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dovoluji si vás oslovit s novoročním přáním dobrého 
a šťastného roku. Každý Nový rok si mnozí z nás přejí, 
aby ten další rok byl něčím krásnější, pozoruhodnější, 
jednoduše lepší. Dáváme si zkrátka novoroční přání. 
Vždy, když nastane tento čas, vzpomenu si na citát 
Ivo Jahelky z jednoho jeho koncertu z doby 
těsně po revoluci v roce 1989. Tehdy řekl: 
„Tento rok bude průměrný. Horší než ten, 
co byl, a lepší než ten, co bude.“ Přeji vám 
nejen jménem svým, ale s dovolením 
i jménem všech, kteří pro vás pracují na 
Úřadu Městské části Prahy 8, do nového 
roku, aby byl rok 2015 průměrný, ale 
aby se do budoucna ta znaménka 
otočila. Tedy abychom všichni zažili 
lepší rok než ten minulý a těšili se na 
ten další, ještě lepší. 

V roce 2015, do kterého vstupujeme, 
nás čeká řada výročí historických událostí, se 
kterými se pojí i Praha 8 a její vlastní historie. 
Například uplyne 70 let od roku 1945, kdy 
skončila druhá světová válka a proběhlo Pražské 
povstání. Zásadní průběh tohoto povstání byl na 
území Prahy 8. Oslavíme i půlkulaté 55. narozeniny 
od roku 1960, kdy vznikla Praha 8 sloučením 
původní Prahy 8 s dalšími částmi města. V roce 
1850 byl uveden do provozu Karlínský viadukt, 
stavbu řídil Ing. Alois Negrelli, po kterém byl 
most také pojmenován. V roce 2015 se po 
165 letech snad dočká i patřičné opravy. Řada 
z nás si pak třeba nenechá ujít 40. festival loutkářů 
v Divadle Karla Hackera.

Přeji vám pohodu a klid nejen při čtení  
této Osmičky, ale i v celém tomto roce. 

Fórum

 6  Jaký je podle vás největší problém 
Prahy 8 a jak přispějete  
k jeho řešení?

Bezpečnost

 8  Internetové stránky radnice 
nabízejí novou sekci řešící 
bezpečnost

Životní prostředí

 10  Kompletní seznam rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů

Zdravotní a sociální péče

 12  Nabídka obou  
Center aktivizačních programů 
pro seniory

 16  Děti zavítaly do domova seniorů 
a rozdávaly dobrou náladu

Kultura

 20  Lidé si mohli vybrat z bohaté 
nabídky předvánočních akcí

 22  Kobyliský kněz Jan Vývoda  
oslavil v plné síle své jubileum 

Školství

 25  Základní škola Ústavní  
si připomněla čtyřicet let  
své činnosti

 27  Žáci ze ZŠ Burešova mají  
na výběr pestrou škálu projektů

Sport

 33  Do Karlína míří  
významný šachový turnaj  

Co najdete v čísle:

Roman Petrus 
starosta MČ Praha 8
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Noví členové vedení radnice Prahy 8
Městská část Praha 8 má od konce loňského listopadu nové složení rady.  
V tomto vydání Osmičky představujeme polovinu jejích členů.

Petr Vilgus
40 let 
zástupce starosty
Gesce: strategický rozvoj obce, 
místní agenda 21, bezmotoro-
vá doprava, památková péče
Děti: jedna dcera, dva synové
Vzdělání: Bc. a Mg.A. na Institu-
tu tvůrčí fotografie Slezské uni-
verzity v Opavě v oboru tvůrčí 
fotografie a teorie umění Ph.D. 
na Filmové a televizní fakultě 
Akademie múzických umění 
v Praze v oboru dějiny středoev-
ropské fotografie a umění
Dosavadní praxe: Pracoval jako 
živnostník v oblasti reportážní 
fotografie a grafické úpravy 
knih, byl zástupcem šéfredak-
tora časopisu FOTO. Dlou-
hodobě vyučoval na Střední 
průmyslové škole grafické, pů-
sobil jako externí pedagog na 
Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, přednáší na Institutu 
tvůrčí fotografie Slezské univer-
zity. Zastupitelem Městské části 
Praha 8 za Stranu zelených je 
od roku 2006.
Koníčky, záliby: Fotografování 
a dějiny tohoto oboru, městská 
cyklistika, listování historic-
kými časopisy, výlety do měst 
celého světa
Co chci ve své fuknci dosáh-
nout: Mým cílem je otevřít 
upřímný dialog mezi úřadem, 
politiky a občany o dlouho-
dobém směřování Prahy 8. 
Územní rozvoj, péče o památ-
ky, rozvoj dopravy i investiční 
priority by měly vycházet 
z potřeb našich obyvatel. Mi-
nulé vedení obce toto nedělalo 
a pomníkem pomýleného 
přístupu tehdejší koalice k vo-
ličům je novostavba radnice 
na Palmovce. Chci podpořit 
rozvoj veřejné, pěší a cyklis-
tické dopravy, bezbariérovou 
a bezpečnou Prahu 8. Budu 
všem občanům naší městské 
části vděčný, pokud přijmou 
pozvánku ke spolupráci na této 
vizi. 

Roman Petrus 
36 let  
starosta
Gesce: bezpečnost a veřejný 
pořádek, územní rozvoj, infor-
matika, hospodářská správa, 
sociální věci a národnostní 
menšiny
Osmička je pro mne srdeční 
záležitost. Je to úžasné spojení 
starých částí Prahy s novými. 
Je to město ve městě a na  
počet obyvatel jde o sedmé 
největší město v České repub-
lice, větší než osm krajských 
měst. Ze své působnosti proto 
budu nejvíce vyzdvihovat 
územní rozvoj, protože Pra- 
ha 8 by měla začít využívat 
svých předností a rozvíjet se. 
Protože mezi úkoly starosty 
patří i starost o chod úřadu, 
který vykonává řadu základ-
ních služeb pro obyvatele, 
budu dbát na to, aby tyto 
služby byly co nejkvalitnější. 
V neposlední řadě bych byl 
rád, abychom se na Praze 8 
cítili bezpečnější, což považuji 
za nikdy nekončící práci. Budu 
rád za všechny vaše podněty. 

Alena Borhyová 
57 let  
zástupkyně starosty
Praha 8 je pro mě domovem. 
Mým cílem je, aby život, který 
tu společně žijeme, byl naplně-
ný a spokojený. Zodpovídám za 
oblasti kultury, sportu a mláde-
že, seniorů a zdravotnictví, pro 
které chci jasný program uce-
lené koncepce kultury včetně 
rozvoje turistického ruchu. 
Významná je pro mne 
mezigenerační a genderová 
komunikace, proto podpořím 
zavedené, ale i nové volno-
časové akce a projekty pro 
veřejnost, které pozitivně 
ovlivňují soužití seniorů, rodin 
s dětmi a hendikepovaných. 
Prioritou je také zajištění kva-
litní pohotovostní péče a první 
pomoci. Jsem si vědoma, 
že jsem byla zvolena, abych 
pomohla zlepšit kvalitu života 
v našem obvodě, proto bych 
si přála, aby se lidé nebáli se 
mnou komunikovat a sdíleli 
své nápady a podněty, protože 
pouze společnou cestou to 
dokážeme. 

PhDr. Ing.  
Matěj Fichtner, MBA
30 let 
neuvolněný zástupce starosty  
pro audit, finance a organizační 
rozvoj Úřadu Městské části  
Praha 8
Rodinný stav: svobodný
Vzdělání: UK Bratislava 2011, 
VŠEM Praha 2010, PA ČR Praha 
2009, TF ČZU Praha 2009, UO 
Brno 2006
Dosavadní praxe:  předseda 
hnutí ANO v Praze 8 a místo-
předseda hnutí ANO v Praze 
(od 2012), poslanec PSP ČR. Od 
roku 2010 člen zastupitelstva 
MČ Praha 8. Dříve pracoval 
v analytických funkcích ve 
státním i soukromém sektoru 
a v Armádě České republiky. 
Koníčky, záliby: šachy, hudba, 
sport, práce
Co bych chtěl ve své funkci 
dokázat: Městskou část jsme 
přebrali v rozkladu. Například 
každý rok musí Praha 8 prodat 
vlastní majetek v hodnotě  
300 milionů korun, aby 
pokryla své provozní výdaje. 
Společným cílem koalice ANO, 
ČSSD a SZ je proto ozdravit 
finanční stav městské části. 
Zároveň se hodláme zabývat 
problémy, které byly dlou-
hodobě ignorovány. Bude to 
znamenat diskontinuitu, která 
se nutně nemusí zamlouvat 
všem, kterým současný stav 
vyhovoval, ale která je napros-
to nezbytná. První výsledky už 
máme – zakázali jsme všechny 
hrací automaty na území Pra-
hy 8, což předchozí politická 
reprezentace nebyla schopna 
zařídit.

  Nová Rada MČ Praha 8  
má osm členů.  
Starostou se stal Roman Petrus.
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Nově zvolení zastupitelé osmé městské části 
schválili na svém prvním zasedání materiál, po-
dle něhož městská část požádá zastupitelstvo 
hlavního města o  změnu vyhlášky stanovují-
cí místa a čas, na kterých lze provozovat loterie 
a jiné podobné hry a to tak, aby na celém úze-
mí Prahy 8 bylo zakázáno provozování výher-
ních automatů. 

„Jedná se o  historický okamžik. Stačila jen 
změna zastupitelů, aby se Praha 8 dočkala nu-
lové tolerance hazardu,“ uvedl během předkla-
du materiálu zástupce starosty Matěj Fichtner. 
„Chceme, aby změna proběhla v co nejkratším 
termínu,“ dodal.  -hš-

Hrací automaty

Praha 8 půjde cestou  
nulové tolerance hazardu

karlínské náměstí

Zastupitelé 
schválili revitalizaci
Projekt revitalizace Karlínského náměstí má 
zelenou. Rozhodli o tom zastupitelé na svém 
prosincovém zasedání. Předpokládané ná-
klady jsou zhruba 52 milionů korun a budou 
z přibližně 80 procent pokryty z dotace zís-
kané z  Operačního programu Praha – Kon-
kurenceschopnost. S úpravami se začne na 
začátku letošního roku. Revitalizace by měla 
navrátit parku jeho historickou podobu. 

Zastupitelstvo také schválilo návrh již dří-
ve sjednané privatizace dvou bytových domů 
v Karlíně (ulice Peckova a Sokolovská) a jed-
noho v Libni (ulice Sokolovská).  -ap-  Na území osmého obvodu by mělo být zakázáno 

provozování výherních automatů.
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Hnutí ano

Městskou část 
chceme spravovat 
ve prospěch občanů
Dvacet let vlády ODS v Praze 8 se podepsalo na 
všech oblastech činnosti Městské části Praha 8 – 
od nesmyslných investic typu výstavby budovy 
radnice Nová Palmovka za 1,4 miliardy, jejíž ná-
vratnost je v nedohlednu, přes neochotu rázně 
řešit vysoký počet heren, až po personálně roz-
bujelý úřad. Bez nadsázky lze říci, že jsme měst-
skou část přebrali v rozkladu. 

Největším problémem je však finanční říze-
ní. Městská část dlouhodobě dostává každý rok 
pravidelné příjmy ve výši zhruba 400 milio-
nů korun, se kterými hospodaří. Pod vedením 
ODS však narostly výdaje na běžný provoz úřa-
du z 388 milionů v roce 2000 až na 700 milionů 
v roce 2014. To znamená, že každý rok musí Pra-
ha 8 prodat vlastní majetek v hodnotě 300 milio-
nů korun, aby pokryla své provozní výdaje. Ptáte 
se, jak je to možné? Já také. 

Možnou odpověď najdeme na příkladu měst-
ské akciovky Centrum Palmovka. Měsíční mzdo-
vé náklady na zástupce politických stran (členy 
představenstva a dozorčí rady) za listopad 2014 
byly 372 tisíc korun, zatímco měsíční mzdové 
náklady na všechny ostatní zaměstnance byly  
64 tisíc korun. 

Hnutí ANO se s koaličními partnery snaží  
problémy postupně řešit a stejně jako na vládní 
úrovni chceme městskou část spravovat jako  
řádní hospodáři a ve prospěch občanů. Do měst-
ské akciové společnosti pošleme důkladný eko-
nomicko-právní audit, hrací automaty jsme  
hned na ustavujícím zastupitelstvu zakázali a  
od 1. ledna je v úřadu provedena reorganizace, 
která sníží počet zaměstnanců při zachování slu-
žeb občanům. Ne každému se pochopitelně tako-
vé změny zamlouvají, zvláště ne těm, kteří měli 
z nepořádku prospěch. Jsou ale nezbytné, aby tu 
chtěly žít i naše děti. 

ods praHa 8

Hlavním problémem 
je nenasytná  
koalice 
Od 26. listopadu vládne radnici koalice ANO-
-ČSSD-SZ-KSČM. I když je zatím „u vesla“ něco 
přes měsíc, ukazuje se, že hlavním problémem se 
stala hlavně ona. Již z prvních rozhodnutí plyne, 
že k šetření se rozhodně nechystá. 

Již od počátku si tato koalice schválila historic-
ky nevídaný počet placených funkcionářů (15!), 
přičemž i placený předseda komise pobírá velmi 
pěkný plat ve výši 48 tisíc korun. Radní samozřej-
mě víc. Personální obsazení zatím vzbuzuje oba-
vy, že jde o trafiky pro poslušné, než o fundované 
odborníky. 

Placené místo předsedy komise pro bezpečnost 
obdržel pan komunista Nagovský, který za totality 
sloužil u Pohraniční stráže, což neopomíjí dodnes 
velebit na stránkách www.pohranicnik.blogspot.
cz. Tento zasloužilý „péesák“ na otázku, jak si 
představuje budoucí koncepci bezpečnosti v Pra- 
ze 8, odpověděl, že hodlá využít svých dlouhole-
tých zkušeností. To jednoho opravdu zamrazí…

První příklad nekompetentnosti již máme. Le-
tos se nekonalo každoroční vánoční těšení v Boh-
nicích, které pořádali farníci ve spolupráci s rad-
nicí. Podle vysvětlení nových radních za to může 
stará rada, což je bohužel lež. Ve skutečnosti se 
noví radní nepokusili s pořadateli ani jednat. A to 
máme pro oblast kultury hned dvě placené politič-
ky z ANO.

Nová rada pak zahájila personální čistku Úřadu 
MČ Praha 8. To bude samozřejmě znamenat dal-
ší obrovské výdaje a navíc radnice přijde o mno-
ho odborníků, kteří své práci rozuměli a byli často 
v denním kontaktu s občany Prahy 8. Pokud bu-
dou nahrazeni podobně odborně zdatnými lidmi, 
jako jsou ti, kteří považují radnici za dobyté území, 
mají se obyvatelé Prahy 8 opravdu na co těšit.

Občanští demokraté budou jako druhá nejsil-
nější strana tvrdou a důslednou opozicí, která se 
bude snažit maximálně mírnit výstřelky této koali-
ce podepřené komunisty. 

Přeji všem občanům Pra-
hy 8 pevné zdraví a štěstí 
v roce 2015.

top 09 praHa 8

Acta, non  
verba – činy,  
ne slova!
Praha 8 potřebuje dlouhodobou vizi, a to přede-
vším v územním rozvoji, bezpečnosti ale i ve finan-
cování. Tu TOP 09 Praha 8 vždy přinášela. V našem 
volebním programu, ale i dle reálných činů posled-
ních čtyř let, to je ostatně vidět. 

Zvelebili jsme prostředí, ve kterém my všichni ži-
jeme. Po čtyřech letech je to zcela jiná Praha 8, než 
jaká byla dříve: máme opraveny desítky kilomet-
rů chodníků, nově revitalizované parky, podařilo 
se nám získat 45 milionů korun na opravu Karlín-
ského náměstí z evropských fondů, zrekonstruo-
vali a zateplili jsme naprostou většinu škol, máme 
nová a moderní dětská hřiště. Podařilo se několika 
tisícům obyvatel Prahy 8 umožnit bydlet ve svém, 
a to za podmínek, které nebyly nevýhodné jak pro 
občany, tak pro městskou část.  

To vše se povedlo, aniž bychom Prahu 8 zadlu-
žili. Naopak! Prahu 8 jsme od všech dluhů očis-
tili a předali ji nové koalici složené z hnutí ANO, 
ČSSD, Strany zelených a podporovanou KSČM ve 
skvělé kondici a bez jediné koruny dluhu. 

