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Vážení spoluobčané,
duben je tu a spolu s ním i historicky první 

místní referendum v Praze 8. Za pár dní se 

tak otevřou volební místnosti a budeme roz-

hodovat o osudu heren v naší městské části. 

Ještě jednou bych tedy rád apeloval na vaši 

účast.

Velmi skloňovaným tématem minulého měsíce bylo možné umístění 

pověstného blobu architekta Jana Kaplického na Rohanském ostrově. 

Zkazky a informace, že by zde stavba mohla vyrůst, se průběžně vy-

nořují v médiích poslední dva roky. Jelikož jsem byl sám zvědav, co 

je na tom pravdy a jak to s projektem případně vypadá, setkal jsem 

se s Eliškou Kaplický, vdovou po panu Kaplickém. Jednalo se o schůz-

ku informativní, jejímž cílem bylo seznámit se se skutečnými záměry 

a uvést tak informace z médií na pravou míru. Je třeba zdůraznit, že 

se nejedná o projekt MČ Praha 8 a na rozdíl od původně plánované 

Národní knihovny na Letné by byl financován výhradně soukromým 

investorem. I přesto by v tomto případě bylo vhodné, aby se k tomu 

mohli vyjádřit i občané Prahy 8. Z tohoto důvodu bylo domluveno, že 

bude vypracována maketa plánované výstavby na Rohanském ostrově 

se zakomponovanou stavbou „chobotnice‟, která bude následně vysta-

vena. Nejen obyvatelé Karlína, Invalidovny a Libně si tak budou moci 

na plánovaný projekt udělat vlastní názor a vyjádřit ho.

Závěrem si dovolím upozornit na cyklus právě probíhajících kultur-

ních akcí ke stému výročí narození Bohumila Hrabala. Doufám, že se 

na některé z nich setkáme.

S úctou
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Zpravodajství

Ožije Kaplického blob v Praze 8?
Úvahy, že by Kaplického blob mohl stát na Ro-

hanském nábřeží, opět ožívají. Eliška Kaplický, 

vdova po známem architektovi Janu Kaplickém, 

se sešla se zástupci radnice Prahy 8 a tématem 

bylo eventuální umístění blobu právě na Ro-

hanském ostrově. Hovořilo se také o současné 

a plánované výstavbě na území městské části. 

Pro umístění známé stavby v této lokalitě hovo-

ří i fakt, že by se nacházela nedaleko Karlína, 

který v nedávné době prošel architektonickou 

proměnou. Pokud je v Praze v současnosti mís-

to, kde se stará architektura přirozeně snoubí 

s novou, nachází se právě tam. 

„Idea postavení blobu na Rohanském ostro-

vě se mi moc líbí. Myslím, že může jít o velké 

pozitivum nejen pro občany Prahy 8, ale i pro 

nás, všechny Pražany,‟ prohlásila po schůzce 

Eliška Kaplický. Prostor okolo stavby by podle 

ní mohl stavbě vtisknout nový ráz. „Mělo by 

to být místo pro setkávání různých generací 

společnosti. Změní se funkce a změní se místo, 

půjde o společensko-kulturní záležitost.‟ 

V této souvislosti vznikne maketa návrhu 

budoucí podoby Rohanského ostrova včetně 

blobu, tak aby se veřejnost mohla k záměru 

vyjádřit a sdělit svůj názor. A to přesto, že se 

jedná o záměr soukromého investora.

Vedle komplexu Nová Palmovka, který vy-

růstá v Libni na místě stejnojmenné křižovatky  

a jejímž tvůrcem je známý architekt Josef 

Pleskot, se tak Praha 8 může dočkat další do-

minanty. Z kdysi industriálních částí Prahy 8 se 

postupně stávají dobré adresy. A není se co di-

vit, Karlín se může například honosit cenou za 

nejlepší kancelářskou budovou světa, kterou 

stavba Main Point Karlín získala v roce 2012 

na mezinárodním realitním veletrhu v Cannes. 

Právě Karlín je na rozdíl od jiných čtvrtí, kte-

ré slouží pouze jednomu účelu, se svými byty, 

kancelářemi a restauracemi doslova městem 

ve městě.

Podle starosty Jiřího Janků jsou právě Karlín 

a dolní Libeň lokalitami, jež volají po dotvoře-

ní celého prostoru. „Naštěstí říkanka o Karlí-

nu a Libni zdaleka se vyhni již pár let neplatí. 

Tyto zanedbané čtvrti se během posledních 

let mění v oblíbené místo pro bydlení, zábavu 

i práci. Důkazem toho jsou i rostoucí ceny ne-

movitostí,‟ dodal Janků. -jh, hš-

Takto by mohl 
vypadat blob 
na Rohanském 
ostrově

Eliška Kaplický 
(vpravo) se 
na Libeňském 
zámku setkala 
se starostou 
Prahy 8 Jiřím 
Janků a jeho 
zástupkyní 
Vladimírou 
Ludkovou
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Radnice  
nezvyšuje nájmy
Radnice Prahy 8 neuplatní nárůst 

nájemného v nebytových prosto-

rech podle indexu spotřebitelských 

cen zveřejňovaného ČSÚ, který 

za rok 2013 činí 1,4 procenta. 

„Ani v letošním roce nezvedne-

me nájemné. Není vhodná doba, 

podnikatelům ponecháme stávající 

podmínky,‟ uvedl zástupce staros-

ty Prahy 8 Ondřej Gros. Podobně 

tomu bude i u obecních bytů. 

Nájemné za nebytové prostory 

nezvýšila MČ Praha 8 s ohledem 

na přetrvávající krizi ani v loňském 

roce. -hš-

Parkování na střeše 
garáží v Lodžské 
nechceme, řekli radní
Vedení osmé městské části nesou-

hlasí s projektovou dokumentací 

k rozšíření parkovací plochy na 

střeše objektu stávajících podzem-

ních garáží v Lodžské ulici v Boh-

nicích. „Uvažované parkování na 

střeše stávajících garáží by zhoršilo 

životní podmínky v desítkách bytů, 

jejichž okna by směrovala přímo na 

parkovací plochu. S tímto nemůže-

me souhlasit, ze všech sil budeme 

hájit zájmy občanů. Ostatně je 

to již čtvrté negativní stanovisko 

k tomuto záměru od roku 2011,‟ 

sdělil starosta Jiří Janků. Změna by 

měla umožnit vznik čtyřiačtyřiceti 

parkovacích míst. -hš-

Anketa Nejlepší  
na osmičce pokračuje
První kolo ankety Nejlepší na 

osmičce, ve které občané hodnotí 

poskytovatele služeb, poslední-

ho března skončilo. Od začátku 

dubna ale odstartoval další ročník 

této ankety. Občané tedy mohou 

hlasovat dál, tentokrát již jen pro-

střednictvím internetové stránky 

www.nejlepsinaosmicce.cz. -tk-

KrátceChystané zateplení  
KD Ládví ušetří miliony
Městská část Praha 8 se chystá 

snížit energetickou náročnost 

Kulturního domu Ládví. K tomu 

účelu už požádala o dotaci z ev-

ropského Operačního programu 

Životní prostředí a podle odhadů 

se díky této rekonstrukci ušetří 

na vytápění téměř milion korun 

ročně.

Radnice počítá s kompletní re-

konstrukcí fasády, výměnou oken 

a novým zateplením střechy. 

Podle předběžného plánu by měly 

stavební úpravy začít ve druhé 

polovině letošního roku. Nového 

zevnějšku se budova dočká do 

konce první poloviny roku 2015.

„Kulturní dům Ládví by se po 

Krakově měl stát další budovou 

ve vlastnictví městské části, kte-

rá se konečně dočká významné 

rekonstrukce. Jeho provozování 

pak v budoucnu bude mnohem 

výhodnější pro městskou po-

kladnu. Úspora nákladů je vyčís-

lena na skoro 4,7 milionu korun 

v průběhu pěti let od dokončení 

rekonstrukce, což jsou rozhodně 

nezanedbatelné prostředky, kte-

ré budeme moci využít například 

na modernizaci vnitřních prostor 

kulturního domu,‟ představi-

la plány radní Prahy 8 Markéta 

Adamová.  

Předběžné náklady na zatep-

lení se odhadují na necelých  

40 milionů korun. 

„Zatím jsme ve fázi, kdy při-

pravujeme s projektantem a ar-

chitektem projektovou doku-

mentaci a rozpočet. Po finanční 

stránce se v této chvíli jedná jen 

o odhady a vše se bude odvíjet od 

toho, jaký bude návrh architekta 

a jestli získáme dotaci z EU. V pří-

padě, že dotace bude přidělena, 

pak bychom museli dokončit re-

konstrukci nejpozději v létě roku 

2015,‟ doplnila vedoucí Odboru 

evropských fondů a dotační poli-

tiky Věra Kohoutková. -red-

Referendum o nulové toleranci 

hracích automatů se nezadrži-

telně blíží. K urnám půjdeme 

již 12. dubna. Hlasovací míst-

nosti budou otevřeny od osmé 

do dvacáté hodiny. Výsledky 

referenda budou k dispozici již 

další den.

„Chtěl bych opět vyzvat ob-

čany, aby přišli. Pro osmou 

městskou část to bude premi-

éra, místní referendum se na 

jejím území uskuteční vůbec 

poprvé. Nepodceňte, prosím, 

účast a přijďte vyjádřit svůj 

názor na herny,‟ prohlásil sta-

rosta Prahy 8 Jiří Janků.

Podle něj radnice osmého 

obvodu dělá v propagaci refe-

renda vše, co je v jejích silách. 

„Rozjeli jsme masivní kampaň 

na lavičkách, rozdáváme le-

táky do schránek, žákům ve 

školách, založili jsme k tomuto 

účelu i speciální internetovou 

stánku. Samozřejmě informu-

jeme i na webu Prahy 8,‟ sdělil 

starosta. 

O uskutečnění referenda 

rozhodli zastupitelé na své 

únorové schůzi, a to na základě 

návrhu Miroslava Korandy. Pro 

byli zástupci jak koaličních, tak 

i opozičních stran.   -jf-

Radnice rozjela masivní  
propagaci referenda

Lidé se o konání referenda 
dovídají v podstatě  
na každém kroku 

Kulturní dům Krakov má již zateplení za sebou

Fo
ta

: 
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Příklady letošních investičních akcí 
n Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí (z r. 2013)

n Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů 

n Revitalizace parku na nám. Dr. Václava Holého (z r. 2013) 

n Rekonstrukce pěších cest ve vnitrobloku Chabařovická (z r. 2013)

n Revitalizace parku Pod plynojemem 

n Rekonstrukce prostranství před KD Krakov 

n Výstavba Domu sociálních služeb II. (z r. 2013) 

n „Bezpečná OSMIČKA‟ – městský kamerový systém 

n Úprava pěších cest v ulicích Hnězdenská a Glowackého 

n Rekonstrukce koupaliště Ládví (z r. 2013 )

Radnice nesouhlasí s návrhem 
stavebních předpisů

Letošní rok bude  
ve znamení investic

Vedení osmé městské části zaslalo na 

pražský magistrát vyjádření k obec-

ným požadavkům na využívání úze-

mí a technické požadavky na stavby 

v hlavním městě (Pražské stavební 

předpisy). „Jde o další materiál, kte-

rý se týká plánování a rozvoje města, 

a opět máme zcela zásadní připomín-

ky. Při schválení čekají Prahu 8 jen 

komplikace,‟ sdělil starosta Jiří Janků.

Radnice osmého obvodu podle něj 

má k materiálu několik připomínek, 

tři považuje za zcela zásadní. Mezi ně 

patří změna § 24, který by znamenal 

další zahušťování stávající zástavby. 

„Proto požadujeme zachování vzdá-

leností mezi stavbami dle platné vy-

hlášky,‟ řekl starosta. 

Další změna, tentokrát § 32, by měla 

umožnit snížení počtu parkovacích stá-

ní v rámci nové výstavby. Také v tomto 

případě radnice požaduje zachování 

stávajícího stavu. „Této změně vůbec 

nerozumím. V současné době přece 

není možné stavět a přitom si neza-

jistit dostatečné množství parkovacích 

míst,‟ zlobí se Janků. Poslední zásad-

ní připomínka se týká § 52. „Pokud by 

za centrum města a historickou část 

bylo vyhlášeno i území Městské části 

Praha 8, nebylo by možné v budoucnu 

řešit případné zvýšené hlukové zátěže 

z provozu na stávajících komunikacích. 

To by se týkalo například oblasti Boh-

nic a Čimic po zprovoznění další části 

silničního okruhu,‟ dodal starosta. -hš-

Radnice osmého obvodu 

v letošním roce vynaloží 

přes miliardu korun na in-

vestice do rozvoje Prahy 8. 

Důvodem je i přesun akcí 

z loňského do letošního 

rozpočtu. Investice půjdou 

nejen do zlepšování veřej-

ného prostoru a služeb ob-

čanům, ale i do úsporných 

projektů, jako je například 

zateplování obecních ob-

jektů. „Snažíme se volit naše investice 

tak, abychom nejen zvyšovali životní 

komfort lidí, ale myslíme 

i do budoucna. A to na-

příklad výdaji do ener-

getických úspor, které 

následně přinesou nema-

lé prostředky,‟ prohlásil 

zástupce starosty Prahy 8 

Michal Švarc. 

Letošní rozpočet schvá-

lili zastupitelé osmé 

městské části na svém 

únorovém zasedání. Po-

čítá s vyrovnaným hospodařením na 

úrovni 1,77 miliardy korun. -red-

 Měsíčník Osmička pro mobilní telefony 

Stáhněte si v AppStore nebo v Google Play aplikaci  
pro prohlížení měsíčníku Osmička na mobilních 
zařízeních. Stačí zadat heslo „měsíčník Osmička‟ 
v obou mobilních obchodech.

 Elektronická verze měsíčníku Osmička

Elektronická verze Osmičky  
má všechny výhody, které spočívají  
v jednoduchosti čtení časopisu. 

http://www.mesicnikosmicka.cz/

 WEB Prahy 8 i ve vašem mobilu

Od července 2013 můžete obsah webových stránek 
Prahy 8 pohodlně prohlížet na svých mobilních 
zařízeních. Mobilní verze nabízí veškerý obsah 
stávajících stránek v upravené a přehledné podobě.

http://m.praha8.cz

 Zeptejte se a hlášení závad

Prostřednictvím této služby může návštěvník stránek 
položit dotaz z oblasti bydlení, dopravy, kultury, 
obecního majetku, sociální problematiky, školství, 
webových stránek a životního prostředí. Příslušný 
odbor se postará o řešení dotazu, případně doporučí 
jak dále postupovat a na koho se obrátit.

http://www.praha8.cz/Zeptejte-se

 Závady a nedostatky

Služba Závady a nedostatky. Komu záleží na 
udržování čistoty a veřejného pořádku a chce přispět 
k rychlejšímu a efektivnějšímu odstranění závad na 
zařízeních v majetku města a urychlit odstranění 
nedostatků, může zaslat fotografii se stručným 
popisem problému či závady (nahlásit je možno např. 
rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu, 
zaparkovaný vrak automobilu apod.)

http://www.praha8.cz/Zavady-a-nedostatky

 SMS Infokanál

Díky SMS Infokanálu jsou k službě přihlášení obyvatelé 
osmého obvodu pravidelně a zdarma informováni 
o aktuálním dění na území Prahy 8 a tématech 
týkajících se jejich okolí. Službu mohou zvláště ocenit 
ti, co nemají osobní počítač s připojením k internetu.

http://www.praha8.cz/SMS-infokanal-Praha-8

 Videozáznamy zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8

Už více než rok je možno sledovat jednání 
zastupitelstva Městské části Praha 8 v přímém přenosu 
on-line. Nyní můžete jednání zastupitelů sledovat  
i ze záznamu. 

http://www.praha8.cz/Online-zastupitelstvo.html

?
Víte, že máte  
k dispozici tyto  
elektronické 
služby 

Místostarosta  
Michal Švarc 
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Komunikace lidí s úřadem se zjednoduší
Radnice Prahy 8 připravila pro-

jekt, který zlepší elektronickou 

komunikaci s občany. Ještě letos 

budou spuštěny první aplikace 

projektu – on-line objednávání, 

on-line komunikace občanů s vy-

branými pracovišti úřadu pomo-

cí instant messagingu a on-line 

komunikace pro neslyšící občany 

s možností tlumočnické služby po-

mocí video konferenčního hovoru. 

Lidé se také dočkají rozšíření bez-

platného Wi-Fi internetu na důle-

žitých veřejných prostranstvích  

a veřejných místech.

„Systém má dvě roviny. V jedné 

umožní komunikaci s úřadem ne-

slyšícím lidem, v druhé urychlí ob-

čanům běžnou komunikaci s úřa-

dem. Po jeho zavedení do praxe 

ušetří oběma stranám především 

čas,‟ vysvětlil radní Prahy 8 Tomáš 

Slabihoudek, v jehož gesci je ob-

last informatiky. Konkrétně v pří-

padě on-line objednávání podle něj 

efektivita výrazně stoupne. „Lidé 

se budou moci objednat přes inter-

net na určitý den a čas u vybraných 

agend, například pro vyzvednutí 

nebo žádost o nový občanský prů-

kaz. Je také počítáno s tím, že sys-

tém pro on-line objednávání se vy-

užije i v nové budově radnice, která 

nabídne variabilnější uspořádání  

a tudíž větší vstřícnost ke klien-

tům,‟ řekl.

Projekt rozšíření dostupnosti in-

ternetových služeb hradí radnice ze 

svého rozpočtu. Zároveň však podá 

žádost o dotaci v rámci Operační-

ho programu Praha-Konkurence-

schopnost, který je podporován 

z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. „Pokud se žádostí uspěje-

me, což budeme vědět v druhé po-

lovině tohoto roku, získáme dotaci, 

která pokryje přes devadesát pro-

cent výdajů na projekt,‟ informo-

vala radní Prahy 8 Markéta Adamo-

vá, která má v kompetenci oblast 

evropských fondů.

Projekt je navržen tak, aby 

v dalších letech umožnil přidávání 

funkcí. „Již v tuto chvíli počítáme 

s ticket systémem pro hlášení zá-

vad, připomínek a dotazů občanů, 

což je jednodušší, než stávající 

řešení přes webové stránky,‟ uve-

dl Slabihoudek. 

V rámci projektu dojde i k up-

gradu stávající sítě free Wi-Fi 

hotspotů Praha 8 na kombina-

ci technologie 2,4 GHz a 5 GHz 

a k vybudování nových hotspo-

tů Praha 8. „Městskou částí po-

skytované bezplatné Wi-Fi bude 

fungovat spolehlivěji. Navíc bude 

dostupné na důležitých veřejných 

prostranstvích,‟ dodává radní Sla-

bihoudek. V praxi to bude zname-

nat například to, že již od letoš-

ního června bude na Karlínských 

farmářských trzích dostupné bez-

platné Wi-Fi. Free Wi-Fi hotspoty 

budou ještě letos umístěny na KD 

Krakov a v Čimicích. -hš-

Internetové stránky Pražských vodovodů 

a kanalizací (www.pvk.cz) začaly nabízet 

detailní informace o aktuálních haváriích. 

V sekci „havárie vody‟ je nyní možné nalézt 

nejen přesný popis zasažené lokality, ale i in-

formace o vlivu havárie na zásobování zá-

kazníků pitnou vodou, o možnosti přistavení 

náhradního zdroje vody a předpoklad, kdy by 

oprava mohla být ukončena. „Pokud má ha-

várie vliv na zásobování vodou, tak se uživa-

teli zobrazí seznam adres s přerušenou nebo 

omezenou dodávkou,‟ uvedl manažer Cen-

trálního dispečinku PVK Jan Záveský. Infor-

mace o přerušení nebo omezení dodávek vody 

se v režimu on-line také zobrazují ve speciální 

aplikaci na Google mapách. Tam jsou k dispo-

zici rovněž zprávy o plánovaných odstávkách 

vody, které obsahují datum, čas a vymezení 

lokality. PVK v roce 2013 opravily 4717 havá-

rií vodovodu, což bylo o téměř pět procent více 

než předloni. Z celkového počtu bylo 1885 ha-

várií vodovodních řadů a přípojek a 2832 havárií 

ostatních zařízení. Výrazně se snížila průměrná 

doba přerušení dodávky jednou havárií, a to 

z deseti hodin a 43 minut v roce 2012 na sedm 

hodin a 56 minut v roce minulém. -jf-

Web PVK nabízí detailní informace o haváriích
Vývoj počtu odstraněných  
havárií na vodovodní síti

4996

2008

4377

2009

3960

2010

4309

2011

4507

2012

4717

2013

Zveme vás na velké derby České fotbalové ligy

20. dubna od 10.15 hodin v Kobylisích

FK Admira 
Praha vs. FK Meteor 

Praha VIII
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Bezpečnost

Radnice s policií zasáhly v Holešovičkách

Zástupci radnice osmého obvodu 

spolu s příslušníky městské policie 

provedli razii ve zdevastovaném 

domě v ulici V Holešovičkách, číslo 

popisné 36, těsně u zastávky au-

tobusu Rokoska. Jedná se o opuš-

těný objekt často využívaný zá-

vadovými osobami, které v okolí 

obtěžují řádné občany. 

„Řada lidí bydlících v lokalitě 

si na tyto jedince stěžovala, tak 

konáme. Není možné, aby na ne-

zodpovědné chování některých 

dopláceli slušní obyvatelé osmé 

městské části,‟ prohlásil radní 

Prahy 8 Václav Musílek, do jehož 

gesce patří bezpečnost.    

V objektu se nacházelo osm 

osob, ani jedna z nich neměla 

trvalé bydliště v Praze 8. Všichni 

tvrdili, že jsou bez osobních do-

kladů, a proto bylo nutné vychá-

zet jen z jejich ústních prohlášení. 

Ani jeden z dotyčných nemá žád-

né příjmy, živí se sběrem a nevy-

užívají žádných sociálních služeb. 

Nejsou evidováni na příslušných 

úřadech práce a nepobírají dávky 

hmotné nouze. Zástupci radnice 

je na místě poučili o způsobu, jak 

postupovat při vyřízení osobních 

dokladů a byla jim nabídnuta kon-

krétní pomoc při kontaktování jim 

místně příslušných úřadů a obsta-

rání potřebných dokladů. Byli také 

vyzváni k urychlenému opuštění 

objektu a informováni o možnosti 

využití služeb charitativních orga-

nizací, zejména co se týká nocle-

hu, hygienického a potravinového 

servisu a využití šatníku.

Odbor výstavby Prahy 8 na 

budovu vydal demoliční výměr, 

podle něj by vlastník nemovitosti 

měl s pracemi začít nejpozději do 

konce letošního dubna. Majitel ob-

jektu již má stavební povolení na 

výstavbu nového domu. -jf-

Specialisté kriminální policie vyšetřující lou-

pežná přepadení dopadli recidivistu, které-

ho podezřívali z minimálně šesti loupežných 

přepadení, podvodů a krádeží. Ty páchal ze-

jména v Praze 8 a jeho oběti byli výhradně 

řidiči taxislužby. 

„Policisté recidivistu usvědčili a dopad-

li díky záznamům městského kamerového 

systému,‟ řekl radní Prahy 8 Václav Musílek. 

„O půl páté ráno, ze kdy záznam je, nikdy 

nebudete mít v ulicích dostatečné množství 

policistů a strážníků. Kamerový systém opět 

prokázal své opodstatnění. Toto je jeden 

z příkladů, kdy systém zafungoval na sto 

procent,‟ dodal. 

V záznamu je vidět, jak si recidivista v ulici 

Novákových vyhlédl vůz taxi. Později na od-

lehlém místě v Praze 9 napadl taxikáře pěst-

mi, vytáhl na něj nůž a požadoval tržbu. Muže 

nechal vystoupit z auta a prohledal interiér, 

přičemž odcizil mobilní telefon a tržbu asi de-

set tisíc korun. Vzhledem k tomu, že obviněný 

se touto činností v podstatě živil, kriminalis-

té vyzývají další přepadené, okradené nebo 

podvedené taxikáře, aby kontaktovali tísňo-

vou linku 158 a skutky nahlásili. -hš-

Kamery pomohly lapit fantoma taxikářů 

Kamera zachytila pachatele,  
jak na Palmovce sedá do vozidla taxi

Moderní kuchyně à la Holešovičky Strážníci zkontrolovali celkem osm individuí „žijících‟ v dezolátním objektu

Razie se zúčastnili i radní Prahy 8 Václav Musílek (vpravo)  
a vedoucí krizového odboru radnice Libor Paulus
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Doprava

Radnice s policií zasáhly v Holešovičkách

Osmá městská část vychází vstříc řidičům 

a jejich požadavkům na možnosti k parková-

ní. Neustále proto navyšuje počet parkovacích 

míst. „Problém s parkováním v celém osmém 

obvodu je palčivý, proto se ho snažíme řešit. 

Kromě přípravy parkovacích zón také prů-

běžně pracujeme na drobných zlepšeních. Ta 

spočívají především v odstraňování zákazů 

zastavení tam, kde nejsou nezbytně nutné, či 

ve změně režimu parkování například částeč-

ným stáním na chodníku tak, aby bez omeze-

ní chodců mohlo dojít k navýšení parkovacích 

míst,‟ vysvětlil místostarosta Prahy 8 Michal 

Švarc, který je za dopravu zodpovědný.

Řidiči už od loňského roku mohou nechat 

pohodlněji svá auta například v ulici Kotlaska, 

v níž díky úpravám vodorovného dopravního 

značení v okolí mateřské školy došlo k navý-

šení počtu parkovacích míst. Možnost zapar-

kovat na chodníku vznikne i u základní školy 

v ulici Chabařovická. Ve vybraných úsecích 

v ulicích Klapkova, U Třešňovky, U Dětského 

domova, S. K. Neumanna, Na Sypkém, V Me-

zihoří a v ulici Pomořanská v úseku Mazovská–

Mazovská nově mohou (či v nejbližší době bu-

dou moci) řidiči částečně stát na chodníku.

Z míst, kde to šířkové poměry dovolují, se 

postupně vytrácejí i dopravní značky, které 

dříve omezovaly možnosti parkování. Po jed-

nom zákazu zastavení tak zmizelo z ulic Fam-

fulíkova a U Sluncové, takže řidiči mohou stát 

legálně na krajích vozovky, v ulici Krynická 

pak bylo legalizováno často pokutované stání 

přímo na chodníku. Drobných změn dozna-

lo i značení v ulicích Taussigova, Poznaňská 

a Trojská, zákaz zastavení zmizel i v ulici So-

kolovská od ulice Thámova.

 V blízké době chystá Praha 8 zrušit zákaz 

stání i v ulicích Bešťákova a Černého. V uli-

cích Světova, Ke Stírce a Pod Statky plánuje 

umožnit částečné stání na chodníku. Na mírný 

nárůst parkovacích míst se řidiči mohou těšit 

i v ulici V Brance.

„Chápu, že obyvatelé Prahy 8 by rádi zapar-

kovali co nejblíže svého bydliště, a proto ve 

spolupráci s odborem dopravy postupně vyti-

pováváme místa, kde bychom mohli jednodu-

chou změnou značení alespoň trochu pomoci 

k snazšímu zaparkování,‟ doplnil Švarc. 

Pokud máte nápad na další místa, která by 

bylo vhodné zpřístupnit pro parkování, pošlete 

nám je, prosím, na adresu michal.svarc@pra-

ha8.cz, případně volejte přímo místostarostovi 

Michalu Švarcovi na tel. č. 606 035 260. -red-

Značky pomáhají vytvářet parkovací místa

Letošní opravy chodníků začaly dříve
Díky příznivému počasí mohla rad-

nice Prahy 8 pokračovat v opra-

vách chodníků již v březnu. „Jed-

nalo se o třetí etapu chodníkového 

programu financovanou už v loň-

ském roce, kterou provádí Technic-

ká správa komunikací na základě 

naší objednávky za peníze měst-

ské části. Bohužel nejsme majiteli 

ani správci těchto chodníků, tak-

že pokud je chceme mít schůdné, 

můžeme buď čekat, anebo po-

skytnout finanční prostředky je-

jich správci,‟ vysvětlil princip pro-

gramu zástupce starosty Prahy 8 

Michal Švarc. Výběr komunikací 

byl prováděn na základě tipů od 

občanů a s přihlédnutím na potře-

bu zajistit jejich schůdnost.

Dohromady s loňským rokem 

tak došlo k opravě téměř padesáti 

úseků chodníků v Karlíně, Libni, 

Kobylisích i Bohnicích. Chodníky 

se opravovaly v úsecích, kde byl 

nejhorší technický stav, a to jak 

u dopravně vytížených ulic, jako 

například Zenklova, Čimická či Ďá-

blická, tak i v zástavbě, jako třeba 

u ulic Přemyšlenská, Bořanovická, 

Pakoměřická, Na Ládví, Klíčanská, 

V brance, U nádrže, Na přesypu, 

Nad Rokoskou, 

S. K. Neumanna, 

Kubišova, Gabčíkova, 

Pomezní, Pod Kynclovkou, Na 

Dlážděnce, U Pošty, Turnovská, 

Kubíkova, Pomořanská, Řešovská, 

Pod Kotlaskou, Na Štěpnici, Pod 

hájkem, U Školské zahrady, U Ná-

dražní lávky nebo Ke Štvanici.

Chodníkový program pokraču-

je i v letošním roce, místa urče-

ná k opravám jsou už vybrána. 

„Bude to 45 úseků, které chceme 

letos opravit. V tuto chvíli čekáme 

ze strany TSK na koordi-

naci, aby nedošlo ke 

kolizi s plánovaný-

mi výkopy sítí. 

Poté uzavře-

me smlouvu 

a opravy by 

měly proběh-

nout v létě,‟ 

popsal postup 

Švarc. „Až bude 

jejich seznam de-

finitivní, samozřejmě 

ho zveřejníme na internetových 

stránkách. V každém případě dě-

kujeme všem občanům, kteří nám 

přispěli svými tipy,‟ dodal. -red-

V libeňské ulici S. K. Neumanna  
nově mohou řidiči částečně stát na chodníku

Chodník v Pakoměřické ulici  
byl ve špatném stavu (vpravo), takto vypadá nyní 

Fo
to

: 
ve

rp
a



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

10 duben 2014

Pozvánka



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

11duben 2014

Životní prostředí

Ďáblické sídliště mění tvář
S nástupem jarního počasí se naplno rozeběhly 

stavební i zahradní práce. Nejinak tomu je na 

ďáblickém sídlišti, kde se objevují nové stromy 

i chodníky.

