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Školy se hlásí k projektu 
„Bezpečná Osmička”

 

Nové vyhlášky pomohly Praze 8 
s alkoholem a čistotou 

ZŠ Bohumila Hrabala ukončila 
evropský projekt

 

Další úsek Pobřežní ulice 
je již v provozu

 

Do příměstských linek 
lze nastupovat všemi dveřmi

Těhotenství může být úžasné
 

Praha 8 je partnerem 
nového filmu Děti noci

 

Libeňský plynojem 
se opět zpřístupní veřejnosti

 

SK Kometa Praha se představuje 
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Vážení spoluobčané,

Není pro mě příliš problém dostat 

se do kůže rodičů, majících strach, 

že se jejich dítku v pražských uli-

cích něco nepěkného přihodí. Jako 

otci se mi tím potvrzuje správný 

výběr priorit radnice, mezi které patří i prevence v oblasti dopravní 

bezpečnosti. A nejde samozřejmě jen o ty nejmenší. 

Jak se v této Osmičce můžete dočíst, v ulicích přibylo deset nových 

informačních radarů. Je jasné, že to není lék na všechny motoristické 

neduhy. Ale jako člen armády řidičů vím, že výstražné blikání displeje 

takového zařízení okamžitě většinu z nás upozorní, že noha na plynu 

by měla být lehčí. To ostatně potvrzují i studie psychologů. 

Vedení radnice podporuje jakékoli kroky, jež i v malé míře vedou 

k vyšší bezpečnosti v městské dopravě. Můžeme mezi ně počítat 

i poslední dobou v obcích tolik oblíbené retardéry, které rychlost vozi-

del snižují nikoli podvědomě, ale fyzicky. U jejich použití ale musíme 

zvažovat, zda v některých ulicích negativa nepřevažují nad pozitivy. 

Naprosto totiž chápu rozhořčení některých občanů, kterým pak pod 

okny rámusí a čmoudí motory opět se rozjíždějících aut. A to nemlu-

vím o rámusu vznikajícího přímo z těchto zpomalovacích prahů, což je 

nepříjemné hlavně v noci.

Proto je nutné v těchto případech při rozhodování zapojit pověstný 

zdravý selský rozum. Tam, kde nejsou školy, zdravotnická zařízení či 

obecně velká koncentrace chodců, je lepší zvolit jinou cestu.

Krásný konec léta Vám přeje

 Josef Nosek

 starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Na řidiče dohlížejí nové 
informační radary
V ulicích osmého pražského obvodu se na začátku září objevilo deset 
nových informačních radarů. Celkem milion korun na ně poskytla rad-
nice Prahy 8 s tím, že radary přejdou do majetku Hlavního města Pra-
hy a jejich provoz bude zajišťovat Technická správa komunikací.

„Radary budou upozorňovat řidiče na 

jejich rychlost, takže poslouží jako preventiv-

ní, dopravně bezpečnostní prvek. Umístěny 

byly převážně na rovných úsecích komunika-

cí a v blízkosti školních zařízení. To znamená 

tam, kde je potřeba šlápnout na brzdu a zvýšit 

pozornost řidičů,” uvedl starosta Prahy 8 Josef 

Nosek.

Zakoupení radarů v takovémto rozsahu je 

výjimečné. „Jedná se sice o velkou investici, 

ale bezpečnost má jednoznačně prioritu. Spuš-

tění radarů právě na začátku školního roku je 

toho důkazem,” prohlásil starosta. Technická 

správa komunikací v celé metropoli provozu-

je zhruba třicet těchto radarů, Praha 8 se tak 

zařadila mezi lídry v oblasti prevence dopravní 

bezpečnosti.

Skutečnost, že informační radary jsou pro 

bezpečnost na ulicích velkým přínosem, potvr-

zují dva radary, které nechala osmá městská 

část umístit již vloni v Žernosecké ulici u míst-

ních škol. „Potvrdilo se nám, že řidiči jsou 

v těchto místech ostražitější. Bezprostřední zjiš-

tění rychlosti zde opravdu vede k tomu, že řidiči 

zpomalí, což byl náš hlavní cíl,” doplnil Nosek.

Preventivní radary byly umístěny v Pernero-

vě ulici ve směru do centra a z centra, v Davíd-

kově ulici ve směru do centra, v ulici K Ládví 

ve směru Ústecká, v ulici Prosecká ve směru 

do centra a v ulici Vosmíkových (jednosměr-

ná z centra). Další čtyři radary byly umístěny 

v ulici Čimická – u nákupního centra Draháň ve 

směru do i z centra, u křižovatky s ulicí K Ládví 

a u křižovatky s ulicí Lindavská.

Samotné radary umožňují kromě podá-

ní informace o aktuální rychlosti mimo jiné 

i záznam celkového počtu projíždějících vozidel 

a označení těch, kteří překročili rychlost. Jejich 

využití tak může být velmi variabilní, nicméně 

se s ním prozatím nepočítá. -hš, tk-

Starosta Josef Nosek slavnostně odhalil nový 
informační radar v Pernerově ulici

Seznam ulic s novými informačními radary
Prosecká  (směr Zenklova)   
Davídkova (směr od Střelničné)                         
Vosmíkových                                        
Pernerova (z centra)              
Pernerova (do centra)  
Čimická (do centra, u nákupního centra Drahaň)      
Čimická (z centra, u nákupního centra Drahaň)
K Ládví (směr Ústecká)                                            
Čimická (křižovatka s ulicí K Ládví)                       
Čimická (křižovatka s ulicí Lindavská)

Krátce

Základní školy vítaly prvňáčky
Stovky dětí z Prahy 8 v si 1. září vyzkou-

šely, jaké je to jít poprvé do školy. Výjimkou 

nebyla ani Základní škola Dolákova v Boh-

nicích. Tam vstupovali rodiče a prvňáčci do 

tříd a prostor školy již podruhé. Poprvé si ji 

mohli prohlédnout v den zápisu, kdy byly 

pro děti připraveny zajímavé úkoly, podle 

nichž paní učitelky zjišťovaly školní zralost. 

Děti se tak podruhé mohly seznámit s paní 

učitelkou, paní vychovatelkou a prostředím 

školy.

Také přivítání dětí se svými novými spo-

lužáky bylo plné emocí. Některé se již znaly 

z mateřské školy a byly tak příjemně pře-

kvapené, že jsou spolu ve třídě a již první 

den „vzaly do party” své úplně nové spo-

lužáky. Aby se dětem ve škole stále líbilo 

a chodily do ní rády, předala jim paní učitel-

ka dárky, které jim usnadní zdolávat první 

dny v lavicích.                                   -tk-

Kde budou mít nájemníci 
domovní schůzi?

Tato otázka jistě napadla mnoho obyva-

tel obecních domů, které jsou určeny k pro-

deji. První každému jistě přijde na mysl 

společná chodba domu. Probírat poměrně 

složité záležitosti okolo založení družstva, 

financování koupě a dalších důležitých věcí 

na schodišti však není zrovna šťastné. „Pro-

to Praha 8 nabízí za symbolickou jednu 

korunu pronájem sálu v takzvaném Bílém 

domě, kde je přece jen poněkud kulturněj-

ší prostředí,” řekl předseda bytové komise 

RMČ Ondřej Gros. Podle něj se na schůze 

budoucích družstev rádi dostaví i zástupci 

radnice a zodpoví případné dotazy nájemní-

ků související se systémem prodeje.

V případě zájmu se zástupci nájemníků 

mohou obracet na pana Karla Dvořáka, 

telefonní číslo 222 805 336, nebo e-mail 

karel.dvorak@praha8.cz. -tk-
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Zpravodajství

Školy se hlásí k projektu 
„Bezpečná Osmička”
Od zahájení provozu pilotního projektu Bezpečná Osmička v MŠ Kotlaska 
uplynulo již několik měsíců a začíná se ukazovat, že to byl krok správ-
ným směrem. Další školská zařízení totiž o kamerovou ochranu rovněž 
projevila zájem. První požádala o zapojení do projektu  ZŠ Dolákova 
a další ji následují.

„V současné době se dokončuje instalace kame-

rových systémů v MŠ Chabařovická a je připravena 

projektová dokumentace v ZŠ Hovorčovická, jejíž 

rozsáhlé opravy přímo volají po ochraně investic. 

Proto je při budování kamerových systémů třeba 

rozlišit, kde je kamerový systém umístěn a na co 

má dohlížet,” prohlásil Libor Paulus, který je za 

projekt zodpovědný. 

Podle něj jsou školky a školy při ochraně svých 

těžce vydobytých investic naprosto bezmocné 

a mohou se jen dívat na to, jak jsou jejich areály 

ničeny vandaly a napadány zloději. Zákoutí jejich 

zeleně pak vyhledávají drogově závislá individua, 

kterým nečiní žádné potíže překonání oplocení. 

„Použité injekční stříkačky, které pak na místě 

zanechají, představují obrovské nebezpečí pro 

ty, kterým jsou prostory určeny – naše děti,” řekl 

Paulus.

V případě MŠ Kotlaska došlo pomocí kamero-

vého systému i k zadržení zlodějů. Proto je podle 

Pauluse právě Bezpečná Osmička smysluplným 

řešením. „Nejde nám o to mít všude vševidou-

cí oko „Velkého bratra”. Snažme se především 

o ochranu investic městské části, které jsou vzhle-

dem ke stále vzrůstajícím potřebám v oblasti škol-

ství nemalé. Když například škola vybuduje úplně 

nová sportoviště za několik milionů korun, proč by 

měla dovolit, aby byla ničena?” ptá se Paulus. 

Projekt má v první etapě ochránit školské 

objekty, v druhé objekty sociálního, zdravotnické-

ho a kulturního charakteru a v neposlední řadě 

i veřejné prostory, jejichž bezpečnostní rizika 

vyžadují zvýšenou pozornost. „Bezpečnost těch-

to objektů městská či republiková policie nikdy 

neochrání vlastními silami. Projekt pamatuje i na 

to. Jeho součástí a mozkem bude takzvané mul-

tifunkční dohledové centrum, které zprovozníme 

počátkem roku 2009 a propojíme tak všechny 

bezpečnostní systémy v Praze 8,” vysvětlil Pau-

lus. Umožní to i spolupráci s rozsáhlým Městským 

kamerovým systémem, který je budovaný Magis-

trátem hl. m. Prahy. 

Součástí centra  bude pravděpodobně i nová 

služebna městské policie. Úzké propojení s tou-

to bezpečnostní složkou zaručí nejvyšší efektivitu 

při práci s výstupy z bezpečnostních, a to nejen 

kamerových systémů. -vk-

Krátce

Radnice věnuje policii 
i seniorům počítače 

Osmá městská část věnuje své příspěvkové 

organizaci Obvodnímu ústavu sociálně – zdra-

votnických služeb Praha 8 tři počítače. „Kon-

krétně jsou určeny pro nedávno otevřené Cen-

trum aktivizačních programů (CAP) pro seniory 

z Prahy 8, v němž se senioři zdarma a za pomoci 

dobrovolníků učí zacházet s internetem a další-

mi programy,” uvedla zástupkyně starosty Pra-

hy 8 Vladimíra Ludková, která má centrum pod 

patronátem. CAP však nabízí i další mix progra-

mů pro volný čas. Více o nabídce centra najdete 

v programu na straně 24.

Radnice poskytne 32 osobních počítačů také 

Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III, pod 

které Praha 8 spadá. Jedná se o počítače, které 

městská část vyřazuje. Pro Policii ČR však budou 

technickou podporou.                                -hš-

Thomayerovy sady čekají 
na revitalizaci

Městská část Praha 8 připravuje revitalizaci 

Thomayerových sadů, které navazují na Libeň-

ský zámek. „V nejbližší době bude vypracována 

revitalizační studie, která zohlední i případné 

připomínky památkářů,” řekl zástupce starosty 

Josef Vokál. Studie bude řešit zejména horní 

terasy, cesty, keře a stromy. Revitalizace sadů, 

do nichž nebylo investováno prakticky od jejich 

založení, bude závislá na financích. Uskutečnit 

by se mohla nejdříve v příštím roce.  -hš-

VE ZNAMENÍ OSMIČEK 
I na Libeňském zámku měly 

svatební páry velký zájem o to, 

aby si své „ano” řekly právě  

8. 8. 2008. Byli mezi nimi i Vendu-

la Hronová a Michael Černý, kteří 

z Prahy 8 pocházejí. Na oddělení 

matriky si řada zájemců toto zají-

mavé datum zamlouvala i více než 

rok dopředu. -tk-

Chcete se setkat se senátorkou 
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou 
Palečkovou?

Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do 
12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod., a to 
v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 pořáda-
jí ve svém sídle setkání s občany. Uskuteční 
se 24. září a 8. října 2008. Případné dotazy 
směřujte na OV KSČM Praha 8, Světova 8, Li-
beň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@
kscm.cz

ČSSD zve občany do svého sídla 
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli 
zvolenými v Praze 8. Ta se uskuteční 16. 9. 
a 21. 10. 2008, od 17.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům Pra-
hy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o pro-
blémech naší městské části. Pro dohodu 
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilgu-
se, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail:  
petr.vilgus@zeleni.cz.

Setkání s politiky
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Tento krok je velkou výhodou, protože 

v momentě, kdy je karta připravena k vydání, 

není nutné znovu navštívit vybrané kontaktní 

místo. Karta přijde poštou a jestliže je v Žádosti 

o vydání karty zaškrtnuto nahrání dopravní apli-

kace, je možné si rovnou koupit vybraný kupon. 

Ani v tomto případě není nezbytně nutné jít zno-

vu na kontaktní místo pro prodej kuponů, kupo-

ny jsou k dispozici od září také na internetovém 

obchodě Dopravního podniku. I při nákupu přes 

internet zájemci o roční předplatní kupon PID 

obdrží bonus 475 korun. Tato nabídka platí přes 

e-shop do konce října, v kamenných obchodech 

do konce září. 

Čas si mohou ušetřit také všichni majitelé 

starých karet, (tj. vydaných na základě žádos-

tí podaných do 1. srpna 2008). Jejich držitelé 

dostanou nové karty zdarma i v příštím roce. 

Pro nahrání předplatného ročního kuponu tedy 

není nutné měnit kartu letos. Kupon lze nahrát 

na starou kartu a po její výměně se přehraje na 

kartu novou.

Všichni zájemci o kartu opencard budou mít 

také od září možnost zažádat si o kartu v něk-

teré ze 13 vybraných poboček Městské knihovny 

v Praze. Jestliže si lidé zažádají tam, dostanou 

od počátku září do konce října roční vstup do 

knihovny zdarma.

Veškeré informace o kartě opencard naleznete 

na webových stránkách opencard.praha.eu.  -tk-

Kartu opencard už mají tisíce lidí
Zájem o univerzální kartu opencard neklesá. Jen v první polovině srpna si o ní zažádalo více než 20 tisíc lidí, 
v kapse už jí mělo přes osm tisíc občanů. Z celkového počtu vydaných karet většina lidí využila možnosti nechat 
si kartu zaslat domů poštou.

Zpravodajství
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Kontaktní místa Lokalita Adresa Provozní doba

 Můstek Stanice metra B Můstek  po-pá 07.00-21.00
   so 09.30-17.00
 Muzeum Stanice metra Muzeum  po-ne 07.00-21.00
   včetně svátků
 Anděl Stanice metra B Anděl,  po-pá 07.00-21.00
DPP SDI  výstup Anděl so 09.30-17.00
(infocentra) Nádraží Holešovice Stanice metra C  po-pá 07.00-21.00
  Nádraží Holešovice,  so 09.30-17.00
  jižní vestibul 
  u terminálu autobusů,
  v blízkosti McDonalds 
 Škodův palác Škodův palác, Praha 1, po-pá 07.00-18.00
  Jungmannova 35/29  

DPP  
Centrální Na Bojišti Centrální dispečink po-pá 06.00-20.00
dispečink  DPP Na Bojišti 5, Praha 2 so 07.00-14.00
   
 Letňany Stanice metra C  po-pá 06.00-12.45
DPP  Letňany 13.15-20.00
vestibuly   přestávka: 17.00-17.30
metra Roztyly Stanice metra C po-pá 06.00-20.00 
  Roztyly so 07.00-14.00
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„Vodárna investici potřebovala, my dohlédne-

me na to, aby všechny práce probíhaly v souladu 

s námi schváleným plánem. Při jakékoliv odchyl-

ce bychom museli zakročit,” řekl ředitel památ-

kového odboru magistrátu Jan Kněžínek. Podle 

něj vodárna nutně potřebovala investici. Svému 

účelu přestala sloužit už před desítkami let a od 

té doby chátrá.

Vedle věže postaví investor také bazén, teni-

sový kurt, garáže a wellness centrum. Podle 

projektu se tyto doplňky mají skrýt pod zem 

a památku tak nenaruší.

„Na stavební úpravy vodárenské věže v Davíd-

kově ulici byla vydána stavební povolení, v rámci 

kterých se Odbor památkové péče vyjádřil jako 

dotčený správní orgán. Vydaná stavební povole-

ní jsou pravomocná. Stavební úřad namátkově 

provádění stavebních úprav kontroluje,” sdělil 

vedoucí odboru výstavby Pavel Obst.