Nová koalice nyní bude dozajista kritizovat vše, 
co předchozí vedení zařídilo nebo naplánovalo. 
Ostatně to jsme mohli zažít na ustavujícím jednání 
zastupitelstva koncem listopadu, kdy byly staženy 
téměř všechny, včas a dle zákona navržené materi-
ály, které připravila minulá rada. Hrozilo, že Pra- 
ha 8 tak díky tomu přijde bezmála o 100 milionů 
korun na evropských dotacích nebo že se zastaví 
prodej posledních bytových domů v Karlíně. 

Jsem rád, že noví radní zmoudřeli, a na druhém 
jednání některé námi připravené materiály byly na-
konec předloženy a schváleny. I tak jsme ale přišli 
o téměř 50 milionů korun z evropských fondů kvů-
li tomu, že nová koalice zastavila opravy tří mateř-
ských škol, Gerontologického centra a zrušila plá-
nované zateplení a opravu Kulturního domu Ládví. 
Škoda těchto prostředků a především škoda toho, 
že tyto budovy nebudou v dohledné době oprave-
ny, ač si to velmi zaslouží.

Závěrem přeji všem čte-
nářům bezstarostné vykro-
čení do nového roku 2015, 
pevné zdraví, spokojenost 
a osobní i pracovní úspě-
chy.  

Matěj Fichtner
zástupce starosty  

MČ Praha 8 za ANO

Ondřej Gros
zastupitel MČ Praha 8  

za ODS

Tomáš Slabihoudek
zastupitel MČ Praha 8  

za TOP 09

fÓrum V této rubrice najdete názory zástupců stran  
zvolených do Zastupitelstva MČ Praha 8.  
Každý měsíc postupně jedna z nich vybere otázku,  
na kterou odpovídají i ostatní.
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Čssd

Nejde jen o jeden, 
ale o celý balík 
problémů
Minulé pravicové vedení praktikovalo mno-
há pro nás nepřijatelná opatření, která vyústila 
v četné problémy, s nimiž se budeme ještě dlou-
ho potýkat. Na jedné straně docházelo k veřej-
ností oceňovaným krokům, jako je výstavba dět-
ských hřišť, zkvalitňování institucí věnujících se 
sociální problematice či mnohá opatření v rám-
ci školství. Na druhé straně byly tyto pozitivní 
kroky využívány k mediálnímu zastiňování mno-
hých postupů a opatření, která byla podle naše-
ho názoru zcela špatná a přispěla k současnému 
neutěšenému stavu naší městské části a četným 
budoucím rizikům. 

Mezi hlavní problémy patří rozprodaný ma-
jetek městské části a do velké míry utracené fi-
nanční prostředky za tyto transakce bez jakékoli 
odpovídající kompenzace v podobě nemovitos-
tí, které ponesou potřebný zisk. Velkým problé-
mem je také celková kvalitativní nevyrovnanost 
jednotlivých částí Prahy 8. Extrémními přípa-
dy jsou zcela zanedbané území dolní Libně či vý-
stavba předražené radnice. Předchozí koalice se 
příliš věnovala nákupům drahého kamerového 
vybavení na úkor strážníků či se zuby nehty brá-
nila úplnému zrušení výherních hracích automa-
tů. Mnohé projekty byly navíc schvalovány bez 
předchozí diskuze s občany. 

Řešením stávajícího neutěšeného stavu je za-
vedení zcela odlišného a komplexního přístupu, 
který dlouhodobě stabilizuje rozpočet a bude se 
vyrovnaně věnovat nejen jednotlivým programo-
vým oblastem, ale také konkrétním částem Pra-
hy 8. Bude nutné odpovídajícím způsobem ře-
šit problematiku všech „kostlivců“, které již nyní 
na úřadu nacházíme. V rámci celého volební-
ho období chceme také mnohem lépe komuniko-
vat s občany a s vedením Magistrátu hl. m. Prahy 
ohledně jednotlivých nemovitostí. Cílem bu-
dou takové majetkové přesuny, které zajistí lep-
ší propojenost, péči a pro-
stupnost celého území naší 
městské části. 

ksČm

O problémech víme 
a spolupracujeme 
na jejich řešení
Vážení spoluobčané, budu se snažit držet dneš-
ního tématu, a to i přestože jste článků na po-
dobná témata četli za poslední dobu mnoho. 
Hlavně během předvolební kampaně toho bylo 
přetřásáno tolik, že občan byl zahlcen kvantem 
proklamací a slibů.

KSČM na Praze 8 ví o mnoha problémech. 
I když asi tím „největším problémem“ naší MČ 
byla pravicová rada, jež „vládla“ do listopadu 
2014. Za ní stojí např. nevyrovnané hospodaře-
ní MČ, kdy se za poslední roky výdaje radnice vy-
šplhaly k astronomickým výšinám a žilo se tak-
zvaně na dluh (bohužel ten dluh musíme zaplatit 
my a ne ti, co ho vytvořili). Ve spolupráci se sou-
časnou koalicí hledáme položky, na kterých uše-
třit, aby rozpočty na další roky nebyly tak defi-
citní. Dalším příkladem arogance moci bývalé 
pravicové rady je megalomanská výstavba nové 
radnice na Palmovce. Cena převyšující jednu mi-
liardu korun mluví sama za sebe. Špatná je i do-
prava a to i ta „v klidu“, připomínám zmatené 
vydávání parkovacích kartiček, které dnes vy-
užijeme jen jako záložku nebo škrabku na sníh. 
Mnoho obyvatel naší MČ trápil problém heren. 
Tento problém už byl naštěstí vyřešen na prvním 
ustanovujícím zastupitelstvu, kde i díky hlasům 
KSČM bylo schváleno usnesení, jež navrhuje ma-
gistrátu HMP zrušení heren na celém území MČ 
Praha 8 (pravicové strany o rušení heren nechtě-
ly během minulého volebního období ani slyšet).

KSČM by ráda rozvířila diskuzi nad „nový-
mi“ tématy, jež trápí nemalé procento obyvatel 
Prahy 8. Jedním z takových problémů je i podo-
mní prodej, nebo spíše podomní prodejci. Mno-
ho našich spoluobčanů bylo napáleno či dokonce 
okradeno. A v neposlední řadě se zastupitelé za 
KSČM budou snažit prosadit snížení nájemného 
v obecních bytech. Chceme, aby bydlet v „obec-
ním“ nebylo luxusem.

Na závěr mi dovolte po-
přát vám mnoho dobré-
ho a spoustu úspěchů v no-
vém roce 2015. 

osmiČka sobě

Jak pootevřít 
libeňské politické 
akvárium
Každého z nás napadl jiný problém, ale všechny 
mají stejný kořen: zastupitelé se odnaučili zastu-
povat a lidé si odvykli od nich něco speciálního 
očekávat. Tím vznikla dnešní mentalita libeňské-
ho politického akvária. 

Jen v něm mohlo někoho napadnout, že nej-
lepší utracení miliardy korun, kterou nemáme, 
je výstavba nové radnice, kterou nepotřebujeme. 
Kdyby tehdejší rada, která „Novou Palmovku“ 
prosadila, musela přesvědčit nikoli 45 tehdej-
ších zastupitelů, ale 45 náhodných kolemjdou-
cích, nikdy by nápad neprošel. Přemýšlením, co 
s nevýhodnými smlouvami a jak budovu rozum-
ně využít, chtě nechtě strávíme část příštích čtyř 
let v zastupitelstvu.

Jen v prostředí téhož akvária se mohla tak roz-
bujet kultura utajování. Ani většina zastupitelů 
neviděla do hospodaření městských firem. Lidé 
zvenčí už vůbec ne: občanské sdružení 8jinak se 
dodnes soudí o poskytnutí informací od městské 
a.s. Centrum Palmovka. I my, když jsme v minu-
losti žádali zpřístupnění dokumentů k pokutě 
pro Prahu 8 od antimonopolního úřadu, jsme je 
dostali pečlivě vyzmizíkované.

Naše uskupení vzniklo proto, abychom to 
změnili. Kolega Jan Červenka navrhuje zveřejňo-
vat všechny materiály pro zastupitelstvo (dnes 
to dělá kolegyně Vlaďka Vojtíšková na stránkách 
Osmičky sobě) a zápisy z komisí a výborů. Kole-
ga Robert Studený připomíná, že radnice se tolik 
starala o novou radnici, až se zapomněla starat 
o díry v silnicích (ta před Velkou skálou je zvlášť 
výživná).

Proto chceme první středu v měsíci zavést den 
volného setkání občanů s radou (i bez objedná-
ní) a časopis Osmička navrhujeme víc otevřít ob-
čanům. Zveřejnili jsme své e-maily, aby se na nás 
mohli lidé obracet. Hodláme hlídat současnou 
radu a prověřovat dědictví po té staré. Jako nově 
příchozí máme výhodu: 
víme, jaká je voda mimo 
akvárium. 

Vít Céza
zastupitel MČ Praha 8  

za ČSSD

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8  

za KSČM

Tomáš Němeček
zastupitel MČ Praha 8  

za sdružení Osmička sobě

Jaký je podle vás největší problém  
Prahy 8 a jak přispějete k jeho řešení?
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strana zelenýcH

Enormní výdaje 
a absence 
transparentních 
pravidel

Praha 8 měla doposud skoro dvojnásobné pro-
vozní výdaje, než činily její příjmy (investiční vý-
daje do tohoto propočtu ani nezahrnuji, ty scho-
dek dále výrazně zvyšují). Schodek hospodaření 
pokrývala radnice prodejem městských bytů 
v rámci privatizace. Krom toho peníze utráce-
la velmi netransparentním způsobem – otevřená 
výběrová řízení využívala málo, mnohem častě-
ji používala výjimky umožňované zákonem o ve-
řejných zakázkách a zakázky zadávala řízeními, 
která s sebou nesou vysoký korupční potenciál. 
Snad největší ostudou je uzavření smlouvy s Me-
trostav Development a.s. na výstavbu a dvaceti-
letý provoz nové radnice „Centrum Palmovka“, 
u kterého bylo Úřadem pro ochranu hospodář-
ské soutěže shledáno mnoho správních deliktů 
a městské části udělena pokuta 450 tisíc korun.  

Do budoucna nám situaci komplikují již uza-
vřené a obtížně vypověditelné smlouvy. Naše 
možnosti ještě může posoudit právní analýza. 
Mnohé neduhy však již začínáme odstraňovat. 
A jak k tomu přispívám? Kontroluji hospodaře-
ní obce z pozice předsedkyně finančního výboru 
zastupitelstva. Zároveň do mých kompetencí pa-
tří snižování korupčních rizik a zavádění trans-
parentních pravidel hospodaření. Příkladem: 
nově se v Praze 8 rodí přísnější pravidla zadává-
ní veřejných zakázek, která jdou nad rámec mi-
nimálních požadavků definovaných zákonem. 
Tato pravidla sama o sobě mohou Praze 8 při-
nést značné finanční úspory – snižují totiž riziko 
uzavírání předražených smluv. Dobrý hospodář 
by si také měl udělat přehled v prioritách, na co 
vlastně potřebuje vydávat peníze. Doposud chy-
bí například dlouhodobý výhled oprav bytových 
domů ve vlastnictví Prahy 8. Místo abychom 
dávali peníze na to nejpotřebnější, tak možná 
opravujeme a investujeme čistě nahodile. Ráda 
bych se o vznik podobných výhledů oprav a in-
vestic zasadila. 

Eliška Vejchodská
zastupitelka MČ Praha 8  

za Stranu zelených

fórum bezpeČnost

Po několika týdnech příprav, shromažďová-
ní dat a testování byla osmou městskou částí 
veřejnosti zpřístupněna „nová“ oblast webo-
vých stránek „Bezpečnost“. Nově koncipova-
ná oblast webových stránek by měla nabíd-
nout komplexnější a širší informace z oblasti 
bezpečnosti a krizových situací. Projekt nové 
vedení radnice převzalo po předchozí radě 
a bude ho teprve vyhodnocovat. 

Zásadním a obohacujícím prvkem jsou nově 
vytvořené mapové aplikace krizového říze-
ní včetně mapy rozmístění veřejných kamer 
v Praze. Občané by zde měli najít veškeré in-
formace, které se týkají bezpečnosti a krizové-
ho řízení.

Interaktivní mapy krizového řízení jsou 
zaměřeny na oblasti „Povodně“, „Ochra-
na obyvatelstva“, „Integrovaný záchran-
ný systém“ a  „Bezpečná Osmička“. Každá 
z  nich obsahuje volitelné vrstvy s  možnos-
tí vyhledání trasy mezi zvolenými místy.  
V mapě „Ochrana obyvatelstva“ je tak napří-
klad možné dohledat nejbližší kryt a  trasu 
k  němu. Povodňová mapa umožňuje vyhle-

dávání oblastí podle ohrožení různými stup-
ni povodní či rozvrstvení záplavových území. 
V  rámci mapy o  Záchranném integrovaném 
systému je zase možné zjistit jednotlivé adre-
sy složek ZIS a jejich obvody. 

Mapová aplikace s  veřejnými kamera-
mi znázorňuje umístění jednotlivých kamer 
v rámci celé Prahy spolu s možností zobrazit si 
aktuální situaci v konkrétní lokalitě. � -hš-

Webové stránky „Bezpečnost“ zahrnují 
kromě aktivních aplikací i statické 
stránky s praktickými informacemi.  
Jedná se o dalších pět podoblastí:
  Aktuality z bezpečnosti
  Informace pro občany  

(například popis sirén, povodňový plán,  
zákony a vyhlášky atd.)
  Bezpečnost a pořádek  

(například údaje o projektu  
Bezpečná Osmička či o předcházení  
majetkové trestní činnosti)
  Co dělat v mimořádných situacích
  Krizové řízení

internet

Web Prahy 8 má „novou“  
oblast o bezpečnosti 

Webové stránky nabízejí  
i povodňovou mapu

 

Fo
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doprava / pozvánky

Další zastávky na znamení
Kobylisy mají další tramvajové zastávky na znamení. Od 22. prosince 
se tento režim nově týká linek 10 a 53 v zastávkách Kyselova a Štěpničná  
(na snímku). Na znamení již fungují Střelničná a Vozovna Kobylisy směrem 
do centra. V těchto zastávkách není nutné při viditelném čekání na 
nástupišti na tramvaj mávat, řidič zastaví vždy, když se na zastávce někdo 
nachází. Před výstupem je nutné stisknout tlačítko poptávkového ovládání 
dveří (tramvaje bez těchto tlačítek musí zastavit vždy i v zastávkách  
na znamení).  -red-

Foto: verpa
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životní prostředí

Dolejškova x U Slovanky 6. 1. 13.00–17.00

Dolákova x Hackerova x Kusého 6. 1. 14.00–18.00

Libišská (parkoviště) 6. 1. 15.00–19.00

Drahorádova 7. 1. 13.00–17.00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 7. 1. 14.00–18.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 7. 1. 15.00–19.00

Štěpničná (parkoviště) 8. 1. 13.00–17.00

Trojská x Nad Trojou 8. 1. 14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická 8. 1. 15.00–19.00

Tanvaldská (proti domu č. 1) 9. 1.  13.00–17.00

Třeboradická x Košťálkova 9. 1. 14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála 10. 1. 8.00–12.00

Uzavřená 10. 1. 9.00–13.00

Pakoměřická x Březiněveská 10. 1. 10.00–14.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 12. 1. 13.00–17.00

Burešova 12. 1. 14.00–18.00

Křivenická x Čimická 12. 1. 15.00–19.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 13. 1. 13.00–17.00

Pekařova x Jestřebická 13. 1. 14.00–18.00

Burešova 13. 1. 15.00–19.00

Dolákova x Hackerova x Kusého 14. 1. 13.00–17.00

Lindavská 14. 1. 14.00–18.00

Fořtova x Do Údolí 14. 1. 15.00–19.00

Dolejškova x U Slovanky 15. 1. 13.00–17.00

Gdaňská x Toruňská 15. 1. 14.00–18.00

Havlínova x Pohnertova 16. 1. 13.00–17.00

Havránkova x Šimůnkova 16. 1. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 17. 1. 8.00–12.00

Hnězdenská x Olštýnská 17. 1. 9.00–13.00

Janečkova 17. 1. 10.00–14.00

Jirsíkova x Malého 19. 1. 13.00–17.00

K Mlýnu x Chorušická 19. 1. 14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická 19. 1. 15.00–19.00

Kandertova  x Lindnerova 20. 1. 13.00–17.00

Lindavská 20. 1. 14.00–18.00

Ke Stírce x Na Stírce 21. 1. 13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 21. 1. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 21. 1. 15.00–19.00

Šimůnkova (slepý konec) 22. 1. 13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 22. 1. 14.00–18.00

Křivenická x Čimická 23. 1. 13.00–17.00

Stejskalova x U Rokytky 23. 1. 13.00–17.00

U Pekařky 23. 1. 14.00–18.00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 24. 1. 9.00–13.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 24. 1. 10.00–14.00

V Zahradách x Na Sypkém 26. 1. 13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64) 26. 1. 14.00–18.00

Korycanská x K Ládví 26. 1. 15.00–19.00

Valčíkova x Na Truhlářce 27. 1. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) 27. 1. 14.00–18.00

Braunerova x Konšelská 27. 1. 15.00–19.00

Kubišova 
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna) 28. 1. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 28. 1. 14.00–18.00
Kurkova (parkoviště) 29. 1. 13.00–17.00
Drahorádova 29. 1. 14.00–18.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 29. 1. 15.00–19.00
Libišská (parkoviště) 30. 1. 13.00–17.00
Chaberská x Líbeznická 30. 1. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 31. 1. 8.00–12.00
Křivenická x Čimická 31. 1. 9.00–13.00
Lindavská 31. 1. 10.00–14.00
Kašparovo náměstí 2. 2. 13.00–17.00
Ke Stírce x Na Stírce 2. 2. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická 2. 2. 15.00–19.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 3. 2. 13.00–17.00
Lindavská 3. 2. 14.00–18.00
Korycanská x K Ládví 3. 2. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 5. 2.  13.00–17.00
Kubíkova (u DD) 5. 2. 14.00–18.00
Kubišova
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna) 5. 2. 15.00–19.00
Pekařova x Jestřebická 6. 2. 13.00–17.00
Kurkova (parkoviště) 6. 2. 14.00–18.00
Libišská (parkoviště) 6. 2. 15.00–19.00
Mazurská (u trafostanice) 7. 2. 8.00–12.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 7. 2. 9.00–13.00
Mlazická 7. 2.  10.00–14.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 9. 2.  13.00–17.00
Modřínová x Javorová 9. 2.  14.00–18.00
Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 9. 2. 15.00–19.00

velkoobjemové kontejnery
Místo Datum Čas 
  přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas 
  přistavení 
  a odvozu

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

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří ?
Rozhodně NE:  
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.