V polovině března se zahájily stavební práce 

ve vnitrobloku ulic Chabařovická, Tanvaldská 

a Střekovská. Jedná se o kompletní opravu 

pěších cest ve zmíněné lokalitě. Po odstraně-

ní původního živičného povrchu a obrubníků 

bude následovat zbudování a zhutnění pod-

kladních vrstev, položení betonové zámkové 

dlažby a usazení nových obrubníků. „V rámci 

oprav dojde také k mírnému zvýšení pěších 

cest a obrubníků tak, aby bylo zamezeno při 

deštích možnému splavování zeminy z přiléha-

jících pozemků,‟ informoval starosta Prahy 8 

Jiří Janků. Součástí oprav bude obnovení a na-

pojení tří kanalizačních vpustí.

Na sídlišti rovněž probíhají i viditelné za-

hradnické práce. Jedná se například o výsad-

bu dřevin a keřů na dětském hřišti v Burešově 

ulici, kde se nově objevily tři sakury. Následně 

budou vysazeny keře jako podrost dřevin. Vý-

sadba je umístěna ve středové části dětského 

hřiště tak, aby bylo v budoucnu docíleno zvý-

šeného zastínění hřiště. Dalším krokem bude 

umístění laviček.

V současné době se zpracovává návrh na 

další výsadby dřevin, konkrétně se jedná o lo-

kalitu v Červenkově ulici a parku v Bínově ulici. 

Tam nové stromy nahradí dřeviny pokácené 

z důvodu nevhodného stanoviště. Jako náhra-

da se v místě objeví dřeviny s nižším vzrůs-

tem.

V minulých dnech byly z bezpečnostních 

a hygienických důvodů v blízkosti takzvaného 

jezírka odstraněny jalovce. Jednalo se o více 

než 150 m2 keřového porostu rostoucího těs-

ně u pěší komunikace a zasahujícího do vý-

hledu chodců. V prostoru se zdržovalo velké 

množství hlodavců, byl tam také znemožněn 

úklid odpadků, které se v nepropustných ke-

řích shromažďovaly. Úprava těchto dřevin re-

dukčním řezem je nevhodná jak z estetického 

hlediska, tak i z bezpečnostních důvodů. Místo 

ale nezůstane prázdné, po jeho vyčištění ho 

zkrášlí vhodnější keřový porost. -vk-

Ve vnitrobloku v Chabařovické lidé získají zcela nové cesty Hřiště v Burešově ulici zdobí tři nové sakury

Po odstranění 
jalovců u jezírka 
dojde k úpravě 
pozemku, 
odstranění 
kořenů 
a následné 
výsadbě nových 
keřů
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Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů DuBEN 2014

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Dolákova x Hackerova x Kusého 2. 4. 16.00–20.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 3. 4. 13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí 3. 4. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 3. 4. 15.00–19.00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 3. 4. 16.00–20.00

U Pekařky 4. 4. 13.00–17.00

Pernerova x Šaldova 4. 4. 14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky 4. 4. 15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská 4. 4. 16.00–20.00

Na Přesypu x Pod Přesypem 5. 4. 8.00–12.00

Pobřežní x Thámova 5. 4. 9.00–13.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 5. 4. 10.00–14.00

V Zahradách x Na Sypkém 7. 4. 13.00–17.00

Havlínova x Pohnertova 7. 4. 14.00–18.00

Na Truhlářce – parkoviště 7. 4. 15.00–19.00

V Zámcích (u domu 51/64) 7. 4. 16.00–20.00

Havránkova x Šimůnkova 8. 4. 13.00–17.00

K Haltýři x Velká skála 8. 4. 14.00–18.00

Hnězdenská x Olštýnská 8. 4. 15.00–19.00

Braunerova x Konšelská 8. 4. 16.00–20.00

Janečkova 9. 4. 13.00–17.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 9. 4. 14.00–18.00

K Mlýnu x Chorušická 9. 4. 15.00–19.00

Křivenická x Čimická 9. 4. 16.00–20.00

Kandertova x Lindnerova 10. 4. 13.00–17.00

Drahorádova 10. 4. 14.00–18.00

Kašparovo náměstí 10. 4. 15.00–19.00

Lindavská 10. 4. 16.00–20.00

Ke Stírce x Na Stírce 11. 4. 13.00–17.00

Pekařova x Jestřebická 11. 4. 14.00–18.00

Korycanská x K Ládví 11. 4. 15.00–19.00

Pod Labuťkou x Prosecká 11. 4. 16.00–20.00

Jirsíkova x Malého 14. 4. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 14. 4. 14.00–18.00

Kubíkova (u DD) 14. 4. 15.00–19.00

Vacínova x Na Žertvách 14. 4. 16.00–20.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 15. 4. 13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická 15. 4. 14.00–18.00

Třeboradická x Košťálkova 15. 4. 15.00–19.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 15. 4. 16.00–20.00

V Nových Bohnicích x K Farkám 16. 4. 13.00–17.00

Křivenická x Čimická 16. 4. 14.00–18.00

Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 16. 4. 15.00–19.00

Pernerova x Sovova 16. 4. 16.00–20.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou  
(parkoviště) 17. 4. 13.00–17.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 17. 4. 14.00–18.00

Drahorádova 17. 4. 15.00–19.00

Pobřežní x U Nádražní lávky 17. 4. 16.00–20.00

Na Pěšinách x Pod Statky 18. 4. 13.00–17.00

Lindavská 18. 4. 14.00–18.00

U Sluncové x Za Invalidovnou  
(parkoviště) 18. 4. 15.00–19.00

Burešova 18. 4. 16.00–20.00

Na Přesypu x Pod  Přesypem 22. 4. 13.00–17.00

Pobřežní x Thámova 22. 4. 14.00–18.00

Fořtova x Do Údolí 22. 4. 15.00–19.00

Pekařova x Jestřebická 22. 4. 16.00–20.00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 23. 4. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 23. 4. 14.00–18.00

Pernerova x Šaldova 23. 4. 15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská 23. 4. 16.00–20.00

Havlínova x Pohnertova 24. 4. 13.00–17.00

Stejskalova x U Rokytky 24. 4. 14.00–18.00

Pobřežní x Thámova 24. 4. 15.00–19.00

Havránkova x Šimůnkova 24. 4. 16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 25. 4. 13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská 25. 4. 14.00–18.00

Janečkova 25. 4. 15.00–19.00

Dolákova x Hackerova x Kusého 28. 4. 13.00–17.00

K Mlýnu x Chorušická 28. 4. 14.00–18.00

Kandertova  x Lindnerova 28. 4. 15.00–19.00

Kašparovo náměstí 29. 4. 13.00–17.00

Ke Stírce x Na Stírce 29. 4. 14.00–18.00

Korycanská x K Ládví 29. 4. 15.00–19.00

Jirsíkova x Malého 30. 4. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) 30. 4. 14.00–18.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 30. 4. 15.00–19.00



HARMONOgRAM VELKOOBJEMOVýCH  
KONTEJNERů NA BIOODPAD DuBEN 2014

Datum Místo Čas
    přistavení 
  a odvozu

HARMONOgRAM MOBILNíHO SBěRu  
NEBEZPEČNéHO ODPADu  DuBEN 2014

Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

13duben 2014

Životní prostředí, pozvánka

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

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

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

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

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

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

 7. 4. křižovatka ul. Chotovická - Libišská 15.00–15.20

 8. 4.  křižovatka ul. Bohnická - Ústavní  
  (točna autobusu) 15.00–15.20

 9. 4.  křižovatka ul. Křižíkova - Lyčkovo nám. 8.00–8.20

 9. 4. ul. Ouholická (u č. 453) 15.00–15.20

 28. 4.  křižovatka ul. Stejskalova - U Rokytky 15.40–16.00

 29. 4. křižovatka ul. Rozšířená - Na Stírce 15.30–15.50

Přívorská x Hanzlíkova 12. 4. 7.00–11.00

Turská x K Větrolamu 12. 4. 8.00–12.00

Brandýská x Ke Hřišti 12. 4. 9.00–13.00

Fořtova x Okořská 12. 4. 10.00–14.00

Do Údolí x Libeňská 13. 4. 7.00–11.00

Na Hranicích x Kočova 13. 4. 8.00–12.00

Klecanská x Na Ládví 13. 4. 9.00–13.00

Fořtova x Do Údolí 13. 4. 10.00–14.00

U Pekařky x Pod Bání 19. 4. 7.00–11.00

Kandertova – západní konec 19. 4. 8.00–12.00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 19. 4. 9.00–13.00

Nad Popelářkou 177/11 19. 4. 10.00–14.00

Střížkovská 733/64 20. 4. 8.00–12.00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 20. 4. 9.00–13.00

Sopotská x Bydhošťská 20. 4. 10.00–14.00

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

Fórum

ODS Praha 8: Kdo je připraven, nebude překvapen

Jako členka školské komise už druhé volební ob-
dobí se těmito problémy zabývám. Na rozdíl od 
celorepublikové situace, je v Praze 8 situace jiná. 
Bylo zřejmé, že když se zvýšily počty dětí, kte-
ré byly přijaty do mateřinek, musí v budoucnu 
nastat větší počet dětí, které se budou hlásit do 
prvních tříd ZŠ.

V Praze 8 je celkem 15 základních škol. V le-
tošním školním roce máme celkem 44 prvních 
tříd, které navštěvuje 996 žáků. V příštím škol-
ním roce počítáme na základě počtu podaných 
přihlášek, že by mělo být o čtyři až pět prvních 
tříd více. Kromě toho na šesti základních školách 
byly zřízeny přípravné třídy. Jsou to třídy, kte-
ré jsou součástí základní školy. Jsou určeny pro 
děti, které ať ze zdravotních nebo z jakýchkoli ji-
ných důvodů nemohou nastoupit do prvních tříd. 
Třídy mají malý počet dětí. Už to není mateřinka, 

za kterou rodiče platí, ale jakýsi nultý ročník zá-
kladní školy. Na děti se nekladou takové nároky 
jako v první třídě, ale učí se zde hravou formou. 
Přípravných tříd je v současné době sedm s více 
jak 70 žáky. Zájem o ně je opravdu velký a počí-
tá se s jejich navýšením.

Myslím si, že pro Prahu 8 je velkým úspěchem, 
že všech 15 základních škol přijalo všechny děti, 
které se hlásily do prvních tříd. Ve všech školách 
byly přednostně přijaty děti s trvalým bydlištěm 
v Praze 8, také byly přijaty děti ze spádových 
oblastí a také děti, které nemají trvalé bydliště 
v Praze 8, ale jejich rodiče projevili zájem o jejich 
umístění v některé ze ZŠ v našem obvodě.

Postupně se MČ Praha 8 připravuje na to, aby 
mohla s přibývajícím počtem dětí z mateřinek 
umístit tyto děti do prvních a přípravných tříd ZŠ. 

S tím úzce souvisí zvyšování kapacity škol. 
Velká část finančních prostředků je použita na 
opravu škol, na opravu školních hřišť a na celkové 
zlepšení vybavenosti škol.

Závěrem chci říci, že všechny ZŠ v Praze 8 jsou 
připraveny pojmout zvýšený počet dětí z mateři-
nek, které v příštím roce nastoupí do prvních tříd.

Lenka Majerová
zastupitelka MČ Praha 8 
za ČSSD

Všechny ZŠ v Praze 8 jsou na takzvaný babyboom připraveny

Tento námět se mi nezdá vhodně zvolený. (Není 
mi zcela jasné, proč bylo toto téma vybráno). 
Seznámit se s tím, zda jsou základní školy Pra-
hy 8 na zvýšený počet dětí připraveny, by zna-
menalo zjistit stav na každé škole a pak by snad 
bylo možné odpovědět. Takto se můžeme pouze 
nekvalifikovaně dohadovat. Ale pokusím se odpo-
vědět. 

Pokud je známo, radnice školní budovy v minu-
losti neprodávala, pouze pronajímala s tím, že je 
možné ve velmi krátké době smlouvy vypovědět.  
Druhou možností, pro někoho dost nepopulární, 
je, že na základní školy Prahy 8 budou přijímány 
pouze děti, které mají bydliště v Praze 8. K tomu 
už na některých školách při zápisu do prvních tříd 
na příští školní rok došlo. Jedná se především 
o školy v oblasti Ďáblic a Karlína. Další, k čemu 
asi dojde, že rodiče nebudou mít možnost dát dítě 

na jakoukoli školu podle toho, jak se jim škola 
líbí, a bude se důsledně uplatňovat „spádovost‟. 
To jistě pro někoho bude podstatným omezením. 
V první řadě se to dotkne dětí z jiných městských 
částí Prahy a postupně to omezí i zápis na naší 
městské části. Další rezervou jsou místnosti, kte-
ré jsou pouze pro práci školních družin. Bude tedy 

třída dopoledne třídou a odpoledne školní druži-
nou, což neprospěje kvalitní práci.

Nárůst počtu tříd není zatím nijak drastický. 
Objevují se obavy, jestli pro všechny třídy, jejichž 
počet se bude postupně zvyšovat, seženou ředi-
telé škol dostatek kvalitních učitelů. V minulosti 
se tato situace řešila zaměstnáváním učitelů bez 
dostatečného pedagogického vzdělání. A protože 
začne důsledné uplatňování zákona o pedagogic-
kých pracovnících, můžou nastat velké problémy. 
Ale k tomu se opět můžou vyjádřit pouze ředite-
lé škol a odbor školství. Úkolem pro radnici bude 
vytvořit takové podmínky pro nové pedagogické 
pracovníky, aby pro ně bylo dostatečně lákavé 
pracovat na školách zřizovaných Městskou částí 
Praha 8.

I v tomto případě tvrdím – v oblasti školství 
máme osvícenou radnici.

Václav Votruba
člen Komise pro výchovu 
a vzdělávání RMČ Praha 8 
za KSČM

Nevím, nevím, nevím 

Městská část Praha 8 se řadu let (konkrétně již od 
roku 2006), kdy v některých obcích či městských 
částech neměli o blížícím se nástupu babyboomu 
ani ponětí, vždy aktivně snažila na nástup dětí do 
mateřských škol připravit. 

Nyní děti povyrostly a opět někde zjišťují, že 
nemají kapacity – tentokrát pro školství základní. 
U nás tomu tak naštěstí není. U letošního zápisu na 
školní rok 2014/2015 bylo ve 13 z 15 základních 
škol zřizovaných Městskou částí Praha 8, přijato 
každé dítě – dokonce bez ohledu na místo jeho 
trvalého pobytu. Samozřejmě ne vždy se všichni 
mohou dostat na tu školu, kterou by chtěli, ale ve 
velké většině případů tomu opravdu tak je.

Co přinesl letošní zápis nového? Jednak se 
zvýšil zájem rodičů o přípravné třídy, které 
v řadě škol budou „ve dvojím provedení‟. Pří-

pravné třídy máme v polovině námi zřizovaných 
škol a skutečně pomáhají dětem, jimž by další 
rok v mateřské škole z hlediska vzdělávacího ne-
přinesl nic nového. Zároveň byly při zápisu ně-
kde vytvořeny nové rekordy. Například Základní 
škola Libčická v Čimicích nikdy v novodobé histo-

rii neměla tři první třídy. Podobně Základní škola 
Petra Strozziho v Karlíně bude otevírat tři třídy 
prvňáčků – jednu klasickou a dvě bilingvní. 

Místo dnešní tisícovky malých žáčků očekává-
me v září 2014 v našich školách zhruba o stov-
ku dětí více. Celkový nárůst žáků v prvních tří-
dách za posledních deset let představuje zhruba  
350 dětí. Ale protože víme, že pro rodiče je důle-
žitá nejen škola, ale i školní družina, tak již dnes 
připravujeme tam, kde to prostorové a provozní 
podmínky dovolí, navýšení kapacity školní dru-
žiny. Celkem by mělo ve školních družinách od 
září 2014 přibýt dalších 315 míst pro nejmenší 
školáky. 

Co říci závěrem? Ať se novým školáčkům v na-
šich školách líbí a ať vykročí tou správnou no-
hou. 

Martin Roubíček
radní MČ Praha 8  
za ODS
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Jsou základní školy připraveny pojmout  zvýšený počet dětí z mateřinek?
ODS Praha 8: Kdo je připraven, nebude překvapen TOP 09: Školy v Praze 8 více žáků zvládnou

Zvýšený počet dětí již několik let vnímáme a za-
tím v Praze 8 nenastal větší problém. Mateřské 
školy zřizované MČ Praha 8 pojmou většinu po-
pulace. Rodiče mají volbu si vybrat i soukromé 
mateřské školy. V posledních letech otevřely 
i některé základní školy přípravné, tzv. nulté roč-
níky, kde se již děti seznamují s chodem oprav-
dových škol.

Jak již bylo řečeno na tomto místě v říjnu loň-
ského roku, Městská část Praha 8 vynakládá ne-
malé prostředky na chod svých škol. Již téměř 
všechny školy a školky jsou opravené. Rodiče 
„našich dětí‟ mají velkou pravděpodobnost, že 
své dítě umístí do vybraného školního zařízení.

Naskýtá se i otázka, zda v nejbližších letech, 
kdy se tento boom přelije do základních škol, 
bude i dostatečná kapacita těchto zařízení. Stej-

ně jako se městská část postarala o navýšení 
kapacit mateřinek, sledujeme i my, ředitelé zá-
kladních škol, zda máme dostatek tříd pro výuku. 
Trend nárůstu počtu dětí již není nový, ale sledu-
jeme ho již zhruba tři roky. Než se však zaplní 
základní škola, trvá to až devět let.

Pokud byly v některých školách pronajaté tří-
dy, byly tyto pronájmy ukončeny. V některých 
školách se nevyužité místnosti přestavují na 
třídy. Každá škola má již zpracován výhled do 
nejbližší budoucnosti. Možná školy budou nuce-
ny „omezit nadstandard‟ mít školní družinu ve 
svých třídách, ale některé třídy družin budou ve 
svých třídách výukových.

Každá škola má nastavená kritéria pro při-
jímání dětí a na prvním místě máme bydliště 
v osmém obvodu. Pokud ještě nyní přijímáme 
děti nebydlící „u nás‟, ty to v budoucnu budou 
mít ztížené a musí se o ně postarat místní úřa-
dy. Mám tím na mysli nejen školy v Karlíně, do 
kterých chodí děti i z jiných městských částí, ale 
i děti z míst za Prahou, které rodiče vozí do na-
šich škol.

Miroslav Koranda
zastupitel MČ Praha 8  
za Volbu pro Prahu 8

Zatím to zvládáme, ale každý rok jsou to nervy

Pro zelené je školství prioritou
Tato otázka jistě nenechá chladným žádného 
z rodičů či prarodičů našich budoucích školáků. 
Téměř každému z nás záleží na vzdělávání na-
šich dětí, včetně zajištění dostupnosti kvalitní 
školy v co nejbližším okolí. 

Naše městská část je zřizovatelem 18 mateř-
ských a 15 základních škol (některé z nich mají 
i školku). Základní škola Bohumila Hrabala má 
volné kapacity v budově Na Korábě. Tato budova 
je v tomto školním roce poloprázdná. Její ka-
pacity tak mohou pomoci při náporu dětí letos 
na podzim. To však není úplně komfortní řešení 
pro rodiče v některých oblastech jako je třeba 
Karlín.

Dle sdělení ministerstva školství „je obec po-
vinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 
docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím 
území‟. Pokud školy na příliv velkých populač-

ních ročníků v září letošního roku připraveny ne-
budou, jde o zásadní selhání odpovědných poli-
tiků. V tomto případě radního pro školství a jeho 
nadřízeného, tedy starosty (oba ODS). 

Dnešní otázka má ale i svůj cimrmanovský 
rozměr. Naše městská část loni zadala veřejnou 
zakázku na výzkumnou zprávu s názvem „Opti-

malizace sítě školských zařízení… v návaznosti 
na prognózu demografického vývoje na území 
MČ Praha 8‟. Mimochodem její cena je nadstan-
dardně vysoká, něco přes milion korun. K dneš-
nímu dni by dle smlouvy už měly být zpracované 
minimálně dvě ze tří fází výzkumu (demografic-
ká struktura obyvatel a prognóza demografické-
ho vývoje). Možná je hotova už i poslední část 
„návrh optimalizace sítě škol‟, ale to nám naše 
„transparentní‟ radnice opět zapomněla sdělit. 
Je to zajímavý příběh – radnice nechá vytvořit 
analýzu za veřejné peníze, ale výsledky, byť díl-
čí, používá/zneužívá k politickým účelům. 

Věřme, že odpovědní politici dostojí svým 
povinnostem a na podzim nedojde ke krizové 
situaci s prvňáčky (ani v Karlíně). V opačném 
případě by bylo nutné volat je k vyvození osobní 
odpovědnosti.

Petr Nečina
člen Strany zelených

Žák plní povinnou školní docházku v základní 
škole zřízené obcí ve školském obvodu, v němž 
má žák místo trvalého pobytu (tzn. spádová 
škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro 
žáka jinou než spádovou školu. Z tohoto usta-
novení zákona musíme vycházet, pokud chceme 
na danou otázku odpovědět kvalifikovaně.

Z dlouhodobého hlediska odpovíme přesně-
ji, až bude v létě hotová demografická studie 
k projektu optimalizace základních a mateř-
ských škol, kterou zadala MČ Praha 8. V krát-
kodobém horizontu vycházíme z počtu dětí 
v našich školkách. Z těch vyplývá, že v posled-
ních letech každý rok přibude k zápisu do prv-
ních tříd sto dětí. 

A to jsou počty, které prozatím naše ško-
ly (městská část neprodala žádnou budovu 

základní školy) pojmou. Potud bude splněna 
první část paragrafu školského zákona – dítě 
bude přijato do spádové školy. Každým rokem 
se však s naplňováním kapacit ZŠ bude ome-
zovat výběr školy dle zájmu rodičů. Městská 
část školy zateplila, vybavila a celkově zmo-

dernizovala. Teď by měla dohlédnout, aby byly 
srovnatelné co se týče úrovně.

Také by neměla připustit praktiky některých 
obcí za humny Prahy 8, které nemají místa ani 
pro spádové děti, protože se staví domy, ale ne 
školy. Pokud se na území MČ Praha 8 budou sta-
vět větší obytné celky, neměla by být výstavba 
povolena bez návazných míst v mateřských a zá-
kladních školách.

V okamžiku, kdy budeme znát přesná čísla na 
celé desetiletí dopředu, bude nutné vytvořit plán 
rozšiřování kapacit základních škol a na to na-
vazujících kapacit školních družin a jídelen stej-
ným způsobem, jako jsme navyšovali počet míst 
v mateřských školkách (využití dosud pronaja-
tých prostor, půdními vestavbami, třídami ŠD, 
třídami v MŠ u škol sloučených apod.).

Dana Kvačková
radní MČ Praha 8  
za TOP 09
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Centrum aktivizačních programů pro  seniory 

Pondělí

   8:00–8:50 Školička PC a internetu – začátečníci 
 9:00–9:50   (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP
   9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů  

(vede R. Svobodová)
   9:00–9:50  Ruština – Co v učebnici nebylo  

(vede Mgr. L. Bodláková)      
   9:30–12:00  Nordic walking pro méně zdatné (vede H. Šandová), 

sraz před katastrálním úřadem, metro C Kobylisy
 10:00–10:50  Francouzština zábavným způsobem  

(vede Ing. K. Krpejš) 
 10:00–10:50 Školička PC a internetu – pokročilí  
 11:00–11:50  (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP
 10:00–11:30  Angličtina – mírně pokročilí (vede Mgr. J. Hanková) 
 10:00–11:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková)
 11:00–11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny 

(vede PhDr. J. Sukopová) 
 11:15–12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí  

(vede Z. Pilařová)
 13:00–16:00  Přístup na internet  
 13:00–16:00  Právní poradenství – jen pro objednané
 14:30–16:00  Angličtina – začátečníci (vede P. Aksamítová)

Úterý

   8:00–12:00  Přístup na internet 
   8:00–8:50  Business and tourist English 

+ písně s kytarou „středně pokročilí‟  
(vede Ing. P. Vondráček, lektor Agentury Educo)   

   9:00–9:50  Angličtina konverzační metodou + písně s kytarou 
„falešní začátečníci a mírně pokročilí‟  
(vede Ing. P. Vondráček)   

   9:30–11:30  Dramaticko-recitační kroužek (vede E. Hrbotická) 
 10:00–10:50  Témata v angličtině + písně s kytarou  

„středně pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)
 10:00–10:50  Německý jazyk – mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš)
 11:00–11:50  Angličtina pro falešné začátečníky a mírně  

pokročilé + písně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček)
 12:00–13:30  Stolní tenis – pro pokročilé,  

hraje se v klubovně v přízemí (vede Z. Pilařová)
 12:45–13:45  Školička PC a internetu – začátečníci  

(vede D. Formanová), přihlašování v CAP
 13:00–14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé  

(vede L. Ulč) 
 13:45–14:30  Přístup na internet
 14:00–16:00  Taneční terapie (vede R. Šamšová)
 16:00–17:00  Zdravotní cvičení a terapie tancem  

– kromě 1. a 2. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

Středa

   8:00–12:00  Přístup na internet
   9:00–9:50 Trénink paměti  
 10:00–10:50  (vede Bc. A. Novotná)

   9:00–9:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.  
(vede Ing. H. Soukupová)   

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

 10:00–10:50  Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr. M. Veselý)
 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé  

(vede MUDr. M. Veselý)
 11:00–11:50  Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. P. Augusta) 
 11:00–11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo  

s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)
 11:15–12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí  

(vede M. Bílek)
 13:00–14:30  Přístup na internet
 13:00–14:20  Německý jazyk pro radost (vede R. Šimonovská) 
 13:00–15:00  Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)
 14:00–14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
 14:30–16:00  Německá konverzace pro pokročilé  

(vede E. Solničková) 
 14:30–15:20 Školička PC a internetu– začátečníci 
 15:30–16:20  (vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP
 15:00–16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační  

pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek

   8:00–15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS)
   8:00–10:00  Přístup na internet 
   9:30–12:00  Nordic walking pro zdatné  

(vede Ing. M. Carbochová), sraz obvykle  
před katastrálním úřadem, aktuální info v CAP 

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

 10:00–12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí  
(vede JUDr. V. Vinš)

 10:00–10:50 Školička PC a internetu – pokročilí,  
 11:00–11:50  konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)  

– sudé týdny: 3. 4., 17. 4., přihlašování v CAP
 10:00–10:50  Anglická konverzace pro pokročilé  

(vede Ing. M. Kolářová) 
 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.  

(vede Ing. H. Soukupová) 
 11:00–11:50  Anglický jazyk pro středně pokročilé  

(vede Ing. M. Kolářová) 
 13:00–14:30  Přístup na internet
 13:00–15:00  Španělský jazyk – začátečníci (vede Ing. F. Máčaj) 
 15:30–17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí  

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

(vede P. Smitková) 

Pátek

  8:00–10:00  Psychologická poradna  
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

Burešova 1151/12
tel.: 283 881 848 

e-mail: cap@ouss8.cz 
www.ouss8.cz 

PROgRAM  
CAP BuREŠOVA
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Centrum aktivizačních programů pro  seniory 15. 4. od 14:00  Promítání filmu „Kolik vrásek, tolik let, Valašsko 
je krásný svět‟ vydaného k 70. výročí souboru Vsacan 
– ztvárnění čtvera ročních období na Valašsku filmem, 
slovem, ale především tancem, zpěvem a muzikou

17. 4. od 13:30  Dechová a energetická cvičení pro oči  
– další pokračování z tematického cyklu  
Ing. A. Čupové, terapeutky celostní medicíny

22. 4. od 10:00  Tvořivá dílnička paní místostarostky  
Mgr. V. Ludkové – „jarní květiny‟– s sebou  
papírový obal od vajíček (ideálně 2 ks po 12 vajíčkách)  
a ostré nůžky, v přednáškovém sále CAP v 1. patře

22. 4. od 13:00  Korálková dílnička – v přednáškovém sále CAP 
v 1. patře pod vedením V. Urbanové,  
přihlašování v CAP nutné

24. 4. od 13:00  „Zážitky a obrázky z cesty do čínského velkoměsta 
Šen-Čen‟ – beseda s Pavlínou Aksamítovou,  
která se s vámi podělí o své zážitky z Číny, 
v přednáškovém sále v 1. patře

24. 4. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem na téma „Tvář Slova – 
Ježíš, který se nám dává poznat v příbězích  
svého života‟  

25. 4. od 9:30  Patchworková dílnička Mgr. S. Kyselové s jarní 
tematikou

28. 4. od 14:00  Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol.  
– v klubovně v přízemí DPS Burešova

29. 4. od 9:00  Výlet do Pyšel s procházkou malebným okolím  
– sraz v 9:00 na nástupišti metra C Budějovická,  
vede P. Aksamítová

29. 4.–2. 5.  Výstava „Jak se žilo v minulém století:  
Návrat do dětství‟. Přijďte si zavzpomínat pomocí růz-
ných předmětů a fotografií na vaše dětství, na to, jak jste 
si hrávali, na vaše školní léta a nebo společné okamžiky 
s maminkou, tatínkem a sourozenci. Výstava bude otevře-
na od 9 do 16 hodin, 2. 5. od 9 do 12 hodin. Vstup volný

30. 4. od 14:30  Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou  
– přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude upřesněno

6. 5. od 10:00  Tvořivá dílnička paní místostarostky  
Mgr. V. Ludkové – v přednáškovém sále CAP v 1. patře

6. 5. od 15:00  Návštěva BZ Troja – expozice Sever  
– Pivoňková louka s kvetoucími magnoliemi 
a severoamerické biotopy. Sraz v 15 hodin na autobusové 
zastávce Na Pazderce. Vede Mgr. K. Pinkas. 

  8:00–12:00  Přístup na internet
  9:00–10:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková)
  9:00–12:00  Arteterapie – četba světové literatury  

(vede R. Svobodová)
 10:00–11:00  Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá) 
 10:00–11:00  Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková) 
 11:15–12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí  

(vede D. Červenková) 
 11:00–12:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)  

– pro objednané

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

uPOZORNěNí

 Od 1. 4. rozšiřujeme nabídku výuky anglického jazyka  
o kurz pro středně pokročilé s názvem „Business and tourist 
English‟, přihlášky přijímáme v kanceláři CAP. 

