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Vážení spoluobčané,
úvodem si dovolím malé ohlédnutí za minu-

lým měsícem. Praha 8 se stala hostitelem 

další akce překračující nejen hranice městské 

části, ale i celé metropole. V polovině června 

se v areálu bohnické léčebny odehrála slav-

nost Legendy. Pro fanoušky motorismu a ve-

teránů se dozajista jednalo o svátek, v českých podmínkách šlo totiž 

o unikátní akci. Velmi mě však potěšilo, že do areálu dorazilo mnoho 

těch, kteří se za motoristické nadšence nepovažují. 

Občané osmé městské části též mohli využít slevového kuponu, 

který byl uveřejněn v červnové Osmičce. Asi i sami obyvatelé Bohnic 

potvrdí, že se podařilo zajistit, aby akce svým přesahem negativně 

nezasáhla ty, kteří se rozhodli strávit víkend jiným způsobem. Věřím, 

že se s tímto druhem akce budeme v areálu bohnické léčebny setkávat 

pravidelně.

Pojďme však na nějaké více letní téma. Právě v tomto období gradu-

je péče nejen o zeleň. V letních měsících jsou naplno využívána dětská 

hřiště a sportoviště včetně oblíbených fitness parků. Jejich počet se 

mimochodem již brzy opět rozroste. Léto je zároveň období, kdy je ve 

zvýšené míře skloňována oblast bezpečnosti. K jejímu trvalému zvyšo-

vání přispívají i pravidelné a v létě ještě hojnější bezpečnostně preven-

tivní akce, které plánujeme ve spolupráci s českou i městskou policií.

Užijte si léto bezpečně a ve zdraví

 Jiří Janků
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Zpravodajství

Koupaliště Ládví se opět otevírá 

veřejnosti. Mělo by se tak stát  

22. července, vše ještě záleží 

na kolaudaci, jejíž výsledky bu-

dou známy až po uzávěrce toho-

to vydání. „Máme za sebou roky 

vyjednávání, která jsme vedli 

s původním vlastníkem a násled-

ně převedení do správy, přípra-

vy na rekonstrukci i rekonstrukci 

samotnou. Teď jsme konečně na 

konci. Je to úžasný pocit,‟ usmívá 

se zástupce starosty Ondřej Gros, 

který stál za letitým martýriem 

a znovuotevřením koupaliště. 

To bylo uvedeno do provozu 

v roce 1982 a dlouhá léta pak bylo 

uzavřené. Cílem městské části bylo 

dosáhnout svěření do správy celé-

ho areálu, aby tam mohla obnovit 

provoz koupaliště. „Jsem nesmírně 

rád, že to dobře dopadlo, zvlášť 

když vidíme, jak to vypadá napří-

klad s koupalištěm na Lhotce. Za 

to patří dík všem, kteří se na tom 

podíleli,‟ řekl místostarosta. Obě 

koupaliště totiž byla ve vlastnictví 

státu, spravoval je Úřad pro zastu-

pování státu ve věcech majetko-

vých. Na rozdíl od koupaliště Lhot-

ka, které koupil soukromý investor 

a v současnosti ho čeká značně ne-

jistá budoucnost, se radnici poda-

řilo dosáhnout toho, aby byl areál 

převeden na hlavní město, které ho 

následně svěřilo městské části. 

Následovalo vydání územního 

souhlasu, stavební projekt, výbě-

rové řízení i samotná rekonstruk-

ce. „To, že se podařilo stihnout 

letní měsíce, také považuji za malý 

zázrak. Výběrové řízení jsme opa-

kovali, naštěstí už nikdo nepodával 

nesmyslné námitky ani se neodvo-

lával,‟ říká místostarosta. Loňské 

výběrové řízení bylo některými 

jedinci účelově zdržováno a navíc 

by v něm podle zákona musela být 

vybrána firma, která by koupaliště 

předala až v září letošního roku. 

„To pro nás bylo nepřijatelné. Ne-

chtěli jsme být za pomatence, kte-

ří otevírají koupaliště v polovině 

září,‟ prohlásil Gros.

Výběrové řízení se tedy opako-

valo, přičemž byla vybrána nabíd-

ka téměř stejně finančně náročná, 

která zaručovala dokončení v létě. 

Revitalizace areálu zahrnula 

zejména přestavbu bazénů, je-

jichž původní uspořádání bylo 

vhodné pouze pro neplavce. Nově 

tam vznikl velký bazén 30 krát  

12,5 metru s dostatečnou hloub-

kou a brouzdaliště. Součástí are-

álu jsou i dvě hřiště na pétanque, 

restaurace pro 40 osob s celoroč-

ním provozem a byt správce. -hš-

Koupaliště Ládví přivítá 
první návštěvníky

K dispozici bude 
třicetimetrový bazén s brouzdalištěm

Takto vypadalo 
koupaliště loni 
a takto nyní. 
Místostarosta 
Prahy 8 Ondřej 
Gros považuje 
otevření areálu 
již v letošním 
létě za malý 
zázrak
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Zpravodajství, pozvánka

Praha 8 rozděluje granty
Rada osmé městské části schváli-

la rozdělení grantů do pěti oblastí 

– na sociální oblast, na primární 

prevenci rizikového chování dětí 

a mládeže, na dlouhodobě orga-

nizovanou sportovní výchovu mlá-

deže, na volný čas dětí a mládeže 

a na tělovýchovnou činnost dospě-

lých. Rozdělení části grantů (tzn. 

nad padesát tisíc korun) schválilo 

zastupitelstvo MČ Praha 8.

Všechny granty jsou dotované 

z odvodu z výherních hracích au-

tomatů s tím, že příjemci jsou na 

tuto skutečnost upozorněni. „Žá-

dostí o granty je stále více, v ná-

vaznosti na to, jak se krátí státní 

dotace. Žadatelé se proto stále 

více obracejí na obce. Opakuji ale, 

že jde o poslední granty v tako-

véto výši. S ohledem na omezo-

vání heren v Praze 8 bude příště 

rozdělovaná částka výrazně niž-

ší. Organizace se s tímto faktem, 

který se dotkne stovek až tisíců 

dětí, budou muset vypořádat,‟ 

informovala zástupkyně starosty 

Vladimíra Ludková. 

V případě oblasti prevence rizi-

kového chování u dětí a mládeže 

rada schválila rozdělení 700 ti-

síc korun mezi jedenáct projek-

tů. „Grantové řízení je určeno na 

školní preventivní výchovu,‟ sdě-

lila radní Markéta Adamová.

V rámci grantů na dlouhodobě 

organizovanou sportovní výchovu 

mládeže osmá městská část roz-

dělí mezi třicítku projektů zhruba 

7,3 milionu korun. „Schváleny byly 

jak nižší granty pro menší projek-

ty, tak vyšší pro větší projekty, 

jako jsou například fotbalové klu-

by, hokejbal, softbal, taneční akti-

vity či sportovní aktivity Sokolů,‟ 

řekla Ludková. 

V oblasti určené na volný čas 

dětí a mládeže si téměř čtyři de-

sítky projektů rozdělí dva miliony 

korun. Jedná se o různé zájmové 

kroužky, aktivity či materiální vy-

bavení. Grant tak získá například 

Salesiánské středisko mládeže, FK 

Admira, Sokol Libeň, Karlín a Ko-

bylisy, Junák či Pop Balet.

V rámci grantů na tělovýchov-

nou činnost dospělých je rozděle-

no mezi dvě desítky projektů asi 

2,4 milionu korun. 

V sociální oblasti si grant ve výši 

dvou milionů korun rozdělí šest 

desítek projektů. Jedná se třeba 

o občanská sdružení a organizace 

Amelie, Arcidiecézní charita Pra-

ha, Diakonie ČCE, Asistence, Fo-

kus Praha, Hospic Štrasburk, Ces-

ta domů, Hospic Dobrého pastýře, 

Green Doors či Ruka pro život. 

„Všichni zájemci z této oblasti 

jsou zároveň upozorňováni na to, 

že granty mají charakter veřejné 

podpory de minimis podle nařízení 

komise EU. Příjemci proto v tříle-

tém období nesmí přijmout částku 

vyšší než 500 tisíc eur, což jsou 

zhruba čtyři miliony ročně. Kaž-

dý, kdo pracuje v této oblasti, ví, 

jak málo se dá u větších projektů 

zvládnout s touto částkou,‟ zlobí 

se na uplatňování veřejné pod-

pory de minimis v sociální oblas-

ti Ludková. „Pro úplnost, veřejná 

podpora de minimis se týká i kul-

turní oblasti, to znamená volného 

času dětí a mládeže i tělovýchov-

né činnosti dospělých.‟ -hš-

Radnice  
hospodařila 
s přebytkem
Zastupitelé osmé městské 

části schválili na svém červ-

novém zasedání závěrečný 

účet MČ Praha 8 za loňský 

rok. Příjmy byly v roce 2013 

ve výši 921 milionů korun, 

výdaje 899 milionů. „Městská 

část tak hospodařila s pře-

bytkem zhruba 22 milionů 

korun,‟ informoval zástupce 

starosty Michal Švarc. 

Výsledek hospodaření klad-

ně ovlivnilo navýšení příjmů 

o 10,5 milionu korun oproti 

schválenému rozpočtu pro rok 

2013. Naopak došlo k pokle-

su běžných výdajů o zhruba  

42 milionů korun, což bylo 

dáno především tlakem na 

úspory a přesunem někte-

rých výdajů do roku 2014. 

Navíc u kapitálových výdajů 

byl rozpočet čerpán pouze 

z 30 procent. „Hlavním dů-

vodem bylo výrazné prodlou-

žení doby nutné k realizaci 

veřejných zakázek, a to kvůli 

novému zákonu o veřejných 

zakázkách. Nebyla proto do-

končena, případně ani zaháje-

na část rozpočtovaných inves-

tičních akcí. Většina tak bude 

realizována až z rozpočtu pro 

rok 2014,‟ dodal Švarc. -hš-

Velkým 
příjemcem 
grantů jsou 
i fotbalové 
kluby Prahy 8
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Legendy táhly, do Bohnic zamířily  tisíce lidí
První ročník motoristické slav-

nosti Legendy se vydařil. Počasí 

pořadatelům přálo a v areálu Psy-

chiatrické nemocnice Bohnice se 

o víkendu 14. a 15. června sešlo 

zhruba 18 tisíc návštěvníků. Ti na 

ploše 64 hektarů mohli zhlédnout 

skoro sedm stovek vozů a asi sto 

motocyklů všech „žánrů‟.

Nechyběl bohatý a zajímavý 

doprovodný program. Někteří na 

akci zavítali například kvůli zá-

vodním speciálům Audi, mezi ni-

miž byl i vůz, s nímž závodil Stig 

Blomqvist. Tento švédský rallyový 

jezdec, který získal v roce 1984 

titul Mistra světa právě s vozem 

Audi Sport Quattro, byl jedním 

z hostů prvního ročníku Legend. 

A nejen o jeho autogram byl mezi 

návštěvníky prvního ročníku mo-

toristické slavnosti velký zájem. 

Odnést si mohli podpisy také od 

Johna Haughlanda, Břetislava 

a Tomáše Engových, Ladislava 

Křečka či Václava Pecha.

Pokud se již nyní těšíte na dru-

hý ročník této jedinečné akce, 

předběžně si zapište termín  

13. a 14. června 2015. Pořada-

telé slibují ještě více exponátů, 

osobností a nabitější program. 

Můžeme prozradit, že chtějí získat 

i jezdce Formule 1. -jf-

Tato staárá 
fordka  
byla vyhod-
nocena jako 
nejhezčí vůz 
akce

Historická 
závodní 
tatra

Starosta Prahy 
8 Jiří Janků 

zakončil slavnost  
po boku 

motoristických 
legend Stiga 
Blomquista 

(vpravo) a Johna 
Hauglanda

Návštěvníci 
viděli  

i předváděcí 
jízdy. Fo

ta
: 
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Legendy táhly, do Bohnic zamířily  tisíce lidí

Osmá městská část žádá o dal-

ší pozemky, které chce získat 

do své správy. Dva případy se 

týkají nemovitostí ve vlastnic-

tví hlavního města (konkrétně 

jde o plochu zeleně u Hercovky, 

pod Finančním úřadem pro Pra-

hu 8, a o plochu křižovatky ulic 

Štorchova a Voctářova). V jed-

nom případě jde o nemovitosti 

ve vlastnictví státu (pozemky 

při Stadionu mládeže Palmovka 

u Libeňského plynojemu). 

„Na zhruba hektarové ploše 

zeleně, která je vedle finanční-

ho úřadu, plánujeme rekultivaci 

parku a opravu dětského hřiště. 

Pravidelnou údržbu pozemků 

chceme zajišťovat i v případě 

pozemků na křížení Štorchovy 

a Voctářovy ulice,‟ informoval 

zástupce starosty Ondřej Gros. 

Komplikovaná situace nasta-

la v případě pozemků u hřiště 

Palmovka, které patří státu. 

„Původně jsme počítali s jejich 

bezplatným převodem, nicméně 

předchozí jednání padla. Poté, 

co stát začal být řízen jako fir-

ma, chce po nás peníze, takže 

nemovitosti budeme kupovat za 

zhruba tři čtvrtě milionu korun. 

Nic jiného nám nezbývá, neboť 

chceme zajistit bezproblémový 

provoz stadionu i do budouc-

na,‟ informoval místostarosta. 

Z naposledy řešených pozemků 

je radnice neúspěšná v případě 

téměř hektarového pozemku 

na sídlišti Bohnice, na rohu ulic 

Lodžská a Těšínská. „O poze-

mek velmi stojíme. Uvažujeme 

tam o vybudování dětského 

hřiště nebo sportoviště, případ-

ně o založení parku. Hlavně ale 

chceme zrekultivovat veřejné 

prostranství před novým ob-

chodním centrem Krakov, kde 

by mohlo vzniknout například 

i brouzdaliště. Spolupráci se 

v této souvislosti nebrání ani 

vlastník obchodního centra. 

Urgovali jsme několikrát dotaz 

na svěření do správy, bohužel  

z magistrátu nakonec přišla 

zamítavá odpověď. Součas-

ně jsme loni v srpnu požádali  

o výpůjčku předmětné plochy za 

účelem její revitalizace. Urgen-

ci k vypůjčení tohoto pozemku 

jsme zaslali na magistrát letos 

v březnu. Dosud se k naší žádos-

ti bohužel nevyjádřil,‟ vysvětlil 

Gros. Podle něj je to škoda. „Jen 

těžko se vysvětluje, že nějaký 

neudržovaný pozemek není náš, 

tudíž s ním nemůžeme nic dělat, 

přestože bychom chtěli.‟

V poslední době naopak byla 

MČ Praha 8 úspěšná třeba 

u parku pod Libeňským plyno-

jemem, kde se po letech jedná-

ní podařilo převést hektarový 

pozemek z Českých drah do 

správy radnice. Ta tam okamži-

tě zajistila základní údržbu a na 

příští rok připravuje celkovou 

revitalizaci. -hš-

Radnice chce do správy 
další zanedbané plochy

Hlavní město 
odmítlo 
vydat Praze 8 
neudržovaný 
pozemek  
u KD Krakov do 
správy. Ta proto 
již loni požádala 
o výpůjčku 
plochy. Cílem je 
její rekultivace 
pro volnočasové 
využití

Stříbrné 
šípy  
v rudých 
barvách.  
V pozadí 
takzvaná 
Rudá svině

Krásné řemeslé 
zpracování a duch 
historie byl patrný 

na každém kroku

Trenažér opilosti 
si s radostí 
vyzkoušela řada 
návštěvníků
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Doprava

Městská část Praha 8 v rámci 

takzvaného chodníkového pro-

gramu rekonstruuje poškozené 

chodníky podle plánu, jenž vzni-

ká za spoluúčasti občanů. Vloni 

se v první a druhé fázi opravilo 

32 ulic či jejich částí. „Jsme ve-

lice rádi za tipy obyvatel Pra-

hy 8, kteří nás upozorňují na 

nedostatky na komunikacích. 

Podněty pečlivě zaznamená-

váme a vyhodnocujeme,‟ řekl 

místostarosta Prahy 8 Michal 

Švarc. Mezi již opravené patří 

například úseky Bořanovická–

Přemyšlenská či Na Žertvách– 

Kotlaska.

Ve třetí (již probíhá) a čtvrté 

etapě je naplánována oprava 

více než 35 komunikací. Jejich 

výběr byl prováděn opět v sou-

činnosti s občany a s přihléd-

nutím na potřebu zajistit je-

jich funkčnost. Opravy provádí 

Technická správa komunikací hl. 

města Prahy na základě objed-

návky a financí z Prahy 8. Vel-

ké opravy čekají vybrané úseky 

komunikací v Ďáblické, Kubíko-

vě, Pomořanské, Havlínově nebo 

Krejčího ulici. Plánované opravy 

budou stát celkem přes 41 mili-

onů korun.

„Budeme se těšit na ohlasy 

občanů Prahy 8 na chystané 

opravy a také na další dopo-

ručení do budoucna, abychom 

mohli naši osmou městskou část 

postupně zvelebovat a lépe se 

nám zde žilo,‟ dodává k chod-

níkovým rekonstrukcím Švarc 

(tel.: 606 035 260). -red-

Radnice opravuje chodníky na přání občanů

První duální rychlonabíjecí stanice  
pro elektromobily stojí v Karlíně
Společnost DAHO, která se specializuje 

na kompletní správu firemních vozových 

parků, zahájila provoz první duální rychlo-

nabíjecí stanice ABB TERRA 53CJ v České 

republice. Slavnostního otevření se zú-

častnila i místostarostka Prahy 8 Vladimíra 

Ludková.  

Stanice v Křižíkově ulici 44 je unikátní 

v tom, že je vybavena rozhraním CHAde-

MO (pro asijské vozy) i CCS (pro evropské 

vozy). To je dobrá zpráva pro všechny vlast-

níky elektromobilů využívající právě nej-

modernější rychlonabíjecí standard CCS. 

Například majitelé elektromobilu BMW i3 si 

mohou svůj vůz dobít již do 30 minut.

Vzhledem k rostoucí nabídce elektromo-

bilů a poptávce po nich je budování podob-

ných zařízení v městských aglomeracích 

stále častější. Jen samotný provozovatel 

rychlodobíjecí stanice v Karlíně vlastní dva 

elektromobily Nissan Leaf, které nabízí 

svým zákazníkům jako alternativu k pro-

nájmu běžného vozu se spalovacím moto-

rem. -red- Elektromobily lze dobíjet v podzemních garážích v Křižíkově ulici

Nový chodník zdobí i křižovatku ulic Zenklova a Krejčího v Libni
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Doprava

Díky aktivnímu tlaku na Magis-

trát hlavního města Prahy do-

sáhla radnice osmého obvodu 

rozšíření avizovaného rozsahu 

celopražských parkovacích zón 

v Karlíně.

Návrh projektantů zpraco-

vávajících pro magistrát pilot-

ní verzi pokrýval pouze území 

mezi stanicemi metra Florenc 

a Křižíkova, tedy končil již ulicí 

Thámova.

„Podařilo se nám posunout 

hranici pilotní verze až po ulici 

U Invalidovny. Toto území vní-

máme jako spádové k metru Kři-

žíkova a obávali jsme se byť jen 

krátkodobého přelití parkujících 

vozů do oblasti, kde se nachází 

několik základních škol a mate-

řinek,‟ uvedl k úpravě místosta-

rosta Michal Švarc. K instalaci 

pilotní verze by mělo dojít podle 

slibu magistrátu ještě během le-

tošního roku a k finální instala-

ci, zahrnující minimálně zbytek 

Karlína a Dolní Libně, začátkem 

roku příštího.  -red-

Pilotní verze celopražských 
parkovacích zón se mění

 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 

Autobusový terminál 
na Ládví se odkládá
Vedení radnice Prahy 8 se jednot-

ně shodlo na odmítavém stanovis-

ku k záměru organizátora pražské 

integrované dopravy Ropid pře-

stěhovat část holešovického ter-

minálu pro mimopražskou autobu-

sovou dopravu doprostřed sídliště 

Ládví. „Praha 8 vítá snahu Ropidu 

o integraci středočeské a pražské 

hromadné dopravy, nesmí však 

jít na úkor tisíců obyvatel Ládví. 

Jsme jednoznačně proti, aby se 

holešovický autobusový terminál 

přesunul doprostřed sídliště, kde 

jsou ze všech stran školy, školky 

a hustá obytná zástavba,‟ vyjád-

řil jasný nesouhlas s připravova-

nou změnou i za své kolegy z rady 

místostarosta Michal Švarc. Měst-

ská část se obává dramatického 

nárůstu tranzitní dopravy, který by 

zvýšil již tak vysoké hladiny hluku 

a prašnosti v této oblasti. Nezane-

dbatelná je i bezpečnost chodců na 

přechodech u stanice metra Ládví. 

„Absolvovali jsme několik jednání 

se zástupci Ropidu, Středočeské-

ho kraje a pražského magistrátu. 

Naše snaha slavila úspěch. Ropid 

instalovat terminál nebude, a to 

i díky vstřícnosti a pomoci ze stra-

ny magistrátu,‟ dodal Švarc. 

O konečné podobě integrace se 

povedou mezi dotčenými strana-

mi další jednání, pravděpodobně 

koncem tohoto roku. -red-

Ropid 
ustoupil 
ze svého 
záměru 
zřídit 
konečnou 
autobusů 
u Ládví
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Bezpečnost

Osmá městská část poskytne 

Policii ČR věcný dar ve výši sto 

tisíc korun. 

„Policii chybí pořádné mate-

riální zabezpečení, je to ostuda 

státu. Poskytnutí daru je jedna 

z mála možností městské části, 

jak přispět k řádnému výkonu 

policistů na území Prahy 8,‟ řekl 

starosta Jiří Janků. 

Vybrané vybavení, například 

vypalovačka, minikamera, svítil-

na, multifunkční kapesní nože či 

multifunkční skládací lopaty, po-

slouží k potírání trestné činnosti 

a k podpoře služebních zákroků 

v oblasti protidrogové proble-

matiky, vyšetřování na úseku 

mravnosti a mládeže, analytiky 

a na podporu výjezdových sku-

pin a místních policejních oddě-

lení na území Prahy 8. Naposledy 

městská část předávala věcné 

dary státní policii, městské po-

licii a hasičům na přelomu roku 

2013/2014. 

