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odpovídá
poptávce rodičů.

Karlínské Spektrum.
Nabídka kroužků
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Radnice rozšiřuje úklid po psech

Nový školní rok začal

ny“ neporovnatelně více,
než chodníky v jiných čás−
tech Prahy 8. Asi dvě
třetiny z celkové plochy
úklidu připadá na zelené
a ostatní plochy po celé
městské části. Jedná se
většinou o místa, která jsou
často využívána dětmi nebo
i dospělými.
V Karlíně a Libni se
nejčastěji budou čistit chod−
níky v okolí stanice metra
Florenc, a v ulicích Za Po−
říčskou bránou, Sokolovs−
ká, Křižíkova a Thámova.
Ze zelených a ostatních
ploch pak například Karlín−
ské náměstí, Lyčkovo ná−
městí, náměstí Dr. Holého či
ulice U Meteoru.
V severní části Prahy 8 se čištění dočkají plochy kolem
Kulturního domu Ládví, obchodního domu Odra, ve vni−
trobloku u ulice Lindavská, podél ulic Mazurská, Štětínská
či Poznaňská a další lokality v Ďáblicích, Kobylisích, Boh−
nicích a Troji, zejména v okolí škol a školek.
„Pevně věříme, že se tímto projektem podaří rozšířit
řady odpovědných majitelů psů, kteří po svých
mazlíčcích již uklízí. Těm, kteří to dosud nedělají, snad
setkání s čistícím strojem otevře oči a uvědomí si, že
i taková zdánlivá banalita, jako je úklid produktu jejich
psa, stojí peníze, které by mohly být využity k trvalejší−
mu zpříjemnění prostředí, kde sami žijí,“ konstatoval
starosta.
−tk, hš−

Vážení spoluobčané,
když se řekne září, naprosté většině z nás
se vybaví začátek dalšího školního roku.
Osmá městská část patří co do počtu dětí
i škol mezi nejvýznamnější v metropoli.
I z této skutečnosti vyplývá, že radnice
řadí oblast školství mezi své priority.
Vždyť Praha 8 je zřizovatelem naprosté většiny mateřských
i základních škol na území obvodu.
O tom, že se školstvím intenzivně zabýváme, svědčí i fakt, že
jsme již zareagovali na výrazný nárůst počtu narozených dětí
v posledních letech. Od září tak fungují dvě nové třídy na
úrovni mateřských škol, další by se měla otevřít na začátku
příštího roku. Chci Vás alespoň touto cestou ujistit, že se již
nyní připravujeme na nápor, který se za několik let přesune na
základní školy. I tam počítáme s rozšířením stávající nabídky
tak, aby rodiče s umístěním svých ratolestí neměli žádné prob−
lémy.
Řada z Vás už zaznamenala zprávu, že jsem se shodou velmi
smutných událostí stal členem zastupitelstva Hlavního města
Prahy. Nahrazuji radní Hanu Žižkovou, která měla na starosti
právě oblast školství. Tuto funkci po ní nepřevezmu, zůstávám
i nadále starostou Prahy 8 s tím, že tak budu moci lépe
prosazovat zájmy obce v orgánech magistrátu.
Příjemný začátek školního roku a hodně zdaru Vám přeje

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8

Se začátkem nového školního roku nebyli v permanenci jen žáci, rodiče
a učitelé, ale také strážníci Městské policie Praha 8. Ti před školami
v Praze 8 zesílili dohled na bezpečnost dětí při přecházení vozovek.

Oprava „bílého domu“ zvýší pohodlí občanů
Radnice v těchto dnech začíná rekonstruovat přízemí a částečně i suterén hlavní budovy Úřadu MČ Praha 8, takzvaného „bílého domu“.
Oprava, která potrvá zhruba tři měsíce, poslouží ke zvýšení pohodlí a informovanosti občanů. V neposlední řadě se také ušetří finanční
prostředky, jelikož se tam přestěhují kanceláře z jiného, uvolněného objektu.
„Vzhledem k tomu, že práce není možné technologicky rozdělit, budou návštěvní−
ci úřadu procházet do horních pater koridorem přes staveniště. Za toto nepohodlí se
předem omlouváme. Úpravy však povedou k celkovému zvýšení komfortu
návštěvníků i poskytovaných služeb,“ vysvětlil starosta Prahy 8 Josef Nosek.
V přízemí objektu vznikne informační centrum, přepážkové pracoviště a nová
recepce, rozšířeny budou stávající kanceláře. Rovněž dojde k přestavbě ve−
řejných záchodů tak, aby vyhovovaly i občanům se sníženou schopností orien−
tace. Nově tam bude pro návštěvníky úřadu k dispozici bistro.
„Městská část Praha 8 nemá pro výkon správy jednu velkou budovu radnice, ale
více objektů. Tím, že v hlavní budově postavíme nové kanceláře, uvolníme
kancelářské prostory jiného domu. Sestěhováním kanceláří nejenže občanům
zjednodušíme situaci, ale zároveň v budoucnu ušetříme finanční prostředky za provoz uvolněného objektu,“ informoval starosta. Podle něj lze
rekonstrukci provést díky tomu, že radnice získá finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to ve výši zhruba deseti milionů korun.
−hš,tk−
Foto: M. Mařatka