V současné době stavba nemá svoji horní 

část, kde bývala nádrž na vodu. Původní tvar 

nyní připomíná jen lešení, které její dřívější 

linie kopírovalo. „Bylo to nutné, ten obvodový 

plášť nebyl nosný. Drželo to v podstatě na té 

nádrži, my to teď raději postavíme celé znova,” 

vysvětlil Zbyněk Pšenička, jednatel společnos-

ti Faber Project, která stavbu provádí. Citlivá 

rekonstrukce tak uvede věž do původního stavu 

před sto lety a vytvoří velmi atypické bydlení 

v její horní části. -tk-

Libeňská vodárna se 
dočkala rekonstrukce
Rekonstrukce secesní vodárenské věže v Libni je v plném proudu. Sou-
kromý investor staví z objektu třípodlažní mezonetový byt. Projekt bude 
architektonicky i technicky velmi zajímavý a originální. A to vše pod bed-
livým dozorem památkářů. Těm velká rekonstrukce interiéru památkově 
chráněného objektu z roku 1904 nevadí. 

Na opravu vodárenské věže pečlivě dohližejí památkáři i stavební úřad

Historie vodárny
Válcovitá věž libeňského vodojemu byla 

postavena v letech 1903 až 1904 architek-

tem Františkem Schlafferem podle projektu 

Kanceláře vodárenské Královského hlav-

ního města Prahy. Věž o výšce 42 metrů 

je postavena na kruhovém půdorysu a má 

vzhled majáku. Do věžního vodojemu se 

vešlo 178 m3 vody, má průměr 6,5 metru 

a výšku 5,7 metru. Čerpala se sem káran-

ská voda, která zásobovala pitnou vodou 

nižší části Libně. Po výstavbě Severního 

Města byly vystavěny nové čerpací stani-

ce a funkce tohoto vodojemu byla zrušena. 

Vnitřní zařízení bylo převážně demontová-

no a koncem 60. let byla věž opravena, aby 

byla zachována jako architektonická i tech-

nická památka. Věž byla v roce 1991 pro-

hlášena kulturní památkou.

Téma

Foto: M. Mařatka
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RADNICE VyŠLA VSTŘÍC SENIORŮM
„Obrátili se na nás senioři z bohnického síd-

liště, že jim chybí v Hnězdenské ulici lavičky, 

na kterých by si mohli odpočinout při cestě 

od lékaře z polikliniky či si jen tak posedět 

a popovídat. Vyšli jsme jim vstříc a v tuto 

chvíli je tam již umístěno osm nových lavi-

ček,” uvedl radní Prahy 8 Tomáš Mrázek. 

„Za rychlou reakci bych velmi rád poděkoval 

odboru životního prostředí,” dodal. -tk-
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(Placená inzerce)

„Původní termín zprovoznění jsme předpokládali 

až na podzim. Hřiště se však podařilo otevřít ještě 

na konci prázdnin, kdy se děti vrací zpět do Prahy, 

takže doufám, že si ho během babího léta pěkně 

užijí,” prohlásil zástupce starosty Josef Vokál. 

Původní plocha byla místem, kde se mohlo líbit 

snad jen bezdomovcům a jiným „popíječům” lev-

ného alkoholu, ale ani ve chvílích, kdy byla tako-

vých lidí prostá, nenabízela lákavý pohled. Nyní 

vybízí k posezení jako místo, kde jsou mlatové 

cesty a nové lavičky. Na neoplocené ploše je umís-

těna lezecká pyramida. Jde o lanovou atrakci kte-

rá láká odvážné kluky a holky aby si vyzkoušeli 

svoje dovednosti při výstupu do nejvyšších míst. 

Lanovými oky se tak lze proplétat až do výšky 

několika metrů nad zem. Druhá, oplocená, herní 

plocha je doménou především menších dětí, které 

tam naleznou pískoviště, dvojvěž se skluzavkou, 

provazovým žebříkem a mostem, ale také velmi 

oblíbenou řetízkovou dvojhoupačku. Především 

ti nejmenší asi potěší malý „prodejní” domeček 

a další pružinová houpadla.  Uvedené herní prvky, 

ale i celé hřiště samozřejmě splňují přísné normy 

na bezpečnost dětí během hry. 

Zajištění příznivých podmínek pro volný čas dětí 

i rodičů patří mezi priority obce. Dokazuje to sku-

tečnost, že v současnosti jsou ve výstavbě i další 

dětská hřiště, tentokrát ve Větrušické a Třeboradic-

ké ulici v Kobylisích. Hřiště Třeboradická je vlastně 

prvním krokem k vybudování přírodního, rekreač-

ního amfi teátru v lokalitě, která přiléhá k objektu 

všeobecně známém pod jménem Sokolníky. V prv-

ní fázi rekonstrukce dojde k vybudování a opravám 

nejspodnější plochy. Finanční prostředky získal ze 

státního rozpočtu poslanec Parlamentu ČR  Zby-

něk Novotný a celá akce by měla proběhnout do 

konce letošního roku. V následujících letech radni-

ce připravuje opravu cest v okolí, výsadbu nových 

stromů a keřů a další kroky k tomu, aby se tento 

prostor stal oddychovým místem lidí, kteří bydlí 

v širokém okolí. „Díky tomu má toto místo šanci 

stát se jedním z nejkrásnějších míst nejen v Praze 

8, ale mezi obdobnými lokalitami v celé metropo-

li,” prohlásil starosta Prahy 8 Josef Nosek. -tk-

Bohnice zdobí nové dětské hřiště
Městská část Praha 8 otevřela dětské hřiště v ulici Řešovská v Bohnicích, 
jehož rekonstrukce  přišla na 3,1 milionu korun. Ke stávajícím 28 dět-
ským hřištím tak přibylo další. V této lokalitě tak došlo ke zkulturnění 
dalšího místa které mělo donedávna podobu obrovské asfaltové plochy 
a několika monstrózními betonovými lavičkami.
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Občanské sdružení OSM Vás zve

na výstavu OBRáZKŮ

MILANA TESLEVIČE
která se koná v termínu 

od 1. 9. 2008 do 24. 10. 2008
v Informačním středisku 

v ul. Zenklova 27, Praha 8

k 70. výročí Rychlých šípů 
a 101. výročí 

JAROSLAVA FOGLARA

vernisáž 18. 9. 2008 od 17 hod.
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Jirsíkova – Malého
30. 9., 18. 11., 30. 12.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
7. 10., 25. 11.  

Pobřežní – U Nádražní lávky
14. 10., 2. 12. 

Pernerova – Šaldova
16. 9., 21. 10., 4. 11., 9. 12. 

Pobřežní – Thámova
23. 9., 11. 11., 16. 12.

Petra Slezáka – Urxova
30. 9., 18. 11., 30. 12.

Pernerova – Sovova
7. 10., 25. 11.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
14. 10., 2. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
16. 9., 21. 10., 4. 11., 9. 12.

Nekvasilova (parkoviště za TJ.)
23. 9., 11. 11., 16. 12.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
14. 10., 25. 11.

Na Vartě
16. 9., 21. 10., 2. 12.

Kašparovo náměstí
23. 9., 4. 11., 9. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
30. 9., 11. 11., 16. 12.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
7. 10., 18. 11., 30. 12.

Nad Rokoskou
14. 10., 25. 11. 

Na Truhlářce (parkoviště)
16. 9., 21. 10., 2. 12.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
23. 9., 4. 11., 9. 12.

Ke Stírce – Na Stírce
30. 9., 11. 11., 16. 12.

Kubišova – U Vlachovky
7. 10., 18. 11., 30. 12. 

U Slovanky – Dolejškova
1. 10., 5. 11., 10. 12.

Štěpničná (parkoviště)
8. 10., 12. 11., 17. 12.

Davídkova (u ul. Tanvaldská – parkoviště)
10. 9., 15. 10., 19. 11. 

Třebenická
17. 9., 22. 10., 26. 11.

Roudnická (za Bešťákovou)
24. 9., 29. 10., 3. 12.

Modřínová
24. 9., 29. 10., 3. 12.

Kubíkova – u DD
1. 10., 5. 11., 10. 12.

Havránkova – Šimůnkova
8. 10., 12. 11., 17. 12.

Šimůnkova
15. 10., 19. 11.

Janečkova
17. 9., 22. 10., 26. 11.

Hlaváčova
17. 9., 22. 10., 26. 11.

Burešova
24. 9., 29. 10., 3. 12.

Kurkova
1. 10., 5. 11., 10. 12.

Šiškova
8. 10., 12. 11., 17. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
10. 9., 15. 10., 19. 11. 

Na Pecích – Chaberská
17. 9., 22. 10., 26. 11.

Služská – Přemyšlenská
24. 9., 29. 10., 3. 12. 

V Mezihoří
1. 10., 5. 11., 10. 12.

Na Pěšinách – Pod Statky
8. 10., 12. 11., 17. 12. 

Uzavřená 
10. 9., 15. 10., 19. 11.

Trojská – Nad Trojou
11. 9., 16. 10., 20. 11.

Na Dlážděnce – U Sloupu 
(parkoviště)
18. 9., 23. 10., 27. 11.

Písečná – K Sadu
25. 9., 30. 10., 4. 12. 

Na Přesypu – Pod Přesypem
2. 10., 6. 11., 11. 12. 

Třeboradická
9. 10., 13. 11., 18. 12. 

Havlínova – Pohnertova
11. 9., 16. 10., 20. 11.

Libišská (parkoviště)
18. 9., 23. 10., 27. 11. 

Podhajská pole 
(parkoviště)
25. 9., 30. 10., 4. 12. 

Gdaňská
2. 10., 6. 11., 11. 12.

Hnězdenská (parkoviště)
9. 10., 13. 11., 18. 12. 

Mazurská (u trafostanice)
2. 10., 6. 11., 11. 12. 

Řešovská (u Zelenohorské)
9. 10., 13. 11., 18. 12. 

Zhořelecká (parkoviště)
11. 9., 16. 10., 20. 11.

V Nových Bohnicích
18. 9., 23. 10., 27. 11.

Dolákova – Hackerova
25. 9., 30. 10., 4. 12.

K Mlýnu – Drahaňská
11. 9., 16. 10., 20. 11.

Mlazická
18. 9., 23. 10., 27. 11.

Fořtova – Do Údolí
25. 9., 30. 10., 4. 12. 

Korycanská – K Ládví
2. 10., 6. 11., 11. 12. 

Petra Bezruče - U Pískovny
9. 10., 13. 11., 18. 12.

Pod Vodárenskou věží – Společná
30. 9., 18. 11., 30. 12.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
7. 10., 25. 11.

Pekařova – Jestřebická
14. 10., 2. 12. 

Valčíkova – Na Truhlářce
16. 9., 21. 10., 4. 11., 9. 12.

Velká Skála – K Haltýři
23. 9., 11. 11., 16. 12.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecká – Ďáblická)
1. 10., 29. 10., 26. 11. 

Davídkova 
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
8. 10., 5. 11., 3. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
10. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12.

Braunerova – Konšelská
17. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

V Zámcích
24. 9.

Nad Rokoskou (u školy)
1. 10., 5. 11., 3. 12.

Nad Popelářkou
10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
17. 9., 15. 10., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

Lodžská – Zhořelecká (parkoviště)
24. 9., 29. 10., 26. 11.

Pod Vodárenskou věží – Nad Mazankou
11. 9., 16. 10., 20. 11.

Drahorádova
18. 9., 23. 10., 27. 11.

Lindavská
25. 9., 30. 10., 4. 12. 

U Pekařky (sloup VO č. 8)
2. 10., 6. 11., 11. 12. 

Chaberská – Líbeznická
9. 10., 13. 11., 18. 12.

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ZáŘÍ – PROSINEC 2008

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze 

pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána 
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky 
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad 
najdete také na www.praha8.cz.
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Dán měl smůlu
Oči pro pláč měl 44letý občan 

Dánska, do jehož Škody Fábie se 

v ulici Děčínská po rozbití okna 

zadních pátých dveří vloupal 

neznámý pachatel, který z vozidla 

odcizil osobní věci poškozeného. 

Tím mu způsobil škodu ve výši  

50 tisíc korun. 

Chtěli si dát slevu
V polovině srpna policisté 

z místního oddělení Kobylisy řeši-

li případ trestného činu podvodu, 

kterého se ve spolupachatelství 

dopustili tři muži a jedna žena, 

všichni slovenské národnosti, tím, 

že nejdříve dva muži v prodejně 

zahradnických a řemeslnických 

potřeb vystřihli a přelepili kód 

levnějšího zboží na zboží výrazně 

dražší a zbylý muž se ženou se 

toto zboží pokusili provézt poklad-

nou. Neunikli však bdělému oku 

pracovníků bezpečnostní agentury, 

kteří pachatele pohotově zadrželi 

a předali policii. Případ byl vyřešen 

ve zkráceném přípravném řízení, 

přičemž pachatelé byli i se spiso-

vým materiálem předání státní-

mu zástupci s návrhem na podání 

návrhu na potrestání podezřelých. 

Vyhoštění ho nezajímalo
Další osobu slovenské národ-

nosti řešili policisté z Místního 

oddělení Libeň. 54letý muž nedbal 

nařízení a rozhodnutí soudu a spo-

kojeně se 7. srpna v odpoledních 

hodinách procházel po Praze 8 

ulicí Na Žertvách, ačkoliv mu 

Obvodní soud pro Prahu 8 uložil 

trest vyhoštění. Tohoto vyhoště-

ní nedbal, což se mu při kontrole 

policií stalo osudným, neboť násle-

dující den již stál před soudcem, 

který rozhodoval o jeho trestu za 

spáchaný trestný čin maření výko-

nu úředního rozhodnutí.

Nechávat navigaci 
v autě se nevyplácí 

Další oči pro pláč měl již občan 

Česka, který nedbal varování, že 

auto není trezor, čehož 25. srpna 

využil neznámý pachatel v ulici 

Střížkovská během půl hodiny, 

kdy postižený nebyl přítomen 

u vozidla Audi A6. U něj nezná-

mý pachatel rozbil pravé přední 

okno a z vozidla následně odcizil 

navigační systém značky Fujitsu 

Siemens včetně držáku a autona-

bíječky. Krádeží navigace a poško-

zením vozidla tak pachatel způso-

bil škodu ve výši 29 tisíc korun.

Ukradl kulmu i sbíječky
Svoje kadeřnictví si nejspíš 

chce otevřít neznámý pachatel, 

který nezjištěným předmětem 

vypáčil mříže a vstupní dveře do 

kadeřnictví na Nám. Dr. Holého 

a z  tohoto odcizil pánský holicí 

strojek, kulmu a digitální váhu. 

Pachatel v řádění pokračoval 

a dále se po poškození visacího 

zámku vloupal do místnosti ve 

sklepě v uvedeném domě a z té-

to místnosti odcizil  dvě sbíječ-

ky značky Bosch, motorovou pilu 

značky Husqvarna a drobné nářa-

dí. Pachatel tak způsobil škodu 

přesahující 64 tisíc korun.

 

Hyena se napakovala
Dne 6. srpna v ulici Zenklo-

va poblíž tramvajové zastávky 

Palmovka směr Žižkov neznámý 

pachatel předvedl hyenismus tím, 

že využil věku 81leté ženy, která 

seděla na lavičce, a v nestřežené 

chvíli jí odcizil kabelku s celoživot-

ními úsporami ve výši 150 tisíc 

korun. -tk-

Bezpečnost

ZáPISNÍK POLICISTy

Trestné činy a přestupky v dopravě
  

Vzhledem k tomu, že někteří řidiči zákony upra-

vující silniční provoz stále nerespektují, tento měsíc 

sloupek Policejní rádce věnujeme dopravě a zopaku-

jeme tak již více než dva roky platné novelizace, a to 

především ty nejdůležitější.  

Novelizace pravidel silničního provozu se týká jak 

preventivních opatření, tak i opatření v oblasti repre-

se, která je zaměřena především na ty řidiče, kteří 

se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků. Tito 

řidiči musí počítat nejenom s bodovým systémem 

hodnocení řidičů, ale i s podstatně vyššími tresty 

a peněžitými sankcemi za dopravní přestupky. 

Od 1. července 2006 se změnilo ustanovení  

§ 201 trestního zákona - ohrožení pod vlivem návy-

kové látky. Trestní zákon staví v současné době jíz-

du pod vlivem návykových látek (alkoholu a drog) 

mezi závažná pochybení s relativně přísnou trest-

ní sazbou. Trestného činu se dopustí nejenom ten, 

kdo způsobí značnou škodu nebo újmu na zdra-

ví, ale i ten, kdo například řídí automobil ve stavu 

vylučujícím způsobilost, který si způsobil například 

požitím alkoholu. Stav vylučující způsobilost je určo-

ván v průběhu vyšetřování znalcem (u alkoholu je 

to zpravidla množství od 1,00 promile). Za tento 

trestný čin hrozí pachateli trest odnětí svobody až 

na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti, 

podle druhého odstavce tohoto trestného činu hrozí 

pachateli dokonce trest odnětí svobody šest měsíců 

až tři léta. Součástí změny trestního zákona je také 

nově přidaný § 180d - řízení motorového vozidla 

bez řidičského oprávnění. Pachateli, který řídí vozi-

dlo bez příslušného řidičského oprávnění hrozí trest 

odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo 

zákaz činnosti.

Pokud řízení pod vlivem návykové látky není 

posouzeno jako trestný čin, o trestu je rozhodová-

no ve správním řízení, které probíhá u správního 

orgánu příslušné obce, a řidiči zde hrozí pokuta do  

50 tisíc korun a zákaz činnosti až na dva roky. 

Novelizací získala Policie nové pravomoci. Poli-

cisté mohou zamezit, aby řidič pokračoval v jízdě, 

a to odtažením vozu nebo technickým prostředkem 

(tzv. botičkou), a to na náklady řidiče nebo pro-

vozovatele vozidla. Musí k tomu mít samozřejmě 

odpovídající důvod (např. alkohol, drogy, odmít-

nutí dechové zkoušky a následného lékařského 

vyšetření, podezření na předchozí zavinění nehody, 

zadržení řidiče podezřelého, že ujel z místa nehody, 

podezření na odcizení vozu, řízení vozu bez řidič-

ského oprávnění).