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.
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Pečlivější a  současně cenově výhod-
nější údržba chodníků. Asi tak by se ve 
stručnosti mohlo označit rozhodnutí 
vedení radnice osmého obvodu. 

Radní již vyhlásili nový 
termín pro výběrové říze-
ní probíhající veřejné za-
kázky na zabezpečení 
zimní údržby chodníků 
ve správě MČ Praha 8 na 
letošní rok. 

Dodavatel bude vy-
brán na základě nejniž-
ší nabídnuté ceny, kterou 
tvoří položky za odklíze-
ní sněhu, posypání ploch, ruční odklí-
zení sněhu a úklid chodníků po posy-
pu. Veřejná zakázka počítá s téměř 17 
hektary udržované plochy. Do uzavře-

ní výběrového řízení bude úklid probí-
hat podle původních pravidel.

Vedení radnice hodlá najít dodava-
tele, který se bude starat o schůdnost 

chodníků s  maximál-
ní péčí a  odpovědností. 
Zároveň předpokládá, 
že výběrové řízení bude 
cestou ke snížení ceny za 
tyto služby.

Nová koalice v  Pra-
ze 8, která je slože-
na z ANO, ČSSD a Stra-
ny zelených, usiluje  
o  zlepšení dlouhodo-

bě zanedbané údržby veřejných pro-
stranství. 

Zároveň je jejím cílem snížení ná-
kladů na běžný provoz úřadu. � -hš-

zimní údržba cHodníků 

Výběrové řízení by mělo přinést úsporu

  Radní si od vyhlášeného tendru slibují  
i vyšší kvalitu zimní údržby chodníků

Cílem je najít 
dodavatele, který 

se bude starat 
o schůdnost 

chodníků 
s maximální péčí 
a odpovědností.
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pondělí
  8:00–8:50; 9:00–9:50
Školička PC a internetu – 
začátečníci (vede Ing. M. Vítková), 
přihlašování v CAP

  9:00–12:00
Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů 
(vede R. Svobodová)

  9:00–9:50
Ruština – Co v učebnici nebylo 
(vede Mgr. L. Bodláková)      

  9:00–12:30
Stolní tenis – hraje se v tělocvičně 
Dětského klubu Ďáblík, 
Taussigova 1172/1  
(vedou J. Pavel, O. Šínová)

  9:30–12:00
Nordic walking pro méně zdatné 
(vede H. Šandová), sraz před katas-
trálním úřadem, metro C Kobylisy

  10:00–10:50
Francouzština zábavným 
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)

  10:00–10:50; 11:00–11:50
Školička PC a internetu – 
pokročilí (vede Ing. M. Vítková), 
přihlašování v CAP

  10:00–11:30; 11:30–13:00
Angličtina „Enjoying English“  
– konverzace pro pokročilé I., II. 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

  10:00–11:00
Cvičení na židlích  
(vede Z. Pilařová)

  11:00–11:50
Language Titbits  
– jazykové lahůdky z angličtiny  
(vede PhDr. J. Sukopová) 

  13:00–16:00
Přístup na internet  

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

  13:00–14:20
Angličtina – začátečníci  
(vede P. Aksamítová)

  14:30–15:50
Angličtina – mírně pokročilí 
(vede P. Aksamítová)

Úterý
  8:00–12:00
Přístup na internet   

  8:00–8:50
Angličtina pro středně pokročilé 
+ také Business English  
(vede Ing. P. Vondráček,  
lektor Agentury Educo)  

  9:00–9:50
Angličtina konverzační metodou 
+ písně s kytarou „mírně pokroči-
lí“ (vede Ing. P. Vondráček)   

  9:00–12:30
Stolní tenis – hraje se v tělocvičně 
Dětského klubu Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vedou  
M. Bílek, J. Holada) – pokročilí

  9:30–11:30
Dramaticko-recitační kroužek 
(vedou M. Adámková a Z. Poková)

  9:30–10:30
Orientální tanec pro seniory 
(vede K. Horáková)

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

  10:00–11:30
Německý jazyk – mírně pokročilí 
(vede Ing. J. Bartoš)

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

  12:45–13:45
Školička PC a internetu – 
začátečníci (vede D. Formanová), 
přihlašování v CAP

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

  14:00–14:30
Přístup na internet

  14:00–16:00
Taneční terapie  
(vede R. Šamšová)

  16:00–17:00
Zdravotní cvičení a terapie 
tancem – kromě 1. a 2. úterý 
v měsíci  (vede J. Matějková)

Středa
  8:00–12:00
Přístup na internet

  9:00–9:50; 10:00–10:50
Trénink paměti  
(vede Bc. A. Novotná)

  8:30–9:20
Anglický jazyk  
pro mírně pokročilé I.  
(vede Ing. H. Soukupová)   

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

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

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

  11:00–11:50
Německý jazyk pro pokročilé 
(vede PhDr. P. Augusta) 

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

  13:00–14:30
Přístup na internet

  13:00–14:20
Německý jazyk pro radost   
(vede R. Šimonovská)

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

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

  14:30–16:00
Německá konverzace pro 
pokročilé (vede E. Solničková) 

  14:30–15:20; 15:30–16:20 
Školička PC  
a internetu – začátečníci  
(vede RNDr. E. Tomková), 
přihlašování v CAP

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

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

  8:00–11:00
Přístup na internet 

  9:00–12:30
Stolní tenis – hraje se  
v tělocvičně Dětského klubu 
Ďáblík, Taussigova 1172/1  
(vedou V. Soušková,  
H. Špatenková) 

  9:30–12:00
Nordic walking pro zdatné  
(vede M. Carbochová),  
sraz před katastrálním  
úřadem, metro C Kobylisy

  9:30–10:50
Italština pro začátečníky  
(vede J. Kříž)

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

  10:00–10:50
Anglická konverzace pro 
pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)

  10:00–10:50
Německý jazyk pro začátečníky 
(vede L. Lengál)

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

  11:00–11:50
Školička PC a internetu – 
začátečníci (vede L. Lengál), 
přihlašování v CAP

  11:10–12:00
Anglický jazyk pro mírně 
pokročilé II.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

  13:00–14:30
Přístup na internet

  13:30–15:00
Španělský jazyk – mírně pokročilí 
(vede Ing. F. Máčaj)

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

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

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

  8:00–12:00
Přístup na internet

  9:00–12:30
Stolní tenis – hraje se v tělocvičně 
Dětského klubu Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vedou  
J. Dvořák, T. Pavlovský), pokročilí 

  9:00–10:00
Cvičení na židlích 

  9:00–12:00
Arteterapie – četba světové 
literatury (vede R. Svobodová)

  10:00–11:00
Posilování paměti  
(vede PhDr. M. Holá) 

  11:00–12:00
Psychologická poradna (vede 
PhDr. M. Holá) – pro objednané

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

centrum aktivizaČnícH programů

Program CAP Burešova
Nyní  

můžete využít  
pro telefonický  
kontakt s CAP  

Burešova i nové  
mobilní číslo:  
777 300 113
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uPozornění
Zde uvádíme nově otevřené 
kurzy, do kterých stále 
přijímáme přihlášky:

 „Jak si dopisovat v angličtině“ 
– nový kurz A. Stanislavčíka, který 
vás v něm naučí, jak vyřizovat ko-
respondenci v anglickém jazyce. 
Určeno pokročilejším. Zájemci se 
mohou hlásit v kanceláři CAP.

 Připravujeme také kurz angličti-
ny pro prarodiče s vnoučaty, který 
povede Ing. P. Vondráček. Využijte 
možnosti mezigeneračního se-
tkávání seniorů a dětí spojeného 
s výukou AJ. Přihlášky a další infor-
mace získáte v kanceláři CAP.  

sPeciální: 
  6. 1. od 9:00
Kroužek šikovných rukou – 
uháčkujeme si chňapky – doneste 
si svoje háčky, v přednáškovém 
sále CAP v 1. patře, pod vedením 
Mgr. M. Neckářové. 

  6. 1. od 13:00
Individuální lékové poradenství 
pod vedením farmaceutů ústav-
ní lékárny IKEM – jak správně 
užívat léky, konzultace možných 
nežádoucích účinků a vzájemné-
ho ovlivňování léků mezi sebou 
(je potřeba se předem objednat 
na tel. čísle 283 881 848 nebo 
osobně v kanceláři CAP) 

  12. 1. od 14:00
Cyklus „Příroda, člověk, krajina“ 
– komentovaná projekce filmů 
z Ekofilmu 2014 s úvodním 
slovem RNDr. M. Štulce. 
V přednáškovém sále CAP  
v 1. patře. Vstup volný.

  13. 1. od 9:00
Tvořivá dílnička „papírová 
krajka“ – v přednáškovém sále 
CAP v 1. patře, pod vedením  
D. Zemanové

  13. 1. od 13:00
Patchworková dílnička  
Mgr. S. Kyselové – v přednáško-
vém sále CAP v 1. patře. 

  19. 1. od 13:00
Výtvarná dílnička  
Mgr. V. Ludkové – v přednáško-
vém sále CAP v 1. patře

  19. 1. od 14:00
Hudební odpoledne  
s M. Beranovou a kol. – v klubov-
ně v přízemí DPS Burešova

  20. 1. od 9:00
Tvořivá dílnička „paličkování“  
– v přednáškovém sále CAP  
v 1. patře, pod vedením  
D. Zemanové. Herdule,  
paličky a materiál vlastní.

  20. 1. od 13:00
Korálková dílnička „zvonek“ – 
v přednáškovém sále CAP  
v 1. patře, pod vedením V. Urba-
nové, přihlašování v CAP nutné

  22. 1. od 13:30
Dechová a relaxační cvičení 
vycházející z čínské medicíny 
– V. část – vede Ing. A. Čupová, 
terapeutka alternativní medicíny. 
V přednáškovém sále CAP  
v 1. patře.

  26. 1. od 14:00
Cyklus „Příroda, člověk, krajina“ 
– komentovaná projekce filmů 
z Ekofilmu 2014 s úvodním 
slovem RNDr. M. Štulce. 
V přednáškovém sále CAP  
v 1. patře. Vstup volný.

  27. 1. od 7:50
Výlet do Kutné Hory s možností 
prohlídku chrámu sv. Barbory 
a galerie GASK – sraz v 7:50 hod.  
na nástupišti bus 381 Háje 

  27. 1. od 10:00
„Imprese světla“ – další díl 
z přednáškového cyklu  
R. Svobodové, v přednáškovém 
sále CAP v 1. patře

  28. 1. od 13:30
Procházka po Praze s průvodkyní 
pí Barešovou – čas a místo 
srazu bude včas upřesněno. 
Přihlašování v CAP nutné. 

  29. 1. od 14:00
Beseda s P. J. Brtníkem o roli 
církve v dnešním světě – 
společné zamyšlení nad 
dokumentem II. vatikánského 
koncilu „Gaudium et Spes“ 
(Radost a naděje), v relaxační 
místnosti CAP 

  2. 2. od 12:00
Malování mandal  
s V. Urbanovou – v přednáškovém 
sále CAP v 1. patře. Materiál vlast-
ní. Přihlášení předem nutné.

  3. 2. od 9:00
Kroužek šikovných rukou 
– doneste si svoje háčky, 
v přednáškovém sále CAP  
v 1. patře, pod vedením  
Mgr. M. Neckářové. 

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů 
Burešova 1151/12 
tel.: 283 881 848, 777 300 113
e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz

leden
2015

Cvičení pod širým nebem
Cvičení pod širým nebem se v zimním období přesouvá 
do vnitřních prostor a mění se i harmonogram. Prosíme 
účastníky cvičení, aby si s sebou do sálů nosili čistou 
sportovní obuv na přezutí, ručník a dostatek tekutin. Dále 
prosíme o včasný příchod. Kapacita cvičení je omezena, 
na lekce je nutno se dopředu přihlašovat nejlépe osobně, 
e-mailem nebo telefonicky.

Kontakty:  
tel.: 603 352 834, e-mail: pavla.aksa@gmail.com

termíny:

  Pondělky: 
10.00–11.00 hodin v KD Krakov, sraz vždy 9.45 hod. na vrátnici  
(nechodit k sálům)

  Úterky: 
klub Ďáblík Taussigova 1, dva termíny:  
1. termín 13.00–14.00 hod., 2. termín 14.15–15.15 hod.

  Středy: 
9.30–10.30 klub Karlík Kollárova 6

  Čtvrtky: 
12.00–13.00 KD Krakov,  
sraz vždy 11.45 hod. na vrátnici (nechodit k sálům)
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Všichni návštěvníci s členským 
průkazem jsou oprávněni 
využívat programy v obou 
centrech, stejně tak novým 
zájemcům z řad seniorů 
a osob se zdravotním postiže-
ním z Prahy 8 rádi vystavíme 
průkaz na obou místech.

pondělí
 8:00–12.00
Přístup na internet  

 8:00–8:50
Anglický jazyk pro začátečníky 
(vede L. Lengál) 

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

 9:00–9:50
Anglický jazyk  
pro mírně pokročilé  
(vede Mgr. D. Setváková)  

 10:00–10:50
Anglický jazyk  
– konverzace pro pokročilé  
(vede S. Patejdl) – 19. 1.

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

 11:00–11:50
Španělský jazyk pro začátečníky 
(vede PhDr. O. Macíková) 

 11:45–13:30
Stolní tenis (vede J. Mrázek)

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

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

 13:45–14:45
Relaxační cvičení motivované 
jógou (vede E. Parma)

 14:00–16:00
Tvořivá dílnička  
(vede L. Němcová) – 26. 1.

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

 8:30–9:30
Školička PC a internetu – 
začátečníci (vede L. Lengál)

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

 9:30–12:00
Nordic walking  
(vede S. Činátlová) – sraz  
na Mazurské před centrem CAP

 10:00–10:50
Anglický jazyk pro začátečníky 
(vede L. Lengál)  
– liché týdny: 13. 1. a 27. 1.

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

 11:00–12:30
Tvořivá dílna  
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)  
– liché týdny: 13. 1. a 27. 1.

 11:45–13:30
Stolní tenis pro pokročilé  
(vede J. Hájek)

 13:00–14:00
Italský jazyk pro začátečníky 
(vede E. Hyklová)

 13:00–15:00
Sociální poradenství  
(vedou sociální pracovnice OÚSS)  
– liché týdny: 13. 1. a 27. 1.

 13:00–14:30
Přístup na internet

Středa  
 8:00–9:00
Přístup na internet

 7:45–8:45
Cvičení – Taiči  
– cvičí se v KD Krakov  
(vede M. Nová)

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

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

 9:00–9:50
Školička PC a internetu pro 
začátečníky (vede Ing. V. Košťál) – 
sudé týdny: 7. 1. a 21. 1.