Dar schválili zastupitelé na 

svém červnovém jednání. -hš-

Radnice přispěje policii na její vybavení

Razie se zaměřila na Karlín a Libeň
Karlín a Libeň byly 19. června místem rozsáh-

lé policejní akce. Tamní strážci zákona se ve 

spolupráci se zástupci radnice Prahy 8 zaměřili 

na zajištění ochrany veřejného pořádku, tedy 

především problém s bezdomovci, pátrali po 

hledaných a pohřešovaných osobách a věcech 

a dohlídli i na provoz na pozemních komuni-

kacích. 

Akce se zúčastnilo pět policistů libeňského 

oddělení, stejný počet z Karlína a osm stráž-

níků Městské policie Praha 8. Doprovázeli je 

starosta osmého obvodu Jiří Janků a vedoucí 

odboru krizového řízení Libor Paulus. 

Během dne bylo zkontrolováno 103 osob, 

sedm vozidel, dále bylo prověřeno devět ob-

jektů a lokalit, kde se neoprávněně zdržují 

bezdomovci. Ti byli z míst vykázáni a nepo-

řádek následně uklizen firmou Ipodec – Čisté 

město. Bezdomovcům byla nabídnuta alterna-

tiva ubytování v charitativních organizacích. 

Razie se týkala i 13 heren a barů a dvou stanic 

metra a jejich okolí (Palmovka a Florenc). 

„Byla to již několikátá akce tohoto typu. Mají 

nejen represivní, ale i preventivní význam,‟ 

prohlásil Janků. -vk-

Akce se zúčastnili zástupci radnice včetně starosty Jiřího Janků Policie prolustrovala více než stovku osob

Na Rohanském ostrově se usídlili bezdomovci. Z prostoru byli vykázáni a plocha byla vyčištěna
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Pozvánky

Sportovní klub pétanque 
Kulová osma 
zve zájemce 
všech věkových  
kategorií na své  
pravidelné tréninky pétanque, 
které vede profesionální trenér vždy ve středu  
od 15 hodin v areálu Základní školy Glowackého,  
Praha 8 - Bohnice. 

Bližší informace najdete na  
http://kulovaosma.blogspot.cz

Razie se zaměřila na Karlín a Libeň
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Životní prostředí

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů ČERVENEC 2014

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 2. 7. 13.00–17.00
Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 2. 7. 14.00–18.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 2. 7. 15.00–19.00
Braunerova x Konšelská 2. 7. 16.00–20.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 3. 7. 13.00–17.00
Pernerova x Sovova 3. 7. 14.00–18.00
Pernerova x Šaldova 3. 7. 15.00–19.00
Drahorádova 3. 7. 16.00–20.00
Petra Slezáka x Urxova 4. 7. 13.00–17.00
Pobřežní x Thámova 4. 7. 14.00–18.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 4. 7. 15.00–19.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 4. 7.  16.00–20.00
U Sluncové x Za Invalidovnou  
(parkoviště) 7. 7.  13.00–17.00
Burešova 7. 7. 14.00–18.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 7. 7. 15.00–19.00
Chaberská x Líbeznická 7. 7. 16.00–20.00
Fořtova x Do Údolí 8. 7. 13.00–17.00
Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 8. 7. 14.00–18.00
Gdaňská x Toruňská 8. 7. 15.00–19.00
Křivenická x Čimická 8. 7. 16.00–20.00
Havlínova x Pohnertova 9. 7. 13.00–17.00
Havránkova x Šimůnkova 9. 7. 14.00–18.00
Hnězdenská x Olštýnská 9. 7. 15.00–19.00
Lindavská 9. 7. 16.00–20.00
Janečkova 10. 7. 13.00–17.00
Jirsíkova x Malého 10. 7. 14.00–18.00
K Mlýnu x Chorušická 10. 7. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 10. 7. 16.00–20.00
Kandertova  x Lindnerova 11. 7. 13.00–17.00
Kašparovo náměstí 11. 7. 14.00–18.00
Ke Stírce x Na Stírce 11. 7. 15.00–19.00
Pekařova x Jestřebická 11. 7. 16.00–20.00
Korycanská x K Ládví 14. 7. 13.00–17.00
Kubíkova (u DD) 14. 7. 14.00–18.00
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 14. 7. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 14. 7. 16.00–20.00
Kurkova (parkoviště) 15. 7. 13.00–17.00
Libišská (parkoviště) 15. 7. 14.00–18.00
Mazurská (u trafostanice) 15. 7. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 15. 7. 16.00–20.00
Mlazická 16. 7. 14.00–18.00
Modřínová x Javorová 16. 7. 15.00–19.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 16. 7.  16.00–20.00
Na Pecích x Chaberská 17. 7.  14.00–18.00
Stejskalova x U Rokytky 17. 7. 15.00–19.00
U Pekařky 17. 7. 16.00–20.00
Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 18. 7. 13.00–17.00
Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 18. 7. 14.00–18.00
Na Pěšinách x Pod Statky 18. 7. 15.00–19.00

Dolejškova x U Slovanky 18. 7. 16.00–20.00
Na Truhlářce (parkoviště) 19. 7. 8.00–12.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 19. 7. 9.00–13.00
Na Truhlářce (parkoviště) 21. 7. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém 21. 7. 15.00–19.00
V Zámcích (u domu 51/64) 21. 7. 16.00–20.00
Na Vartě 22. 7. 14.00–18.00
Valčíkova x Na Truhlářce 22. 7. 15.00–19.00
K Haltýři x Velká skála 22. 7. 16.00–20.00
Na Žertvách x Vacínova 23. 7. 13.00–17.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 23. 7. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 23. 7. 15.00–19.00
Drahorádova 23. 7. 16.00–20.00
Nad Rokoskou x Kubišova  24. 7. 14.00–18.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 24. 7. 15.00–19.00
Chaberská x Líbeznická 24. 7. 16.00–20.00
Pakoměřická x Březiněveská 25. 7. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická 25. 7. 15.00–19.00
Lindavská 25. 7. 16.00–20.00
Nad Rokoskou x Kubišova 26. 7. 10.00–14.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 28. 7. 13.00–17.00
Petra Bezruče x U Pískovny 28. 7. 14.00–18.00
Písečná x Na Šutce 28. 7. 15.00–19.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 28. 7. 16.00–20.00
Pod Labuťkou x Prosecká 29. 7. 13.00–17.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 29. 7. 14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická 29. 7. 15.00–19.00
Podhajská pole (parkoviště) 30. 7. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 30. 7. 14.00–18.00
Roudnická (za Bešťákovou) 30. 7. 15.00–19.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 30. 7. 16.00–20.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 31. 7. 13.00–17.00
Stejskalova x U Rokytky 31. 7. 14.00–18.00

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.



HARMONOGRAM VELKOOBJEMOVýCH  
KONTEJNERů NA BIOODPAD ČERVENEC 2014

Datum Místo Čas
    přistavení 
  a odvozu

TERMíN MOBILNíHO SBěRNéHO DVORA  ČERVENEC 2014
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Životní prostředí

 13. 7.  Hovorčovická  
  (před objektem Veolia) – Kobylisy 8.00–14.00

 27. 7. Na Zámkách – K Rybníku 8.00–14.00

Na Hranicích x Kočova 12. 7. 8.00–12.00

Klecanská x Na Ládví 12. 7. 9.00–13.00

Fořtova x Do Údolí 12. 7. 9.00–13.00

U Pekařky x Pod Bání 12. 7. 10.00–14.00

Kandertova – západní konec 19. 7. 9.00–13.00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 19. 7. 10.00–14.00

Nad Popelářkou 177/11 26. 7. 8.00–12.00

Střížkovská 733/64 26. 7. 9.00–13.00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 26. 7. 9.00–13.00

Sopotská x Bydhošťská 29. 7. 16.00–20.00

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmo-
ta, 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, ex-
krementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všech-
ny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který 
je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či 
na rekultivaci.

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

Vnitroblok v Kobylisích 
bude mít nové cesty
Vnitroblok ulic Kyselova a Hrubého v Kobylisích se 

dočká nových pěších cest. „V místě necháme vy-

bourat tisíc metrů čtverečních rozbitých chodníků, 

odvézt suť, zbudovat podkladní vrstvy a položit 

zámkovou dlažbu. Práce budou hotovy do konce 

prázdnin,‟ řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků.  -hš-

Radnice dostane dotace  
na zateplení pěti objektů
Státní fond životního prostředí akceptoval spolufi-

nancování několika projektů, které radnice Prahy 

8 chystá na příští rok. Jedná se o snížení ener-

getické náročnosti na budově MŠ Krynická, MŠ 

Šiškova, MŠ Bojasova, na budově Gerontologic-

kého centra a objektu, v němž sídlí o. s. Fokus 

Praha. „Práce na všech pěti budovách budou za-

hájeny až v roce 2015, zastupitelstvo již odsou-

hlasilo zařazení prostředků do příštího rozpočtu, 

abychom s nimi mohli počítat. Poté vypíšeme 

výběrové řízení na dodavatele,‟ informovala rad-

ní Markéta Adamová, která má v kompetenci ev-

ropské fondy a dotační politiku. Celkem se jedná  

o náklady ve výši zhruba 45 milionů korun. -hš-

KrátceLidé získají další veřejný fitness park

V Kubíkově ulici na kobyliském sídliš-

ti vznikne nové fitness hřiště. „Bude mít 

sedm prvků, hotové by mělo být během 

prázdnin,‟ uvedl starosta Prahy 8 Jiří Jan-

ků. V současnosti jsou na území Prahy 8 

čtyři veřejně přístupná sportoviště s fit-

ness prvky. Kromě toho radnice loni zbu-

dovala fitness park pro seniory, který je 

k dispozici klientům Centra aktivizačních 

programů v Mazurské ulici.  -hš-

Občané si mohou zacvičit i na hřišti na Střížkově Fota: verpa
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Podnikání

1. Můžete se čtenářům 
krátce představit? 

2.  Jak jste se dozvěděli 
o soutěži Nejlepší 
na Osmičce, kterou 
pořádá Praha 8?

3.  Co pro vás znamená 
být mezi Nejlepšími 
na Osmičce?

4.  Jak vidíte do 
budoucna své 
podnikání v Praze 8? 

Představujeme 
druhá místa ankety  
MČ Praha 8  
Nejlepší  
na Osmičce

APPN, o. p. s. 
Druhé místo v kategorii ČSOB Neziskovka 

1. APPN pomáhá neslyšícím 
vyjít z izolace. Pomáhá jim 
hledat práci, aby mohli žít 
samostatný život, poskytuje 
jim soc. a právní poradenství. 
Provozuje on-line tlumoč-
nickou službu nonstop, tzv. 
Tichou linku, která umožňuje 
neslyšícím telefonovat – spojí 
se přes Skype s tlumočníkem 
znakového jazyka. Loni jsme takto tlumočili 25 249 hovorů pro 807 klientů.

2. Loni v létě z vašeho časopisu Osmička a jsme moc rádi, že jsme se 
přihlásili. Potvrdilo se nám, že propojovat svět slyšících a neslyšících má 
smysl. Podporujeme vznik podniků, jako je Tichá kavárna, vybavujeme 
nemocnice tablety s možností využití on-line tlumočení. 

3. Cítíme radost i závazek. Připravujeme rozšíření kurzů znakového jazyka, 
semináře o světě neslyšících pro školy. Jsme hrdí na Tichou kavárnu, která 
přináší práci a obohacuje i slyšící – nachází u nás klid a rádi se vrací, nejen 
na skvělé bezlepkové dortíky.

4. Podpoříme zakládání dalších podniků, nabídneme dobroty Tiché pekárny 
provozovnám. Stálé odběratele odměníme certifikátem „Pomáháme nesly-
šícím‟ s možností umístit si ho na viditelné místo ve svém zařízení. Tichou 
kavárnu chceme otevřít také v centru 
Prahy.

www.appn.cz

AUTO RAVA, s. r. o. 
Druhé místo v kategorii Auto, moto

1. Firma AUTO RAVA 
byla založena roku 
1990. Od roku 2007 
je členem BOSCH 
CAR SERVICE. V roce 
2010 otevřela servis 
dodávek + BOSCH 
DIESEL SERVICE. 
Nabízí mechanické, 
elektro, diagnostické 
práce, karosářské 
a lakýrnické práce, 
generální opravy 
motorů a převodovek, výměny autoskel, likvidace pojistných událostí, STK 
a emise, pneuservis, autopůjčovnu, odtahovou službu, klimatizace.

2. Z e-mailu od vedení radnice, kterým jsme byli pozváni na vyhlášení této 
ankety.

3. Je to odměna za naši práci a zároveň velký závazek. Vážíme si každého 
hlasu a uvědomujeme si, že bez spokojených zákazníků bychom „nejlepší‟ 
nebyli. Spokojený zákazník je ten, kdo se k nám rád vrací, proto závazek 
i nadále naše služby zlepšovat.

4. Věříme, že dobře a děkujeme Praze 8 za tuto anketu. Její uspořádání je 
příslibem toho, že i malý podnikatel je vnímán jako partner jak pro obyva-
tele Prahy 8, tak pro samotnou radnici.    

www.autorava.cz
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Basket Slovanka 
Druhé místo v kategorii Sport

1. Děláme sport! Děláme basketbal! 
Jsme Basket Slovanka – dívčí bas-
ketbalový klub! Trénujeme, hrajeme 
a basketbal nás baví. A nejen to. Pořádá-
me i velké mezinárodní turnaje a také 
se jich různě po Evropě zúčastňujeme. 
Naše nejlepší hráčky reprezentují 
Českou republiku v různých juniorských 
výběrech a několik odchovankyň hrálo 
na olympiádě či MS nebo ME. I vy a vaše 
dcera se můžete stát členkami klubu. 

2. Jedna z trenérek stále sleduje dění v Praze 8.

3. Pro nás je to super ocenění a také důkaz, že práce s mládeží je vidět. 
Samozřejmě bez pomoci MČ Prahy 8 a dalších partnerů bychom nemohli 
dělat basketbal na takové úrovni jako nyní, takže všem našim partnerům 
patří díky.

4. Rozšiřujeme činnost – chystáme přípravky minibasketbalu i v násle-
dujícím školním roce – ZŠ Na Slovance, ZŠ Hovorčovicá a ZŠ Mazurská 
a i v dalších školách – ZŠ Žernosecká a ZŠ TM Chabařovická. Přípravky 
jsou pro dívky 2. až 4. tříd. A dále nabíráme vysoké a sportovně založené 
dívky starších ročníků. Věříme, že nám vede-
ní radnice zůstane nakloněno a my budeme 
mít prostor se věnovat malým nadějím 
českého basketbalu.

www.basketslovanka.cz

Můj šálek kávy 
Druhé místo v kategorii Kavárny, cukrárny

1. Můj šálek kávy je 
kavárna, ve které při-
pravujeme výběrovou 
kávu z naší vlastní 
pražírny doubleshot. 
Kromě klasických 
kávových nápojů tu 
můžete ochutnávat 
i filtrovanou kávu 
z různých světových 
kávových regionů. Ke 
kávě můžete zakous-
nout sladké pečivo od naší dvorní cukrářky Lany Libin Mayer z karlínského 
cukrářství Cup of Cake.   

2. My máme v Karlíně nejen kavárnu, ale také tu bydlíme a zajímáme se 
o to, co se tu děje. Navíc se účastníme mnoha lokálních akcí, tak nám tato 
soutěž ani nemohla uniknout. 

3. Máme hlavně radost, že jsme podnik pro místní, že nás má Karlín rád 
a bere nás za zavedenou a oblíbenou kavárnu. Lokální zákazníci, kteří jsou 
u nás štamgasti, jsou naši nejoblíbenější.

4. Vedle Mého šálku kávy budeme po prázdninách otevírat kávové školící 
centrum. Nedávno jsme také v prostorách u kavárny s cukrářkou Lanou 
Libin Mayer postavili pekárnu Cup of Cake. Hlavní pro nás ale pořád je 
udržet kvalitu a spokojené hosty v Mém šálku kávy. 

www.mujsalekkavy.cz

Levandule 
Druhé místo v kategorii Květiny, dekorace

1. Náš obchůdek ve stylu 
Provence se specializuje na 
prodej levandulových pro-
duktů, především široké řady 
přírodní kosmetiky a byto-
vých dekorací. Najdete u nás 
vše, co se levandule týče. 
Rádi vám poradíme jak s vý-
běrem dárku, tak s vhodnými 
doplňky do vašeho bytu. 
Veškeré zboží zakoupené 
u nás vám také zdarma dárkově zabalíme. Zakoupíte u nás i živé sezonní 
květiny. Žádná slova ale nenahradí vaši osobní návštěvu u nás v obchůdku. 
Naše příjemná obsluha je vám vždy k dispozici a ochotna nabídnout pomoc 
při výběru toho pravého dárku právě pro vás. Přijďte si k nám pro dobrou 
náladu, Levandule, Křižíkova 37.

2. Z časopisu Osmička a od našich zákazníků.

3. Především velký úspěch a čest a zároveň závazek nezklamat naše 
zákazníky a snažit se být stále mezi nejlepšími. Tímto všem děkujeme za 
jejich hlasy.

4. Rádi bychom zůstali i nadále věrni Praze 8 a všem našim zákazníkům. 
Do budoucna plánujeme účast na Karlínských trzích, rozšíření sortimen-
tu a ochutnávky našich 
delikates. 

www.mojelevandule.cz 

Penzion ve Vilách 
Druhé místo v kategorii Ubytování

1. Penzion ve Vilách byl založen 
v roce 2003. Jméno našeho penzionu 
vzniklo podle názvu naší ulice ze 
šedesátých let. Pokoje jsou zařízeny 
do různých stylů, máme pokoj se-
cesní, barokní a selský. Snažíme se 
o veškeré pohodlí našich hostů, naši 
snahu hosté oplácejí tím, že se k nám 
vracejí nebo doporučují další turisty. 
Převážná část hostů je z různých 
míst naší republiky. Přijeli k nám ale 
také z daleké ciziny, např. Austrálie, 
Kanady, Arizony, Novosibirska, Chile, 
nechyběl ani Eskymák z Arktidy. Naší 
prioritou je absolutní čistota pokojů, vydatné snídaně, nízké ceny.

2. O soutěži jsme se dozvěděli, když nás oslovili organizátoři této akce, 
abychom se zúčastnili vyhodnocení. Zprvu jsem si myslela, že jde o žert 
a přemýšlela, jestli není apríl. Opravdu velké překvapení a velké díky.

3. Ocenění si velmi vážíme, vzhledem k velké konkurenci v okolí našeho 
penzionu. Velká výzva pro pokračování a zachování našich služeb. Děkuje-
me všem, kteří se zasadili o naše umístění a organizátorům této ankety.

4. V Praze 8 jsme se narodili, žijeme zde my i naše děti – převezmou naší 
rodinnou firmu? Po 11 letech působení našeho penzionu jsme dosáhli na 
stále spokojenou klientelu. Tento trend chceme nadále udržet.  

www.penzionvevilach.cz
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Správná podprsenka 
Druhé místo kategorie Krása a relaxace

1. Od jiných obchodů 
se spodním prádlem se 
lišíme zejména kvalitním 
odborným poradenstvím 
a také výběrem velikostí. 
V nabídce máme více než 
130 různých velikos-
tí podprsenky. Takto 
rozsáhlá škála velikostí 
není v českých obchodech 
stále ještě běžnou záležitostí. Zákaznice se u nás dozví, jaká je její správ-
ná velikost podprsenky, vhodný střih a jak si podprsenku správně obléct 
a pečovat o ni. 

2. O soutěži Nejlepší na Osmičce jsme se dozvěděli na Facebooku, kde sle-
dujeme sportovní klub Svět pod Palmovkou. Viděli jsme, že se do projektu 
přihlásili a nás tento nápad moc líbil, takže jsme Správnou podprsenku 
také rovnou zaregistrovali. 

3. Pro nás je to opravdu pocta, jelikož náš obchod je poměrně mladý. První 
kamennou prodejnu jsme otevřeli v srpnu 2012 na Palmovce a minulý 
měsíc jsme dokonce otevřeli druhou pobočku. Takové ocenění vždy potěší, 
o to víc, když pro vás hlasují právě zákazníci. 

4. I když jsme otevřeli novou pobočku na Vinohradech, 
nechceme Prahu 8 opustit, jelikož jsme si zde našli své 
klientky, které se k nám rády vracejí a jsou spokojené.

www.spravnapodprsenka.cz

Zlatnictví Jelínek 
Druhé místo v kategorii Řemeslníci

1. Firma Zlatnictví Jelínek vznikla již 
v roce 1930 v Libni. Po roce 1989 byla 
její činnost znovu obnovena (možná 
si někteří ještě pamatujete náš první 
krámek na nám. Dr. Holého). Jedná 
se o klasickou rodinnou českou firmu. 
Specializujeme se na výrobu a prodej 
šperků. Kolekce naší značky – svět snub-
ních a zásnubních prstenů – má dnes již přes tři tisíce vzorů. Samozřejmě 
provádíme veškeré služby spojené se zlatnickým řemeslem.

2. O soutěži jsme se dozvěděli z Osmičky, ale především od našich zákazní-
ků, kteří nám dali svůj hlas. Někteří z nich dokonce spojili svůj osobní život 
s naší firmou. Nejprve přicházejí pro zásnubní prsten, následují snubní prs-
týnky a zakrátko i šperky při narození děťátka. Samozřejmě jsou tu i svátky 
a narozeniny, občas je třeba zaletovat přetržený řetízek, zvětšit prsten 
apod. Jsme samozřejmě rádi i za klienty, kteří k nám zavítají i náhodně.

3. Ocenění si samozřejmě velmi vážíme, vždyť v Praze 8 působíme již tolik 
let. Využil bych této příležitosti a poděkoval hlavně našim zákazníkům, kte-
ří i v této ne zcela ekonomicky jednoduché době nám zůstávají věrni a rad-
nici Prahy 8 za zorganizování této soutěže.  

4. Praha 8 je perspektivní lokalitou. Karlín v posledních deseti letech 
doslova ožil. Věřím, že tento trend zasáhne i oblast spodní Libně, která na 
své probuzení zatím čeká. V této části se nyní staví nové moderní kance-
lářské budovy a naše radnice plánuje další rozvoj. 

zlatnictvi-jelinek.cz
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Zvýší případný zákaz heren a kasin  bezpečnost v Praze 8?
Fórum

ODS Praha 8: Nedělejme ze zrušení heren svatý grál

Na tuto otázku odpovím ano. Dovolte mi prosím 
vysvětlit proč. Ze zpráv policie, které si můžete 
na internetu dohledat, vyplývá, že kolem heren 
se až příliš často zdržují různá individua s kri-
minální minulostí/přítomností, narkomané a jiné 
nekalé živly. Herny jim slouží jako vítaná základ-
na pro jejich činnost. Oprostěme se, prosím, 
nyní od jakékoliv ideologie a zkusme se dívat na 
věc čistě matematicky. 