Policisté mohou také na místě zadržet řidičský 

průkaz. Policista pak toto zadržení bez zbytečného 

odkladu oznámí příslušné obci - registru řidičů, kde 

do pěti pracovních dnů zahájí řízení, na jehož zákla-

dě lze řidičské oprávnění buď odebrat, nebo po jeho 

zastavení zase vrátit.

Věříme, že nejen novelizace zákonů, ale přede-

vším i vy, účastníci silničního provozu, přispějete 

ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích 

a k trendu snižování následků dopravních nehod.

npor. Petr Burian

Policie ČR, místní oddělení Libeň

 Policejní rádce
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Přesto se podle vrchního komisaře Měst-

ské policie v Praze 8 Josefa Skalky situace na 

mnohých místech zlepšila. Informoval, že méně 

hříšníků je například v okolí metra na Palmov-

ce, před supermarketem v ulici Na hrázi či v uli-

ci Šimůnkova před nákupním centrem a v ulici 

u Meteoru.

„Naopak největší problémy jsou neustále 

u výstupu z metra Kobylisy do Klapkovy ulice 

v okolí fontánky, na náměstí Dr. Holého a v okolí 

metra Florenc. V těchto místech také strážníci 

nejčastěji provinilce postihují. Zdržují se tam 

zejména bezdomovci, kteří se do těchto míst 

neustále vracejí,” podotkl Skalka.

Od prvního do třicátého července strážníci 

v Praze 8 za konzumaci alkoholu vystavili pokutu 

78 občanům. a to v souhrnné výši 72 800 korun, 

23 lidem na místě domluvili. Vyhlášku o čisto-

tě lidé nedodrželi v 67 případech, šestašedesáti 

z nich vystavili pokutu ve výši přesahující 60 tisíc 

korun, jednomu hříšníkovi domluvili.

Celkem na území metropole během první-

ho měsíce, kdy vyhláška o zákazu alkoholu na 

veřejných místech začala platit, strážníci odhalili 

a řešili 1 585 přestupků. Hlídky uložily 742 blo-

kových pokut. Do městské kasy tak od hříšní-

ků putovalo 308 tisíc korun, nejčastěji z Prahy 

1, 5 a 8. Sedmdesát sedm přestupků strážníci 

oznámili správnímu orgánu a ve 766 případech 

postačilo provinilcům domluvit.

„První týdny  potvrdily, že mohou vyhlášky  

opravdu  pomoci eliminovat negativní společen-

ské  jevy a umravnit v minulosti nepostihnutelné 

skupinky  nepřizpůsobivých občanů,” podotkl prv-

ní náměstek pražského primátora  Rudolf Blažek.

Za porušení obou vyhlášek mohou hlídky 

uložit na místě blokovou pokutu ve výši až tisíc 

korun, v případném správním řízení může postih 

za vážný přestupek dosáhnout až 30 tisíc korun. 

Za znečišťování ulic se pokládá například odho-

zení zbytků potravin, žvýkaček, ale i nedopalků 

cigaret.

Popíjení alkoholu se přísně postihuje v okolí 

škol, zdravotnických zařízení či dětských hřišť 

a zastávek veřejné dopravy. Vyhláška o záka-

zu požívání alkoholu se nevztahuje na restau-

rační zahrádky či prostory stánků s občerstve-

ním, neplatí ani u akcí, jakými jsou například 

vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroční 

oslavy. -jf-

Vyhlášky pomohly Praze 8 
s alkoholem i čistotou
První týdny, kdy po celém území hlavního města platí nové městské 
vyhlášky o čistotě a zákazu popíjení alkoholu na veřejných místech, 
s sebou přinesly v Praze 8 desítky přestupků. Nejčastěji se lidé nezříkají 
alkoholu či odhazují nedopalky cigaret.

Kradených věcí v bazarech 
a zastavárnách ubývá

Počet věcí pocházejících z trestné činnosti 

nalezených při společných kontrolních akcích 

pražských živnostenských úřadů a kriminalis-

tů v bazarech, zastavárnách a dalších podob-

ných provozovnách se snižuje.

„Nabízení kradených věcí v zastavárnách 

a bazarech se nepochybně díky jasnému usta-

novení živnostenského zákona a důsledným 

kontrolám v provozovnách podařilo omezit. 

Povinnost provozovatele identifikovat toho, 

kdo věc k prodeji či do zástavy nabízí, i věc 

samotnou, a vést evidenci pomáhá krimina-

listům při řešení řady trestných činů. Od roku 

2004, kdy tyto povinnosti byly na základě 

návrhu hlavního města Prahy v zákoně usta-

noveny, se počet nalezených věcí pocházejí-

cích z trestné činnosti snižuje. Přesto jsou to 

řádově desítky věcí, které kriminalisté v těch-

to provozovnách zajistili pro potřebu trestního 

řízení,” konstatoval náměstek primátora Rudolf 

Blažek na základě informace živnostenského 

a občanskosprávního odboru Magistrátu hl. 

m. Prahy o výsledcích kontrol za prvních šest 

měsíců letošního roku.

V prvním pololetí 2008 bylo při kontrolách 

kriminalisty prověřeno 5 300 předmětů a zjiš-

těno 73 z nich, které pocházely z trestné čin-

nosti. Ve stejném období například roku 2006 

bylo prověřováno 3 500 věcí a 95 z nich mělo 

spojitost s trestnou činností. Celkem od roku 

2004 do poloviny letošního roku prověřila Poli-

cie ČR přes 47 tisíc záznamů v těchto provo-

zovnách a díky evidenci se podařilo identifi-

kovat 1 099 podezřelých, kteří nabízeli 1 245 

věcí získaných z trestné činnosti. Jednoznačně 

se prokázalo, že tyto věci pocházely z případů 

tří vražd, 33 loupeží, 727 vloupání nejrůzněj-

šího druhu, 196 krádeží a 12 podvodů. 

Další kontroly provádějí živnostenské odbo-

ry Úřadů městských částí Praha 1 – 22 a ve 

spolupráci s magistrátním odborem živnos-

tenským a občanskosprávním samostatně, 

popřípadě ve spolupráci s Českou obchod-

ní inspekcí. V prvním pololetí letošního roku 

tak úředníci absolvovali 120 kontrol  bazarů, 

zastaváren, provozoven starožitností, antikva-

riátů, autobazarů a autovrakovišť. Zjistili cel-

kem 55 závad, z nich 33 představovala nedo-

statečná evidence osob a nabízeného zboží 

a ostatní se týkaly porušení dalších povinností 

stanovených živnostenským zákonem, zejmé-

na nedostatečného označení provozoven. -jf-

V červenci lidé za nedodržování čistoty dostali v Praze 8 pokuty skoro za 73 tisíc korun 
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Jako předsedkyně školské 

komise Rady Městské části Pra-

ha 8 mohu říci, že v rámci svých 

kompetencí reaguje na rostoucí 

počet dětí rychle a dostatečně. 

Po několika letech, kdy počet 

obyvatel v celé České republice 

klesal, se nyní díky silným roční-

kům z počátku 80. let, které se 

rozhodly mít své potomky, nyní 

tato situace mění a počet oby-

vatel v naší republice opět roste. 

To je samozřejmě důvodem zvý-

šeného tlaku na radnici Prahy 8, 

aby svým obyvatelům poskytla 

služby v podobě dostatečného 

počtu míst v mateřských školách 

a umožnila tak rodičům malých 

dětí znovu se zařadit do pracov-

ního procesu.

Na tuto nově vzniklou situa-

ci samozřejmě reagovala radni-

ce Prahy 8 zvýšením počtu míst 

v mateřských školkách na svém 

území. Celkem byla jejich kapa-

cita na území Prahy 8 zvýšena 

o 120 nových míst. V mateřských 

školkách tak nově vzniklo pět tříd. 

Nové třídy vznikly v MŠ Lyčkovo 

náměstí v Karlíně, v  MŠ Korycan-

ská v Čimicích a v MŠ Poznaňská 

v Bohnicích. V Kobylisích pak v MŠ 

Chabařovická a v MŠ Štěpničná.

Vznik nových tříd v mateřských 

školách byl samozřejmě spjat se 

stavebními úpravami, jejichž rea-

lizace si vyžádala nezanedbatelné 

finanční prostředky. Nové třídy 

mohly vzniknout například změ-

nou tělocvičen, předělením stá-

vajících učeben, popřípadě jinými 

stavebními úpravami.

Je celkem samozřejmé, že 

v systému přidělování kapacit 

v mateřských školách dostaly 

přednost ty děti, jejichž rodi-

če mají trvalé bydliště na území 

Prahy 8. Žadatelům, kteří nema-

jí trvalé bydliště na území Prahy 

8 a přesto chtěli svou ratolest 

umístit do mateřské školky na 

jejím území, byla v případě, že 

ve školce již nebyla volná kapa-

cita, nabídnuta mateřská škola 

na území Prahy 8, která volnou 

kapacitou disponuje.

Na takový způsob rozdělování 

stávajících kapacit mateřských 

škol Odbor školství Úřadu MČ 

Praha 8 do dnešního dne neob-

držel žádnou stížnost.

Jiná je situace týkající se dět-

ských jeslí. Ty jsou v Praze 8 

pouze jedny, a to v Písečné ulici. 

Jejich kapacita je zcela naplněna. 

Problematika jeslí ale nespadá do 

kompetencí Odboru školství Úřa-

du Městské části Praha 8. Pro-

blematika dětských jeslí je plně 

v kompetenci OÚNZ.

Lenka Majerová, 

zastupitelka MČ Praha 8 za ČSSD

Reaguje radnice v oblasti školství 
na „babyboom” dostatečně?

Nalézt odpověď na takto položenou otázku se zdá být poměrně jednoduché. Zabezpečení dostatečné reakce  
na stávající potřeby obyvatel v oblasti mateřských škol na území Prahy 8 spadá do kompetencí Odboru školství 
Úřadu MČ Praha 8.

Obec reaguje na změny rychle a dostatečně

Ve školním roce 2000/2001 chodilo do 89 

tříd mateřských škol osmé městské části cel-

kem 2056 dětí. Jak postupně počet dětí přibý-

val, začala Praha 8 jako zřizovatel mateřinek 

znovu otevírat nové třídy, které donedávna 

v době slabší porodnosti sloužily přechodně 

buď jako tělocvičny či herny, nebo byly pro-

najaty, ale pouze dočasně právě z důvodu 

očekávání možného baby-boomu v budouc-

nu. V roce 2001 a 2002 bylo otevřeno prvních 

pět tříd Speciální mateřské školy SMŠ pro děti 

zdravotně oslabené při MŠ Korycanská (dříve 

zdravotnický alergostacionář) a tato unikátní 

mateřská škola pro alergiky funguje úspěšně 

dodnes. První klasická nově otevřená třída 

ožila v roce 2006 v MŠ Řešovská v Bohnicích. 

V roce 2007 to již byly dvě – jedna v Kobylisích 

poblíž Ďáblického háje (MŠ Šimůnkova) a jed-

na v Čimicích (MŠ Libčická). Od ledna 2008 

nabídla novou třídu i MŠ Krynická na pomezí 

Bohnic a Troji. 

Největší rozšíření však přinese právě začína-

jící školní rok, kdy přibude pět nových tříd – od 

Karlína (MŠ Lyčkovo náměstí) přes Kobylisy, 

respektive sídliště Ďáblice, kde zájem o mate-

řinky je pravidelně největší (MŠ Chabařovická 

a MŠ Štěpničná). Stranou nezůstanou ani Čimice 

(MŠ Korycanská) a Bohnice (MŠ Poznaňská).

V září 2008 předpokládáme, že mateřinky 

svých 101 tříd naplní 2499 dětmi, což bude 

skoro o 450 dětí více než před pouhými osmi 

lety. Městskou část Praha 8 stojí otevření nové 

třídy zhruba 500 tisíc korun, desítky až stovky 

tisíc platí i školky samy ze svých zdrojů. Nové 

třídy však pak plní vysoké standardy kladené 

na ně legislativou, stavebními, hygienickými 

a dalšími předpisy, a tato investice je bezesporu 

vzhledem k její potřebnosti přínosem.

Lze tedy říci, že většina zájemců o školku je 

v naší městské části uspokojena. Aby byly pod-

mínky při přijímání ještě více transparentněj-

ší, připravuje odbor školství pro nový zápis do 

mateřských škol, který proběhne v únoru 2009, 

vzorová Kritéria pro přijímání, která budou po 

projednání s ředitelkami školek zveřejněna. 

Přednost budou podle nich mít samozřejmě děti 

s trvalým pobytem na území Městské části Pra-

ha 8. Navíc na přelomu roku by měla mít měst-

ská část již k dispozici demografickou studii, ze 

které vyplyne, v jakých časových horizontech 

a v jakých místech se bude muset připravit na 

další vlnu předškoláků. Rozhodně také nebu-

deme bránit vzniku soukromých mateřských 

škol v objektech a na pozemcích, které nejsou 

v obecním vlastnictví, samozřejmě při splnění 

platných právních předpisů.

Martin Roubíček, místostarosta za ODS

Za osm let kapacita vzrostla více než o pětinu
Porodnost láme rekordy, porodnice praskají ve švech a co na to naše městská část? Zvládá situaci? Necháme 
mluvit řeč čísel. 
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„Baby boom” zasáhl hlavní 

město i jeho okolí. „Baby boom” 

zasáhl i Prahu 8. Na otázku 

v titulu můžu odpovědět jednou 

větou: Radnice Prahy 8 reaguje 

dostatečně. I když každý rodič 

nebude zcela spokojen, místa ve 

školkách jsou. Ne sice vždy na té 

školce, které je nejbližší. Radnice 

minimum školek zavřela, proná-

jmy byly řešeny s dostatečnou 

výpovědní lhůtou tak, aby se 

postupně mohly třídy vracet zpět 

ke svému účelu. Ve školkách 

vznikly tělocvičny a i ty jsou dnes 

rezervou. Odbor školství má při-

pravena i další řešení. Ve srovná-

ní s radnicemi jiných městských 

částí vychází Praha 8 velmi dob-

ře. Rady odborů školství jiných 

městských částí jsou tohoto 

typu: „Rodiče si musí vzájemně 

pomoci. Budeme stavět nové 

školky.” Nevěřil bych tomu, ale 

k získání místa ve školce v Pra-

ze XYZ je potřeba protekce. Zažil 

jsem to sám u svého vnuka.

Základní školy teprve tento 

nápor čeká. I tam je dostatek 

místa a ředitelé škol se těší, jak 

budou opět plné školy. Otázkou 

je, zda bude dostatek kvalitních 

učitelů. Vždyť nástupní plat uči-

tele je (pokud má škola rozumné 

vedení) něco málo přes patnáct 

tisíc korun. A tento mladý člověk 

by si chtěl založit rodinu, poří-

dit byt. Která banka mu s tímto 

platem dá hypotéku? Pražský 

magistrát svým učitelům (to je 

učitelům středních škol) posky-

tuje nemalý příspěvek. Nenašel 

by se prostor pro podobné řeše-

ní i v Praze 8? Nenašla by rad-

nice prostředky pro své učitele? 

A nenašla by radnice Prahy 8 

i byty pro učitelské dvojice? Pro-

zatímním řešením jsou malé byty 

a ubytovny pro učitele, které už 

jsou. Ale je potřeba kvalitní uči-

tele si udržet.

Mnohem hůře než naše radni-

ce reaguje na „baby boom” náš 

stát. Došlo ke snížení porodné-

ho. Prý se nikde neukázalo, že 

souvisí se zvyšováním populace. 

Další „motivací” jsou poplatky 

v nemocnicích. S velkou slávou 

byly zrušeny poplatky za novo-

rozence, ale maminky platí dále. 

Znovuzavedení poplatků za děti 

v posledním ročníku mateřské 

školy je pro mnoho rodičů nepří-

jemné. A až půjde dítě do ško-

ly, „pastelkovné” už také není. 

A bude ho tam čekat ta nej-

hodnější paní učitelka. Protože 

v každé první třídě je ta nejhod-

nější…

Václav  Votruba, 

člen komise pro výchovu 

a vzdělání za KSČM

Základní školy na nápor teprve čekají
„V Česku se narodilo nejvíce dětí za posledních několik let. Česko zažívá baby boom”. Tak hlásaly titulky novin, a to 
přece musí být pravda, ne? Začíná se rodit více dětí a populační krize je zažehnána. Nevymřeme. Podle statistiků 
se jen za první čtvrtletí roku 2008 narodilo 28 500 dětí, což je o 1500 více než ve stejném období loňského roku.

Již pátým rokem se nepřetržitě zvyšuje 

počet obyvatel ČR. Loni se narodilo 114 632 

dětí, nejvíce od roku 1993. Tím ovšem nastal 

problém s nedostatečnou kapacitou mateř-

ských a základních škol. 

Prozíravostí osmé městské části bylo, že 

některé nevyužité školské budovy neprodala, 

pouze je pronajala. Lze tedy doufat, že se tyto 

budovy budou moci navrátit svému původní-

mu účelu. Navíc Rada Prahy 8 zareagovala na 

nárůst počtu dětí tím, že požádala Magistrát 

hl. m. Prahy a Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy o zvýšení kapacit škol. „Od škol-

ního roku 2008/2009 takto přibude dalších pět 

tříd – dvě v Kobylisích, kde je již tradičně nej-

větší zájem, a po jedné v Bohnicích, Čimicích 

a v Karlíně,” uvedl před časem zástupce sta-

rosty Martin Roubíček. Bude to však stačit? 