 9:00–10:00
Školička PC internetu pro 
pokročilé a konzultace  
(vede J. Kopecký) – 28. 1.

 10:00–11:00
Školička PC a internetu  
(vede Ing. V. Košťál)  
– sudé týdny: 7. 1. a 21. 1. 

 10:00–11:30
Základy digitální fotografie  
(vede J. Kopecký) –  28. 1.

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

 10:30–11:30
Zdravotní cvičení – cvičí se v KD 
Krakov (vede L. Němcová) 

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

 11:45–12:45
Zdravotní cvičení s prvky pillates 
(vede E. Babická)

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

 13:00–14:30
Stolní tenis (vede T. Pavlovský)

 13:30–15:00
Bingo – společenská hra  
(vede L. Králíková)  
– liché týdny: 14. 1. a 28. 1. 

Čtvrtek
 8:00–10:00
Přístup na internet

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

 8:30– 9:30
Anglický jazyk pro mírně pokro-
čilé (vede Ing. H. Soukupová)

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

 10:00–11:30
Kurz pro začínající rodopisce – 
jak si sestavit rodinný  
rodokmen (vede O. Pačesová) 

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

centrum aktivizaČnícH programů

Program CAP Mazurská
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 12:30–13:30
Německý jazyk pro začátečníky 
(vede L. Ulč)

 13:00–14:30
Přístup na internet

 13:45–14:45
Zdravotní cvičení – cvičí se  
v KD Krakov (vede L. Němcová) 

 13:45–14:30
Anglický jazyk pro mírně 
pokročilé (vede E. Parma)

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

 8:00–9:15
Stolní tenis (vede V. Soušková)

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

 9:00–9:50
PC Školička pro začátečníky  
(vede J. Votrubová)  
– sudé týdny: 9. 1. a 23. 1. 

 9:30–10:30
Orientální tance  
(vede M. Sedláčková) 

 10:00–10:50
PC Školička pro začátečníky  
(vede J. Votrubová)  
– sudé týdny: 9. 1. a 23. 1.

 10:45–11:30
Zdravotní cvičení na bederní 
páteř (vede J. Wurmová) 

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

 11:45–12:45
Zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová)  
– 2. 1. hodina odpadá 

 13:15–14:00
Zdravotní cvičení na židlích  
(vede I. Košťálová)

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

Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři CAP Mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na  
tel.: 283 024 118. Dále je nutné 
se vždy přihlásit na Korálkovou 
dílničku a přednášky. 

Děkujeme za pochopení.

individuální  
rehabilitační Poradna 
 Spočívá v možnosti individuál-
ní konzultace s ergoterapeutkou 
OÚSS. 

Můžete zde teoreticky probrat 
možnosti řešení vašich problémů. 
Může to být například sestavení 
plánu individuálního tréninku 
mozku, základní vyšetření mozko-
vých funkcí, sestavení možného 
cvičebního plánu na doma v pří-
padě fyzických obtíží, možnosti 
úpravy domácnosti po konkrétní 
operaci nebo fyzickém omezení, 
možnosti sehnání a úhrady kom-
penzačních pomůcek a další. 

sPeciální:
 6. 1. od 10:00
Korálková dílnička  
(vede Ing. B. Rošická) 

 12. 1. od 14:00
Výtvarná dílnička  
(vede Mgr. V. Ludkové)

 15. 1. od 10:00
Přednáška – Zdravé stravování 
seniorů (přednáší nutriční 
terapeutka M. Kučerová)

 19. 1. od 14:00
Výtvarná dílnička  
(vede Mgr. J. Štefková)  
– nutné se přihlásit

 20. 1. od 10:00
Paličkování  
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

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

 22. 1. od 10:00
Patchworková dílnička  
s Mgr. S. Kyselovou  
– materiál zajištěn

 29. 1. od 14:00
Vycházka do botanické zahrady 
za zimními květy  
– vilíny, krásnoplodka,  
jasmín japonský  
(sraz ve 14 hod. autobusová 
zastávka 102 a 144 Na Pazderce  
– vede O. Soustružníková) 

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů pro seniory 

Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz 

LEDEN
2015

burza 
seniorů 

Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru,  
Šimůnkova 1600, Praha 8. Tel.: 286 883 676

Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova. 

Kontakt:  Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

PrograM  
na leden 2015
  13. 1. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – drátování
Pomůcky: kleště štípací, ploché a s kulatými čelistmi.  
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru  
Pod vedením Alexandry Boušové, vstupné 20 korun

  20. 1. ÚTERÝ: CVIČENÍ PAMĚTI 
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru.  
Pod vedením Ivy Hubené

  27. 1. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – tisk na textil
Pomůcky: textil k potištění.  
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru.  
Pod vedením Alexandry Boušové, vstupné 20 korun

  NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. 2015 
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

  BOWLING
Pondělky: 12. 1., 19. 1., 26. 1. 2015 – vždy od 15.00 hod.  
Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 14.50 hod.  
před hernou (spojení: autobus č. 162, stanice Osecká,   
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy).  
Pod vedením Věry Dvořákové

  PÉTANQUE– PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ 
Přijďte si zahrát do zahrady Gerontologického centra,  
kde je vám k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m.
Všední dny od 8 do 19 hod. Víkendy od 11 do 19 hod.
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule

  Konverzační Kurzy anglického jazyka OD LEDNA 2015
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25–10.55  
od 5. 1. 2015 do 25. 5. 2015 = 20 lekcí po 90 minutách
2. úterý 9.25–10.55  
od 6. 1. 2015 do 19. 5. 2015 = 20 lekcí po 90 minutách
Cena celého kurzu je 900 korun.  
Není vhodné pro úplné začátečníky
Platby: pondělí–středa od 9.00 hod. do 16.00 hod.  
Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra, 
Šimůnkova 1600, Praha 8. tel.: 286 883 676.  
Kontakt: Pavel Hoch – GEMA o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8. 
tel.: 286 883 676. E-mail: gema@gerontocentrum.cz

PříPrava na Únor 2015
  10. 2. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – drátování
Pomůcky: kleště štípací, ploché a s kulatými čelistmi.



16 Měsíčník Městské části Praha 8                         www.praha8.cz  leden 2015

zdravotní a sociální péČe / pozvánky

Klubu seniorů přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8
Provozní doba klubu:  úterý 15.00–18.00 hod., čtvrtek 13.00–16.00 hod.

PrograM na leden 2015

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup na internet  
a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin je pro vás přítomen lektor Adam Novák.

  6. 1. – 15.00 hod.: „Babinec“, aneb 
novoroční posezení u kafíčka 

  8. 1. – 14.00 hod.: „Helsinki – 1. část“ 
– přednáška Ing. J. Burdycha  
z cyklu „Světové metropole“

  13. 1. –  14.00 hod.:  
výtvarná dílnička Mgr. Vladimíry Ludkové 
(papírové kytice)

  15. 1. – 13.00 hod.: trénink paměti  
– Bc. Novotná

  20. 1. – 15.00 hod.:  
Hudební odpoledne Mgr. V. Vomáčky 
(Trampské vzpomínky) 

  22. 1. – 13.00 hod.:  
Filmový klub Mgr. Neckářové (Becket)

  27. 1. – 15.00 hod.:  
mezigenerační setkání klubu  
s dětmi MŠ Pobřežní

  29. 1. – 14.00 hod.: výtvarná dílnička  
Mgr. Neckářové (háčkované chňapky)

  Děti ze ZŠ Burešova potěšily seniory v Ďáblicích

mezigeneraČní vztaHy

Děti rozdávaly úsměv  
v domově seniorů
Rozdávat  radost a  úsměv by mělo být samo-
zřejmé pro každého z nás po celý rok, obzvláště 
pak v období Vánoc, kdy se snažíme nezapome-
nout na své blízké a na své přátele. Tuto radost 
a úsměv si především zaslouží  lidé, kteří  žijí v do-
movech seniorů a přestože je jim zde poskytová-
na všestranná péče, jsou vděčni za každou ná-
vštěvu, za každý upřímný úsměv a zájem dětí.

Žáci a  paní vychovatelky ze školní družiny 
ZŠ Burešova si toto uvědomují, a proto si zalo-
žili krásnou tradici a již druhým rokem si připra-
vili pro seniory z domova v Ďáblicích vánoční 
vystoupení zakončené rozdáváním dárků, kte-

ré vyrobili v zájmových kroužcích školní druži-
ny. V programu děti zazpívaly koledy, zatančily, 
přednesly básničky a zahrály krátkou pohádku 
Mrazík.

Byly za to odměněny velikým potleskem 
a velikou radostí vděčných diváků. Při rozdá-
vání dárečků se objevily na tvářích i slzy doje-
tí, jak u dětí, tak i u seniorů. Na závěr vystou-
pení si všichni popřáli veselé Vánoce a slíbili 
si, že se opět za rok sejdou. Bylo to velice pří-
jemné odpoledne, které zanechalo ve všech 
krásné pocity.  Anna Rauschová,  

 vedoucí vychovatelka ZŠ Burešova
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Senioři MČ Praha 8, kteří navště-
vují čtyři kluby, si i loni aktivně při-
pravili vlastní vánoční besídku, na 
kterou se od podzimu pečlivě při-
pravovali. V  příjemném prostře-
dí klubovny DPS Bulovka se u vá-
nočního stromku setkalo téměř 
sedmdesát seniorů, aby společ-
ně strávili předvánoční čas. Klub 
Taussigova pod vedením D. Luczy-

ho, který vystoupil s  pásmem pís-
ní a recitací, vystřídal klub Burešo-
va s melodickou taneční kreací na 
písničku „Holky z naší školky“ a ta-
nec na téma hudby skladatele Pet-
ra Hapky věnovanou vzpomínce na 
zesnulého autora. 

Vedle toho zde už tradičně vy-
stoupili také hosté z  Centra akti-
vizačních programů (CAP): Dra-
maticko-recitační kroužek pod 
vedením M. Adámkové a Z. Poko-
vé a Taneční kroužek J. Matějko-
vé. Zkušení recitátoři zavedli po-

sluchače do nerudovských Vánoc, 
připravili řadu emotivních vánoč-
ních básní a  říkadel, navodili bá-
ječnou atmosféru a  spolu s  nimi 
si všichni s chutí zazpívali známé 
koledy. Jejich vystoupení bylo mi-
mořádně zdařilé a působilo téměř 
profesionálně. Taneční kroužek 
CAP předvedl zdravotní cvičení 
od hlavy k patě za doprovodu kla-
víru pí. Pilařové a  zajímavou po-
hybovou meditaci. Poté zatančila 
J. Matějková v  perfektním kostý-
mu orientální tanečnice pohybo-

vou kreaci podkreslenou exotic-
kou hudbou.

Všichni účinkující se postarali 
o příjemné prožití společného od-
poledne a  sklidili zasloužený po-
tlesk. Po představení nastala vol-
ná zábava s  malým pohoštěním, 
které připravili zaměstnanci OÚSS 
díky daru sponzorů. Vánoční be-
sídka klubů představuje v  závěru 
roku přehlídku zájmových činnos-
tí a práce jejich návštěvníků a sou-
časně dokládá, že se programových 
aktivit, které ve svém důsledku 

obohacují a prodlužují smysluplný 
život člověka ve vyšším věku, může 
účastnit opravdu každý.

Vedoucím klubů seniorů i  hos-
tům z  CAP chceme tímto veřejně 
poděkovat za přípravu vánočního 
pásma a vytvoření pěkné atmosfé-
ry v  předvánočním čase. Součas-
ně chceme pozvat i  všechny seni-
ory, kteří by rádi trávili čas podle 
svých zájmů a schopností spolu se 
svými vrstevníky a přinášeli tak ra-
dost druhým i sami sobě. 

Miroslava Holá, ředitelka OÚSS 

senioři

Vánoce v klubech byly bohaté
  Centrum 

aktivizačních 
programů 
nabízí  
i dramaticko- 
-recitační 
kroužek

Všichni účinkující se 
postarali o příjemné prožití 

společného odpoledne 
a sklidili zasloužený 

potlesk. 
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Osmá městská část dokončila sa-
nační a restaurátorské práce v are-
álu Národní kulturní památky 
Kobyliská střelnice. S konečnou po-
dobou zasanovaných prvků a pou-
žitou technologií restaurování se 
11. prosince seznámila na prohlíd-
ce celého areálu střelnice zástup-
kyně starosty Prahy 8 Alena Bor-
hyová, v jejíž kompetenci je oblast 
kultury, spolu se starostou Roma-
nem Petrusem.

 „Práce jsou kvalitně provedené,“ 
konstatovala Borhyová. 

Na sanační a restaurátorské prá-
ce získala městská část dotaci od 
ministerstva obrany 1,2 milio-
nu korun s  tím, že celkové nákla-

dy přišly na zhruba dva miliony. 
Součástí prací byla oprava staveb-
ních prvků parteru areálu, přeosa-
zení a oprava desek se jmény obětí  
a  dále opravy opěrné zdi s  ver-
ši a  mozaikou, podstavce plastiky 
a plastiky samotné, podstavce kříže 
a osazení nového kříže v dubovém 
provedení a zlacené trnové koruny.

„Kobyliská střelnice má zásadní 
význam v dějinách naší země. Veš-
keré sanační, restaurátorské, pří-
padně rekonstrukční práce proto 
jsou a budou mojí prioritou,“ uved-
la místostarostka.

Současný stav areálu neodpo-
vídá významu památky, která má 
neoddiskutovatelné místo v  čes-

koslovenských dějinách. I  proto 
osmá městská část před lety inici-
ovala vypracování posudku, kdo je 
vlastníkem území – do té doby ne-

byly dořešené majetkoprávní vzta-
hy, vlastnictví bylo neznámé. 

Následně byla Kobyliská střel-
nice k 1. dubnu 2011 svěřena Pra-
ze 8. Ještě před samotným svěře-
ním však radnice Prahy 8 v rámci 
možností podnikala kroky, kte-
ré měly areál udržovat v přiměře-
ném  stavu. 

V roce 2007 zde na své náklady 
instalovala kovový kříž s  trnovou 
korunou poté, co původní dřevěný 
kříž uhnil. Osmá městská část rov-
něž průběžně odstraňovala graffi-
ti, v roce 2013 opravila podstavec 
sochy klečící ženy, který byl v ha-
varijním stavu.  -hš-

opravy památek

Sanační a restaurátorské práce  
v Kobyliské střelnici skončily

  Rovněž mozaika se dočkala restaurátorského zásahu. Takto vypadala před ním (vlevo) a takto nyní

  Starosta Prahy 8  
Roman Petrus 
(uprostřed) a jeho 
zástupkyně 
Alena Borhyová 
naslouchají 
výkladu 
restaurátora 
Miroslava 
Koželuha

  Opravou prošly 
i desky se jmény 
obětí nacistické 
zvůle

Fo
ta

: v
er

pa
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Koledy pod stromem
Zástupci vedení radnice Prahy 8 se 
16. prosince večer sešli s  občany 
u vánočního stromu. Na programu 
byly klasické koledy, dospělí s chu-
tí popíjeli svařené víno či kávu, děti 
měly radost z teplého čaje a cukro-
ví. Nejprve zazpívaly malé zpěvač-
ky z hudebního oddělení Domu dětí 
a mládeže Karlínského Spektra pod 
vedením Lydie Paďourové. Dále vy-
stoupil pěvecký soubor Hudeb-
ní akademie Pavly Zumrové s  te-
matickými písněmi z celého světa.  
Na popředí osvětleného kostela se 
barevné ozdoby stromu pěkně vy-
jímaly. 

„I když nebylo lehké strom v tak 
krátkém čase sehnat, jsem moc 
ráda, že se to podařilo. Byl mno-
hem krásnější, než jsem doufala, 
a je báječné, že zářil na Karlínském 
náměstí jako každý rok,“ řekla mís-
tostarostka Alena Borhyová. Ta se 
také ujala velmi příjemné činnosti 
– rozdávala cukroví všem, kteří se 
v  chladný podvečer přišli předvá-
nočně naladit. 

Jarmark pomohl postiženým
V budově radnice osmého obvodu 
se také konal tradiční Vánoční jar-
mark chráněných dílen. „Na něm se 
mohou chráněné dílny prezentovat 
a prodat své výrobky, kupující zase 
přispět na dobrou věc,“ prohlásila 
Borhyová. „Kdy jindy než v advent-
ní době bychom měli využít příleži-
tosti zastavit se a uvědomit si potře-
by druhých,“ dodala. 

vánoce

Adventní čas připomněla  řada akcí

Jarmarku se účastnilo dvacet 
subjektů, což je maximum, které se 
vejde do foyer. Dvě třetiny prodáva-
jících byly z Prahy 8. Šlo například 
o Tichý svět, FOKUS, Ruku pro ži-
vot, Otevřený ateliér či Svaz těles-
ně postižených.