Speciální

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

3. 4. od 13:00  Záhady a taje vesmíru – přednáška  
RNDr. P. Pokorného, přednáškový sál CAP v 1. patře

7. 4. od 13:30  „Národní park Šumava‟– z cyklu „Příroda – krajina 
– člověk‟, komentovaná projekce filmu z Ekofilmu 
s RNDr. M. Štulcem, přednáškový sál CAP v 1. patře

7. 4. od 14:00  Hudební odpoledne s M. Beranovou  
a kol. – v klubovně v přízemí DPS Burešova

8. 4. od 10:00  Velikonoční setkání – Dramaticko-recitační kroužek 
zahájí toto setkání, budou následovat tvořivé dílničky 
s velikonoční tematikou místostarostky Mgr. V. Ludkové, 
Mgr. S. Kyselové, Mgr. M. Neckářové a V. Urbanové. 
Přednáškový sál v 1. patře

8. 4. od 13:30  Canisterapie – setkání s L. Vostárkovou  
a její fenkou Sárou, povídání o terapeutickém  
využití psů, přednáškový sál CAP v 1. patře

8. 4. od 15:00  Návštěva BZ Troja – expozice Japonská zahrada  
a Flóra Středomoří na počátku jara – sraz v 15 hodin  
na autobusové zastávce Zoologická zahrada.  
Vede Mgr. K. Pinkas

10. 4. od 10:00  Pražský hrad – mimořádná kulturní památka, 
povídání o jeho dějinách, zajímavých panovnících  
a také o současnosti s H. Kohoutovou,  
přednáškový sál CAP v 1. patře

10. 4. od 13:30  „Čas je nám dán – projevený a mizející čas‟ – beseda 
s R. Svobodovou, přednáškový sál CAP v 1. patře

14.–16. 4.  Velikonoční turnaj v ping pongu – pro hráče,  
kteří dochází do klubovny Burešova.  
Zahájení turnaje 14. 4. v 11 hodin. Turnaj připravili  
Z. Pilařová a M. Bílek. Přijďte povzbudit hráče!  

15. 4. od 10:00  Koncert žáků ZuŠ Praha 8 Taussigova 1150  
a jejich hostů z Heřmanova Městce  
– v přednáškovém sále CAP v 1. patře, vstup volný

15. 4. od 13:00  Tvořivá dílnička – papírová krajka,  
přednáškový sál v 1. patře pod vedením D. Zemanové 

DuBEN 

2014

Chodíme pravidelně cvičit do CAP 
pro seniory Burešova, a to každé 
úterý do kurzu taneční terapie, 
který vede paní Renata Šamšová. 
Každé setkání s paní Šamšovou 
nás obohacuje a vnáší do našich 
životů radost z pohybu, i když 
se může zdát, že naše tělesné 
schránky již trochu chřadnou. Ale 
i starší člověk má potřebu vyjad-
řovat se pohybem a svým tělem.

Toto cvičení je spojené s hud-
bou, paní cvičitelka se na každou 
hodinu s námi připravuje, zařa-
zuje nové zajímavé prvky. Ryt-
mus hudby člověku pomáhá lépe 
cvičení zvládnout a propojit tělo 
s myslí. Cvičení je různorodé tak, 

že si každá cvičenka i cvičenec 
může najít své oblíbené místo. 
Cvičení na židlích, cviky z jógy, 
prvky břišních tanců a podobně.

Většinou na každou hodinu při-
jde nová zájemkyně. O toto cvičení 
je opravdu zájem. Paní cvičitelka – 
naše Renata, se pravidelně vzdě-
lává, navštěvuje různé semináře. 
A není to jen o cvičení, ale i o zdra-
vé výživě a životosprávě. Všechny 
tyto prvky ulehčují příznaky stár-
nutí a zlepšují tak náš každodenní 
život. Děkujeme paní Renatě tímto 
za její obětavost a nesmírnou chuť 
s námi pracovat.

Za cvičenky a cvičence  
Svatava Poláková.

Naše Renata
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Zdravotní a sociální péče

Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni využívat 
programy v obou centrech, stejně tak novým zájemcům z řad seniorů 
a osob se zdravotním postižením z Prahy 8 rádi vystavíme průkaz  
na obou místech.

Od 2. ledna 2014 je v centru CAP Mazurská otevřeno  
 každý pracovní den. 

  

Pondělí

   8:00–12.00  Přístup na internet

   8:00–9:00  Cvičení – Čchi-kung (vede J. Guttenbergová) 

   9:15–10:15  Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)  

   9:00–10:00  Anglický jazyk pro začátečníky  
(vede Mgr. D. Setváková)

 10:00–10:50  Anglický jazyk (vede Ing. Jelínková)  
– sudé týdny: 14. 4. a 28. 4.

 10:30–11:30  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)    

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro začátečníky (vede 
Ing. Jelínková) – sudé týdny: 14. 4. a 28. 4.

 11:45–13:30  Stolní tenis (vede T. Pavlovský)

 12:30–13:20  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede Ing. M. Vítková)

 13:00–14:30  Trénink paměti (vede B. Trnková)

 13:30–14:30  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede Ing. M. Vítková)                     

Úterý 

   8:30–9:45  Německý jazyk konverzační metodou  
pro pokročilé (vede L. Ulč)

   8:30–9:30  Školička PC a internetu – mírně pokročilí  
(vede J. Jelínková).

   9:00–10:00  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

   9:30–10:30  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede J. Jelínková)

 10:00–12:00  Nordic walking (vede S. Činátlová)  
– sraz na Mazurské před centrem CAP

 10:00–12:00  Výtvarná dílnička paní místostarostky  
Mgr. V. Ludkové  – 15. 4. 

 10:30–11:30  Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová)

 11:45–13:30  Stolní tenis pro pokročilé (vede T. Pavlovský)

 13:00–14:00  Italský jazyk pro začátečníky  
(vede E. Hyklová) – bude probíhat každý týden 

 13:00–15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice 
OÚSS) – liché týdny: 8. 4. a 22. 4.

 13:45–14:45  Řecké tance (vede J. Čiháková) – 15. 4.

 14:00–16:00  Tvořivá dílnička (vede L. Němcová)  
– liché týdny: 8. 4. a 22. 4.

 11:00–14:30  Přístup na internet

Středa  

   8:00–9:00  Přístup na internet

   8:00–9:00  Cvičení na bederní páteř a Čchi-kung  
(vede J. Guttenbergová)

   8:30–9:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová)

   9:15–10:15  Cvičení – Čchi-kung (vede RNDr. J. Pospíšilová)

   9:00–9:50  Školička PC a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny:  
2. 4., 16. 4. a 30. 4.

 10:00–11:00  Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál)  
– sudé týdny: 2. 4., 16. 4. a 30. 4.

 10:00–10:50  Francouzský jazyk (vede S. Patejdl) 

 10:30–11:30  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

 11:00–13:00  Přirozená obnova zraku – cvičení a krátká 
procházka (vede I. Feliciani) – 23. 4.

 11:30–13:00  Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

 11:45–12:45  Cvičení pro radost (D. Červenková)

 13:00–14:30  Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

 13:00–14:30  Stolní tenis (vede J. Mrázek)

 13:30–15:00  Klubové posezení (vede Doc. Ing. J. Vodáková)  
– liché týdny: 9. 4. a 23. 4.

Čtvrtek

   8:00–10:00  Přístup na internet

   8:30–9:30  Anglický jazyk pro začátečníky  
(vede Ing. H. Soukupová)

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

 10:00–10:50  Školička PC a internetu – pokročilí  
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)  
– liché týdny: 10. 4. a 24. 4.

 11:00–11:50  Školička PC a internetu – pokročilí  
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)  
– liché týdny: 10. 4. a 24. 4.

 12:30–13:30  Relaxační cvičení motivované jógou  
(vede E. Parma)

 12:45–13:30  Německý jazyk pro začátečníky (vede L. Ulč)

 13:00–14:30  Přístup na internet

 13:45–14:45  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

 13:45–14:30  Anglický jazyk pro začátečníky v liché týdny,  
pro pokročilé v sudé týdny (vede E. Parma)

Pátek 

   8:00–9:00 
 12:00–14:30  Přístup na internet

   8:00–9:15  Stolní tenis (vede J. Dvořák)

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

   9:00–9:50  PC Školička pro začátečníky  
(vede J. Votrubová) – liché týdny: 11. 4. a 25. 4.

Centrum aktivizačních programů pro  seniory  
Mazurská 484/2
tel.: 283 024 118 

e-mail: cap@ouss8.cz 
www.ouss8.cz 

PROgRAM  
CAP MAZuRSKá
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  9:30–10:20  Relaxační cvičení motivované jógou  
(vede E. Parma)

 10:00–10:50  PC Školička pro začátečníky  
(vede J. Votrubová) – liché týdny: 11. 4. a 25. 4.

 10:30–11:30  Cvičení – Jóga (vede J. Wichterlová)

 10:30–11:20  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

 11:45–12:45  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

 12:30–14:30  Individuální rehabilitační poradna  
(vede Bc. A. Novotná, po objednání  
na tel.: 732 101 824 )

Zájemci o kurzy a přednášky se mohou hlásit v kanceláři CAP  
Mazurská buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118. 
Dále je nutné se vždy přihlásit na Korálkovou dílničku.
Jazykové kurzy jsou v současné době naplněny.  
Děkujeme za pochopení. 

Individuální rehabilitační poradna

Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou 
OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení vašich problémů. 
Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku, 
základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního 
plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti 
po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady 
kompenzačních pomůcek a další. 

Speciální:

2. 4. od 13:30  Společenská hra – Bingo (vede M. Králíková)

3. 4. od 10:00  Dílnička pletení a háčkování – vlastní vlna  
a jehlice 3,5 nebo háček a příze (vede E. Bosáková)

7. 4. od 10:30  Přednáška – Nedovolte mozku stárnout  
– Jak kreativně trénovat každý den  
( přednáší Bc. A. Novotná)

10. 4. od 11:00  Přednáška – Vesmír a my  
(přednáší RNDr. CSc. P. Pokorný)

14. 4. od 17:00  Zahradní posezení s hudbou – zpěv a harmonika

15. 4. od 14:00  Korálková dílnička (vede J. Protivová)

16. 4. od 11:00  Korálková dílnička (vede J. Protivová)

16. 4. od 14:00  Beseda o možnostech alternativní medicíny  
(vede J. Mrázek)

17. 4. od 10:00  Patchworková dílnička  
s Mgr. S. Kyselovou – materiál zajištěn

23. 4. od 11:00  Přirozená obnova zraku (vede I. Feliciani)

24. 4. od 14:00  Procházka na Ládví – hvězdárna  
(vede O. Soustružníková) – sraz na autobus. zast. 
183, 162, 169 Vozovna Kobylisy

30. 4. od 11:00  Pozitivní myšlení – pojďte pozitivně myslet  
a každý den bude krásný (vede L. Francírková)

Centrum aktivizačních programů pro  seniory  
DuBEN 

2014
Šimůnkova 1600
Praha 8 Kobylisy
182 00
tel.: 286 883 676

BuRZA SENIORů 
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

PROgRAM NA DuBEN 2014

n  15. 4. ÚTERý: Velikonoční výtvarná dílna s dětmi 
z mateřské školy Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru.  
Pod vedením Ivy Hubené

n  17. 4. ČTVRTEK:  
DIVADLO BRODWAY představení „Adam a Eva‟  
Vstupenky jsou bohužel již vyprodány. Pod vedením Ivy Hubené

n  22. 4. ÚTERý: VýTVARNá DíLNA –Smaltování 
Pomůcky: kovový předmět ke smaltování.  
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč,  
pod vedením Alexandry Boušové

n  24. 4. ČTVRTEK: CELODENNí VýLET ÚŽICE - Minigolf 
Sraz v 8.45 hod. u katastrálního úřadu Kobylisy.  
Nutno nahlásit na recepci Gerontologického centra  
do 22. dubna 2014. Pod vedením Věry Dvořákové

n  29. 4. ÚTERý: CVIČENí PAMěTI  
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené

n  NORDIC WALKINg: VYCHáZKA S HOLEMI 
Ve středu 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4. a 30. 4.  
Hole vlastní, nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené

n  PéTANQuE: PéTANQuOVé HŘIŠTě – přijďte si zahrát 
do zahrady Gerontologického centra, kde je vám k dispozici  
hřiště o rozměrech 13 x 3 m. Všední dny od 8.00 hod.  
do 19.00 hod. Víkendy od 11.00 hod. do 19.00 hod.  
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule

n  BOWLINg: Pondělky: 7. 4., 14. 4. a 28. 4. od 14.00  
a 15.00 hod. Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50 hod.  
před hernou (spojení: autobus č. 162,  stanice Osecká, metro 
Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové

n  Konverzační kurzy anglického jazyka OD LEDNA 2014 
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny: 
1. pondělí 9.25–10.55, od 20. 1. do 9. 6. 2014  
2. úterý 9.25–10.55, od 28. 1. do 10. 6. 2014. 
Počet lekcí: 20 x 1,5 hod. Cena: 900 Kč 
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit  
na recepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600, Praha 8 
tel.: 286 883 676.

n  6. 5. ÚTERý: Návštěva galerie Kooperativa – Obrazy 
baroka: Brožík, Slavíček 
Sraz ve 13.00 hod. na stanice metra Ládví u fontány.  
Pod vedením Věry Dvořákové
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Ženy, přijďte si zacvičit.  
Podmínky jsou rozhodně výhodné
Ženy toužící po pohybu by měly 

zbystřit. Důvodem je pilotní pro-

jekt nazvaný Aktivní žena 60+, 

který byl vytvořen ve spolupráci 

s místostarostkou Prahy 8 Vladi-

mírou Ludkovou. Ta se zasazuje 

o aktivizaci seniorů v jejich vol-

ném čase.

„Často se na mě obrací ze-

jména ženy, které by rády našly 

v našich centrech i další druhy 

cvičení, jež více zohlední jejich 

potřeby a vitalitu. Naše Cent-

ra aktivizačních programů však 

mají své limity, zejména proto, 

že nemůžeme platit profesionální 

lektory speciálních druhů cviče-

ní, narážíme také na prostorové 

a technické možnosti. I proto mě 

velmi oslovila nabídka Fit4Slim 

Praha Karlín, se kterým jsme 

společně vytvořili cenově velmi 

výhodný program, který může 

mít pro mnoho žen úžasný zdra-

votní přínos,‟ řekla Ludková.

Projekt potrvá tři měsíce. „Dů-

ležité bude následné vyhodnoce-

ní počtu účastníků a efektivity, 

protože tato data budou důleži-

tým ukazatelem pro další projek-

ty v oblasti aktivizace a zdravého 

stárnutí,‟ doplnila Ludková. 

Ve Fit4Slim v Karlíně v Soko-

lovské ulici 67/1 najdete nový 

koncept účinného cvičení založe-

ného na kombinaci aerobního po-

hybu a posilování. Jde o zábav-

nou formu kruhového tréninku. 

Je určen všem ženám bez ohledu 

na věk a tělesnou kondici. Na cvi-

čení nepřijdete nikdy pozdě – ne-

musíte se objednávat, jednoduše 

přijdete a cvičíte. Instruktorka 

vás provede první lekcí a během 

dalších cvičení se vám bude vě-

novat, pokud si nebudete jistá, 

zda cvičíte správně.

Program Aktivní žena 60+ 

chce ukázat pozitivní vliv přimě-

řeného a pravidelného pohybu 

na naše zdraví a předat zkuše-

nosti klientek týkající se zlepšení 

zdravotního stavu i nálady.

Cvičení na používaných stro-

jích, speciálně uzpůsobených 

ženskému organismu, lze při-

podobnit k plavání. Pohyby jsou 

plynulé, nejsou při nich zatě-

žovány klouby a díky trvalému 

podepření beder a lopatek cvičí-

te bez rizika poškození těla ne-

správným držením.

Vlastním cvičením se vytvá-

ří zátěž přesně podle zdatnosti 

cvičící osoby. Nehrozí nebezpečí 

úrazu z nepřiměřené zátěže.

Tento typ tréninku je tedy ide-

ální i pro osoby se zdravotním 

omezením (samozřejmě po kon-

zultaci s lékařem). Do vysokého 

věku udržuje přirozenou hybnost 

těla, je účinnou prevencí civi-

lizačních onemocnění a jedno-

značně přispívá k dobré psychic-

ké pohodě.

Program Aktivní žena 60+ 

organizuje Fit4Slim v termínu  

1. května až 31. července 2014. 

Pro cvičení žen přihlášených do 

tohoto programu jsou vyčleněny 

pondělí, středy a pátky, a to vždy 

od 9 do 13 hodin.

V termínu od 14. do 30. dubna 

2014 (opět pondělí, středa a pá-

tek od 9 do 13 hodin), si můžete 

přijít nezávazně zacvičit a vy-

zkoušet si, zda kruhový trénink 

bude pro vás to pravé.

Co vás v programu čeká?
Na začátku vyplníte krátký do-

tazník o zdravotním stavu. 

V prvních lekcích si vás instruk-

toři zváží na bioimpedanční váze 

a jednoduchým testem ověří 

kondici a hybnost těla. V průbě-

hu tříměsíčního cvičení budete za 

každou návštěvu dostávat osobní 

kredity. Za dokončený program 

a osobní kredity získáte:

n  poukaz na služby Fit4Slim 

v hodnotě 500 korun za 32 až 

28 osobních kreditů

n  poukaz na služby Fit4Slim 

v hodnotě 250 korun za 26 až 

31 osobních kreditů

Na konci programu Aktivní 

žena 60+ obdrží každá klientka 

kartu s vyhodnocením osobních 

výsledků a testů.

Doporučení: choďte cvičit tři-

krát týdně alespoň na půl hodiny, 

trénink si však můžete dle zdat-

nosti i prodloužit. Pokud z ča-

sových důvodů stihnete cvičení 

jen dvakrát do týdne, stále bude 

trénink účinný. Cvičení jedenkrát 

do týdne pak bude mít alespoň 

dobrý vliv na vaši duševní poho-

du. -red-

Ceník programu Aktivní žena 60+:
n  Tříměsíční vstup na kruhový trénink: 900 korun

n  Jednotlivě placené měsíce: 345 korun

Tyto ceny platí pouze pro účastnice programu Aktivní žena 60+  
a v uvedených termínech.
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Radnice myslí na lidi  
s Alzheimerovou chorobou

Rozhodnutí o českém národním plánu Alz-

heimer sice již dávno padlo, ale zřejmě opět 

skončilo u ledu. Osmá městská část proto 

přichází s vlastním plánem nazvaným Alzhei-

mer P8. Ten se zaměří na spolupráci veřej-

nosti a odborníků a na poskytování drobných  

a nevýznamných věcí a pozorností, které mo-

hou usnadnit život s touto nemocí.

„Příklad si bereme zejména z moudrého 

a nepříliš nákladného skotského plánu, který 

vychází ze spolupráce veřejnosti a odborní-

ků. Připraveny jsou informační materiály pro 

odbornou i laickou veřejnost. Zejména pro ty 

odborníky a poskytovatele všech dalších slu-

žeb, na které se lidé s demencí a jejich rodi-

ny obracejí a s nimiž se setkávají. Jde nejen 

o zdravotní a sociální služby, ale i městskou 

policii, pracovníky obchodů a dalších služeb,‟ 

sdělila zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra 

Ludková. 

Alzheimerova choroba a ostatní onemocně-

ní způsobující demenci představují významný 

problém nejen pro společnost, ale zejména 

pro rodiny a pacienty samotné. Často se hovo-

ří o ústavech. Většina lidí ale zůstává v rodin-

ném prostředí, doma, ve svých obcích. „Osmá 

městská část se dlouhodobě o své občany sta-

rá. Sídlí tu mnoho unikátních služeb i pro lidi 

s demencí, například první stacionář tohoto 

typu v ČR. Sídlí tu také Česká alzheimerovská 

společnost, se kterou spolupracujeme. Proto 

je vznik plánu Alzheimer právě v naší městské 

části velmi logický. Může to být i jakési epi-

centrum dalších podobných iniciativ. Chceme 

začít od lidí s demencí a jejich pečujících ro-

din. Chceme, aby naše městská část byla obcí 

přátelskou i pro tyto lidi. Začínáme drobnými 

kroky, zdánlivými maličkostmi, které jsou ale 

v našem i jejich životě velmi důležité,‟ říká 

k plánu Alzheimer P8 Ludková, v jejíž kompe-

tenci je kultura i zdravotní a sociální proble-

matika. „Kvalita života těch nejkřehčích a nej-

zranitelnějších je ale také otázkou kultury,‟ 

dodává. 

Slova místostarostky potvrzují i činy. V nej-

bližší době bude například zahájena výstavba 

Domu sociálních služeb, který nabídne krátko-

dobé pobyty osobám s nutností celodenní péče 

pro 21 klientů a službu dlouhodobých pobytů 

pro 30 klientů s diagnózou demence. 

„Třeba z Prahy 8 rozhýbeme i stojaté a k této 

citlivé problematice netečné vody magistrátu. 

Máme koncepci bezdomovectví, připravuje se 

koncepce uživatelů nealkoholových drog a tře-

ba konečně představitelé hlavního města po-

chopí, že tady už doslova hoří jiný problém, 

který nevyřešíme stanovým městem. Už včera 

bylo pozdě,‟ varuje Ludková.

K národním plánům Alzheimer se hlásí 

největší země a nejznámější politické tváře 

(jmenujme Francii a exprezidenta Sarkozy-

ho, USA a prezidenta Obamu, Velkou Británii  

a velmi v této problematice angažovaného pre-

miéra Davida Camerona, který na toto téma 

dokonce koordinoval jednání G8 v Londýně mi-

nulého roku). V České republice v ruchu sou-

časných mezinárodních politických událostí 

ani není velká naděje, že by se tomuto téma-

tu mohlo věnovat příliš pozornosti. Demence 

se ale týká již 140 tisíc lidí v České republice  

a dvojnásobku těch, kteří o ně pečují. Problém 

Alzheimer a tito lidé ani příliš humbuku nepo-

třebují. Existuje však mnoho zdánlivě drobných  

a nevýznamných věcí, které jim mohou pomoci 

usnadnit život a projasnit nastávající jaro.  -hš-

Alzheimerova nemoc
Chorobu v roce 1907 poprvé popsal ně-

mecký lékař Alois Alzheimer. Narušuje část 

mozku, takže se oslabuje myšlení, paměť 

a úsudek. Choroba začíná pozvolna. Nej-

dříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá 

paměť a není schopen se postarat o někte-

ré věci v domácnosti. 

Rychlost, jakou nemoc postupuje, se 

u každého postiženého liší. Nemocný má 

však čím dál větší problémy s vyjadřová-

ním, rozhodováním, nedokončuje myšlen-

ky, je zmatenější. Mění se celá jeho osob-

nost. V posledních stádiích už není schopen 

se sám o sebe postarat. Bývá nejčastější 

příčinou demence, která postupně vede až 

k závislosti nemocného na každodenní po-

moci jiného člověka. 

Podle odhadů celkem v České republice 

trpí Alzheimerovou nemocí 140 tisíc lidí. 

Do poloviny století se tento počet téměř 

zdvojnásobí. Nejohroženější skupinou jsou 

ženy nad 65 let, v jejichž rodině se obje-

vila demence a která vede málo duševně 

a sociálně aktivní život. Například Všeobec-

ná zdravotní pojišťovna na léčbu pacientů 

ročně vydá skoro 600 milionů korun.
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Tulipánový měsíc se vydařil

Mé veliké poděkování patří dětem 

ZŠ U školské zahrady, ZŠ Doláko-

vá, ZŠ Na Šutce, ZŠ Žernosecká 

a ZŠ Palmovka, dále studentům 

Střední školy Náhorní. Děti a stu-

denti vytvořili tulipánovou výzdo-

bu na onkologické kliniky, které se 

k Tulipánovému měsíci připojily. 

Studenti střední školy pak navíc 

tyto kliniky vyzdobili, stali se sami 

dobrovolníky a mnoho z jejich děl 

bylo součástí prodejní výstavy 

v Galerii KUS KOVU. Poděkování 

je určeno také seniorům z Klubu 

seniorů Křižíkova a Centra aktivi-

začních programů, kteří se spolu 

s dalšími podíleli na výrobě dárko-

vých předmětů. 

Na stránkách www.amelie-os.cz 

lze najít tulipánové výrobky k za-

koupení, výtěžek půjde na progra-

my pro onkologicky nemocné. Do 

druhého ročníku Tulipánového mě-

síce se zapojili i Zdravotní klauni, 

kteří vnáší úsměv tam, kde ho mno-

ho nebývá.  Vladimíra Ludková,  

 zástupkyně starosty MČ Praha 8

Tyto tulipány vytvořili žáci 
ze základních škol Na Šutce, 
Dolákova a Žernosecká

Místostarostka 
Vladimíra 
Ludková se 
Zdravotním 
klaunem

Centrum aktivizačních 
programů Burešova  
vás srdečně zve  
na výstavu s názvem

Jak se žilo 
v minulém století: 
Návrat do dětství

Přijďte si zavzpomínat pomocí 
různých předmětů a fotografií 
na vaše dětství, na to, jak jste 
si hrávali, na vaše školní léta 
a nebo společné okamžiky 
s maminkou, tatínkem a sou-
rozenci. Součástí výstavy 
bude retro kavárnička a také 
hrací koutek, kde si můžete 
vyzkoušet různé hry, kterými 
se děti dříve bavily.

Výstava bude zahájena 
v úterý 29. 4. v 9 hodin.

Otevírací doba výstavy
Úterý 29. 4.  9.00–16.00
Středa 30. 4.  9.00–16.00
Čtvrtek 1. 5. 9.00–16.00
Pátek 2. 5.  9.00–12.00

Pokud máte doma něco, 
čím byste naši výstavu na 
téma dětství rádi obo-
hatili, ozvěte se do CAP 
Burešova na telefonní číslo 
283 881 848.

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

hledá na výpomoc řidiče 
na rozvoz obědů pro 
starší spoluobčany
Požadujeme:
n  řidičský průkaz skupiny B
n  zkušenosti s řízením vozidla
n  spolehlivost
n  slušné vystupování  

a vstřícné jednání. 

Bližší informace  
v autoprovozu OuSS Praha 8,  

tel.: 283 84 12 22,  
nebo v personálním oddělení 

283 842 215.
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Jarní tábory se mají stát novou tradicí
Praha 8 již mnoho let pořádá letní tábory. No-

vinkou je ale tábor jarní, který letos v únoru 

proběhl teprve podruhé. Celkem devatenáct 

dětí z Prahy 8 strávilo jarní prázdniny v pen-

zionu Dudýnek u Kryštofových Hamrů v Kruš-

ných horách. 

Šlo o děti ve věku od čtyř do třinácti let, kte-

ré se pravidelně účastní výletů a víkendových 

akcí, jež pořádá Praha 8, a říkají si „Osmičkoví 

kamarádi‟. Radnice zajišťuje jak jarní a letní 

tábory, tak i další aktivity pro děti ze sociálně 

znevýhodněných rodin, které si za normálních 

okolností nemohou například dovolit poslat své 

děti na placený tábor.

„Minulý rok jsme poprvé vyzkoušeli, zdali 

by byl zájem o jarní tábor a reakce byla velmi  

pozitivní. Budeme se snažit, abychom i z jar-

ních táborů udělali stejnou tradici, jaká funguje 

u letních. Protože umožnit dětem strávit čas 

prázdnin v bezpečném prostředí a nikoli po-

tulováním se po ulicích, přináší mnoho pozi-

tivních efektů nejen pro ně samotné, ale pro 

celé rodiny a následně celou společnost,‟ řekla 

radní Prahy 8 Markéta Adamová.

V penzionu se o děti starali pracovníci soci-

álního odboru Prahy 8 a dobrovolníci z řad poli-

cie, kteří zároveň připravovali program tábora. 

A protože se počasí vydařilo, děti si užily venkov-

ní aktivity, sportovní hry i výlety. Mezi nejhez-

čí z nich patřil podle dětí výšlap na Jelení vrch 

s nadmořskou výškou skoro tisíc metrů. Během 

jednoho z naučných výletů se táborníci dozvědě-

li více o našem ptactvu a dokonce si adoptovali 

i kalouse ušatého v tamní ZOO. -red-

Téměř dvacítka dětí strávila prázdniny v Krušných horách
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Pomozte vybavit Bohnické 
komunitní centrum
Po velkém úspěchu loňské sbír-

ky pro benefiční bazar ve pro-

spěch Bohnického komunitního 

centra na Statku Vraných, se na 

vás znovu obracíme s prosbou 

o pomoc. Rádi bychom v květnu 

otevřeli a je třeba Statek vyba-

vit nábytkem. Pokud máte navíc 

dřevěné stoly, stolky, židle, vě-

šáky, stoličky, křesílka, lavice, 

staré lustry a chcete je věnovat, 

přijedeme si pro ně. Dále shá-

níme lednici, elektrický sporák, 

dřez, kuchyňskou vodovodní ba-

terii, instalatéra na jejich zapoje-

ní a truhláře (či kutily) na pomoc 

s kuchyňskou linkou. Aktuální 

informace najdete na www.boh-

niceziji.cz.

S radostí nadále přijímáme hr-

nečky, moka konvičky, nádobí 

a náčiní, kabelky, šátky, hračky, 

knihy, hodiny, šperky a podobné 

drobnosti do dobročinného baza-

ru, kterým nadále hodláme finan-

covat chod komunitního centra.

Tyto věci můžete nosit přímo 

do Statku Vraných, Bohnická 36, 

Praha 8 (konečná busu 102) po 

předchozí telefonické domluvě na 

602 176 211 či 776 299 503. Všem 

dárcům velice děkujeme. -red-

Hvězdárna Ďáblice   

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

DuBEN 2014
Otevírací doba: 
Po 13.30-15.30, 18.00–21.00; St 20.30–22.30;  
Čt 13.30–15.30, 20.30–22.30; Ne 14.00–16.00.  
Po 21. 4. zavřeno.

PŘEDNáŠKY astronomické, přírodovědné  
a cestopisné v pondělí od 18.30 

14. 4. RNDr. Jiří grygar, CSc.: ŽEŇ OBJEVů 2013. 

28. 4. Ing. Karel Dostál: S CESSNOu EVROPOu 2013.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy  
v pondělí od 18.30  
7. 4. DEN ZEMě – pásmo přírodopisných filmů.

POZOROVáNí OBLOHY dalekohledy 
Po, Čt 13.30–15.30; St, Čt 20.30–22.30; Ne 14.00–16.00  
a v Po 7. 4. 20.00–21.00 za jasného počasí.  
Přístupné bez objednání.

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami

Noční obloha:   Měsíc – od 2. 4. do 16. 4. Nejlépe okolo 7. 4. 
Mars, Jupiter – po celý duben  
Dvojhvězdy,  
vícenásobné soustavy – po celý duben 
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohléd-
nout si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu. 

HROMADNé NáVŠTěVY – vždy ve St a Čt 18.30–19.30  
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků  
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).  
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).

ŠKOLNí POŘADY
v Po, Út, St, Čt, Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní 
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 
a objednávky na tel.: 283 910 644.  

VELIKONOČNí PRáZDNINY 
Čt 17. 4. 10.00–12.00, 14.00–16.00

10.15  O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)

11.00–12.00, 14.00–16.00  pozorování Slunce příp. Venuše.