Strana zelených se domnívá, že při zvládá-

ní náporu zájemců o umístění dětí ve školkách 

nelze spoléhat jen na obec. Naši podporu mají 

hlavně firemní školky, které provozují jed-

notlivé společnosti pro své zaměstnance. Jde 

o skvělou formu „zaměstnaneckého benefitu” 

a zároveň způsob, jak muže a ženy na rodičov-

ské dovolené udržet v kontaktu s prací, kterou 

před narozením potomka vykonávali. 

Prahu 8 nepochybně silně zasáhne zástav-

ba Libeňského a Rohanského ostrova, která je 

z významné části plánovaná jako čtvrť byto-

vých domů. Není možné chtít po naší městské 

části, aby tento problém řešila sama. Praha 8 

musí požadovat od developera tohoto projektu, 

aby se zabýval nejen výdělkem z prodeje bytů 

a kanceláří, ale aby tento zisk z části investoval 

do školek, škol, zdravotních středisek a dalších 

veřejných budov pro naše nové spoluobčany. 

Pouze takto Sekyra Group přesvědčí veřejnost, 

že je vyspělou realitní společností se smyslem 

pro sociální odpovědnost a že chápe termín 

trvale udržitelný rozvoj. 

Na růst počtu obyvatel ČR nemá vliv jen 

zvýšená porodnost, ale i migrace cizinců. Pod-

le údajů Českého statistického úřadu se jich 

loni v ČR usadilo 83 900. Lze předpokládat, 

že nově příchozí obyvatelé zde budou zaklá-

dat své rodiny a je nutné se na tento trend 

připravit. Boj proti rasovým a náboženským 

předsudkům u dětí i rodičů by měl začít právě 

nyní.

Terezie Krejbychová, 

členka zdravotní a sociální komise a komise 

pro národnostní menšiny RMČ Praha 8 

za Stranu zelených

Školky nejen od obce, ale i od developerů
Na počátku 90. let se v Česku ročně narodilo zhruba 130 tisíc dětí. Pak přišel čas nových možností sebere-
alizace. Důsledkem byla radikální přeměna žebříčku hodnot, kdy se priorita mateřství u mladých žen začala 
propadat za budování kariéry, touhu po vzdělávání apod. Po roce 1996 se na dlouhou dobu počet naroze-
ných dětí ustálil okolo 90 tisíc. Přirozenou (a krátkozrakou) reakcí řady měst a obcí bylo rušení mateřských 
a základních škol. Zapomnělo se na dorůstající generaci ze 70. let 20. století – tzv. „Husákovy děti”.
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ZŠ Bohumila Hrabala ukončila evropský projekt

Když jsme začali o projektu 

uvažovat, nejdříve jsme oslovili 

firmu, jejíž náplní bylo zpracová-

ní projektů. Na základě finančních 

požadavků firmy jsme však zjistili, 

že tuto nabídku nemůžeme při-

jmout. Z výše uvedeného důvodu 

jsme se rozhodli napsat projekt 

samostatně. Zpracování projektu 

trvalo tři měsíce. Motivací bylo zvý-

šení počítačových dovedností žáků 

2. stupně základních škol i pedago-

gů (realizátorů a tvůrců výukových 

hodin) a vybudování počítačové 

učebny s 25 počítači a dataprojek-

torem.

Protože jsme měli již předchozí 

zkušenosti s úspěšným dokonče-

ním projektu SIPVZ (získání dota-

ce na nákup interaktivní tabule 

a vytvoření fotografického studia), 

začali jsme studovat příručku pro 

příjemce, abychom zjistili strukturu 

žádosti o finanční podporu. Projekt 

byl dokončen a podán v únoru 2006 

a odsouhlasen na konci června. 

V srpnu jsme podepsali Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace a začali připra-

vovat realizaci projektu.

Cílem veškerých aktivit pro-

jektu bylo zvyšování jazykových 

a počítačových dovedností žáků 

2. stupně. Při realizaci a evaluaci 

projektu byla vybudována nová 

učebna s 25 počítači a datapro-

jektorem. V průběhu realiza-

ce bylo vytvořeno a evaluováno 

270 výukových hodin, díky nim 

byl umožněn přístup k výpočetní 

technice celé třídě najednou a ve 

všech předmětech. Výukové hodi-

ny zpracovávalo 14 pedagogů naší 

školy: Dominika Dobrylovská, Zde-

na Duževičová, Veronika Hatleová, 

Ondřej Hník, Petra Jehnová Petra, 

Hana Kolesová, Milan Kotulek, Jana 

Králová, Radka Křížková, Eva Lvo-

vá, Jan Rytíř, Irena Semerádová, 

Eva Sliwková a Tamara Ťopková.

Odborným poradcem projektu 

byla ředitelka školy Irena Lhotková, 

která zajišťovala dohled nad správ-

nou metodikou při tvorbě a eva-

luaci výukových hodin a odborný 

dohled nad dodržováním kritérií 

kvality projektu.

Do projektu bylo dále zapojeno 

pět partnerských škol, které kont-

rolovaly realizované části projektu 

a podílely se na evaluaci projektu: 

Základní škola, Praha 8, Lyčkovo 

náměstí 6, Základní škola, Praha 8, 

Na Šutce 28, Základní škola, Praha 

9, Litvínovská 600, Základní škola, 

Praha – Satalice, Základní škola, 

Praha – Běchovice.

Při realizaci projektu jsme zjistili, 

že mnohé školy nežádají o finanční 

podporu z hlediska velkého časo-

vého vytížení a citovaných úska-

lí. Získání a realizace projektu je 

opravdu složitá věc, která potře-

buje velkou trpělivost a zainte-

resovanost pro danou věc. Škola 

začíná mít i další funkci, kterou je 

získávání financí, což do této doby 

neexistovalo.

I přes výše uvedené problémy 

a problémy s dofinancováním pro-

jektu (posledních 10 procent z cel-

kové poskytnuté částky projektu 

musí zajistit sama organizace ) je 

výsledek pro naši školu opravdu 

úžasný. Máme počítačovou učeb-

nu a pedagogy, kterým nedělá 

problém vytvořit přípravy výuko-

vých hodin motivující žáky. Využí-

vání aktivizujících vyučovacích 

metod vedlo ke zvýšení odborné 

připravenosti žáků, což se odrazi-

lo v pozitivním klimatu celé ško-

ly. Dovednosti získané projektem 

umožnilo žákům aplikovat výpo-

četní techniku ve všech vzděláva-

cích oblastech celého základního 

vzdělání, naučili se orientovat se 

ve světě informací, tvořivě  pra-

covat s informacemi a využívat je 

při dalším vzdělání i v praktickém 

životě.

Zkušenosti získané při tvorbě, 

realizaci a evaluaci projektu JPD 

3 budou využívány i pro možnou 

tvorbu a uskutečnění budoucích 

projektů. Díky projektu JPD 3 se 

naše škola posunula o kousek dál 

a může i v budoucnu z něho mnoho 

čerpat.

Jaroslava Nováková, 

manažerka projektu JPD 3

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 ukončila projekt JPD 3 „Zkvalitňování jazykových a počí-
tačových dovedností žáků 2. stupně základních škol”, který se uskutečnil od 1. září 2006 do 31. srpna 2008.

ZUŠ KLAPKOVA přijímá nové žáky
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 přijímá pro školní rok 2008/2009 žáky do těchto oborů: 

HUDEBNÍHO − hra na hudební nástroje, sólový a sborový zpěv, určeno dětem od pěti let,
LITERáRNě−DRAMATICKéHO − hlasová a dramatická průprava, základy tvorby, určeno dětem od sedmi let, 
TANEČNÍHO − RyTMIKA, SCéNICKý TANEC − určeno dětem od pěti let, 
VýTVARNéHO − KRESBA, MALBA, GRAFIKA, KERAMIKA − určeno dětem od šesti let. 

Zápis do hudebního, tanečního a výtvarného oboru proběhne 
16., 23. a  30. září 2008 od 16:00 do 18:00 hodin v hlavním objektu školy, 

zájemci o literárně-dramatický obor se mohou hlásit ve stejných termínech přímo v jeho sídle, Novákových 655, Praha 8.

Podrobné informace získáte na www.zusklapkova.cz nebo telefonu 284 681 143.

Počítačová učebna vybudovaná v rámci projektu EU
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Od začátku jím prošlo zhruba sto 

padesát dětí z Čech a Moravy.

I když je dětem během jejich poby-

tu v dětských domovech poskytová-

na všemožná péče, ne vždy si dove-

dou po odchodu z nich sami poradit. 

Díky projektu mají získat mnoho 

nových užitečných rad a návodů, 

jak zvládat nenadálé životní situa-

ce. Tříměsíční kurz dětem zároveň 

nabídne i řadu dalších zajímavých 

témat, jako jsou například správ-

né stolničení a etiketa, efektivní 

hledání vhodného zaměstnání či 

stanovování perspektivních osob-

ních cílů. Nevyhýbá se ani překo-

návání složitých životních překážek 

a ukazuje, jak správně hospodařit 

s penězi i to, jak si najít vhodného 

životního partnera. Netradiční tré-

ninky, kterými děti v projektu pro-

jdou, jsou navíc vhodně doplněny 

pestrým doprovodným programem. 

Ke slovu se dostanou psychologové 

z předmanželské poradny, peda-

gogové ze Střední hotelové školy 

v Praze 9 - Klánovicích, vizážisté 

a módní poradci.

Jeden ze vzdělávacích modulů bude 

také zaměřen na prevenci vzni-

ku závislostí na nikotinu, drogách 

a alkoholu. Děti kromě teoretické 

části v něm čeká i setkání s klien-

ty nedalekého Domu světla, kteří 

si podobnými životními peripeti-

emi sami prošli. I když je projekt 

financován nejmenovanou tabá-

kovou společností, je určen přede-

vším nekuřákům. „Vloni prováděný 

výzkum o kouření v dětských domo-

vech odhalil, že v některých přípa-

dech děti začaly kouřit již v sedmi 

letech. Vzorem jim je v drtivé vět-

šině starší kamarád a nebo tento 

zlozvyk získají už ve své původní 

rodině,” říká manažer projektu Otto 

Lokaj.

Projekt „Věřím si” vyvrcholí v polo-

vině prosince, kdy děti převezmou 

certifikáty o jeho absolvování.  -ol- 

Projekt „Věřím si” 
pomůže dětem z domovů
Karlínský Institut certifikovaného vzdělávání (ICV) 
bude už počtvrté hostit děti z dětských domovů. Právě 
ty zde totiž čeká nevšední projekt „Věřím si”, který jim 
má usnadnit sociální integraci. Do jeho nového roční-
ku je nominováno jedenáct frekventantů ve věku 14 
– 18 let ze tří dětských domovů, tentokrát z Litoměřic, 
z Hory Svaté Kateřiny a z Milotic nad Opavou. 

Jarního ročníku projektu „Věřím si” se zúčastnil i sedmnáctiletý Šte-
fan z Mašťova, který na snímku J. Dostála přebírá z rukou náměstkyně 
hejtmana Středočeského kraje Dany Nohýnkové certifikát o jeho absol-
vování
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Na jízdy opačným směrem si budou muset 

Pražané počkat nejdéle do konce září, kdy by ji 

podle plánu měli dělníci dokončit. „Mohlo by to 

být i trochu dříve,” odhadl radní Prahy 8 Tomáš 

Mrázek. Z centra se bude moci jezdit po dokon-

čení druhé stavební fáze, která zahrnuje výstav-

bu křižovatky k ulici Sokolovská a Pod Krejcár-

kem. Nová komunikace má zklidnit automobilový 

provoz v Sokolovské ulici. Stavba bude klíčovou 

dopravní tepnou, která bude spojovat centrum 

s vnitřním městským okruhem a pak s vnější 

částí dopravního okruhu hlavního města. 

Náklady na druhou etapu výstavby Pobřežní 

III se odhadovaly na 323 milionů korun. Pení-

ze pocházejí ze státního rozpočtu, strukturál-

ních fondů Evropské unie a rozpočtu hlavního 

města. 

V říjnu minulého roku byl zprovozněn čtyř-

proudý úsek od Šaldovy k ulici Za Invalidovnou, 

který stál téměř 245 milionů korun. Podíl města 

na první etapě činil více než 93 milionů korun. 

Stavba začala v listopadu 2006, přípravy zabra-

ly několik let.  -tk-

Jedná se tedy o všechny den-

ní příměstské linky v oblasti 

Ďáblic, Vysočan, Proseka, Let-

ňan, Čakovic, Miškovic, Třebo-

radic, Kbel, Satalic a Vinoře. 

Konkrétně jde o linky 302, 305, 

345, 348, 351, 365, 368, 375, 

376 a 377.     

„K tomuto kroku nás přimě-

ly kladné ohlasy cestujících na 

možnost nastupování všemi dveř-

mi, neboť to zrychlilo a usnadni-

lo odbavení cestujících. Zároveň 

jsme zaznamenali rovnoměrnější 

využití spojů městských a příměst-

ských linek v souběžných úsecích,” 

řekl mluvčí ROPID Filip Drápal. 

Další fáze zkušebního provozu 

počítá s rozšířením této novin-

ky na ucelenou oblast, aby bylo 

možné posoudit, zda bude možné 

tento systém rozšířit postupně na 

všechny příměstské linky. 

Ve směru z centra je však 

nutné usměrněný nástup pouze 

předními dveřmi na regionál-

ních spojích zachovat i nadále, 

neboť kontrola jízdních dokladů 

řidičem je směrem do vnějších 

tarifních pásem nezbytná. Stej-

ně tak zůstává povinnost nastu-

povat pouze předními dveřmi 

na celém území mimo Prahu. 

I nadále také na příměstských 

autobusových linkách neplatí 

SMS jízdenky. -vk-

Do příměstských linek lze nastupovat všemi dveřmi
Na základě kladných ohlasů na zkušební povolení nástupu všemi dveřmi v Praze ve směru do centra na 
příměstské autobusové lince 375 se organizace ROPID rozhodla rozšířit tento způsob odbavování na další 
příměstské linky. Od zahájení poprázdninového provozu je možné při cestách ve směru do centra pouze 
na území hl. m. Prahy nastupovat do příměstských autobusů všemi dveřmi na všech denních linkách, které 
jedou přes stanice metra Letňany nebo Ládví. 

I prodloužený úsek Pobřežní ulice počítá s pruhem pro cyklisty

Foto: M. Mařatka

Doprava

Další úsek Pobřežní ulice je v provozu
Řidiči už mají na rozhraní Karlína a Libně k dispozici novou část Pobřežní ulice, která ústí ve Voctářově ulici 
u Libeňského mostu. Jezdit se po ní ale zatím bude jen ve směru do centra. 

Krok firmy ROPID má zrychlit a usnadnit odbavení cestujících

Foto: M. Mařatka
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Doprava

Organizace ROPID provedla první vyhodno-

cení provozu po úpravách linkového vede-

ní v souvislosti s květnovým prodloužením 

metra do Letňan a od konce srpna upravi-

la jízdní řády autobusů v severovýchodní 

části Prahy. 

„Na základě dílčího vyhodnocení operativních 

průzkumů jsme po dohodě s jednotlivými měst-

skými částmi přijali několik opatření, která řeší 

nejvýznamnější připomínky občanů. Zásadní 

informací je pro nás rostoucí obliba páteřních 

autobusových linek, které jezdí v krátkých 

intervalech a v atraktivních trasách. Proto 

jsme se rozhodli jejich význam v této oblasti 

dále zvýšit,” vysvětlil vedoucí odboru plánování 

ROPID Martin Jareš. 

Důkazem je například zkrácení intervalů na 

lince 186, spojující Holešovice, Prosek, Letňa-

ny, Kbely a Satalice s oblastí Černého Mostu. 

Díky tomu bude možné zrušit souběžnou lin-

ku 210, kterou ve zbytku její trasy do Čakovic 

a Miškovic nahradí linky 134, 151 a 195.

Úpravy linkového vedení vycházejí z prvot-

ních průzkumů, prováděných v květnu a červ-

nu. ROPID bude situaci v této oblasti i nadále 

pečlivě sledovat a celá oblast bude navíc pro-

věřena komplexním přepravním průzkumem. 