Plocha, na které radnice
Prahy 8 nechává po nezod−
povědných občanech uklí−
zet psí exkrementy, se od
začátku září výrazně roz−
šiřuje. V některých, nej−
více znečištěných lokali−
tách také čisticí stroje
vyjíždí častěji. Nyní se tak
exkrementy uklízejí z plo−
chy přesahující 125 tisíc
čtverečních metrů, což je
o zhruba polovinu více než
doposud.
„Důvodem, proč jsme
vypsali výběrové řízení,
bylo rozšíření a zkvalitnění
úklidu za co nejpříznivější
cenu. K dosavadnímu čistě−
ní reprezentativních míst
Prahy 8 a okolí škol a ško−
lek přibudou i chodníky v nejexponovanějších loka−
litách. To vše za cenu, která předčila naše očekávání,“
uvedl starosta Prahy 8 Josef Nosek. Podle něj má doda−
vatel těchto služeb velmi dobré reference. Mimo
bezproblémovou dosavadní činnost na území Prahy 8
provádí úklid například i v Praze 1 či Praze 6 s velice
pozitivním hodnocením. „Dalším významným kritériem
výběru byla co nejnižší zátěž prostředí použitou tech−
nikou. Proto budou občané v ulicích potkávat tiché stro−
je bez emisí, které nemusejí vůbec zaregistrovat,“ sdělil
starosta.
Podle zadání budou zvlášť čištěny chodníky
v Karlíně a Libni, které jsou psími exkrementy „zasaže−

Foto: M. Mařatka

Čistota v ulicích ale stále zůstává v rukách majitelů

Ceny panelových bytů za pět let výrazně stouply
O byty v panelových domech v severní části osmého pražského obvodu je stále větší zájem. Praha 8 se za posledních pět let podle realitních
makléřů stala jednou z nejvyhledávanějších lokalit v metropoli. Velmi důležitou roli sehrálo i prodloužení trasy C metra do stanice Ládví.
„Například v Kobylisích se nyní prodává metr čtvereční v panelovém domě za více než 41 tisíc. Za posledních pět let tyto ceny výrazně narost−
ly," řekl Ondřej Diblík z realitní společnosti Lexxus. Jeho slova potvrzuje Kateřina Nohelová z firmy Realitní poradna. „Mohu s jistotou říci, že
za toto období ceny některých bytů v panelácích stouply i o sto procent. Způsobila to jejich
původní nízká cena, a také nedostatek bytů v dostupnější cenové kategorii,“ informovala.
Jakub Žlebek ze společnosti RE/MAX Premium se domnívá, že vývoj na trhu realit
v osmé městské části je srovnatelný jedině s rozvojem Prahy 5. „Dobře se prodávají i byty
na sídlištích, protože narozdíl například od Jižního města se většinou jedná o příjemné
lokality na kopci, s vy− Aktuální cena za 1 m2 v panelovém bytě v Kobylisích
hlídkou na město a vybu−
2
49 − 56 tisíc korun
dovanými parky,“ míní malý byt (41 − 45 m )
Žlebek.
velký byt (okolo 80 m2)
34 − 39 tisíc korun
Výrazným impulsem
průměr
41 500 tisíc korun
pro růst cen bylo i prod−
loužení trasy metra C před více než třemi lety. „Tímto krokem se výrazně zvýšila
dopravní dostupnost lokality. Právě ta je při rozhodování o koupi bytu jedním
z nejdůležitějších kritérií.
Pokračování na straně 4
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007
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.
Jirsíkova − Malého
2. 10.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 9. 10.
Pobřežní − U Nádražní lávky
16. 10.
Pernerova − Šaldova
18. 9., 23. 10.
Pobřežní − Thámova
25. 9.
Petra Slezáka − Urxova
2. 10.
Pernerova − Sovova
9. 10.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
16. 10.
Kotlaska (u mateřské školy)
18. 9., 23. 10.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
25. 9.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
16. 10.
Na Vartě
18. 9., 23. 10.
Kašparovo náměstí
25. 9.
Pod Labuťkou − Prosecká
2. 10.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
9. 10.
Nad Rokoskou
16. 10.
Na Truhlářce (parkoviště)
18. 9., 23. 10.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
25. 9.
Ke Stírce − Na Stírce
2. 10.
Kubišova − Vlachovky
9. 10.
U Slovanky − Dolejškova
17. 10.
Štěpničná (parkoviště)
19. 9., 24. 10.
Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště) 26. 9.
Třebenická
3. 10.
Roudnická (za Bešťákovou)
10. 10.
Modřínová
3. 10.
Kubíkova − u DD
10. 10.
Havránkova − Šimůnkova
17. 10.
Šimůnkova
19. 9., 24. 10.
Janečkova
26. 9.
Hlaváčova
26. 9.
Burešova
3. 10.
Kurkova
10. 10.
Šiškova
12. 9., 17. 10.
Pakoměřická − Březiněveská
19. 9., 24. 10.
Na Pecích − Chaberská
26. 9.
Služská − Přemyšlenská
3. 10.
V Mezihoří
10. 10.
Na Pěšinách − Pod Statky
12. 9., 17. 10.
Uzavřená
19. 9., 24. 10.
Trojská − Nad Trojou
20. 9., 25. 10.
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
27. 9.
Písečná − K Sadu
4. 10.
Na Přesypu − Pod Přesypem
11. 10.
Třeboradická
13. 9., 18. 10.
Havlínova − Pohnertova
20. 9., 25. 10.
Libišská (parkoviště)
27. 9.
Podhajská pole (parkoviště)
4. 10.
Gdaňská
11. 10.
Hnězdenská (parkoviště)
13. 9., 18. 10.
Mazurská (u trafostanice)
11. 10.
Řešovská (u Zelenohorské)
13. 9., 18. 10.
Zhořelecká (parkoviště)
20. 9., 25. 10.
V Nových Bohnicích
27. 9.
Dolákova − Hackerova
4. 10.
K Mlýnu − Drahaňská
20. 9., 25. 10.
Mlazická
27. 9.
Fořtova − Do Údolí
4. 10.
Korycanská − K Ládví
11. 10.
Petra Bezruče − U Pískovny
13. 9., 18. 10.
Pod Vodárenskou věží − Společná
2. 10.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
9. 10.
Pekařova
11. 9., 16. 10.
Valčíkova − Na Truhlářce
18. 9., 23. 10.
Velká Skála − K Haltýři
25. 9., 30. 10.
Frýdlantská (křiž. Žernosecká − Ďáblická)12. 9., 10. 10.
Davídkova (park. sev.od garáží Stavegu) 19. 9., 17. 10.
V Zahradách − Na Sypkém
26. 9., 24. 10.
Braunerova − Konšelská
3. 10.
Nad Rokoskou (u školy)
26. 9., 24. 10.
Nad Popelářkou
3. 10.
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)12. 9., 10. 10.
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 19. 9., 17. 10.
Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou20. 9., 25. 10.
Drahorádova
27. 9.
Lindavská
4. 10.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
11. 10.
Chaberská − Líbeznická
13. 9., 18. 10.
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 harmono−
gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam
rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete na www.praha8.cz.