POHáDKY pro nejmenší 
Ne 13. 4. od 10.15  Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce, příp. Venuše.
  Pozorování oblohy Pořady
VSTuPNé: dospělí 45 Kč 55 Kč
 mládež 25 Kč 30 Kč
 senioři (od 65 let)  40 Kč 50 Kč

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

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

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

BEZPLATNá PORADNA PRO BEZRADNé
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602

e-mail: info@nakorabe.cz, PO–Pá   8.00–16.00 hod.
JuDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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BEZPLATNá BYTOVá PRáVNí PORADNA
Kdy? 29. 4. od 17 hod. Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice metra B Palmovka.
V případě zájmu se, prosím, objednejte na  

tel.: 246 035 966 nebo 721 029 892 

Obvodní ústav sociálně- 
-zdravotnických služeb  
Praha 8 vás zve:
NAVŠTIVTE TAKé NAŠE DALŠí KLuBY SENIORů V PRAZE 8, 
kde na vás čekají rovněž zajímavé akce (hudební odpoledne, 
přednášky, promítání, trénink paměti, výtvarné dílničky, 
zábavné hry, apod). Podrobný program je k dispozici na 
nástěnkách klubů, nebo na tel. č.: 283 842 214.

n  DPS Křižíkova 50,  
Dům s peč. službou 
úterý a čtvrtek*,  
15.00–18.00 a 13.00–16.00 
Vedoucí klubu:  
Mgr. M. Neckářová

n  DPS Bulovka 10,  
Dům s peč. službou 
pondělí a čtvrtek*,  
13.00–16.00 
Vedoucí klubu: A. Šoutová

n  DPS Burešova 12,  
Dům s peč. službou 
pondělí až čtvrtek*,  
14.00–16.00 
Vedoucí klubu: R. Šamšová

n  ul. Taussigova 1172 
pondělí a středa*,  
13.00–16.00 
Vedoucí klubu: D. Luczy

* v době letních prázdnin je zavřeno

Obvodní ústav sociálně- 
-zdravotnických služeb
Bulovka 1462/10, Praha 8
pořádá lázeňský pobyt  
v Lázních Mšené pro seniory z Prahy 8  

Termín: 16. 6.–20. 6. 2014 (od pondělí do pátku)

Cena:  dvoulůžkový pokoj 3710 Kč/osoba  
jednolůžkový pokoj 4010 Kč/osoba

Cena je kalkulována při min. počtu 40 osob.

Cena zahrnuje: ubytování se sociálním zařízením, plnou penzi, dopra-

vu tam a zpět, lázeňský a doprovodný program. 

Přihlášky s úhradou přijímá od 7. 4. 2014 vždy po předchozí domluvě 

sociální pracovnice Petra Temiaková v Domě s pečovatelskou službou, 

ul. Bulovka 10, každé pondělí od 8 do 12 hod. 

Další informace na tel.: 283 842 214.

Lázeňský program: 1 x lékařská konzultace

 1 x Bylinná koupel z Lázní Mšené

 1 x klasická částečná masáž zad

 1 x vulkan pack 

 1 x parafínový zábal na ruce

Doprovodný program: výlet na Vodní hrad v Budyni nad Ohří

 středeční hudební večer při svíčkách

 přednáška o historii lázní a obce

  přednáška: lázně, léčebné procedury a jejich 

účinek s primářem MUDr. Medonosem

Během pobytu: možnost zapůjčení a úschovna kol zdarma

 možnost rybaření v lázeňském rybníku

  v areálu zdarma zapůjčení vybavení: ping-

pong, pétanque, ruské kuželky

  možnost přikoupení léčebných a wellness 

procedur se zvýhodněním 20 % (pedikúra, 

manikúra, kosmetika, kadeřnictví, sauna, 

solárium, koupele, masáže, zábaly a další) 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

29duben 2014

Pozvánky



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

30 duben 2014

Zdravotní a sociální péče

Co na tom, že jsem kardiak. Sportuji
Sportovní aktivita ve středním 

a vyšším věku je důležitá nejen 

pro zdraví, ale i pro duševní po-

hodu. Členové volejbalového Kar-

dioklubu Praha jsou důkazem, že 

ani kardiovaskulární onemocnění 

nemusí člověka odsoudit k pasiv-

nímu životu.

Před několika lety mi lékařka 

sdělila, že stálý stres, přepraco-

vanost a nadváha ze mne dělají 

kandidáta na infarkt. Jestli prý 

nechci začít hrát volejbal. Neby-

lo to jednoduché rozhodnutí. Hrál 

jsem naposledy v mládí a na prv-

ních trénincích jsem si moc dob-

ře nepřipadal, i když spoluhráči 

a spoluhráčky byli fajn. Nicméně 

vbrzku jsem zapadl, zúčastnil se 

s týmem turnajů i ozdravných po-

bytů a dnes se těším na tréninky, 

cyklovýjezdy, turistické i spole-

čenské akce.

Bohužel již několik let mezi 

nás nepřišli žádní noví spoluhráči 

a členská základna začíná stár-

nout. Rádi bychom náš dospělý 

kolektiv rozšířili o další „ladies and 

gentlemen‟, hráče a hráčky. Slibu-

jeme, že s námi se nudit nebude-

te. Hrajeme každý týden v soko-

lovně v Libni nebo na venkovních 

kurtech nedaleko Palmovky. Neži-

jeme jen sportem, ale umíme se 

i společensky pobavit.

Léčení a prevenci kardiovas-

kulárních chorob sportovními 

aktivitami podporuje lékařský 

a rehabilitační tým následovní-

ků lékařky Jarmily Winterové, 

která se s dalšími kolegy této 

problematice desítky let věnova-

la a dodnes věnuje. Díky jejímu 

úsilí vznikly již v osmdesátých 

letech v Praze, Táboře a Liberci 

kardiokluby, které vhodně vedou 

pacienty k pravidelnému cviče-

ní, organizují osvětovou činnost 

a rekondiční pobyty. Kardioklub 

Praha, o. s. vykonává svou čin-

nost v úzkém spojení se SK Mete-

or Praha – oddíl Kardio.

Členem se může stát každý, kdo 

má zdravotní problémy, a to nejen 

kardiovaskulární, potřebuje se do-

stat do formy, má trochu volného 

času, chuť sportovat a bavit se. 

Pravidelné tréninky volejbalu 

probíhají v zimě v tělocvičně, ale 

od jara do podzimu hrajeme na 

venkovních kurtech za sokolov-

nou v Libni. Organizujeme jedno-

denní i víkendové výlety a týdenní 

rekondiční pobyty s volejbalem, 

turistikou i cykloturistikou.

V Kardioklubu sportujeme bez 

obav, protože jsme pod pravidel-

nou lékařskou kontrolou. Kontak-

ty můžete najít na stránkách www.

kardiklubpraha.cz, kde se dočtete 

i o historii klubu a můžete se podí-

vat na fotky z našich akcí.

Přijďte si zahrát a pobavit se. 

Kromě jiných akcí, v květnu jede-

me na týden na „Mácháč ‟, v srpnu 

na Šumavu a v září na Třeboňsko.

Petr Odstrčil, Kardioklub Praha

„Revír‟ bohnické nemocnice bude v sobotu 

10. května plný laní. Občanské sdružení Jiné 

Laně zve nejen obyvatele Prahy 8 na celo-

denní animační workshop a další zájmové ak-

tivity. Workshop s názvem „Čísla (z)paměti‟ 

začne v 9 hodin ráno výrobou loutek a scény 

a následnou animací zaznamenanou na fil-

mový zápis. 

Jeho kapacita je omezená a v případě zá-

jmu neváhejte kontaktovat vedoucího ani-

mačního workshopu Františka Hosta (franta.

host@jinelane.cz). Součástí programu, kte-

rý není kapacitně omezen, bude i přednáška 

o historii české animované tvorby s pracov-

níky Národního filmového archivu a promí-

tání krátkých snímků předních českých ani-

mátorů.

„Naše občanské sdružení pracuje přede-

vším se zdravotně hendikepovanými nebo 

sociálně znevýhodněnými dětmi,‟ říká zpě-

vačka Jana Lota z o. s. Jiné Laně. „Formou 

našich arteterapií prožíváme společně neza-

pomenutelné chvíle a vytváříme zajímavé ar-

tefakty. Ze zisku z prodeje autorských prací 

pomáháme zúčastněným komunitám zpětně 

zlepšovat život. Celodenní workshop v Boh-

nicích je prvním dílem připravované série se-

tkání a moc rádi bychom, aby s námi přišla 

strávit společný čas co největší část široké 

veřejnosti. Jiné Laně zvou srdečně všechny 

do bohnického revíru,‟ dodala.

Zastavte se. S profesionály oboru máte 

šanci rozpohybovat svět jinak, než jste zatím 

byli zvyklí. Pro děti je připravený speciální 

laní doprovodný program: tvorba a pozná-

vání stop lesních zvířat, kreslení, záchranář-

ství, jóga v trávě a mnoho dalšího. Vyplašte 

v bohnickém revíru Jiné Laně. Bude to stát za 

to. Více na www.jinelane.cz. -red-

V bohnické nemocnici budou pobíhat jiné laně

Ke Kardioklubu neodmyslitelně patří i turistika 
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Zdravotní a sociální péče, pozvánka

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

PROgRAM  
NA DuBEN 2014
MOTýLI
8. 4.–11. 5. 2014
I letos se pravidelní návštěvníci dočkají 
oblíbené výstavy tropických motýlů ve 
skleníku Fata Morgana; duben 9.00–18.00 
hod., květen 9.00–19.00 hod. (pondělí je 
zavírací den). Na vlastní oči lze sledovat 
líhnutí motýlů z kukel, které k nám 
v pravidelných zásilkách přicházejí po 
celou dobu trvání akce z motýlí farmy 
v anglickém Stratfordu nad Avonou. 

KuRáTORSKá PROVáZENí

Tomáš Vencálek: kvetoucí 
dřeviny
10. 04.
po skupinách např. Prunus, zlatice, 
šeříky, pozdně kvetoucí Lonicera, azalky 
a pěnišníky, atd.) 

Jarmila Skružná: hajní rostliny
24. 04.
Areál Sever

ROSTLINY, KTERé ZMěNILY  
SVěT – HMATOVá VýSTAVA 
11.–27. 4.
Již osmnáctý ročník výstavy, na které 
využijete všechny smysly, můžete 
navštívit denně ve výstavním sále od  
9 do 18 hodin. Vystavených exponátů je 
dovoleno se nejen dotýkat, ale některé 
budete moci i ochutnat nebo si k nim 
přivonět. Stejně jako předchozí výstavy 
doprovodí i letošní ročník zvukový 
průvodce a popisky v Braillově písmu.
Po celou dobu konání výstavy je 
k dispozici průvodcovská služba. Pro 
větší skupiny je nutná rezervace: Eva 
Novozámská, mobil: +420 603 489 029, 
e-mail: pruvodci@botanicka.cz.

gENERáLKA NA ČARODěJNICE
25. 4. 
Akce určená hlavně dětem, které milují 
být dlouho vzhůru a rády si opečou na 
ohni špekáček. Klobouky, bradavice 
a pavučiny vítány! Sraz v 16 hodin.

Změna programu vyhrazena. 
Bližší informace najdete na  

www.botanicka.cz

PROgRAM KLuBu 
SENIORů  
v dubnu 2014
přízemí  
DPS Křižíkova 50,  
Praha 8 - Karlín
Provozní doba klubu:
ÚTERý  15.00–18.00 hod.
ČTVRTEK  13.00–16.00 hod.

n  3. 4.–14.00 hod. –  Povídání o stravě 
a bylinkách

n  8. 4.–15.00 hod. – Malujeme 
velikonoční kraslice. Výtvarná dílna 
Mgr. M. Neckářové

n  10. 4.–14.00 hod. – „Sydney‟ – 
přednáška Ing. J. Burdycha z cyklu 
„Světové metropole‟

n  15. 4.–15.00 hod. – Filmový klub 
Mgr. M. Neckářové (film „Slavnosti 
sněženek‟)

n  17. 4.–14.00 hod. – Trénink paměti – 
Bc. A. Novotná

n  22. 4.–15.00 hod. – „Ještě jeden 
pohled do Číny‟ – II. část. Slovem 
i obrazem Mgr. M. Neckářové

n  24. 4.–13.00 hod. – Výtvarná dílnička 
Mgr. Vladimíry Ludkové

n  29. 4.–15.00 hod. – Hudební 
odpoledne Mgr. V. Vomáčky 
(vzpomínka na Jaromíra Vejvodu)

Po celou provozní dobu bude v klubu volný 
přístup na internet a vždy v úterý  

od 17.00 do 18.00 hodin  
je pro vás přítomen lektor Adam Novák. 

Pokud chcete komunikovat  
se členy vedení radnice za ODS, 
můžete je vyhledat na Facebooku 
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo 
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz 
(životní prostředí, informatika),  
vladimira.ludkova@praha8.cz (kultura, 
sociální a zdravotní problematika),  
ondrej.gros@praha8.cz (majetek) 
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

Zástupce radnice za TOP 09  
můžete kontaktovat následovně: 
Michal Švarc – doprava a finance, tel.: 
222 805 138, michal.svarc@praha8.cz.  
Markéta Adamová – sociální oblast 
a protidrogová prevence, evropské fondy, 
tel.: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa 
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec  
pro Palác Svět, tel.: 222 805 186, 
tomas.slabihoudek@praha8.cz.

Zastupitelé KSČM v Praze 8  
mají pro občany tuto nabídku: vytipujte 
největší problémy naší městské části, 
pokusíme se je spolu s vámi řešit.  
Volejte +420 284 825 820 či použijte 
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.

Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat 
29. 4. od 17 hodin. Kromě toho  
je možné navštívit webové stránky  
www.cssdpraha8.cz, Facebook cssdpraha8 
a nebo naše informační středisko v Libni, 
Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty: 
tel.: 246 035 966, mob.: 721 029 892 
email: ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům setkání 
a otevřenou debatu o lepší budoucnosti 
pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele 
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte 
se zelenými na Facebooku (odkaz  
www.qrs.ly/of36zac), sledujte web 
praha8.zeleni.cz. Děkujeme vám, že se 
zajímáte o dění v naší městské části.

Volba pro Prahu 8 zve občany  
na setkání se svými zastupiteli a členy 
komisí, které se koná 30. dubna 2014  
od 18 hodin v přízemí budovy  
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 6. 
Zve JUDr. Václav Musílek, radní  
MČ Praha 8. Můžete nás kontaktovat  
i telefonicky na čísle 724 889 420, nebo 
e-mailem: vaclav.musilek@praha8.cz.

Setkání s politiky
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Žilkovy flétničky zahrají v Kobylisích
V Salesiánském divadle na Koby-

liském náměstí vystoupí 28. dub-

na v 19 hodin známý flétnový sou-

bor Aulos, a to v rámci benefičního 

koncertu pro Salesiánské středis-

ko mládeže v Praze. Jedinečný 

dechový soubor svého druhu se-

stavený ze samých fléten vznikl 

v roce 1991 spojením již existu-

jících souborů profesora Václa-

va Žilky (1924–2007), hudebníka 

a pedagoga, který celý svůj život 

zasvětil hudbě, dětem a píšťal-

kám. Nejvíce na sebe upozornil ve-

řejnost svými léčivými programy 

pro děti nemocnými astmatem. Ve 

své technice navázal na metodiku 

amerického lékaře Meyera Markse 

a výukou na zobcovou flétnu učil 

děti správnému dýchání. Touto 

metodou se nemoc u dětí výrazně 

zlepšovala. 

Václav Žilka věřil, že děti po-

třebují ke svému správnému 

osobnostnímu vývoji nejen učite-

le, ale především rodiče a tak se 

postupně vytvořil soubor složený 

z hrajících dětí a jejich rodičů ně-

kdy i prarodičů. Společná práce 

a vystupování přinášela ovoce 

v utužování vztahů v rodinách, 

přispívala ke zlepšení zdraví dětí 

s onemocněním dýchacích cest 

a učila děti společenskému cho-

vání.

Soubor Aulos v současné době 

stále pokračuje v započaté cestě 

Václava Žilky pod vedením lékař-

ky Evy Čadkové a jejich společné 

muzicírování a vystupování sklí-

zí nadšené ohlasy u obecenstva 

nejen v Čechách ale i v zahrani-

čí. Aulos vystoupil se svými flét-

ničkami kromě mnoha koncertů 

v České republice i ve Francii na 

Mezinárodním hudebním festivalu 

v Belfortu, koncertoval v Lyonu, 

ve Vídni, v Drážďanech a Brati-

slavě.

Je obdivuhodné, co všechno 

dovedou společně vytvořit lidé 

různých věkových kategorií pra-

cující v mnoha rozdílných obo-

rech (lékaři, profesoři, učitelé, 

ekonomové, studenti, děti), po-

kud se společně pustí do hraní 

na zobcové i příčné flétny. Žilkův 

odkaz tak zůstává stále živý ve 

společné hře, v souzvuku, ve vní-

mání krásné hudby, v přátelství, 

které spojila radost ze společné-

ho muzicírování. 

Pokud chcete i vy prožít nevšed-

ní zážitek s flétnovým souborem 

Aulos, a podpořit tak činnost Sa-

lesiánského střediska mládeže, 

přijďte si Žilkovy flétničky poslech-

nout do Salesiánského divadla. Váš 

dobrovolný dar pomůže mnoha dě-

tem, které ve středisku tráví každý 

den svůj volný čas, navazují krás-

ná přátelství, prožívají svoje dět-

ství, ale i často řeší svoje problémy 

a jsou vděčné za podanou pomoc-

nou ruku. Vstupné je na tento kon-

cert dobrovolné a bude využito na 

činnost s dětmi a mládeží v Salesi-

ánském středisku mládeže. -red- 

Každý rok 24. dubna si skauti 

připomínají své bratrství na ná-

dvoří Pražského hradu u sochy 

sv. Jiří. Proč právě v tento den? 

Odpověď je jednoduchá – pro-

tože svatý Jiří je mimo jiné také 

patronem skautů a již zmíněné-

ho skautského bratrství.

O víkendu následujícím po 

svátku pořádá většina středi-

sek z celé republiky akce pro 

veřejnost. Výjimkou není ani 

24. středisko Sever z Kobylis, 

které by vás chtělo pozvat na 

svůj tradiční Skautský den. 

Tato akce pro děti i dospělé se 

letos koná v sobotu 26. dubna 

v Ďáblickém háji, konkrétně 

v Areálu Zdraví. Nachystáno 

bude spousta soutěží se slad-

kou odměnou, informace o čin-

nosti oddílů, setkání bývalých 

i současných členů a nebude 

chybět ani oblíbené opékání 

špekáčků. Za zapůjčení areálu 

hřiště od Městské části Praha 8 

poděkuje středisko úklidem na 

hřišti a okolí.

Sv. Jiří nám obvykle dopřeje 

pěkné počasí a hojnou účast, 

doufáme, že letos tomu bude 

také tak a těšíme se na vás.

Martina Kunešová,  

24. středisko Sever

Nejmenší pražská autorská scé-

na, karlínské Divadlo Kámen, 

uvedla 27. března svou novou 

hru „Mamut mamut‟ s podtitu-

lem „lehce disharmonické busi-

ness drama o určitě řešitelnosti 

dezorientace‟.

Hra, která zdaleka není jen 

o pravěkých lovcích, vznikla na 

námět hudebního skladatele 

a vio loncellisty Martina Marka, 

který také společně s klavíristou 

a klarinetistou Janem Ptákem 

složil ke hře hudbu pro klarinet, 

klavír, flétnu a mamutofon. Ma-

mutofon je zcela nový nástroj 

vyvinutý speciálně pro novou in-

scenaci. „Kromě jiného se v této 

inscenaci snažím zkoumat dnešní 

přístup k práci, která bývá zma-

tená a stresující, ale podle mého 

názoru občas i plodná. Doufám, 

že tato hra, byť se do určité míry 

může zdát zmatenou a stresující, 

bude také do určité míry plod-

ná,‟ řekl režisér Petr Macháček. 

Inscenace má být podle tvůrců 

také „holdem tvůrčí dezorienta-

ci, odvaze k vytváření struktur 

a wikipedii.‟ Vstupenky do Diva-

dla Kámen si můžete rezervovat 

třeba na internetu na www.diva-

dlokamen.cz nebo na telefonním 

čísle 775 718 470. -red-

Skautský den se oslaví 
v Ďáblickém háji

Premiéra v Divadle Kámen: 
„Mamut mamut‟

Soubor Aulos 
se představil 
i v univerzitní 
botanické 
zahradě
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Dětskému turistickému oddílu 

Sůvy sídlícího v Bohnicích začí-

ná s příchodem jara nová sezo-

na. Se zimou se děti rozloučily 

o jarních prázdninách, kdy vy-

jely na týdenní tábor do Orlic-

kých hor. Zde dohrávaly pololetní 

hru na téma Mexiko, takže na výle-

tech vzbuzovala velkou pozornost a veselí 

kolemjdoucích jejich pestrá sombrera.

I když už nebylo moc sněhu, stejně to 

lyžaře neodradilo od radovánek na sjezdov-

kách a ostatní si užili krásného počasí při 

hraní a soutěžení v přírodě. Tábory jsou pro 

oddíl vždy velkým zážitkem a děti se vracejí 

domů nadšené a jako ještě lepší parta.

Nyní se Sůvy chystají na jarní výlety a po-

malu se začínají připravovat na letní tábor. 

Velikonoční prázdniny hodlají děti strávit 

v České Lípě a v květnu vyrazí na celý ví-

kend prozkoumávat jaro na spřátelenou far-

mu Brůna do Javorníku. Sůvy se už moc těší 

na všechna zvířata, která tam na ně čekají. 

Pro pražské děti je vždy velký zážitek, když 

si mohou pohladit krávu nebo králíka, pří-

padně se projít po oboře s vysokou zvěří.

Kromě výletů za hranice Prahy se také 

Sůvy chystají na akce v Praze. V dubnu budou 

již tradičně k vidění na Dni Země, který při-

pravují ve spolupráci s MČ Praha 8. 

Setkat se se Sůvami budete 

moct i na Bambiriádě, která se 

koná v květnu. Budou pomáhat 

zajišťovat provoz stanu Asoci-

ace TOM, jejíž jsou součástí.

Sůvy již nyní přijímají přihláš-

ky na letní tábor, kam vyrazí na dva 

týdny na konci července. Celotáborová 

hra ponese letos název „Holubinky‟ a na 

děti čeká výlet do zábavného světa fanta-

zie, kde nic není nemožné. Táborníci budou 

mít možnost si pocvičit i různé dovednos-

ti, kterým se v oddíle věnují během roku, 

a samozřejmě je pro ně i velkým dobro-

družstvím dvoutýdenní přespávání na lou-

ce ve stanech s podsadou. U Sův se hodně 

daří i oddílu Sůviček, což je kroužek určený 

dětem od čtyř do sedmi let. Vedení oddílu 

se rozhodlo vyjít vstříc rodičům a tak při-

pravuje poprvé i letní akci pro mladší děti. 

V srpnu děti čeká týdenní příměstský tábor 

na téma Pohádky.

Je vidět, že oddíl má nabitý program, kde 

o zážitky nebude nouze. Více o aktivitách 

turistického oddílu si můžete přečíst na jeho 

webových stránkách: www.suvy.cz, nebo 

se můžete vypravit do ulice Poznaňská, kde 

mají Sůvy klubovnu. -red-

Oddíl Sůvy čeká  
bohatý jarní program

S pololetní hrou na mexické téma se děti rozloučily v Orlických horách
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Přihláška
do soutěže „Osmičkový voříšek“
pořádané v rámci IX. Psího dne  

na Libeňské psí louce
sobota 31. května 2014 10.00–13.00 hod.

jméno a příjmení psovoda:  .......................................................................

kontaktní adresa: ulice:  .............................................................................

                                město: .........................................     PSČ .......................

telefon: ..........................................................................................................

e-mail: ...........................................................................................................

křížené rasy (pokud jsou známy):

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

jméno zvířete (výslovnost):   ......................................................................

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

Pes/fena (nehodící se škrtněte)  ......Vyplňte, prosím, všechny kolonky

Přihlašuji svého psa do kategorie: (zakroužkujte vybranou kategorii)

Veteráni nad 8 let•	

Mladí kříženci neznámého původu do 2 let•	

Dospělí kříženci neznámého původu (2 – 8 let)•	

Dospělí kříženci rozpoznatelných plemen s PP i bez PP (2 – 8 let)•	

Rozpoznatelná plemena bez PP•	

Pejsek Šikula•	

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

Vstup na psí louku je povolen pouze s platným očkovacím průkazem.

Pokud se nemůžete soutěže zúčastnit,  
ihned, prosím, zrušte přihlášku.

Přihlášku zašlete nejpozději do 19. 5. 2014

elektronicky na adresu: zuzana.laznova@praha8.cz  
nebo písemně na adresu:  
ÚMČ Praha 8, odbor kultury, Těšínská 600, 181 00  Praha 8. 

Týden před konáním soutěže obdrží přihlášení informace  
e-mailem o průběhu akce. 

Další informace: 606 613 390 nebo 283 090 425. 

Účast v soutěži a vstup na akci jsou ZDARMA
www.praha8.cz
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Tajemný bohnický hřbitov se otevře  veřejnosti, zachraňuje ho hasič
Bývalý profesionální hasič, dnes 

předseda Unie bezpečnostních 

složek, provozovatel interneto-

vé televize TV Praha 8, předseda 

bytového družstva Řešovská, za-

kladatel občanského sdružení Ta-

jemná místa Čech a Moravy a os-

mičkový patriot. To je čtyřicetiletý 

Jiří Vítek, který se rozhodl zachrá-

nit bohnický ústavní hřbitov, zná-

mý také jako hřbitov bláznů.

Co vás vlastně přivedlo k myš-
lence zachránit bohnický 
ústavní hřbitov?

Celé to začalo tím, že jsem si 

v rámci duševního odpočinku z těch 

všech funkcí, práce a permanent-

ních jednání s lidmi potřeboval pro-

čistit hlavu. A tak jsem si založil in-

ternetové stránky tajemnamista.cz 

a začal si pro sebe sepisovat zážit-

ky ze zajímavých míst opředených 

záhadou, místní legendou nebo po-

věstí, které jsem prošel, nebo mně 

o nich někdo vyprávěl. Netušil jsem 

s jakým zájmem se tato aktivita se-

tká. Dnes mají internetové stránky 

skoro osm tisíc fanoušků a některé 

články si přečte i dvacet tisíc čtená-

řů, a to po půl roce. 

Dnes už mi články dokonce posí-

lají sami čtenáři, majitelé či správci 

hradů a zřícenin. Říkal jsem si, jak 

musí být skvělé dávat dohromady 

třeba půl století starou zříceninu 

nebo opuštěný hrad. Pak jsem si 

vzpomněl při čtení knihy Pražské 

hřbitovy od Umberta Eca na mís-

to, kterého jsem se už jako kluk 

bál a neměl nikdy v jeho blízkosti 

dobrý pocit a mám ho dá se říci 

kousek od domova. Jel sem se tam 

podívat a nestačil se divit, v jak ší-

leném stavu se areál nachází. Bylo 

rozhodnuto. To jsem ještě netu-

šil, čím vším mě hřbitov překvapí 

a kam se vše začne posouvat. Zde 

v Osmičce jsem uveřejnil první 

ucelený článek o hřbitově a tako-

vé množství pozitivních reakcí mě 

přesvědčilo, že má smysl toto mís-

to nenechat totálně zpustnout.

Čím může člověka překvapit 
zpustlý hřbitov?

Tak především toto místo je 

opředeno mnoha tajemnými legen-

dami. Začal jsem se prokousávat 

k faktům a zjišťovat, že je to ještě 

silnější a zajímavější, než jsem si 

na začátku myslel. První oprava 

zažitých informací bylo zjištění, 

že necelá padesátka italských ne-

božtíků na hřbitově nejsou vojáci, 

ale uprchlíci z roku 1916, kdy došlo 

k evakuaci 70 tisíc obyvatel oblasti 

Tridentu do Čech a na Moravu. 

Opakuji, 70 tisíc uprchlíků bylo 

evakuováno do země, která dnes 

má problém přijmout třeba jen 

stovku cizinců. Evakuováni byli 

i pacienti léčebny v italské Pergine 

Valsugana. Celkem 504 pacientů 

bylo rozmístěno do psychiatric-

kých zařízení po celém území Ra-

kousko-Uherska. V Praze jich mělo 

být sto. Vrátilo se ale jen 46. 

Začala moje badatelská činnost 

a já se rozhodl, že zjistím všechna 

jména zemřelých a pošlu je ital-

ské straně. To se podařilo i díky 

skvělé spolupráci s vedením Boh-

nické psychiatrické nemocnice. 

Přišlo poděkování z velvyslanectví 

i z vojenského historického muzea 

v Roveteru v italském Trentinu 

a mě začalo bavit bádat a hledat 

více informací o tomto místě. Zís-

kával jsem unikátní informace, 

které jsem se rozhodl využít při 

případných komentovaných pro-

Jiří Vítek je 
milovníkem 
záhad 
i patriotem 
Prahy 8
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Tajemný bohnický hřbitov se otevře  veřejnosti, zachraňuje ho hasič
hlídkách tohoto místa, a požádal 

jsem o svolení v bohnické ne-

mocnici oživit toto místo ve všech 

směrech. Přístup ředitele psychi-

atrické nemocnice Martina Hollého 

a především upřímný zájem pana 

náměstka Jaroslava Nováka mně 

umožnil stát se držitelem klíčů od 

brány a naše občanské sdružení 

se stalo partnerem nemocnice ve 

správě o hřbitov.

Říká se, že tento hřbitov pa-
tří mezi nejtajemnější místa 
v České republice a údajně tam 
probíhala i satanská shromáž-
dění a jiné podivné záležitosti?

Tohle není zrovna příjemná 

stránka historie hřbitova. K sa-

tanským rituálům mohu jen do-

dat, že jsou skutečně prokázána 

setkání těchto komunit na hřbi-

tově. Dokonce jsem získal i fo-

todokumentaci z archivu policie 

z těchto setkání v 80. letech, kdy 

tam velmi razantně zasahovala 

veřejná bezpečnost. Tenkrát se 

skutečně jednalo o sofistikovaný 

rituál. Následně v roce 2007 šlo 

spíše jen o partičku pubertálních 

pomatenců. Samozřejmě se ba-

víme pouze o zdokumentovaných 

případech. Toto místo prostě při-

tahuje svojí energií různé lidi. Na 

někoho působí uklidňujícím do-

jmem a někdo tam naopak vydrží 

například v podvečer skutečně jen 

pár minut.

Kdy se plánuje otevření hřbi-
tova veřejnosti a komentova-
né prohlídky?

V současné době probíhá úklid 

hřbitova a každá ruka dobrovolní-

ka se hodí, proto případní zájemci 

o pomoc mně mohou napsat na 

jirivitek@seznam.cz. První pro-

hlídky chystám na druhou polovi-

nu dubna. Výtěžek bude použit na 

zvelebení hřbitova. Samozřejmě 

se pokusíme získat i finanční pod-

poru jinde, především na zajištění 

ochrany tohoto místa před zloději 

a vandaly. Sice jsou už všechny 

kovové věci a náhrobky ukrade-

né a zdevastované, ale lidé jsou 

schopni ukrást snad i hlínu.