Hraní na automatech je nákladná zábava, 
a i když člověk vydělává, dříve nebo později 
mu vlastní prostředky přestanou stačit a bude 
mít nejspíš tendenci si nějakým způsobem 
opatřit další. Jak? To si můžeme jenom domy-
slet. Samozřejmě netvrdím, že regulací ha-
zardu se vyřeší veškerá kriminalita. Nevyřeší. 
Nicméně oněm dotyčným jejich patologickou 
činnost výrazně ztížíme, což je užitečné. Dal-

ší výhodou je to, že ony nekalé živly nejspíš 
budou postupovat cestou nejmenšího odporu 
a přesunou se do čtvrtí, které hazard ještě ne-
zakázaly. 

Odpůrci zákazu často argumentují rizikem 
vzniku černých heren. Stát pak údajně zcela 

ztratí možnost toto odvětví jakkoli regulovat. 
Tento argument neberu, protože policie nebu-
de mít problém patřičně zareagovat. Dále prý 
fotbalisté nebudou mít míče a baletky sukénky, 
pokud naše čtvrť nebude rozdělovat peníze z ha-
zardu (ponechám bez komentáře). Když jsem 
slyšel o průlomovém nálezu Ústavního soudu, 
že obec může regulovat na svém území hazard, 
radoval jsem se stejně jako pan starosta. Je ško-
da, že ho ta radost zase přešla.  

Dále jsou tu lidé, kteří vyhlásili referendum 
o hernách. Na oko se snažili podpořit dob-
rou věc, ale jejich záměrem bylo přihrát vodu 
na mlýn svým kamarádům. Dobře věděli, že 
– vzhledem k termínu referenda – bude výsle-
dek předem jasný. Doufám, že radnice nakonec 
udělá správnou věc, a vyhlásí další referendum 
společně s komunálními volbami.

Petr Kostroun
člen ČSSD Praha 8

Gamblerům jejich patologickou činnost výrazně ztížíme

Odpověď na otázku položenou zadavatelem té-
matu nemůže být stoprocentní. K tomu, aby-
chom ji zodpověděli úplně, bychom museli být 
nadáni věšteckými schopnostmi. Zejména ve 
vztahu k „osmičce‟. KSČM je ovšem přesvěd-
čena, že zákaz provozu heren, případně kasin, 
pomůže odstranit pro občana obtížnou pouliční 
kriminalitu a jiné nežádoucí jevy spojené s pro-
vozováním zmíněných živností. Je tedy pro jejich 
zákaz. Škody spojené s gamblerstvím jsou po 
všech stránkách a v celkové výši daleko vět-
ší než zisky, které jdou z provozování „hracích 
strojů‟ do společné kasy a třeba končí bůhvíkde. 
V projektu Opencard, v nějakém tom tunýlku 
(nemám v tomto případě nutně na mysli zrovín-
ka tunel Blanka) anebo zahučí opět v hernách. 
Možností, jak s nimi naložit, vymysleli lidé v mi-
nulosti celou řadu. 

Vím, že proti zákazu budou kromě různých 
podnikavců i obyčejní hostinští, kterým forbes 
pomáhá zadotovat třeba předraženou podnika-
telskou elektřinu a zákaz se tak může promít-
nout navíc v ceně svíčkové nebo pěnivého moku. 
V tomto směru je však třeba vzít na vědomí zá-
jem společnosti, které obskurní zábava jménem 

hazard nepřináší radost ze hry, ale naopak váž-
né, všestranné problémy, zejména pak ve vzta-
hu k nejcitlivější a nejohroženější skupině oby-
vatel Prahy 8, a to školákům, na kterých může 
neomezená možnost hazardu zanechat fatální 
následky. 

Osobně se domnívám, že rekultivace naší 
čtvrti, o které se v současné době tolik hovoří, 
by měla začít právě vyřčením důrazného „ne‟ 
hernám a nastavením jasných legislativních 
mantinelů pro jejich provozování. V nedávném 
referendu, jenž bylo bohužel poznamenáno níz-
kou účastí oprávněných voličů, se většina zú-
častněných vyjádřila proti další přítomnosti he-
ren na území Prahy 8. I když se de iure nejedná 
o závazný výsledek, neměli bychom problemati-
ku heren stavět na vedlejší kolej a věnovat úsilí 
boji za jejich odstranění. 

Pavlína Řepová
členka OV KSČM Praha 8

Možná by bylo i dražší pivo

O hernách platí to samé, co v jiných oblastech, 
důležité je především dodržovat zákony a daná 
pravidla. S bezpečnostními problémy se totiž 
setkáváme především v zařízeních, která zá-
kony nectí. Právě tyto provozovny musejí bez 
pardonu skončit. V minulých letech jsme výraz-
ným způsobem snížili počet heren na území naší 
městské části, bohužel nemálo z nich, například 
u OC Ládví je provozováno ještě na základě 
povolení ministerstva financí, přičemž proces 
odebírání licencí těmto hernám je ze strany mi-
nisterstva velmi liknavý a to i přes urgence, aby 
došlo k maximálnímu urychlení tohoto procesu. 
Mnoho heren, námi navržených ke zrušení, pak 
magistrát dokonce zrušit odmítl. Bohužel se 
jedná právě o ty herny, jejichž provozovatelé si 
s pravidly mnoho starostí nedělají. 

Nešlo si ovšem nevšimnout, že se z honu na 
herny a jejich nulovou toleranci stal v součas-
nosti především nástroj k získání levných poli-
tických bodů. Zdá se mi, že politici, kteří dnes 
herny módně akcentují jako dlouhodobě nej-
větší problém městské části, tak očividně činí 

z vypočítavosti. Vždyť se stačí podívat do vo-
lebních programů stran, s nímž kandidovaly do 
současného zastupitelstva, o nulové toleranci 
v žádném z nich není ani slovo.

Navíc zrušením veškerých heren k žádnému 
zázračnému poklesu kriminality nedojde. Bezpeč-
nost je třeba řešit komplexně, nikoli s důrazem 
na co největší líbivost. Zlepšující se bezpečnosti 
dosahujeme v Praze 8 především zásluhou dlou-
hodobé a koncepční práce. Úzce spolupracujeme 
s městskou policií i PČR, iniciujeme bezpečnostně 
preventivní akce, apelujeme na větší počet stráž-
níků přímo v ulicích a investujeme do rozšiřování 
kamerového systému, který má obrovský vý-
znam z hlediska prevence. Zvyšujeme tak nejen 
pocit bezpečí, ale především skutečnou bezpeč-
nost obyvatel Městské části Praha 8. 

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8  
za ODS
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Fórum

Zvýší případný zákaz heren a kasin  bezpečnost v Praze 8?
TOP 09: Řekli jsme ano omezení hazardu, proč to tak trvá?

Zásadním ohrožením bezpečnosti občanů v naší 
městské části jsou důsledky distribuce a užívá-
ní drog. Velkou část kriminality tvoří krádeže 
a vykrádání automobilů. Jsou to i kapesní krá-
deže zejména v prostředcích městské hromadné 
dopravy. Patří sem i vykrádání bytů. Kradené 
předměty se potom dávají do oběhu přes bazary 
a zastavárny. Na násilných činech má zase ne-
malý podíl zvýšená konzumace alkoholu. Herny 
a kasina jsou v otázce bezpečnosti problémem 
zcela okrajovým.

Městská část dělá ve spolupráci s orgány 
městské policie i Policie ČR maximum proto, aby 
se občané cítili v Praze 8 bezpečně. Soustředíme 
se především na prevenci. V jejím rámci varu-
jeme i před nebezpečím gamblingu a upozorňu-

jeme na rizika plynoucí ze závislosti na hracích 
automatech. To je podle nás jediná cesta, jak 
účinně tomuto jevu vzdorovat. Samozřejmě 
v kombinaci s vysokým stupněm osobní zodpo-
vědnosti nejen k sobě samému, ale i k vlastní 

rodině a svému okolí. Ti, kteří se domnívají, že 
problém vyřeší tím, že ho zakážou, v tomto smě-
ru neudělali nikdy nic. 

K samotné otázce. Zákaz heren a kasin 
v krátkodobém horizontu bezpečnostní situa-
ci nezlepší, pouze přemístí tyto provozovny na 
jiné Prahy. To je poněkud krátkozraká politika. 
Dlouhodobě je v zákazu skrytý potenciál zhor-
šení bezpečnosti. Zahnání tohoto průmyslu do 
ilegality povede – jako u každého zakázaného 
ovoce – ke zvýšení zájmu o hazard, ke vzniku 
černých provozoven bez jakýchkoli pravidel na-
příklad pokud jde o věkový limit, bez regulace, 
bez zdanění atd. Pak je třeba se začít bát, pak 
budeme vynakládat nesmyslné prostředky na 
boj s narůstající kriminalitou.

Václav Musílek
radní MČ Praha 8  
za Volbu pro Prahu 8

Zákazy nadělají více škody než užitku 

Zelení: Praha 8 je (a do října 2014 bude) Hazardistánem
V Praze 8 je nejvíce heren a kasin v městě. Vy-
hrocená je situace v Libni a Karlíně, lépe není 
v Kobylisích či Bohnicích. Zelení usilují o ra-
dikální omezení hazardu. Také tvrdíme, že je 
alibistické spojovat peníze z heren s podporou 
sportu či dětských spolků.

Bydlím na Palmovce. Vedle heren tu jsou 
zastavárny, narkomani, často mi pod botami 
zaskřípou střepy z oken vykradených automo-
bilů. Je to náhoda? Kasina často slouží jako 
pračky na peníze z prodeje drog či krádeží. 
Ohrožují nejen osoby závislé na hazardu, kte-
ré zde přicházejí o celoživotní úspory. Ohrožu-
jí nás všechny, dospělé i naše děti, snižují náš 
pocit bezpečí.

Konec gamblerského průmyslu už schválili 
mj. v Praze 2, 5, 6, či 7. Zelení opakovaně – 
naposledy 18. 6. – navrhli hlasovat pro totéž 
na osmičce. Vedení radnice však 95 procent NE 

HERNÁM z dubnového referenda jako argument 
nestačilo. Že přišlo málo lidí? Počet hlasujících 
proti hazardu tehdy převýšil množství těch, kte-
ří v minulých volbách volili nyní vládnoucí ODS, 
TOP 09 nebo drobotinu, která svými hlasy drží 
naši koalici nad vodou.

Co údajně způsobí zákaz hazardu? A jaká je 
zelená odpověď?

1. Vznik černých heren!? Máme policii, aby 
nás chránila před kriminálním jednáním.

2. Zvýšení nezaměstnanosti!? Herny se rych-
le změní na kavárny, cukrárny či obchody. Za-
městnanci heren zde najdou uplatnění.

3. Porušíme svobodu podnikání!? Společnost 
má právo bránit se před rizikovými jevy.

4. Dětské a sportovní organizace přijdou 
o dotace!? Obec dává spolkům částky, které 
bez problémů najdeme v rozpočtu i bez hazar-
du. Člověk v tísni, Pionýři či Skaut už loni jas-
ně odpověděli místostarostovi Grosovi, který 
si je vzal do úst jako argument pro zachování 
heren: Nepoužívejte nás jako prohazardní be-
ranidlo!

Na shledanou u druhého referenda, které 
proběhne s komunálními volbami na začátku 
října 2014. Zelení hlasují pro Prahu 8 bez heren.

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8  
za Stranu zelených

TOP 09 Praha 8 prosazuje po celou dobu své-
ho působení ve vedení městské části strategii 
razantního snižování počtu heren na území Pra- 
hy 8. Suchá čísla pro ilustraci: rok 2010 – 130 
míst s povolením, rok 2014 – 50 míst s povole-
ním, kde lze provozovat loterie a jiné podobné 
hry. To je snížení o zhruba dvě třetiny!

Nová vyhláška hlavního města Prahy, kde 
je tento námi navrhovaný počet zakotven, je 
platná již skoro osm měsíců a jisté první vlaš-
tovky zde máme. Například již zrušenou hernu 
na Karlínském náměstí nebo při stanici metra 
Křižíkova. 

Avšak stejných osm měsíců leží zrušení vět-
šiny heren na území Prahy 8 na bedrech minis-
terstva financí, které jediné má možnost reálně 
licence odejmout. Proto se ptám, proč to mi-

nisterstvu financí pod taktovkou hnutí ANO tak 
trvá? Kde je proklamované rychlé řešení všeho, 
co bylo tak halasně slibováno? Komu se zdržo-
vací taktikou prospěje? 

Odpověď je, bohužel, do očí bijící: blíží se 
komunální volby. Jednoznačně zde není vůle 

urychleně herny rušit a ukázat tak, že místní 
komunální reprezentace (skoro ve 100 procen-
tech případů političtí konkurenti) se problema-
tikou regulace heren dlouhodobě zabývá a pro-
blematické herny skutečně ruší. 

Ze strany městské části Praha 8 je minister-
stvo financí pravidelně dotazováno na to, kdy 
bude konečně stav uveden do souladu s platnou 
vyhláškou č. 10/2013 hl. města Prahy, která je 
v platnosti skoro osm měsíců. Zatím bohužel, 
až na čestné výjimky, bez valného a viditelného 
výsledku. 

TOP 09 Praha 8 se v budoucnu bude snažit 
prosadit myšlenku vymezit jedno místo v Pra-
ze, kde by bylo povoleno provozování herních 
zařízení tak, jak tomu je například v USA nebo 
v některých státech západní Evropy. 

Tomáš  
Slabihoudek
radní MČ Praha 8  
za TOP 09
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních  
programů pro seniory

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

Pondělí

 9:00–12:00  Přístup na internet  

 9:00–12:00  Nordic walking (vede H. Šandová),  
sraz před katastrálním úřadem, metro C Kobylisy

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

 13:00–16:00  Přístup na internet  

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

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)   

 10:00–10:50  Témata v angličtině + písně s kytarou  
„středně pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)

11:00–11:50  Angličtina pro falešné začátečníky  
a mírně pokročilé + písně s kytarou  
(vede Ing. P. Vondráček)

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

 13:00–14:30  Přístup na internet

 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 (vede Bc. A. Novotná)

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

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

 11:00–11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo 
s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)

 13:00–16:00  Přístup na internet

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

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

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

Čtvrtek

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

 8:00–12:00  Přístup na internet 

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

 13:00–14:30  Přístup na internet

Pátek

 8:00–12:00  Psychologická poradna  
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané, kromě 4. 7.

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–10:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková)

UPOZORNěNí

 Od června začínáme přijímat přihlášky do počítačových kurzů 
lektorky Ing. M. Vítkové, které začnou v září. Informujte se 
v kanceláři CAP. CAP by uvítal nové dobrovolníky pro výuku 
cizích jazyků (zejm. AJ, NJ) od podzimu 2014. Více informací 
vám rádi poskytneme v kanceláři.

Speciální

Pravidelně i o prázdninách každý týden (většinou ve čtvrtek) 
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.

Během letních prázdnin můžete navštívit výstavu pana Zdeňka 
Klímy „Móda napříč staletími‟ každý všední den v provozní době 
CAP. Expozice figurek z moduritu mapující módní styly od doby 
románské až po 20. století je ke zhlédnutí v přednáškovém sále 
CAP v 1. patře.

30. 7. od 13:30  Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou – 
přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude upřesněno

Burešova 1151/12
tel.: 283 881 848 

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

ČERVENEC 
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CAP BUREŠOVA
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

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

Pondělí

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

 9:00–12:00  Stolní tenis (vede T. Pavlovský)

Úterý 

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

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

 10:00–12:00  Stolní tenis pro pokročilé (vede T. Pavlovský)

 13:00–15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice 
OÚSS) – liché týdny: 3.6. a 17.6.  

Středa  

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

 9:00–12:00  Stolní tenis (vede J. Mrázek)

 10:00–12:00  Tvořivá dílnička (vede L. Němcová)  
– liché týdny: 16. 7. a 30. 7.

 13:30–15:00  Bingo – společenská hra (vede L. Králíková)  
– sudé týdny: 9. 7. a 23. 7.

Čtvrtek

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

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

Pátek 

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

 8:00–10:15  Stolní tenis (vede V. Soušková)

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

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

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

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

Zájemci o kurzy a přednášky se mohou hlásit v kanceláři CAP 
Mazurská buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118. 

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:

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

Mazurská 484/2
tel.: 283 024 118 

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

PROGRAM  
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Zdravotní a sociální péče
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  ÚMČ Praha 8, infocentrum,  
tzv. Bílý dům,  
U Meteoru 6,  
Praha 8-Libeň

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

  Nemocnice Na Bulovce,  
Budínova 2, Praha 8-Libeň

  Dětský klub Karlík,  
Kollárova 6, Praha 8-Karlín

  Divadlo Karla Hackera,  
Klapkova 26, Praha 8-Kobylisy

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

  Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8-Kobylisy

  Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8-Bohnice

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

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

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

  Svět pod Palmovkou,  
nám. Dr. Václava Holého 13, Praha 8-Libeň

Osmička
je k dostání  
pravidelně  
na následujících  
místech:

Kurzy anglického jazyka
Pořádá: Gema, o. p. s. (Šimůnkova 1600, Praha 8-Kobylisy)

Kdy:  1. skupina každé pondělí  
2. skupina každé úterý

Kde: Gerontocentrum, Šimůnkova 1600

V kolik: 9.25–10.55 hodin

Začátek kurzu:  1. skupina – 1. 9. 2014  
2. skupina – 2. 9. 2014

Konec kurzu:  1. skupina – 15. 12. 2014 
2. skupina – 16. 12. 2014

Počet lekcí:  15 x 1,5 hodiny

Cena za celý kurz:  675 Kč

Kurzy nejsou vhodné pro úplné začátečníky.

Pro více informací a rezervace využijte tel. č.: 286 883 676,  
nebo recepce Gerontocentra

GEMA - podpora zdraví seniorů,  
rozvoj gerontologie, geriatrie  
a kvality péče o chronicky nemocné
Šimůnkova 1600 
182 00 Praha 8-Kobylisy
tel: 286 883 676 
e-mail: lucie.forstova@gerontocentrum.cz
Úřední den: PO a ST 9.00–16.00 hod.

Vás zve na 13. ročník 
                                     
Taneční pro seniory 2014
za finanční podpory  
Ministerstva kultury ČR

Začínáme 6. 10. 2014v 15.00 hodin. Partner není podmínkou.
Přijďte se pobavit, seznámit, zatančit si i naučit se něco nového. 

Kde: Kulturní dům Krakov 
(metro C – Kobylisy, poté bus č. 102, nebo 177 na zastávku 
Krakov. KD Krakov se nachází po pravé straně od zastávky, za 
Obchodním centrem Krakov.) 

PŘEDBěŽNý PROGRAM:

Dvě lekce: pondělí 6. 10. a 13. 10. od 15 do 17.30 hod.
Profesorka Jitka Bonušová – Country tance (Zuzana, Virginia reel, 
Jiffi mixer, Playboy, Main Mixer, Pískající Rufus…).

Tři lekce: pondělí 20. 10., 27. 10. a 3. 11. od 15 do 17.30 hod.
Profesorka Jitka Bonušová – České lidové tance a Hanácká beseda
(Bednář, Pletený, Trnky…, Hanácká beseda – ty nejkrásnější z Ha-
náckých tanců).

Slavnostní prodloužená: pondělí 10. 11. 2014 od 15 do 20 hod.

Cena: 3 80 Kč – celý kurz (5 lekcí + prodloužená) 
80 Kč – 1 lekce/prodloužená

V ceně je zahrnuto občerstvení na slavnostní prodloužené.  
Na každé lekci tanečních je možnost zakoupit teplé  

i studené nápoje. S účastí na akci souhlasíte  
s natáčením a focením. Tyto materiály mohou být použity  

pro reklamní a marketingové účely GEMA, o. p. s.

Přihlašuji se na kurz tanečních pro seniory  
v termínu 6. 10.–10. 11. 2014

Jméno, adresa, telefon (prosíme, vyplňte všechny údaje):
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Projekt slev pro seniory 
startuje v Praze 8
Senior slevenka je projekt, který od začát-

ku prázdnin přinese úspory také seniorským 

obyvatelům hlavního města. Senior slevenka 

je určena lidem od 55 let, držitelům průkazu 

ZTP/P a nabízí ucelený systém slev a výhod ze 

všech oblastí, které se života seniorů dotýka-

jí, ať už jde o zdravotnictví, lázeňství, lékárny, 

služby, ubytování, stravování, cestování, kul-

turu, sport a volný čas. Senior slevenka má 

podobu karty, která držitele opravňuje k čer-

pání slev jednotlivých poskytovatelů z celé 

České republiky. 

Praha 8 je první městskou částí v hlavním 

městě, kde projekt Senior slevenky startuje. 

Senior slevenka přitom slouží už rok na 

severní Moravě a ve Slezsku a slevová kar-

ta se tam prodává ve  

35 místech celkem  

17 měst. V tuto chvíli na-

bízí slevy a výhody od 

zhruba 400 poskytovatelů, 

přičemž jejich počet neu-

stále roste. Hlavním part-

nerem projektu je Morav-

skoslezský kraj. 

„Chceme, aby byl projekt 

celostátní. Když jsme uvažo-

vali o lokalitě prvního rozšíře-

ní, padla volba jednoznačně 

na hlavní město a jednoznač-

ná byla také volba Prahy 8 

jako první městské části, kde 

chceme Senior slevenku nabízet. Prahu 8 nám 

doporučili známí a spolužáci, kteří v Praze žijí, 

a to nejen kvůli Centrům aktivizačních progra-

mů pro seniory, které, jak jsem se přesvědčil, 

skutečně fungují, ale také zejména díky osobě 

paní místostarostky Vladimíry Ludkové. Ješ-

tě jsem se nesetkal s tím, aby se člen vedení 

města v takové míře věnoval seniorům,‟ uvedl 

autor projektu Ivan Sekanina.