Vandalové poničili čerstvě opravenou kapličku
Radnice Prahy 8 musí v současnosti řešit další z řady vandalských činů, namířených především proti kulturním
památkám. Zhruba před měsícem zatím neznámí jedinci hrubě poškodili kapličku s obrazem sv. Václava, která
stojí naproti Invalidovně v Sokolovské ulici.
Před dvěma lety přitom obec nechala památku za více než 300 tisíc korun kompletně opravit. Místostarosta Prahy 8
Martin Roubíček náklady na uvedení kapličky do původního stavu odhaduje na 50 tisíc korun.
„Chci tímto občany požádat, aby v případě zaznamenání jakéhokoli vandalského činu okamžitě volali 156 nebo 158.
Kromě škody na kulturním dědictví jsou to i desítky tisíc korun, které musíme dávat do oprav a přitom by byly potřeba
jinde,“ nabádá místostarosta. Vandalové z kapličky ulomili kříž a dvě koule, poničili štít i obraz sv. Václava, mřížový
plůtek zmizel úplně.
Výklenková kaplička ve tvaru edikuly s toskánskými pilastry a trojúhelníkovým štítem vznikla v polovině 19. století.
Je zbytkem řady 44 kapliček, které lemovaly takzvanou Svatou poutní cestu do Staré Boleslavi. Původní jednotné výk−
lenkové kaple P. Marie byly postaveny již v době císaře Leopolda I. v letech 1680 − 1690. Za posledních několik týdnů
radnice Prahy 8 řešila několik vandalských projevů. Z fontány ve Famfulíkově ulici nenechavci ukradli plastiku
Prameníku, stejně tak dopadly i plechy z kapličky v Čimicích. V Žernosecké ulici byl poničen Polský pomník. Šťastnější
osud měla plastika žabáka z jezírka ve Famfulíkově ulici. Tu našli ve křoví pracovníci zahradnictví, kteří se tam starají
o zeleň. Pravděpodobně ji zloděj odhodil poté, co zjistil, že vnitřek žáby je z betonu a nikoli z kovu. Před nedávnem
navíc radnice uložila do depozitáře sousoší Mateřství, které vandalové již dříve silně poškodili.
−hš,tk−

Karlín je na tom lépe, než před povodněmi
V Karlíně dnes není téměř poznat,
že se tudy před pěti lety prohnala
ničivá povodeň. Velká voda zasáhla
ve čtvrti prakticky všechny domy,
evakuováno bylo na 25 tisíc lidí.
Karlín se stal pražským symbolem
záplav a škody v Karlíně a Libni se
pohybovaly kolem devíti miliard
korun. Dnes by se už nic podob−
ného stát nemělo, před záplavami
čtvrť chrání nové bariéry. Oblast
čeká další rozvoj, protože je lukra−
tivnější než dřív.
Obnovena byla naprostá většina
soukromých i obecních domů. V pří−
padě městských budov zůstává podle
starosty Josefa Noska uzavřen jeden
na Karlínském náměstí. Není efek−
tivní dům opravovat, jedná se s pa−
mátkáři, co s ním.
Pro obyvatele byly záplavy obrovs−
kou tragédií. Mnozí přišli o veškerý
majetek včetně věcí, které se nedají
nahradit. V delší perspektivě však po−
vodeň přinesla i pozitiva. „Investice,
které do Karlína šly, by za normálních
okolností nebyly,“ podotkl Nosek.
Zatímco v minulosti byl Karlín
vnímán jako dělnická čtvrť, nyní
dostává rezidenční nádech. Vznikla
i řada nových obchodů a restaurací,
podle Noska se přiblížila centru.
„Karlín začíná být lepší adresa. Byd−
let zde není ostuda,“ podotkl starosta
a poukázal i na poměrně vysoké ceny
bytů. Kdokoli se projde z této čtvrti
do sousedního Žižkova, zjistí, že
Karlín vypadá o poznání lépe, soudí.
Přispívají k tomu jak opravené domy,
tak velkoryse obnovené hlavní tepny,
Sokolovská a Křižíkova.
Podle Noska by se měl Karlín za
dalších pět let změnit k nepoznání:
„Mám ideu, že by se měl Karlín
opticky i ideově přiblížit centru.

Budovy v našem majetku se již
z velké části opravily a samozřejmě
v tom budeme pokračovat dál.
U soukromých domů nastává podob−
ný vývoj, na což má vliv například
růst cenové hladiny v Karlíně. Co je
bolestí Karlína, která by si rozhodně
zasloužila velmi výraznou investici, je
Invalidovna. Je to historický objekt
v totálně dezolátním stavu...

Pokud se nám tedy podaří propojit
Pernerovu ulici směrem do
Opletalovy. Byl bych hrozně rád, aby
Karlín přestal být jakousi hraniční
čárou mezi centrem a zbyt−kem, aby
se k tomu centru naopak připojil.“
Jaký je podle Vás význam Karlína
pro Prahu?
Karlín je historická zástavba. Je to
místo, které rozhodně patří ke staré
Praze. Není to oblast nová, je to
čtvrť, která si zaslouží svoji historii,
ale vyhýbat se nemůžeme ani mo−
dernizaci.
Máte Vy osobně v Karlíně své
oblíbené místo?
Ke Karlínu mám samozřejmě velmi
vřelý vztah, obzvláště po povodních,
protože tenkrát jsem několik měsíců
probíhal různé sklepy. Běhal jsem
po ulicích a prohlížel si domy a sez−
námil jsem se s mnohými obyvateli
Karlína. Myslím si, že znám víc
sklepů v Karlíně, než kdokoli jiný,
takže ten vztah je velmi osobní.