Proč by se někdo měl přijít 
podívat na hřbitov bláznů?

Kromě toho, že jde o jeden 

z největších hřbitovů na světě pro 

chorobomyslné, je tam skoro pět 

tisíc hrobů, tak je to místo nabité 

neuchopitelnou energií. Zajíma-

vostí je, že tam má podle pamětí 

již zesnulého špičkového krimi-

nalisty Miloslava Nečáska ležet 

vrah Otýlie Vranské, pitevní labo-

rant Pavlíček, který se Nečáskovi 

soukromě přiznal v roce 1933, 

a v Bohnicích se o dvacet let poz-

ději oběsil. Nečásek byl například 

hlavním vyšetřovatelem brutální 

vraždy Herty Černínové z roku 

1951, případ byl známý také pod 

názvem kvadratura ženy. Nečá-

sek určitě nebyl žádný pohádkář 

a lovec laciných senzací. Jak víme, 

vrah Otýlie Vranské nebyl nikdy 

dopaden a jde o jeden z nejzá-

hadnějších případů v dějinách naší 

kriminalistiky. 

Možná ještě větší záhadou a za-

jímavou konspirační teorií je, že na 

bohnickém hřbitově údajně prožívá 

svůj věčný spánek i Gavrilo Princip. 

Muž, který 28. června 1914 v Sara-

jevu spáchal atentát na následníka 

rakousko-uherského trůnu Fran-

tiška Ferdinanda d’Este. Princip 

zemřel na tuberkulózu 28. dubna 

1918 v českém pevnostním věze-

ní Terezín, následně byl pohřben 

v neoznačeném hrobě a v roce 

1920 exhumován a odvezen do 

Bosny, když hrob určil pouze jeden 

český voják z pevnosti. Podle mých 

nejčerstvějších informací se vyslý-

chaný bohnický hrobník Slavata na 

gestapu v roce 1942 v úplně jiné 

souvislosti vyjádřil, že byl přímým 

účastníkem nestandardního noční-

ho pohřbu 1. května 1918 za účas-

ti vojáků z Terezínské pevnosti, 

a nebožtík byl zapsán jako Karel 

Chotěžovský. O pohřbu měl přís-

ně zakázáno hovořit. Myslím si, že 

tato malá ochutnávka je dostateč-

ná k návštěvě bohnického hřbito-

va, a to ani nechci mluvit o tom, co 

jsem tam zažil při půlnočním foce-

ní. Ale to už si nechám asi navždy 

opravdu jen pro sebe. -jf-

Bohnický hřbitov skrývá nejedno tajemství
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Informace o počtu a sídle hlasovacích okrsků v MČ Praha 8 
pro místní referendum dne 12. dubna 2014

8001 Karlín, Karlínské nám. 7/316,  
 Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
8002 Karlín, Karlínské nám. 7/316,  
 Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
8003 Karlín, Karlínské nám. 7/316,  
 Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8004 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE 
8005 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
8006 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE 
8007 Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK
8008 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

Číslo. Sídlo hlasovacího okrsku  
okr. (počet hlasovacích okrsků celkem: 108)

Číslo. Sídlo hlasovacího okrsku  
okr. (počet hlasovacích okrsků celkem: 108)

MíSTNí REFERENDuM  
na území Městské části Praha 8

Usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 8  
č. Usn ZMC 001/2014 ze dne 19. února 2014 bylo 
vyhlášeno místní referendum o otázce: „Souhlasíte, 
aby Městská část Praha 8, z důvodu zlepšení 
míry ochrany veřejného pořádku, učinila veškeré 
právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií 
a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů 
a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných 

obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2 písm. e), 
g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, odst. 3, zákona České 
národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
na celém jejím území?‟ ANO/NE.

Den konání místního referenda
sobota 12. dubna 2014 od 8.00 do 20.00 hodin

Právní úprava
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
a o změně některých zákonů, v platném 
znění

Seznam oprávněných osob
Právo hlasovat v místním referendu má 
každá osoba, která má právo volit do 
Zastupitelstva MČ Praha 8 – státní  
občan ČR, který nejpozději 12. dubna 2014 
dosáhne věku nejméně 18 let a má trvalý 
pobyt na území MČ Praha 8, dále pak i občan 
jiného členského státu EU, který je veden 
v dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací okrsky
Hlasování v místním referendu probíhá 
v hlasovacích okrscích, jejichž územní 
vymezení se shoduje s územním vymezením 
stálých volebních okrsků – na území  
MČ Praha 8  bude hlasování probíhat ve  
108 hlasovacích okrscích.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží oprávněné osoby 
v den referenda v hlasovací místnosti.

Způsob úpravy hlasovacího lístku
Oprávněná osoba označí křížkem 
v příslušném rámečku předtištěnou odpověď 

„ANO‟ nebo „NE‟, pro kterou hlasuje. K jiné 
úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. 
Oprávněná osoba se zdrží hlasování tím, 
že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem 
žádnou odpověď. 

Hlasovací průkaz
Vydávání hlasovacích průkazů
Oprávněná osoba, která se nebude zdržovat 
v době místního referenda v okrsku, 
kam svým trvalým pobytem patří, může 
hlasovat na hlasovací průkaz v jakémkoli 
hlasovacím okrsku na území Městské části 
Praha 8.

Oprávněná osoba může požádat o vydání 
hlasovacího průkazu od 19. února 2014, 
a to osobně nebo písemným podáním 
opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem 
(též v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem 
oprávněné osoby nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky). Písemné i elektronické podání 
musí být doručeno nejpozději 7 dnů  
(5. dubna 2014 do 16.00 hodin ) přede 
dnem hlasování Úřadu městské části Praha 
8, osobně může oprávněná osoba o vydání 
hlasovacího průkazu požádat nejpozději  
2 dny přede dnem hlasování (10. dubna 2014 

do 16.00 hodin). Hlasovací průkaz předá 
úřad oprávněné osobě nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího 
průkazu s ověřeným podpisem oprávněné 
osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, 
anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže 
o to požádá.

Kontaktní místo pro vydávání 
hlasovacích průkazů
Úřad Městské části Praha 8 – občansko-
správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 
( „bílý dům‟), 1. patro, kanc. č. 131, tel.: 
222 805 555, referentky Iveta Ryndová 
a Stanislava Ciprová.

ÚŘEDNí HODINY:

pondělí, středa:
8.00–12.00 hodin, 13.00–18.00 hodin

úterý, čtvrtek: 
8.00–12.00 hodin, 13.00–15.00 hodin  
(10. 4. 2014 do 16.00 hodin )

pátek:
po telefonické domluvě

Kontakt pro dotazy  
k místnímu referendu
klara.mala@praha8.cz, tel.: 222 805 532
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8009 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
8010 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
8011 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
8012 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
8013 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
8014 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
 ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)
8015 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
 ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)
8016 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
 ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)
8017 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
8018 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
8019 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
8020 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
8021 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala
8022 Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium
8023 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala
8024 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala
8025 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala
8026 Libeň, Lindnerova 3/517,  
 PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.
8027 Libeň, Lindnerova 3/517,  
 PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.
8028 Libeň, Lindnerova 3/517,  
 PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.
8029 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)
8030 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)
8031 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)
8032 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)
8033 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)
8034 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala ( dříve název ZŠ Na Korábě )
8035 Libeň, Zenklova 217/1327, restaurace Na Vlachovce  
 (pozor – při minulých volbách Nad Rokoskou 7/111, PB VOŠ a SŠ)
8036 Libeň, Zenklova 217/1327, restaurace Na Vlachovce   
 (pozor – při minulých volbách Nad Rokoskou 7/111, PB VOŠ a SŠ)
8037 Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola 
8038 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
8039 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
8040 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
8041 Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR
8042 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
8043 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 
8044 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 
8045 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
8046 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
8047 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8048 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8049 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8050 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8051 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8052 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8053 Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT
8054 Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT
8055 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ
8056 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8057 Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice
8058 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ
8059 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
8060 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
8061 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
8062 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
8063 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
8064 Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.
8065 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
8066 Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola 
8067 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ 
8068 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
8069 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
8070 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
8071 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
8072 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8073 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ  
 (pozor - při minulých volbách Přemyšlenská 15/1102, DDM )
8074 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8075 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8076 Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy
8077 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8078 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
8079 Bohnice, Na Hranicích 18/674,  
 Domov pro seniory „Slunečnice‟
8080 Bohnice, Na Hranicích 18/674,  
 Domov pro seniory „Slunečnice‟
8081 Bohnice, Na Hranicích 18/674,  
 Domov pro seniory „Slunečnice‟
8082 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8083 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8084 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8085 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
8086 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
8087 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
8088 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
8089 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
8090 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
8091 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
8092 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
8093 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
8094 Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ
8095 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
8096 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
8097 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
8098 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
8099 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
8100 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
8101 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
8102 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
8103 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
8104 Troja, Svídnická 1/506, VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.  
 (pozor – při minulých volbách Svídnická 599, ZŠ Mazurská)
8105 Troja, Svídnická 1/506, VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.  
 (pozor – při minulých volbách Svídnická 599, ZŠ Mazurská)
8106 Troja, Svídnická 1/506, VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.  
 (pozor – při minulých volbách Svídnická 599, ZŠ Mazurská)
8107 Troja, Svídnická 1/506, VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.  
 (pozor – při minulých volbách Svídnická 599, ZŠ Mazurská)
8108 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

Číslo. Sídlo hlasovacího okrsku  
okr. (počet hlasovacích okrsků celkem: 108)

Číslo. Sídlo hlasovacího okrsku  
okr. (počet hlasovacích okrsků celkem: 108)
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KARLíN

Březinova č. p. 407, 451, 463, 468, 473,  
 485, 509, 523, 524 a 535 8010

 č. p. 444, 453 a 471  8012

 č. p. 465, 474, 475, 487 až 492, 495  
 až 498, 501, 510, 512, 513, 536 a  640 8011

Hybešova všechna čísla popisná  8013

Jirsíkova č. p. 19, 282, 478, 484, 538, 540 a 541 8002

K Olympiku  všechna čísla popisná  8015

Kaizlovy sady  všechna čísla popisná  8012

Karlínské náměstí č. p. 22, 51, 59, 209, 235, 376 a 399  8004

 č. p. 145, 156, 170, 217, 234 a 238 8005

 č. p. 225 a 316  8006

Karolinská č. p. 650, 654 a 661 8004

Ke Štvanici  všechna čísla popisná  8001

Kelsenova  všechna čísla popisná 8003

Kolárova  všechna čísla popisná  8006

Korybutova  všechna čísla popisná  8013

Křižíkova č. p. 7, 55, 56, 70, 76, 123, 147,  
 160, 195, 208, 238 a 393         8005

 č. p. 20, 164, 196, 226, 263, 264 a 266 8002

 č. p. 23, 35, 52, 53, 103, 134, 159,  
 167, 173, 181, 213, 219, 290, 346,  
 348, 556 a 557    8008

 č. p. 62, 83, 96, 102, 115, 220, 242,  
 328, 330, 331, 384, 385, 386,  
 537 a 553 8009

 č. p. 138, 148, 179, 180, 237 a 289 8006

 č. p. 139, 150, 153, 165, 202, 209,  
 212 a 639 8004

 č. p. 140, 163, 175 až 178, 185 a 197 8003

 č. p. 245, 254, 255, 267, 269, 270,  
 272, 275, 279, 283, 308, 329, 332,  
 335, 344, 345 a 552 8001

 č. p. 424, 448 a 457  8012

 č. p. 431, 435, 451, 463, 464, 470,  
 477 a 488 8010

 č. p. 447, 500 a 530  8013

 č. p. 452, 455, 459, 489, 506,  
 512 a 623 8011

Kubova č. p. 460  8011

 č. p. 505, 514, 515, 526 a 535 8013

Libeňský ostrov č. p. 617 a 634 8022

Lyčkovo náměstí č. p. 447, 450, 481, 482 a 514 8013

 č. p. 459 až 462, 472 a 508 8011

Malého všechna čísla popisná  8002

Molákova č. p. 573, 574, 577, 578,  
 580 až 583 a 614 8015

 č. p. 576, 579 a 592 až 601  8014

Na Střelnici  všechna čísla popisná  8013

Na Špitálsku č. p. 616  8013

Nekvasilova  č. p. 17, 569 až 572, 575,  
 584 až 591 a 625 8015

 č. p. 615  8016

Peckova č. p. 225 a 292  8006

 č. p. 251 až 253, 263, 277,  
 280, 296, 301 a 306 8002

Pernerova č. p. 124, 136, 168, 212, 398,  
 403, 440 a 652 8008
 č. p. 10, 11, 121, 149, 221, 271, 273,  
 292, 324, 326, 336, 357, 378, 383,  
 391, 392, 397, 400, 410, 412, 413, 
 427, 637, 646, 653, 659 a 660 8006
 č. p. 39, 250, 251, 287, 288, 293,  
 294, 307, 317, 318 a 478 8002
 č. p. 426, 486, 494, 502, 516, 532,  
 549, 558 a 559 8013
 č. p. 635 8009
 č. p. 533 a 536  8011
Petra Slezáka č. p. 421, 433, 445, 446, 458, 471,  
 479, 480, 511, 518, 531 a 546 8012
 č. p. 483, 509, 517, 547 a 548 8010
Pobřežní č. p. 1, 6, 27, 29, 49, 68, 79, 80, 81,  
 87, 88, 94, 95, 97, 122, 192, 249, 291,  
 339, 340, 362, 619, 649, 655,  
 658 a 667 8007
 č. p. 77, 215, 224, 227, 285, 297 a 636 8003
 č. p. 239, 248, 333, 369 a 665 8004
 č. p. 18, 297, 299, 304, 311, 312,  
 323, 370, 380, 394, 620 a 648 8001
Pod Plynojemem  všechna čísla popisná i evidenční  8016
Pod Výtopnou  všechna čísla popisná   8001
Prvního pluku č. p. 31, 140, 143, 144, 169, 172,  
 174, 224, 347, 539, 621 a 896 8003
 č. p. 20 8002
 č. p. 13, 33, 205, 206, 207, 210, 211,  
 320, 321, 322, 327, 335, 341, 353,  
 375 a 674 8001
Rohanské nábřeží č. p. 657 a 661 8004
 č. evid. 172 8003
 č. p. 642, 670, 671 a 672 8007
Rohanský ostrov č. evid. 33 a 198 8007
Sokolovská č. p. 1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 44, 47,  
 48, 49, 68, 73, 75, 79, 81, 86, 87, 88,  
 94, 97, 101, 161, 192, 278 a 337 8007
 č. p. 4, 12, 31, 67, 106, 107, 108,  
 111, 126, 127, 129, 130, 222, 231,  
 233, 240, 438, 439 a 539  8003
 č. p. 5, 43, 46, 51, 91, 112, 113,  
 120 a 155  8004
 č. p. 24, 651, 662, 663, 668 a 669 8014
 č. p. 25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45,  
 65, 69, 89, 90, 204, 205, 327,  
 341 až 343, 351, 352, 371 a 394 8001
 č. p. 54, 57, 74, 85, 98, 100, 102,  
 626 a 627 8009
 č. p. 78, 84, 92, 93, 105, 109, 128,  
 131, 145, 146, 182, 366, 381, 629,  
 630 a 633 8005
 č. p. 274, 325, 349, 359 a 615 8016
 č. p. 409, 415, 416, 428, 429, 434,  
 444, 449 a 454 8012
 č. p. 467 a 468  8010
Sovova  všechna čísla popisná  8011
Šaldova č. p. 54, 187, 219, 386, 388, 418,  
 476 a 632 8009
 č. p. 278, 337 a 340  8007
 č. p. 406, 408, 414, 417, 431,  
 466 a 504 8010
 č. p. 419, 425, 456, 493, 506, 533,  
 543, 544 a 545 8011

Zařazení jednotlivých ulic a čísel popisných do hlasovacích okrsků
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Thámova č. p. 10, 183, 221, 289, 396, 638 a 647 8006
 č. p. 21, 38, 82 a 291  8007
 č. p. 84, 118, 119, 147 a 191 8005
 č. p. 115 až 117, 132 a 133 8009
 č. p. 124, 136, 137, 166, 181, 193,  
 246, 401 a 402 8008
U Invalidovny č. p. 165  8014
 č. p. 426, 499, 522, 525, 549 a 555 8013
U Libeňského mostu  všechna čísla popisná 8015
U Nádražní lávky č. p. 43, 46 a 358  8004
 č. p. 81  8007
U Rustonky všechna čísla popisná 8016
U Sluncové č. p. 8, 64, 71, 135, 560, 613 a 666 8016
 č. p. 618 a 624 8015
 č. p. 58, 395, 404 a 602 až 612  
 a 664 a č. evid. 169 8014
Urxova č. p. 430, 436, 437, 448, 449,  
 454, 458, 479 a 480 8012
 č. p. 469, 470 a 483  8010
Vítkova č. p. 5, 91, 151, 154, 186, 188,  
 201, 202, 333 a 350 8004
 č. p. 15, 20, 241, 244, 247, 261, 262,  
 265, 266, 286, 293, 295, 318 a 631 8002
 č. p. 130, 189, 197, 227, 236,  
 243 a 439 8003
Zábranská  všechna čísla popisná 8004
Za Invalidovnou  všechna čísla popisná  8014
Za Poříčskou bránou  všechna čísla popisná  8001

LIBEŇ 
Andrštova  všechna čísla popisná  8023
Batličkova  všechna čísla popisná  8041
Bednářská  všechna čísla popisná  8025
Bedřichovská  všechna čísla popisná  8042
Braunerova č. p. 279, 315, 372, 390, 423, 431,  
 512 a 1497 8029
 č. p. 481, 483, 563, 573, 581, 801,  
 852 až 854 a 2325 8028
 č. p. 514 a 561  8026
Bublíkova č. p. 2187 až 2189  8037
Budilova  všechna čísla popisná 8032
Budínova  všechna čísla popisná  8034
Bulovka  všechna čísla popisná  8034
Čertův vršek  všechna čísla popisná  8032
Červená báň  všechna čísla popisná mimo  
 č. evid. 683 8029
 č. evid. 683 8027
Davídkova č. p. 50, 338, 533, 591, 602, 642, 650,  
 651, 653 až 660, 674, 692 až 694,  
 1179, 1945, 2236, 2368, 2375,  
 2376 a 2388 8032
 č. p. 443, 1013, 1190, 1635, 1685,  
 1764, 1767, 1788, 1789, 1925,  
 2143 a 2166 8042
 č. p. 670 až 673, 675 až 690, 1068,  
 1076, 1115 až 1120, 1132, 1182,  
 1245 až 1250,1982, 2251,2383 a 2434 8040
 č. p. 2101 až 2103  8041
Dolejškova č. p. 1402 a 2155  8041
Elsnicovo náměstí  všechna čísla popisná  8022
Františka Kadlece č. p. 1007, 1259, 1514 a 1515 8033
 č. p. 179, 182, 571, 572, 594, 848,  
 849, 868 až 870, 900, 1461, 1540,  
 1541, 1761 až 1763, 1765 a 2378 8031
 č. p. 2441 8027

Gabčíkova  všechna čísla popisná  8035
Hejtmánkova č. p. 543 a 828  8026
 č. p. 863  8027
Heydukova č. p. 358, 359, 410, 428 a 895 až 897 8018
 č. p. 374, 412, 421, 1218 až 1220,  
 1261 a 1589 8019
Horovo náměstí  všechna čísla popisná  8025
Chlumčanského  všechna čísla popisná  8034
Chocholouškova  všechna čísla popisná  8022
K Okrouhlíku  všechna čísla popisná  8038
Kandertova  všechna čísla popisná  8026
Karla Hlaváčka  všechna čísla popisná 8027
Kašparovo náměstí č. p. 350, 362, 2233, 2254 a 2271  8034
Klihařská  všechna čísla popisná  8027
Klínová  všechna čísla popisná  8042
Koláčkova  všechna čísla popisná  8040
Konšelská č. p. 323, 415, 419, 426, 427 a 453 8029
 č. p. 378, 397, 985, 995, 1011,  
 1014, 1015 a 1841 8034
 č. p. 459, 529, 532, 580 až 582 a 1403 8028
Kotlaska č. p. 64, 2414 a č. evid. 95 a 214 8024
 č. p. 353, 363, 369, 381, 417, 554,  
 555, 562 a 815  8021
 č. p. 1046 až 1048  8022
 č. p. 1498  8023
Koželužská  všechna čísla popisná  8022
Krejčího  všechna čísla popisná  8034
Kubišova č. p. 915, 918 až 923, 988 až 992,  
 1036, 1222, 1263, 1265, 1266, 1300,  
 1302 až 1305, 1842, 1860, 1921,  
 1953, 2016 a 2017, 2185, 2186 a 2273 8037
 č. p. 1107, 1225, 1227,  
 1241 až 1244 a 1379 až 1383 8035
 č. p. 1315 až 1317 a 1967  8036
Kundratka  všechna čísla popisná  8027
Květinářská  č. p. 755 a č. evid. 469 8036
Lhotákova  všechna čísla popisná 8040
Libeňský ostrov  všechna čísla popisná i evidenční  8022
Lindnerova č. p. 104, 448, 521, 525, 538, 539,  
 1021, 1403 a 2396 8028
 č. p. 517, 575, 998, 1609 a 1610 8026
Ludmilina  všechna čísla popisná  8021
Malý Okrouhlík  všechna čísla popisná  8038
Na Dědince č. p. 394  8033
 č. p. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540 8031
 č. p. 817, 818, 931 a 1502 8030
Na Dílcích  všechna čísla popisná  8042
Na Dlážděnce č. p. 862, 1012 a 2157  8068
 č. p. 1309 až 1312,  
 1358 a 2096 až 2099 8069
Na Hájku  všechna čísla popisná i evidenční 8024
Na Hrázi  všechna čísla popisná  8021
Na Jabloňce  všechna čísla popisná i evidenční 8036
Na Jílu č. p. 2220 a 2256 8032
Na Kindlovce  všechna čísla popisná  8036
Na Kopanině  všechna čísla popisná  8040
Na Kopečku  všechna čísla popisná  8016
Na Korábě  všechna čísla popisná  8034
Na Košince č. p. 70, 106, 502, 2175, 2198, 2199,  
 2200, 2257, 2369 a 2374  
 a č. evid. 673, 675, 678 a 681 8022
Na Kuchyňce č. p. 755  8036
Na Labuťce I až IV  všechna čísla popisná i evidenční 8027
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Na Malém klínu  všechna čísla popisná  8042
Na Okrouhlíku  všechna čísla popisná  8038
Na Rokytce č. p. 1022, 1027 až 1033 a 1035 8025
 č. p. 1081, 1112 až 1114, 1329,  
 1340 a 1341 8023
 č. p. 1106, 1111 a 1814  8024
Na Rozhraní č. p. 2154  8027
Na Slovance č. p. 1044, 1045, 1115, 1130, 1176,  
 1245, 1394, 1803, 1813, 1837 a 1850 8040
 č. p. 1195, 1196, 1389, 1427, 1533,  
 1544, 1575, 1592, 1593, 1616, 1617,  
 1696, 1925, 1938, 1939, 1940, 1963,  
 2002, 2100, 2139, 2142, 2194, 2201,  
 2205, 2206, 2207 a 2208 8042
 č. p. 1999 8041
Na Srázu   všechna čísla popisná  8034
Na Stráži č. p. 312, 313, 544, 932 až 937,  
 1210, 1306 a 1405 8032
 č. p. 1410, 1429, 1430, 1442,  
 1517 až 1528, 1546 až 1550,  
 1595, 1596, 2231, 2344 a 2379  8032
 č. p. 1006 a 1007  8033
Na Sypkém č. p. 89, 839, 924 a 925  8030
 č. p. 900, 1307 a 1461  8031
 č. p. 1430, 1550, 2231 a č. evid. 596 8032
 č. p. 1686  8029
Na Šedivé  všechna čísla popisná  8027
Na Štěpnici  všechna čísla popisná  8042
Na Truhlářce č. p. 38, 39 a 100  8034
 č. p. 1443, 1453, 1455 až 1460,  
 1478 až 1487, 1580 až 1583,  
 1585 až 1587, 2000, 2014,  
 2025 až 2032 a 2065 až 2086 8035
Na Úbočí  všechna čísla popisná  8036
Na Vartě  všechna čísla popisná  8032
Na Zedníkové  všechna čísla popisná  8036
Na Žertvách č. p. 107, 108, 351, 897 a 898 8018
 č. p. 132, 860, 861, 1220 a 1221 8019
 č. p. 406, 559, 560, 783 a 2431 8021
 č. p. 876, 877 a 879 až 881,  
 2196 a 2230 8020
Nad Košinkou  všechna čísla popisná  8034
Nad Kotlaskou I až V všechna čísla popisná i evidenční 8024
Nad Mazankou  všechna čísla popisná  8040
Nad Novou Libní  všechna čísla popisná  8040
Nad Okrouhlíkem  všechna čísla popisná 8041
Nad Rokoskou č. p. 19, 25, 57, 96, 111, 113, 798,  
 799, 908 až 910, 938, 1316 až 1323,  
 1325, 1326, 1342 až 1349, 1829,  
 1900, 2237, 2275, 2361 a 2415 8036
 č. p. 847, 1299, 1301 a 1302 8037
 č. p. 1228, 1230, 1376 až 1379,  
 1399 a 2439 8035
nám. Dr. V. Holého č. p. 63 a 1329 až 1332 8023
 č. p. 1048, 1049, 1050, 1052,  
 1054 až 1057 a 1059 8022
náměstí Na Stráži č. p. 520 a 544  8032
Novákových č. p. 59, 351, 358, 375, 439, 444,  
 456, 893, 894 a 895  8018
 č. p. 257, 656, 874, 883 až 887, 970,  
 976, 977, 1816, 1817, 1917,  
 2380 až 2382 a č. evid. 655 8020
 č. p. 380, 393, 412, 420, 487, 489,  
 805, 856, 857, 858, 1000, 1217,  
 1218, 1359, 1954 a 2210 8019
Palmovka  všechna čísla popisná  8018
Pátkova  všechna čísla popisná  8036

Pivovarnická č. p. 106, 1104, 1618, 1619, 1808,  
 1814 a 1942 8024
 č. p. 166, 1022, 1023, 1024, 1435,  
 1436, 1843 a 1844 8025
Pod Bání  všechna čísla popisná  8027
Pod Čertovou skalou č. p. 823 a 824  8030
 č. p. 832, 834, 835, 1258 a 1259  8033
 č. p. 843 a 848  8031
Pod Dlážděnkou  všechna čísla popisná   8069
Pod Hájkem  všechna čísla popisná  8021
Pod Kotlaskou  všechna čísla popisná  8021
Pod Kuchyňkou č. p. 1476    8036
Pod Labuťkou  všechna čísla popisná i evidenční  8027
Pod Plynojemem  všechna čísla popisná  
 i evidenční mimo č. p. 1292 8016
 č. p. 1292 8017
Pod Stírkou  všechna čísla popisná  8038
Pod Vlachovkou č. p. 490, 494, 496, 564, 574, 787,  
 915, 986 až 988, 1267 až 1269,  
 1300 a 1842 8037
 č. p. 911, 938, 1134 a 1326 8036
Pod Vlastním krovem  všechna čísla popisná  8042
Pod Vodárenskou věží č. p. 1120 až 1123, 1172,  
 1182 až 1185, 1189, 2305 až 2307,  
 2316 až 2324, 2335 a 2336 8040
 č. p. 271, 1143 a 1999 8041
Podlipného č. p. 517, 561, 810, 811, 812, 833,  
 997 a 998 8026
 č. p. 448, 481, 483, 505, 521, 838,  
 864, 942 a 943 8028
Podvinný mlýn  č. p. 246 8027
Pomezní  všechna čísla popisná  8035
Povltavská č. p. 70, 71, 106, 502, 2167 a 2175  8022
 č. p. 742 a č. evid. 680 8036
Primátorská č. p. 4 a 172  8025
 č. p. 114, 128, 160, 284 a 325 8026
 č. p. 539, 540 a 779  8028
 č. p. 241, 296 a 323 8029
 č. p. 1008, 1011 a 1830 8034
Prosecká č. p. 28, 47, 49, 76, 77, 318, 367, 407,  
 484, 509, 524, 527, 579, 785, 1897, 1899,  
 1902, 1911, 1919, 1922 až 1924, 1926,  
 1927, 2223, 2309, 2376 a č. evid. 674 8027
 č. p. 190, 460, 543 a 2160  8026
Přádova  všechna čísla popisná  8069
Rakousova  všechna čísla popisná 8040
Ronkova  všechna čísla popisná  8021
Rosenbergových  viz „Světova‟ 
Rozšířená  všechna čísla popisná  8038
Ryzlinková  všechna čísla popisná  8040
S. K. Neumanna č. p. 846, 944, 954, 955, 986, 990,  
 992 až 994, 996, 1269, 1304, 1305,  
 1892, 1893, 1901 a 1993 8037
 č. p. 911 až 914, 1134 až 1138,  
 1948, 1967, 1968 a 2004 až 2012 8036
Sokolovská č. p. 31, 1260, 1848, 1851,  
 1853 a 2170 8020
 č. p. 53, 146, 264, 1273, 1278, 2288,  
 2289 a č. evid. 274 8016
 č. p. 1276 až 1278, 1283,  
 1285 a 1287 až 1291 8016
 č. p. 260, 266, 374, 377, 535,  
 780 a 2234 8019
 č. p. 274, 364, 371, 379, 385, 399,  
 400, 429, 430, 445, 513, 530, 541,  
 1097, 1406, 1464, 1465, 1475 a 1680 8017
 č. p. 395, 428, 457, 550, 551 a 584 8018
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Soví vršek  všechna čísla popisná  8027
Společná všechna čísla popisná  8042
Srbova  všechna čísla popisná  8027
Stejskalova  všechna čísla popisná  8025
Střelničná č. p. 1969 až 1980 8041
 č. p. 2221, 2269 a 2270 8042
Střížkovská  všechna čísla popisná i evidenční 8032
Stupňová  všechna čísla popisná  8035
Světova č. p. 249, 256, 454, 471, 473, 474 a 542 8021
 č. p. 133, 447, 472, 498, 523,  
 1041 až 1043, 1051 a 2224 8022
Štěpničná  všechna čísla popisná  8042
Štorchova  všechna čísla popisná 8022
Švábky  všechna čísla popisná  8016
Trojská č. p. 1197, 1201, 1997 a 2232 8037
Turnovská  všechna čísla popisná  8017
U Balabenky  všechna čísla popisná  8020
U Českých loděnic  všechna čísla popisná  8022
U Hercovky č. p. 752  8036
U Libeňského pivovaru č. p. 63, 1077, 1078, 1332 až 1336,  
 1499, 2229 a 2444 8023
 č. p. 1025 až 1027, 1035, 1435,  
 440 a 1441  8025
 č. p. 1139, 1140, 1612 až 1615, 1808,  
 1834, 1835, 1943, 2015, 2430, 2242  8024
U Libeňského zámku  všechna čísla popisná  8022
U Meteoru  všechna čísla popisná i evidenční  
 mimo č. p. 29 8025
 č. p. 29 8022
U Pekařky  všechna čísla popisná  8027
U Pošty  všechna čísla popisná  8017
U Rokytky č. p. 117 a 273  8023
 č. p. 148, 156, 411 a 475  8025
U Slovanky č. p. 286, 269, 1388, 1746, 1770,  
 2162 a 2440 8041
 č. p. 1982 až 1987, 1989 a 1992 8040
U Stírky  všechna čísla popisná  8038
U Synagogy  všechna čísla popisná  8021
U Vlachovky  všechna čísla popisná  8037
V Holešovičkách č. p. 94, 1107 až 1109, 1146,  
 1154 až 1160, 1361, 1374, 1375,  
 1443 až 1451, 1478, 1489 až 1494,  
 1577 až 1581, 1584, 1594 a 2276 8035
 č. p. 97, 593, 747,1397 1398,  
 1400 a 1401 8036
 č. p. 67, 1879  8034
V Mezihoří  všechna čísla popisná mimo č. p. 2228 8017
 č. p 2228 8016
V Podvrší  č. p. 1349 až 1352  8036
 č. p. 1362 až 1365  8035
V Zahradách č. p. 89, 515, 528, 534, 569, 570,  
 786, 802, 843 až 845, 916, 917, 1411,  
 2406 a 2407 8031
 č. p. 818 až 823, 836, 837, 839, 842,  
 855, 878 a 1502 8030
 č. p. 1599, 1686 a 2393  8029
Vacínova č. p. 396, 420, 425, 536, 780, 858,  
 859 a 860 8019
 č. p. 874 až 876 a 1848  8020
Valčíkova  všechna čísla popisná  8035
Ve Vrchu  všechna čísla popisná  8029
Vinopalnická č. p. 351, 383, 531 a 664 až 666 a 2435 8032
 č. p. 667 a 668  8040