Největším poskytovatelem Senior slevenky 

jsou České dráhy, které dávají velkou slevu na 

roční IN Karty. K projektu se připojilo také přes 

20 hotelů a chat v Beskydech a Jeseníkách či 

cestovní kanceláře. Mezi poskytovatele patří 

také lázně, mimo jiné Lázně Darkov, Lázně Lu-

hačovice, Lázně Teplice nad Bečvou, Priessni-

tzovy lázně Jeseník nebo třeba Konstantinovy 

Lázně. V nabídce projektu nechybí lékárny, 

kadeřnictví, pedikúry, masáže, kosmeti-

ka, restaurace, kavárny, kultura, hodinoví 

manželé nebo úklidové služby. Prvním po-

skytovatelem v Praze 8 se stala Tichá kavár-

na, která v průběhu prázdnin dává držitelům 

Senior slevenky 15procentní slevu během ce-

lého dne. Mezi dalšími subjekty z Prahy 8 jsou 

zatím například Květinářství Lewisia, Masáže 

Darina Doubková, úklidová firma Hospodyňky 

S.O.S., kadeřnické studio Salón Perla a další. 

„Slevy zajímají všechny generace, ale musí 

se jednat o slevy skutečné. Už delší dobu jsem 

pomýšlela na podobný projekt, jehož realizace 

však není jednoduchá, i proto jsem velmi uví-

tala možnost rozšíření již zavedeného slevové-

ho projektu, 

který má krajskou záštitu. To, že Praha 8 byla 

vybrána jako první městská část, mě může jen 

těšit. U tohoto projektu vnímám dvě velká po-

zitiva. Jednak není napojený na různé dotace 

z rozpočtu obce a jednak přinese výhody regio-

nálním živnostníkům, kteří mohou získat věrné 

zákazníky,‟ sdělila místostarostka Ludková. 

Smyslem Senior slevenky je aktivizace se-

niorů, protože slevy a výhody zvyšují zájem 

starších lidí o své okolí i o sebe sama. Karta je 

zajímavá také pro poskytovatele, kteří se větši-

nou po zavedení projektu v lokalitě sami hlásí. Je 

rozhodně důležité, že jde o projekt do určité míry 

samofinancovatelný, který není zcela závislý na 

dotacích a neodčerpává tedy městům a obcím 

prostředky určené na péči o starší generaci. 

Podrobnosti o projektu stejně jako databázi 

poskytovatelů najdou senioři a poskytovatelé 

na webových stránkách www.seniorslevenka.

cz. Kromě informací o slevách a výhodách če-

kají na držitele karty na webu i soutěže o ceny. 

Pořízení karty stojí 100 korun, pro drži-

tele ZTP/P 30 korun. Karta Senior sleven-

ky platí do konce roku 2015. Její držitelé 

se mohou snadno orientovat i podle loga 

Senior slevenky, které by měli mít po-

skytovatelé viditelně umístěno ve svých 

provozovnách. Zájemci o karty se mohou 

informovat a kartu od července zakoupit 

v Centrech aktivizačních programů pro 

seniory Mazurská i Burešova.

„I když senioři mohou čerpat řadu vý-

hod i bez karet, mají například možnost 

sníženého vstupného na kulturní akce, 

Senior slevenka však nabízí víc, protože 

míří i na mladší seniory a v tom vidím 

její velký přínos. Kdo například propadl nordic 

walkingu, s IN kartou může levněji cestovat na 

výlety. Kadeřníka potřebujeme několikrát roč-

ně, a proč nezajít někam, kde získáme i pocti-

vou slevu. Věřím, že brzy přibude řada nových 

osmičkových živnostníků se sociálním cítěním, 

kteří pochopí smysl Senior slevenky,‟ dodala 

Ludková. -red- 

Provozovny, které slevy poskytují,  
by měly mít u vchodu umístěnu tuto nálepku

Takto vypadá slevová karta pro seniory

Prodej Senior slevenek: 
n  Centrum aktivizačních programů 

Burešova, Burešova 1151/12,  
Praha 8-Kobylisy (1. patro)

n  Centrum aktivizačních programů 
Mazurská, Mazurská 484/2,  
Praha 8-Bohnice (přízemí) 

Více informací:  
www.seniorslevenka.cz
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Městská část Praha 8 pořádá 

v letošním roce již druhý poby-

tový tábor. V červenci se usku-

teční desetidenní letní tábor pro 

děti ze sociálně znevýhodněných 

rodin. Jeho hlavním cílem bude, 

aby se děti bavily, prožily nové 

a zajímavé zážitky, ale zároveň 

strávily čas produktivně.

I letos se vydá skupina tá-

borníků mimo Prahu, tentokrát 

budou stanovat v krásném pří-

rodním místě poblíž obce Se-

pekov na Milevsku. Tématem 

dobrodružného tábora budou 

tentokrát strašidla a strašidelné 

postavy – lesní, vodní, hradní 

a mnoho dalších – dětské fantazii 

se meze nekladou. 

Tábor konaný v tichém a klid-

ném místě v přírodě nabídne dě-

tem zajímavé celodenní výlety 

na hrady a zámky, různé soutěže 

a také sportovní aktivity. O bez-

pečí a program dětí se postarají 

vedoucí z řad dobrovolníků z os-

mého obvodu, sociálního odboru 

MČ Prahy 8 a v táborové vedoucí 

se promění i několik policistů či 

sama radní Markéta Adamová. 

„Chtěla bych poděkovat 

všem, kdo s přípravou tábora 

pomáhají. Bez jejich pomoci, 

mnoha hodin, které obětují ze 

svého vlastního volného času, 

bychom nemohli připravit tábor 

tak dobře. Ráda bych poděkova-

la i spřátelenému táboru, který 

nám umožnil využít jejich záze-

mí,‟ řekla Adamová.

Dětským účastníkům nákla-

dy uhradí MČ Praha 8. Pořádání 

těchto akcí je z pohledu radnice 

prevencí pro děti s výchovnými 

problémy, aby netrávily čas ne-

produktivně a třeba na ulicích 

bez řádného dohledu dospě-

lých.  -red-

Radnice pořádá letní tábor  
pro děti ze znevýhodněného prostředí

Jak učit děti o Alzheimerově chorobě? 
Jsou témata, o kterých se v rodinách příliš 

nehovoří. Patří do nich například problemati-

ka vážných nemocí. Mnozí rodiče se takovému 

hovoru mohou záměrně vyhýbat a vysvětlení 

nechávat na učitelích nebo ho nepovažují za 

téma vhodné pro děti. Přesto bychom měli už 

nejmenším dětem citlivě a vhodnou formou 

ukazovat život ve všech jeho podobách, proto-

že jen tak nás nepřekvapí nepřipravené. 

Alzheimerova choroba, která se stává rea-

litou stále většího počtu rodin a která je od-

borníky označovaná za současnou civilizační 

pohromu, může být ilustrativním příkladem 

toho, jak potřebné je věci nazývat správným 

jménem a otevřeně o nich s dětmi hovořit. Za-

stírat pravou příčinu, proč je nutné na praro-

diče dohlížet a záměrně tak dítě šetřit, není ta 

správná cesta. „Malé děti jsou velmi vnímavé 

k okolí a jejich oči zachytí každou neobvyklou 

věc. Právě tato dětská citlivost může zachrá-

nit bloudícímu seniorovi život, a proto jsme 

do Plánu Alzheimer Praha 8 zařadili i osvětu 

nejmenších,‟ sdělila místostarostka osmého 

obvodu Vladimíra Ludková ke vzdělávací části 

celého projektu. 

První setkání, kterého se účastnily děti z MŠ 

Štěpničná spolu s jejich a dalšími pedagogy, se 

odehrálo za přítomnosti autorky knihy Joyce 

Simardové. Děti si spolu s ní prolistovaly krás-

nou publikaci, viděly, jaké pomůcky mohou 

senioři při potížích s pohybem používat, a slí-

bily, že budou nové vědomosti šířit dál. „Bylo to 

úžasné setkání, které korunovala otázka jedné 

dívenky, zda se Alzheimerova choroba může 

chytnout. My všichni dospělí, včetně primářky 

Gerontologického centra Ivy Holmerové, jsme 

dívce zatleskali, protože zazněla dětská přiro-

zenost,‟ popsala Ludková setkání s dětmi. 

A jak tedy vyprávět dětem o Alzheimerově 

chorobě? Příjemným pomocníkem při takové 

výchově může být kniha, kterou z anglické-

ho originálu přeložila Česká alzheimerovská 

společnost a je k dostání v Gerontologickém 

centru. Kniha s názvem Kouzelný magneto-

fon vypráví dětem za pomoci ilustrací příběh 

o životě a o jedné babičce Joyce, která hůř 

slyší, vidí a někdy také zapomíná. A je jen 

na dětech, jak takové babičce nebo dědečko-

vi pomohou překonat jejich obtíže. „Setkání 

bychom velmi rádi opakovali pro pedagogy 

a žáčky i v září, protože, když babička zapo-

mene naše jméno, neznamená to, že nás má 

méně ráda. Velmi děkuji i pedagogům, kteří 

chtějí do své výuky zařadit i toto téma,‟ do-

dala Ludková. -vk-

Setkání se zúčastnily i (zleva) místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková,  
primářka Gerontologického centra Iva Holmerová a autorka knihy Joyce Simardová
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Radní Markéta Adamová společně s Tomášem Ujfalušim  
zahájila turnaj slavnostním výkopem

V Kobylisích  
se hrálo fair play
Salesiánské středisko mládeže ve 

spolupráci se sdružením dobrovol-

ných aktivit INEX-SDA a pražskou 

pracovní skupinou Župan hostilo 

21. června již 3. ročník celore-

publikové kampaně Fotbal pro 

rozvoj. Motivem akčního dne bylo 

heslo  „Tolerance k slabosti‟, s cí-

lem ukázat, že nejen na hřišti, ale 

i v životě nemusejí vždy zvítězit 

jenom ti nejsilnější. 

Návštěvníci mohli vidět fot-

balový turnaj deseti týmů slo-

žených z mladých lidí z Níz-

koprahových zařízení pro děti 

a mládež z celé Prahy. Tradiční 

fotbalovou hvězdu turnaje Tomá-

še Ujfalušiho letos doplnil Costa 

Nhominesu, obránce AC Sparta 

Praha. Akci zahájila slavnostním 

výkopem radní Prahy 8 Markéta 

Adamová, která se svým týmem 

složeným z řad zastupitelů hájila 

barvy radnice. 

Cenu za fair play si vysloužil 

hráč z Jahoda, o. p. s, který ne-

šel ve stopách slavného Maradony 

a sám přiznal, že míč se do sítě 

dostal po nepovoleném zahrání 

rukou. 

Fotbal pro rozvoj propoju-

je sportovní aktivity s osvětou 

a neformálním vzděláváním pro-

střednictvím zapojení mladých 

ambasadorů z keňské organizace 

MYSA. Více informací najdete na 

facebookovém profilu www.face-

book.com/fotbal.pro.rozvoj nebo 

na webu www.fotbalprorozvoj.

org.  -red-
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Mimiden se vydařil
Thomayerovy sady 19. června 

hostily další zábavné odpoledne 

pro rodiče a jejich ratolesti na-

zvaný Mimiden. Slunce, šťastní 

malí závodníci, velký počet orga-

nizací z oblasti předškolní péče 

a usměvaví rodiče vytvořili krás-

nou atmosféru. Zábavu a soutěže 

připravila mateřská centra, jesle, 

dětské kluby a občanská sdružení 

z Prahy 8. Na děti tradičně čekaly 

závody srážedel, koloběžek, tří-

kolek a dvoukolek, nechyběl ani 

skákací hrad. 

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

ČERVENEC 2014
Otevírací doba: 
Po–Čt 10.00–12.00, 13.30–15.30;  
Ne 6. 7., 13. 7. a  20. 7. 14.00–16.00

POŘADY pro veřejnost – začátek v 10.15 hodin
Po (7., 14., 21., 28.)  O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici 

(pohádka)
Út (8., 15., 22., 29.) Planeta Země I.
St (16., 30.) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
Čt (10., 17., 24., 31.) Měsíc u krejčího (pohádka)

PŘíMěSTSKé TáBORY
Dny 9. 7. a 23. 7. (vždy středa) jsou rezervovány pro příměstské 
tábory. Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého výběru 
na tel. č. 283 910 644.
Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma.

POZOROVáNí OBLOHY dalekohledy 
Po, Čt 11.00–12.00, 13.30–15.30 mimo 9. 7. a 23. 7.  
Ne 13. 7. a 20. 7. 14.00–16.00

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

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při 
nepříznivém počasí (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové 
vybavení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astro-
nomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

MíSTO DALEKéHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech. 
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od 
blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). 
V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro 
pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.

  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

Místostarostka Prahy 8 předává jednu z cen  
v soutěži o nejrychlejšího závodníka na odrážedle
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OTáZKY A ODPOVěDI 

Azylový dům v Prosecké ulici
Na začátku července letošního 

roku bude zahájena rekonstrukce 

bytového domu v Prosecké ulici 30, 

která potrvá necelých pět měsí-

ců. Tento dům dlouhodobě chátrá 

a stal se útočištěm squatterů, kte-

ří jej dále znehodnocují, dokonce 

v domě rozdělávali oheň a hrozilo 

tak obecné ohrožení i pro okolí 

domu. Radnice se proto rozhodla 

budovu zrekonstruovat a zároveň 

využít pro zřízení nedostatkových 

sociálních služeb. Po skončení re-

konstrukce bude objekt sloužit 

jako azylový dům a nízkoprahové 

denní centrum – podobných zaří-

zení je na území Prahy stále velmi 

málo. Proto tento projekt Magis-

trát hl. m. Prahy podpořil dotací 

osm milionů korun. 

Stavebními úpravami bude zpro-

vozněno 17 bytových jednotek 1+1 

pro přibližně 37 klientů, nízkopra-

hové denní centrum je navrženo 

pro 20 až 30 osob denně.

16. června 2014 se konala 

v Grabově vile beseda s občany 

bydlícími zejména v bezprostřed-

ním okolí budoucího azylového 

domu. V diskuzi se opakovala 

celá řada dotazů, které jsme se 

rozhodli co nejvyčerpávajícím 

způsobem zodpovědět. Vzhledem 

k tomu, že jejich rozsah je značný, 

naleznete tyto informace a odpo-

vědi v přehledné podobě na webo-

vých stránkách úřadu: www.pra-

ha8.cz pod záložkou azylový dům 

Prosecká na hlavní straně. Zde 

je stručný souhrn témat, otázek 

a odpovědí, které zazněly během 

diskuze:

Co je azylový dům 
a nízkoprahové denní 
centrum?
Azylový dům zajišťuje ubytování 

osobám, které jsou v tíživé so-

ciální situaci spojené se ztrátou 

bydlení. V případě Prosecké ulice 

se bude jednat především o se-

niory či stárnoucí osoby, protože 

pro tuto cílovou skupinu klientů je 

v Praze 8, potažmo v celé Praze, 

největší nedostatek míst v azylo-

vých domech. Dobu pro ubytování 

by měl uživatel využít k nalezení 

cesty jak nezůstat závislý na po-

moci sociální služby. Ubytování 

v azylovém domě nezastupuje 

levné komerční ubytování, ale je 

určeno lidem, kteří jsou ochotni 

pracovat na zlepšení své sociální 

situace, respektují individuálně 

nastavený plán, pravidla soužití 

v domě apod. Služba je provozo-

vána podle zákona o sociálních 

službách (zákon č. 108/2006 Sb.). 

Tato služba není pro klienta bez-

platná, obvyklá výše ceny ubyto-

vání v azylovém domě se pohybu-

je kolem 100 korun za den.

V nízkoprahovém denním cen-

tru mají potřební lidé možnost 

základní hygieny, stravy, převle-

čení a základního ošetření a také 

získání odborné sociální pomoci. 

Všechny služby (kromě sociální 

pomoci) jsou zpoplatněny symbo-

lickou, motivační částkou.

Jaký je režim azylového 
domu a denního centra?
V tomto zařízení panuje poměrně 

přísný režim. O chod se starají 

vyškolení sociální pracovníci, kte-

ří umějí řešit nepříjemné situace 

a zároveň dohlížejí na dodržování 

pravidel. Tím je například absolut-

ní zákaz alkoholu či drog, podna-

pilé osoby nejsou do domu vůbec 

vpuštěny. Toto zařízení není urče-

né tzv. zjevným bezdomovcům, 

kteří jsou často závislí na alkoholu 

či drogách. Koncepce, jak pomoci 

těmto osobám, prozatím v České 

republice neexistuje.

Jak pomůže zřízení těchto 
služeb v dané lokalitě 
nebo jak ohrozí sousedy?
Podle zkušeností Arcidiecézní 

charity Praha – provozovate-

le Azylového domu sv. Terezie 

v Pernerově ulici a plánovaného 

provozovatele zařízení v Prosec-

ké ulici – je vliv těchto služeb na 

okolí minimální. Do denního cent-

ra docházejí bezdomovci, kteří se 

v dané lokalitě již vyskytují. Po-

skytnutí možnosti vysprchování, 

převlečení a případně ošetření má 

příznivý dopad na veřejné zdraví 

a zmírňuje tak nepříjemné proje-

vy bezdomovectví. 

V azylovém domě bydlí osoby, 

které například z důvodu ztráty 

zaměstnání nebo kvůli dluhům 

musely opustit svůj domov. Toto 

přechodné placené ubytování jim 

umožňuje vyhnout se bezdomo-

vectví a zároveň jim s pomocí so-

ciálních pracovníků pomáhá nalézt 

řešení složité životní situace. -red-

Více informací a odpovědi 
na další časté dotazy 
najdete na webových 
stránkách MČ Praha 8 

www.praha8.cz. 

Arcidiecézní charita Praha 
navíc nabízí zájemcům 

možnost navštívit 
Azylový dům sv. Terezie, 
aby se dozvěděli přímo 
v azylovém domě, jak 
tyto služby fungují. 

Termín tzv. dne 
otevřených dveří bude 

taktéž zveřejněn na 
uvedených webových 

stránkách.

Dům je v současnosti ve zdevastovaném stavu
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Informace pro občany Prahy 8 
na jednom místě

www.praha8.cz

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

PROGRAM  
NA ČERVENEC 2014
HUDEBNí TOULKY: DO 21. 9.
Venkovní expozice – Ornamentální 
zahrada, každou neděli v 17 hod. Koncert 
není zpoplatněný. 13. 7. Pražské dechové 
kvinteto (W. A. Mozart, J. Haydn,  
L. Sluka). 20. 7. Kvartet Národního 
divadla (W. A. Mozart, J. D. Zelenka). 
27.7.  Ventova dechová harmonie  
(J. Rejcha, J. Vent, V. Sedlák)

JEDOVATé ROSTLINY: DO 31. 8.
Venkovní expozice, 
výstavní sál, 
Fata Morgana. 
9–19 hod. Možná 
ani nevíte, kolik 
jedovatých rostlin 
sami pěstujete 
doma nebo na 
své zahradě. 
Nejvýznamnější 
exempláře jedovatých rostlin jsou 
propojeny speciálními stezkami, které vás 
provedou celou botanickou zahradou.

SUŠKA_RAIS:  
13. 6.–16. 11. 2014 
Venkovní expozice, 9–19 hod. Celkem 18 
objektů, z nichž dva se již v prostorách 
zahrady nachází – Raisovy Lamy 
v expozici Stráň a Banka vůní téhož 
autora na vinici sv. Kláry. Skulptury 
zobrazují až paradoxní kombinaci 
křehkosti a odolnosti. Stejně tak je tomu 
i ve světě rostlin.

KURáTORSKá PROVáZENí: 
ČERVENEC 2014 
Venkovní expozice. 16 hod., vstupné 
dobrovolné. 10. 7. Jedovaté rostliny – 
Jarmila Skružná (sraz u pokladny JIH). 
17. 7. Letní trvalky – Petr Hanzelka (sraz 
u pokladny JIH). Zahradou vás obvykle 
každý čtvrtek v měsíci provede kurátor 
příslušné sbírky. 

FOTOFATA 2014  
- VýSTAVA FOTOGRAFIí:  
7. 7.–31. 8. 
Venkovní expozice – Stráň, lesní biotopy, 
9–19 hod. Půlroční fotografický projekt 
FotoFata 2014 zaměřený na amatérské 
fotografy vyvrcholí výstavou jejich 
nejlepších snímků. Akce proběhla ve 
spolupráci Botanické zahrady hl. města 
Prahy v Troji s novinářem a fotografem 
Topim Pigulou. 

Změna programu vyhrazena. 
Bližší informace najdete na  

www.botanicka.cz

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, 606 035 260,  
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, 725 016 068 
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.

ČSSD ani o prázdninách nepřerušuje  
svou činnost. Rádi vás přivítáme  
v našem Informačním středisku  
v Zenklově ulici 27, naproti Divadlo  
pod Palmovkou. Zeptat se nás můžete  
na cokoliv i na fcb.cssdpraha8.cz  
nebo na telefonu: +420 721 029 892, 
e-mail na nás je: ovv.praha8@cssd.cz. 
Přejeme hezké prázdniny.

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.

V letních měsících můžete zastupitele 
zvolené za Volbu pro Prahu 8 
kontaktovat kdykoli telefonicky na čísle 
724 889 420, nebo na e-mailu:  
vaclav.musilek@praha8.cz. Prosím, 
neváhejte tak v případě potřeby učinit.

Setkání s politiky
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Po celý školní rok probíhá na šesti základních 

školách v Praze 8 unikátní projekt „Centrum 

péče pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP)‟. Cílem projektu je integro-

vat žáky se speciálními potřebami mezi své 

vrstevníky. K tomu jim pomáhají speciální pe-

dagogové, ale i učitelé základních škol, kteří 

prošli školením. „Dětí se speciálními vzdělá-

vacími potřebami rapidně přibývá. Stát však 

neposkytuje školám dostatečné finanční pro-

středky na to, aby si mohly dovolit zaplatit 

odborníky vyškolené právě pro práci s těmito 

dětmi. Praha 8 se rozhodla nečekat na změny 

ve financování škol a pomohla školám finanční 

prostředky získat z fondů Evropské unie,‟ říká 

Markéta Adamová, radní Prahy 8.

Výsledky už po prvních měsících
Po roce fungování programu panuje naprostá 

shoda mezi řediteli, učiteli a rodiči nad pozi-

tivními efekty pro žáky se speciálními potře-

bami. Jednou ze škol, která má s těmito žáky 

zkušenosti, je například ZŠ Na Slovance. 

Mezi svými zhruba 600 žáky má i 123 dětí, 

které mají speciální vzdělávací potřeby. Po-

dle ředitelky ZŠ Na Slovance Aleny Pelantové 

se už brzy ukázalo, že integrace těchto dětí 

mezi žáky je nejen možná, ale i velmi pro-

spěšná. To potvrzuje i Věra Jakešová, ředitel-

ka ZŠ Dolákova, která je také součástí pro-

jektu. „Na naší škole jsme vnímali pozitivní 

změny už po pár měsících. To nám potvrdili 

i sami rodiče,‟ uvedla ředitelka školy.