Pohyb pěších u kobyliské
vozovny je bezpečnější
Obyvatelé Kobylis se dočkali bezpečného pěšího přístupu od konečné
tramvají a zastávek autobusů Vozovna Kobylisy jednak k místnímu
obchodu v Maškově ulici a dále také na kobyliské sídliště a k rekreační
oblasti Čimického háje. Kroky vedoucí k nápravě zajistila MČ Praha 8
ve spolupráci s Policií České republiky − Dopravním inspektorátem.

„Občané si stěžovali, že tam není vyřešena bezpečná spojka pro pěší mezi
konečnou tramvají, zastávkami autobusů Vozovna Kobylisy a místním
obchodem. Rovněž se jedná o hojně využívanou cestu pro přístup do
kobyliského sídliště a k rekreační zóně Čimického háje. Po dohodě
s Dopravním inspektorátem Policie České republiky jsme tam proto nechali
zakreslit pruh pro pěší, který je z části chráněn betonovými retardéry,
a umístit nový přechod pro chodce,“ uvedl radní a předseda dopravní komise
MČ Praha 8 Tomáš Mrázek.
−hš−

Zkuste shrnout to nejzásadnější, co se
v Karlíně za poslední léta podařilo.
Obrovsky se rozvinula infrastruktu−
ra. Nejenom silnice, které jsou vidět,
ale všechno to, co je pod nimi. To jsou
věci, které moc vidět nejsou, ale jsou
důležité. Další věc, která se mění
a která se bude rozvíjet, je oblast
Rohanského ostrova. Od Sokolovské
směrem k Vltavě bude docházet
k masivní výstavbě a je to největší
rozvojové centrum v Praze vůbec.
Změnila se i tvář Karlína k dobrému.
Po povodních jsme byli jak my, tak
soukromí majitelé donuceni opravit
stávající bytový fond. Je to vidět na
cenách bydlení, kdy Karlín začíná být
dobrá adresa. Není to periferie, není to
čtvrť, kam by chodili lidé, kteří se
nemají kam jinam uchýlit.
V čem vidíte v Karlíně největší mož−
nosti na vylepšení do budoucna?
Určitě je to obnova bytového fon−
du. Je tam mnoho objektů, které si
zaslouží rekonstrukci a zvelebení.

Na jehož opravu nemá radnice
peníze...
Invalidovna není v našem majetku,
spadá pod ministerstvo obrany, a to
má bohužel jiné priority. Vojenský
archiv se sice bude stěhovat do
nového objektu na Ruzyni, ale ani
poté nemůžeme uvažovat o koupi
Invalidovny. Kdybychom ale dostali
nabídku na bezúplatný převod, tak by
to nebylo na městskou část, ale na
město. A město prostředky na opravu
má. Jiná věc je, pokud by se budova
prodávala prostřednictvím soutěže
o nejvyšší nabídku. Tam samozřejmě
obecné instituce, ať už městská část
nebo hlavní město, nemá šanci
konkurovat soukromým investorům.
Ale ať už to dopadne jakkoli, je potře−
ba s tím urychleně něco udělat.
−ktc, pb−
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Rada souhlasí s projektem
„Pobřežní IV“,
klade si ale podmínky
Vedení radnice souhlasí se studií „Pobřežní
IV“ − severní větev. Součástí vyjádření, které
Praha 8 zaslala firmě Inženýrské a dopravní
stavby, jsou ale určité podmínky.
„Chceme, aby byla zpracována doprovodná
dopravně − urbanistická studie dotčeného území,
dále aby byl zmírněn dopad vlivu automobilové
dopravy vedené na povrchu, to znamená v okolí
ulice Na Žertvách, a také, aby bylo při budoucí
stavbě postupováno v koordinaci s dalšími
dopravními stavbami v této oblasti,“ shrnul
stanovisko rady starosta Josef Nosek.
Podle něj Pobřežní IV a její severní větev bude
pro Prahu 8 přínosem. „Ale požadavek na
zmírnění dopadu vlivu automobilové dopravy
vedené na povrchu, tedy vedené ulicí Na
Žertvách v úseku Ronkova − Pod Hájkem, je pro
nás zásadní. Vychází z toho, že trváme na revi−
talizaci a humanizaci veřejného prostoru v této
lokalitě. Vedle uličního profilu chceme dosáh−
nout kvalitnějších podmínek pro pěší, umístit
tam lavičky a stromořadí. V podstatě prosa−
zujeme určitou formu městského bulváru,“
doplnil starosta.
−hš−

Karlín a dolní Libeň budou
mít urbanistickou studii
Osmá městská část souhlasí s urbanistickou studií, kterou pro
oblasti Maniny − Dolní Libeň − Invalidovna a Karlín nechal zpra−
covat odbor územního plánu pražského magistrátu.
U prvně jmenované lokality se studie zabývá například dopravou,
zejména pak prodloužením Pobřežní ulice, zklidněním Sokolovské
ulice, systémem místních komunikací v rozvojových plochách, kapaci−
tou dopravy v klidu či cyklistickou dopravou, a rovněž významnými
mimoúrovňovými propojeními pěších a zeleně. Dále řeší hlavní veřejné
prostory (náměstí), stanovuje regulativy pro výstavbu či prověřuje
polohu nového mostu mezi Prahou 8 a Prahou 7. Zahrnuje i krajinné úpravy na Rohanském ostrově, a to
včetně regionálního biocentra. Studie počítá
také s dvěma rezervami pro školská zařízení
a s rezervou pro zdravotnické zařízení.
V Karlíně se plán zabývá základními devíti
oblastmi − prostorem podél Wilsonovy ulice,
oblastmi mezi nábřežím a ulicí Pobřežní,
mezi Sokolovskou a Pobřežní, Sokolovskou
a Křižíkovou, dále okolím Negrelliho viaduktu,
podél Pobřežní ulice a Rohanského nábřeží,
okolím Pernerovy ulice, oblastí mezi Křiží−
kovou a Pernerovou a také územím kolem his−
torického komplexu Invalidovny. Neřeší pouze
prostor autobusového nádraží Florenc a jeho
okolí, který je zpracován v samostatné studii Masarykovo nábřeží − Florenc. „Karlín je památková zóna
a stavební procesy by se této skutečnosti měly podřídit. Studie proto mimo jiné určuje stavební čáry, výšky
zástavby, hmotové členění i architekturu,“ informoval starosta Prahy 8 Josef Nosek.
−hš−