Voctářova č. p. 51, 244, 247, 599, 2145, 2436,  
 2449 a 2450 8022
 č. p. 261, 418, 469, 2367,  
 2401 a č. evid. 679 8016
Vojenova č. p. 238, 418 a 623  8016
Vosmíkových č. p. 90, 102, 832, 850, 851,  
 1001 až 1006 a 1681 až 1683 8033
 č. p. 510, 817, 824 až 827 a 925 až 931 8030
Wichterlova  všechna čísla popisná  8041
Za Slovankou č. p. 1782 a č. evid. 1001 8041
Za Vodárnou  všechna čísla popisná  8042
Zahradnická  čp. 1476 8036
Zenklova č. p. 1, 2, 41, 60, 186, 212, 250, 252,  
 305, 433, 440, 464, 465, 523, 576,  
 1059 a 2245 8022
 č. p. 8 až 12, 14, 137, 147, 164, 165,  
 181, 245, 1419, 1420, 1545 a 2446 8025
 č. p. 17, 360  8027
 č. p. 21, 22, 24 a 26  8023
 č. p. 32, 121, 236, 286, 340, 454,  
 566 a 601 8021
 č. p. 42, 62, 215, 224, 290, 291, 293,  
 303, 306, 309, 316, 332, 335, 336,  
 344, 356, 432, 434, 485 a 1513 8029
 č. p. 43, 93, 384, 633 až 635,  
 641 a 830 8034
 č. p. 250 8016
 č. p. 59, 351, 486, 545, 890 a 1171 8018
 č. p. 91, 413, 414, 416, 531, 596, 598,  
 781, 787, 840, 841, 846, 847, 1298,  
 1299, 1327 a 1901 8037
 č. p. 1230 až 1236  8035
 č. p. 437, 460, 514, 828 a 829  8026
 č. p. 608 a 610 až 617  8033
 č. p. 1795 a 1800  8038
 č. p. 627 8042
Zvonařovská č. p. 84  8032
 č. p. 67, 686, 689, 690, 691, 1076,  
 2242, 2238, 2259, 2265 a 2266 8040
E 157  8038

KOBYLISY 
Akátová  všechna čísla popisná  8055
Balabánova  všechna čísla popisná  8074
Bašťská  všechna čísla popisná  8072
Benákova  všechna čísla popisná  8074
Bergerova  všechna čísla popisná  8075
Binarova č. p. 1661  8045
 č. p. 1662 8046
Bojasova  všechna čísla popisná  8061
Bořanovická  všechna čísla popisná  8065
Březiněveská  všechna čísla popisná  8065
Březová  všechna čísla popisná  8055
Burešova č. p. 1130  8060
 č. p. 1151, 1637, 1638 a 1662 až 1665 8046
 č. p. 1659 až 1661  8045
Čimická č. p. 440 a 1021 až 1025  8067
 č. p. 480, 501, 502, 522, 537, 557,  
 583, 584, 587, 593, 594, 595, 613,  
 634, 653, 657, 673, 717, 768, 1265,  
 1266 a 1275 8072
 č. p. 592, 772, 775, 776, 1047, 1063,  
 1278 až 1280, 1628 až 1630,  
 1760 a 1833 8077
 č. p. 744, 745, 1001, 1002 a 1003 8068
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Čumpelíkova č. p. 551, 855, 883, 1055,  
 1058 až 1061, 1648, 1681 a 1705 8064
 č. p. 552, 1008 až 1012, 1864 a 1785 8065
 č. p. 1221, 1222, 1764 a 1768 8062
Davídkova č. p. 773, 986 až 989  8043
Dohnalova  viz „Balabánova‟ 
Ďáblická  všechna čísla popisná 8055
Famfulíkova č. p. 1131 až 1146 a 1803  8059
 č. p. 1147, 1148 a 1149  8060
Formánkova  všechna čísla popisná  8058
Frýdlantská č. p. 1296 až 1307  8052
 č. p. 1308 až 1320, 1351 a 1820 8051
 č. p. 1350  8049
Havlínova č. p. 99 a 1678  8072
 č. p. 1027  8076
 č. p. 1097, 1098, 1270 a 1722 8075
 č. p. 1111,1112 a 1113  8074
 č. p. 1124, 1129 a 1708  8077
Havránkova  všechna čísla popisná  8056
Hlaváčova  č. p. 1158 až 1164 8048
 č. p. 1663 8046
Horňátecká č. p. 447, 448, 481, 482, 782 až 786  8067
 č. p. 483 a 787 až 791  8066
 č. p. 111 a 1772 8074
 č. p. 700 a 701  8075
 č. p. 661, 569, 1049 a č. evid. 5 8064
Hovorčovická č. p. 443, 444, 479, 726, 1039 a 1677  8072
 č. p. 504, 539, 585, 1281, 1701,  
 1713 až 1718, 1780 a 1791 8077
 č. p. 1027  8076
Hrubého  všechna čísla popisná  8046
Chabařovická č. p. 1125  8051
 č. p. 1321 až 1323, 1327 až 1333,  
 1349 a 1796 8049
 č. p. 1324 až 1326  8050
Chaberská č. p. 10, 183, 230, 233, 271,  
 287 až 293, 295 až 297, 301, 302,  
 304, 414, 495, 509, 528 a 639 8065
 č. p. 285, 298 až 300, 305, 337, 375,  
 382, 395, 397, 402, 409, 410, 446,  
 448, 488, 575 a 691 8064
 č. p. 734, 1014, 1621 a 1818 8064
 č. p. 1800 8066
Chotovická  všechna čísla popisná  8077
Janečkova  všechna čísla popisná  8058
Javorová  všechna čísla popisná  8055
Jedlová  všechna čísla popisná  8055
Jelínkova  všechna čísla popisná  8058
K Ládví  č. p. 1805 a 1869 8075
K Ovčínu  všechna čísla popisná  8055
Kaňkovského č. p. 915  8062
 č. p. 1233 až 1241  8063
Kaštanová  všechna čísla popisná  8055
Ke Koupališti  všechna čísla popisná  8039
Ke Stírce č. p. 13, 42, 127, 172, 238, 242, 267,  
 338, 356, 381, 389, 385, 490, 540,  
 1774, 837, 1812, 1844 a 1845 8039
 č. p. 212, 236, 237, 245, 246, 256,  
 274, 275, 280, 281, 326, 357, 418,  
 445, 491, 532, 564, 568, 579, 600,  
 610, 617, 625, 630, 730, 751, 762,  
 1766, 1875 a č. evid. 40 8038
 č. p. 1824 8066

Klapkova č. p. 2, 3, 10, 12, 14, 15, 17, 40 až 42,  
 54, 67, 109, 112, 124, 127, 156, 172,  
 242, 545, 546, 562, 612, 1035, 1813,  
 1848, 1851, 1867 a 1871 8039
 č. p. 1828 8038
 č. p. 86, 92, 95, 106, 109, 117, 119,  
 122, 123, 154, 159, 161, 166,  
 169 až 171, 180 až 182, 185, 228,  
 473, 487, 549, 695, 731 a 1797 8065
 č. p. 5, 148,160, 164, 165, 197, 198,  
 201, 204, 314 až 317, 432, 460, 474,  
 475, 517, 519, 800, 801, 888 až 894,  
 1014, 1038, 1126, 1847 a 1874 8064
Klecanská  všechna čísla popisná  8064
Klíčanská č. p. 444, 456, 553, 597, 1265  
 až 1268, 1631 až 1634, 1677 a 1721 8072
 č. p. 461, 463, 465, 470, 493, 494,  
 508, 536, 554, 585, 732, 1028, 1053,  
 1127, 1128 a 1701 8077
Kobyliské náměstí č. p. 261, 262, 483, 687, 997 a 998  8066
 č. p. 439 a 447  8067
 č. p. 640, 1000 a 1033 8068
Košťálkova  všechna čísla popisná  8073
Krčkova  viz „Mašínova‟ 
Kubíkova č. p. 946, 948 až 950, 1042,  
 1175 a 1378 až 1381  8055
 č. p. 1176 až 1180  8056
 č. p. 1698  8057
Kurkova  všechna čísla popisná  8045
Kyselova  všechna čísla popisná  8045
Líbeznická  všechna čísla popisná  8064
Libišská  všechna čísla popisná  8077
Luhovská  všechna čísla popisná  8077
Máslovická  všechna čísla popisná  8064
Mašínova  všechna čísla popisná  8064
Maškova  č. p. 700, 1646 a 1798 8075
Mirovická č. p. 1078 až 1083  8074
 č. p. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118 8075
 č. p. 1027  8076
 č. p. 464, 493, 494, 500, 520, 538,  
 662, 677, 702, 1129, 1282, 1688,  
 1693, 1712, 1757 a 1817 8077
Modřínová  č. p. 980, 1042, 1122, 1389 až 1435,  
 1474 až 1482, 1699 a 1770 8055
Na Dlážděnce č. p. 94, 102, 105, 116, 142, 146,  
 258, 260, 269, 270, 599 a 1866 8068
Na Hlínách  všechna čísla popisná  8038
Na Kopytářce  všechna čísla popisná  8038
Na Ládví  všechna čísla popisná  8064
Na Pecích č. p. 120, 121, 133, 149, 216, 303,  
 310, 318, 361, 433, 434, 476, 544,  
 601, 620, 637 a 638 8065
 č. p. 140, 143 až 145, 265, 391, 411,  
 412, 524, 1044, 1806 a č. evid. 29 8064
Na Pěšinách č. p. 247 až 249, 1720 a 1807 8038
 č. p. 4, 6 až 9, 20, 23, 24, 27, 31,  
 33 až 35, 48 až 52, 58, 60, 61, 63,  
 64, 68 až 75, 81, 84, 85, 87 až 90,  
 96, 101, 158, 174, 365, 366, 641,  
 642, 675, 676 a č. evid. 4 8039
Na Přesypu č. p. 713 až 717, 768 a 994 až 996 8072
Na Rozvodí  všechna čísla popisná  8055
Na Stírce  všechna čísla popisná a č. evid. 40 8038
Nad Hercovkou č. p. 175, 259, 270, 309, 580, 1051,  
 1276, 1627 a 1782 8068
Nad Koupalištěm  všechna čísla popisná  8039
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Nad Šutkou  č. p. 490, 540, 576 a 1811    8039
 č. p. 982 až 984 a č. evid. 41    8066
 č. p. 503, 513, 514, 526, 626,  
 659, 684, 1033 a 1034 8068
Nad Záložnou  všechna čísla popisná  8068
Náhorní  všechna čísla popisná  8039
Neratovická  všechna čísla popisná  8077
Okrouhlická  všechna čísla popisná  8038
Opálkova č. p. 1658  8045
Ořechová  všechna čísla popisná  8055
Pakoměřická č. p. 333, 373, 374, 376 až 379, 422,  
 466, 558, 570, 577, 607, 608, 655,  
 738, 753, 1017 až 1019 a 1775 a 1873 8065
 č. p. 336, 343 až 346, 349, 350,  
 367 až 372, 510, 647, 656, 1862,  
 1863 a 1793 8064
Paláskova  všechna čísla popisná  8073
Petra Bezruče  všechna čísla popisná  8064
Pod Hliništěm  všechna čísla popisná  8038
Pod Hvězdárnou  všechna čísla popisná  8055
Pod Kynclovkou  všechna čísla popisná  8068
Pod Náměstím  všechna čísla popisná  8038
Pod Sídlištěm  všechna čísla popisná  8066
Pod Statky  všechna čísla popisná  8039
Pohnertova  všechna čísla popisná  8075
Předbořská  všechna čísla popisná  8064
Přemyšlenská č. p. 123, 133, 182, 202, 220, 224,  
 225, 277, 297, 361, 374, 413, 421,  
 422, 427, 437, 495, 505, 515, 521,  
 529, 543, 552 a 561 8065
 č. p. 145, 147, 197, 203, 213, 285,  
 298, 312, 313, 348, 350 až 355, 372,  
 383, 391, 432, 551 a 1829 8064
 č. p. 455, 484, 485, 658, 668, 673,  
 678, 679, 685, 688, 709, 733, 758,  
 759, 1040, 1041, 1054, 1624, 1642  
 až 1644, 1684, 1704, 1771 a 1825 8072
 č. p. 792  8066
 č. p. 1102  8073
Rajmonova  všechna čísla popisná  8046
Rolnická  všechna čísla popisná  8039
Sedlecká  všechna čísla popisná  8064
Slancova  všechna čísla popisná  8060
Služská č. p. 115, 128, 457, 534, 537, 565,  
 578, 582 a 588  8072
 č. p. 705, 706, 749, 1003 a 1865 8068
 č. p. 777 až 781, 1004 až 1006,  
 1025 a 1026 8067
Střekovská  všechna čísla popisná  8050
Střelničná č. p. 229, 373, 731, 1007, 1008,  
 1019 a 1020 8065
  č. p. 644, 645, 748, 760, 761,  
 1347, 1348 a 1826 8043
 č. p. 273, 1673, 1680, 1816 a 1861 8039
Šimůnkova č. p. 1183, 1184, 1591 až 1596,  
 1599 až 1606 a 1625 8056
 č. p. 1607 až 1612 a 1685 8058
Šiškova č. p. 1223 až 1228  8062
 č. p. 1229 až 1232  8063
Štíbrova  všechna čísla popisná  8062
Tanvaldská  všechna čísla popisná  8043
Taussigova č. p. 1150, 1152 až 1157  
 a 1165 až 1171 8047
 č. p. 1172  8043

Trojská č. p. 30, 43, 44, 45, 46, 53, 56,  
 76 až 79, 80, 82, 97, 100, 107, 110,  
 125, 134, 137, 157, 163, 167, 168,  
 173, 175, 176, 177, 263, 306 až 308,  
 425, 530 a 635 8068

Trousilova  všechna čísla popisná 8073

Třebenická č. p. 1284 až 1295  8044

 č. p. 1348  8043

Třeboradická  č. p. 98, 104, 438, 478, 479, 692,  
 704, 722, 754, 755, 1274, 1275, 1283,  
 1683, 1684 a 1783 8072

 č. p. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772 8074

 č. p. 1077, 1109 a 1872 8073

U Dětského domova  všechna čísla popisná  8068

U Měšťanských škol č. p. 486 a 525  8039

U Nádrže  všechna čísla popisná  8038

U Pískovny  všechna čísla popisná  8064

U Školské zahrady  všechna čísla popisná  8039

U Třešňovky  všechna čísla popisná  8038

U Větrolamu č. p. 1702 a 1802 8064

Učitelská  všechna čísla popisná  8055

Uzavřená  všechna čísla popisná  8068

Ústecká  č. p. 1849 8064

V Brance č. p. 112  8039

Veleňská  všechna čísla popisná  8072

Veltěžská  všechna čísla popisná  8064

Větrušická  všechna čísla popisná  8064

Vodochodská  všechna čísla popisná  8064

Vršní č. p. 150, 152, 153, 155, 393, 394,  
 396, 417, 792 až 799 a 1800 8066

 č. p. 341, 347, 348, 398, 403, 416,  
 420, 450, 496, 535, 573 a 661 8064

 č. p. 515, 516, 527, 542, 560, 651,  
 1036, 1037, 1052 a 1804 8065

Za Střelnicí  všechna čísla popisná  8043

Zdibská č. p. 178, 196, 200, 205 až 208,  
 220, 221, 223, 226, 227, 229, 437,  
 442, 723 a č. evid. 35 8065

 č. p. 203, 213 až 215, 217, 218, 311,  
 328 až 332, 547, 623, 1801, 1823,  
 1830 a č. evid. 56 8064

Zenklova č. p. 56  8039

 č. p. 28, 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131,  
 135, 139, 156, 162, 192, 199, 492,  
 531, 1795 a č. evid 45 8038

 č. p. 431  8065

Zlonínská  všechna čísla popisná  8077

Žernosecká č. p. 1831 8064

 č. p. 1597  8058

TROJA 
Čimická č. p. 233, 253, 254, 257, 295, 297,  
 310, 367, 368, 462 a 706  8070

 č. p. 442, 443, 446, 630, 667 a 848 8071

Dřínová  všechna čísla popisná 8092

Glowackého  všechna čísla popisná  8091

Hnězdenská č. p. 556 až 560, 607 a 735  8091

 č. p. 583 až 588 a 658 8093

 č. p. 579 8092

 č. p. 767 8107

K Haltýři  všechna čísla popisná 8092
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K Sadu č. p. 206, 215 a 412 až 416, 726,  
 754 a 811 8070
 č. p. 530 a 590  8071
Krosenská č. p. 531 až 534  8092
 č. p. 539 až 543  8091
Krynická č. p. 488 a 491 až 505  8106
 č. p. 489 a 490  8104
Lešenská č. p. 535, 536, 546 a 547  8092
 č. p. 537, 538 a 548  8091
Lodžská  č. p. 850 8092
 č. p. 598 8105
Lublinská  všechna čísla popisná  8093
Marchlewského viz „Těšínská‟ 
Mazovská všechna čísla popisná  8104
Mazurská č. p. 484  8104
 č. p. 516 až 526 a 846 8105
 č. p. 758 8106
Na Dlážděnce č. p. 13, 42, 43, 45, 50, 84, 97, 99,  
 107 až 111, 124, 140, 141, 149,  
 151 až 153, 155, 163, 170, 225, 229,  
 287, 300, 317, 348 až 354, 379, 670,  
 826, 739, 847 a č. evid. 11, 14, 16,  
 17, 77 a 154 8069
 č. p. 624, 644, 647, 672, 701, 1310,  
 719, 736, 373, 737, 739, 732, 784,  
 808, 812, 820, 836 a 838 8069
Na Jabloňce č. p. 90, 101, 104, 129, 130, 203,  
 665, 666, 738, 740, 759, 793, 794,  
 802 a 808 8069
Na Přesypu č. p. 227, 246, 292, 293, 297, 310,  
 312, 320, 321, 418, 425, 428, 436,  
 437, 441, 527, 603 a 623 8070
Na Šutce  všechna čísla popisná  8070
Nad Hercovkou č. p. 108, 369, 419 až 422 a 430  8070
 č. p. 332, 333, 354, 356 a 604  8069
Nad Popelářkou  všechna čísla popisná  8069
Nad Strání  všechna čísla popisná  8069
Nad Trojou  všechna čísla popisná  8069
Nad Vavrouškou  všechna čísla popisná 8092
Notečská č. p. 561 a 562  8091
 č. p. 563 až 568  8093
Olštýnská č. p. 607 8091
 č. p. 733 8092
Písečná č. p. 251, 305 až 307, 323, 324, 328,  
 378, 393, 437, 459, 462, 601,  
 605 a 611  8070
 č. p. 444, 445, 447 až 456, 610 a 654 8071
Pod Lisem  všechna čísla popisná  8069
Pod Písečnou  všechna čísla popisná  8070
Pod Přesypem  všechna čísla popisná  8070
Pomořanská  všechna čísla popisná  8104
Povltavská č. p. 89, 114, 129, 150, 156, 158 a 304  8069
Ratibořská č. p. 517, 519 až 526, 598, 631 a 645 8105
Rokossovského viz „Hnězdenská‟ 
Sosnovecká  všechna čísla popisná  8092
Svídnická č. p. 506 až 515  8107
 č. p. 599 a 613 8105
Tařicová  všechna čísla popisná 8090
Těšínská č. p. 600  8092
Trojská č. p. 8, 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87,  
 91, 94,98, 100, 102, 103, 115, 117,  
 122, 123, 128, 132, 135, 138,  
 159 až 161, 164 až 168, 201, 221, 256,  
 294, 333 až 347, 606, 722, 753, 772,  
 780, 782, 809, 813 a č. evid. 41 a 102 8069

U Pentlovky  všechna čísla popisná  8105
U Polikliniky č. p. 484  8104
U Sloupu  č. p. 247  8069
Vavrouška  č. p. 240  8092
Velká skála  všechna čísla popisná 8092
Vřesová  všechna čísla popisná 8092
Vzestupná č. p. 191, 292 a 441  8070

BOHNICE 
Bohnická  všechna čísla popisná  8094
Bohnice  č. p. 213 8077
Bukolská  všechna čísla popisná  8078
Bydhošťská  všechna čísla popisná  8084
Cafourkova  všechna čísla popisná  8095
Čimická č. p. 96 a 319 8094
 č. p. 831 8084
 č. p. 177, 244 a 254   8079
 č. p. 200, 223, 268, 269,  
 302 a 767 až 769  8078
 č. p. 316, 317, 818, 819, 822 a 823   8077
Dolákova č. p. 527 až 532, 536 a 537   8095
 č. p. 533, 551 až 555 a 598  8096
 č. p. 719 až 724   8097
 č. p. 794 až 803   8108
Eledrova  všechna čísla popisná   8097
Farky  č. evid. 562   8098
Feřtekova č. p. 538 až 548 a 560 až 562 8098
 č. p. 555 a 556   8096
 č. p. 557 a 739 až 746  8097
Gdaňská  všechna čísla popisná   8084
Hackerova č. p. 571 až 576   8096
 č. p. 791 až 793   8108
Hanouškova  všechna čísla popisná   8098
Hlivická  všechna čísla popisná   8103
K Farkám  všechna čísla popisná   8094
K Pískovně  všechna čísla popisná   8094
Katovická  všechna čísla popisná   8102
Kostřínská všechna čísla popisná   8094
Kusého  všechna čísla popisná   8096
Lindavská  všechna čísla popisná   8078
Lodžská č. p. 399 a 401   8083
 č. p. 831 8084
 č. p. 807, 808 a 814 8089
 č. p. 750 8100
 č. p. 765 8102
 č. p. 427   8103
 č. p. 463 až 467, 568 a 806  8090
Na Bendovce  všechna čísla popisná   8094
Na Hranicích  všechna čísla popisná   8079
Na Pískovně  č. p. 834 8094
Nad Pentlovkou  všechna čísla popisná   8094
Opolská  všechna čísla popisná   8084
Pekařova č. p. 250 a 838  8081
Pod Čimickým hájem č. p. 200, 201, 221, 222 a 224  8078
 č. p. 177 až 180 a 189 až 192  8079
Podhajská pole  všechna čísla popisná   8078
Poznaňská č. p. 428 až 442   8089
 č. p. 443 až 467, 568 a 830   8090
Před Ústavem  všechna čísla popisná   8094
Radomská  všechna čísla popisná   8099

Místní referendum
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Ratibořská  všechna čísla popisná, kromě č. p. 598  8100
Řepínská  všechna čísla popisná   8079
Řešovská č. p. 490 až 495 a 563 až 567  8099
 č. p. 515 až 519   8097
Sopotská  všechna čísla popisná   8084
Štětínská č. p. 338 až 349 a 372 až 381  8084
 č. p. 350 až 371   8082
Toruňská  všechna čísla popisná   8082
U Drahaně  všechna čísla popisná   8094
U Pazderek  všechna čísla popisná   8094
U Skalky  všechna čísla popisná   8094
U Velké skály  všechna čísla popisná   8094
Ústavní č. p. 24, 25, 77 až 84, 90 až 95,  
 97 až 102, 115 až 136, 138, 140,  
 141, 156, 166, 176, 181, 182, 184,  
 185, 187, 188, 197, 198, 199,  
 202 až 207, 249, 600, 824, 832 a 904  8094
 č. p. 413 a 414   8102
V Nových Bohnicích  všechna čísla popisná   8094
V Zámcích  všechna čísla popisná, mimo č. p. 310 8094
 č. p. 310 8097
Ve Vrších  všechna čísla popisná   8094
Vraňanská  všechna čísla popisná   8079
Vratislavská č. p. 382 až 384   8084
 č. p. 385 až 398   8083
Zelenohorská č. p. 475 až 489   8099
 č. p. 496 až 500   8100
 č. p. 501 až 514 8101
Zhořelecká č. p. 514   8101

STŘíŽKOV 
Bešťákova č. p. 553, 567 a 568 8053
 č. p. 457 8054
Bínova  všechna čísla popisná  8053
Černého č. p. 426 až 429  8054
 č. p. 511 až 522  8053
Červenkova  všechna čísla popisná       8053
Česákova  všechna čísla popisná  8054
Děčínská č. p. 1 a 552  8032
Drahorádova č. p. 511 a 530  8053
Ďáblická  č. p. 553 a 564 8053
Habartická č. p. 581 8032
Jitravská  všechna čísla popisná 8032
K Zahradnictví č.p. 59, 582 a č. evid. 13 8055
Liberecká  č. evid. 12 8054
Roudnická  všechna čísla popisná  8054
Střížkovská  všechna čísla popisná  8032
U Kapliček  všechna čísla popisná i evidenční  8032
Ve Štěpnici  č. evid. 5 8032

ČIMICE 
Beřkovická  všechna čísla popisná  8088
Brandýská  všechna čísla popisná  8085
Byšická  všechna čísla popisná  8088
Čimická č. p. 1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 29,  
 31, 82, 187, 218, 221, 252 až 254,  
 780, 883, 891 a 894 8088
 č. p. 6, 7, 19, 26, 30, 32 až 38, 44,  
 75, 93, 130 a 866 8085
Do Údolí  všechna čísla popisná  8085
Dopraváků  č.p. 870 a 874 8085

Drahanská  všechna čísla popisná  8088
Fořtova  všechna čísla popisná  8085
Hanzlíkova  všechna čísla popisná  8081
Chlumínská  všechna čísla popisná  8088
Chorušická  všechna čísla popisná  8088
Chvatěrubská č. p. 342, 350 až 356, 367 a 392 8080
 č. p. 361 až 366  8081
Jestřebická  všechna čísla popisná  8081
K Drahani  č. p. 815, 816, 827 a 873 8088
K Ládví č. p. 6, 151, 155, 168, 214 a  
 291 až 295, 303 až 306, 792, 817,  
 819, 854, 861, 865 a 895 8085
 č. p. 344, 369, 392 a 825 8080
 č. evid. 5 8078
K Mlýnu  všechna čísla popisná  8088
K Polím všechna čísla popisná  8088
K Rybníku  všechna čísla popisná  8088
K Větrolamu  všechna čísla popisná  8088
Ke Hřišti  všechna čísla popisná  8085
Kočova všechna čísla popisná  8081
Korycanská č. p. 367 až 372 a 860 8080
 č. p. 394, 395, 671, 778 a 855 8085
Křivenická č. p. 406 až 420  8086
 č. p. 421 až 435 a 443 až 453 8087
Libčická  všechna čísla popisná  8085
Libeňská  všechna čísla popisná  8085
Lužecká  všechna čísla popisná  8088
Mikovická  všechna čísla popisná  8088
Minická  všechna čísla popisná  8081
Na Hranicích č. p. 357 až 360  8080
 č. p. 616 a 630 až 636 a 878 8081
Na Průhonu  všechna čísla popisná  8085
Na Zámkách  všechna čísla popisná  8088
Nedomická č. p. 366  8081
Okořská č. p. 40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72,  
 76 až 78, 101, 120, 140, 158, 162,  
 163, 174, 175, 210, 258, 300 až 303,  
 319, 782, 787 a 887 8085
 č. p. 338 až 344 a 346 až 349 8080
Ouholická  všechna čísla popisná  8087
Pekařova č. p. 879, 880 a 881 8081
Pešinova  všechna čísla popisná  8081
Přívorská  všechna čísla popisná  8081
Rousovická  všechna čísla popisná  8081
Skálova  všechna čísla popisná  8081
Spádná  č. p. 882 8078
Strážnická  všechna čísla popisná  8086
Tišická  všechna čísla popisná  8085
Turská  všechna čísla popisná  8088
Vánková  všechna čísla popisná  8088
Vehlovická  všechna čísla popisná  8088
Větrná  všechna čísla popisná  8088
Vidimská  všechna čísla popisná  8088
Vidovická  všechna čísla popisná  8088
Zaječická  všechna čísla popisná 8087
Zlončická  všechna čísla popisná  8088
Žalovská č. p. 88, 89, 107, 108, 110, 111, 117,  
 122, 136, 144, 154, 156, 181, 199,  
 209, 215, 224, 227, 250, 253, 275,  
 282, 284, 311, 316, 318, 336, 613,  
 663 až 665, 770 a 781  8088
 č. p. 380  8086
 č. p. 429 až 435  8087
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Na základních školách vyvrcholil projekt  Osmička proti rasismu a xenofobii

Projekt Osmička proti rasismu a xenofobii vy-

vrcholil Závěrečným dnem, který se uskutečnil 

27. března v KD Ládví. Probíhal formou interak-

tivní výstavy a téměř tisícovce žáků II. stupně 

se představily organizace bojující proti rasismu 

a xenofobii pod heslem „inspiruj se různorodos-

tí‟. Tato akce ukončila dlouhodobý projekt, který 

měl dětem předat znalosti a dovednosti potřeb-

né k životu v různorodé společnosti a k prevenci 

projevů předsudků, rasismu a násilí z nenávisti. 