S dětmi je nutné pracovat dlouhodobě
Profesionální přístup a práce pracovníků škol 

s těmito dětmi ulehčuje komplikovaný úděl 

i jejich rodičům. I přestože prostředí běžné 

základní školy má na tyto žáky dobrý vliv, tak 

je nutné, aby se s nimi pracovalo soustavně. 

„Pokud je možnost dlouhodobé spolupráce, 

tak jsou výsledky vždy efektivnější. Záruka 

úspěchu je v dlouhodobosti a pravidelnosti,‟ 

uvedla ředitelka ZŠ Dolákova Věra Jakešová.

Pokračování projektu je v zájmu všech
Do projektu se zapojili i cizinci, kteří stejně 

jako žáci se SVP, měli profesionální vedení od-

borníků. Projekt Centrum péče má fungovat od 

července 2013 do konce roku 2014. „Projekt 

Centrum péče splnil svůj cíl a určitě budeme 

usilovat o to, aby tento projekt pokračoval 

i v dalších letech,‟ prozradila Adamová. Tento 

názor sdílí i zástupci škol. „Osobně si neumím 

představit, že projekt s rokem 2014 skončí. 

Samotné děti berou odborníky jako součást 

školy a těší se na jejich návštěvy,‟ míní Jake-

šová. Součástí projektu je i působení dvou 

psycholožek, které pomáhají řešit složitější 

situace na všech do projektu zapojených ško-

lách. „Dnes, když dětí na základních školách 

přibývá, je fungování takovýchto odborníků na 

základních školách klíčové,‟ dodal radní Martin 

Roubíček. „Pokud nezajistí do budoucna jejich 

financování stát, považuji za více než potřeb-

né, aby Praha 8 doplnila potřebné finance na 

tyto odborníky sama ze svého rozpočtu.‟ -red-

Integrace žáků se speciálními potřebami pomáhá

Na Palmovce funguje nový dětský klub
V Libni se otevřel nový odpolední 

klub pro děti se jménem Mapa. 

Samostatná klubovna a velká za-

hradní plocha bude sloužit růz-

norodým dětským aktivitám. 

Hlavním cílem klubu Mapa je po-

skytnout dětem smysluplné vy-

užití volného času. Provoz je hra-

zen osmou městskou částí, proto 

klub poskytuje služby zdarma. 

„Jedná se o děti, které nemají od-

polední kroužky a zároveň se jim 

nemohou rodiče věnovat. Tyto 

děti pak tráví čas na ulici, kde 

přicházejí do kontaktu s různý-

mi negativními vlivy. Klub Mapa 

těmto dětem nabízí prostor a pří-

ležitost strávit odpoledne hrami 

nebo i děláním domácích úkolů,‟ 

přiblížila fungování klubu radní 

Prahy 8 Markéta Adamová, která 

celý projekt iniciovala a zaštítila.  

Klub Mapa se nachází v areá-

lu v Sokolovské ulici, hned vedle 

budoucího centra Nová Palmov-

ka. Klub je takzvaně otevřený, 

to znamená, že do něj mohou jít 

všechny děti ve věku od 6 do 12 let 

napříč všemi sociálními skupinami. 

Slavností otevření provázel sou-

sedský Piknik pro každého, kde 

si rodiny s dětmi užily příjemné 

chvíle. Připravený program pro 

děti byl bohatý a nápaditý. „Pik-

nik pro každého vznikl z několika 

důvodů. Je to skvělá příležitost, 

aby se lidé v Praze 8 seznámili 

a děti si užily pestrý program. Na-

víc mohl každý přinést stolní hry, 

skládanky, stavebnice nebo dětské 

časopisy, které už doma nepotře-

buje, a tím pomohl ještě více klub 

Mapa vybavit,‟ dodala Adamová.   

Odpolední dětský klub Mapa je 

další ze součástí změn, které mění 

tvář křižovatky na Palmovce. V po-

slední době tam proběhlo několik 

změn, jako je například obnova 

parku Pod Plynojemem. -red

Mapa se nachází v Sokolovské ulici mezi Invalidovnou a Palmovkou

Klub otevřely radní Dana Kvačková 
(vlevo) a Markéta Adamová
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Pozor! Na léto jsme si pro tebe připravili ExtraČtvrtky a několik super akcí navíc!
Akce se konají za každého počasí, pokud bude pršet, aktivity budou probíhat v klubu. Vstup na vše zdarma.

Akce jsou určené pro děti od 6 do 12 let. Dračí den je ovšem pro všechny!

Co tam? Stolní fotbálek, velká zahrada, deskovky, malování, časopisy a třeba  
i doučování zdarma pro ty, kterým tak trochu teče do bot!
Otevřeno celé prázdniny kromě 21. 7.–31. 7., to máme zavřeno.

3. 7. čtvrtek 
Kreslírna aneb Pomaluj všechno, co jde!  
Malování na obličej, na zeď, na kameny, šnečí ulity…

10. 7. čtvrtek  
Diskotéka. Tancování na zahradě,  
možnost vyrobit si vlastní masku.  
Součástí diskotéky je módní přehlídka!

17. 7. čtvrtek 
Sportovní olympiáda. Přijď si zasoutěžit  
ve skákání, běhání, házení, padání a blbnutí vůbec!

7. 8. čtvrtek Deskovky pod širákem. Přijď nás 
porazit v deskových hrách přímo pod širým nebem!

14. 8. čtvrtek A je to na houby!  
Že jsou houby nudné? Omyl! Přijď na naši zahradu, 
která se promění v magický houbový les…

21. 8. čtvrtek Lážo plážo – už jsi zažil/a,  
aby se jedna zahrada proměnila v pláž?  
Přijď se přesvědčit, že to jde…

28. 8. čtvrtek Co si vyrobíš, to si odneseš! 
Velkovýroba supervěcí. Vytvoř si netradiční amulet, 
náramek nebo třeba tričko!  

30. 8. sobota
Dračí Den – rozloučení s PrázDninami.  
Letní filmové kino (promítáme film Jak vycvičit 
draka I), výroba dračích masek a létajících draků. 
Akce pro širokou veřejnost!

Otevřený klub Mapa je určen pro děti ve věku 6–12 let, který nabízí bezpečnou alternativu trávení volného času. 
Je otevřený po–čt od 13.00 do 18.00. Klub provozuje Městská část Praha 8.  

Veškeré akce i vstup do klubu jsou zdarma!

Kontakt: Sokolovská 121, Praha 8 • www.klub-mapa.cz • tel.: 602 170 947
Klub Mapa laskavě podpořili: Městská část Praha 8, zahradnictví Starkl a časopisy Junior, Mateřídouška a Simpsonovi.

Zřizovatelem klubu Mapa je Městská část Praha 8

léto  
v klubu Mapa!
Jsou letní prázdniny, je horko (anebo naopak 
prší celý den), ty jsi v Praze a nevíš, co dělat? 

Přijď do klubu Mapa  
pro děti ve věku 6–12 let!

Otevřeno máme od pondělí  
do čtvrtka 13.00–18.00 hod.
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K mání byla 
i čerstvá 
paella

Lidé 
zažili na 
Karlínském 
náměstí 
jeden velký 
piknik

Milovníci 
ryb  
si pošmákli 
i na teplém 
uzeném 
pstruhu

Karlínské náměstí  
se změnilo v oázu 
dobrého jídla
Dokonalý labužnický zážitek při-

nesl 4. ročník Apetit pikniku, který 

21. června na Karlínském náměs-

tí spolupořádala osmá městská 

část. Na akci spojenou s tradič-

ními farmářskými trhy dorazily 

tisíce lidí. 

„Podle počtu návštěvníků se mi 

zdálo, že kdo má rád dobré a kva-

litní jídlo, ten tu nechyběl,‟ uvedla 

zástupkyně starosty Prahy 8 Vla-

dimíra Ludková. K tomu přispělo 

i rozšíření farmářských trhů na obě 

strany kostela, celkově tam bylo 

sedm desítek prodejců nejrůzněj-

šího sortimentu. „Běžnou nabídku 

prodejců určujeme podle přání 

zákazníků. Vyhledávaní a oblíbe-

ní prodejci u nás mají své pevné 

místo. Pokud vznikne poptávka po 

určitém prodejci nebo chybějícím 

produktu a pokud je to jen trochu 

možné, snažíme se ho na trhy zís-

kat. Což platilo i pro tento den, kdy 

se do Karlína sjeli prakticky všich-

ni oblíbení prodejci a dodavatelé,‟ 

dodala místostarostka.

Na programu Apetit pikniku 

byla tradičně například cooking 

show s redakcí časopisu Apetit 

a hosty, kulinářské skvosty a de-

likatesy od oblíbených kulinářů, 

bloggerů a farmářů či degustace 

domácích specialit.  -hš-

Kdo chtěl, 
mohl 
ochutnat  
i argentinské 
hovězí

Křižíkova 
ulice praskala 

ve švech

Fo
ta

: 
ve

rp
a
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Na rozdíl od množství vesnic a měst naší 

republiky nemá hlavní město téměř žádný 

pomník padlým a obětem 1. světové války. 

Výjimku tvoří dnešní Psychiatrická nemocni-

ce v Praze 8 Bohnicích, kdysi Český zemský 

královský ústav pro choromyslné. V průběhu 

války sem přišlo množství válečných zajat-

ců, uprchlíků či vysídlenců ze Srbska, Bos-

ny Hercegoviny, Itálie, ze zemí tehdejšího 

mocnářství. Ponechme historikům, aby vše 

zevrubně probádali. Jisté je, že to byly v té 

či oné míře oběti hrozné válečné katastro-

fy. Za války se jako chovanci ústavu účastnili 

stavby nemalého kostela sv. Václava, který 

stojí v centru dnešní nemocnice. Posléze byli 

též na ústavním hřbitově (dnes žalostně zde-

vastovaném) daleko od vlasti pohřbeni. Jen 

z Itálie jich bylo 48.

Z kroniky duchovní správy ústavu zjišťu-

jeme, že již v průběhu války se na padlé na 

hřbitově pamatovalo různými pobožnostmi 

a modlitbami. Tak například 2. července 1916 

se na hřbitově koná u hrobu vojínů „slavnost 

vzkříšení‟. V květnu 1917 byl na hřbitově po-

staven pomník padlým – s nápisem Corpora 

dant tumulo, sed patriae vitam (Těla ode-

vzdávají hrobu, život však vlasti).  

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka 

vydal výzvu, aby na všech místech praž-

ské arcidiecéze bylo vhodným způsobem 

vzpomenuto památky obětí této války. Pro-

to na výroční den zahájení války v sobotu 

26. července 2014 v 15.30 hodin vzpomene 

bohnická farnost válečných obětí za účasti 

místního faráře P. Pavla Klimoviče a rekto-

ra kostela P. Jana Kofroně formou rekviem. 

Pozván je též zástupce městské části Pra- 

ha 8 v osobě starosty Jiřího Janků a dále 

velvyslanectví jmenovaných zemí. Vzpomín-

ková slavnost se koná uprostřed prázdnin. 

Tím spíše bude vítán každý, kdo se zúčastní 

a vyjádří tak svůj zájem o dění ve světě, do-

dnes válkami zmítaném.

P. Jan Kofroň, rektor kostela sv. Václava 

Psychiatrické nemocnice Bohnice

Památce (nejen) obětí 1. světové války

Zvoneček představil pěvecké soubory
Určitě nejsem jediná, komu vhání 

slzy do očí pohled na krásně ob-

lečené malé zpěváčky, statečně 

vykračující ruku v ruce na pódi-

um, s přešťastným výrazem, když 

zahlédnou v hledišti mámu. Ač tak 

malí, už vědí, že právě teď ne-

smějí mávat, padat z praktikáblů, 

vrtět se a jinak rušit, protože nej-

důležitější v této chvíli je zpívání. 

Je to velký pedagogický zázrak 

udržet tak malé děti deset minut 

soustředěné na pódiu a zároveň 

důkaz toho, jak významnou roli 

zaujímá sborový zpěv v rozvoji 

dětské osobnosti ve vnímání poci-

tu osobní zodpovědnosti za výkon 

kolektivu.

Právě v takové atmosféře pro-

bíhal 4. června v KD Ládví festival 

pro pěvecké sbory předškolních 

a mladších školních dětí pod ná-

zvem Zvoneček. Na jeho realizaci 

se podílel DPS Osmikvítek, s. r. o., 

se sbormistryní Ivou Hennovou ve 

spolupráci s městskou částí Pra-

ha 8.

Přehlídky, rozdělené do dvou 

částí, se zúčastnila desítka sbo-

rů, z toho šest pražských a čtyři 

mimopražské. V kategorii A pro 

předškolní děti se představila Pís-

klata z Prahy 8 (sb. Alice Stavělo-

vá), přípravná oddělení Sněženky 

a Pampelišky z Osmikvítku v Pra-

ze 8 (sb. Iva Hennová) a v od-

poledním programu Kopretiny 

z Mariánských Lázní (sb. Olimpiu 

Cretan). Kromě roztomilých vy-

stoupení si děti dokázaly získat 

publikum především upřímným 

výrazem a předvedly, že v písnič-

kách už umějí nebo se snaží re-

spektovat některé základy pěvec-

ké techniky. 

Kategorii B pro děti mladšího 

školního věku zastupovaly v do-

polední části festivalu tři pražské 

sbory. DPS Malíček ze ZUŠ z Pra- 

hy 9 v Horních Počernicích se 

sbormistryní Šárkou Mistrovou, 

který zaujal upřímným výrazem 

i čistou intonací. Stejnou pochvalu 

zasluhují mladé Sýkorky se sbor-

mistryní Alicí Stavělovou ze ZUŠ 

Klapkova v Praze 8, které v této 

sestavě pracují teprve několik 

měsíců. Dopolední přehlídku do-

plnil sbor Notičky ze ZŠ Na Cho-

dovci v Praze 4 se sbormistryní 

Svatoslavou Kubovou. 

Odpolední program dále pokra-

čoval kategorií B, kde se představi-

ly další sbory mladších žáků.  DPS 

Skřivánek ze Zdic se sbormistryní 

Hanou Kokešovou s programem 

dvojhlasých úprav lidových písní, 

DPS Písnička ze ZUŠ v Praze 7 se 

zkušenou sbormistryní Janou Jam-

borovou s doplňovacím oddělením 

známého dětského sboru Radost 

– Praha, jehož vystoupení na fes-

tivalu Zvoneček patřilo k těm nej-

lépe hodnoceným. Nejdále přijel 

sbor Slavíčci ze ZUŠ F. Chopina 

z Mariánských Lázní se svým tem-

peramentním dirigentem Olimpiu 

Cretanem a programem v lehkém 

pop stylu. Přehlídku zakončil jme-

novec festivalu, DPS Zvoneček při 

ZUŠ z Mnichova Hradiště se sbor-

mistry Alenou a Ladislavem Hej-

lovými s interpretačně přesvědči-

vým programem. 

Úplný závěr festivalu patřil 

všem zúčastněným. Ve společ-

ném zpěvu na pódiu zazněly dvě 

písničky a jako definitivní tečka 

za 1. ročníkem festivalu Zvoneček 

pak festivalová znělka.  

Díky všem organizátorům 

a sponzorům za Zvoneček 1, s přá-

ním, aby zacinkal i Zvoneček 2, 

protože slovy znělky: „Kdo si za-

zpívá, ten má vyhráno!‟

Ivana Štíbrová

Festivalu v KD Ládví se účastnilo deset dětských souborů
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František a Sissi v Karlíně. Po 160 letech
Osmá městská část si začátkem 

června připomněla 160 let od po-

ložení základního kamene kostela 

sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském 

náměstí. I přes horké počasí měla 

akce začínající v 15 hodin nemalou 

účast. Návštěvníci mohli zhlédnout 

výstavu živých dravců a ukázku 

letu s výkladem sokolníka, pro děti 

byl připraven skákací hrad.

V 18 hodin začala historická 

rekonstrukce, která měla největ-

ší publikum. V kočáře ke kostelu 

dorazili císař František Josef I. 

a jeho žena Alžběta, známá jako 

Sissi. Císařský pár doprovodil 

arcibiskup Bedřich ze Schwar-

zenbergu, který se spolu s nimi  

10. června 1854, tedy před 160 

lety, osobně zúčastnil pokládání 

základního kamene a posvětil jej.

Na náměstí byla také ke zhléd-

nutí výstava historie kostela a plán 

revitalizace Karlínského náměstí, 

která by měla odstartovat letos na 

podzim, pokud budou schváleny 

dotace. Akci zakončila bohoslužba.

„Základní kámen byl položen na 

pozemcích, které zakoupila Ka-

tolická jednota, a byla to veliká 

sláva,‟ uvedla k historické událos-

ti Dana Kvačková, radní Prahy 8 

a patronka akce. „Za radnici by-

chom rádi poděkovali faráři Miro-

slavu Cúthovi z karlínské farnosti 

za spolupráci a také karlínskému 

Divadlu Kámen za sehrání scénky 

položení kamene,‟ dodala radní.

Podobně jako před deseti lety 

jsme provedli rekonstrukci de-

centní a minimalistickou, která 

odpovídá stylu Divadla Kámen. 

Letos byl především díky iniciativě 

radnice Praha 8 pro nás nezvyklý 

velkolepý úvod a závěr v dobo-

vých kostýmech,‟ sdělil režisér 

Divadla Kámen Petr Macháček.

Novorománská bazilika sv. Cy-

rila a Metoděje, slovanských věro-

zvěstů, patří k největším církevním 

stavbám v České republice. Kostel 

byl vysvěcen 18. října 1863 v den 

milénia příchodu bratrů ze Soluně. 

Stavba kostela trvala devět let a na 

jeho výzdobě se podílela řada čes-

kých umělců, mezi nimiž byl např. 

Václav Levý, který zhotovil několik 

soch pro svatovítskou katedrálu na 

Pražském hradě. Na výzdobu bazili-

ky vznikla sbírka, na které se podí-

leli obyvatelé Karlína, neboť finan-

ce stačily pouze na samostatnou 

výstavbu. Hlavním organizátorem 

výzdoby baziliky byla Jednota pro 

vyzdobení chrámu složená z vý-

znamných občanů Karlína, tenkrát 

„Karolinenthalu‟ podle císařovny 

Karolíny Augusty Bavorské.  -red-

Soubor Valášek Hany Dolejší je v naší zemi 

ojedinělým dětským tanečním souborem. 

Přestože se i on potýká se značně velkými 

finančními potížemi, dokáže svými vlastními 

finančními prostředky a za podpory městské 

části Prahy 8 pokrýt náklady spojené s účastí 

jak na tuzemských, tak i na prestižních me-

zinárodních folklorních festivalech. Odsud 

přiváží řadu ocenění a vždy hlavní cenu za 

choreografii či zvláštní ceny poroty. 

Téměř profesionální prezentace v amatér-

ských podmínkách a s ní spojené úspěchy 

s sebou přináší i zájem o naši zemi a kultu-

ru. Stejně tomu bylo i nyní v červnu na 16. 

MFPT Mělnický Vrkoč. Soubor spolupracuje 

s hnutím „Na vlastních nohou‟, jehož zakla-

datelkou a prezidentkou je Běla Jensen ze 

Švédska a jeho patronem v České republi-

ce byl bývalý prezident Václav Havel. Jedná 

se o aktivitu dětí s hendikepovanými vrs-

tevníky. Svou uměleckou aktivitou se i náš 

soubor v minulosti spolupodílel na získání 

finančních prostředků, které byly minister-

stvem zdravotnictví přerozděleny nejpo-

třebnějším.

Soubor působící v Praze 8 v KD Ládví pre-

zentuje již 38 let především folklor spojený 

s národní tradicí Vsetínska na Moravě. -red-

Soubor Valášek zvítězil na Mělnickém Vrkoči 

Tanečnímu souboru se dařilo i v Mělníku

Císař a jeho choť právě dorazili

Akci 
moderovala 
radní  
Prahy 
8 Dana 
Kvačková
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Umělec Min Tanaka roztančil strom  
v karlínském Přístavu 18600

Rodí se v ZŠ Glowackého herecká hvězda?

V Karlíně se 12. června poprvé 

představil nový prostor pro volný 

čas a kulturu pod širým nebem 

Přístav 18600. Jedinečným před-

stavením u příležitosti dvacátých 

narozenin divadla Archa jej pokřtil 

Min Tanaka. Vystoupení legendár-

ního japonského tanečníka pod 

staletým topolem, který se stal 

součástí představení, vidělo více 

než šest stovek diváků. „Pro před-

stavení Happy Tree, v němž Min 

Tanaka ztvárnil svůj postupně se 

prohlubující vztah k Česku, kde 

poprvé vystupoval na utajovaném 

představení v roce 1984, jsme 

hledali neznámé místo v centru 

Prahy. Přístav 18600 naše před-

stavy splnil dokonale,‟ prozradil 

Jindřich Krippner z divadla Archa.

Na břeh Vltavy v místech, kde 

kdysi stávalo nádraží Karlín-Pří-

stav, se tak po dlouhých letech 

opět vrátil život a řeka se alespoň 

nakrátko stala součástí této dříve 

přístavní čtvrti. To je ostatně cílem 

projektu – zanedbaný pozemek si 

od magistrátu zapůjčili karlínští 

patrioti Michal Tošovský, Štěpán 

Kubišta a Jakub Janďourek se zá-

měrem zpřístupnit karlínský břeh 

a postupně zde vybudovat novou 

volnočasovou zónu pro Pražany. Ta 

bude postupně vybavena toaleta-

mi, ohništěm a místy ke grilování. 

V budoucnu zde vznikne i plácek 

pro sport, různé herní prvky pro 

děti, kavárna a scéna pro pořádá-

ní kulturních akcí. „Pražané mění 

svoje zvyky a více než dříve spo-

jují trávení volného času s městem 

a jeho veřejnými prostranstvími. 

Pokud poskytují nezbytné zázemí, 

dříve prázdné městské prostory 

se dnes stávají přirozenými cent-

ry dění. Chtěli jsme takové místo 

mít i v Karlíně – a tak se zrodila 

myšlenka na vybudování Přístavu 

18600,‟ uvedl jeden z autorů pro-

jektu Michal Tošovský. „A je třeba 

říct, že jsme se setkali se skvělou 

reakcí okolí a v mnoha obyvatelích 

Karlína, občanských iniciativách 

i místních firmách už máme celou 

řadu spolupracovníků,‟ doplnil ho 

Janďourek.