KRÁTCE

Sobotní rodinné Sokolení
Hned na třech místech v Praze 8 můžete v sobo−
tu 22. září zábavnou formou zjistit svoji aktuál−
ní kondici. Sobotní Sokolení se koná od 10 do 17
hodin na Karlínském náměstí − na dětském hřišti
a v jeho okolí. Dalším místem je Libeňský park
u Rokytky. Na louce u studánky Vás kromě
sportovního programu čeká i sjíždění Rokytky
na kanoích, ukázky tábornických činností (stav−
ba tepee) a loutkové představení. Tenis, kroket,
ringo a další základy her si můžete vyzkoušet na
hřištích v blízkosti čimické sokolovny. Na všech
místech jsou připraveny fit testy pro celou ro−
dinu, v Libni a v Čimicích skoky z malé tram−
polínky.
Během akce můžete získat informace o dalších
sportovních volnočasových aktivitách (rekreačních
i výkonnostních) pro vás i pro vaše děti a zkusit
různé sportovní a obratnostní soutěže nebo si
společně se svými dětmi zahrát hry při sportovním
programu pro zájemce bez omezení věku. Akce

probíhá za podpory Magistrátu hlavního města
Prahy a ve spolupráci s Městskou částí Praha 8.
−pb−
Další informace najdete na www.sokol.eu.

Kurzy tvorby vitráží
technikou Tiffany
Nezisková organizace poskytující sociální služby
BONA, o. p. s. pořádá víkendové kurzy základů
tvorby vitráží technikou Tiffany.
Na kurzu se naučíte řezat a brousit ploché sklo,
olepovat skleněné dílky měděnou páskou a spájet je
cínem. Kurzy jsou určené široké veřejnosti, v pří−
padě zájmu možnost hlídání dětí. Místo konání:
Sklářská dílna U Kocoura, U Drahaně 143/b, Praha
8 − Bohnice. Termíny: 6. − 7. 10. 2007, 15. − 16. 12.
2007 (So 9.00 − 17.30, Ne 9.00 − 16.30).
−pb−

Běh strmý do zámeckého vrchu
Radnice osmé městské části připravuje ve
spolupráci s T. J. Sokol Libeň tradiční závod
o putovní pohár v „Běhu strmém do zámeckého

vrchu“. Závod je určený pro příchozí veřejnost
ve všech věkových kategoriích. „V letošním roce
to bude už poosmé a velmi nás potěšilo, že letošní
sedmý ročník je pořádán ve spolupráci
s Městskou částí Praha 8,“ řekl Jiří Sixta z pořá−
dajícího libeňského Sokola.
Historie závodu započala v roce 2000 nápadem
náčelníka T. J. Sokol Libeň Jiřího Nováka uspořá−
dat nultý ročník běhu. Na start se tehdy dostavilo 40
běžců a absolutní vítěz L. Pazdera dosáhl čas 42,5
sekundy. „Postupně se zlepšovala organizace závo−
du a neodradily nás ani zhoršené podmínky při
odstraňování škod po povodních. Rekordní počet
154 závodníků se zúčastnil loňského ročníku závo−
du a byl při něm vytvořen nový traťový rekord R.
Čepkem v čase 37,5 sekundy,“ dodal Sixta.
Každý, kdo chce překonat sám sebe a vyběhnout
strmý kopec v Thomayerových sadech, je zván ve
čtvrtek 20. září 2007 od 16.30 do 18.30 do
Libeňského parku u Rokytky.
−pb−

SETKÁNÍ S POLITIKY
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
si dovolují občany pozvat
na pravidelná setkání.
Ta se konají v prostorách OV KSČM Praha 8,
Světova 8, Libeň vždy od 16.00 do 18.00
hodin, a to ve dnech: 19. září,
3., 17. a 31. října 2007. 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 18. září, 23. října
a 20. listopadu 2007,
od 17.00 do 20.00 hodin.

Strana zelených nabízí občanům
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi
o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana
Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.

Poskytování dat
o rozvoji města
Pražští radní schválili nová pravidla pro
poskytování dat a výstupů z datových souborů
Útvaru rozvoje hlavního města. Týkají se
například digitální mapy Prahy, souborů 3D
modelů, digitální části Územního plánu hl. m.
Prahy a dalších textových, databázových
a grafických souborů z různých oblastí působ−
nosti městské správy.
Cílem je, aby data byla maximálně dostupná
pro nejširší paletu uživatelů, ale na druhé straně
byla chráněna proti zneužití. Zájem o posky−
tování datových celků a služeb narůstá hlavně
v souvislosti se změnou legislativy, zejména
stavebního zákona.
−red−
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Kapacita obecních jeslí odpovídá poptávce rodičů
Konec prázdnin a začátek nového školního roku
jsou vždy doprovázeny debatou o kapacitě
mateřských škol. Stejnou otázku si je však možné
položit i u kapacity jeslí.
Praha 8 patří mezi několik městských částí, které
zachovaly na svém území jesle. Zřízení, podoba
financování a organizace jeslí totiž spadá zcela do
rozhodování obce. Ta zřizuje jedny jesle v Miro−
vické ulici o kapacitě 45 dětí. Jedná se o špičkové
zařízení, které poskytuje péči o děti sociálně potřeb−
ných rodin a rodičů samoživitelů a doplňující péči
o děti zaměstnaných nebo studujících rodičů
zpravidla do tří let věku. Důležitou roli hrají také při
výchově dětí rodičů s dlouhodobým zdravotním, slu−