Vánoční koncerty: vyprodáno
Velký zájem občané projevili o ad-
ventní koncerty, které se již tradič-
ně uskutečnily v  obřadní síni Li-
beňského zámku. Kdo si vstupenku 
nezajistlil s předstihem, na koncer-
ty se nedostal. 

Lidé si na jarmarku  
mohli zakoupit  

produkty chráněných dílen

Nejen občané osmého obvodu využili  
bohaté předvánoční nabídky kulturních akcí. 
Již tradičně nechyběl strom na Karlínském 
náměstí, jarmark chráněných dílen  
či cyklus vánočních koncertů. 
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Doba vánoční není jenom Štěd-
rý den a  dva následné vánoční 
svátky, ale je to celé období, kte-
ré končí až v neděli po Třech krá-
lích, tj. letos 11. ledna. Během 
doby vánoční se v kostele sv. Pet-
ra a  Pavla koná několik zajíma-
vých akcí.

Ve čtvrtek 8. ledna se od 19.30 
hodin uskuteční Novoroční kon-
cert. Zazní latinské koledy, Mich-
novy vánoční písně, Telemanno-
va Missa sopra „Ein Kindlein so 
löbelich“ – krátká mše na téma 
vánočních písní a  další. Účinku-
je vokální soubor Čeští madriga-
listé, spoluúčinkují Magdaléna 
Malá a Jan Hádek – housle, Petra 
Feistauerová – viola, Libor Mašek 
– vio loncello, Jan Thuri – hoboj 
a  Filip Dvořák – cembalo.  Kon-
cert se koná v rámci cyklu Kultur-

ní Osmičky – pravidelných kon-
certů vždy osmého dne v měsíci.    

V  pátek se od 16.30 hodin se 
uskuteční vystoupení dětského 
souboru Osmikvítek s  pásmem 
koled a vánočních písní. 

Dobu vánoční zakončí Česká 
mše vánoční v  neděli 11. ledna 
od 17 hodin. „Rybovka“ se v Boh-
nicích zpívá již několik let, vloni 
poprvé veřejně. Účinkují bohnič-
tí farníci a  jejich přátelé. Přijďte 
si zazpívat nebo poslechnout nej-
známější skladbu Jakuba Jana Ši-
mona Ryby.  -rm-

vánoce

Adventní čas připomněla  řada akcí

novoroČní koncerty

Staré Bohnice slaví  
i začátkem ledna

  Loni se Česká mše vánoční zpívala v Bohnicích poprvé veřejně

více informací:
  Podrobnosti o všech 

připravovaných akcích 
najdete na stránkách  
www.starebohnice.cz

  Zaplněný 
sál si užil 
vystoupení 
Zuzany 
Stirské  
a sboru 
Fine Gospel 
Time

  Na akci 
vystoupil 
i pěvecký 
soubor 
Hudební 
akademie 
Pavly 
Zumrové

  Místostarostka 
Alena Borhyová 
rozdávala 
účastníkům 
setkání cukroví
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Měsíčník Městské části Praha 8

 leden /2015

Střelnice
má za sebou část oprav

zpravodajství

Z osmého obvodu 

by měly zmizet 

automaty

 str. 5

životní prostředí

Radnice chce  

ušetřit na zimní 

údržbě chodníků

 str. 11

školství

Termíny  

zápisů dětí  

do základních škol

 str. 28

 více na str. 18

www.praha8.cz 

ZDARMA

   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

je k dostání pravidelně  
na následujících místech:

Kněz salesiánské farnosti v  Koby-
lisích Jan Vývoda oslavil význam-
né životní jubileum – 90 let. Jedna 
z  velmi oblíbených a  respektova-
ných postav osmého pražského ob-
vodu je i dnes plná síly, moudrosti, 
laskavosti a optimismu.

Janu Vývodovi přišla pogratulo-
vat i  zástupkyně starosty Prahy 8 
Alena Borhyová. „Bylo mi velkou 
ctí a nesmírným potěšením předat 
gratulaci za osmou městskou část 
osobně. Setkání s tak výjimečným 
a  obdivuhodným člověkem je ne-
zapomenutelné. Kdybychom měli 
všichni jeho životní optimismus 
a víru v to, co je v nás dobré, urči-
tě by se nám žilo lépe,“ řekla Bor-
hyová. 

Život Jana Vývody je velmi pes-
trý. Narodil se v Hranicích na Mo-
ravě, kde měl jeho otec krejčovskou 
dílnu. Za války byl totálně nasazen 

jak v Německu, tak i rodných Hra-
nicích. Poté nastoupil kněžskou 
dráhu a po maturitě vstoupil k sale-
siánům. Z jejich centra v Kobylisích 
byl v roce 1950 v rámci Akce K in-
ternován do kláštera v Oseku. Poté 
strávil více než tři roky u jednotek 
PTP. Následně pracoval v  továr-
ně v Libčicích nad Vltavou a v roce 
1965 se v Praze začal živit jako myč 
oken. V roce 1967 byl vysvěcen na 
kněze a  vypomáhal v  salesiánské 
farnosti. 

Jeho život nejlépe charakterizu-
je touha dělat něco užitečného. I to 
hrálo důležitou roli při volbě kněž-
ského povolání. „Já jsem tehdy 
uvažoval, kam půjdu, a chtěl jsem 
dělat něco, co je potřeba, co je uži-
tečné. A  mně se zdálo, že výcho-
va mládeže bude vždycky potřeba. 
A nikdy jsem toho nelitoval,“ řekl 
již dříve Jan Vývoda.  -red-

výroČí

Kněz Jan Vývoda oslavil devadesátku

  Místostarostka Alena Borhyová  
gratuluje Janu Vývodovi k jeho životnímu jubileu
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Bohnická základní škola v  Ústav-
ní ulici funguje již čtyři desítky let. 
Oslava tohoto výročí se uskutečni-
la 4. prosince. Škola v předstihu po-
zvala všechny, kteří k ní měli nebo 
mají vztah. Kdo přišel, nelitoval 
a  musel být z  celého průběhu na-
dšený. 

A co bylo na programu?

  prohlídka nově 
zrekonstruované budovy

  výstava školních kronik 
1939–2014 

  výtvarné dílny

  hudební maraton

  vystoupení malých 
i velkých zpěváků

  divadelní představení 
v českém i anglickém 
jazyce

  výuka orientálních tanců

  soutěže, kvízy všeho druhu

  sportovní klání rodičů 
a dětí

  chemické a fyzikální 
pokusy

  veselé vaření

  IT testy pro rodiče 
a veřejnost

  tombola

  občerstvení 

Od vedení školy bylo prozíravé, 
že několik dnů před akcí uveřejni-
lo na webu školy „časový harmo-
nogram“ celého odpoledne (je stá-
le přístupný na www.zs-ustavni.cz). 
Je pochopitelné, že rodiče a  pra-
rodiče se šli nejdříve podívat do té 
„své třídy“, na vystoupení svého dí-
těte a  vnoučka, ale pak (mnohdy 
s  tímto harmonogramem v  ruce) 
chtěli zhlédnout co nejvíce dalších 
připravených aktivit. A že jich bylo 
– více než 40.

Pro nás, návštěvníky, bylo milé, 
jak byla škola vstřícně otevřená, 
vyzdobená, uklizená, velice hezké 
bylo chování žáků. Pokud bylo po-
třeba, provedli nás po škole, poskyt-

li informace atd. A co teprve ta je-
jich „důležitá role při uvádění svého 
třídního programu“. Jak „pedago-
gicky taktně“ upozorňovali dospělé, 
že se nemá napovídat ani opisovat, 
například při testu „Jsi chytřejší než 
páťák…?“ Ale někteří žáci byli i so-
lidární s dospělými a v další soutě-
ži špitli správnou odpověď – to když 
návštěvníci stáli před zhruba 80 fo-
tografiemi, na kterých byli součas-

ní pedagogové školy vyfoceni ještě 
v dětském věku. 

Přišli i bývalí učitelé, zaměstnan-
ci a žáci, proběhlo nespočet přátel-
ských setkání. Bližší přiblížení atmo-
sféry a další fota – www.zs-ustavni.
cz/fotogalerie/. Také nám připada-
lo, že si všichni ve škole (od ředitele 
Petra Zmeka až po nejmenší prvňáč-
ky) považovali toho, že už mají re-
konstrukci školy úspěšně za sebou, 

škola zkrásněla, zmodernizovala se 
(a hlavně je také dobře vytápěná).

Velice zajímavá byla výstava sta-
rých bohnických školních kronik 
od roku 1939 až do současnosti. ZŠ 
Ústavní je přímou pokračovatelkou 
školních tradic v Bohnicích a úplně 
poprvé přivítala tato škola své žáky 
1. února 1974 jako první základ-
ní škola v nové bohnické zástavbě. 
Součástí školy byla svého času i pů-
vodní škola na bohnickém náměs-
tí (otevřena  v r. 1939), kde je nyní 
Kolpingův dům a také škola v ulici 
Na Bendovce (postavena v r. 1920), 
kde jsou doposud žáci 2. tříd. Kro-
niky podávaly svědectví nejen o ži-
votě ve škole, ale jsou pojaty i v šir-
ších společenských souvislostech 
a na detailnější seznámení se s nimi 
by bylo potřeba více času. Tak snad 
při dalším kulatém výročí. Budu se 
těšit.  Jaroslava Dvořáková 

výroČí

ZŠ Ústavní slavila 40 let existence

  Návštěvníci akce  
 vzpomínali na své působení 
v bohnické škole
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Česko-anglická akreditovaná Mateřská škola 
Sofia School sídlící v Bohnicích navázala úzkou 
spolupráci s  Klokánkem v  Praze 8. Děti z  ma-
teřinky podporované svými rodiči shromáždily 
větší množství oblečení a krásných hraček, aby 
je mohly věnovat opuštěným kamarádům v Klo-
kánku. 

Pět dětských zástupců Sofia School navštívilo 
toto zařízení, aby své dárky mohli osobně pře-
dat ředitelce Margaretě Johnové a domluvit se 
s ní na další pomoci.  

Pomáhat druhým je jeden z  pilířů filozofie 
soukromé mateřské školy Sofia School. Nejen, 

že se děti učí na základě kvalitního vzděláva-
cího programu rozvíjet své vědomosti ze všech 
oborů, učí se logicky myslet, učí se také anglicky 
tzv. bilingvní metodou (simulací dvojjazyčné ro-
diny), ale hlavně se učí žít přátelsky, vážit si sebe 
i druhých, pomáhat svým kamarádům a společ-
ně tvořit. Učí se býti osobnostmi, ale zároveň čle-
ny kolektivu.  

Velké poděkování patří všem zúčastněným 
rodičům a  jejich dětem, kteří přislíbili nezišt-
nou pomoc i nadále. Pokud by se našli další dár-
ci, jsou vítáni. 

 Danuše Svobodová, ředitelka MŠ Sofia School

dobroČinnost

Děti ze Sofie School  
pomáhají Klokánku

  Děti 
navštívily 
Klokánek 
a předaly 
své dary

úřad městské Části  
odbor školství

Oznámení  
přerušení provozu 
mateřských 
škol, zřízených 
městskou částí 
Praha 8, v letních 
měsících školního 
roku 2014/2015

Ředitelé mateřských škol, zřízených 
městskou částí Praha 8, v souladu 
s ustanovením § 35 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění a § 3 odst. 1 vyhlášky 
MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, v platném znění, 
po projednání se zřizovatelem stanovili:

Přerušení provozu mateřských škol, 
zřízených městskou částí Praha 8, v letních 
měsících školního roku 2014/2015 ve 27., 
28., 35. a ve 36. týdnu 1 den (tj. od středy 
1. července do pátku 10. července a od 
pondělí 24. srpna do pondělí 31. srpna 
2015.)

Letní provoz mateřských škol ředitelé 
po projednání se zřizovatelem stanoví 
na poradě v měsíci dubnu roku 2015 
a veřejnosti oznámí obvyklým způsobem.

Mgr. Petr Svoboda 
vedoucí odboru školství

Základní škola  
a mateřská škola BASIC 
Praha, o.p.s., zve děti  
a jejich rodiče k zápisu  
do 1. třídy 2015/2016.

Ten se uskuteční 3. února 2015  
od 15. do 17. hodiny na adrese Petra 
Bezruče 41, Praha 8 - Kobylisy.

Více informací na www.skolabasic.cz 
nebo na tel.: 724 067 040.
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Základní škola Burešova se v  poslední době 
účastnila několika mezinárodních projektů. Tý-
kají se jak ochrany životního prostředí, tak na-
příklad i tradic cizích zemí.

Pozorování klimatických procesů
ZŠ Burešova se již druhým rokem aktivně účast-
ní mezinárodních aktivit Comenius – Projekt 
partnerství škol. Žáci devátých ročníků zapojení 
do projektu se věnují různým aktivitám a výzku-
mům zaměřeným na pozorování klimatických 
změn. Žáci zkoumali působení oxidu uhličitého 
na rostliny. Prováděli pokusy s rostlinami a na-
vštívili světově unikátní experimentální sklení-
ky Akademie věd v Domanínku. 

Z grantových prostředků škola pořídila meteo-
rologickou stanici, z níž žáci pod vedením učite-
le Michala Sebery získávají data o teplotě, tlaku 
a srážkách a celoročně je sledují a vyhodnocují. 

V  loňském lednu žáci během projektového 
dne sestavili s  učitelkou Ivetou Řezníčkovou 
„Chartu závazků pro život plný respektu k naší 
planetě“. Její sepsání předcházelo vymezení 
problému ochrany životního prostředí a disku-
ze na toto téma. Nejvíce diskutovaná byla oblast 
třídění odpadu. V  učebnách na prvním stupni 
byly umístěny krabice na papírový odpad a pod 
vedením učitelky Ivy Zmeškalové žáci zapoje-
ní do projektu Comenius nacvičili didaktickou 
hru pro prvňáčky na téma třídění odpadu. V díl-

ně učitelky Naděždy Pekařové se učili rozezná-
vat jednotlivé druhy plastů a zjišťovali informa-
ce o rozložitelnosti různých druhů odpadu. 

Své poznatky pak někteří prezentují v  rámci 
zahraničních výjezdů. Žáci již tak měli možnost 
navštívit Španělsko, Slovensko, naposled pak Es-
tonsko. A zde je vzpomínka jedné z žákyň, jež se 
zúčastnila posledního výjezdu do Pobaltí: 

„Po příletu do Estonska jsem opustila paní uči-
telky a  odjela se svou hostitelkou Kristýnou 
k ní domů. Kristýna bydlela v malém domeč-
ku daleko od centra Tallinnu. Následující den 
jsme se ve škole seznámili s dětmi z ostatních 
zemí. Celý týden vypadal tak, že dopoledne 
jsme měli program všichni společně a ten od-
polední vymýšleli hostitelé. Šli jsme se podívat 
do různých muzeí a na kulturní památky, na-
vštívili jsme také tamní skanzen. Předposlední 
den se všichni zapojení do projektu sešli v jed-
né třídě a prezentovali své předem připravené 
projekty týkající se ochrany přírody. Návštěva 
Estonska byla opravdu skvělá, jen mě mrzí, že 
jsme měli tak špatné počasí.“ 

(K. Potočková, 9. B) 

Projekt bude ukončen závěrečnou prezentací 
letos v dubnu, kdy ZŠ Burešova bude hostit uči-
tele a žáky ze sedmi evropských zemí. 

Jak se mění příroda v okolí školy
Do programu Globe se škola zapojila v loňském 
školním roce. Proběhlo seznámení žáků s pro-
jektem, motivace dětí  a  následné pozorování 
změn v přírodě, v okolí školy, na téma fenologie 
(nauka o časovém průběhu základních životních 
projevů v závislosti na změnách počasí, střídá-
ní ročních období a prostředí) se skupinou de-
seti žáků 6. tříd.  

Návštěva z různých koutů světa
Letošní poslední zářijový týden ve znamení pro-
jektu Edison. Projekt ve spolupráci s organiza-
cí AIESEC umožnil našim žákům setkání se stu-
denty vysokých škol ze sedmi zemí světa: Henna 
je z Indie, Regina z Filipín, Karim z Egypta, Nada 
ze Srbska, Susana z  Kolumbie, Anna z  Ruska 
a Kate k nám přicestovala z Austrálie. V každé 
třídě druhého stupně se během čtyř dnů postup-
ně vystřídali všichni stážisté se svými prezenta-
cemi v anglickém jazyce.