Díky podpoře magistrátu se 

podařilo více než hektarový poze-

mek vyčistit od náletových dřevin 

a mnoha tun odpadků a pozůs-

tatků po nádražních a průmyslo-

vých budovách, které byly strženy 

zhruba před deseti lety. Pozemek 

se tak postupně mění v přívětivé 

místo, které zve k návštěvě. 

Od konce července bude Přístav 

18600 otevřen dva dny v týdnu, 

od konce srpna bude připraven 

každodenní program v rámci pro-

jektu Fiesta, který se do Karlína 

přesouvá po několika úspěšných 

letech na piazzetě Nové scény Ná-

rodního divadla. 

Informace o projektu jsou do-

stupné na připravovaném webu 

www.18600.cz.  -red-

Čtvrtou třídu Základní školy Glowackého nyní 

navštěvuje Tereza Šedivá, nová začínající dět-

ská herecká hvězdička. Narodila se v říjnu 

2003, její maminkou je Veronika Habadová, 

která je kmotřenkou známé české herečky 

Marie Rosůlkové.

Všestranně nadané děvče se i přes útlý věk 

chová jako skutečná profesionálka. Zahrála si 

již v několika filmech, seriálech, ale nadání má 

i jako fotomodelka, kdy již v roce 2007 fotila jako 

dětský model pro časopis. V roce 2010 ji  oslovil 

fotograf Václav Michálek, se kterým nafotila pre-

zentaci na jeho stránky a byl zjištěn její obrov-

ský talent. Od té doby se Tereza začala poohlížet 

po herectví a netrvalo to dlouho a dostala svou 

první malou roličku v seriálu Sanitka 2.

Nyní již má zkušenosti nejen v komparzních, 

ale také i v mluvených epizodních rolích a za-

hrála si i několik hlavních rolí. Velice dobře se 

učí texty, zvládne se rozbrečet a její mimika 

obličeje je bravurní. V roce 2014 absolvovala 

hereckou školu, kde nabrala další zkušenosti 

pro své herecké výkony.

I přes občasné absence se jí ve škole daří. 

Nejraději má matematiku. -red-

Filmografie (vybíráme)
2011: 
n Sanitka 2 (režie Filip Renč)

2012:
n Cirkus Bukowski (režie Jan Pachl)

2013:
n Child 44 (produkce Ridley Scott)

n  Poslední cyklista (režie Jiří Svoboda, 
epizodní mluvená role)

n  Götz von Berlichingen (režie Wolfgang 
Liebeneiner, epizodní role)

n  Videoklip k písni známého ruského 
zpěváka Sergpizza (hlavní role)

n V objetí (režie Jan Hřebejk)

n Pomozte dětem (focený projekt)

n Clona (režie Tomáš Řehořek)

2014:
n Reklamní spot České Radiokomunikace 

n Cesta do Říma (česko-polský film)

n  Water for Wine (hlavní role Kláry, režie 
Julia Roestel)

Tereza 
Šedivá si 
loni zahrála 
i ve snímku 
Götz von 
Berlichingen

Legendární  
japonský tanečník



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

34 červenec 2014

Fotostory

Karlín posloužil jako  kulisa filmu
Pokud chcete vidět Karlín v celovečerním fil-

mu, stačí zajít od 17. 7. do kin na snímek Zejtra 

napořád. Velká část exteriérů debutu spisova-

tele, scenáristy a režiséra Rudolfa Havlíka se 

loni točila v této části Prahy 8. 

„Karlín jsem si nevybral náhodou, je to 

úžasná pulzující čtvrť, která nabízí vskutku 

širokou škálu možností externího natáčení. 

Vzpomínám, jak to tam vypadalo ještě před 

deseti lety. Ideální místo na točení ponurých 

filmů,‟ říká Havlík.

Film vypráví o snech a změnách života, kte-

ré chceme udělat, i když se bojíme. Každou 

noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj ži-

vot a že zítra udělají něco konečně jinak. Petr 

Kraus je jedním z toho milionu. Cestuje za pra-

cí do Číny, kde zařizuje výrobu zboží pro své 

zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu 

není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vi-

dinou zajímavého výdělku do práce. 

Mezitím si na dálku před návratem domů do-

mluví několik schůzek naslepo a věří, že mož-

ná potká někoho, kdo mu změní život. V Česku 

zjistí, že zkazil celou zakázku a má jen několik 

dní na to, aby věci uvedl do pořádku. Svých 

schůzek naslepo se ale nevzdává i přesto, že 

to jeho nejlepší kamarádka Tereza nevidí ráda.  

Petr vyráží na cestu napříč republikou, aby ob-

jevil nové přátele a přitom zjistil, že se neobe-

jde bez těch, kteří jsou mu nablízku odjakživa. 

Na cestu, která mu možná změní život a kde 

si uvědomí, že před problémy nemůže utíkat 

věčně, protože ty si jej vždy nakonec najdou. 

A protože všechny důležité věci jsou v našich 

snech, je možné, že se splní i ten Petrův. 

V hlavních rolích snímku, který míří na fes-

tival do Karlových Varů, se představí Pavel 

Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, 

Klára Issová či Jan Přeučil. -red-

Pavel Batěk, kameraman Václav Tlapák, režisér Rudolf Havlík,  
Filip Blažek a dole Michal Kavalčík (Ruda z Ostravy)

Pavel Batěk, Klára Issová a Jan Přeučil při natáčení v Karlíně

Michal Kavalčík si trénuje drsné obličeje u zastávky metra Křižíkova

Pavel Batěk a Filip Blažek jsou ve filmu Zejtra napořád  
přátelé na život a na smrt
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Karlín posloužil jako  kulisa filmu Karlín poskytl filmařům útočiště 
na dlouhou dobu a zahrál si  

i jiná města jako Ostravu,  
Brno a Plzeň. Jen to nikdo, 

kromě znalců, nepozná

Vyrobit déšť nemusí být nic extra složitého. Ani v létě

Přeskok Pavla Baťka v karlínském parku zpestřil chvíle,  
kdy se nastavovala kamera nebo se jedlo



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

36 červenec 2014

Školství

Tomáš Karásek, žák 9. B ze ZŠ a MŠ Na Slo-

vance, vyhrál celopražské kolo 43. ročníku 

dějepisné olympiády. Žáci 8. a 9. ročníků 

základních škol a 3. a 4. ročníků osmile-

tých gymnázií letos soutěžili na téma „Město 

v proměnách času‟. 

Tomáš po důkladné přípravě nejprve vy-

hrál jak školní, tak obvodní kolo olympiády. 

Velmi náročné bylo celopražské kolo, ale ani 

zde nezaváhal a postoupil do celorepubli-

kového ústředního kola, které se konalo na 

konci května v Ostravě. V té době pořádala 

ZŠ Na Slovance pro druhý stupeň školu v pří-

rodě a tak poslední přípravy, četba dopo-

ručené literatury a konzultace s vyučujícím 

dějepisu, probíhaly v malebném prostředí 

Jizerských hor. 

Tomáš v zajímavé a poutavé obrazové 

prezentaci seznámil své soupeře s dějinami 

Libně. Ze tří pražských účastníků vybojoval 

nejlepší umístění, v silné konkurenci 30 žáků 

z celé republiky skončil jedenáctý. 

Tomáši, děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy a blahopřejeme.

František Kolouch,  

vyučující dějepisu v ZŠ a MŠ Na Slovance

Žák zazářil v dějepisné  
olympiádě. V Česku je jednáctý

Jarní koncert v Mazurské  
byl nejen hudební
ZŠ Mazurská se koncem května 

dočkala svého tolik očekávaného 

představení. Termín musel být 

nejdříve odložen kvůli karanténě 

a v den konání přišla další nepří-

jemná zpráva. KD Krakov byl bez 

proudu. Místo odchodu tříd na 

generálku se rychle začal spřádat 

krizový plán, jehož nejlepší vari-

antou nebylo žádné přesouvání, 

ale volba školního atria.

Žáci třetí třídy se vrhli na úklid, 

plení a vytrhávání trávy mezi 

dlaždicemi, pan školník s paní 

šatnářkou i paní učitelky zametali 

a pomáhali. Paní zástupkyně za-

jistila zapůjčení ještě jedné apa-

ratury, jiná paní učitelka zapůjčila 

své elektronické piano.

V deset hodin mohla generálka 

začít. Skvělá spolupráce. Do obě-

da si všechny skupiny vyzkoušely 

nové prostředí, nástupy, ověřily 

hlasitost svých hlasů nebo ome-

zený prostor k tanci.

Odpoledne nanosily paní učitel-

ky s dětmi z družiny židličky, také 

lavičky z tělocvičen a vše potřeb-

né k večernímu vystoupení. Bylo 

jich požehnaně, a proto jim patří 

velký dík. Rodiče byli sice překva-

peni změnou prostor, ale ukázalo 

se, že velmi příjemně. Sluníčko 

pomalu zapadalo za budovu ško-

ly, mraky byly ještě daleko, takže 

bylo i příjemné počasí.

Vše mohlo začít. V pět hodin 

všechny uvítala paní zástupkyně, 

za níž už stál nastoupený sbor 

žáků druhého stupně. S paní uči-

telkou Kopečnou si stylově při-

pravil píseň Pátá a moc se jim to 

povedlo. Celým večerem provázeli 

žáci školy. Prvňáček Toník Gab-

riel v doprovodu již velké slečny 

z osmé třídy, Kristýny Galičové. 

Šlo jim to skvěle. Oba vlastně ne-

vystupovali poprvé, Toník si to vy-

zkoušel na školní olympiádě a Kiki 

moderovala školní karneval.

V první části programu se nej-

častěji zpívalo. Různé třídy první-

ho stupně se svými učiteli, třídní-

mi nebo těmi na hudební výchovu, 

připravily mnoho pěkných písni-

ček. Někdo doprovázel na Orffovy 

nástroje, někdo zvolil jen zvonko-

hry, paní učitelka Andrea Zelenko-

vá podle potřeby všechny dopro-

vodila na kytaru či klavír. Často 

se účinkujícím podařilo rozezpívat 

i publikum. Děti měly samozřej-

mě i spoustu rekvizit. Prvňáčkové 

třeba plyšáky, o kterých zpívali, 

třeťáci vlastnoručně vyrobené 

Děti naplno ukázaly své umění

Tomáš Karásek prokázal skvělé znalosti
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kloboučky a pro jednotlivé měsíce 

i typické předměty. Kroužek ang-

ličtiny pro druháky, vedený paní 

učitelkou Soňou Surjomartono-

vou, se představil s jednoduchými 

písničkami a říkankami s pantomi-

mickým doprovodem. Jedna třetí 

třída si pod vedením paní učitelky 

Fatrdlové připravila krátké, ale 

velmi vtipné a povedené divadel-

ní představení O kohoutech, duze 

a mracích. Jiná zase pod vedením 

paní učitelky Pavlíny Zátopkové 

zatančila svůj country taneček na 

písničku Hříbě. Ve stísněném pro-

storu si dobře poradili  a navodili 

všem příjemně veselou náladu.

Druhá část byla vyhrazena pro 

školní dramaticko-hudební krou-

žek paní učitelky Zuzany Láníkové. 

Zahrál část pohádky H. CH. Ander-

sena Třetí sudba. Dokonale všech-

ny pobavil. Maminky nemohly své 

malé děti ani odtrhnout. Pro starší 

byly vtípky a skryté legrácky zdro-

jem častého smíchu. Někteří z her-

ců měli své hlasité obdivovatele již 

při představení. Zcela uchvátil ne-

jen svým hereckým uměním třeba 

Lukáš Skramlík, zcela úžasná byla 

ve své roli černé paní Kamila Zi-

mová. Baronku výborně ztvárnila 

Tereza Rohlíková. V pohádce vy-

stupovalo i mnoho jiných postav. 

Ty s drobnými rolemi se však také 

nedaly zahanbit. Třeba taková ku-

chařka Tereza Filipská. Tajně děla-

la i slavičí zpěv, a slavík na jevišti 

hru na zlatou flétnu jen předstíral. 

Oku diváka to zůstalo skryté, ale 

my jsme zjistili, že je Terka nejen 

výborná jako herečka, ale i hudeb-

nice. Vzorní diváci pomohli z atria 

odnést všechny židle i lavičky. Jako 

mávnutím proutku bylo všude zase 

ticho a uklizeno. Vše se povedlo na 

jedničku.

Pavlína Zátopková, ZŠ Mazurská

Atrium školy se zcela zaplnilo
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V Bojasově si děti užívají nového mlhoviště

V mateřské škole v Bojasově ulici se nedáv-

no udála velká změna. Během května se firma  

4 soft pustila do opravy mlhoviště, které něko-

lik let zpříjemňovalo dětem horké letní měsíce. 

Na nízkém brouzdališti s rozprašovací sprchou 

již byly vidět známky používání a zasluhovalo 

si změnu. Nemluvě o tom, že pokud nebylo po-

časí na koupání, mlhoviště zůstávalo opuštěné 

a dětem nepřístupné, přičemž stále zabíralo 

velkou část školní zahrady. 

Protože paní ředitelka nemá k činům dale-

ko a svou mateřskou školu nenechává ležet 

ladem, dohodla se s firmou na opravě ml-

hoviště, a to velmi neobvyklým způsobem. 

Původně prostý betonový bazének se pod 

rukama pracovitých pánů rychle přeměnil 

v celoroční interaktivní hřiště pokryté umě-

lým povrchem a vyvedené v pestrých bar-

vách. Hřiště upoutá prolézacím tunelem, 

skákacím panákem ve formě majáku, velkým 

kuličkovým mraveništěm, plastickou chobot-

nicí, skákacími kameny v podobě abecedy 

a dalšími prvky. Mlhoviště bude nyní dětem 

celoročně přístupné jako suché a bezpečné 

hřiště s hracími prvky, v horkých měsících 

pak bude stále plnit svou funkci osvěžení. 

Kromě rozprašovací sprchy ve středu mlhovi-

ště bude voda nově stříkat i z mnoha dalších 

spršek umístěných po obvodu hřiště a zvýší 

tak dětem prožitek z koupání. Za pomoci za-

hradní architektky Venduly Krajinové se záži-

tek z nově vybudovaného zahradního koutku 

umocní i tím, že toto interaktivní hřiště bude 

zkrášleno nově vysázenou trávou a dalšími 

terénními úpravami.

Jsme rádi, že jsme opět mohli dětem zpří-

jemnit jejich pobyt v naší mateřské škole a že 

se s nimi můžeme před prázdninami rozloučit 

zábavným a neobvyklým způsobem.

Zaměstnanci MŠ Bojasova

Mlhoviště bude nově sloužit i jako interaktivní hřiště

Na závěr školního roku ZŠ Glo-

wackého pozvala děti z mateřské 

školky Lešenská na divadelní 

představení, které si připravili 

žáci 2. B pod vedením učitelky 

Dagmar Tisančínové. 

Na představení jsme se všich-

ni velice těšili. Děti ze základní 

školy, převážně bývalí žáci naší 

školky, nás přivítaly v divadel-

ním sále a pohádky mohly začít. 

Naše děti s nadšením sledovaly 

vtipné představení „O Smolíč-

kovi‟ a „Pirátský příběh Macha 

a Šebestové‟ doprovázený pís-

ničkami. „Školkové‟ děti poděko-

valy hercům velkým potleskem 

a sladkou odměnou.

Tímto bychom chtěly podě-

kovat dětem za herecké výkony 

a paní učitelce Tisančínové za 

pozvání a milou spolupráci, ve 

které budeme se základní školou 

rády pokračovat.

Michaela Červinková a Ilona 

Bártová, MŠ Lešenská

Žáci pozvali děti z mateřinky na představení
Žáci ze školy 
Glowackého 
připravili 
zajímavý 
program 
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Myslivecká střelecká soutěž  
pro školy má opět jiného vítěze
I čtvrtý ročník soutěže základních 

škol osmého obvodu ve střelbě 

ze vzduchovky o „Putovní pohár 

Obvodního mysliveckého spolku 

Praha 8‟ má jiného vítěze. Po fi-

nálovém klání zvedl pohár nad 

hlavu tým Základní školy Bohumi-

la Hrabala. V předchozích letech 

zvítězily Základní škola Glowacké-

ho (2011), Základní škola Libčická 

(2012) a Základní škola Žernosec-

ká (2013).

Do finále postoupily jako vždy 

tři nejlepší školy z vyřazovacích 

kol, která se uskutečnila během 

dubna. Vlastní finále proběhlo  

4. června již tradičně v zahra-

dě školní družiny Základní školy 

U Školské zahrady. Prakticky roz-

hodnuto bylo už po jeho první čás-

ti, střelbě na sportovní terče. Dru-

hé kolo se totiž tentokrát střílelo 

na lovecký terč divočáka a úspěš-

nost borců byla, jak je vidět z při-

ložených výsledků, téměř stopro-

centní (50 bodů je maximum, jež 

lze nastřílet), takže bodové rozdíly 

z prvního kola prakticky zůstaly. 

Všichni přítomní se shodli, že kdy-

by si při lovu černé zvěře takhle 

dobře vedli všichni myslivci, pro-

blém s jejím přemnožením by asi 

nebyl tak akutní.

Vedle vlastního závodu se bě-

hem finále mohli jeho účastníci 

leccos dozvědět o lovecké střel-

bě, o loveckých psech, kteří byli 

přítomni, nebo o tradici lovecké-

ho troubení, protože celý závod 

a hlavně vyhlašování výsledků 

zpestřoval trubač.

Ceny předávali zástupci hlav-

ních pořadatelů – za městskou 

část Praha 8 její radní pro školství 

Martin Roubíček a za Obvodní my-

slivecký spolek Praha 8 předseda 

Jaroslav Šprongl. Po předání po-

háru nejlepším jim ho pořadatelé 

hned zase odebrali, aby nechali 

zvěčnit na podstavec jméno vítěz-

né školy. Všechna finálová druž-

stva pak dostala zmenšeniny pu-

tovního poháru a účastníci finále 

medaile a různé drobné dárky od 

pořadatelů, především s temati-

kou myslivosti a přírody.  

Zpestřením finále byl vložený 

závod pedagogických doprovo-

dů školních týmů, v němž Pavel 

Klubert vítězstvím doplnil úspěch 

Základní školy Bohumila Hrabala.

Celkově byl další ročník střelec-

ké soutěže ze všech stran hodno-

cen pozitivně – jak pořadateli, tak 

jeho účastníky. Myslivci ocenili na-

příklad kázeň členů školních druž-

stev, ti se zase dozvěděli leccos 

o myslivosti – a někteří překvapili 

docela dobrými znalostmi. Pátý 

ročník putovního poháru se usku-

teční na jaře příštího roku. -jf-

Konečné výsledky – pořadí škol:
1. Základní škola Bohumila Hrabala 610 (461/149)
2. Základní škola Mazurská 573 (423/150)
3. Základní škola Na Slovance  542 (392/150)

Nejlepší jednotlivci ve finále:
1. Filip Martinec (ZŠ Mazurská) 137 (87/50) 
2. Jan Myška (ZŠ Mazurská) 135 (85/50)
3. Natálie Rozumová (ZŠ Bohumila Hrabala) 134 (84/50)
4. Šimon Mazouch (ZŠ Bohumila Hrabala) 133 (83/50)   
5. Jan Ligač (ZŠ Bohumila Hrabala) 131 (82/49)
6. Vít Málek (ZŠ Na Slovance)  127 (77/50)

*  V tabulkách je první číslo celkový nástřel,  
v závorce jsou pak body na sportovní terče a body na lovecké terče.

Finále soutěže se tradičně konalo 
v areálu ZŠ U Školské zahrady

Pohár kapitánovi vítězného týmu 
předal radní Prahy 8 Martin 
Roubíček
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se svojí 
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Nechybělo ani procvičování  
masáže srdce
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Žáci soutěžili v poskytování první pomoci

Zahradní slavnost  
v mateřské škole Štěpničná

Zahrada Grabovy vily se začát-

kem června opět stala místem ko-

nání soutěže v poskytování první 

pomoci. Účastnili se jí žáci všech 

patnácti základních škol zřizova-

ných radnicí Prahy 8.  

Na jedenácti stanovištích si 

soutěžící měli poradit například 

s otevřenou zlomeninou holen-

ní kosti, poraněním po pádu 

z výšky, následky útoku vos, 

popáleninami nebo psím pokou-

sáním. Žáci si vyzkoušeli, jak 

postupovat při resuscitaci a při-

volání první pomoci. „Nedokážu 

si představit, že bychom školní 

osvětu při poskytování první po-

moci nepodporovali. Činíme tak 

dlouhodobě, protože co je dů-

ležitější než záchrana života,‟ 

prohlásil radní pro školství Mar-

tin Roubíček. A jak to dopadlo? 

V kategorii žáků I. stupně zví-

tězilo družstvo ze ZŠ Mazurská, 

v kategorii žáků II. stupně druž-

stvo ze ZŠ Ústavní. -vk

V mateřské škole Štěpničná se 12. června sešly 

téměř všechny děti v doprovodu svých rodičů, 

prarodičů, sourozenců a paních učitelek, aby 

si vychutnaly zahradní slavnost. Celým pro-

gramem provázela zpěvačka Jana Rychterová. 

Uváděla jednotlivé body, pomáhala paní ředitel-

ce i učitelkám s pasováním předškoláků a pře-

devším dětem zpívala oblíbené písničky.

Velmi povedené bylo i vystoupení mažore-

tek, které stejně jako vloni připravila společně 

s dětmi z mateřské školy lektorka Lucie Hlavová 

z dětského centra Fialka i vystoupení dětského 

sboru Osmikvítek pod vedením Ivy Hennové. 

Třída předškolních dětí si připravila hudební 

pásmo s tancem i zpěvem.

Děti i dospělí se během programu občer-

stvovali u stánků se zmrzlinou a limonádou 

a také pod mlhovištěm, které bylo pravidelně 

zapínáno.

Kdo chtěl si na závěr programu mohl zabub-

novat nebo se alespoň do rytmů bubnů zapo-

slouchat, a to pod vedením bubeníka Jana Šus-

tera. Celé akci přihlížel i místostarosta Michal 

Švarc, na organizaci se velkým dílem podílel 

Klub rodičů.

Anna Kolesárová, učitelka MŠ Štěpničná

V Mazurské 
vyrůstají 
matematické 
naděje
V ZŠ Mazurská vyrůstají nejen výbor-

ní sportovci, ale i žáci s velmi dobrými 

znalostmi, které uplatňují v různých vě-

domostních soutěžích. Každý rok se naši 

žáci 2. až 9. třídy zapojují do mezinárodní 

soutěže Matematický klokan. 