chovým či zrakovým postižením. O profesionalitě
zařízení svědčí nejen spokojenost rodičů, ale i kaž−
doroční stáže studentů, neboť zařízení slouží jako
výukové pracoviště.
„Kapacita jeslí v Mirovické ulici zatím plně
dostačuje poptávce rodičů. Dosud se nestalo, že by
nebylo žádosti o umístění vyhověno, a to i při zvyšu−
jící se porodnosti. Proto zatím neuvažujeme
o rozšiřování jeslí a naopak se soustředíme na nutné
opravy stárnoucího zařízení. Na jesle je třeba se dívat
jinou optikou než na školní zařízení. Chybí zde
začátek a konec školního roku a naopak dochází
k přirozenému příchodu a odchodu dětí v průběhu
celého období," vysvětlila místostarostka Vladimíra
Ludková. „Samozřejmě sledujeme jak demografické
trendy, tak i zájem rodičů. Bude−li potřeba, Praha 8
je schopna na základě určitých úprav otevřít další
oddělení,“ dodala.
Vedle klasické denní docházky nabízí jesle
v Mirovické ulici i nadstandardní hlídací službu −
takzvaný baby−sitting, tedy hlídání za stanovenou
úhradu. Jejím cílem je krátkodobé hlídání a pomoc
rodičům. „Zatímco zájem o pravidelnou docházku je
stabilní, o hlídací službu zájem neustále roste.

Školní rok odstartoval
První školní den očekávají s napětím všechny
děti školou povinné, jejich rodiče i ostatní
příbuzní a samozřejmě též všichni peda−
gogové.
Naši školu, která má od 1. září 2007 udělený
nový název Základní škola Bohumila Hrabala,

Nepravidelné pobyty mohou být využity u dětí až do
věku pěti let. Není neobvyklé, že po té, co se rodiče
se zařízením tímto způsobem seznámí, nepravidel−
nou docházku mění na denní,“ doplnila zástupkyně
starosty. Hlídání si mohou rodiče domluvit do osmé
hodiny kvůli přípravě stravy. V naléhavém případě
je však možné dítě přijmout i mimo nahlášení
kdykoli během dne.
Péči o děti zajišťuje tým šesti zdravotních sester
a dvou pomocnic ve třech odděleních podle věku
dítěte. Každé oddělení má dobře vybavený prostor
pro hry, ložnici a sociální zařízení. Pobyt dětí je
vyplněn hrou a pohybem v tělocvičně, zahradě či
divadelní místnosti. Jesle jsou obklopeny velkou
zahradou, která je stejně jako vnitřní místnost pro hry
průběžně vybavována novými prvky. Děti milují
zejména venkovní brouzdaliště − mlhoviště. Den
probíhá podle připraveného programu, který vychází
z nabídky jednotlivých ročních období a který je
obohacen o moderní pedagogické prvky. Hra
a odpočinek se přirozeně dělí mezi stravovací
přestávky − snídani, svačiny a oběd. Strava je
připravovaná podle moderních stravovacích trendů
přímo v zařízení.
Do jeslí mohou být umístěny i děti z jiných měst−
ských částí. Zde si však musí rodiče připlatit. „Jesle
vnímáme jako zařízení místní sociální infrastruktury
a tudíž by měly být dostupné především obyvatelům
příslušné lokality. Praha 8 je zřizuje jako službu
svým občanům, proto rodiče z jiných částí si musí za
službu připlatit. Například u hlídací služby je rozdíl
v celodenní sazbě pro děti z Prahy 8 a hodinové
sazbě pro děti z jiných lokalit, za klasický pobyt
dítěte z Prahy 8 se hradí paušál 1 200 korun, za dítě
z jiné lokality je to pak 5000 korun. Dále jsou zde
možnosti slevy pro rodiče samoživitele s ohledem na
příjem pod životní minimum. Slevy jsou však možné
pouze pro občánky Prahy 8,“ vysvětluje rozdíl ve
financování místostarostka. „V současné chvíli do
jeslí dochází dvě děti z jiné lokality a u hlídací služ−
by jsou to tři děti,“ doplňuje.
„Na podzim by měla být opravena venkovní terasa,
která rozšíří možnost venkovního vyžití. Příští rok
bychom se rádi zaměřili na výměnu oken. To vše
stojí nemalé částky,“ sdělila Ludková.
Jesle jsou nezbytnou součástí v péči o nejmenší.
I přesto, že mají své kritiky, praxe potvrzuje nutnost
jejich existence. Vždyť žádný z rodičů nemůže dopře−
du vědět, kterými kroky se bude ubírat jeho rodinná
situace. Více informací na: http://ouss8.misto.cz,
kontakt: 284 68 50 87.
−red−, Foto: M. Mařatka

Praha 8, Zenklova 52, u příležitosti zahájení
školního roku navštívila ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová. Navští−
vila jednu ze čtyř prvních tříd, jazykovou učeb−
nu pro výuku anglického jazyka na 1. stupni
a počítačovou učebnu, která byla financována
z prostředků Evropské unie.
Popřejme si tedy ještě jednou pohodový školní
rok a hodně úspěchů v práci.
Irena Lhotková, ZŠ Bohumila Hrabala

Žáky ZŠ Na Slovance v novém školním roce
přivítal místostarosta Prahy 8 Martin Roubíček.
Městská část je zřizovatelem šestnácti základ−
ních a čtyřiadvaceti mateřských škol.