„Tedy v dostatečné lhůtě pro to, abychom mohli 

všechny provedené změny celkově vyhodnotit,” 

prohlásil Jareš. -vk-

ROPID posílil páteřní autobusové spoje

Váš nový domov nad Vltavou – Větrušice u PrahyVáš nový domov nad Vltavou – Větrušice u Prahy
   Tel.: + 420 222 311 695, +420 777 660 220 info@rpsplus.cz, www.rpsplus.cz

Cena RD včetně DPH 4 414 500 Kč  
součástí ceny je i terasa, oplocení a terénní úpravy

  Kolaudace 2008

• Výjimečná lokalita pro milovníky klidu na hranici přírodní rezervace 
 s krásným výhledem
• 8 energeticky úsporných dvojdomů s dispozici 4-5+kk, včetně garáže, 
   s oplocenou  zahradou  od 378 - 735 m2

• Užitná plocha domu 164 m2, zastavěná plocha 99,16 m2

• Kvalitní cihlové materiály, energeticky úsporná plastová okna
• Pouhých 10 km od stanice metra Kobylisy, PID
• Financování formou úvěru zajištěno (P
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Autobusové denní linky:

��0 ruší se vložené spoje ve špičkách pracovního dne v trase Letňany 

– Avia Letňany (nahrazeno linkou 134)

�34 ze zastávky Garáže Klíčov je linka odkloněna přes zastávky Letňa-

ny, Avia Letňany, Obchodní centrum Čakovice, Ke Stadionu do zastávky 

Miškovice, v úseku Českomoravská – Miškovice linka nově jede i o víken-

dech a celotýdenně večer

�5� prodloužení linky o úsek Poliklinika Prosek – Letňany – Tupolevova 

– Obchodní centrum Čakovice - Ke Stadionu – Čakovice (o víkendech 

a celotýdenně večer je prodloužena pouze polovina spojů)

�66 spoje vedené v trase Palmovka – Obchodní centrum Čakovice jsou 

zkráceny do zastávky Avia Letňany (nahrazeno linkou 134)

183 linka je nově vedena přes zastávky Vysočanská, Nádraží Libeň, 

Spojovací a Kolonie, ruší se trasa přes zastávky Kolbenova, Nový 

Hloubětín, Kbelská, v úseku Kobylisy – Nádraží Hostivař jsou zkráceny 

intervaly v pracovní dny dopoledne z 30 na 15 minut večer z 30 na 

15-20 minut

186 celotýdenní zkrácení intervalů v celé trase (Nádraží Holešovice 

– Černý Most)

�95 linka je ze zastávky Fryčovická odkloněna do zastávky Sídliště 

Čakovice, ruší se zastávky Krausova a Avia Letňany (nahrazeno posíle-

ním linky 186)

202 spoje vedené do Vinoře zkráceny do zastávky Jilemnická (nahraze-

no linkou 302) 

2�0 linka je zrušena (nahrazena posílenou linkou 186 a linkami 134 

a 151)

233 linka je zrušena (nahrazena prodloužením linky 195)

280 linka je zrušena (nahrazena změněnou a posílenou linkou 302)

302 výrazné zkrácení intervalů a nově provoz i o víkendech, linka jede 

nově přes Ctěnice a novým dopravcem je Jaroslav Štěpánek

305 ve směru Hovorčovice jede linka nově přes zastávku Čakovický zámek

4�6 linka nově zajíždí do zastávky Líbeznice, zdravotní středisko

554 nová školní linka v trase Vinoř – Satalice - Vinoř

Autobusové noční linky:

509 zcela nová trasa: Florenc – Basilejské náměstí – Sídliště Malešice 

– Skalka – Centrum Zahradní Město – Na Košíku – Brodského – Chodov 

(interval 60 minut), původní trasa nahrazena linkami 510 a 511

5�� prodloužení o úsek Masarykovo nádraží – Bulovka – Prosek – Tupo-

levova - Čakovice

5�3 zcela nová trasa: Palmovka – Prosek – Rychnovská – Kbely – Sata-

lice – Vinoř (souhrnný interval se souběžnou linkou 603 je 60 minut)

603 linka je nově ukončena v zastávce Palmovka, v úseku Palmovka 

– Vinoř je vedena shodně s linkou 513  

Změny Pražské integrované dopravy od 30. srpna v severovýchodní oblasti
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Ten „trochu jiný” přístup k těhotenství mě 

přímo zavalil hned po překročení prahu. Měkké 

světlo z papírových svítidel.  Hladivá vůně éte-

rických olejíčků něžně namíchaná s neomylně 

mléčnou vůní miminek, jež se plazí a batolí 

všude pod nohama nebo právě přijímají čers-

tvou zásobu energie z mateřských prsů. A také 

barvy na stěnách, bavlněných závěsech, pol-

štářcích, kobercích, nakonec i na oděvech 

a jakoby i ve tvářích žen kolem: Oranžová, 

žlutá, modrá, zelená, červená… Barvy živo-

ta. Mužům sem není vstup zakázán, k početí 

i výchově dítěte přirozeně patří.  Ale napadá 

mě, že je to trochu riskantní: Mohli by tady 

sami „chytit graviditu”. 

„Mateřství není oběť, nýbrž dar,” tvrdí autor-

ka projektu  a zakladatelka A-centra Katarína 

Zatovičová.  Inspiroval ji výrok prenatálního 

psychologa a gynekologa P. Fedora-Freybergha.  

„Stejně tak, jak se k dítěti chováme, když je 

v děloze, ono se bude chovat v dospělosti 

k sobě i ke světu.”  Spolu s dalšími závažnými 

poznatky ji dovedl k rozhodnutí založit cent-

rum, které by se zabývalo vědomou a aktivní 

přípravou na mateřství a rodičovství. Trvalo 

roky odborné i psychické přípravy, než  se sen 

proměnil ve skutečnost. Gravidjóga, Alexandro-

va metoda, relaxace, práce s vlastními emoce-

mi, cvičení s balónem – to byl základ souboru 

volně na sebe navazujících lekcí, které Katarína 

nazvala „Těhotenská cvičení trochu jinak”. Pak 

se přidala Tamara Marková s orientálním břiš-

ním tancem. Málokdo ví, že vznikl nikoliv pro 

potěšení vládců harémů, nýbrž jako skutečný 

tanec budoucích rodiček, který uvolňuje pánev 

a efektivně připravuje ženu k porodu.

A-centrum na sebe rychle „nabalilo” dal-

ší specialisty.  Dnes nabízí skoro všechno, co 

mohou těhulky, matky, rodiny i děti potřebo-

vat ke zdárnému rozvoji. Třeba aromaterape-

utické masáže dětí a kojenců, speciální cvičení 

„světýlka”, která učí rodiče, jak si s dětmi od 

dvou do 18 měsíců denně hrát a cvičit, mon-

tessori a waldorfskou pedagogiku,  semináře 

a přednášky o tom, proč a jak vnímat dítě již 

od početí, o přirozeném porodu, o zdravé výži-

vě a přírodních léčebných prostředcích, o vlivu 

nošení dětí v šátku na jejich zdravý vývoj a řa-

du dalších.

 „Největší odměnou pro nás je, že mamin-

ky sem nechodí jenom během těhotenství, 

ale vracejí se i po porodu. Přicházejí cvičit 

s nemluvňaty, mezitím nakojí miminko, přebalí 

je, popovídají si s ostatními. Jsme opravdové 

rodinné centrum. To nás odlišuje od jiných zaří-

zení. Mámy jsou tu skutečně jako doma. A když 

čekají další miminko, tak přijdou znovu k nám, 

a to nás blaží ze všeho nejvíc,” přiznávají vlídní 

lidičkové v recepci „áčka”, kteří mezi svou pra-

cí stihnou ještě uvařit čaj, ukonejšit nemluvně 

a dohlédnout na neposedné batole. 

  „Předností A-centra je, že nikomu nic nevnu-

cujeme. Doporučíme, poradíme, nabídneme, co 

je pro tu kterou ženu nejlepší, a je na ní, co si 

vybere. V průběhu těhotenství může svůj pro-

gram upravovat. V té komplexnosti a flexibili-

tě je A-centrum zřejmě u nás jedinečné,” říká 

Zatovičová. Vychází z přesvědčení, že harmo-

nický život dětí není možný bez harmonického 

rozvoje rodičů a celé rodiny. 

Možná je to trochu přehnané, ale mám pocit, 

že Vítkova ulice v nedávno zoufale poničeném 

Karlíně se stala jedním z významných center 

našeho města. Centrem aktivního a vědomého 

mateřství a rodičovství, jež pomáhá přivádět na 

svět lidi, kteří k životu mají pozitivní, konstruk-

tivní vztah, naplněný láskou a porozuměním.

Vladimír Vymazal

Těhotenství může být přece úžasné!
Vstoupil jsem do zelených vrat domu číslo 10 ve Vítkově ulici v Karlíně. Všichni ji  znají jako tu, „co je tam poli-
cie”.  Jenže v  poslední době tato ulice dostává jiný, mnohem veselejší ráz. Pohybuje v ní nápadně mnoho žen 
s kulatými bříšky anebo s miminky uvázanými v šátcích kolem těla či v kočárcích. Může za to A-centrum, které 
tu už od 5. ledna 2004 učí ženy, jak prožít těhotenství trochu jinak než jako nutné a nepříliš příjemné období 
života. Jak si je vychutnat. A jak miminko v bříšku připravit k narození tak, aby to pro ně nebyl traumatický šok, 
nýbrž úspěšné vkročení do tohoto světa.

Co je to A-centrum

J Vytváří láskyplný a bezpečný 

 prostor pro osobní rozvoj 

 celé rodiny. 

 Klade důraz na zvyšování 

 společenského uznání role 

 ženy – matky.

J Vzděláváním rodin působí 

 na zlepšení vztahu celé společnosti 

 k dětem – prostor, tolerance, úcta 

 a respekt, jako záruka zdravé 

 rodiny a prevence celospole-

 čenských problémů.

J Zprostředkovává ucelené 

 a objektivní informace o těho-

 tenství, porodu a mateřství

 s důrazem na pozitivně formující

 přínos jejich přirozeného průběhu 

 pro matku a dítě, otce a celou 

 společnost.

J V rámci prevence sociální izolace 

 umožňuje ženám a rodinám, 

 aby na všech aktivitách mohly 

 mít svá miminka i větší děti s sebou.

J  Poskytuje nejen teoretické infor-

 mace, ale díky vlastní metodice 

 a koncepci nabízí také unikátní 

 možnost jejich prohloubení osobním 

 prožitkem v široké nabídce 

 praktických kursů a seminářů. 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

17září 2008

Zdravotní a sociální péče

Psychické kondici a vědomé 

snaze po uzdravení při léčbě 

nejen onkologického onemocnění 

se přikládá stále větší váha, prak-

ticky se však dosud děje jen velmi 

málo. Lékaři většinou nemají čas 

ani prostor se pacientovi věnovat 

jinak, než naplánovat léčbu a sle-

dovat její průběh. Absencí systé-

mu psychické a jiné podpůrnou 

péče tedy vzniká prostor, který 

může pacienta dostat do jaké-

hosi „undergroundu” zdravotnic-

tví. Na všech stranách naráží na 

hradby různých tabu, což v této 

situaci značně komplikuje léčbu 

i život pacientovi a jeho okolí. 

Proto sami nemocní zakládají klu-

by a sdružení, kde se vzájemně 

podporují. 

I proto vzniklo občanské 

sdružení Amelie, které od svého 

vzniku v roce 2006 nabízí odbor-

nou i laickou psychosociální pomoc 

a dobrovolnický program. Založily 

ho společně lékařky a pacientka 

– psychoonkoložka MUDR. Tond-

lová a psychoterapetka MUDr. 

Chrdlová s odbornicí na marketin-

govou komunikaci Pavlou Tichou. 

Sdružení za dva roky činnosti 

s minimálními náklady pomohlo 

stovkám nemocných nejen z Pra-

hy a Olomoucka, kde má poboč-

ku, ale po e-mailu a telefonu jej 

kontaktují lidé z celé ČR. 

Téměř třetina z 25 pracovníků 

a dobrovolníků Amelie na vlastní 

kůži zažila, že přijetí nové život-

ní situace (v podobě nemoci) se 

všemi příčinami a následky je 

velmi těžké, ale smysluplné. Na-

jít sílu k takovému postoji může 

pomoci právě někdo, kdo je při-

praven naslouchat. Odborníci 

i laici působící v Amelii věnují 

pozornost pocitům a problémům 

souvisejícím nejen s léčbou, 

ale i s ostatními oblastmi živo-

ta. V letošním roce byly aktivity 

Amelie podpořeny  grantem od 

CEE Trust a Ministerstva zdravot-

nictví ČR.

V Centru Amelie, v ulici Na 

Truhlářce 39, Praha 8, probíhají 

pravidelné programy zaměřené 

na podporu tvořivosti a relaxaci. 

V rámci aktivit Centra se nepro-

pagují žádné ze způsobů léčby 

(bez ohledu na to, je-li to klasic-

ká či alternativní cesta), ani žád-

né preparáty. Je dbáno na zacho-

vání soukromí a svobodné vůle 

každého návštěvníka. 

Nabídka v Centru Amelie je 

různorodá: individuální konzul-

tace s psychologem, setkání ve 

skupině, arteterapie, divadelní 

dílny, zdravé vaření i s ochutnáv-

kou, kurzů tvůrčího psaní, hudeb-

ní improvizace a práce s rytmem, 

joga a taichi jsou pravidelné 

aktivity, které můžete navštívit. 

Na ně je navázána řada dalších 

seminářů a tématických setká-

ní, vše pod odborným dohledem 

psychologa či psychoterapeuta. 

Od svého vzniku je sdružení 

v úzkém kontaktu s vedením 

a lékaři IOR Na Pleši a Onkolo-

gické kliniky 1. lékařské fakulty 

VFN Karlovo náměstí. V rámci 

této spolupráce byla Amelie o.s. 

přizvána do projektu Designated 

Center of Integrated Oncolo-

gy and Palliative Care, který byl 

akreditován 31. kongresem Euro-

pean Siciety for Medical Oncolo-

gy (ESMO) v Istanbulu. Úkolem 

Amelie o.s. v rámci této spolu-

práce je zajišťovat psychosociální 

pomoc pacientům a jejich blízkým 

a rozvíjet dobrovolnický program 

pod záštitou Hestia o.s.. Amelii 

podporuje také vedení Železniční 

nemocnice s poliklinikou v Praze 

2, které poskytlo prostor v rám-

ci psychiatrické ambulance. S FN 

Na Bulovce je Amelie v kontaktu 

zatím jen s vedením onkologie. -jf-

Amelie srdečně zve k návštěvě Centra Na Truhlářce 39, 
Praha 8, případně k jiné spolupráci. Informace o programech 

a další podrobnosti získáte na www.amelie-os.cz 
nebo na Lince Amelie: 739 004 333.

Rakovinou onemocní podle posledních statistik každý třetí Čech, ale stále více nemocných 
se může vrátit do aktivního života. Přesto zůstává onkologické onemocnění iracionálním 
„strašákem”, což přispívá k tomu, že pro nemocného a jeho blízké znamená diagnóza šok 
a dlouhodobou psychickou zátěž.

Amelie z Bulovky – pomoc vážně nemocným

RYCHLOSERVIS

VÝMĚNA OLEJE + OLEJOVÝ FILTR + PRÁCE
Ceny pro vozy VW, Škoda, Seat a Audi:

1,9 TDI syntetický olej 1 750,– Kč
1,4, 1,6, 1,8 semisyntetický olej 1 150,– Kč 
  ceny včetně DPH

TEL.: 602 274 959 
Dopraváků 723 (vedle Bauhausu před areálem Pema)
Praha 8 - Dolní Chabry, servis@iob.cz

 www.iob.czwww.iob.cz
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BEZPLATNá ByTOVá 

PRáVNÍ PORADNA 

Kdy? 16. 9. a 21. 10. 

od 17.00 hod.

Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice

Metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím, 

objednejte 

na tel.:  246 035 966 nebo 

721 02 98 92

Tyto noviny 

distribuuje 

Česká pošta, s.p. 

V případě, že vám 

nedošly do schránky, 

stěžujte si 

u svého pošťáka.
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GEMA  - podpora zdraví seniorů, rozvoj gerontologie,
geriatrie a kvality péče o chronicky nemocné
Šimůnkova 1 600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.: 286 88 36 76, 606 15 19 87
e-mail: lucie.forstova@gerontocentrum.cz

Úřední den: PONDěLÍ a STŘEDA 9.00 - 16.00 hod.

Vás zve na

Taneční pro seniory 2008
za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Přijďte se pobavit, zatančit si, seznámit se i naučit se něco nového.
Partner není podmínkou!

Kde: Kulturní dům Ládví (metro C – Ládví)

Program:
2 lekce: pondělí 22. 9. a 29. 9. od 15.00 do 17.30 hod.
Profesorka Jitka Bonušová – country tance.
1 lekce: pondělí 6. 10. od 15.00 do 17.30 hod.
Profesorka Jitka Bonušová – české lidové tance.
3 lekce: pondělí 13. 10., 20. 10. a 27. 10. od 15.00 do 17.30 hod.
Taneční mistr Miloslav Janouš – standardní a latinsko - americké tance + 
 swing, twist, bosa - nova, letkiss...
1 lekce: pondělí 3. 11. od 15.00 do 17.30 hod.
Taneční mistr Miloslav Janouš – salsa (tančí každý sám).  
2 lekce: pondělí  24. 11. a 1. 12. od 15.00 do 17.30 hod.
Taneční mistr Jan Pumpr – line dancing -  krokové variace na country 
hudbu s využitím country  prvků ( tančí každý sám).

Slavnostní prodloužená: pondělí 8. 12. 2008 od 15.00 do 
20.00 hod.

Cena: 400 Kč/ za celý kurs (9 lekcí + prodloužená) nebo
 60 Kč/ za 1 lekci
(v ceně je zahrnut poplatek za pronájem sálu, výuku tanců, odborný 
program a občerstvení na slavnostní prodloužené). Na každé lekci 
tanečních je možnost zakoupit teplé i studené nápoje.

-----------------------------zde odstřihněte-------------------------------
Přihlašuji se na kurs tanečních pro seniory v termínu 22. 9. – 8. 12. 2008

Jméno, adresa, telefon_____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

SVAZ POSTIŽENýCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI 
V ČR, o. s.
PRAHA 8 – Frýdlantská 1306

Denis Diderot: 
„Volný čas je nejdůležitější součást našeho života”

Co jsme pro Vás naplánovali na rok 2008

OV (Obvodní výbor) je pro Vás připraven každé první úterý 
v měsíci od 14.30 do 15.00 hodin, (mimo srpen) v Domově 
důchodců v Bohnicích 1. patro.

ZO (Základní organizace) č. 7, každé první úterý od 15.00 do 
17.00 hodin besedy, přátelská setkání apod. rovněž v Domově 
důchodců v Bohnicích. Besedy budou včas oznámeny úsekáři.