V letošním školním roce jsme na Ma-

zurské měli dva velmi úspěšné řešitele, 

a to Filipa Galiče a Michala Surjomartono  

z 5. třídy. V kategorii Klokánek se stali 

vítězi celostátního kola. V této kategorii 

soutěžilo celkem 94 528 dětí, z nichž jen 

121 získalo plný počet bodů a obsadilo  

1. místo. A právě mezi nimi byli i tito dva 

naši žáci.

Dalším velkým úspěchem naší školy 

bylo skvělé umístění v mezinárodním ma-

tematickém semináři Taktik zaměřeném 

na logické myšlení, jehož úlohy žáci naší 

školy každoročně řeší. I v něm byli letošní 

účastníci velice úspěšní. Mezi 318 školami 

Česka a Slovenska jsme obsadili 1. místo.

Všem, kteří se na těchto výsledcích po-

díleli, gratulujeme.

Ivana Hlavsová, ZŠ Mazurská

Jedno ze 
stanovišť 
se věnovalo 
pomoci při 
úrazu hlavy
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Letošní T ballová školní liga zná vítěze

Závěrečným pátým kolem byl 

v červnu zakončen letošní ročník  

T ballové školní ligy Prahy 8. Pro-

jektu, který od roku 2010 pořádá 

MČ Praha 8 ve spolupráci se soft-

balovým klubem Joudrs Praha, se 

letos zúčastnilo 12 základních škol 

a víceletých gymnázií nejen z os-

mého pražského obvodu. Liga se 

hraje ve dvou kategoriích, mladší 

mix pro chlapce a dívky 1. až 5. tříd, 

v kategorii starší dívky se utkávají 

hráčky 6. až 9. tříd základních škol 

a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií. Na softbalových hřištích 

Joudrs při ZŠ Dolákova v Bohnicích 

se tak během jednoho kola sešlo 

i na 180 hráček a hráčů, protože 

některé školy vyslaly do soutěže 

i dvě družstva v jedné kategorii, 

v závěrečném turnaji reprezento-

valy v mladším mixu ZŠ Žernosec-

kou dokonce tři týmy.

„Velmi nás těší, že softbal a jeho 

odnož určená školním dětem, tedy 

T ball, získává rok od roku ve ško-

lách na stále větší oblibě. Jistě 

k tomu přispělo i loňské mistrovství 

Evropy žen, které náš klub pořádal. 

Propagace softbalu na školách se 

neobejde bez nadšených tělocvi-

kářů, kteří své žáky do tajů toho-

to všestranného sportu zasvěcují 

a věnují jim mnoho svého času i ve 

specializovaných kroužcích T ballu. 

Turnaje ligy pak slouží k tomu, aby 

si navzájem v zápasech prověři-

li, co vše již své svěřence naučili. 

A ti se mnohdy stávají členy naše-

ho klubu, takže většina účastníků 

ligy má ve svých družstvech naše 

hráče a hráčky. To přispívá nejen 

k další propagaci softbalu, ale na 

turnajích je k vidění již opravdu 

kvalitní hra a školní týmy hrající 

ligu by se neztratily ani na „profe-

sionálních‟ T ballových turnajích. 

Jsme samozřejmě rádi za podporu 

rozvoje softbalu ze strany vedení 

škol a především ze strany radnice 

Prahy 8,‟ řekl organizátor ligy Petr 

Pospěch z Joudrs.

Poslední kolo zároveň urči-

lo i konečné umístění v letošním 

ročníku ligy v obou kategoriích. 

Velkou radost z umístění svých 

„domácích‟ týmů měla ředitelka 

ZŠ Dolákova Věra Jakešová, kte-

rá na slavnostním vyhlášení vý-

sledků vyjádřila přání, aby mladí 

sportovci v tomto sportu i nadále 

pokračovali, protože se viditel-

ně zlepšují. Všichni účastníci pak 

získali milou pozornost od společ-

nosti SEVT v podobě slevových 

kuponů na nákup školních potřeb. 

„T ballová školní liga Prahy 8 

bude samozřejmě pokračovat 

i v příštím školním roce a věříme, 

že počet zúčastněných škol ještě 

vzroste. Již nyní je počtem účast-

níků největší školní softbalovou 

soutěží v České republice, vzbu-

zuje obdiv v českých odborných 

softbalových kruzích a my tak 

můžeme být na svou osmičkovou 

ligu právem pyšní,‟ dodal radní 

pro školství Martin Roubíček, kte-

rý nejúspěšnější týmy odměnil 

poháry a upomínkovými dárky vě-

novanými MČ Praha 8. -red-

Celkové pořadí  
T ballové ligy
KATEGORIE MLADŠí MIx:
  1. ZŠ Dolákova

  2. ZŠ Lyčkovo nám.

  3. ZŠ Žernosecká 1

  4. ZŠ Fr. Fajtla 1

  5. ZŠ Libčická 1

  6. ZŠ Žernosecká 2

  8. ZŠ Libčická 2

  9. ZŠ Glowackého

  7. ZŠ Fr. Fajtla 2

10. ZŠ Žernosecká 3

KATEGORIE STARŠí DíVKY:
  1. ZŠ Dolákova

  2. ZŠ Na Šutce

  3. ZŠ Glowackého

  4. Gymnázium Ústavní 1

  5. ZŠ Lyčkovo nám.

  6. Gymnázium Litoměřická

  7. Gymnázium Ústavní 2

  8. ZŠ Burešova

  9. ZŠ Špitálská

10. Gymmnázium Čakovice

11. ZŠ Žernosecká 1

Týmům v T ballové lize nechyběla bojovnost

Vítězům ze ZŠ Dolákova pogratuloval i radní Martin Roubíček
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Koráb zve na turnaj plážového  ragby
Sportovní festival Svět na plá-

ži se v loňském roce přemístil 

ze Smíchova do Libně. Svůj do-

mov v Praze 8 našel ve sportov-

ním areálu Na Korábě. Jako každý 

rok probíhá festival poslední ví-

kend v červenci, letos to vychází 

na 26. a 27. 7. 

Organizátoři chtějí každý rok 

posunout tento projekt dopře-

du, a to se i letos díky spolupráci 

s městskou částí Prahy 8 povede. 

Po úpravách hřišť, tribun a zázemí 

je vše připraveno nejen pro letoš-

ní 13. ročník, ale také na kandi-

daturu do prestižního evropského 

okruhu v plážovém ragby, který 

se hraje v Itálii, Portugalsku, Špa-

nělsku, Belgii a Německu. Evrop-

ská Federace plážového ragby 

vysílá na turnaj své komisaře, aby 

posoudili kvalitu organizace, hra-

cích ploch a zázemí. Cílem organi-

zátorů není jen prestižní evropský 

okruh, ale také kandidatura na 

mistrovství Evropy.

 „Chceme evropský šampionát 

do tří let v Praze. Díky pomoci 

městské části areálu Na Korábě 

tam vzniká multifunkční sportov-

ní centrum nejen pro volejbal, ale 

také pro ragby, fotbal a házenou,‟ 

řekl jeden z organizátorů Jiří Skall.

Festival je rozdělen na několik 

turnajů podle sportovní výkon-

nosti, věku a pohlaví. Budou k vi-

dění domácí i zahraniční sportovci 

ze Slovenska, Švýcarska, Němec-

ka, Francie a Belgie.

Elitní turnaj v kontaktním rag-

by je největším tahákem a hraje 

se v mužské i ženské kategorii. 

Loňské vítězství obhajují v mu-

žích Plážový Libovci a v ženách 

The Lazybugs. Bezkontaktní rag-

by na dotek, které hrají smíšené 

týmy mužů a žen, je ideální pro 

začátečníky a diváky. Letos budou 

nově i kategorie dětí a veteránů.

Základem sportovního festiva-

lu Svět na pláži je hra ragby, kte-

rá vznikla v roce 1823 v Anglii. 

(Placená inzerce) (Placená inzerce) (Placená inzerce)

Distribuci  
měsíčníku Osmička
provádí společnost 

V případě, že Vám časopis  
nedošel do schránek,  

nebo jste jej obdrželi pozdě,  
kontaktujte nás  

na e-mailu info@distribucni.cz  
nebo na zelené lince 800 888 558
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Koráb zve na turnaj plážového  ragby
V České republice se hraje tento 

sport od roku 1926 a přivezl ho 

k nám z Francie známý spisovatel 

Ondřej Sekora. Ragby vytváří po-

zitivní sociální a emoční půdu, čímž 

kladně rozvíjí vlastnosti jako odva-

hu, loajalitu, soutěživost, disciplí-

nu a týmovou práci. Ragby čekají 

v následujících dvou letech největší 

akce. V roce 2015 mistrovství svě-

ta v Anglii a v roce 2016 návrat na 

olympijské hry v Riu de Janeiro. -jf-

Více na www.beach.rugby.cz

Loni se turnaj poprvé 
uskutečnil v Libni

Velmi zajímavou 
podívanou nabízejí 
zápasy žen

(Placená inzerce)
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Meteor a Admira se 
zachránily v třetí lize
Derby dvou nejúspěšnějších fot-

balových týmů osmého obvodu 

uvidíme i v příštím ročníku Čes-

ké fotbalové ligy. Obou týmům 

se podařilo zachránit v třetí lize, 

Meteor skončil v osmnáctičlenné 

tabulce desátý, Admira třináctá. 

V dalším ročníku by se měl 

kobyliský klub soustředit pře-

devším na utkání venku. V nich 

získal pouhých devět bodů a byl 

čtvrtý nejhorší. 

„Připravujeme se na každý zá-

pas s tím, že chceme uspět. Bo-

hužel ve venkovních zápasech se 

nám to příliš nedařilo. Nedokážu 

říct, čím to konkrétně je. Musím 

si naše venkovní zápasy znovu 

zanalyzovat a najít řešení, proč 

tomu tak je. Nějaké postřehy již 

máme,‟ řekl trenér fotbalistů 

Admiry Jiří Tesař. Naopak v do-

mácích utkáních Admira ani jed-

nou neprohrála.

Meteor se musel vypořádat 

s velmi špatným vstupem do 

soutěže, kdy po čtyřech kolech 

neměl ani bod. 

„Vstup nováčka do vyšší sou-

těže je vždy těžký. Hráči si mu-

seli zvyknout na mnohem vyšší 

úroveň, než je divize. Úvodní po-

rážky v úvodu soutěže zanechaly 

negativní stopu na psychice na-

šeho mladého týmu,‟ prohlásil 

kouč libeňského klubu František 

Kopač. Oba trenéři avizují, že do 

nového ročníku nepočítají s vý-

raznějšími změnami v kádrech 

svých týmů.  -jf-

Obrovského historického úspěchu dosáhli starší 

dorostenci (U19) fotbalového klubu Meteor Praha 

VIII. Po prvním prohraném barážovém utkání na 

domácí půdě s FK Baník Most 1:3 dokázali v od-

vetě na jeho hřišti zvítězit 3:0 a díky lepšímu 

brankovému rozdílu postoupili do 1. celostátní 

dorostenecké ligy. 

Týmu trenéra Jindřicha Tichaie se tak podařilo 

zúročit náročnou celoroční práci, kterou podpoři-

ly i dosažené výsledky v celém soutěžním ročníku 

2013/2014. V tom příštím si tak budou moci porov-

nat své fotbalové umění s těmi nejlepšími mužstvy 

z celé republiky.

FK Baník Most  0 
FK Meteor Praha VIII 3

Branky: Svozil (p), vlastní, Kasík 

FK Meteor Praha VIII: Moučka – Pilík, Veselý Š, 

Čonka, Hromas, Hosnédl, Šimek, Šmíd, Macek, 

Svozil, Kasík. Střídali: Petřík, Hanek, Leitner, Ku-

kal, Šimon. Trenér: J. Tichai.

Mimo těchto hráčů se na úspěchu mužstva po-

díleli i Ščuka, Veselý T., Houštecký, Pergl, Prejza, 

Nábělek, Hrdina, Oppolzer, Ploc, Nouzák a Kudrlič-

ka. -red-

Libeňský klub vybojoval  
první dorosteneckou ligu

Fotbalové derby Prahy 8 nás bude čekat i letos

Na úspěchy A týmu mužů Meteoru navázali  
i dorostenci. Od podzimu začnou hrát nejvyšší  
českou fotbalovou soutěž. Postup vybojovali  
po senzačním vítězství v Mostu

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Pátý ročník Jarní ligy přípravek skončil
Na hřištích FK Meteor Praha VIII se v jarních 

měsících uskutečnil již 5. ročník „Jarní ligy‟ 

těch nejmenších fotbalových adeptů, tentokrát 

pod patronací společnosti BELSPORT. Ta pro 

účastníky klání připravila ceny a drobné dárky. 

Mužstva, jež ještě nehrají svá soutěžní utkání, 

se utkala vždy v sérii čtyř turnajů v areálech 

Libeň a Bedřichovská. 

V kategorii uspořádané pro ročník 2007 zví-

tězilo mužstvo Dolních Chaber před FAAZ Pra-

ha a FA Praha a u ročníku 2008 dominovalo 

mužstvo Vršovic před FAAZ Praha a Benešo-

vem. 

V žádném případě však na těchto akcích ne-

jde jen o výsledky a body. Svou zaslouženou 

medaili si odnesl každý hráč ze všech 14 zú-

častněných mužstev. Tyto ligy (jarní a podzim-

ní) mají na Meteoru již svou dlouholetou tradici 

a přispívají k usnadnění prvních krůčků těchto 

budoucích fotbalistů. 

Pokud máte i vy chuť přivést svého malého 

fotbalistu nebo fotbalistku ročníků 2007, 2008 

a 2009 k nám do klubu už s téměř 120letou 

tradicí, nebojte se přijít mezi nás. Potřeb-

né kontakty najdete na našich internetových 

stránkách www.fkmeteorpraha.cz. -red-

Mladí fotbalisté Admiry  
se stali mistry české žákovské ligy
Vyhráli poslední mač sezony 

v Chrudimi drtivě 15:1 a teď slaví 

prvenství v České lize žáků. Tygři, 

admiráci kategorie U-13, obsadi-

li první místo v C-skupině. Až za 

nimi skončily naděje prvoligových 

velkoklubů – FC Hradec Králové 

druhý, FC Slovan Liberec třetí, FK 

Mladá Boleslav pátý, FK Baumit 

Jablonec osmý.

Tým vedený Martinem Průšou 

a Jaroslavem Horákem (vedoucí 

Vlaďka Zamrazilová) prohrál pou-

ze dva zápasy - s Hradcem Krá-

lové a Pardubicemi, jinak všechny 

ostatní duely zvládl. Klíčové bylo 

domácí vítězství nad Mladou Bo-

leslaví 5:3, i když Admira prohrá-

vala už 0:3. V celé České lize žáků 

je lepší jen Sparta, která vyhrála 

A-skupinu se ziskem 75 bodů. Ko-

byliští Tygři jich nasbírali 72.

Poměřováno touto optikou by 

se dalo říci, že Admira má dru-

hý nejlepší tým v kategorii kluků 

narozených v roce 2001 v Praze 

a osmi dalších českých krajích.

Snímek zachycuje utkání v Jab-

lonci, kde Admira vyhrála drtivě 

16:3. Pokud čtenáře překvapuje 

vysoký počet branek, je namístě 

uvést, že podle pravidel se hrají 

na dvou menších hřištích dva zá-

pasy (každý ze soupeřů nominuje 

dva týmy). Jejich výsledky se na 

konci sčítají.

Také admiráčtí Vikingové, kluci 

v kategorii U-14, znamenitě re-

prezentovali FK Admira, kobyliský 

fotbal a Prahu 8, když obsadili v C-

-skupině České ligy žáků 3. místo. 

Lepší byli jen Východočeši – vítěz-

ný Hradec Králové a druhé Pardu-

bice. Při navlas shodných vzájem-

ných zápasech s Viktorkou Žižkov 

(1:3, 2:0) rozhodlo o 3. místě ve 

prospěch Admiry lepší skóre. Je to 

nejlepší umístění admiráků v mlá-

dežnických kategoriích na velkém 

hřišti za celou historii existence 

kobyliského klubu.

Při pohledu do tabulek všech 

tří skupin ligy U-14 zjišťujeme, že 

Admira patří do první desítky nej-

lepších týmů v Čechách. Tedy do 

společnosti Sparty, Příbrami, Plz-

ně, Teplic, Slavie a tak dále.

Hráčům i trenérům Ríšovi Lap-

kovi, Martinu Šandovi, Jirkovi 

Vávrovi, Viktoru Marcinčíkovi, 

Láďovi Práglovi i vedoucí Monice 

Sládkové blahopřejeme. A ještě 

jedno poděkování, a to společ-

nosti AAA AUTO za sponzoring 

nových dresů. 

V nich totiž Tygři odehráli 

všechny zápasy České ligy žáků 

a dresy jim zjevně přinesly štěstí 

i úspěch. -api-

Mladí hráči Admiry deklasovali rivaly z Jablonce

Mladí fotbalisté nechali na hřišti vše
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V Bohnicích bude  
softbal světové úrovně
Česká softbalová reprezentace žen se již pil-

ně chystá na nadcházející srpnové mistrovství 

světa v holandském Haarlemu, kam se kvali-

fikovala po skvělém loňském 3. místě na mis-

trovství Evropy hraném v domácím prostředí 

softbalového areálu bohnických Joudrs. Sou-

částí přípravy je i řada zápasů s účastníky svě-

tového klání, které se poprvé v historii usku-

teční na evropské půdě. Jeden z přípravných 

duelů se uskuteční 7. srpna právě „na Joudrs‟ 

a nejen občané Prahy 8 tak budou mít příleži-

tost opět po roce zhlédnout špičkový softbal 

dokonce světové úrovně, což se v českém pro-

středí nestává příliš často. Soupeřem českých 

reprezentantek bude tým Nového Zélandu 

a bude u toho i hráčka Joudrs a nadhazovač-

ka národního týmu Petra Křiklánová, která má 

s novozélandským softbalem bohaté osobní 

zkušenosti. 

Petra na Novém Zélandu působila v letech 

2011 až 2013 a dokonce se s týmem Waitake-

re Bears stala mistryní této nádherné ostrovní 

země. Ví tedy o svých budoucích soupeřkách 

hodně, ve svém týmu měla čtyři současné 

reprezentantky, většinu ostatních hráček no-

vozélandského týmu zná. Ty ostatní hrají v tý-

mech amerických univerzit nebo v Austrálii. 

Na posledním Mistrovství světa 2012 
v Kanadě skončil Nový Zéland na  
12. místě, český tým byl lepší, umístil se 
na 9. příčce. Jak vidíte vyhlídky obou na 
letošním světovém šampionátu?

Oba týmy jsou zhruba na stejné hráčské úrov-

ni. Soupeřky budou určitě silné na pálce, naší 

výhodou je, že známe jejich nadhazovačky. 

Kromě mě totiž na Zélandu působila i další 

hráčka Joudrs a reprezentace Dina Pfeiferová.

Jaký je cíl české reprezentace?
Naším cílem je probojovat se do play-off, tedy 

mezi osm nejlepších týmů. Věřím tomu, že na 

to máme, ale byl by to zároveň i velký úspěch. 

V základní skupině se střetněte právě 
s hráčkami Nového Zélandu. Věříte si na ně?
Toto utkání může být tím pomyslným jazýčkem 

na vahách a může rozhodnout o našem postu-

pu. Ve skupině se střetneme se sedmi týmy 

a Nový Zéland je jedním z těch přijatelných, 

který bychom měli při našich kvalitách porazit.

Je softbal na Zélandu populární?
Patří tam k těm nejoblíbenějším sportům, 

hodně lidí jej hraje rekreačně, jdou si zahrát 

třeba do parku, podobně jako si u nás chodí-

me „čutnout‟ fotbálek. Zajímavostí však je, 

že hráčky jejich národní reprezentace, chtě-

jí-li se zúčastnit světového šampionátu, si 

musí veškeré výlohy hradit samy a často tak 

shánějí své osobní sponzory jak v rodinách 

přátel, tak dokonce třeba oslovují i obyvatele 

čtvrtí, ve kterých bydlí.

Proč by měli lidé přijít na duel s no-
vozélandskou reprezentací?

Uvidí totiž jiné pojetí softbalu, než na jaké jsou 

v Česku zvyklí. 

Soupeř je hodně soutěživý, bude chtít hod-

ně pálit, je to tým světové úrovně, zkrátka 

uvidíme atraktivní softbal. A pro mě je to 

i osobní událost, potkám se s řadou kamará-

dek.

Zveme všechny fanoušky softbalu 7. srpna do 

areálu Joudrs Praha při ZŠ Dolákova v Bohni-

cích. Od 17 hodin uvidíte souboj novozélandské 

reprezentace s týmem Joudrs, od 19.30 hodin 

pak utkání Česká republika vs. Nový Zéland. 

Spolu s Petrou Křiklánovou se v národním dre-

su může objevit až šest hráček z Joudrs, které 

budou chtít na nadcházejícím mistrovství světa 

ve dnech 15.–24. srpna vybojovat pro Českou 

republiku co nejlepší umístění.  -red-

 Soupeř je hodně soutěživý, bude chtít hodně 
pálit, je to tým světové úrovně, zkrátka uvidíme 
atraktivní softbal. A pro mě je to i osobní 
událost, potkám se s řadou kamarádek. Petra Křiklánová má s novozélandským 

softbalem velké zkušenosti

DistribuCi měsíčníku osmička
provádí společnost 

V případě, že Vám časopis nedošel do schránek,  
nebo jste jej obdrželi pozdě, kontaktujte doručovatele  
na e-mailu info@distribucni.cz nebo na zelené lince 800 888 558

(Placená inzerce)
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Sport, inzerce, pozvánky

Pražská junior beachliga je za námi
Druhý ročník oficiální soutěže 

pražského volejbalového svazu 

pro děti a mládež (Pražská juni-

or beachliga) vyvrcholil 7. června 

finálovým turnajem v Beachklubu 

Ládví. V tomto ročníku se usku-

tečnilo osm turnajů v osmi beach-

volejbalových klubech v Praze za 

celkové účasti 442 dětí ve všech 

věkových kategoriích.

Finálového turnaje v Beachklu-

bu Ládví se díky patnácti kurtům 

mohlo zúčastnit 100 družstev pře-

vážně z pražských beachvolejba-

lových klubů a porovnat síly v so-

botním vyhřátém dni. 43 týmů 

dopoledne ve žluté (přehazovaná 

do deseti let) a červené kategorii 

(minibeach do 12 let) a 57 týmů 

odpoledne v zelených (minibeach 

dívek a chlapců do 15 let) a mod-

rých kategoriích (beach dívek 

a chlapců do 19 let) se utkalo o ví-

tězství ve svých kategoriích.