Ceny panelových bytů za
pět let výrazně stouply
Dokončení ze strany 1
Teprve na dalších místech
pomyslného žebříčku
jsou velikost bytu a je−
ho dispozice, cena, stan−
dard a možnost parko−
vání,“ informoval Dib−
lík. Podobně je na tom
například oblast Proseku
v Praze 9, kde ceny bytů
také výrazně rostou a za
metr čtvereční se už nyní
platí v průměru 40 tisíc
korun. „Jasně to dokazuje
fakt, že metro velmi pozi−
tivně ovlivňuje oblast pro
bydlení,“ sdělila Nohelová.
Arnošt Hejduk z firmy
Rooney & Bennett se domní−
vá, že i za současných pod−
mínek lidé nákupem bytu
v panelovém domě nepro−
dělají. „Důležitý je uspoko−
jivý technický stav objektu
a stanice metra ve vzdálenosti Graf: Růst průměrné
do deseti minut,“ míní Hej− ceny bytů na severu Prahy
duk. Silný růst cen nemovitostí (Bohnice, Čimice, Ďáblice, Střížkov, Kobylisy, Prosek, Dolní Chabry)
nezaznamenala jen severní
část Prahy 8. Podle od−
borníků se především Karlín
po povodních dostal do
hledáčku lidí, kteří se snažili
získat relativně dostupné
bydlení v klidné, architek−
tonicky zajímavé části města
s výbornou dostupností do
centra. „Praha 8 patří z hle−
diska zhodnocení investic
a vývoje cen nemovitostí
mezi nejlepší obvody,“
podotkl Hejduk.
−tk−
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Praha 8 podpořila nejstarší českou sportovkyni

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

Osmá městská část přispěla seniorské plavkyni
Marii Feiferové dvaceti tisíci korunami na účast
na Mistrovství Evropy veteránů v plavání. To se
uskutečnilo na přelomu srpna a září ve Slo−
vinsku. Dalších dvacet tisíc korun poskytlo nej−
starší aktivní sportovkyni v České republice
sdružení Investoři Prahy 8. Marie Feiferová je
z Prahy 8 a zároveň jedinou reprezentantkou
země v plavání v kategorii 85 − 89 let.
„Paní Feiferové, coby občance Prahy 8 a reprezen−
tantce naší země, přispíváme několikatisícovými
částkami každoročně. Jen mě mrzí, že se nenajde
sponzor, který by byl schopen nabídnout víc, než
může městská část. Jenom samotný pravidelný
trénink je finančně náročný,“ uvedl starosta Prahy 8
Josef Nosek. Marie Feiferová se pravidelně účastní
veteránských evropských i světových mistrovství.
Na letošním Mistrovství Evropy se však s aktivní
kariérou rozloučila.
V červenci 89letá Marie Feiferová začala plavat už
v pěti letech, ale profesionálně se tomuto sportu celý
život nevěnovala. „V pěti letech jsem se naučila
plavat úplně sama, protože jsem měla tři o hodně
starší bratry. Ti se o mě na plovárně moc nestara−
li, protože je zajímala spíše děvčata,“ vzpomíná
s úsměvem Marie Feiferová. Podle ní to byl vlastně
pud sebezáchovy. „V roce 1936 mě objevil trenér
Slavie, ve čtyřicátých letech jsem získala titul mis−
tryně republiky a byla zařazena do olympijského
družstva. To se mělo zúčastnit olympiády v Berlíně,
ale nakonec se tam nejelo, protože výkonnost neby−
la taková, jaká měla být.“
Kdy a jak jste se vrátila k seniorskému závodnímu
plavání?
V roce 1997 mě oslovil Zdeněk Jelínek, bývalý
předseda plaveckého svazu, který mě viděl plavat
v Podolí. Chtěl, abych se připravila na seniorské
mistrovství Evropy, které se konalo v Praze. Ale já
jsem mu říkala: „Zdeňku, plavání Masters, to jsou
všechno lidi, kteří nikdy nepřestali plavat a trénovali.
Já se 60 let jenom koupu a neplavu.“ On ale říkal, že
jsem dobrá a že mě přihlásí. Přestože to bylo uza−
vřené, tak mě vzali. No a já jsem trénovala asi tři
neděle a byla jsem na čtyřstovce třetí. A od té doby,
s přestávkou čtyř mrtvic, které byly v tomto
desetiletém období, jezdím na veteránská mistro−
vství Evropy a světa. Nejúspěšnější šampionát byl
v roce 2000 v Mnichově, kdy jsem plavala v pěti
závodech a přivezla sadu pěti medailí. V loňském

JUBILEA

Významné jubileum oslavili
ČERVENEC 2007
Bierhanslová Emilie
SRPEN 2007
Kulhavý Ladislav
Významné jubileum slaví
ZÁŘÍ 2007
Gramišová Libuše
Grossová Julie
Jurmanová Charlota
Štojdl František
Karafová Helena

na šampionát jsem denně v rámci tréninku pla−
vala přes půl kilometru.
Který styl máte nejradši?
Jednoznačně kraul. V mládí jsem plavala nejlíp
znak, to jsem byla dokonce mistryně republiky, ale
teď plavu nejlíp kraul a prsa mi skoro vůbec nejdou.
Trenéři říkají, že mám kraul pořád stylově a tech−
nicky dobrý a že plavu hezky.