Projekt byl završen v pátek, kdy v hale školy 
byla vytvořena „Celosvětová vesnice“ – Global 
Village a stážisté přiblížili své země dětem prv-
ního stupně obrázky a exotickými kroji a me-
lodiemi. Zejména Regina a Henna zaujaly děti 
tradičními tanci, do kterých se děti s radostí za-
pojily.

A jak na to vzpomíná jeden z žáků?

„...Nejvíce se mi líbila prezentace Číňanky 
Kate, která studuje v  Austrálii, měla velmi 
dobrou angličtinu a bylo jí rozumět. Zajíma-
vě mluvila o zvycích a přírodě. Nakonec byl 
malý kvíz, kdo uhodl otázku, dostal čínský 
nebo australský bonbon. V prezentaci Egypťa-
na bylo zajímavé psaní jmen arabskou abece-
dou. Filipínka popsala kompletní historii své 
země, zvláštní je, že celá rodina na Filipínách 
žije v jednom domě. Indka, která žije na hra-
nici mezi Indií a Pákistánem, nám pustila vi-
dea z různých slavností a tradiční tance. Hez-
ké je, že v její zemi se stále zachovávají staleté 
tradice a zvyky. Celkově se mi projekt líbí a je 
dobré poznat lidi z některých pro nás exotic-
kých zemí a dozvědět se víc o jejich kultuře, 
mnohdy odlišné od naší.

(J. Čtrnáctý, 9. B)   
-red-

zš burešova 

Žáci si užívají zajímavé projekty
  V rámci projektu Edison  

školu navštívil i Karim z Egypta
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V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a  jiném vzdělávání (dále jen „školský 
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se po-
vinná školní docházka vztahuje na státní obča-
ny České republiky a na občany jiného členské-
ho státu Evropské unie, kteří na  území České 
republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se po-
vinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, 
kteří jsou oprávněni pobývat na území České re-
publiky trvale nebo přechodně po  dobu delší 
než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení me-
zinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 
odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce, a to v době od 15. led-
na do 15. února kalendářního roku, v němž má 
dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 
odst. 3 a  začíná počátkem školního roku, kte-
rý následuje po dni, kdy dítě dosáhne šesté-

ho roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době 
od  září do  konce června příslušného školního 
roku, může být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, je-li přimě-
řeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítě-
te narozeného v období od září do konce prosin-
ce je také doporučující vyjádření školského po-
radenského zařízení; podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od  ledna do konce června je ještě 
doporučující vyjádření odborného lékaře. Tato 
doporučení zákonný zástupce přiloží k žádosti.

Pro  školní rok 2015/2016 budou zapsány 
do 1. ročníků základních škol děti, které dosáh-
nou šestého roku věku do 31. 8. 2015 a děti s od-
kladem školní docházky. 

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu 
platný občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Žák plní povinnou školní docházku v základ-
ní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se síd-

lem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž 
má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádo-
vá škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro 
žáka jinou než spádovou školu. Školské obvo-
dy základních škol zřízených městskými část-
mi jsou stanoveny v  obecně závazné vyhlášce  
č. 13/2014 Sb. hl.  m.  Prahy, o  školských ob-
vodech základních škol, viz  www.praha8.cz 
– odkaz Školství, Dokumenty pro ZŠ, OZV 
hl. m. Prahy č. 13/2014 Sb. o školských obvo-
dech ZŠ. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. roč-
níků základních škol postupují ředitelé podle 
stanovených a na internetových stránkách zá-
kladních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spá-
dové školy je povinen přednostně přijmout žáky 
s  místem trvalého pobytu v  příslušném škol-
ském obvodu. Na uvedené internetové adrese 
– odkaz Školství, Školy zřízené MČ, Základní 
školy, najdete také kontakty na základní školy 
včetně jejich prezentací. 

Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

městská Část praHa 8, úřad městské Části, odbor školství

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních  
škol Městské části Praha 8 pro školní rok 2015/2016

Termíny dnů otevřených dveří základních škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol 
 ZŠ a MŠ, Lyčkovo náměstí 6
Setkání rodičů s vedením školy:  
7. ledna 2015, 18 hod.
Den nanečisto:  
14. ledna 2015, 9–17 hod.
Zápis pro děti bydlící  
ve školském obvodu: 
20. a 21. ledna 2015, 14–18 hod.
Zápis pro ostatní děti:  
3. února 2015, 14–18 hod.
Na webu školy si můžete  
objednat pro vás vhodný termín, 
abyste nemuseli čekat.

  ZŠ a MŠ Petra Strozziho,  
Za Invalidovnou 3

Dny ukázek výuky:
Bilingvní třídy: od října do února  
1. úterý a středu v měsíci,  
8.00–8.45 hod.
Běžné třídy:  
15. prosince 2014, 8.00–8.45 hod.
Projekt „Hrajeme si na školu“  
8. prosince 2014, 5. a 12. ledna 
2015, 14.30–15.30 hod.
Zápis:  21. a 22. ledna 2015,  

14–17 hod.

 ZŠ, Glowackého 6
Den otevřených dveří: 
26. ledna 2015, 14–16 hod.
Zápis: 3. února 2015, 13–18 hod.

 ZŠ, Palmovka 8
Dny otevřených dveří: 
11. prosince 2014, 8–17 hod. 
15. ledna 2015, 8–17 hod.
Zápis: 21. a 22. ledna 2015,  
14–18 hod.

  ZŠ Bohumila Hrabala,  
Zenklova 52

Den ukázek výuky:
14. ledna 2015, 8.00–10.45 hod.
Schůzka pro rodiče:  
14. ledna 2015, 17 hod.
Zápis:  3. a 4. února 2015,  

14–18 hod.

 ZŠ a MŠ, U Školské zahrady 4
Den otevřených dveří: 
15. ledna 2015, 8–16 hod.
Zápis pro děti bydlící ve školském 
obvodu: 28. ledna 2015, 13–18 hod.
Zápis pro ostatní děti:  
11. února 2015, 15–17 hod.

  ZŠ a MŠ Na Slovance,  
Bedřichovská 1

Den otevřených dveří: 
8. ledna 2015, 10–16 hod.
Setkání rodičů s vedením školy  
ve sborovně: 12, 14 a 15 hod. 
Zápis:  21. ledna 2015, 14–18 hod. 

22. ledna 2015, 15–17 hod.

 ZŠ, Burešova 14
Dny otevřených dveří: 
19., 20. a 21. ledna 2015, 8–16 hod.
Informační schůzka pro rodiče ve 
sborovně: 21. ledna 2015, v 18 hod.
Zápis:  3. a 4. února 2015,  

14–18 hod.

 ZŠ, Žernosecká 3
Den otevřených dveří: 
14. ledna 2015, 15–17 hod.
Veškeré informace o škole budou 
poskytnuty ve školní jídelně opako-
vaně: v 15 a v 16 hod.
Zápis:  3. a 4. února 2015,  

14–17 hod.

 ZŠ, Na Šutce 28
Den otevřených dveří: 
10. ledna 2015, 9–13 hod.
Zápis:   26. ledna 2015, 14–18 hod. 

27. ledna 2015, 14–17 hod.

 ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 1
Den otevřených dveří: 6. ledna 2015 
Prohlídky školy a návštěva vyučová-
ní v 1. třídách: 9.00–10.15 hod.
Setkání vedení školy s rodiči v po-
sluchárně: 10.30 hod. a 16.30 hod. 
Prohlídky školy: 14.00–16.30 hod. 
Zápis: 4. února 2015, 14–18 hod.

 ZŠ, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří: 
12. ledna 2015, 8–16 hod.
Zápis:  26. a 27. ledna 2015,  

14–18 hod.

 ZŠ a MŠ, Dolákova 1
Okénko do výuky: 
12. prosince 2014, 8–10 hod.
Den otevřených dveří: 
13. prosince 2014, 10–12 hod.
Zápis:  15. ledna 2015,  

14–18 hod.

  ZŠ Mazurská,  
Svídnická 1a

Dny otevřených dveří: 
24. listopadu 2014, 14–18 hod. 
8. ledna 2015, 14–18 hod.
Cyklus informací a prohlídky  
školy začínají v půlhodinových  
intervalech: 14 hod., 14.30 hod. …
Zápis:  19. a 20. ledna 2015,  

14–18 hod.

 ZŠ, Libčická 10
Den otevřených dveří: 
8. ledna 2015, 8–12 hod. 
Zápis:  27. a 28. ledna 2015,  

14–18 hod.
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Zápis dětí k předškolnímu  
vzdělávání pro školní rok 2015/2016  
do tříd s integrací dětí Mateřské školy, 
Praha 8, Korycanská 14
Ředitelka Mateřské školy, Praha 8, 
Korycanská 14 stanovila v dohodě 
se zřizovatelem, Městskou částí 
Praha 8, v souladu s ust. § 34 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, místo, 
termín a dobu pro podání žádostí 
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
do tříd s integrací dětí pro školní rok 
2015/2016.

Zápis dětí do mateřské školy do tříd 
s integrací dětí proběhne  
dne 21. ledna 2015 od 13–17 hodin 
v ředitelně mateřské školy.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a Evidenční list si mohou 
zákonní zástupci dítěte vytisknout 
z internetových stránek Mateřské 
školy, Praha 8, Korycanská 14: www.
mskorycanska.cz od ledna v kolonce 
zápis, nebo si je osobně v mateřské škole 
vyzvednout ve dnech 7. a 14. ledna 2015 
po celou provozní dobu a přijetí dítěte 
zkonzultovat s paní ředitelkou.

Den otevřených dveří se z hygienických 
důvodů nekoná, ale rodiče dostanou 
veškeré informace v úředních hodinách 
během ledna 2015.
Mateřská škola přijímá zdravotně 
znevýhodněné děti (s poruchou imunitního 
systému, děti s alergií potravinovou, 
pylovou, s bronchiálním astmatem, děti 
s kožními ekzémy i s jinými zdravotními 
problémy, diabetes atd.) přednostně 
s trvalým pobytem na území hlavního 
města Prahy a v souladu s ust. § 34 
odst. 6 o přijetí dítěte rozhodne ředitelka 
mateřské školy na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, 
popřípadě také registrujícího praktického 
lékaře pro děti a dorost. K zápisu se 
zákonný zástupce dostaví s dítětem.
Předem vyplněnou Žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání, vyplněný 
a lékařem potvrzený Evidenční list pro 
dítě v mateřské škole – s označením dítě 
vyžaduje speciální péči v oblasti zdravotní 
a veškeré kopie zdravotní dokumentace 
dítěte zákonný zástupce odevzdá u zápisu 
dne 21. ledna 2015. 

U zápisu zákonný zástupce také předloží 
platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

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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Předvánoční setkání „staré gardy“ 
Admiry Praha, tedy jejích bývalých 
hráčů, trenérů a funkcionářů, je už 
řadu let pěknou předvánoční tradi-
cí. Letos si přijela 5. prosince nave-
čer do restaurace U  Hofmanů ne-
daleko od admiráckého stadionu 
zavzpomínat asi padesátka věčně 
mladých milovníků fotbalu. A mezi 
nimi i zajímavé osobnosti spojené 
s kobyliským klubem.

Například legendární trenér 
české reprezentace a  pražské 
Sparty Dušan Uhrin, který svou 
trenérskou dráhu začínal právě 
v  Admiře, Zdeněk Peclinovský, 
který v lize kopal jak za Slavii, tak 
i za Spartu, nebo Jaroslav Marek, 
jenž si zahrál ligu za Bohemians. 
Nechyběl ani Jaroslav Nebeský, 
který oblékal dres Spartaku Hra-
dec Králové.

Z těch starších hráčů připomeň-
me aspoň Františka Novotného. 
Ten ve druhé lize vstřelil za koby-
liský tým vítězný gól proti Železár-
nám Prostějov, jejichž branku hájil 
pozdější mistr Evropy, několika-
násobný mistr ligy a  jeden z  nej-

lepších gólmanů světa Ivo Viktor. 
Přítomné potěšila i  účast někdej-
šího útočníka Admiry Petra Leme-
že, dnes význačného specialisty – 
hematologa působícího v  Anglii. 
Je třeba poděkovat organizátorovi 

akce Pavlu Křečkovi a sponzorům, 
kteří umožnili její konání a uhradi-
li občerstvení.

Jedna věc ale „starou gardu“ 
trochu trápí. A sice nevýrazné vý-
kony jejich současných následov-

níků v České fotbalové lize. Admi-
ra je totiž po podzimu ohrožena 
sestupem do divize, a  tak budou 
její bývalí hráči na jaře držet pal-
ce, aby ligová soutěž v Kobylisích 
zůstala.  -api-

T ballová školní liga Prahy 8, kterou již šestým 
rokem úspěšně pořádá softbalový klub Joudrs 
Praha ve spolupráci s radnicí osmého obvodu, 
se rozrostla o  novou kategorii. K  současným 
dvěma přibyl Bee ball určený pro děti z 1.–2. 
tříd ZŠ a nejstarší ročníky mateřských škol. His-
toricky první školní Bee ballový turnaj Prahy 8 
se uskutečnil 9. prosince v tělocvičnách ZŠ Žer-
nosecká.

A hned tento úvodní turnaj zaznamenal po-
četně velmi silnou účast. Ve dvou základních 
skupinách se do bojů s  vervou pustilo osm 
družstev z pěti základních škol Prahy 8. Domá-
cí ZŠ Žernosecká postavila do turnaje dokonce 
čtyři týmy. Většina zúčastněných hráčů a hrá-
ček navštěvuje školní kroužky sportovních her, 
kde se s tímto pálkovacím sportem pro nejmen-

ší seznamují. A i když jej někteří trénovali te-
prve krátce, přesto byly během turnajových zá-
pasů k vidění pěkné akce i razantní odpaly. Za 
neobvykle velkého zájmu přihlížejících i vypo-
máhajících rodičů se do finále probojovala ZŠ 
Dolákova a třetí tým domácích, který k velké 
radosti fandících spolužáků nakonec vybojoval 
1. místo. Bronzový stupínek pak získalo druž-
stvo ZŠ Glowackého. 

Velké poděkování zaslouží učitelka Lucie 
Veselá ze ZŠ Žernosecká za pomoc při orga-
nizování a  samotném průběhu soutěže i  ve-
dení školy za poskytnutí prostor k uspořádá-
ní turnaje.

Turnaj ukázal, že Bee ball je svou širokou va-
riabilitou vhodnou hrou pro týmové sportová-
ní. Pravidla i velikost hřiště lze uzpůsobit podle 
počtu a úrovně hráčů, navíc se hraje bez ruka-
vic, takže chytání a házení měkkých míčků je 
zcela přirozené a nedělá problémy ani úplným 
začátečníkům. Jejich nadšení, zápal pro hru 
i povedené zákroky jsou pak nejlepší odměnou 
pro ty, kteří jim věnují svůj čas při trénincích. 
Věříme, že tato nová hra pronikne i do dalších 
škol a školek nejen Prahy 8 a že se na další tur-
naj sjede ještě více družstev.  -jf-

fotbal

Admiráci vzpomínali, přijel i Uhrin

bee ball

O první školní turnaj byl velký zájem

 Členů staré gardy kobyliského klubu se sešlo asi padesát 
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V Beachklubu Ládví oslavili Miku-
láše ve velkém stylu. Už ve středu 
3. 12. se v Beachklubu Ládví uká-
zali na večerních trénincích Miku-
láš, anděl i čerti a nadělovali dětem 
dle zásluh. Děti obsadily nafuko-
vací halu a bylo zde slyšet mnoho 
vánočních melodií v  podání těch 
nejmenších. Na besídku navázal so-
botní mikulášský turnaj, kterého se 
zúčastnilo 27 družstev ve čtyřech 
věkových kategoriích. 

Veškeré tematické akce v  areá-
lu jsou přístupné široké veřejnos-
ti, a proto vás tímto zveme na další 
akce, které nás čekají v novém roce. 

Patří mezi ně i dny otevřených dve-
ří do Beachklubu Ládví. Reagujeme 
tak na velkou poptávku po trénin-
cích beachvolejbalu pro nejmenší.

V  průběhu celého ledna máte 
možnost vyzkoušet bezplatně tré-
nink beachvolejbalu. Od pondělí do 
čtvrtka probíhají tréninky dětí ve 
věku 6 až 10 let od 16 hodin a tré-
ninky pro nejmenší ve věku 3 až 5 
let každé pondělí, středu a čtvrtek 
od 15.15 hodin. Tréninky fungují 
formou mimoškolních kroužků po 
celý školní rok a o prázdninách na 
ně navazují příměstské tábory. 
 Ondřej Michálek, šéftrenér areálu

Povedený víkend zažili v  polovině listopadu 
taekwondisté školy Ge-Baek Hosin Sool na mis-
trovství České republiky v  Brně. Na úspěchu 
školy se aktivně podíleli i členové skupiny cvičí-
cí v ZŠ Libčická v Čimicích pod vedením Lenky 
Seménkové (III. Dan). 