Přátelské předvánoční setkání s hudbou, tombolou a občer-
stvením se uskuteční 13. 12. 2008 ve velkém sále Domova 
důchodců v Bohnicích.

VýLETy

Neděle 5. 10. 2008 TROJA – celodenní výlet. Návštěva Troj-
ského zámečku a okolí.

Výlety budou uskutečněny pouze v případě dostatečného 
zájmu, neboť se na ně neposkytuje dotace. Veškeré dotazy 
a přihlášky přijímá paní Jarmila Výrostková, tel.: 604 15 02 
25.

REKONDICE – kardio
Čtvrtek 18. 9. až neděle 28. 9. – 10 dní ALBRECHTICE nad 
Vltavou, 
cena cca 3 200 Kč.

Za O. V.a Z. O. č. 7 SPCCH
zdraví Vlasta Mikulandová

Svaz tělesně postižených v České republice je od roku 
1995 distributorem EUROklíčů pro zdravotně postižené 
v rámci celé České republiky. Dříve zdravotně postižení 
získali EUROklíč pouze za úhradu jeho ceny. Od června 
letošního roku jsou EUROklíče pro tělesně postižené 
na území hlavního města poskytovány zdarma. Tak 
bude odstraněna jedna z dalších bariér, bránící lidem 
s postižením v začlenění do běžného života.

Kdo EUROklíč získá zdarma?
Každý občan s tělesným postižením, který je držitel průkazky ZTP/P, 

s trvalým bydlištěm v Praze. Počet EUROklíčů zdarma je však bohužel 

omezený.

Kde lze EUROklíč použít
EUROklíči jsou osazována zpravidla veřejně přístupná sociální zaříze-

ní (WC) a technická kompenzační zařízení (výtahy, svislé a schodišťové 

plošiny apod.). 

EUROklíče fungují i v dalších místech České republiky a hlavně při 

cestách do zahraničí, ve státech Evropské unie, kde je možnost jejich 

využití podstatně širší.

Místa na území Prahy, již opatřená EUROzámkem:

Pasáž Slovanský Dům, Na Příkopě 22, Praha 1

BB Centrum – Budova C, Vyskočilova 1410/1, Praha 4

Lávka Brumlovka – výtahy, Vyskočilova 2, Praha 4

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

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

Čerpací stanice Lukoil, Českobrodská ul, Praha 9 

Nákupní centrum Park Hostivař, Švehlova 32, Praha 10

OD Kotva, nám. Republiky 8, 110 00 Praha 1

(nabídka míst pro použití EUROklíčů se stále průběžně rozšiřuje)

Kde EUROklíče získáte: 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Karlínské 

náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: +420 222 317 489, 

tel./fax: +420 224 819 083

EUROklíče pro postižené v Praze již zdarma
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15. 9. PO 19.00 hod.

 Přelet nad kukaččím hnízdem

 D. Wasserman        

16. 9. ÚT 19.00 hod.

 Ještě jednou, profesore

 A. Procházka        

17. 9. ST 19.00 hod.

 Edith a Marlene

 É. Pataki     

18. 9. ČT 19.00 hod.

 Sliby chyby

 Simon, Bacharach, David       

19. 9. PÁ 19.00 hod.

 Gazdina roba

 G. Preissová        

22. 9. PO 19.00 hod.

 O myších a lidech

 J. Steinbeck        

23. 9. ÚT 19.00 hod.

 Ubohý vrah

 P. Kohout         

24. 9. ST 11.00 hod.

 Báječná neděle

 T. Williams.

 I. VEŘEJNÁ GENERÁLKA    

24. 9. ST 19.00 hod.

 Kočka na rozpálené plechové střeše

 T. Williams       

25. 9. ČT 11.00 hod.

 Báječná neděle

 T. Williams

 II. VEŘEJNÁ GENERÁLKA    

25. 9. ČT 19.00 hod.

 Kean

 A. Dumas, J. P. Sartre       

26. 9. PÁ 19.00 hod.

 Báječná neděle

 T. Williams

 I. PREMIÉRA    

27. 9. SO 19.00 hod.

 Báječná neděle

 T. Williams

 II. PREMIÉRA.    

29. 9. PO 19.00 hod.

 Smutek sluší Elektře

 E. O‘Neill      

30. 9. ÚT 19.00 hod.

 Oidipús vladař

     Sofoklés 

DIVADLO POD PALMOVKOU
Zenklova 34, 180 36 Praha 8 - Libeň

tel./fax.: 283 01 11 19, pokladna: 283 01 11 27.

www.divadlopodpalmovkou.cz

ZáŘÍ 2008
VELKá SCéNA

Inzerce
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Hlavní role ve filmu Děti noci hrají 

Martha Issová a Jiří Mádl. „Oba zís-

kali za roli v Dětech noci na letoš-

ním MFF v Karlových Varech oce-

nění za nejlepší ženský a mužský 

herecký výkon,” řekla mluvčí filmu 

Martina Reková. Hrdinkou příběhu 

ze současné Prahy je mladá dív-

ka Ofka (Martha Issová), která po 

nečekaném rozchodu s přítelem 

(Jan Dolanský) a zradě své nejlep-

ší kamarádky (Kristýna Nováková) 

marně hledá smysl života v dneš-

ní době. Na Oscara nominovaná 

režisérka Michaela Pavlátová ve 

svém druhém celovečerním pro-

jektu vsadila na autentičnost a na 

zajímavé prostředí Karlína. Ofka 

pracuje jako prodavačka v nonstop 

otevřené karlínské prodejně, kte-

rou filmaři našli na rohu Pernerovy 

a Thámovy ulice. Až loupežné pře-

padení, jehož obětí se v nonstopu 

stane, probudí Ofku z její letar-

gie. Film Děti noci se natáčel od  

30. října 2007 do 12. prosince 

2007, a to zejména v Karlíně, na 

Florenci a v Holešovicích. Podrob-

nosti můžete najít na www.deti-

noci.cz. -mr, pb-

Praha 8 je partnerem nového filmu Děti noci
Nový český film režisérky Michaely Pavlátové Děti noci vstoupí do kin 25. září, ale 
obyvatelé Prahy 8 měli šanci ho vidět ve slavnostní předpremiéře již v úterý 2. září. 
„Promítání proběhlo v rámci tradičního Karlínského filmového léta v prostorách 
zahrady Českého rozhlasu Regina v Hybešově ulici v Karlíně,” řekla zástupkyně 
starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková a vysvětlila netradiční partnerství Prahy 8: 
„Děti noci jsou prvním filmem, jehož děj se odehrává téměř výhradně v Karlíně. 
Bereme naši skromnou výpomoc nejen jako podporu dobrému českému filmu, ale 
hlavně Praze 8 a Karlínu samotnému.”

Co jste si pomyslela o postavě 

hlavní hrdinky Ofky, když jste si 

přečetla scénář filmu Děti noci? 

Když jsem si scénář přečetla 

poprvé, tak mi Ofka byla hodně 

nesympatická. Říkala jsem si, co 

se té holce proboha děje? Proč je 

na všechny pořád tak protivná? 

Postupem času jsem si na ni zvy-

kala, scénář také prošel různými 

změnami, takže mi nakonec Ofka 

přirostla k srdci.

Film se točil často v noci, mno-

hokrát byla na place zima a vy 

jste téměř v každém obrazu. Jak 

náročné bylo takové natáčení? 

Bylo náročné, ale nejlepší, jaké 

jsem zažila. Na place byla úžasná 

atmosféra. Když je člověk obklo-

pen příjemnými lidmi, nějaká nud-

le u nosu ho nerozhází. Navíc naše 

kostymérka se starala, abych měla 

vždycky něco teplého vespod, takže 

jsem opravdu nijak zvlášť netrpěla. 

Až když jsme dotočili, to se mi pak 

dost stýskalo.

Ofka vejde ve filmu do Kar-

línského tunelu a propadne 

záchvatu smutku a pláče, což 

je takový dlouhý záběr, ve kte-

rém vypadáte opravdu velmi 

nešťastně. Michaela Pavlátová 

dokonce říkala, že vás opravdu 

litovala…

Já si v tu chvíli prostě hraju na 

to, že jsem Ofka a jsem hrozně 

nešťastná a ono to nějak přijde 

samo. Proto mě herectví tak baví. 

Člověk si může hrát, že je někdo 

jiný, pro tu malou chvilku se tak 

opravdu cítí a pak se skončí a já 

jdu zase jako Martha domů.

Jiří Mádl hraje po vašem boku 

postavu milujícího a odmíta-

ného kamaráda Ubra, jak jste 

spolu vycházeli?

Jirka je úžasný kluk. Je s ním 

sranda a je to citlivý herec, takže 

hrát s ním bylo krásný, jenom 

jsme někdy měli záchvaty smíchu 

ve chvílích, kdy se to úplně neho-

dilo. -mr, pb-

Ofka mi byla nesympatická, říká Issová

Film Děti noci bude asi pře-

kvapením pro mnoho vašich 

fanoušků, kteří vás doposud 

znají hlavně z teenagrovských 

komedií, kde jste byl vždy 

trendy oblečený, usměvavý, 

takový „ideální” kluk. Jak jste 

se vlastně dostal k roli Ubra 

a váhal jste ji vzít?

Lidi, co se o filmy nezajíma-

jí a  znají se mnou jen Rafťáky 

a Snowboarďáky , poté co uvidí 

Děti noci, budou asi překvapeni. 

Kdo ale zná i jiné filmy, kde jsem 

hrál, snad překvapený nebude. 

Cesta k Ubrovi byla dlouhá, ani 

trošku jsem v tom nechtěl hrát 

a už mi docházely výmluvy, proč 

do toho nepůjdu. No a teď jsem 

tak moc rád, že jsem to vzal.

Ubr nosí mastné vlasy, kost-

kovanou košili, má uhrovitou 

pleť a občas vytáhne něco 

z popelnice. Režisérka Micha-

ela Pavlátová říká, že jste si 

pro Ubra vymyslel dokonce 

takovou zvláštní houpavou 

chůzi. Jak moc vám všechny 

tyhle skutečnosti kompliko-

valy život při natáčení?

Vůbec nekomplikovaly, ale 

usnadňovaly. Já měl Ubra ztvoře-

ného v hlavě už tak měsíc před 

natáčením. Jen jsem se bál, aby 

mi ho dovolili v „plné kráse”. Řekl 

jsem, že znám člověka přesně jako 

je Ubr, před všema jsem mu říkal 

„pracovně” Venda. A jakmile všich-

ni měli pocit, že budu někoho kopí-

rovat, a ne jen zhmotněnou vytvo-

řenou postavu, začali mi důvěřovat 

a já „zUbroval” až na kost.

Co říkáte na výslednou podo-

bu filmu?

Jsem spokojený. Mám pokaždé 

radost, když realizovaný film ješ-

tě povýší svůj kvalitní scénář.

-mr, pb-

Mádl: Kdo mě zná jen z Rafťáků  
a Snowboarďáků, bude překvapený
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Po obrovském úspěchu bude i letos zpřístup-

něn bývalý libeňský plynojem, ve kterém dnes 

sídlí Výzkumný a zkušební letecký ústav. Areál 

bude široké veřejnosti přístupný teprve podru-

hé od roku 1952. Zblízka bude k vidění nejen 

obří kopule plynojemu, ale také aerodynamic-

ký tunel, ve kterém pracovníci ústavu zkouší 

modely letadel nebo jejich části. V Praze 8 bude 

v rámci Dnů Evropského dědictví podruhé pří-

stupný také kostel Stětí svatého Jana Křtitele 

v Chabrech. -pb-

Libeňský plynojem se opět zpřístupní veřejnosti
Celkem osm historických objektů v Praze 8 budete moci navštívit během letošních Dnů Evropského dědictví. 
Zajímavé památky otevřou své brány v sobotu 20. září 2008 a většinou nebude chybět ani odborný výklad.

Pozvánka do Dolních Chaber

LIBEň

Libeňský zámek
14,00 – 18,00 hodin

Grabova vila 
14,00 – 18,00 hodin

Kostel sv. Vojtěcha
10,00 – 17,00 hodin

Nová Synagoga na Palmovce
13,00 – 19,00 hodin

Libeňský plynojem
09,00 – 17,00 hodin

KARLÍN

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
10,00 – 18,00 hodin

KOByLISy

Národní kulturní památka 
Kobyliská střelnice
14,00 – 18,00 hodin

CHABRy ( neděle 21. září 2008 )

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele
10,00 – 17,00 hodin

Dny Evropského dědictví v Praze 8 www.ehd.cz

V neděli 21. září 2008 bude v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví 
po celý den otevřen kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. 

Všichni návštěvníci budou mít šanci pro-

hlédnout si románské fresky i nahlédnout pod 

podlahu kostela, kde jsou vykopávky. Jedná 

se o klasové zdivo prvního kostela, podlahu 

a keramické dlaždice druhé stavby rotundy 

a románskou patku zaniklé empory současné-

ho, třetího kostela. „Výstavka nálezů z depo-

zitářů archeologů Národního památkového 

ústavu přiblíží i soubor keramických podlaho-

vých kachlí starých přes 800 let,” prozradila 

organizátorka akce Jana Snížková.

Pravděpodobně nejstarší písemná zmínka 

o Chabrech – vsi Chrabercych – je z roku 

1092, to když jsou darovány Konrádem 

Brněnským Ostrovskému klášteru. Archeolo-

gické nálezy získané v kostele Stětí sv. Jana 

Křtitele však vypovídají, že místo bylo obýva-

né již dříve. Románský kostel Stětí sv. Jana 

Křtitele se od 12. století tyčí na skalnatém 

návrší uprostřed staré návsi Chaber v téměř 

nezměněné podobě, obehnán kamennou zdí 

se zvonicí. Podélný kostelík s půlkruhovou 

apsidou byl vystavěn z opuky, kvádříkovou 

technikou. -pb-
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Dlouhých 34 let fungu-
je taneční soubor „Hol-
duj tanci, pohybu”, kte-
rý v současnosti působí 
v Domě dětí a mládeže 
Prahy 8 v Krynické uli-
ci. Hotapo se zúčastňu-
je soutěží ve scénickém 
tanci, parketových před-
tančeních, pódiových 
skladbách a mnoha dal-
ších vystoupení při nej-
různějších příležitostech 
v rámci DDM i mimo něj. 
V průběhu své existen-
ce získal řadu ocenění 
nejen v republice ale 
i v zahraničí. 

Nejdůležitějšími vystoupeními 

v letošním roce byl Jarní koncert 

v Salesiánském divadle, Bambi-

riáda, II. ročník Festivalu sportu 

pro všechny v Olomouci a soutěž 

Discodrom 2008 v Českých Budě-

jovicích. „Tady jsme získali nomi-

naci na Europian Open Dance 

Contest v Poreči v Chorvatsku,” 

přiblížil vedoucí soboru Jiří Meli-

char. „ Pro všechny členy souboru 

to byl nezapomenutelný zážitek 

a velká inspirace, protože akce se 

zúčastnilo celkem 134 tanečních 

škol, 561 choreografií a přes dva 

tisíce soutěžících,” dodal. 

Výsledková listina byla vydá-

na pouze pro finalisty, takže není 

přehled o umístění. „Podle reakcí 

publika se ale vystoupení našeho 

souboru líbila. Budeme se snažit 

co nejlépe se připravit na příští 

rok a pokusit se znovu postou-

pit na tuto soutěž. Pro rozšíření 

naší činnosti proto hledáme další 

zájemce – chlapce i dívky – ve 

věku od osmi do 25 let, kteří by 

měli zájem o všestranný taneční 

rozvoj,” uzavřel Melichar. Další 

informace najdete na www.ho-ta-

po.ic.cz. -jm, pb-

Taneční soubor Hotapo uspěl v Chorvatsku

Hotapo vzhledem k rozšíření své činnosti hledá nové členy souboru

Loutkářský soubor Jiskra odehrál jen 

v minulé sezóně přes 60 představení na domá-

cí scéně i na zájezdech, a tři poslední předsta-

vení byla navíc prezentována na 57. ročníku 

festivalu loutkářská Chrudim.„Naše členka 

Jitka Jirsová tu zvítězila ve finále loutkových 

individuálek ve své kategorii s výstupem Hru-

bínovy pohádky a za uvedení dalšího výstupu 

Čarování s klaunem získala navíc cenu za scé-

nografii.” sdělil dramaturg loutkového divadla 

Petr Slunečko.

Diváci na divadelní scéně v Kobylisích kro-

mě jiného mohli vidět také inscenace Perníko-

vá chaloupka, Čertův švagr, Červená Karkulka, 

Křemílek a Vochomůrka a mnoho dalších.

Slunečko také prozradil, co mohou návštěv-

níci v rámci jubilea očekávat. „Především půjde 

o premiéru nové pohádky, dále vydáme soubor 

DVD s pohádkou Dvanáct měsíců a hlavně bude 

za finanční podpory odboru kultury radnice Pra-

hy 8 vydán k našemu výročí hodnotící alma-

nach,” informoval. Současně bude v prostorách 

Divadla Karla Hackera otevřena výstava diva-

delních scénografických návrhů. -ps-

Nejstarší loutkové divadlo v Praze slaví 95 let
Druhého září zahájil další sezónu loutkářský soubor Jiskra, který působí na divadelní scéně Prahy 8 v Divadle 

Karla Hackera v Kobylisích. Loutkové představení Červená Karkulka bylo zároveň vykročením k velkému jubi-

leu. V listopadu totiž soubor oslaví 95 let svého trvání. „Tato skutečnost staví soubor nadšenců z Jiskry v Praze 

8 na druhé místo v dlouhověkosti všech českých loutkových divadel,” vyzdvihla činnost Jiskry zástupkyně sta-

rosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
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Plánek pochodu Kouzelným lesem

KURZY PRO RODIČE
s hlídáním dětí

v nakladatelství Portál, 
Klapkova 2, Praha 8

od 9 do 11 hodin, cena 250 Kč
Prarodiče, kamarádky, chůvy 14.10.

