, U STA-
RÉ BOLESLAVI prodám 2 sta-
veb. parcely 1.200 m2, cena 
800,- Kč/m2. Tel.: 602 21 50 14, 
602 31 22 12.  

PEDIKURA ĎÁBLICKÁ 736. Tel.: 
776 55 70 04. 

SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, 
DVEŘÍ, renovace kuchyňských 
linek, montáž a výroba ná-
bytku, opravy nábytku. Tel.: 
774 44 34 85. 

INSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁŘ-
STVÍ, MONTÁŽ A OPRAVY te-
pelných zařázení, rozvody vody, 
topení, kanalizace a odpadu. Tel.: 
774 38 08 04, 773 11 10 85, 
e-mail.: mtarabey@email.cz. 
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HLEDÁM KOMPLETNÍ DOUČO-
VÁNÍ OD ZÁŘÍ pro 8. třídu. Kaž-
dý den po škole – lokalita Bohnice. 
Tel.: 602 489 380.

DOUČOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, MA-
TEMATIKY A IT SOŠ, www.vach-
tova.cz.

HODINOVÝ MANŽEL. Provedu 
práce elektro, voda a další. Mám 
40 let praxe na rekonstrukcích 
bytů. Tel.: 602 36 61 35. 

IZOLATÉRSTVÍ PLOCHÝCH 
STŘECH, provádíme kontro-
ly, opravy a pokládky plochých 
střech, balkonů, teras a garáží 
fóliovým sastémem z PVC protan. 
Tel.: 607 90 54 00, 606 82 55 18, 
739 21 81 08.

PRÁZDNINOVÁ SLEVA 30% 
na všechny masáže – platí v čer-
venci a srpnu 2012 – MASÁ-
ŽE LÁDVÍ. Tel.: 284 688 918, 
608 056 067.  

ZAHRADY – navrhujeme, realizu-
jeme a udržujeme. Budujeme zá-
vlahové systémy. www.zahradyre-
vit.cz. Tel.: 604 92 80 69.

NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ 
SLUŽBY všeho druhu v prostře-
dí Vašeho domova dle Vašich ča-
sových možností. Volejte. Tel.: 
774 90 11 93. 

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, da-
ňové evidence, mezd, daní. Rych-
le, spolehlivě, cena dohodou. Tel.: 
222 96 84 88, 721 83 19 88, ha-
rantovahana@seznam.cz. Jirsíkova 
č. 7, Praha 8.

STAVEBNÍ DOZOR, rekonstruk-
ce, výstavba, zateplení. Tel.: 
222 96 84 88.

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GAL-
VANICKOU ŽEHLIČKOU pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní 
za zaváděcí cenu 600 Kč. Karlín. 
Kontakt. 602 28 84 44. 

ČALOUNICTVÍ, MATRACE 
NA MÍRU, KOŽENKY, POTAHO-

VÉ LÁTKY, MOLITANY a ostatní 
čalounické potřeby, Kotlaska 16, 
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00, 
14.00 – 18.00. Tel.: 284 82 21 81.

MASÁŽE OD MASÉRA: záda 
40 min. 200 Kč, celková 60 min. 
250 Kč, 90 min. 350 Kč. Tel.: 
602 87 68 64.

PRONAJMU GARÁŽ v ul. Na Lá-
dví. 1500,- Kč měsíčně. Tel.:608 
93 82 22.

www.strechy-mares.cz, info@
strechy-mares.cz. Tel.: 777 85 88 00.

SEVERNĚ OD PRAHY 8 v obci 
Zdiby prodám parcelu na RD, 
773m2, cena 1350,- Kč/m2. Stavba 
za 4 roky. Tel.: 602 312 212.

MÍSTNÍ-MALÍŘ, LAKÝRNÍK, 
SÁDROKARTONÁŘ, zednické prá-
ce, pokládka koberců a lina, údržba 
bytů. Tel.: 776 567 904.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, čištění koberců a ča-
loun. nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680. 

MASÁŽE LÁDVÍ – klasické, lávo-
vými kameny, svíčkou, medové, 
manuální, lifting obličeje, celuli-
tida, baňky. Tel.: 284 68 89 18, 
608 056 067. 

NABÍZÍME PŘESTAVBU OSOB-
NÍCH AUTOMOBILŮ PRO SPA-
LOVÁNÍ E85 za bezkonkurenční 
cenu. Vhodné pro téměř veškeré 
spalovací motory s počtem vál-
ců 1 - 6. Úspora paliva cca 28%. 
Cena E85 na čerpacích stanicích 22 
- 25 Kč/l. Více informac zašleme 
mailem: guera@centrum.cz. Tel. 
608 608 192.

ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN – 
SALON BOHNICE, nově otevřeno. 
Stříhání, koupání, trimování (15 let 
praxe), www.salonpelisek.cz, Vra-
tislavská 389 (u Odry). Objednání 
na tel. 608 535 892.  

KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY, SE-
KÁM. Tel.: 603 833 107.

NOVĚ OTEVŘENÝ FOTOATELIÉR 
Thámova 2, Karlín (u tunelu). www.
foto-felli.cz. Tel.: 724 92 97 65. 

PRONÁJEM 2+kk, 4 lůžka vč. 
zařízení, úklid, energie, internet, 
parkování v ceně, recepce 24 hod. 
Kauce 10 tis. Cena dohodou. Kon-
takt: 733 69 07 68. 

KOUPÍM – ZAPLATÍM AŽ 
200.000 Kč (dle místa) za kousek 
oplocené zahrady (nebo dvora) 
o velikosti cca 50m2, oddělím plo-
tem, vybuduji vlastní vjezd v Ko-
bylisích a okolí (pouze v obydlené 
zástavbě). Tel.: 604 210 965.

20 KM OD PRAHY, U STARÉ BO-
LESLAVI prodám 2 stavební par-
cely 1200 m2, cena 750 Kč/m2. 
Tel.: 602 312 212, 602 215 014.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
v objektu Trojská 38 levně. Tel.: 
728 952 643.

HLEDÁTE VLASTNÍ PODNIKÁ-
NÍ? Chcete stabilní zdroj příjmů? 
Vydělávejte jednoduše s námi! 
kontaktujte nás. Tel.: 844 666 777, 
602 659 849.

LASEROVÁ KOSMETIKA, kom-
pletní ošetření pleti, speciální 
pleťové masky, úprava a barve-
ní obočí a řas, depilace obličeje 
a těla, denní večerní a svateb-
ní líčení, ošetření ultrazvukovou 
špachtlí, laserová ošetření. Za za-
jímavé ceny lze objednat v kos-
metickém studiu Lucie Líbalové 
v ulici Libeňská 44 Praha 8, tel.: 
777 305 965. 

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda 
+ šíje 250 Kč. Tel.: 737 717 719.

ÚČETNICTVÍ PRO BYTOVÁ 
DRUŽSTVA, 15 let praxe. Tel.: 
604 764 444.

HODINOVÝ MANŽEL – profe-
sionální pomocník pro opravy, 
montáže, údržbu a další pomoc 
ve Vaší domácnosti, na zahra-
dě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 
736 14 09 42.

MILU – MALU www. milu-malu.
cz Galvanická žehlička 250,- Kč při 
koupi 4 procedur najednou. Tel.: 
728 915 804.

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER na klíč. Spolehlivá fi rma – 
reference spokojených zákazníků. 
Více na www.koupelny-v-praze.cz.  
Tel.: 774 408 123.   

PRONAJMU GARÁŽ v ul. Písečná. 
Tel.: 604 781 055.

PRONAJMU GARÁŽ ve Frý-
dlantské 1000,- Kč/ měsíc. Tel.: 
604 179 481. 

SEKÁNÍ TRÁVY A JEJÍ LIKVI-
DACE pro fi rmy, domácnosti a SVJ. 
Tel.: 724 006 275. www.posekany-
travnik.cz. 

ÚKLIDOVÁ FIRMA, mytí oken, 
úklid po rekonstrukci a po malová-
ní. Tel.: 724 006 275. www.chci-
uklidit.cz. 

PRONAJMU GARÁŽ v ul. Davídko-
va u Ládví. Tel.: 603 887 643. 

VÝMĚNA BYT 1+1 53m2  Kar-
lín do privatiz. za větší. Tel.: 
724 032 678. 

HLEDÁM SPOLEHLIVOU PANÍ 
s láskou ke zvířatům, k občasnému 
hlídání malého psa. Nejlépe z ob-
lasti Čimic, ale není podmínkou. 
Tel.: 605 591 913. Zn. Za odměnu.

4 km SEVERNĚ OD PRAHY 
8, ve Zdibech, prodám parcelu 
na rod. dům, 956 m2, cena 1400,- 
Kč/m2. www.pozemky-zdiby.cz. 
Tel.: 604 283 865.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8. Osob-
ní či družstevní vlastnictví. Případ-
ný dluh, exekuci či jiný závazek 
vyřeším. Platím ihned. Solidní jed-
nání. 775 688 057.
 
CYKLOTÁBOR NERATOVICE 
1. - 14. 7. Cena: 2900 Kč. Info: 
773 559 731 nebo www.dragonfl y.
cz/tabor.

Inzerce

(Placená inzerce)
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Inzerce

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Pozvánky
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 Koncert osobitého autora tentokrát v beatovém provedení

  1.10.    po Bez náhubku.
  8.10.    po Koncert.
29.10.    po zpívá Jacquesa Brella. 
  5.11.    po Koncert.
19.11.    po

12.6.  út  17.00   

19.6.  út  17.00  

26.6.  út  17.00  

Pozvánky