Ta získala zlatou medaili v  technických se-
stavách, silovém přerážení a  stříbrnou medai-
li ve sportovním boji. Další úspěšnou závodnicí 
byla Marina Baranová, která si odvezla stříbr-
nou medaili v technických sestavách a bronzo-
vou medaili ve sportovním boji v kategorii jed-
notlivců. Úspěchy slavila i v kategorii družstev, 
kde se spolu se svým týmem juniorek umístila 
na prvním místě ve sportovním boji, v silovém 
přerážení a obsadila krásné třetí místo v disci-
plíně technických sestav a ve speciálních tech-
nikách družstev. Nikita Danilin se umístil na 
třetím místě ve sportovním boji v kategorii jed-
notlivců a  v  kategorii družstev získal spolu se 
svým týmem juniorů zlatou medaili ve sportov-
ním boji, silovém přerážení a speciálních přerá-
žecích technikách a stříbrnou medaili v technic-
kých sestavách. Lukáš Lobík si ze závodů odvezl 
bronzovou medaili ze sportovního boje v kate-
gorii jednotlivců.

Škola Ge-Baek Hosin Sool, která je největ-
ší v ČR, byla na šampionátu ze všech nejúspěš-
nější.

Tréninky v  Čimicích probíhají pravidel-
ně v pondělí od 16.30 do 17.30 a ve středu od  
16 do 18 hodin.  -mt- 

beacHklub ládví

Mikuláš naděloval na písku

taekwon-do

Bojovníci z Čimic  
uspěli na šampionátu

 Dětem se v nafukovací hale líbilo

SK Kometa  
Praha Tenis
Po výborném odehrání sezony jaro, 
léto 2014 v soutěžích pořádané Českým 
tenisovým svazem, ale i úspěšném 
a progresivně zakončeném tréninkovém 
procesu na domovských venkovních 
dvorcích v Hovorčovické ulici, tréninkový 
proces plynule pokračuje v přetlakové 
hale v ulici Na Průhonu v Čimicích. 
Pořádáme nábor pro doplnění závodních 
a zájmových hráčů ve věku 3 až 99 let. 

Více na tel.: 605 946 859 nebo  
na www.skkometapraha.cz

 Marina Baranová (vlevo) si odvezla stříbrnou 
medaili v technických sestavách

více informací:
 www.tkd.cz
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Už jste slyšeli o volejbalu sedících? 
Že ne? Na paralympijských hrách je 
tento sport již od roku 1980, v naší 
republice je zpět po několikaleté 
pauze, a  to i  díky volejbalovému 
týmu SK Kometa Praha. 

Hlavními rozdíly oproti volejba-
lu stojících jsou velikost hřiště, výš-
ka sítě, možnost blokování podá-
ní a pochopitelně pohyb na hřišti. 
Na hřišti se hráči pohybují pomo-
cí klouzání po palubovce. Výhodou 
je, že nepotřebují žádné speciální 
pomůcky. Tento sport se tedy hra-
je výhradně v hale. 

Na základní úrovni, na které bude 
fungovat i tento projekt, je volejbal 

sedících otevřený všem zájemcům. 
Nemusí se jednat pouze o lidi s am-
putacemi dolních končetin. Přidat 
se může každý, kdo je schopen po-
hybu po zemi bez cizí pomoci. Na-
příklad lidé s  kratší dolní konče-
tinou, sníženým svalovým tonem 
nebo se skoliózou páteře. Ovšem 
i zájemci z řad bez jakéhokoli hen-
dikepu mají dveře otevřené.

Tréninky probíhají v  tělocvičně 
v  ZŠ Na Šutce – Na Šutce 440/28. 
Všichni zájemci o tento sport jsou ví-
táni. Aktuální informace k tréninkům 
a  bližší představení sportu nalezne-
te na oficiálních webových stránkách 
projektu www.volejbalvsede.cz. Mů-
žete i zavolat 607 941 653 nebo 602 
893 425. Přijďte si vyzkoušet dyna-
mický a nekontaktní sport plný zába-
vy, který si mohou užít lidé s postiže-
ním i bez něj. Těšíme se na vás. 

Kristýna Kůtová, Martin Kalfař

paralympijský sport

Volejbal sedících opět na Šutce

 K volejbalu vsedě nejsou potřeba žádné speciální pomůcky

Přidat se může každý,  
kdo je schopen pohybu  

po zemi bez cizí pomoci.
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Příznivci taktických bojů na 64 polích se od  
9. do 16. ledna sejdou v prostorách kongresové-
ho centra hotelu Olympik. Koná se tam 14. roč-
ník mezinárodního šachového festivalu Open 
Praha. Záštitu na ním převzal starosta Prahy 8 
Roman Petrus.

„Jsem velmi potěšen, že jsem mohl převzít 
osobní záštitu nad tímto turnajem. Šachy nejsou 
jen strategická a vzrušující hra, ale jsou i výzvou 
k sobě samému, protože v nich neexistuje štěstí 
či náhoda. Každý sám zodpovídá za svá rozhod-
nutí a výsledek hry – je to jako život odehráva-
jící se na 64 políčkách šachovnice. Přestože nej-
sem profesionálním hráčem, jako mnoho lidí si 
šachy rád zahraji. Proto je pro mě ctí, že budu 
moci předat ceny vítězům po skončení turnaje. 
Jsem rád že jsme v Praze 8 mohli finančně pod-
pořit tento turnaj a doufám, že bude inspirací 
také pro mladé lidi, aby se o tuto hru v budouc-
nu zajímali,“ řekl starosta. 

Festival Open Praha je jeden z turnajů pořá-
daných se zápočtem Mezinárodní šachové fede-
race. To jistě ocení nejen všichni profesionální 
hráči, ale i ti, kteří se rádi na soupeření přijdou 
podívat a podpořit své favority či se přiučit od 
současných velmistrů. 

Pořadatelé již evidují přihlášky více než  
260 hráčů z 35 zemí do hlavních turnajů a oče-
kávají, že počet hráčů bude atakovat hranici 300 
účastníků. Mezi přihlášenými je devět meziná-

rodních velmistrů a velmistryň a sedmnáct me-
zinárodních mistrů a mistryň. 

Nejvýše nasazeným hráčem je ruský velmis-
tr Danin. Mezi účastníky nechybějí hráči z In-
die, Japonska, Singapuru, Turecka, USA, Ban-
gladéše a Íránu. Účasti v turnaji využila také 
celá řada českých hráčů včetně talentované 
mládeže.

Hlavní turnaje se hrají denně od 9. do 15. led-
na od 16 hodin a 10. a 16. ledna pak i od 9 ho-
din. Vstup pro diváky je zdarma.  -jm, ap-

Šachy

Festival Open Praha zavítá do Karlína

co festival  
nabízí:
  hlavní turnaj s možností  

splnění normy mezinárodního  
velmistra a mistra započítávaný  
do světového žebříčku ELO FIDE  
(9.–16. 1.)

 turnaj v rapid šachu (11. 1.)

 turnaj v bleskovém šachu (14. 1.)

  Turnaje se 
pravidelně 
účastní hráči 
nejrůznějších 
zemí světa
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Historie

I v  tomto čísle pokračujeme v  seriálu o  balo-
novém létaní nad územím osmého obvodu. Po 
roce 1851 už v  Praze 8 nevzlétl velký balon, 
i vypouštění těch menších bez posádky tu bylo 
vzácné. 19. června 1859 měl jakýsi F. Dvorský 
na Rohanském ostrově vypustit několik men-
ších balonů. Zpráva o tom, zda k tomu došlo, 
se nedochovala. O dva roky později se na ost-
rově Velké Benátky (dnes Štvanice), nejsever-
nějším ze skupiny karlínských ostrovů, dnes již 
zaniklých, mělo konat „velké aerostatické před-
stavení“, avšak opět postrádáme zprávu o jeho 
uskutečnění. Velké Benátky (které si někteří 
publicisté pomýlili s  Benátkami nad Jizerou) 
byly logickou součástí Karlína, byť dnes patří 
k Praze 7.

Jedenáct let po Coxwellovi, v roce 1862, při-
jel do Prahy Antonín Regenti. 9. června vzlétl 
za bouře ze Žofína, která jej unášela přes Kar-
lín a Libeň až ke Staré Boleslavi, kde za tmy ab-
solvoval dramatické přistání do vzrostlého lesa.

Další balony zažila dnešní Praha 8 až o dva-
náct let později, v  roce 1874. 27. září vzlétly 
v  Rajské zahradě na Žižkově dva balony, hor-
kovzdušný Henri Beudeta, který vítr zanesl do 
Stromovky, a svítiplynem plněný balon Theodo-
ra Sivela. Ten zamířil přes Karlín, ostrov Velké 
Benátky a Bohnice a za silného větru přistál ne-
daleko Klecan. Oba vzduchoplavci znovu vzlét-
li následujícího dne. Beudet tentokrát přistál 
v Karlíně. Bylo to poprvé, kdy na území dnešní 
Prahy 8 přistál balon.

„Poslední větroplavba o závod, alespoň zněla 
tak oznámení nárožní, podniknuta byla v pon-
dělí opětně pány Beudetem a Sivelem. I tento-
kráte byla veškerá návrší okolo Rajské zahrady 
tisíci diváků v  pravém slova smyslu přeplně-
na a zahrada sama taktéž přečetně navštívena, 
tak že nebylo lze místa dostati. Na dané zna-
mení vznesly se oba balony střelhbitě do výšky  
a p. Beuden bavil diváky opětně svými krkolom-
nými produkcemi, jež ovšem často vzbuzova-
ly pravý úžas. S p. Sivelem podnikl větroplavbu 

společně Francouz p. Badaire, jenž po delší již 
dobu mešká v Praze. Celkem nedopadla tato vě-
troplavba tak příznivě jako ty minulé, však byla 
tím vina povětrnost sama, ježto nevál ani sebe 
menší větřík a balony tudíž nemohly se pohybo-
vati, nýbrž zůstaly skoro nepohnutě v povětří vi-
seti a klesaly nápotom zcela volně dolů. Balon 
Beudetův spadl již za 8 minut, a sice na staveb-
ním místě mezi kasárnami vojanskými v Karlíně 
beze všeho úrazu,“ říká dobový záznam akce. Si-
vela slabý vítr nesl přes Karlín nad Holešovice, 
kde jeho balon přistál.

Beudet pak odjel z Prahy, zatímco Sivel vzlétl 
ještě jednou. V neděli 4. října si pro početné di-
váky nachystal zvláštnost: balonové „spřežení“. 
K jeho velkému balonu byly připojeny další čtyři 
menší. A s tímto spřežením byl unášen přes Kar-
lín, Libeň a Prosek a přistál poblíže Čakovic. 

Až do časů Zemské jubilejní výstavy v  roce 
1891 to byl poslední balon, který se tu objevil. 

Pavel Sviták,  
Letecká historická společnost

balonové létání

Když v Karlíně přistál 
první vzduchoplavec…

  Dobové vyobrazení Sivelova „spřežení“ balonů,  
s nímž vzlétl 4. října 1874 z Rajské zahrady.  
V pozadí je patrný nedostavěný chrám  
sv. Víta na Pražském hradě

140 let
uplynulo od prvního přistání  

balonu na území Prahy 8.

botanická  
zaHrada  
hl. m. Prahy

Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja
www.botanicka.cz

PrograM  
na leden 2015
  suška_rais 

do 21. 3. 2015,  
venkovní expozice, 9–16 hod. 
Nevšední výstava rozměrných ocelových 
soch proměnila trojskou zahradu v pře-
krásnou přírodní galerii. Rozhledna bude 
pro návštěvníky dostupná opět na jaře, 
a to od 21. března 2015.

  veČerní provázení 
9. 1.–21. 3., Fata Morgana,  
vždy v pátek od 18 hod. 
Víte, co se děje v pralese, když zapadne 
slunce? Naši průvodci pro vás připravili 
nevšední putování setmělými horami, 
polopouští i nížinami. Zažijte tropický 
skleník Fata Morgana jinak. Zaposlou-
chejte se do zvuků džungle, která nikdy 
nespí. Vstupné: dospělí 150 Kč/os., stu-
denti a děti do 15 let 75 Kč/os., děti do 
5 let zdarma. Na tuto akci se nevztahuje 
žádná sleva pro ZTP či důchodce. REZER-
VACE NUTNÁ NA eva.vitova@botanicka.
cz, nebo volejte na 603 582 191. 

  přednáškový cyklus 2015 
výstavní sál, vždy od 17:30, vstupné 20 Kč 
15. 1. „Kolébky z mechu a kapradí“  
O ptačích hnízdech – RNDr. Jaroslav Škopek 
22. 1. Vývoj šlechtění zahradních růží  
– RNDr. Pavel Sekerka 
29. 1. Zakopán na Akopán  
Botanické zážitky z dobývání stolové hory – 
Mgr. Vlastimil Rybka, PhD.

  fotofata  
24. 1., venkovní expozice,  
skleník Fata Morgana od 9 hod. 
Jednu sobotu v měsíci od ledna do června 
mohou zájemci fotografovat to nejlepší, co 
v daném měsíci areál Botanické zahrady 
Praha nabízí. Jednotlivé kurzy na sebe 
navazují jen částečně, takže lze absolvovat 
jeden termín i celou sérii. Každý blok má 
své samostatné téma. Dvacet nejlepších fo-
tografií z projektu FOTOFATA bude celé ná-
sledující léto vystaveno na expozici Stráň. 
REZERVACE NUTNÁ NA www.fotofata.cz

  ptáci, obdivuHodní stavitelé 
24. 1. – 1. 3., venkovní expozice,  
výstavní sál, od 9 do 16 hod. 
Ptáci, to nejsou jenom úchvatní zpěváci 
a zdatní cestovatelé, ale také vynalézaví 
stavitelé. Víte, kdo vám sídlí na zahradě? 
Poznejte hnízda našich opeřenců. Výstava 
bude doplněna o výukový program 
pro MŠ a I. stupeň ZŠ. OBJEDNÁVKY NA 
pruvodci@botanicka.cz.

Změna programu vyhrazena. 
Bližší informace najdete na www.botanicka.cz
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nově narozené děti 

ČERVENEC 2014

 Chrbolka Dominik

 Lukeš Adam

SRPEN 2014

 Baleba Cecily Ellie 

 Hausmanová Veronika

ZÁŘÍ 2014

 Špringer David

 Adolf Richard

 Feigel Thea

ŘÍJEN 2014

 Adler Hynek

 Delongová Arsinoe Melanie

 Horn Mikuláš

 Krejsová Karolína

 Kadeřábková Ester Marie

 Pachota Jakub

LISTOPAD 2014
 Čermák Adam

 Davidová Marta

 Krejčí Aneta

 Nedvědová Eliška

 Padrta Marek

 Tomášová Kateřina

PROSINEC 2014
 Pačes Josef

 Švecová Lucie

výročí V případě vašeho zájmu  
o uveřejnění v této rubrice  
nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36,  
e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz. 

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.  
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce. 

jubilea

ZÁŘÍ 2014

  Marie a František Smejkalovi 
Milí rodiče, dovolte nám poděkovat  
za vaši péči, výchovu a lásku.  
Mami a tati, srdečně vám gratulujeme 
k neuvěřitelnému 50. výročí svatby,  
které jste 19. září oslavili. Přejeme 
všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí 
do dalšího života! Simča a Radek

PROSINEC 2014
  Dne 17. prosince oslavil pan  

Radovan Žufan své 90 narozeniny.  
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších 
let. Přeje manželka Věra a sousedi.

LEDEN 2015
  Dne 1. ledna 2015  

se dožívá pan 
Bohuslav Marek  
92 let. Jsme rádi,  
že ho máme.  
Rodina! 

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.



37 leden 2015  www.praha8.cz                         Měsíčník Městské části Praha 8

zal. 1956

HVĚZDÁRNA  
ĎÁBLICE 

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

PrograM na leden 2015
 otevírací doba 
Po: 18.00–21.00; St, Čt: 18.30–20.30; Ne: 13.00–15.00
Čt 1. 1. 2015 zavřeno.

  PŘednÁŠKy  
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30

12. 1.    Petr Adámek: ZIMNÍ OBLOHA  
– souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.

26. 1.    Magdalena Radostová: ISLAND  
– setkání na jiné planetě.

  PoŘady 
(film. večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 

19. 1.   SLUNEČNÍ SOUSTAVA I.