Proč děti zlobí 21.10.
Správná výslovnost dětí 4.11.

Rituály ve výchově - spánek 25.11.
Výživa v dětském věku 9.12.

Informace: seminare@portal.cz, 
tel. 283 028 500, program a přihlášky na

www.portal.cz
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PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 
NABÍZÍ ZE SVÉHO PROGRAMU  

VYCHÁZKU PO PRAZE 8 
16. září 2008 (úterý) 

Za památkami starých Bohnic.
K 850. výročí obce Bohnice. 
Spojeno s prohlídkou kostela sv. 
Petra a Pavla a farní zahrady. Sraz 
v 17.00 na konečné stan. aut. č. 102 
„Staré Bohnice“ (jede od metra C 
„Nádraží Holešovice“). Vstup 50 Kč. 

Přehled dalších vycházek PIS
na http://www.pis.cz nebo v letáku 
„Pražská vlastivěda“ (k dostání na 
Staroměstské radnici a v Rytířské 

31), tel. 221 714 151. 

(Placená inzerce)
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Sport

V rámci svých sportovních akti-

vit zastřešujeme oddíly volejbalu 

dívek, volejbalu chlapců a oddíl 

tenisu v oblasti výkonnostního 

sportu. Podporujeme a snažíme se 

vychovávat talentovanou mládež 

v rámci krajských a sportovních 

center mládeže a spolupracujeme 

se sportovními svazy ČVS a ČTS 

v součinnosti s oficiálními celostát-

ními a krajskými soutěžemi a jsme 

členy PTU-ČSTV. 

Nyní pečujeme o celkový počet 

350 dětí s kvalifikovaným trenér-

ským kolektivem. 

Pořádáme sportovní soustře-

dění, víkendové sportovní kempy 

a registrované i neregistrované 

volejbalové i tenisové turnaje.

Plány a cíle 
na další roky:

Pečlivě chceme rozvíjet prá-

ci s novými nadějemi, které se 

připravují ve sportovních mini 

přípravkách při základních ško-

lách a podporu nejmenších dětí 

v mateřských školách. Chce-

me dále rozšiřovat spolupráci se 

základními školami Prahy 8 a Pra-

hy 9 (ZŠ Na Šutce, ZŠ Mazurská, 

ZŠ Dolní Chabry, ZŠ Na Balabence, 

ZŠ Husinec ŘEŽ a ZŠ Hovorčovic-

ká). Vzhledem k minulým úspěš-

ným sezónám můžeme odpovědně 

říci, že svými výsledky dostatečně 

reprezentujeme MČ Prahy 8. 

Jelikož se cítíme stále mladým 

klubem, chceme zejména v našich 

mládežnických týmech opět  s volej-

balovým oddílem úspěšně absol-

vovat Český pohár v kategoriích 

žactva dívek a chlapců na před-

ních místech z ČR a opět úspěšně 

zaútočit na celostátní soutěže ČVS 

- 1. LIGY kadetské kategorie děv-

čat, které v uplynulé sezóně okusi-

ly kvalifikaci o extraligu. Vrcholem 

naší letošní sezóny je celostátní 

soutěž ČVS – EXTRALIGA junior-

ské kategorie děvčat.

Zároveň chceme podpořit kraj-

ské středisko mládeže talentova-

nou volejbalovou mládeží zejména 

pro červnovou Olympiádu mládeže 

a podpořit účast našich odcho-

vanců a odchovankyň v ligových 

a extraligových týmech včetně 

reprezentace.

V tenisovém oddílu profilovat 

mladé tenisty pro budoucí úspěš-

né naplnění  účasti individuálně 

a v kolektivní soutěži  kategorie 

děti a v I. třídě mladšího žactva, 

úspěšně poustoupit do I. třídy 

staršího žactva a postoupit do  

I. třídy v dorostenecké soutěži 

Přeboru Prahy. -red-

Vy ještě neznáte SK KOMETU PRAHA?
Sportovní klub SK Kometa Praha vznikl jako občanské sdružení v roce 1999 a svou činností 
působí na MČ Praha 8 a Praha 9. Činnost klubu se opírá o spolupráci se základními školami 
právě na Praze 8 a 9, kde vedeme všeobecnou sportovní přípravu pro děti prvních až třetích 

tříd základních škol. Pro uchování potřebných kvalit a sportovního ducha jsme započali před čtyřmi roky spolu-
práci i na úrovni mateřských škol.

SK Kometa se soustředí na volejbal a tenis

Navštivte nás na setkání občanských sdružení MČ Prahy 8, 

které se koná ve čtvrtek 11. září v prostorách KD Krakov. Tam 

se dozvíte o možnostech výkonnostního i rekreačního sportu pro 

vaše děti. Hledejte naše logo!

Rádi uvítáme každou dívku nebo chlapce roku narození 1999 

a starší pro doplnění přípravek a závodních družstev volejba-

lu. Zároveň nejmenší děti mohou vyzkoušet některou naší mini 

přípravku se všeobecnou sportovní přípravou, případně zapo-

čít výuku tenisu na našich staronových antukových tenisových 

kurtech v ulici HOVORČOVICKá 11 Praha 8, které se nachází při 

základní škole.  

Kontaktní osoby:

Dana a Štěpán Vaiglovi 

Tel.: 602 446 001, 602 795 947, Tenis – 722 600 464

e-mail: info@skkometapraha.cz

Přijďte mezi nás a na naše akce:

Více informací o naši činnosti a termínech všech pořádaných akcí 
najdete na našich internetových stránkách: www.skkometapraha.cz
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Sport

V letošním roce proběhlo srpnové mistrovství Evropy ve městě 

Radom v Polsku. Českým reprezentantům se podařilo zvítězit v týmové 

soutěži v akrobacii kluzáků a obyvatel Prahy 8. Přemysl Vávra se stal 

mistrem Evropy ve volné sestavě, která je jednou ze tří separátně hod-

nocených disciplín akrobatických závodů.

A co vlastně rozhodčí při akrobatickém létání hodnotí? V první řadě 

je zapotřebí se vejít se svou sestavou do pomyslné krychle, za kaž-

dé mávnutí křídlem mimo její hranice se rychle načítají trestné body. 

Důležité je také správné provedení všech prvků sestavy. Překvapení 

vzbuzují například takové figury, při kterých se kluzák i bez motoru 

dokáže z téměř nejnižších poloh vrátit zpět do nadpozemských výšin. 

Úžas pak vzbuzují různé souvraty, obraty, pády a přemety. Konečným 

součtem hodnocení všech aspektů jednoho letu je pak celková bodová 

hodnota, nekompromisně vykazující míru úspěchu či neúspěchu.

Jana Vávrová

Praha 8 má mistra Evropy v letecké akrobacii
V letním období vrcholí soutěžní sezóna většiny sportovních odvětví a to dokonce u takových, která nejsou 
závislá na zeleni hřišť. Na přízni počasí ale letecká akrobacie závislá je, zejména takové kategorie, jako 
akrobacie kluzáků. Pro dobré výkony je zapotřebí přiměřeně mírný vítr, ale také žádné, případně dostatečně 
vysoko plující mraky. Soutěžní sestava se totiž odehrává v pomyslné krychli o hraně jednoho kilometru, která 
je posazená 200 metrů nad úroveň terénu. A pokud by se v tomto prostoru objevily jinak velmi malebné letní 
obláčky, výkony pilotů by nebylo možné dobře sledovat, natož hodnotit.

Každý měsíc s Kometou
Přijměte pozvání na oficiální volejbalové sou-

těže EXTRALIGY JUNIOREK a I. ligy Kadetek 

sportovního klubu SK Kometa Praha, organi-

zované Českým Volejbalovým Svazem, které 

jsou hrané v domácím prostředí v hale ZŠ 

Na Šutce 28 Praha 8. Přijďte povzbudit naše 

děvčata v jedné z nejvyšších soutěží, jakou je 

EXTRALIGA mládežnického volejbalu a zpří-

jemnit si den návštěvou pohledného sportu, 

jakým je právě volejbal! 

Zde je nabídka domácích utkání základní-

ho kola EXTRALIGY JUNIOREK, ze které si 

můžete vybrat. Začátky dvoj utkání vždy od 

10:00 a 14:00 hodin. 

 5. 10. Kometa – Liberec

 1. 11. Kometa – Děčín

 23. 11. Kometa – Olymp

 30. 11. Kometa – Plzeň

 6. 12. Kometa – Žižkov

 7. 02. Kometa – Madeta

Mezi zápasy našich juniorek můžete zhléd-

nout utkání 1. Ligy Kadetek, které v uplynulé 

sezóně bojovaly v kvalifikaci o extraligu.  

Více informací na www.skkometapraha.cz 

nebo www.cvf.cz (výsledkový servis)!

Tenis jako mimoškolní aktivita

Organizace volného času dítěte je pro mnohé 

rodiče nemálo důležitá. Snaží se najít takové 

aktivity, které by byly pro dítě zábavné a záro-

veň přispěly k rozvoji jeho osobnosti, k získání 

nových znalostí a dovedností. Takovou vhod-

nou aktivitou je bezesporu sport. Oproti jiným 

zájmovým kroužkům a možnostem trávení 

volného času má tu výhodu, že kompenzuje 

„sedavou” část dne, tedy čas, který dítě trá-

ví ve škole, bez možnosti svou energii fyzicky 

vybít. 

Tenis – jako jeden ze sportů – je možnos-

tí, jak získat celkovou fyzickou kondici formou 

hry, ve které nechybí napětí ani porovnání 

s ostatními, což bývá vhodnou motivací k lep-

ším výkonům. A je to hra, která není neorga-

nizovaná – pod dohledem zkušeného trenéra 

má pro dítě jistě i další přednosti, než je jen 

získání kondice. Tenis se může stát celoživotní 

pohybovou aktivitou a významně přispívá ke 

zdravému životnímu stylu.

Tenisová škola Tallent již 15. rokem nabízí 

možnost volby mezi rekreačním a výkonnost-

ním tréninkem a obě formy vnímá jako rovno-

cenné. Je ti šest let a chceš být ve skupině se 

svými vrstevníky? Je ti 14 a ještě jsi nedržel 

raketu v ruce? Jsi pokročilý hráč, ale oddíl se 

o tebe nestará? 

Pokud jste na některou otázku odpovědě-

li ano, zkuste se nezávazně informovat. TŠ 

Tallent působí při ZŠ Glowackého a ZŠ Ústavní. 

Podrobné informace můžete získat na www.

tallent.cz. -rs-
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Pozvánky

ZáŘÍ 2008 
17. 9. ÚTERý

Výstava a procházka 

v okolí muzea Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1.

Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením Věry Dvořákové a Ivy Hubené.

24. 9. STŘEDA

Divadlo Pod Palmovkou

„Báječná neděle”

Začátek představení v 11.00 hod.
Cena vstupenky: 85 Kč.
(možno zakoupit v GC od září)

30. 9. ÚTERý

Celodenní výlet Skanzen Ostrá

Sraz v 10.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením Ivy Hubené a Věry Dvořákové.
Nutná rezervace na recepci Gerontologického centra
Šimůnkova 1 600, Praha 8 – Kobylisy.

PETANGUE

Pondělky: 15. 9., 22. 9., 29. 9 
vždy od 13.00 hod. na zahradě 
Gerontologického centra, Šimůnkova 1 600, Praha 8.

ANGLIČTINA

Po prázdninách opět pokračuje jazykový kurz
pro mírně pokročilé.

Od 15. 9. každé pondělí od 9.30 – 11.00 hod.
1 lekce (2 vyuč. hod.) – 40 Kč, 
10 lekcí (20 vyuč. hod.) – 300 Kč.
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha.

Kontakt: 
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, 
tel.: 286 88 36 76, p. Fejfarová.

Burza seniorů   
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25. 9. ČT 19.00 hod.
Carmen. 

26. 9. Pá 19.00 hod.
Carmen. 

27. 9. SO 15.00 hod. 
Carmen 

27. 9. SO 19.00 hod.
Carmen. 

2. 10. ČT 20.00 hod.
Carmen.
Premiéra.  

3. 10. Pá 20.00 hod.
Carmen.
Premiéra.  

4. 10. SO 15.00 hod.
Carmen. 

4. 10. SO 19.00 hod.
Carmen. 

8. 10. ST 19.00 hod.
Carmen. 

9. 10. ČT 19.00 hod.
Carmen. 

10. 10. Pá 19.00 hod.
Carmen. 

11. 10. SO 15.00 hod.
Carmen. 

11. 10. SO 19.00 hod.
Carmen. 

15. 10. ST 19.00 hod.
Carmen. 

16. 10. ČT 19.00 hod.
Carmen. 

17. 10. Pá 19.00 hod.
Carmen. 

18. 10. SO 15.00 hod.
Carmen. 

18. 10. SO 19.00 hod.
Carmen. 

22. 10. ST 19.00 hod.
Carmen. 

23. 10. ČT 19.00 hod.
Carmen. 

24. 10. Pá 19.00 hod.
Carmen. 

25. 10. SO 15.00 hod.
Carmen. 

25. 10. SO 19.00 hod.
Carmen. 

29. 10. ST 19.00 hod.
Carmen. 

30. 10. ČT 19.00 hod.
Carmen. 

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz

ZáŘÍ – ŘÍJEN 2008

8. ROČNÍK BĚHU STRMÉHO

    DO ZÁMECKÉHO VRCHU

čtvrtek  18.9.2008 od 1630 do 1830

Předškolní děti             do 6 let

Mladší žákyně
Mladší žáci                  6 - 10 let

Starší žákyně
Starší žáci                  10 - 13 let

Dorostenky
Dorostenci                  13 - 17 let

Ženy
Muži                          17 - 40 let

Seniorky
Senioři                      nad 40 let

Jak se k nám dostanete

Soutěží se v kategoriích

Běh probíhá na trati o délce 199 metrů,
převýšení činí 29m. Povrch asfalt.

Startovné : 15 Kč
(předškolní děti, mladší a starší žactvo 5 Kč).

Ceny:

     jména vítězů jednotlivých kategorií budou 
     zvěčněna na putovním poháru

     pro první tři v každé kategorii diplom 
     a drobná věcná upomínka

     pro každého účastníka malá sladká odměna v cíli

T. J. Sokol Praha Libeň
Zenklova 37/2, Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Můžete začít kdykoli, 
účast ve všech kolech je možná i zpětně.

Zaregistrujte se a soutěžte na 
www.soutez.anlet.cz

Soutěž pořádá: Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., 
za podpory odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy

www.soutez.anlet.cz

 Hledání českého grálu

Osmičky českých dějin v Praze
aneb

Vyzkoušejte 
si své vědomosti 
v naší internetové 

soutěži

Soutěž 
pokračuje až do října 2008

Jak dobře znáte své hlavní město?
Co víte o historických »osmičkách«?

Pozvánky
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Pozvánky

ŘÍJEN 2008 
Otevírací doba: 

PO 18.00 – 21.00/ČT 20.00 – 22.00/Pá 10.10. 20.00 – 22.00/

NE 14.00 – 16.00 hod./ST 29. 10. podzimní prázdniny 10.00 

– 12.00, 13.30 – 15.30 hod./27. 10. zavřeno.

PŘEDNáŠKy  

astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hod. 

13. 10. prof. Lubomír Linhart: Národní parky USA.

20. 10. prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Jaký je náš vesmír (temná 

hmota, temná energie).

FILMOVý VEČER s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hod.

6. 10. Sluneční soustava, Počasí a atmosféra.

POZOROVáNÍ OBLOHy dalekohledy 

ČT 20.00 – 22.00/Pá 10. 10. 20.00 – 22.00/NE 14.00 – 16.00 

hod./PO 6. 10. 20.00 – 21.00 hod. Přístupné bez objednání!

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.  

 Venuše - za dobrých podmínek.

Noční obloha: Měsíc – od 6. 10. do 18. 10. Jupiter - po celý říjen.

 Uran, Neptun - za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, 

 vícenásobné soustavy – po celý říjen. Hvězdokupy,  

 galaxie - za bezměsíčných večerů.

Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém 

počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou pří-

strojového vybavení hvězdárny. 

HROMADNé  NáVŠTěVy

Vždy ve čtvrtek 19.00 – 20.00 hod. mohou hvězdárnu navštívit pře-

dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodi-

ny s dětmi, školy). 

Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů spojené s prohlíd-

kou přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na počasí).

ŠKOLNÍ  POŘADy

v PO, ÚT, ST, ČT, PÁ v 8.30 a 10.30 hod. pro předem objednané školní 

výpravy. Bližší informace a objednávky na tel.: 283 91 06 44.  

PODZIMNÍ PRáZDNINy 

29. 10. otevírací doba 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.30 hod. 

Program:

10.15 hod. Měsíc u krejčího (pohádka).

14.15 hod. O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka).

Za jasného počasí doplněno pozorováním oblohy Slunce, Venuše.

  

 Pozor. oblohy, film. večery přednášky

VSTUPNé: dospělí 20 Kč 30 Kč

 mládež, důchodci  10 Kč 15 Kč

Doprava: konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 134, 136 TRAM 10, 

17 a 10 min. pěšky podél hřbitova a pak ulicí Pod Hvězdárnou do kop-

ce. Stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra C Ládví) 

103, 345, 368 a 5 min. pěšky ulicí Pod Hvězdárnou do kopce. Stanice 

U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky obcí.