Projekt Osmička proti rasismu a xenofobii, 

byl určen žákům II. stupně i pedagogickým 

pracovníkům a byl ve školním roce 2013/2014 

postupně realizován ve třech úrovních: 

n ve spolupráci s In IUSTITIA, o. p. s., pro-

běhly interaktivní semináře pro pedagogy na 

téma „Multikulturní výchova – předsudky, ste-

reotypy, projevy nenávisti a apatický svědek‟. 

Semináře byly zaměřeny především na od-

halování vlastních předsudků, prevenci jejich 

projevů v chování a podporu prodemokratic-

kých občanských postojů ve škole;

n práce s žáky prostřednictvím otázek a cvi-

čení v návaznosti na leták „Já nejsem rasista. 

Radní Prahy 8 
a iniciátorka 
projektu Markéta 
Adamová při 
diskuzi s žáky ze 
ZŠ Na Šutce

K vyzkoušení byla chůze se slepeckou holí

Žáci při vyplňování „testu snášenlivosti‟
Zbavit se předsudků vůči hendikepovaným 
pomáhala interakce s vodícím psem
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Na základních školách vyvrcholil projekt  Osmička proti rasismu a xenofobii

A ty?‟ a metodický list, které připravila MČ 

Praha 8 ve spolupráci s organizací In IUSTI-

TIA, o. p. s.;

n „Závěrečný den‟ – interaktivní výstava, 

kde byla pro žáky připravena stanoviště, jež je 

nenásilnou formou seznamovala s problémy, 

které vyplývají z netolerance ve společnosti. 

Stanoviště byla realizována pod dohledem vy-

braných neziskových organizací, jež se danou 

problematikou zabývají. 

Téměř tisíc žáků mělo možnost seznámit se 

s tím, jak probíhá výcvik asistenčních psů, se-

známit se s projevy extremismu v hudbě, zjistit, 

jak se správně chovat k hendikepovaným obča-

nům či seniorům, ochutnat pokrmy vietnamské 

či ukrajinské kuchyně a své dojmy ze Závěrečné-

ho dne mohli zachytit na „nekonečném plátně‟, 

které zde bylo pro tuto příležitost připraveno.

„Věříme, že tento den přispěje k tomu, že se 

žáci zamyslí nad problematikou rasismu a xe-

nofobie ve společnosti a na základě informací, 

které na Závěrečném dni získali, přijmou tole-

ranci jako jeden ze základních přístupů k hod-

nocení ostatních,‟ komentovala Závěrečný 

den radní Prahy 8 Markéta Adamová, v jejíž 

kompetenci je mimo jiné problematika preven-

ce rizikového chování u dětí a mládeže, a pod 

jejíž záštitou se projekt uskutečnil. „Pro řadu 

lidí jsou slova rasismus, xenofobie či homofo-

nie prázdné výrazy – každý je někdy slyšel, ale 

málokdo se zabýval jejich obsahem. Šlo nám 

o otevření diskuze mezi dětmi, o hledání cesty, 

vnímání vztahů. Kolik lidí je schopno specifiko-

vat například pojem efekt přihlížejícího, který 

je pro vytvoření normy chování zcela zásad-

ní?‟ dodala Adamová. -red-

Závěrečného dne se zúčastnilo téměř tisíc žáků 2. stupně

Děti se naučily základy první pomoci Všechny děti se podílely na vytvoření společného díla
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Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů:
n  odborná kvalifikace včetně příslušné praxe 

n  způsobilost k právním úkonům 

n  bezúhonnost 

n  zdravotní způsobilost 

n  znalost českého jazyka

n  znalost školských předpisů a školské 

problematiky

K přihlášce přiložte:
n  úředně ověřené kopie dokladů o dosaže-

ném vzdělání 

n  doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe 

podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzený posledním zaměstna-

vatelem 

n  strukturovaný životopis 

n  koncepci dalšího rozvoje příspěvkové 

organizace Mateřské školy, Praha 8, Klí-

čanská 20 (v rozsahu maximálně 5 stran 

strojopisu) 

n  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne star-

ší 3 měsíců) 

n  čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 

odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým 

se stanoví některé další předpoklady pro 

výkon některých funkcí ve státních orgá-

nech a organizacích České a Slovenské 

Federativní Republiky, České republiky 

a Slovenské republiky, ve znění pozdějších 

předpisů

n  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 

(ne starší 2 měsíců)

Do konkurzního řízení budou zařazeny 

pouze vlastnoručně podepsané přihlášky 

uchazečů se všemi úplnými požadovaný-

mi přílohami, došlé poštou na adresu: KD 

Krakov, Úřad MČ Praha 8, odbor školství, 

Těšínská 4, 181 00 Praha 8 nebo doručené 

osobně nejpozději do uzávěrky ve středu 

16. 4. 2014 v 18.00 hodin. Obálku označte 

slovy: „Konkurz MŠ Klíčanská‟.

Schváleno usnesením  

Rady MČ Praha 8 č. Usn  

RMC 0120/2014 ze dne 5. 3. 2014

Rada Městské části Praha 8 vyhlašuje konkurzní řízení 
na funkci ředitele Mateřské školy, Praha 8, Klíčanská 20

Počty prvňáčků porostou,  
školy jsou připravené
Nedávno skončené zápisy do zá-

kladních škol zřízených Městskou 

částí Praha 8 ukazují, že se počet 

prvňáčků meziročně opět zvýší. 

Aktuální čísla jsou předběžná – od 

skutečných zářijových počtů se 

mohou s ohledem na podání žádos-

tí o odklad povinné školní docházky 

ještě mírně lišit. Radnice Prahy 8 

zřizuje patnáct základních škol.

„V letošním školním roce 

2013/2014 máme ve 44 prv-

ních třídách 996 žáků, ve škol-

ním roce 2014/2015 by mělo být 

o čtyři až pět tříd více. Počet 

žáků by se tedy zvýšil více než  

o jednu stovku,‟ informoval radní 

pro oblast školství Prahy 8 Martin 

Roubíček. „Navíc v šesti základ-

ních školách funguje přípravná tří-

da, kterých je celkem sedm s více 

než 70 dalšími žáky. Zájem o ně je 

opravdu veliký, takže v řadě škol 

budou od nového školního roku 

přípravné třídy ve dvojím prove-

dení,‟ sdělil radní.

Podle něj je velkým úspěchem, 

že z patnácti základních škol větši-

na přijala úplně všechny zájemce, 

bez ohledu na trvalé bydliště. Ve 

všech školách byly samozřejmě 

přednostně přijaty děti s trvalým 

bydlištěm v příslušném školském 

obvodu, tzn. děti spádové. „Výše 

uvedená čísla potvrzují, co jsme 

předpokládali a na co se postup-

ně připravujeme – že se takzva-

ný baby-boom přesouvá z našich 

mateřinek do základních škol. 

A tento trend bude v nejbližších 

letech ještě více posilovat,‟ dodal 

Roubíček. -hš-

V nadcházejícím školním roce přibude v lavicích zhruba sto žáků

MŠ ÚSTAVNí 16/414
Praha 8-Bohnice  
při ZŠ Ústavní,  

Hlivická 1,  
Praha 8, 181 00

Srdečně  
vás zveme  

29. května 2014 
v 16.30 hod.  
na ,,Posezení 
ke 40. výročí‟ 
otevření naší 

mateřské školy.

Prosíme potvrdit účast  
do 5. května 2014.  
Tel.: 233 550 524.
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Studenti „hotelovky‟ překvapili mateřinku
Na letošní rok připadá 50. výro-

čí školního stravování. Ředitelka 

Mateřské školy Řešovská Ctirada 

Foučková oslovila studenty První 

soukromé hotelové školy (PSHŠ), 

která sídlí na Praze 8, zda by se 

nemohli spolupodílet na oslavě 

zmíněného výročí. 

Žáci prvního ročníku ani chvíli 

neváhali. A právě proto 25. břez-

na na děti čekalo milé překvape-

ní. Studenti PSHŠ pod vedením 

Věry Vyhnisové připravili jednot-

livé třídy tak, jako by děti měly 

obědvat v restauraci. 

Na stolech nechyběly barevné 

ubrusy, každý stůl zdobila vazba 

z květin, kterou připravili stu-

denti v rámci předmětu techni-

ka obsluhy služeb. V neposlední 

řadě děti měly možnost obdivo-

vat pečlivě poskládané ubrousky 

v barvách jednotlivých tříd. Malí 

strávníci podpořili akci sváteč-

ním oblečením. 

Vše završili sami studenti, kte-

ří v uniformách hotelové školy 

obsloužili děti tak, jako by seděly 

například v restauraci U Hrušti-

ček či U Jablíček. 

Celou akci zaštítil radní pro 

školství Prahy 8 Martin Roubíček, 

který se jí také sám osobně zú-

častnil. Neopomněl studentům 

střední školy poblahopřát k úspě-

chům, kterých v poslední době 

dosáhli, jako bylo například druhé 

místo v celostátní soutěži mladých 

barmanů či první místo v jazykové 

soutěži hotelových škol.   -vk-  

Ve školní družině Na Slovance 

se 12. až 14. března uskutečnil 

kurz první pomoci s příhodným 

názvem „První pomoc v kostce‟. 

Mezi děti zavítali dva záchranáři 

z Libereckého kraje. Každý den 

se proškolilo ve dvou samostat-

ných skupinkách okolo čtyřice-

ti dětí, které si v tříhodinovém 

bloku mohly zkusit být na chvíli 

„malými záchranáři‟. Děti v kur-

zu získaly přehled o nejčastěj-

ších typech úrazů a zdravotních 

potíží, se kterými se mohou v ži-

votě setkat. 

Od záchranářů se dozvěděly 

pravidla poskytování první po-

moci, co dělat, než přijede zá-

chranná služba. Záchranáři in-

formace podávali srozumitelnou 

formou přizpůsobenou pojmo-

vému světu dětí, po vysvětlení 

a ukázce záchranářem si děti vše 

vyzkoušely a procvičily ve dvoji-

cích samy na sobě. Střídání rolí 

zraněného a záchranáře děti ba-

vilo, osobní zkušenost jim umož-

nila dlouhodoběji si zapamatovat 

pravidla první pomoci. Děti si 

vyzkoušely obvazovou techniku 

i transport u zlomenin, tlakový 

obvaz u tepenného krvácení, 

naučily se protišokovou polohu, 

dozvěděly se, jak se chovat při 

poraněních páteře, očí, při popá-

leninách. Nejvíce je zaujal Pepa, 

figurína, která posloužila k de-

monstraci ztráty vědomí. Žáci se 

dověděli, jak poznat ztrátu vědo-

mí, i co dělat, když zjistíme, že 

dotyčný nedýchá. Za zpěvu pís-

ničky „Rolničky, rolničky…‟, která 

nám pomáhala udávat správnou 

rychlost, se Pepa dočkal masáže 

srdce. 

Vedle poskytnutí první pomoci 

si děti na konkrétních situacích 

uvědomily, jak je možné někte-

rým nebezpečným situacím před-

cházet. Se záchranáři si povídaly, 

jak se chovat, když nás venku za-

stihne bouřka, jak se chránit před 

úžehem a úpalem, a proč si v létě 

při lízání zmrzliny dát pozor na 

včely a vosy. A samozřejmě, jak je 

důležité pamatovat si krizová tele-

fonní čísla. Na závěr si v krátkém 

testu ověřily nabyté vědomosti, 

aby jeho splněním mohly obdržet 

diplom „Malého záchranáře‟.

Monika Kassemová,  

vychovatelka ZŠ Na Slovance 

„První pomoc v kostce‟ v družině Na Slovance

Ve školách Prahy 8 je výuka první 
pomoci běžnou záležitostí

Děti zažily 
obsluhu 
jako v lepší 
restauraci

Na práci studentů dohlíželi (zleva) ředitelka První soukromé hotelové školy Bronislava 
Svobodová, ředitelka MŠ Řešovská Ctirada Foučková, radní Prahy 8 Martin Roubíček  
a vedoucí gastronomických předmětů hotelové školy Věra Vyhnisová
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Světový pohár sportovních  
potápěčů míří na Šutku
Je tomu více než rok, co v Kobylisích otevřel 

své brány dlouho očekávaný a potřebný stánek 

vyznavačů vodních sportů – plavecký areál 

Aquacentrum Šutka. Prvním nájemcem trénin-

kových drah v moderním 50metrovém bazénu 

se tehdy stal klub sportovních potápěčů Modrá 

Hvězda Praha, který věren druhé části svého 

názvu (potápěčský klub mládeže) se po dlou-

há léta stará v Praze o výcvik mladých adeptů 

tohoto sportu. 

Vedle základního výcviku je ale převažující 

činností klubu dlouhodobá sportovní příprava 

a účast na soutěžích a závodech v několika 

hlavních disciplínách potápěčského sportu – 

plavání s ploutvemi a v orientačním potápě-

ní. Klub reprezentuje hlavní město Prahu ve 

všech věkových kategoriích a patří k nejlep-

ším klubům v republice jak v mládežnických 

a juniorských kategoriích, tak i jako dodavatel 

podstatné části reprezentačních družstev ČR 

pro vrcholné mezinárodní soutěže. Při 15le-

tém výročí založení klubu v říjnu loňského 

roku se kronikáři dopočítali 62 medailí z mi-

strovství světa nebo Evropy – z toho bylo pět 

mistrů světa, pět mistrů Evropy a sedm ju-

niorských mistrů Evropy. Právě vysoká spor-

tovní výkonnost, tradice a v neposlední řadě 

i úspěšná sportovní diplomacie vedly k tomu, 

že Světová potápěčská federace CMAS přidě-

lila konání 5. kola IX. ročníku Světového po-

háru v plavání s ploutvemi Praze a konkrétně 

klubu Modrá Hvězda. Naše hlavní město se 

tak poprvé v historii stává pořadatelem této 

významné soutěže, která jako soutěž klubo-

vá svým rozsahem mnohokrát předčí i šam-

pionáty světa nebo Evropy. Na letošní ročník 

se doposud přihlásilo na 450 závodníků ze  

40 klubů a 12 států a bude mezi nimi celá 

řada držitelů světových či evropských rekor-

dů a medailí z nejvyšších soutěží, včetně prv-

ního mistra světa v bazénových disciplínách 

z České republiky. 

Díky tomu, že plavci Modré Hvězdy našli 

v Praze 8 výborné tréninkové podmínky a díky 

vstřícnému přístupu Městské části Praha 8 

i personálu plaveckého areálu i neméně vý-

borné zázemí, přesunuli již od loňského září 

převážnou část své činnosti právě do tohoto 

areálu. A když se podařilo ve stejném termínu 

při začátku školního roku masivním náborem 

získat z přilehlých oblastí Prahy 8 na 40 nových 

mladých zájemců o náš sport, padla volba vý-

běru sportoviště pro Světový pohár logicky na 

Šutku.

Tuto akci lze i trochu symbolicky považovat 

jako dárek k výročí zahájení provozu, ale i jako 

možnost propagace moderního a dynamického 

sportu mezi širokou veřejností. Na shledanou 

na Šutce 26. a 27. dubna 2014!  -mh-

43. ročník Jarního běhu  
Ďáblickým hájem

Kdy:   neděle 13. dubna 2014 
Pořadatel:   TJ Sokol Kobylisy, U školské zahrady 

430/9,  
Praha 8 – Kobylisy, ve spolupráci  
s Městskou částí Praha 8

Místo:   Areál zdraví v Ďáblickém háji
Přihlášky:   na místě startu nejdříve jednu hodinu 

před startem
Ředitel závodu:   Petr Mucha
Tajemník závodu:   Ivana Kašparová
Hlavní rozhodčí:   Karel Mácha
Účast:   běh je veřejným závodem, účastníci závo-

dí na vlastní nebezpečí
Šatny:   přírodní, v areálu Zdraví na místě startu
Tratě:   po pevných i měkkých cestách v Ďáblic-

kém háji
Startovné:   30 korun pro všechny kategorie
Ceny:   první tři v každé kategorii obdrží medaili, 

diplom a věcnou cenu
Informace:     tel.: 721 814 399, muchapetr@centrum.cz

Kategorie a časový pořad
Čas Kategorie Ročník Délka trati

9.00 nejmladší žáci a žákyně  2005–2006 600 m

9.20 nejmladší žáci a žákyně 2003–2004 700 m

9.40 mladší žáci a žákyně  2001–2002 1000 m

10.00 starší žáci a žákyně 1999–2000 1500 m

10.20 dorostenci a dorostenky 1997–1998 2000 m

10.20 junioři a juniorky 1995–1996 2000 m

10.45 předškolní chlapci a dívky 2011 a mladší 30 m

11.00 předškolní chlapci a dívky 2009 a 2010 100 m

11.20 předškolní chlapci a dívky 2007 a 2008 200 m

11.45 ženy 1975 až 1994 4000 m

11.45 ženy – veteránky 40 1965 až 1974  4000 m

11.45 ženy – veteránky 50  1964 a starší 4000 m

11.45 muži 1975 až 1994 4000 m

11.45 muži – veteráni 40 1965 až 1974 4000 m

11.45 muži – veteráni 50 1955 až 1964 4000 m

11.45 muži – veteráni 60 1945 až 1954 4000 m

11.45 muži – veteráni 70 1944 a starší 4000 m

Vyhlašování vítězů průběžně

Šutka bude hostit závody v plavání s ploutvemi
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Žáci ZŠ Burešova získali fotbalový pohár
Ve sportovní hale ZŠ Petřiny-jih 

se 13. března sešli finalisté Dět-

ského fotbalového poháru, jehož 

čtvrtý ročník probíhal od ledna. 

Letošní ročník se mohl pochlubit 

solidní účastí 81 týmů s téměř 

800 sportujícími školáky z celé 

Prahy (chlapci a dívky ve věku 

šest až osm let). Od počátku se 

malým fotbalistům ze ZŠ Bure-

šova dařilo. Již od prvních utkání 

předváděli mimořádné nadšení, 

bojovného ducha a týmovou sou-

náležitost. Odměnou za stabilní 

výkon jim pak byl i celkem hladký 

postup z obou vyřazovacích kol. 

Před zraky desítek rodičů nako-

nec bojovali o celkové prvenství. 

Do semifinále kromě ZŠ Burešo-

va postoupil tým ZŠ Nový PORG 

a dva vítězové základní části, ZŠ 

Kuncova a obhájce loňského pr-

venství ZŠ Eden. 

Utkání byla vypjatá, děti před-

váděly dramatické souboje a na-

sazením mohly směle soupeřit 

s výkony ligových fotbalistů. Do 

poslední chvíle nebylo jasno o ví-

tězi, šance na celkové vítězství 

byly velice vyrovnané. Chlapci ze 

ŽS Burešova však nezklamali a ve 

finálovém utkání zvítězili těsným 

výsledkem 2:1 nad těžkým sou-

peřem ze ZŠ Nový PORG. Zaslou-

ženě si potom přebrali pohár z ru-

kou bývalého hráče Slavie Praha 

Karola Kisela, pod jehož záštitou 

se turnaj konal. 

Své umění předvedou chlapci 

veřejnosti 12. dubna na stadionu 

Sparty, kdy při derby pražských 

„S‟ povedou hráče na hřiště 

a o přestávce sehrají utkání proti 

dětem ze ZŠ Nový PORG. 

 Lucie Jägrová, ZŠ Burešova

Nábor dětí  
do Tenisové 
akademie  
Hajnovka
Tenisová akademie Hajnov-

ka pořádá ve dnech 22., 24., 

29. a 30. dubna 2014 vždy od  

16 a 17.30 hodin bezplatnou 

výuku tenisu s možností pokra-

čování v tenisové akademii. Te-

nisová akademie je určena pro 

děti od čtyř do deseti let, a to 

i bez předchozí tenisové průpra-

vy. Tréninky jsou vedeny pro-

fesionálními trenéry. V případě 

nepřízně počasí je zajištěna pro 

výuku tenisová hala. Rakety 

i míče jsou na nábor i po celou 

dobu výuky zajištěny. Místo ko-

nání: Tenisová akademie Haj-

novka (Tenisový klub Lokomoti-

va Praha), Pod Plynojemem 164, 

Praha 8 – Libeň. Více na www.

tenis-hajnovka.cz.

Fotbalisté 
z Burešovy 
se radují 
z výhry

Ricochetová sezona se pomalu chýlí do své 

poslední čtvrtiny a hráči z libeňského rico-

chetového centra se dostávají do formy. 

V posledních měsících posbírali hned několik 

významných úspěchů. Na mezinárodním tur-

naji Slovak Open v Čadci našel Jan Pulkráb 

jediného přemožitele. Tím byl Maďar Gábor 

Szabó, aktuálně vedoucí muž světového žeb-

říčku. Pulkráb nejprve Maďara porazil těsným 

výsledkem 3:2. Ve finále však již na svého 

tradičního soupeře nestačil. 

„Mrzí mě, že jsem nedokázal svou první cen-

nou a vydřenou výhru potvrdit i ve finále. Ales-

poň jsem si druhým místem upevnil druhé místo 

i v mezinárodním žebříčku,‟ těšil se z dobrého 

výsledku Pulkráb. Formu potvrdil i v březno-

vém turnaji nejvyšší kategorie Super A, když 

na domácích kurtech sportcentra Svět pod 

Palmovkou porazil všechny své soupeře a bral 

první místo. Úspěchy palmovských ricochetis-

tů podtrhl ziskem titulu mistra republiky mezi 

veterány Jaroslav Rudovský. V Pardubicích po 

jeho boku zazářil i další nestárnoucí ricoche-

tista z Palmovky Miloslav Fryč, který ve svých 

69 letech dokáže pravidelně porážet i hráče 

o generace mladší. Zaděláno na další úspěch 

mají palmovští i na další frontě. Před posled-

ním kolem ricochetové ligy družstev figurují 

zatím na průběžném druhém místě. V dubnu 

budou mít libeňští hráči další velkou příležitost 

se předvést na mezinárodním poli. Sportcent-

rum Svět pod Palmovkou hostí o víkendu 25. 

až  27. dubna největší turnaj na českém úze-

mí. Ricochetový Czech Open je jedním ze dvou 

vrcholů sezóny a o titul mezinárodního mistra 

ČR přijedou bojovat hráči ze sedmi zemí. Tur-

naj s 13letou tradicí oslovuje každý rok i přední 

hráče squashe, což pramení mimo jiné také 

z příbuznosti těchto dvou oblíbených raketo-

vých sportů.  -red-

Ricochetisté z Palmovky  
sbírají jeden úspěch za druhým

Jan Pulkráb je nejlepším  
českých hráčem ricochetu
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Hokejbal: minipřípravka bojovala v Písku 
Minipřípravka hokejbalového klubu HBC Rebel 

Praha 8 vyrazila 8. března sbírat další zku-

šenosti, tentokrát na jih Čech do Písku. Tam 

malé sportovce čekalo šest těžkých utkání se 

soupeři z tohoto kraje a jedno utkání s praž-

skou Hostivaří. 

Turnaj se odehrál za nádherného počasí 

a k dokonalosti chybělo opravdu jen několik 

málo drobností. Mezi těmito drobnostmi byla 

určitě výhra „rebelčat‟, která všem soupeřům 

podlehla. 

Ale na to, že tým je teprve na začátku, tak 

výsledky 0:3 a 1:5 jsou opravdu velkým po-

krokem. Už totiž na stavu soupeře není dvou-

ciferné číslo, jako tomu bylo ještě na podzim, 

takže pokrok je jasný a viditelný.

Rebelčata už pomalu ale jistě ví, kam se 

na hřišti pohnout, aby z toho byl i nějaký ten 

gól a na postu brankáře se rýsuje opravdový 

talent – Pája Richter, který svůj první turnaj 

zvládl na výbornou. Nejlepším hráčem turna-

je se po zásluze stal Matyáš Dastych, v týmu 

nejvíc běhavý bojovník. 

Střelecky se prosadil nejen Matyáš, ale 

také bratrské duo Michal a Jan Birčák, shodně 

vstřelili po jedné brance. Zmínit bychom moh-

li jistě celý tým, protože se snažili a hlavně, 

jak se u rebelů sluší a patří, bojovali opravdu 

všichni. Je potřeba pochválit celý tým a velké 

poděkování patří samozřejmě celému funkcio-

nářskému týmu a rodičům, kteří své děti že-

nou v utkáních vpřed. Více infomací o turna-

ji, ale i o náboru nejen do týmu rebelčat, ale 

také do přípravky a mladších žáků naleznete 

na www.hbcrebel.cz. -tk-

Malí hokejbalisté si turnaj užívali

„Děkujeme za velmi zajímavý 

a perfektně zorganizovaný zimní 

turnaj na kobyliské umělé trávě. 

Pokud ho budete pořádat i za 

rok, rádi se zase zúčastníme,‟ 

říkal v průběhu vyhodnocení 

Zimního turnaje starších žáků 

pořádaného FK Admira Praha 

Dominik Dufek, brankář týmu 

Loko Vltavín, který turnaj za-

slouženě vyhrál bez ztráty bodu. 

Dufek byl vyhlášen nejlepším 

gólmanem, inkasoval pouze čty-

ři branky. Nejlepším střelcem se 

stal David Stojanovski z FA Pra-

ha, autor 12 gólů.

Ke slovům Dominika Dufka se 

přidali i další zástupci zúčast-

něných družstev – nevyskytl se 

žádný kritický hlas. Žákovský 

turnaj je v Kobylisích už letitou 

tradicí. Letos startovalo deset 

týmů – kromě vítězného Loko 

Vltavínu z Holešovic také dva 

týmy pořádající Admiry a dále 

Říčany, Braník, Chabry, FA Pra-

ha, Vyšehrad, Brandýs a Pšovka 

Mělník. 

Druhá v pořadí Admira A si 

brousila zuby na konečné vítěz-

ství, ale na sousedy z Holešovic 

nestačila. Překvapením bylo až 

osmé místo Vyšehradu, který 

letos obhajoval své loňské pr-

venství.

„Slova uznání nás pořadate-

le samozřejmě těší, i když sem 

tam by se v organizaci našla 

i nějaká ta chybička. Za rok by-

chom chtěli turnaj samozřejmě 

uspořádat zase. Je to vynikající 

možnost hrát v zimním období 

o turnajové body i ceny a připra-

vovat se tak na jarní mistrovské 

zápasy,‟ konstatoval sekretář 

FK Admira Josef Vavruška. 

„Umělá tráva sice samozřej-

mě není plnohodnotnou náhra-

dou za trávu přírodní, ale když 

si vzpomenu, jak se ještě před 

deseti lety v zimě hrávalo na 

zmrzlé, zasněžené či naopak 

rozbahněné škváře, je to, jako 

bychom se dívali do fotbalového 

dávnověku,‟ dodal mediální pra-

covník kobyliského klubu Aleš 

Pivoda. -api-

Díky za dobrý turnaj, Admiro! Admiráci hledají 
nové talenty

Kluci narození v letech 2007, 

2008 a 2009 mají šanci 

zahrát si fotbal za tradiční 

kobyliský klub pod vedením 

zkušených trenérů mládeže. 

FK Admira uvítá  

ve svých řadách nové posily. 

A za pár let si dnešní nováčci 

mohou zahrát v černobílém 

dresu Admiry třeba  

i Českou ligu žáků.

Informace podá sekretář 
Josef Vavruška  

na telefonu 725 965 087, 
nebo na e-mailu:  

admira.sekret@seznam.cz
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Jarní nábor tenisového  
oddílu TC ESO Praha

Joudrs vstupují do další  
sezony s velkými ambicemi

Tenisový oddíl TC ESO Praha pořádá do konce 

dubna nábor nových dětí od 3,5 roku. Pokud 

chtějí vaše děti hrát tenis, ať už třeba jako zá-

vodní hráč nebo mít tento sport jako koníček, 

tak neváhejte a přijďte se podívat na zkušební 

hodinu, která je zdarma.

Tréninky probíhají dvakrát týdně pod ve-

dením kvalifikovaných trenérů s mnohaletými 

hráčskými i trenérskými zkušenostmi. Každý 

trénink trvá 55 minut a je přizpůsoben herním 

dovednostem hráče. Trénovat lze individuálně 

či ve skupinách.

Tenisové kurty se nacházejí poblíž stani-

ce metra Ládví v Chabařovické ulici. Více in-

formací a přihlášku najdete na www.tseso.cz 

nebo na tel.: 605 473 952. -red-

Letošní sezona softbalového klubu Joudrs by 

měla být o něco klidnější než předchozí, ale zdá-

ní může klamat. Za celý rok klub uspořádá na 80 

turnajů a akcí, včetně těch pro veřejnost Prahy 

8. Maraton venkovních akcí začíná již v dubnu 

pořádáním tří víkendových turnajů. A samozřej-

mě se rozbíhají také extraligová klání.  

A-tým žen Joudrs je nejúspěšnějším účastní-

kem české extraligy v historii: v posledních de-

seti letech se vždy probojoval do finále a čtyři-

krát získal extraligový trůn. Bude o něj usilovat 

i letos a chtěl by jej po třech stříbrných letech 

vrátit zpět do Bohnic. K tomu bude hrát Český 

pohár a také evropský nejprestižnější klubo-

vý Pohár mistryň (PMEZ), ze kterého chce po 

loňském třetím místě v PVP přivézt co nejlepší 

výsledek. Do bojů zasáhnou všechny týmy klu-

bu, ty mládežnické se budou v průběhu dubna 

snažit probojovat do svých extralig na kvalifi-

kačních turnajích. 

A premiéru si odbude i nově založený tým 

mužů, ve kterém se na nadhazovací prkno po 

letech vrací předseda klubu Tomáš Kusý, což si 

žádný fanoušek klubu nechce nechat ujít. Inu na-

bídka softbalového vyžití je pro diváka opravdu 

pestrá a nabitá. Přijďte se do areálu Joudrs při 

ZŠ Dolákova v Bohnicích přesvědčit i vy.  -pp-

POZVáNKA  
na nejbližší domácí akce Joudrs:

12.–13. 4.   Pohár ČSA žen, 1. turnaj

17. 4.   historický premiérový zápas 
týmu mužů, od 20 hodin

19. 4.   Extraliga žen  Joudrs – Ledenice, 
začátky 15 a 17 hodin

19. 4.   kvalifikace do extraligy žáků, 
turnaj

20. 4.   Extraliga žen  Joudrs – Eagles, 
začátky 15 a 17 hodin

20. 4.   kvalifikace do extraligy žáků, 
turnaj

27.–28. 4.   Joudrs Cup 13, extraligový turnaj 
žákyní

3. 5.   Extraliga žen  Joudrs – Sabat, 
začátky 16 a 18 hodin

4. 5.   Extraliga žen  Joudrs - Chemie 
Kotlářka, začátky 16 a 18 hodin

8. 5.   Extraliga žen Joudrs - Čechie, 
začátky 11 a 13 hodin

8. 5.   Exhibice klubu, turnaj týmů 
Joudrs, od 9 hodin  

Bližší informace k akcím na  
www.joudrs.cz

Druhý ročník 
Libeňského 
sportovního 
dne se blíží
Tělovýchovná jednota AC PRAHA 1890 

a Městská část Praha 8 připravují uspo-

řádání druhého ročníku sportovního dne 

pro všechny seniory z Prahy 8 i blízkého či 

vzdáleného okolí. Jedná se o akci, která je 

určena všem, jimž pohyb na jakékoli úrovni 

není cizí. Sportovní klání proběhne v neděli 

11. května 2014 od 10 hodin na stadionu AC 

PRAHA 1890, U Pekařky 20 v Libni.