 PozorovÁní obLoHy daLeKoHLedy 
St, Čt: 18.30–20.30; Ne 13.00–15.00;  
Po 19. 1. 20.00–21.00 za jasného počasí;  
Denní obloha:  
Slunce: povrch  se  skvrnami  
Venuše: za dobrých podmínek
Noční obloha:  
Měsíc: od 23. 1. do 31. 1. nejlépe okolo 27. 1.  
Jupiter: ve druhé pol. ledna 
Uran: po celý leden 
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy: po celý leden  
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie: za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,  
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu  
a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky) 

  HromadnÉ nÁvŠtĚvy
vždy ve St a Čt 17.30–18.30 mohou hvězdárnu navštívit předem 
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro 
rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo 
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení 
hvězdárny (záleží na počasí)

  ŠKoLní PoŘady
v Po, Út, St, Čt a Pá v 9.00 a 10.30 pro předem objednané školní 
výpravy. Vstupné 30 korun, pedagog. doprovod zdarma. Bližší 
informace a objednávky na č. 283 910 644  

  PoHÁdKy Pro nejmenŠí 
Ne 18. 1. od 10:15   Africká pohádka (Ogua a piráti)  
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce příp. Venuše.

  Pozorování oblohy Pořady
VSTUPNÉ: dospělí 45 Kč 55 Kč
 mládež 25 Kč 30 Kč
 senioři (od 65 let)  40 Kč 50 Kč

doPrava: –  konečná MHD sídliště Ďáblice bus 136, tramvaj č. 10  
a 10 minut pěšky podél hřbitova  
a pak ulicí Pod hvězdárnou na kopec

 –  stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus  
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 minut pěšky  
ulicí Pod hvězdárnou na kopec   

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 minut pěšky obcí na kopec            

pozvánky

Otevřený klub pro děti Mapa se nachází v Sokolovské ulici mezi 
Palmovkou a Invalidovnou. Je zřizovaný Městskou částí Praha 8 
a vstup zdarma sem mají všechny děti od 6 do 12 let. 
Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 18:00,  
přijít můžete kdykoliv – není třeba se přihlašovat.

Každý čtvrtek je v Mapě připraven speciální program.  
Podívejte se, co nás čeká v lednu 2015!

 8. ledna – Povánoční dávka energie! Všichni, komu se nechce 
strávit zimu zimním spánkem, jsou zváni do Mapy. Čeká nás akční 
odpoledne, které probudí i ty největší spáče. Energii doplníme 
i něčím zdravým na zub – zapomeňte na cukroví a pojďte si 
pochutnat na výborném čerstvém salátu!

 15. ledna – Zimní olympiáda! Naše zahrada se na jeden den 
promění v olympijský stadion a každý, kdo přijde, si bude 
moct zasoutěžit v tradičních i zcela originálních sportovních 
disciplínách. Stačí mít smysl pro fair-play a chuť si hrát. Na 
účastníky čekají odměny a diplomy!

 22. ledna – Cesta do teplých krajin! Tento čtvrtek si budeme 
moct odpočinout od zimy venku a odletíme někam za 
sluníčkem. Díky vlastní fantazii budeme putovat mezi žhavými 
písky za exotickými zvířaty. Čeká vás jedinečná příležitost se 
zblízka seznámit se zvířaty, které jste dosud znali jen ze zoo 
a encyklopedií.

 29. ledna – Škola naopak! Protože nás čeká pololetní 
vysvědčení, zkusíme si kus školy přenést i do našeho klubu. 
Budete mít příležitost si u nás vytvořit školu snů a stát se těmi 
nejlepšími učiteli na světě. Dospělí se promění v děti a budou 
čekat, co je naučíte. Padnou dnes v Mapě nějaké srandovní 
poznámky? Záleží na nás!

V klubu Mapa tě čeká každý den spousta her a zábavy, možnost 
malovat a vyrábět cokoliv, co tě napadne, velká zahrada na 
sportování a blbnutí, ale také pomoc s učením, nebo třeba 
i doučování, pokud ho budeš potřebovat…

Více informací: www.klub-mapa.cz nebo na facebooku
Adresa:  Sokolovská 121, Praha 8 - Palmovka
Kontaktní telefon: 602 170 947

Zřizovatelem klubu Mapa je Městská část Praha 8.

Klub MAPA program  
na leden 2015
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Znění tajenky z minulého čísla: Jaký prosinec, takové jaro

Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8: Libeň – zmizelý svět, jsou: 

 Bohumila Chládková (Praha 8) 
 Vlasta EI-Yamaniová (Praha 8) 
 Zuzana Florianová (Praha 8)

Správné znění tajenky z lednového čísla nám 
zašlete nejpozději 23. ledna 2014 na adresu: 
Měsíčník Osmička 
Zenklova 35, 182 00 Praha 8  
Můžete použít také nový  
e-mail: tajenka@praha8.cz.  
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

sudoku (středně těžká)

Luštěte křížovku  
o zajímavé ceny!zÁbava

3
vylosovaní výherci 

obdrží knihu o Praze 8:  
Karlín – nejstarší předměstí Prahy, 

vydanou Muzeem  
hl. m. Prahy ve spolupráci  

s odborem kultury  
ÚMČ Praha 8.
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ŘEMESLNÍCI

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ 
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.  
Rychle, levně, kvalitně. Doprava 
zdarma. Tel.: 725 173 593.  
www.malir-zenisek.cz

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

 MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, 
LAKY, stěrka + návštěva zdarma! 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik 
tapet a drobné zednické opravy 
– s tímto inzerátem sleva 10 %. 
Rychle, levně, kvalitně. Volejte na 
tel.: 603 43 24 76.

 PROVEDU MALÍŘSKÉ a lakýrnic-
ké práce. Tel.: 605 015 145 nebo 
222 946 268 po 17 hod.

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.  
Zahrady. Tel.: 606 662 223,  
723 899 561.

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů.  
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis, 
Tel.: 776 191 307 Ing. Krajinová. 
www.nazhadu.cz 

 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.

 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.

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE. 
Kompletní rekonstrukce  
a opravy i v panelových bytech.  
Tel.: 608 278 778,  
e-mail: elektrobyty@gmail.com 

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ–
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, umy- 
vadel, van, el. ohřívačů, připojení 
praček, myček, vodoměrů, 
kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.  
Tel.: 233 551 973, 728 324 916. 

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ a kanalizace, veškeré 
instalatérské  práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.

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

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE  
NA MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ 
LÁTKY, MOLITANY a ostatní 
čalounické potřeby, U Pošty 
1474/1, P-8 Libeň. Po–pá 
8.30–13.00, 14.00–18.00.  
Tel.: 284 822 181.

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

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

 TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí výrobu 
i menšího nábytku, výrobu 
a montáže kuchyňských linek, ve-
stavěných skříní, plotů, pergol či 
různé opravy na chatě, v domác-
nosti, etc. Tel.: 775 034 757.

 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 

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY. 
Nové el-rozvody i v panelových 
bytech. Frézování drážek. Staveb-
ní dokončení. Tel.: 608 278 778.

 ZEDNÍK MALÍŘ, rekonstrukce 
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694, 
josef.bazant72@seznam.cz

 FA. J. MACHÁČ – výměny van, 
baterií, klozetů a kuch. desek. 
Instalace sprchových koutů  
a boxů – senioři sleva! Pokládka 
dlažby, PVC, koberců. Štukování, 
malování, lepení podhledů. Údržba 
domu a zahrady. Tel.: 777 325 466, 
janmachac66@seznam.cz

SLUŽBY

 SERVIS PC pro Prahu 8.  
Tel.: 604 552 758.

 ČISTÍME KOBERCE, sedačky, 
postele, židle ap. mokrou 
metodou profi stroji. Ručně 
čistíme kožený nábytek, myjeme 
okna a podlahy. Zbavíme vás 
špíny, prachu, roztočů, alergenů 
a skvrn různého původu. Rychle, 
kvalitně a levně. Doprava Praha 
ZDARMA. Tel.: 777 717 818,  
www.cistimekoberce.cz

 MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ koberců 
a čalouněného nábytku.  
Tel.: 604 711 750.

 MYTÍ OKEN včetně rámů, 
žaluzií. Tel.: 724 006 275.

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

 ODKLÍZENÍ SNĚHU  
naší sněhovou frézou. Odklízíme 
z rovných ploch velikosti  
nad 300 m2. Tel.: 724 006 275.

 CENTRÁLA ČISTĚNÍ koberců 
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční 
metoda, rychlá reakce, slušné 
jednání. Tel.: 724 006 275.

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

 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   

 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, 602 881 859.  

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA  
– prádlo se snadno vytáhne  
ke stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584. 

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR  
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246.

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972.

 ŽEHLÍME ZA VÁS včetně 
dopravy. Tel.: 608 221 626. 
Žehlení plus. 

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

!! 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.

 HODINOVÝ MANŽEL – práce 
elektro , voda a další. 40 let praxe 
na rek. bytů. Tel.: 602 366 135.

 HODINOVÝ MANŽEL – profesio-
nální pomocník pro opravy, mon-
táže a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

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

 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. 

 PASPORTIZACE A ZAMĚŘOVÁNÍ 
bytů, domů. Tel.: 724 304 603. 

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY, 
opravy a servis. Bazar použitých 
PC vám nabízí naše provozovna 
v Lublinské 9. Naproti Penny 
Marketu – www.pocitacekohout.
cz  Můžete nás navštívit či zavolat 
pondělí–pátek, 13–19 hodin.

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ – nejlevnější 
mokré čištění v Praze 8. Doprava 
zdarma! Tel.: 774 357 072.

 ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ, daňovou 
evidenci, mzdy, DPH. Uzavřeno 
pojištění odpovědnosti.  
Tel.: 603 418 170, Abrahámová.

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, mezd, da-
ňové evidence, daňová přiznání 
k DPH, DPPO, DPFO. Zprostřed-
kování pojištění osob, majetku. 
Kontakt: Ing. Němcová. Tel.: 
602 304 930, e-mail: dana.nemco-
va@itssro.cz, www.itsservis.cz

 ZPRACUJI VAŠE ÚČETNICTVÍ, 
daně, mzdy. Nabízím praktické 
zkušenosti, dlouhodobou 
spolupráci, poradenství, dobrou 
cenu. Volejte. Tel.: 776 788 016.

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

NÁKUP – PRODEJ

 DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ JIŽ 
13 LET! Velký výběr českých hra-
ček najdete v naší specializované 
prodejně Ořechová 5, Praha 8.  
Tel.: 604 287 794,  
e-shop: drevenehracky-inna.cz 

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

 KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE,  
mák, vajíčka, brambory.  
Tel.: 723 266 481.

VÝUKA – KURZY

 VÝUKA ANGLIČTINY 
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,  
jitka-vachtova.cz
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 MATURITA pro dospělé 
i absolventy ZŠ.www.danae.cz. 
Tel.: 602 360 166.

 NAUČILI JSTE SE MLUVIT, ale 
naučili jste se jak komunikovat? 
Kurz komunikace k úspěchu. 
Zapište se na tel.: 606 705 395 
nebo www.dianetika.cz

 DOUČUJI MATEMATIKU 
srozumitelně a přátelsky VŠ, SŠ 
(i ZŠ), Tel.: 722 745 139.

AUTO – MOTO

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

REALITY – POPTÁVKA

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

 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ 
DVA BYTY V PRAZE. Menší 
byt pro dceru 1–2+1 a 3–4+1. 
Platba hotově, mohu nechat 
dlouhodobě bydlet, lze 
i zadlužený nebo před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze  
a okolí do 11 tis. nebo větší do  
15 tis. vč. pop. Tel.: 603 257 202.

 SHÁNÍM BYT NA PRODEJ  
V PRAZE 8 – 3+kk, 3+1, 4+kk. 
VOLEJTE 732 623 271

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exeku-
ce, v soudní žalobě, neoprávněně 
obsazený nežádoucím nájemní-
kem. 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 jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 222 
941 032 nebo 603 420 013.

REALITY – PRONÁJEM

 PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
P-8 Vřesová 11, Velká Skála.  
Tel.: 728 264 431.

 PRONAJMU GAR. STÁNÍ P8 
Vřesová 12, Velká Skála, 900 Kč. 
Tel.: 721 440 129.

 PRONAJMU GARÁŽ P8 
Famfulíkova, 1650 Kč.  
Tel.: 606 702 273.

 DLOUHODOBĚ PRONAJMU 
GARÁŽ v ulici Čumpelíkova.  
Tel.: 607 187 617.

 PRONAJMU GARÁŽ Ratibořská. 
Cena 1800 Kč/měs.  
Tel.: 728 664 811 mezi 10–20 hod.

 PRONAJMU GARÁŽ Čimická. 
Tel.: 608 775 404.

 PRONAJMU LUXUSNÍ 
GARÁŽOVÉ STÁNÍ u metra  
Ládví – Nad Okrouhlíkem – P8.  
950 Kč/m. Tel.: 777 003 033.

 BYTOVÉ DRUŽSTVO PRONAJME 
dva nebytové prostory 
k podnikání nám. Dr. Holého 
v blízkosti metra B Palmovka.  
Pro info volejte 602 666 569.

REALITY – PRODEJ

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

 NABÍZÍM EXKLUZIVNĚ k prodeji 
byt v OV po rekonstrukci 
v Karlíně. Tel.: 731 618 364, 
e-mail: irena.ragasova@re-max.cz

 PRODÁM GARÁŽ Čumpelíkova 
v os. vl. Tel.: 723 372 253/ 
223 018 543.

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
Vřesová, 16 m2, osvětlení, 
vzduchotechnika, otvírání 
čipovou kartou. Cena dohodou. 
Tel.: 602 455 010.

REALITY – SLUŽBY

 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). 

 NEJVĚTŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘ 
V PRAZE 8, kancelář M&M 
reality Klapkova ul. – ZDARMA 
poradenství, posudky  
pro dědictví, obstaráme 
nemovitost, zajistíme prodej.  
VOLEJTE 777 790 980.

 NOVĚ OTEVŘENO – TADÝSEK.cz 
Dětské licenční oblečení a zboží. 
Frýdlantská 1302, P-8, Kobylisy. 
Výdejní místo Po–pá 13.00–18.00 
hod. Tel.: 605 289 879,  
e-shop: www.tadysek.cz   
Internetové ceny i na prodejně. 

 LEVNÁ OPRAVNA OBUVI 
a tašek na sídlišti Bohnice,  
ul. Zelenohorská 489/2.

 LEŽÍ VÁM DOMA (už) 
nepotřebné těhotenské oblečení? 
Věnujte ho, určitě se ještě využije. 
Tel.: 722 745 139.

 PŘIJMU SESTRU AMBULANCE 
Praha 8. Úvazek 0,5.  
Tel.: 731 466 068.

 SANATORIUM ACHILLEA 
HLEDÁ zdravotní sestru s platnou 
registrací, pro oddělení mužů. 
Nástup – únor. Práce na směny, 
bez nočních a víkendů. Vhodné 
i pro čerstvě důchodové ZS. Svůj 
životopis zašlete prosím na: 
dlabola@achillea.cz 

ZDRAVÍ

 ODBORNÁ POMOC PSYCHOLO-
GA pro každého. Dikrétní, rychlá 
a účinná. www.terapeutkleisner.cz 
Tel.: 607 751 073.

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.  
Tel.: 604 207 771.

 MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA  
a množství minerálů i vitaminů ve 
vašem organismu. Najde příčinu 
i řešení při únavě, nadváze, 
poruchách trávení, pálení žáhy, 
vysokém tlaku, arytmii, bolesti 
kloubů a zad. Tel.: 608 155 338.

KRÁSA

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 
galvanickou žehličkou pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. Účinné 
na aknózní pleť. Cena 600 Kč. 
Karlín. Kontakt: 602 288 444.

 KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI, DĚTI.  
Barvy, trvalé, melíry. Stříhání bez 
mytí 60 Kč, dámy od 75 Kč.  
Praha 8 Čimice, Okořská 38.  
Tel.: 606 752 053, 233 556 612,  
www.kadernictvi-mvasickova.cz

 BIOREZONANCE řeší:  
rozumné hubnutí bez diet, 
odstranění závislosti na nikotinu  
a alkoholu. Tel.: 777 904 324,  
www.biorezonance-masaze.cz

 KOSMETICKÉ SLUŽBY, líčení, 
depilace a bikini – design. 
Masáže, kavitace, radiofrekvence.,  
www.nadinsalon.cz

 NABÍZÍM KADEŘNICKÉ SLUŽBY 
vhodné pro důchodce a maminky 
na md. Tel.: 724 909 592.   

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

OSTATNÍ

 PŘENECHÁM NA HŘBITOVĚ 
v Kobylisích u vozovny urnový 
žulový hrob pro 9 uren. Oddíl: VII, 
číslo hrobu 84. Tel.: 284 685 313.
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