Hvězdárna Ďáblice   

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

VLASTIVěDNé VyCHáZKy
ZáŘÍ 2008

14. září 2008

Severní zahrady Pražského hradu – Letohrádek králov-

ny Anny, Míčovna, prezidentův domek atd.

Sraz ve 14.00 hod. na stanici el. dráhy linek 22 a 23 – Krá-

lovský letohrádek.  

21. září 2008

Historie Hostivaře, kostel Stětí sv. Jana Křtitele a Pet-

rovice.

Sraz ve 14.00 hod. na stanici el. dráhy linek 22 a 26 – Na 

Groši (směr Hostivař). 

Vedoucí a průvodce zájezdu: 

Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.       

ZáŘÍ 2008

(Placená inzerce)
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Pozvánky, výročí 

DUBEN 2008

Holakovský Jakub
Vacek Jan
Naidrová Ema
Kovaříková Klára
Janatová Natálie
Koubková Julie

KVěTEN 2008

Oubram Jiří
Synková Andrea

ČERVEN 2008
Birčák Michal

ČERVENEC 2008
Landa Matěj

Nováková Aneta
Junková Tereza
Obrová Marie
Znamenáčková Lucie
Podušková Klára
Buřvalová Ema
Hliňák Jan Jonáš

Halfar Marek

Bretfeldová 
Natálie

Savič Petr
SRPEN 2008
Brabec Karel Adam

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

Nově narozené děti

Významné jubileum slaví

ZáŘÍ 2008

Hrdá Jaroslava
Hochová Justina
Ke krásnému věku 80 let, přejeme hodně 
štěstí a pevné zdraví! Rodina.
Kamírová Ludmila
Spoustu elánu a pevné zdraví do dalších let 
přeje rodina!
Čiháková Hana
Drahé mamince a babičce k významnému 
jubileu přejeme hodně zdraví a spokojenosti, 
Hana a Jindra s rodinami.
Libuše a Jaroslav Fenclovi 
oslavili 4. 9. diamantovou svatbu. 
Milí rodiče, děkujeme Vám za vaši lásku, péči 
a starostlivost a přejeme pevné zdraví.
Vaši synové Jaroslav, Pavel a Ivan s rodinami.

Významné jubileum oslavili

SRPEN 2008
Kopecká Vlastimila

Vše nejlepší, pevné zdraví 
a mnoho spokojenosti do dalších 

let přeje s mnoha díky celá rodina.
Krámová Bedřiška
K významnému výročí 90 let, blahopřeje 
celá rodina!
Anna a Jindřich Nožičkovi
oslavili 50 let společného života. 

Jubilea

www.ddmpraha8.cz
e-mail: info@ddmpraha8.cz

tel.: Přemyšlenská - 284 68 10 50, Krynická - 233 55 37 90

I v říjnu se můžete zapsat do kroužků
Pokud jste nestihli navštívit Den odemčených dveří v Domě dětí a mládeže v Kobylisích 

a v Bohnicích, nevadí. Přihlášení dětí do kroužku je možné nejen v říjnu, ale také během dal-

ších měsíců. 

V budově DDM v Krynické ulici se provozují kroužky taneční vč. břišních tanců a stepu, těho-

tenské cvičení, hudební, přírodovědné, technické a částečně pro předškolní děti.

V budově DDM v Přemyšlenské ulici se provozují kroužky výtvarné vč. keramiky, divadelní, 

dramatické, šití, pedigu, deskových her, šachové, počítačové, tvůrčího psaní, mystiky a myto-

logie, TV 8 a částečně pro předškolní děti.

Členové sportovních kroužků se scházejí v tělocvičnách na území Prahy 8. DDM otevírá volej-

bal, míčové hry, basketbal, softbal, florbal, tenis. 

Velmi často se na nás obracejí rodiče s dotazem, zda je možné uhradit poplatek za činnost 

v kroužku na celý školní rok. Odpovídáme: ano, je to možné, je však důležité informovat 

pracovníky DDM. Zároveň je důležité vědět, že v případě platby na celý školní rok se cena 

nesčítá za dvě pololetí. Přesné výše poplatku sdělí pracovníci DDM, nebo jsou k dispozici na 

internetových stránkách.  

Víkendové výlety povedou za hranice Prahy
Kvůli zvyšujícímu se zájmu o jedno i vícedenní výlety připravuje Dům dětí a mládeže v Koby-

lisích od září pestrou nabídku výjezdů:

12. – 14. 9. Mšeno – skalní město – pobytový výlet, cena: 550 Kč pro děti z kroužků, 

  620 Kč ostatní

 20. 9.  Loučeň – výlet, cena 100 Kč

 21. 9. Máslovice – výlet, cena 40 Kč

 21. 9.  Chrustenická šachta  - výlet do podzemí, cena 40 Kč děti z kroužků, 

  60 Kč ostatní

26. – 28. 9. Předpodzimky na kole  - pobytový výlet v Opárně, cena 310 Kč 

  pro členy kroužku, 350 Kč ostatní

 27. 9. Šťastná země  - výlet do Českého ráje, cena 185 Kč

Na dopravu a na ubytování finančně svým grantem přispívá hlavní město Praha, a proto děti 

od šesti let hradí jen částečné náklady.

Letos s námi můžete začít chodit „za humna”
Pražské domy dětí a mládeže již několik let organizují společné akce pro širokou dětskou 

veřejnost. Jezdí se historickou tramvají, lodí do ZOO, parním vlakem do Lhotky u Mělníka, ale 

také jinam. V prosinci se představují tanečníci, hudebníci a divadelníci na akademii. K těmto již 

tradičním akcím letos přibude další.

Organizátoři vybrali první sobotu v říjnu a každý rok budou lokalitu měnit. Rozhodli se pro 

okrajové části Prahy (proto „Za humna”) některé hojně navštěvované, jiné neprávem opomí-

jené. Letošní pochod se uskuteční v Kunratickém lese a na své si přijdou nejen pěší turisté, 

na které čeká 8 km chůze nenáročným terénem, vhodným i pro kočárky. Ke slovu se také 

dostanou vyznavači jízdního kola. Akci organizují Domy dětí a mládeže v Kobylisích, v Praze 4 

– Hobby centrum, v Praze 4 – Jižní Město, v Praze 5 a 9 a ve Stodůlkách ve spolupráci s firmou 

Finex Corporation a za finanční podpory hlavního města Prahy.
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Zábava

Luštěte o ceny!
Správné znění tajenky z minulého čísla: Čimický a Ďáblický háj
Knihu Tři roky poté, aneb Osmička roste jako z vody získávají: Jan Kou-
delka (Praha 8), Jiří Sázavský (Praha 8), Josef Fork (Praha 8),  Václava 
Andrlová (Praha 8) a Hana Vejvodová (Pelhřimov). 
Správné znění tajenky ze srpnového čísla nám zašlete nejpozději do  
30. září 2008 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00. 
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat 
svoji adresu. 
Pětici vylosovaných zašleme zbrusu novou knihu Praha 8 křížem krážem.

Sudoku (středně těžká)
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SPOLEČNOST SE SÍDLEM V PRA-
ZE 8 PŘIJME NA HPP ŘIDIČE 
Avie-kontejneru, nástup možný  
ihned tel. 603 417 626

HLEDáM FAJN ŽENU PRO ŽIVOT! 
Muž 41 let, svobodný se závazkem. 
E-mail: hledammmm@seznam.cz.

SEKáČ – ODěVy, NOVě OTEVŘE-
NO OD ZáŘÍ 2008, v ulici Čum-
pelíkova 3, naproti poliklinice. Tel.: 
732 88 74 28.

KURZy ANGLIČTINy V PRAZE 8 
- BOHNICE. Kvalifikovaná a trpě-
livá lektorka, pokrok jistý, max. 7 
posluchačů ve skupině, individuální 
výuka - dospělí, reference: Úřad 
vlády ČR, www.firemnianglictina.cz. 
Tel.: 777 02 46 88.

PŮJČKy VŠEM – i důchodcům. 
Výhodně i Slovákům. Tel.: 723 94 
61 06.

PRONAJMU KRyTé GARáŽOVé 
STáNÍ v domě U Zlatého slunce, 
Křižíkova 56. Tel.: 602 28 84 44.

ČIŠTěNÍ KOBERCŮ A ČALOUNě-
NéHO NáByTKU, malířské a lakýr-
nické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777 
31 66 80.

3 000 Kč AŽ 8 000 Kč zaplatí-
me za obraz ol./pl. od Em. Famíry. 
Interantik, Pod Pekárnami 3, Pra-
ha 9, tel.: 283 89 33 34, 605 82 
94 40.

MASáŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda + 
šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.

MODELáŽ NEHTŮ I NA NOHOU. 
Novinky světových veletrhů. Dlou-
holetá praxe. Nízké ceny! Praha 8 
- Palmovka (u metra). Tel.: 733 50 
23 12.

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

LyMFODRENáŽE, DETOX. ORG., 
MyOSTIM., SOLáRIUM, MASáŽE, 
KOSMETIKA, MODELáŽ NEHTŮ. 
Nízké ceny, Palmovka. Tel.: 736 64 
40 55.

KOUPě A ZáSTAVy zlatých mincí. 
Kontakt: Interantik, Pod Pekárnami 
3, tel.: 283 89 33 34, 604 47 77 71 
po 10.00 hod.

HLEDáM ByT 2 + 1 (kk) KE 
KOUPI, OV i DR vlastnictví v Praze 
a okolí. Tel.: 733 67 32 10.

CHCETE PRODAT ByT? Máte hrů-
zu z realitky? Obraťte se na porad-
nu. www.realitniporadna.cz, tel.: 
284 69 35 33.

PROVEDU LAKýRNICKé A MA-
LÍŘSKé PRáCE. Tel.: 605 01 51 
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.

MASáŽE - klasická, čínská meridiá-
nová, hlavy - relax, moxování, baň-
ky - fyzioterapeutka. TRAM Okrouh-
lická. Tel.: 732 26 20 10, 284 68 
98 05.

LAKýRNICKé PRáCE - okna, dve-
ře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

HOSPODyNě S ŽL zajistí pravidel-
ný úklid Vašeho domu, bytu. Tel.: 
608 88 93 56.

HLEDáM ByT 3 + 1 (kk) KE KOU-
PI, OV i DR vlastnictví na Praze 10. 
Tel.: 608 92 69 41.

KERAM. VýTVAR. DÍLNA MALVÍ-
NA, Praha 8, Čimická 780, přijímá 
děti i dospělé do uměleckých kurzů! 
ZÁPIS: 5. a 8. ZÁŘÍ celý den! Tel.: 
720 47 98 99.

SILIKON. TěSNěNÍ, ŽALUZIE, 
ROLETy, sprchové zástěny, shr-
novací dveře, čalounění dveří. Kon-
takt: Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 
02 70, 286 88 43 39.

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

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

KOUPÍM ByT, nebo rod. dům 
jakékoli velikosti, kategorie a vlast-
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte 
cokoli, možno i dekret - nájemní 
smlouvu, i v domě s majitelem, 
podnikový a pod. I zdevastovaný, 
v soudní žalobě, neoprávněně obsa-
zený, s nežádoucím nájemníkem, či 
s jakoukoli právní vadou. Veškeré 
formality zajistím, zaplatím stěho-
vání i případné dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na 
vystěhování. Seriozní jednání, plat-
ba v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 
nebo 603 42 00 13.

TRUHLáŘSTVÍ – ZAKáZKOVá 
VýROBA, masiv – dýha – lamino. 
Pokoje, kanceláře, vestavěné skří-
ně, kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 
608 25 35 49.

OPRAVy CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK – provádí Martin Havlí-
ček!!!!!! Živnostenské i domácí zde 
jsou čísla volací: 603 27 47 04, 
záznamník + fax.: 283 92 05 73.

HLEDáTE STAVEBNÍ DOZOR 
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606 
91 02 46.

ANTIKVARIáT, Zenklova 37, kou-
pí knihy, pohlednice, mince, obrazy, 
sv. obrázky. Tel.: 266 31 29 69.

KUŘáCI – ODVyKNETE NA 90%! 
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

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

DROBNé OPRAVy VŠEHO DRU-
HU, elektro, voda, truhlář. Den-
ně od 17.00 hod., SO a NE 13.00 
– 19.00 hod. Tel.: 603 81 01 39. 
Jen na území Prahy 8 a 9.

ČIŠTěNÍ KOBERCŮ, ČALOUNěNÍ, 
MyTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESL-
NÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

MALÍŘSKé, NATěRAČSKé A LA-
KýRNICKé PRáCE. Tel.: 606 22 73 
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

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

OBCHODNÍ ASISTENTKU PŘI-
JMEME na částečný úvazek pro jed-
nání s klienty na přepážce kanceláře 
v Praze 8 - Bohnicích. Požadujeme: 
SŠ s maturitou, bezúhonnost, kul-
tivovaný vzhled a komunikativnost. 
E-mail.: petr.bernas@iallianz.cz, tel.: 
724 36 83 80.

ANGLICKy INDIVIDUáLNě. Uči-
tel SŠ, P8. Tel.: 728 02 79 67.

MáTE VE VŠEM JASNO? Týd-
ny pro duševní zdraví 2008. Série 
humanitárních a kulturních akcí 
s cílem sblížit světy nemocných 
a zdravých. Ve dnech 10. 9. – 10. 
10. 2008 v Praze i dalších městech 
ČR. Více na www.tdz.cz nebo www.
fokus-praha.cz.

KOUPÍM ByT NEBO ROD. DOMEK 
s malou zahradou v klidné části 
Prahy 8, Kobylisy, staré Bohnice, 
Troja, atd. Domek může být i v hor-
ším stavu či zanedbaný, vyžadující 
rekonstrukci a. j. Majiteli případně 
po dohodě umožníme „vejminek”. 
Nehledám nic pro spekulaci, neza-
stupuji žádnou realitní kancelář. 
Nabízím solidní jednání a očekávám 
totéž. Tel.: 222 23 16 98, 720 75 
14 64.

CVIČENÍ PILATES + JÓGA pro 
zdravé a pevné tělo a mysl s Rad-
kou Pelánkovou a Šárkou Richte-
rovou od září 2008! KD Krakov, 

ZŠ Burešova, MŠ Korycanská a KD 
Letňanka. Tel.: 602 74 87 29, www.
slunecnikruh.cz.

SKUPINOVý REHABILITAČNÍ 
A NáPRAVNý TěLOCVIK opět 
v gymnáziu Ústavní 400. Od 11. 9. 
každý čtvrtek od 19.00 hod. Více na 
www.fyzioterapeut.com.

HLEDáM OBCHODNÍKA do svého 
týmu, SŠ vzdělání, komunikativ-
nost, flexibilita. Nabízím zázemí, 
podporu, kariérní růst. Bližší infor-
mace na tel.: 603 26 77 12.

MASáŽE KLASICKé, baňkové, 
medové, lávovými kameny. Levně 
– Ďáblice! Tel.: 777 76 36 05.

HLEDáME ByT K PRONáJMU 
V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 1 
do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 + 
1 do 14 000 Kč, včetně poplatků. 
Zařízení na dohodě. Tel.: 220 80 62 
45, 605 84 50 88.

ZAMěSTNáME VRáTNéHO do 
garáží na sídlišti v Bohnicích. Pod-
mínky a podrobné informace na tel.: 
283 85 28 29 nebo 777 25 52 67.

PRONAJMU DR GARáŽE P8 Píseč-
ná a Davídkova (M Ládví 5 min.) 
a gar. stání Rezidence Stírka (3 min. 
M Kobylisy) Tel.: 603 52 27 87.

ORIENT. BŘIŠNÍ TANCE pro ženy 
Praha 8, 9, kurzy od září v KD Kra-
kov, ZŠ Burešova, MŠ Korycanská 
a KD Letňanka. Tel.: 602 74 87 29, 
www.slunecnikruh.cz.

GARáŽOVá STáNÍ Hnězdenská 
ul. u pol. Mazurská za 990 Kč/měsíc 
komplet. Tel.: 777 28 37 75 i pro-
dej.

ZPRACOVáNÍ ÚČETNICTVÍ, da-
ňové evidence, mezd, daní. Rychle, 
spolehlivě, cena dohodou. Tel.: 224 
82 92 93, e-mail: harantovahana@
seznam.cz, Pernerova 294/13, Pra-
ha 8.

MáTE STRACH Z HROMADy 
REALITNÍCH KANCELáŘÍ? Přes-
to chcete prodat svůj byt, RD, cha-
tu? Obraťte se na nás. S námi se 
budete cítit jako doma. K + K Con-
sulting, spol. s r. o., e-mail: andr-
lova@bezhledani.cz, tel.: 777 14 
29 26.

ASTROPORADNA. Horoskopy oso- 
bní a partnerské. Výklad karet - 
Tarot. Kontakt: Jana Malečková, 
tel.: 603 91 01 03, e-mail: astroja-
na@seznam.cz.

PŘIJMEME ŘIDIČE (C)/skladníka 
pro prodejnu hutního materiálu na 
Praze 8. Nástupní plat 19 000 Kč až 
23 000 Kč dle praxe. Nástup možný 
ihned. Tel.: 284 68 86 24.
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 Zahájen prodej bytů v Modrém 
 a Žlutém domě!
 U stanice metra Letňany

Výhradní prodejce:

Trigema Real s.r.o.,
Obecní dům

U Prašné brány 2, Praha 1
Tel.: +420 222 002 463

E-mail: prodej@trigema.cz

www.trigema.cz

Zubní ordinace
a dentální hygiena

Tel. 233 551 433, 602 302 290, 777 302 292

Přijímají nové pacienty

www.odusmedica.cz

Krynická 489, Praha 8 - Bohnice
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