Na tomto finálovém turnaji 

proběhlo vyhlášení nejen vítězů 

samotného turnaje v jednotlivých  

kategoriích, ale hlavně nejlépe 

bodujících hráčů celého letošního 

ročníku Pražské junior beachligy. 

Veškeré výsledky uplynulého roč-

níku naleznete na www.beachli-

ga.cz.

Vrcholem celého dne bylo 

předání putovního poháru nej-

úspěšnějšímu klubu letošní se-

zony a tím se stal Beachclub 

Strahov.  -red- Akce vyvrcholila předáním putovního poháru nejúspěšnějšímu týmu

(Placená inzerce) (Placená inzerce)
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V právním „okénku‟ 
advokátní kanceláře 
Michaely Šafářové se 
budeme věnovat právní 
úpravě řízení o svěření 
nezletilého dítěte do 
péče rodiče, účinné od 
letošního roku.

Obecné pojetí rodinného práva 

zůstává v novém občanském zá-

koníku (dále jen NOZ) nezměně-

no. NOZ navazuje na dosavadní 

právní úpravu, která je vžitá, 

a inspiruje se v ní. NOZ nabývá 

účinnosti 1. ledna 2014, k tomu-

to dni se ruší dosavadní zákon 

č. 94/1963 Sb., o rodině. Soud 

s účinností od 1. ledna může svě-

řit nezletilé dítě do péče jednoho 

z rodičů nebo do střídavé péče, 

nebo do společné péče soud 

může dítě svěřit i do péče jiné 

osoby než rodiče, je-li to potřeb-

né v jeho zájmu. Má-li být poto-

mek svěřen do společné péče, je 

nutné, aby s tím rodiče souhlasi-

li. Je-li řízení o svěření dítěte do 

péče zahajováno na návrh, pak 

by tento návrh měl obsahovat 

zejména označení místně a věc-

ně příslušného soudu, kterému 

je určen, dále řádné označení 

účastníků takového řízení (ob-

vykle jím bývá otec, matka, ne-

zletilé dítě) a vlastní pojmenová-

ní tohoto návrhu. 

Soudu musí být z návrhu jas-

ně patrno, co navrhovatel žádá, 

čeho se domáhá, navrhovatel 

musí uvést rozhodné skutečnosti, 

navrhnout k nim důkazy, popsat 

aktuální stav a zejména musí 

uvést, jakého rozhodnutí se navr-

hovatel domáhá, tedy komu a do 

jaké péče má být nezletilé dítě 

svěřeno a jaké výživné má být 

druhému z rodičů případně urče-

no. Soud tímto návrhem na vydá-

ní rozhodnutí není vázán, je však 

nutné jej uvést. Nezletilé dítě se 

vzhledem ke svému věku nemůže 

samo u soudu v tomto řízení za-

stupovat, z tohoto důvodu je mu 

soudem ustanoven opatrovník, 

jenž jej v řízení zastupuje a chrá-

ní jeho zájmy. Tímto opatrovní-

kem většinou bývá Úřad příslušné 

městské části Prahy, v níž má dítě 

trvalé bydliště. Nezletilé dítě ne-

může být v daném řízení zastupo-

váno žádným z rodičů, a to z dů-

vodu kolize zájmů. V rámci řízení 

o svěření provádí soud zpravidla 

účastnické výslechy obou rodičů 

za účelem zjištění rodinných po-

měrů a správného vyhodnocení 

celé situace. Osobní účast rodičů 

při tomto řízení je tak téměř po-

vinná. V rámci důkazního řízení 

se může provádět dále i důkaz 

lékařskými zprávami ošetřujících 

lékařů dětí, listinnými důkazy, 

výpověďmi osob blízkých či ro-

dinných příslušníků či v krajním 

případě i výslechem nezletilého 

dítěte, je-li to vhodné vzhledem 

k jeho věku.

Při rozhodování o svěření dí-

těte do péče soud rozhoduje tak, 

aby rozhodnutí odpovídalo zá-

jmu dítěte, nikoli jen zájmu ro-

dičů, na což rodiče často během 

soudního řízení zapomínají. Soud 

vezme v úvahu, který z rodičů 

o něj dosud řádně pečoval a řád-

ně dbal o jeho citovou, rozumo-

vou a mravní výchovu, jakož i to, 

u kterého z rodičů má lepší před-

poklady zdravého a úspěšného 

vývoje. Nemůže-li o dítě osobně 

pečovat žádný z rodičů ani po-

ručník, může ho soud svěřit do 

osobní péče jiného člověka, tzv. 

pečující osoby. Nejčastěji půjde 

o přechodná řešení, v nichž rodi-

če nemohou dočasně o potomka 

pečovat. Dítě má v tomto případě 

nárok na výživné. Pěstoun nemá 

nárok na dávky pěstounské péče. 

Podle NOZ má soud právo nařídit 

ústavní výchovu jen jako nezbyt-

né opatření. 

Nedostatečné bytové poměry 

nebo majetkové poměry rodičů 

dítěte nebo osob, kterým bylo 

dítě svěřeno do péče, nemohou 

být samy o sobě důvodem pro 

rozhodnutí soudu o ústavní vý-

chově. Řízení o svěření nezletilé-

ho dítěte do péče je osvobozeno 

od soudních poplatků. Návrh na 

zahájení tohoto řízení může podat 

matka, otec či jinak zainteresova-

ná osoba sama. Z hlediska pra-

xe však máme za osvědčené, že 

správně, řádně a se všemi nále-

žitostmi podaný návrh může toto 

řízení značně zkrátit a případně 

i průběh samotného řízení zjed-

nodušit a účastníkům tak situaci 

ulehčit.

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.: 
724 784 302. 

Příště se v našem právním 
okénku zaměříme na výživné.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

Poradna, inzerce

(Placená inzerce) (Placená inzerce)
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Poradna

JAK SE SPRAVUJE ČR?

Místní  
příslušnost
V posledních číslech Osmičky jsme pro-

bírali úplné elektronické podání. Dnes-

ka si povíme něco o místní příslušnosti. 

Termín místní nebo věcná příslušnost 

se občas objevuje v médiích. O co jde? 

Věcná příslušnost znamená, co přísluš-

ný úřad podle zákona řeší. Většinou se 

to pozná z názvu úřadu. Na stavebním 

úřadě nikdo nebude chtít zapsat živnost 

a obráceně. V justici je to trochu složi-

tější, protože v příslušných zákonech je 

dáno, který soud nebo státní zastupitel-

ství jaké trestní činy žaluje a soudí. Něco 

jiného řeší okresní soud a něco jiného 

krajský nebo vrchní soud.

Místní příslušnost u úřadů zname-

ná, že je dáno území, kde úřad působí. 

Jinak řečeno, stavební úřad v Kolíně 

nemůže vydat stavební povolení pro 

stavbu v Praze 8.

Místní příslušnost pro občana je 

v podstatě příslušnost k úřadu podle 

bydliště, sídla firmy nebo kde mám 

chalupu. Ještě zhruba před deseti lety 

platilo, že když člověk potřeboval něco 

vyřídit na úřadě, tak musel na úřad 

v místě, kde měl trvalé bydliště. Ob-

čanku, pas, živnostenský list, staveb-

ní povolení a další vše v místě bydli-

ště nebo v místě sídla firmy. Realizací 

projektů e-governmentu došlo k tomu, 

že již u celé řady jednání nemusím jít 

na úřad v místě bydliště a mohu na-

vštívit ten nejbližší. Například jednání 

s živnostenským úřadem, žádost o ob-

čanku. O občanku lze v současnosti 

požádat kdekoli, kde tento doklad vy-

dávají a mohu i určit místo, kde si ji 

vyzvednu. Cílem je maximum jednání 

s úřady dostat z místní příslušnosti 

a lidem šetřit čas. A tím jsme se do-

stali k minulému tématu, tedy úplnému 

elektronickému podání. 

Na závěr bych chtěl popřát všem 

čtenářům příjemnou a slunečnou do-

volenou. Příště si něco povíme o peně-

zích z Evropské unie.

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Každý motorista by se měl v souvislosti s novým 

občanským zákoníkem zamyslet nad svým po-

vinným ručením a zvolit vhodné takzvané limity. 

„Zejména často jezdící řidič by vždy měl zvolit 

vyšší limity plnění, tedy toho, co za něj pojiš-

ťovna zaplatí. Stokoruna či dvě ročně navíc za 

jistotu určitě není moc,” uvedl pro Osmičku člen 

výkonného výboru Sekce pojištění vozidel Čes-

ké asociace pojišťoven a ředitel pojištění moto-

rových vozidel Kooperativy Václav Runštuk.

Kolik pojišťovna vlastně za viníka  
nehody zaplatí z povinného ručení?  
Veškeré škody?
Záleží na tom, jaký produkt povinného ruče-

ní klient zvolí. Jinými slovy, kolik peněz za něj 

v případě nehody jeho pojišťovna zaplatí. Jsme 

přesvědčeni, že zákonné minimum 35 milionů 

za škody na zdraví a za případná úmrtí nemusí 

stačit. Dvojnásob to platí pro ty, kteří tráví za 

volantem více času a najezdí hodně kilometrů 

nebo jezdí do zahraničí. Musíte uvážit, že někte-

rým mladým poškozeným bude pojišťovna platit 

třeba i několik desetiletí. 

Od 1. ledna se výrazně zvyšuje  
odškodnění za škody na zdraví. Uvědomují 
si řidiči, že to, co za ně pojišťovny  
poškozeným zaplatí, nemusí stačit?
Zatím ne. Přitom podle nového občanského zá-

koníku výrazně vzrostou výplaty poškozeným, 

ale i jejich blízkým. Určitě by si klienti vybírající 

povinné ručení měli zvolit vyšší limity toho, co 

za ně pojišťovna zaplatí.

Jak při výběru nejlépe postupovat? 
Ideální je, když si klient nastaví pojištění přesně 

podle svých potřeb. Například motorista jezdící 

většinou na venkově, případně i v blízkosti lesa, 

se bude určitě lépe cítit s připojištěním srážky 

se zvířetem. To si může dokonce ještě rozšířit 

o pojištění poškození vozu zvířetem, tedy i pro 

případ, že by mu zvířata například poškodila 

elektroinstalaci. Motoristovi jezdícímu hlavně 

po Praze zase spíše hrozí vykradení vozu, pro-

to si ke svému povinnému ručení může sjednat 

i pojištění zavazadel. Klient by se měl zamys-

let i nad nabídkou asistenčních služeb – hradí 

pojišťovna záměnu paliva? Zaplatí odtah vozidla 

při poruše? Doveze palivo, když dojde? To jsou 

praktické věci, které mohou pomoci. 

Jaké další služby  
si klient v povinném  
ručení může koupit?
Povinné ručení již není jen produktem, ze kte-

rého se hradí újmy způsobené na majetku či 

zdraví třetí osoby. Již několik let se pojišťovny 

snaží ho doplnit o nové produkty, ze kterých je 

možné uhradit i škody vzniklé na vašem voze 

– například rozbitá skla, poškození vozu zvěří 

nebo například krupobitím. Proto je vhodné vý-

běru správného pojištění věnovat trochu času.     

Co mám dělat v případě nehody,  
kam mám volat?   

Pamatujte, že každá dobrá pojišťovna vám 

v případě nehody zajistí vlastní asistenční služ-

bu, která se o vás a poškozené vozidlo posta-

rá. Její číslo je ideální hned si uložit do mobi-

lu. Na tuto možnost bohužel mnoho motoristů 

při stresu po nehodě zapomíná. To je voda na 

mlýn nehodových společností, které operují  na 

frekventovaných silnicích a dálnicích. Postižené-

mu řidiči okamžitě a „zdarma‟ nabídnou svou 

pomoc. Podpisem plné moci ve prospěch této 

společnosti se řidič vozidla prakticky stává jejím 

rukojmím. Většinou totiž na místě události řidič 

nemá dostatek času pročíst si podmínky spolu-

práce a ani není v takovém psychickém stavu, 

aby odhalil třeba nesmyslné smluvní pokuty za 

vypovězení smlouvy a tak dále. Rozčarování při-

chází, když nehodová společnost tyto služby vy-

účtuje. Rovněž provedené opravy často neod-

povídají účtovanému rozsahu a kvalitě. Přitom 

nové produkty pojišťoven naprosto eliminují 

nabídku takovýchto společností. -vk-

OBČANSKý ZáKONíK:

Nároky poškozených  
na silnicích výrazně vzrostou
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Jubilea

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

Děkujeme.

KVěTEN 2014

n  Manželé Olga 
a Zdislav 
Šulcovi 
oslavili 
v květnu 
diamantovou 
svatbu. 
Gratulujeme! 
 
 

n  Manželé Eva a Jaroslav Voblizovi 
oslavili v květnu 50. let výročí.

ČERVENEC 2014

n  Dne 14. července 2014 oslaví manželé 
Renata a Vratislav Skokánkovi zlatou 
svatbu. Hodně zdraví, štěstí a lásky 
do dalších společných let jim přeje syn 
Lubor s rodinou.

n  Paní Tonička Kramaričová rozená  
15. července 1919, oslaví životní 
jubileum 95 let. Hodně zdraví 
a pohody přejí Musilovi a všichni bývalí 
spolupracovníci a sousedé. 

n  Dne 24. července oslaví zlatou svatbu 
manželé Petr a Květoslava Střelkovi. 
Hodně krásných chvil na společné cestě 
životem přejí děti s vnoučaty. 

Výročí

Nově narozené děti

PROSINEC 2013

Soukup Petr 

LEDEN 2014

Janoušek Jiří

Vacková Kristýna

ÚNOR 2014

Drobný Michael

Kozohorská Eliška 

Mužíková Sofie 

Modesto Lukáš 

Staňkovská Anna 

BŘEZEN 2014

Adamcová Sandra 

Budiš Oliver 

Čihák Matyáš

Drábová Kristýna 

Chejstovská Aneta

Chochola Ondřej 

Mikešová Jolana 

Stružková Kamila

Stojnić Marie

Rasocha Jan

DUBEN 2014 

Vilímek Michal 

KVěTEN 2014

Kosková Adéla 

Lusk Jonáš 

Pošta Martin

Ušelová Nella 

Vinklář Filip

Valek Ondřej

Zigo Johana

ČERVEN 2014

Polanská Markéta

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 (snadné)

79 5

1 74 9

5 7

7 5 6 1

4 3 2

9 5 4 3

6 2

5 41 8

7 98

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla:  
Seminář o osobní bezpečnosti

Výherci, kteří obdrží publikaci „Divadlo Kámen 1998–2012”, knihu o 15leté 
historii divadla s mnoha scénáři, fotografiemi, názory a recenzemi, jsou: 
Kamila Hušnerová (Praha 8), Jitka Pelikánová (Praha 8), Jiří Vališ (Praha 8), 
Dana Trytová (Praha 8) a Veronika Čuchalová (Praha 2).

Správné znění tajenky z červencového čísla nám zašlete  
nejpozději 31. července 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 permanentní VIP vstupenku  
na Karlínské filmové léto 2014  
(platí pro dvě osoby na všechna 
představení). Karlínské filmové léto probíhá 
až do 13. září 2014 v Letním kině Regina, 
Hybešova 10, Praha 8-Karlín.
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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.

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

HODINOVý MANŽEL. Drobné 
i větší opravy a řemeslnické práce 
v domácnosti. Precizně.  
Tel.: 737 272 779.

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

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

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. 

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.

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

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. 

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   

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. 

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

SOUKROMé LEKCE ANGLIČTINY 
A NěMČINY. Tel.: 739 677 891. 

KOUPíM FELICII.  
Tel.: 602 123 253. 

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

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 apod. 
a dát čas na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013.

TRUHLáŘ S PRAxí nabízí 
výrobu i menšího nábytku, výrobu 
a montáže kuchyňských 
linek, pergol, plotů, či různé opravy 
na chatě, v domácnosti, 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.

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

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

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 

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

OTEVŘENA NOVá PRODEJNA 
RUSSKI SPECIALITY. Najdete 
nás v ul. Olštýnská 607 vedle OC 
Krakov. Náš sortiment je alkohol, 
kaviár, mléčné a masné výrobky, 
ryby, sušenky a další potraviny. 
Tel.: 776 837 273.

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

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

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

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). 

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.

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

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.

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

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. 

HLEDáM BYT KE KOUPI, 2+1, 
3+1. Volejte. Tel.: 739 486 488.

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

REVIZE ELEKTRO, elektroinstalací, 
spotřebičů a hromosvodů.  
Tel.: 732 935 215.

MLADý LéKAŘ nekuřák hledá 
pronájem bytu v Praze.  
Tel.: 777 749 085.

www.strechyjarnov.cz LEHKé 
STŘEŠNí KRYTINY – komplet. 
Tel.: 605 350 665.

KáCENí A ŘEZ rizikových stromů 
stromolezeckou technikou.  
Tel.: 606 527 091. 
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STOMATOLOGICKá ORDINACE  
přijme nové pacienty. MUDr. Jitka 
Forejtová, Tišická 396/1, Praha 8. 
Tel.: 233 555 555. 

PEDIKÚRA, masáže nohou.  
Tel.: 774 877 972.

ÚKLIDOVé PRáCE, ŽEHLENí, 
hlídání dětí. Tel.: 774 877 972.

VYMěNíME BYT 3+kk  
(OV, stavba z roku 2006) v ulici 
Wichterlova za větší byt/dům ve 
stejné oblasti (Nad Mazankou, 
Slovanka) plus doplatek. RK 
nevolat. Tel 775 011 747.

HLEDáM DLOUHODOBý 
podnájem bez spolubydlící 
v celkové ceně do 10 000 Kč 
měsíčně, nejlépe v oblasti Ládví, 
Kobylisy, Střížkov, Prosek.  
E-mail: anramona@yahoo.com 
nebo SMS na 775 011 747.

ŽEHLíME ZA VáS včetně dopravy. 
Tel.: 608 221 626. Žehlení plus. 

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

ZEDNICKé, obkladačské práce, 
malířské a sádrokartonářské.  
Mob.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

ÚČETNICTVí KOMPLET i BD 
a SVJ. Tel.: 724 006 880,  
Štěrbová J.

MYTí OKEN, ČIŠTěNí  
koberců a čalouněného nábytku. 
Tel.: 604 711 750.

HLEDáM MENŠí BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. nebo větší do  
15 tis. vč. pop., tel.: 603 257 202.

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

HLEDáME ASISTENTKU  
ŘEDITELE na částečný nebo 
plný úvazek. Kancelář v Praze 8. 
Požadujeme: PC, středně pokročilá  
znalost AJ nebo NJ. Reprezentativní 
vystupování, zkušeností na asis-
tentské pozici. Polština výhodou. 
Posílat CV pouze e-mailem:  
ostapenko.tmcz@gmail.com

HLEDáM BYT KE KOUPI, 2+1, 
3+1. Volejte. Tel.: 739 486 488.

VYUČUJI FRANCOUZŠTINU.  
Tel.: 736 410 919.

HLEDáM MENŠí BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. nebo větší do  
15 tis. vč. pop., tel. 603 257 202.

VýUKA ANGLIČTINY 
a matematiky ZŠ, SŠ a VŠ,  
jitka.vachtova.cz

PRONAJMU GARáŽ ul. 
Čumpelíkova. Tel.: 603 887 643.

ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVY. Zjištění závad i u pa-
nelových bytů. Výměny rozvaděčů, 
kabelů, jističů, připojení sporáků, 
myček, bojlerů, ohřívačů vody. 
Elměry, revize. Tel.: 608 278 778. 

PRODEJ 3+1, DV, 62 m2, 
Burešova, P-8 Ládví, zv.přízemí, 
cena 2 190 000 Kč, vč. anuity,  
tel.: 733 691 144. 

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

VYMěNíM DRV. BYT v dobrém 
stavu o vel. 1+1, 43,7m2 v Karlíně 
blízko tram. zastávky Křižíkova za 
větší byt před privatizací nebo v dv.
vl. Jen Praha 8. Tel.: 733 212 493.

HLEDáM VOLNé MíSTO 
v kuchyni, nejlépe škola, školka. 
Mám dlouholetou praxi a baví mne 
vařit. Nejlépe v okolí Praha 8.  
Tel.: 731 229 168.

VEŠKERé MALíŘSKé 
A LAKýRNICKé PRáCE,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy – s tímto inzerátem letní 
sleva 10 %. Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

AJ – DYSLEKTICI, ZŠ, SŠ, 
REPARáTY. I víkendy a prázdniny. 
15 min – 50 Kč. Tel.: 604 870 222.

PASPORT STAVBY A PROJEKTY 
RD. Tel.: 608 038 122.

!! VYKLíZENí STěHOVáNí!! 
Vyklízíme byty, sklepy, domy, 
pozůstalosti atd. Odvoz starého 
nábytku a i jiných nepotřebných 
věcí z domácností i zahrady na 
skládku. Tel.: 773 484 056.

NOVá ZUBNí ORDINACE !!! 
příjímá pacienty Tišická 396/1, 
Praha 8. Tel.: 721 609 409,  
Info@healthy-smile.cz

MOHU DOPORUČIT PANí NA 
OPATROVáNí seniorky. Spolehlivě 
se starala o mou těžce nemocnou 
matku. Tel.: 724 744 970.

KOUPíM BYT V PRAZE  
v DV nebo OV za přijatelnou cenu. 
Platím hotově, záloha možná.  
Tel.: 773 222 514.

KRáLíKY, VAJíČKA, MáK, 
OŘECHY. Tel.: 723 266 481.

HLEDáM PANí NA PRAVIDELNý 
ÚKLID v domku Ládví.  
Tel.: 777 633 199.

PRONAJMU GARáŽ  
Pha 8 Karlín. Tel.: 723 266 481.

PRONAJMU GARáŽ  
Pha 9 Kyje. Tel.: 723 266 481.

HLEDáME BYT 2+1  
ve starší zástavbě, ne panel. A jen 
v Kobylisích. Tel.: 720 551 258, 
606 283 111.

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

CHIROREIKI – KYVADLO. 
Nabízím služby: čištění, léčení, 
odblokování těla a minulých životů, 
odstranění návyků, atd.  
Tel.: 604 618 274.

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
 
HODINOVý MANŽEL  
– řemeslné práce v domácnosti.  
Tel.: 774 908 240.
 
SERVIS PC PRO PRAHU 8.  
Tel.: 604 552 758.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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