Pro závodníky bude připraveno 12 spor-

tovních disciplín, z čehož atletickými jsou 

běh na 60, 500 a 1000 metrů, vrh koulí, hod 

kriketovým míčkem a skok do dálky. Neat-

letickými disciplínami budou hod raketkou, 

hod na koš, střelba hokejkou na branku, 

1000 metrů nordicwalkingu (zde je nutno 

mít vlastní turistické hole), skok do dálky 

z místa a kuželky. Závodník se přihlásí do 

utkání, obdrží startovní kartu, na které 

jsou vypsány všechny disciplíny, ale vybere 

si jen ty, ve kterých chce nastoupit, může 

to být jedna jediná disciplína, ale i všechny. 

Výkony mu budou pak na jeho kartu zazna-

menány.

Cílem této akce je sportovní vyžití se-

niorů, kteří se nebojí pohybu a rádi si vy-

zkoušejí svoje schopnosti, a zároveň setká-

ní s přáteli, příjemně prožitý den, radost 

z překonání sama sebe. Více se můžete 

dočíst na internetových stránkách www.

ac1890.cz. Na celou akci vás zvou a těší se 

na vás František Zouhar, předseda oddílu 

AC Praha 1890 a Vladimíra Ludková, zá-

stupkyně starosty Prahy 8. -red-

Za distribuci  
měsíčníku  
Osmička zodpovídá  
Česká pošta, s. p.

V případě, že Vám časopis nedošel  
do schránky, nebo jste jej obdrželi  
pozdě, stěžujte si u svého pošťáka.
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V dnešním právním 
„okénku‟ advokátní 
kanceláře Michaely 
Šafářové se budeme 
věnovat tématu 
společného jmění 
manželů (dále jen 
„SJ‟) a dohodě 
 o jeho vypořádání. 

Nový občanský zákoník (NOZ) 

hovoří již pouze o společném 

jmění (bez dodatku „manželů‟). 

Rozlišovat je nutno dva aspek-

ty: rozsah SJ a jeho správu. 

Pro rozsah, tedy to, které věci 

jsou součástí SJ, i pro správu, 

tedy především otázku nutného 

souhlasu obou manželů při na-

kládání s majetkem, je stano-

ven zákonný režim. Ten ovšem 

může být smlouvou mezi man-

želi nebo snoubenci téměř libo-

volně upraven. 

Nadále platí, že do SJ patří 

vše, co za trvání manželství bylo 

nabyto alespoň jedním z man-

želů, až na výjimky stanovené 

NOZ: do SJ nepatří to, co slouží 

osobní potřebě jednoho z man-

želů. Dary a věci nabyté dědic-

tvím jedním manželem také zů-

stávají mimo SJ. Vyloučeno ze 

SJ zůstane dále např. bolestné 

za zlomenou nohu, které vysou-

dí jeden z manželů, tedy plně-

ní obdržené jedním z manželů 

v rámci odškodnění jemu způ-

sobené újmy (což je novinkou 

zavedenou NOZ). Do SJ dále ne-

spadá např. náhrada za zničení 

či poškození věci v manželově 

výhradním vlastnictví. Pro dluhy 

obecně platí, že tvoří součást SJ, 

pokud byly převzaty za trvání 

manželství. Výjimkou jsou však 

dluhy, které se výhradně týka-

jí majetku jednoho z manželů, 

avšak za předpokladu, že dluhy 

přesahují zisk z tohoto majetku, 

neboť zisk z majetku jednoho 

z manželů je součástí SJ.  

Druhou výjimkou jsou dluhy, 

které převzal jeden z manže-

lů bez souhlasu druhého. NOZ 

však přináší změnu v tom, že 

kritériem již nejsou přiměřené 

majetkové poměry manželů, 

ale skutečnost, že se nejedna-

lo o obstarávání každodenních 

a běžných potřeb rodiny.

K vypořádání SJ dochází v pří-

padě jeho zrušení, zániku nebo 

dojde-li k zúžení zákonného roz-

sahu. Tzv. nespornou cestou vy-

pořádání SJ je uzavření dohody. 

K vypořádání SJ dohodou je 

vyžadována písemná forma, 

pokud byla dohoda uzavřena za 

trvání manželství nebo pokud 

je předmětem vypořádání věc, 

u které vyžaduje písemnou for-

mu i smlouva o převodu vlast-

nického práva, např. je-li před-

mětem vypořádání nemovitost. 

Nevyžaduje-li dohoda o vypo-

řádání písemnou formu a požá-

dá-li o to jeden z manželů, do-

ručí mu druhý manžel potvrzení, 

jak se vypořádali. Dohoda o vy-

pořádání je povinnou přílohou 

k návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí, 

dle něhož bude nově vlastnické 

právo do katastru zapsáno. 

Z uvedených důvodů je tak 

nutné na dohodě o SJ ověřit 

podpisy účastníků dohody, což 

lze realizovat jak u notáře, tak 

advokáta či na kontaktním mís-

tě veřejné správy – Czechpoint. 

Dohoda o vypořádání má vždy 

účinky ke dni, kdy bylo SJ zúže-

no, zrušeno nebo zaniklo. Je-li 

však předmětem vypořádání 

věc, která se zapisuje do veřej-

ného seznamu (dříve katastru 

nemovitostí), např. nemovitost 

(dům či byt) nabývá dohoda 

právních účinků v části týkající 

se této věci zápisem do veřejné-

ho seznamu.  

Součástí dohody o vypořádání 

SJ je nejen uspořádání majetko-

vých vztahů po zániku SJ, ale  

je-li tato dohoda uzavírána 

v rámci rozvodového řízení, tak 

pak se upravují také společné 

bydlení a další související práva 

a povinnosti. Je třeba dbát, aby 

dohoda o vypořádání SJ obsaho-

vala řádnou a dostatečně jasnou 

specifikaci majetku a jednotlivých 

závazků. Z důvodu vyšší právní 

jistoty doporučujeme využít při 

uzavírání jakýchkoliv dohod tý-

kajících se SJ služeb odborníka, 

který nejen poskytne odborné 

právní poradenství, ale i poskyt-

ne kvalifikované služby při zajiš-

tění sepisu takové dohody, popř. 

doporučí nejvhodnější postup při 

řešení vašeho problému. 

V této oblasti vám velmi 
rádi poskytneme bezplatné 

právní konzultace,  
a to například na naší 

pobočce v Bohnicích, po 
předchozím objednání na  
info@vaseadvokatka.cz,  

případně na tel. č. 
724 784 302.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

Poradna, pozvánky
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JAK SE SPRAVuJE ČR?

Toto je EgON,  
seznamte se
Posledně jsme si povídali o jednotlivých projek-

tech e-governmentu. Dnes si povíme o tom, kdo 

je EGON a co má společného s e-governmen-

tem. Jednotlivé projekty, které byly spuštěny 

v posledních letech, jsou sice na první pohled 

samostatné, ale tvoří komplexní celek. Pro bližší 

pochopení spojitostí mezi jednotlivými projekty 

vznikl EGON. Je to panáček, na kterém je dobře 

vidět provázanost projektů a vypadá takto:

EGON je symbolem prvé etapy budování e-go-

vernmentu. Pro další etapu si můžeme jako sym-

bol představit elektronické město. Proč? Když si 

člověk představí město, tak najde celou řadu 

podobností. Ve městě jsou ulice, po kterých jez-

dí MHD, soukromá auta, vozy různých dopravců. 

V elektronickém světě je paralelou sdílení komu-

nikační infrastruktury různými poskytovateli. Ve 

městě existují budovy. V elektronickém světě 

existují informační systémy. Tak jako pro rozvoj 

města existuje územní plán, územní rozhodnutí, 

stavební povolení, které na sebe navazují. Pro 

rozvoj e-governmentu musí existovat obdobný 

systém na sebe navazujících rozhodnutí, aby byl 

rozvoj efektivní a přinesl nám všem co nejvíce 

užitku. Věřím, že se tímto směrem bude rozvoj 

e-governmentu v nejbližších letech ubírat. Příště 

si něco povíme o zákonech, které se e-govern-

mentu týkají.

 Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

n Mozek:  
Základní registry veřejné  
správy – státem  
garantovaná data.

n Srdce:  
Zákon o e-governmentu  
– zákon o elektronických 
úkonech a autorizované 
konverzi č.300/2008 Sb.

n Oběhová soustava: 
KIVS – Komunikační  
infrastruktura veřejné 
správy, zabezpečuje  
přenos dat mezi úřady.

n Prsty:  
Czech POINT – zajišťují 
kontakt s obyvateli.
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Jubilea

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

BŘEZEN 2014

n  Manželé 
Libuše 
a Karel 
Derflovi 
oslavili 
společně 
s celou 
rodinou 50 let 
společného 
manželského 
života. 
Jejich první 
svatba na 
Staroměstské radnici proběhla 29. února 
1964 a dne 7. března 2014 si svůj významný 
den připomněli znovu při zlaté svatbě. 
Blahopřejeme k výročí a přejeme hodně zdraví, 
štěstí a pohody do dalších společných let. 
Synové Michal a Karel, snacha Jana a vnoučata 
Veronika, Karlos a Majda.  

DuBEN 2014

n  Hodně zdraví, neboť je vzácné, 
hodně štěstí, neboť je krásné, 
hodně lásky, neboť je jí málo, 
hodně radosti, aby žít za to stálo. 
To vše přeje k 86. narozeninám Božence 
Valentové celá její početná rodina.

n  Dne 29. dubna 2014 oslaví životní jubileum, 
krásné 70 narozeniny paní Blažena 
Loferdjuková. Přejeme hodně zdraví a pohody. 
Manžel, dcery, vnoučata a Pětka.

n  Pan Miroslav Tomek 
v dubnu oslaví 85 let. 
Gratulujeme!  
 
 
 
 
 
 

n  Dne 3. dubna 
2014 slaví 
paní Erna 
a PhDr. Miroslav 
Chmelíkovi 
60 let svého 
manželství. 
V Praze 8 na 
Invalidovně bydlí 
od roku 1961.

Výročí

Nově narozené děti

ČERVEN 2013

Široká Amálie 

ZáŘí 2013 

Savič David 

ŘíJEN 2013

Bauš Adam

Blecha Martin

Haluka Matej 

Hurtová Kateřina

Liberda Marek

Šťastná Petra

Zittová Adéla

LISTOPAD 2013

Meindlová Anna

Sudlíková Edita

uhlíř Adam

PROSINEC 2013

Kredba Pavel  

Kopal Matyáš

Lejčková Laura

Macáková Klára

Wytrzens Jiří

LEDEN 2014

Andel Cecile Maya

Bálek Robin 

Hrabě Antonín 

Jašek Štěpán

Stiborová Sofie

Szoke Barbora 

Říhová Tereza 

Zemanová Emička 

ÚNOR 2014

Šrámek Šimon 

Ročková Eliška 

Hejnyšová Elena 

Mádle Adam

Peršín Samuel

Rödigová Anna 

BŘEZEN 2014 

Tylová Julie

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

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

které nejsou starší dva měsíce.  
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Zábava

Sudoku (středně těžké)

19 2

2 9

1 48

7 5

4 87 62 9

7 3

52 1

1 8

1 59

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Obnova koupaliště na Ládví

Výherci, kteří obdrží dárkový balíček od Tenisové školy Tallent, jsou:  
Jana Matysová (Praha 8) 
Zdenka Kauerová (Praha 8)  
Martina Štanclová (Praha 8).

Správné znění tajenky z dubnového čísla nám zašlete nejpozději  
do 30. dubna 2014 na adresu:  
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.  
Můžete použít také nový e-mail: tajenka@praha8.cz.  
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Deset vylosovaných výherců obdrží  
dárkový balíček MČ Praha 8 sestavený  
u příležitosti 100. výročí narození 
spisovatele Bohumila Hrabala  
(knihy, propagační předměty,  
pamětní razítko, turistická magnetka, 
výroční turistická známka).
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MALíŘ – LAKýRNíK. ŠTuKOVáNí 
A TAPETáŘSKé PRáCE.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Doprava zdarma. Tel.: 725 173 593. 
www.malir-zenisek.cz

RIZIKOVé KáCENí,  
řez stromů. Zahrady.  
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.

REKONSTRuKCE BYTů 
A KOuPELEN NA KLíČ vč. dodání 
kuchyně. Spolehlivá firma od roku 
1999. Reference můžeme zaslat 
předem. Sleva pro seniory 10 %. 
Více na www.demistav.cz  
Tel.: 774 408 123.

ELEKTRIKáŘ S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551.

HODINOVý MANŽEL.  
Drobné i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně.  
Tel.: 775 507 600.

PLYNAŘ – INSTALATéR – 
TOPENáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů a plynové 
revize. Tel.: 603 937 032.  
Vladimír Tymeš.

ODVYKáNí KOuŘENí 90 %.  
Tel.: 604 207 771.

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

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

INSTALATéR – TOPENáŘ – 
NEPŘETRŽITě. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el. ohřívačů, připojení  
praček, myček, vodoměrů,  
kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

ČIŠTěNí ODPADNíHO POTRuBí 
a kanalizace, veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.

ČALOuNICTVí, MATRACE NA 
MíRu, KOŽENKY, POTAHOVé 
LáTKY, MOLITANY a ostatní 
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1, 
P-8 Libeň. Po–pá 8.30–13.00, 
14.00–18.00. Tel.: 284 822 181.

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

MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680. 

ŠICí STROJE – OPRAVY 
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů a overlocků. Revize 
a opravy elektrospotřebičů a nářadí. 
Autorizovaný servis Singer, Klapkova 
74, Praha 8. Tel.: 272 773 079, 
www.singerservis.cz  

KOuPíM BYT A DůM KDEKOLI 
V PRAZE. 1+kk, 1+1, 2+kk,  
2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.  
Platba možná hotově do 48 hodin!  
Tel.: 607 110 477. 

HODINOVý MANŽEL – 
profesionální pomocník pro opravy, 
montáže, údržbu a další pomoc ve 
vaší domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

OPRAVA PRAČEK TéMěŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

ČISTý BYT? OD SEIFRTA 
VYMALOVáNO. Mít. štuky,  
lak a stěrka + návštěva zdarma. 
Tel.: 606 227 390. 

KNIHY A KNIŽNí POZůSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

ZAKáZKOVé KREJČOVSTVí  
ADu – styl. Poznaňská 449, Praha 8 
– opravy, úpravy, návrhy oděvů,  
šítí na míru. Tel.: 602 218 041,  
e-mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu-styl.cz  

INSTALATéRSTVí ŠVáRA. Tel.: 
233 551 973, mob. 728 324 916. 

SOuKROMé LEKCE ANgLIČTINY 
A NěMČINY. Tel.: 739 677 891. 

KOuPíM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, 
neoprávněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy 
na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu a pod. 
a dát čas na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013.

KOuPíM FELICII.  
Tel.: 602 123 253. 

HODINOVý MANŽEL  
– řemeslné práce v domácnosti. 
Tel.: 774 908 240.

INSTALATéR. PRáCE,  
obklady, zed. rekonstrukce,  
byt, dům. Tel.: 603 184 081.  
e-mail: olaolda@volny.cz 

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

TRuHLáŘ S PRAXí nabízí výrobu 
i menšího nábytku, výrobu a montá-
že kuchyňských linek, pergol, plotů, 
či různé opravy na chatě, v domác-
nosti, etc. Tel.: 775 034 757

PROHLáŠENí VLASTNíKA, 
převody bytů do vlastnictví, stanovy 
BD dle nového OZ, zakládání SVJ. 
Tel.: 724 304 603. 

ELEKTROPRáCE VŠEHO DRuHu, 
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.: 
284 687 436, mob.:602 881 859. 

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

VEŠKERé MALíŘSKé 
A LAKýRNICKé PRáCE, nástřik 
tapet a drobné zednické opravy, 
výhodné ceny. Rychle, levně, 
kvalitně. Volejte. Tel.: 603 432 476. 

HLEDáM gARS. – 2+1 v Praze  
max do 11 000 Kč nebo 3+kk  
– 4+1 do 14 000 Kč vč. popl.  
Tel.: 603 257 202.

HODINY BICíCH NáSTROJů 
A RYTMIKY PRO DOSPěLé 
I DěTI. Tel.: 737 667 904.

ŽEHLENí VČETNě DOPRAVY. Tel.: 
608 221 626, www.zehleniplus.cz

ANTIKVARIáT KOuPí KNIHY, 
obrazy, grafiku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy, pohledy.  
Tel.: 773 542 797.  

KOMLETNí PéČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů.  
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis. 
Tel.: 776 191 307, Ing. Krajinová, 
www.nastrom.cz 

INSTALATéR - VODA - TOPENí. 
Výměna kuch. desek a dřezů.  
Tel.: 602 649 359.

OTEVŘENA NOVá PRODEJNA 
„RuSSKI SPECIALITY - ALEN-
KA‟. Nabízíme kaviár, gruzínský 
koňak, vodky, vína, bonbony, ryby, 
pelmeně a další široký sortiment. 
Najdete nás na st. metra Kobylisy, 
naproti katastr. úřadu, vedle piz-
zerie. Tel.: 776 837 273. Otevírací 
doba po–pá 9–21, so+ne 9–20.  
Těšíme se na vás!

STROPNí SuŠáK PRáDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke stropu 
a nepřekáží. Montáž.  
Tel.: 602 273 584. 

1JMREALITY – VAŠE REALITNí 
KANCELáŘ. Zajistíme Vám – 
prodej, pronájem nemovitosti. 
Kompletní servis v oblasti 
nemovitostí – nízké provize. Tel.: 
608 703 343. www.1jmreality.cz 
(kancelář Praha 9). 

!! VYKLíZENí – STěHOVáNí !! 
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí. 
Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Stěhování všeho druhu. Odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci.  
Tel.: 773 484 056. 

POČíTAČE A NOTEBOOKY, opravy 
a servis. Bazar použitých PC vám na - 
bízí naše provozovna v Lublinské 13. 
Naproti Penny marketu. www.pocita-
cekohout.cz Můžete nás navštívit či 
zavolat pondělí – pátek, 13–19 hod. 
Tel.: 240 200 282.

Zl. ŠPERKY, zlaté mince, stříbrné 
předměty, pánské zl. hodinky, 
kvalitní obrazy evropských mistrů 
kupuje INTERANTIK, Praha 9, Pod 
pekárnami 3. Tel.: 283 893 334, 
605 829 440 út a čt. po 10 hod.

PRODáM gARáŽOVé STáNí 
v OV pro 2 automobily, vel. 30 m2, 
v Hnězdenské 735/6, Praha 8. Cena 
299 000 Kč. Tel.: 603 113 113.

KADEŘNICTVí PRO CELOu 
RODINu. Nabízíme: dámské, 
pánské, dětské – i bez objednání. 
Dále nabízíme prodlužování 
a zahušťování vlasů, prodlužování 
řas, svatební a společenské 
účesy, pedikura, thajská masáž 
nohou, prodej vlasové kosmetiky, 
dárkové vouchery, 10% sleva. 
Katovická 409, P8, po–pá 9–20 
hod. Tel.: 774 938 345. www.
kadernictviprocelourodinu.cz Přijmu 
další kadeřnici s žl. – klientela 
zajištěna. Tel.: 723 334 588.

ORDINACE PRAKTICKéHO 
LéKAŘE u metra Kobylisy. Příjemné 
prostředí, individuální přístup, 
poradenství v oblasti pohybového 
ústrojí, přístrojová diagnostika: EKG, 
CRP, INR v ordinaci. PŘIJÍMÁME 
NOVÉ PACIENTY! MUDr. Jan Kořenek 
a MUDr. Kristýna Kořenková, 
poliklinika Čumpelíkova 2,  
Tel.: 286 589 416.  
www.praktik-kobylisy.cz

www.ELEKTRIKARSAFRANEK.cz 
Elektroinstalační práce v RD, bytech 
i firemních objektech.  
Tel.: 777 648 844.

VýuKA ANgLIČTINY 
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ, 
jitka-vachtova.cz
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HLEDáM BYT KE KOuPI, 2+1, 
3+1. Volejte. Tel.: 739 486 488.

KOMPLETNí REALITNí SLuŽBY 
Kobylisy a okolí. Kancelář M&M 
reality Trojská ul. – ZDARMA 
poradenství, posudky pro 
dědictví, energ. štítky, obstaráme 
nemovitost, zajistíme prodej. 
VOLEJTE 777 760 980.

MYTí OKEN včetně rámů a žaluzií. 
Tel.: 724 006 275. 

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

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

CENTRáLA ČIŠTěNí KOBERCů 
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční 
metoda, rychlá reakce, slušné 
jednání. Tel.: 724 006 275.

ÚKLIDOVá FIRMA,  
úklid po malování nebo 
rekonstrukci. Tel.: 724 006 275. 

TV ANTENY + SATELITY.  
Montáže + opravy + prodej.  
Tel.: 604 584 626. 

ZEDNICKé A INSTALATéRSKé 
PRáCE. Tel.: 777 852 270. 

VEŠKERé STAVEBNí 
REKONSTRuKCE.  
Tel.: 777 852 270.

MONTáŽ SáDROKARTONu, 
malířské práce. Tel.: 777 852 270.

LOgOPEDIE PRO DěTI 
předškolního věku. Praha 8.  
Tel.: 722 107 404.

POKRýVAČSKé, KLEMPíŘSKé 
PRáCE všeho druhu, generální 
opravy nové střechy. Rychle, 
kvalitně. Tel.: 602 181 247. 

ZDRAVé A BEZPEČNé HuBNuTí 
s trvalými výsledky. Více na www.
spokojene.na-hubnuti.cz

BYTOVé DRuŽSTVO PRONAJME 
dva nebytové prostory k podnikání 
– nám. Dr. Holého v blízkosti metra 
B Palmovka. Pro info volejte na tel.: 
602 666 569.

PŘíMý ZáJEMCE KOuPí dva byty 
v Praze. Menší byt pro dceru 1–2+1 
a větší byt pro sebe 3–4+1. Platba 
hotově, na vystěhování nespěchám, 
vyplatím dluhy, exekuce, zaplatím 
privatizaci. Tel.: 608 661 664.

ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVY. Zjištění závad 
v panelových bytech, přívody 
rozvaděče. Změny jističů 
z 230V/400V, revize. Jednání  
na PRE. Tel.: 608 278 778,  
email: elektrobyty@gmail.com

KREJČOVSTVí, OPRAVA OBuVI 
a kabelky. Pouze kvalitní materiál 
a práce. OC Krakov, patro 2.,  
Praha 8. Tel.: 773 033 319.

NABíZíM DOuČOVáNí It. J.  
Tel.: 733 326 059.

KOuPíM MíSTO V uRNOVéM 
HáJI v Ďáblickém hřbitově, P 8. 
Tel.: 607 602 023.

HOMEOPATICKá KONZuLTACE 
a vyšetření přístrojem.  
www.homeopatiepraha.cz  
Tel.: 724 914 079. 

DOuČOVáNí AJ pro začátečníky 
i pokročilé. tlivora@seznam.cz, tel.: 
728 517 128. Cena: 200 Kč/hod.

KOSMETICKé OŠETŘENí 
galvanickou žehličkou pro vyhlazení 
a vyčištění pleti. Nyní za cenu  
600 Kč. Karlín. Tel.: 602 288 444.

gARáŽOVé KRYTé STáNí 
k pronájmu v ul. Křižíkova.  
Tel.: 602 288 444.

PRONáJEM KANCELáŘE 10 m2, 
Pha 8 v blízkosti Ládví, část. 
vybavená, WC, sprcha, v ceně 
internet, parkování, úklid, cena vč. 
DPH 3400 Kč/měs. Info a kontakt 
na tel.: 733 690 768, 607 673 876.

NáJEM MíST NA PARKOVáNí, 
Pha 8 v blízkosti Ládví, oplocený 
areál, 500 Kč/měs. Info a kontakt 
na tel.: 733 690 768, 607 673 876.

PŘIJMu KADEŘNICI  
na dopoledne 7.30-11.30, práce 
na ŽL, pronájem místa 2000 Kč 
a DPH, Salon VIOLET, P-8, Bohnice. 
Vratislavská 389/1.  
Tel.: 602 937 661.

MáTE POZEMEK? Chcete stavět? 
Služby autoriz. stavitele, seriózní 
jedn. Tel.: 603 433 516.

PRONAJMu gARáŽ Čimická ul. 
Tel.: 608 775 404.

KOuPíM BYT V PRAZE 8. Přímo 
od majitele. Tel.: 604 617 788.

KARLíNSKá RK HLEDá pro své 
klienty byty v Karlíně, min. 43 m2, 
1+1, 2+kk, 2+1. Ne přízemí. Platba 
v hotovosti. Pouze seriózní nabídky. 
Vše kompletně za vás vyřídíme. 
Tel.: 775 454 285.

ČIŠTěNí KOBERCů a čalounění – 
nejlevnější mokré čištění  
v Praze 8. Doprava zdarma!  
Tel.: 774 357 072, www.mduklid.cz

HLEDáM ZDRAVOTNí SESTRu 
na částečný nebo celý úvazek do 
privátní urologické ambulance 
v Praze 7. Tel.: 777 147 486  
(volat po–pá 18.30–21.00 hod.)

PRONáJEM gARáŽE  
ve st. Bohnicích. Cena dle dohody.  
Tel.: 721 017 425.

KLEMPíŘSTVí POKRýVAČSTVí, 
nátěry, kvalitní opravy i nové 
střechy. Tradiční i lehké krytiny. Tel.: 
605 350 665. www.strechyjarnov.cz

VýuKA NJ A PŘEKLADY.  
www.prekladatelskesluzby-nemcina.cz

KVALITNí STAVEBNí DOZOR, 
konzultace, příprava a vedení 
staveb. Tel.: 724 249 849,  
e-mail: stavitel.aa@email.cz

PRONAJMu NEBYTOVý 
PROSTOR Praha 9, Prosecká 54/77 
v přízemí rod. domu, 18 m2, WC, 
sprchový kout, kuchyň. Dobrá 
dostupnost metra a bus. 
Tel.: 728 264 431.

OPRAVA ELEKTRONIKY,TV, LCD, 
DVD, CD, videa, gramofony, atd. 
Rozumné ceny, Pavel Pop,  
Tel.: 603 453 529. 

SERVIS PC PRO PRAHu 8.  
Tel.: 604 552 758.

FOTOATELIéR PŘIJME 
SPOLuPRACOVNíKA/CI.  
info na www.medeafoto.cz

NěMČINu - NAuČíM úspěšně děti 
i dospělé. Přesvědčte se. Solidnost, 
trpělivost, zkušenost 17 let ind. 
výuky. Tel.: 728 818 565.

PŘIJMu MANIKéRKu na ŽL, 
pronájem místa 3000 Kč/měs. 
Salon VIOLET, Vratislavská 389/1, 
P-8. Tel.: 602 937 661.

POJĎ NA VOLEJBAL. Jsme oddíl 
velmi dospělých amatérských 
volejbalistů a volejbalistek. 
Hledáme do party nové spoluhráče 
–ky. Hrajeme 1x týdně v Praze 8. 
Občas turnaje  a akce mimo Prahu. 
Zájemci volejte.  
Tel.: 734 335 135, 602 956 122. 

PASPORT STAVBY. Stavební 
zaměření a projektová 
dokumentace. Tel.: 608 038 122 
Praha 8. www.zamerenistavby.wix.
com/zamerenistavby

DLOuHODOBě PRONAJMu  
garáž u Krakova. Tel.: 721 489 200.

ODKOuPíM ČáST VAŠEHO 
POZEMKu do 200 m2 v Praze  
ke stavbě dřevěného domku.  
Tel.: 603 484 385.

BIKEMARAST.cz Prodej a servis 
jízdních kol. Novovysočanská 598/7 
– vchod: Skloněná.  
Tel.: 776 346 435.

MASáŽE OD MASéRA  
již od 250 Kč, více na 602 876 864. 

IHNED NEBO OD 1. 5. hledám pro 
sebe a pro manželku byt na proná-
jem s dobrým spojem. Máme limit 
13 000 Kč. Děkuji. Tel.: 605 845 088.

NABíZíM PRONáJEM dvou bytů 
na Praze 8. Menší 1+kk za 8500 Kč 
a nebo větší na 10 500 Kč vč. popl. 
Tel.: 777 260 333.

ČISTíME KOBERCE, sedačky, po-
stele, židle ap. mokrou metodou profi 
stroji Kärcher a Vax. Odstraňujeme 
prach, alergeny, roztoče a skvrny růz-
ných původů, používáme vonný pří-
pravek s impregnací. Myjeme okna. 
Kvalitně, rychle a levně.  Doprava 
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz

HLEDáTE STAVEBNí DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce?  
Tel.: 606 910 246.

VEDENí ÚěTNICTVí, daňové 
evidence, mezd, přiznání daní pro 
PO, OSVČ, SVJ, byt. družstva.  
Tel.: 724 006 880, J. Štěrbová.

SíDLO PRO S.R.O., místo 
podnikání OSVČ od 190 Kč/měs. 
Tel.: 728 991 247.  
www.SidloproFirmuPraha.cz

VEŠKERé ÚKLIDOVé 
A ZAHRADNICKé PRáCE – 
LEVNě. Tel.: 604 512 297. 

ŘEMESLNé PRáCE – LEVNě: 
malování, instalatérské, zednické aj. 
domácí práce. Tel.: 602 835 102. 

ZEDNICKé, OBKLADAČSKé PRá-
CE, malířské a sadrokartonářské. 
Mob: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

DŘEVěNé HRAČKY – prodej,  
velký výběr. Ořechová 5, Praha 8. 
 Tel.: 604 287 794. E-shop: 
drevenehracky-inna.cz 

PRONAJMu ZAHRáDKu 
s chatkou. Okraj Prahy 8.  
Tel.: 774 086 559. 

HLEDáM MENŠí BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. nebo větší  
do 15 tis. vč. pop. Tel.: 603257202.

MALíŘSTVí: www.omitky-malby.cz, 
Tel.: 728 827 827.

PROVEDu MALíŘSKé a lakýrnické 
práce. Tel.: 605 015 145 nebo po 
17. hod. 222 946 268.

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

MěŘENí PŘEKYSELENí TěLA 
a chybějících vitamínů v těle. Najde 
příčinu i řešení při únavě, depresi, 
arytmii, nadváze, vysokém tlaku, 
diabetu, dně, bolesti kloubů a zad. 
Pha 5. Tel. 608 155 338.
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