roce bylo MS v San Francisku, kde jsem měla reál−
né šance se umístit. Bohužel mě ale den před
odletem potkala čtvrtá mrtvice, takže jsem místo na
mistrovství skončila v nemocnici.
Mistrovství Evropy a světa se každý rok střídají.
V roce 2005 jste na ME ve Stockholmu skončila
druhá, takže jste pořád úřadující evropskou vice−
mistryní.
Je to tak, i když vše bylo trochu komplikovanější.
Ve Stockholmu nás plavalo v mé kategorii celkem
osm. Kategorie jsou dělené po pěti letech a na kaž−
dou kategorii jsou vypsány docela přísné limity.
A v mé kategorii 85 − 89 let jsme limit splnily jenom
dvě. Ve Stockholmu jsem plavala minutu třináct,
limit byl minuta patnáct. Ale ty časy na MS jsou
daleko volnější než na Evropě. Třeba na 50 m kraul
je limit minuta třicet, což bych hravě splnila i dnes.
Na Evropě je ale limit minuta patnáct, a to je
velikánský rozdíl.
Co říkají na Vaše závodní plavání lékaři?
Lékaři mě zrazují. Před odjezdem na mistrovství
do Slovinska jsem byla například u svého neurolo−
ga, který mi říkal, abych přestala blbnout. Ale já
blbnu dál. Dokud mě to baví, tak plavu. Až mě
to přestane bavit, tak přestanu. Před odjezdem

Skutečně berete účast na evropském mistrovství ve
Slovinsku jako loučení s bohatou kariérou?
Další mezinárodní závod je až za rok v Austrálii,
a to už bych nezvládla. Proto se chci rozloučit se
soupeřkami a pak skončím. Ať už s medailí nebo
bez ní.
−pb−

Julie a Kamil Barcíkovi
slaví 7. září 2007
50 let společného života.
Marie a Ladislav Romanikovi
slaví 28. září 2007
60 let společného života.
Nově narozené děti
Marie Feiferová bydlí od roku 2002 v penzionu
pro důchodce v Bohnicích. „V roce 2002 mě
totiž vyplavila povodeň. Bydlela jsem na Inva−
lidovně v přízemí. Měl to být bezbariérový byt,
ale povodeň ho vytopila,“ vzpomíná na nepří−
jemný zážitek. Bahno a voda, které v jejím bytě
sahaly až do stropu, zničily kromě vybavení
i všechny do té doby získané medaile a diplo−
my. „Tak jsem si je nasbírala znovu,“ dodává
plavkyně Marie Feiferová s úsměvem.

KVĚTEN 2007
Ryjant Jakub
Budina David
Peterková Marie
Valentík Lukáš
ČERVEN 2007
Bartejs Michal
Dvořáková Linda
Novotná Lenka
Plhová Veronika
ČERVENEC 2007
Sádek David
Švandrlíková Emma
Zacharová Lenka
Němec Patrik
Šindelářová Karina
SRPEN 2007

Jeřábek Honza
Klatovský Daniel
Petrášová Nikola
Dvořáková Alena
Jeřábek Jan
Popelková Michaela
Rozehnal Lukáš
Šmejkal Richard
Uher Jaroslav
Sedláček Viktor
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.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8
Budova ul. Přemyšlenská 1102, tel./fax.: 284 68 10 50, ul. Krynická 490,
tel./fax.: 233 55 37 90, e−mail: info@ddmpraha8.cz • www.ddmpraha8.cz
ZÁŘÍ 2007
11. 9. − prezentace činnosti DDM
na akci Kdo si hraje, nezlobí
− prostranství před KD Krakov, 14.00 − 18.00 hod.

Novinky v zájmovém vzdělávání
Dům dětí a mládeže v Kobylisích a v Bohnicích připravil pro školní rok tradiční nabídku záj−
mového vzdělávání v oborech výtvarných včetně keramiky, sportovních − basketbal,
volejbal, míčové hry, floorbal, tanečních, hudebních, přírodovědných, technic−
kých, dramatických, společenských věd a pro předškolní děti.
Novinkou budou letos kroužky a kursy zábavného šití, němčina pro
předškolní děti, astronomie, cyklistika. Informace i přihlášky v obou
budovách DDM − ul. Přemyšlenská a Krynická.

I v DDM se bude číst dětem

22. 9. − 2. ročník pochodu Osmičkové šlápoty
− start mezi 9.00 − 10.00 hod. od budovy DDM
v Krynické ul., startovné: 10 Kč.
22. 9. − výlet do Hrusic za Josefem Ladou,
cena: 50 Kč.
15. 9. − výlet do ZOO v Děčíně
a na Pravčickou bránu, cena: 150 Kč.

23. 9. − seminář − latinskoamerické tance
pro dospělé − salsa a merengue bachata,
Krynická, 15.00 − 18.00 hodin, cena: 120 Kč

15. 9. − výlet do Jičína
− města pohádek, cena: 50 Kč.
16. 9. − Parníkem do ZOO v Troji
− loděnky k vyzvednutí v DDM.

V průběhu výletů a táborů jsme zjistili, že děti neznají písničky. U táboráků tápou, loví slova,
neumějí tradiční trampské, ale ani lidové melodie. Přísloví − Co Čech, to muzikant − je tak
trochu postaveno do špatného světla. Od září proto začínáme zpívat s dětmi od 3 do 6 let, a to
v kroužku s názvem Za pohádkou s písničkou.
V rámci tohoto kroužku se DDM zapojí do akce Celé Česko čte dětem. Čtení pohádek udržuje
komunikaci mezi rodiči a dětmi. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí
v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory a postupně
získává pozitivní závislost na knize. Dětem budou číst pohádky jejich rodiče. Malá časová inves−
tice může pak pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos.

Letos spočítáme schody na rozhledny
Úspěšné putování kroužku Domu dětí a mládeže v Praze 8 Kobylisích − Poznáváme ČR − bude
v novém školním roce okořeněno zajímavými cílovými místy.
Většina výletů bude směřovat do oblastí s rozhlednami. Děti budou moci pomyslně soutěžit
v počtu schodů vyšlápnutých na vrcholy např. Dymníku v Rumburku nebo Jedlové. Prvním
výletem za Prahu bude koncem září čtyřdenní pobyt v Harrachově, odkud se vydáme na rozhlednu
Štěpánka, podíváme se k Mumlavským vodopádům a ve sklářské dílně budeme obdivovat tradiční
ruční výrobu skla. Stačí se jen přihlásit a počítání schodů může začít!
27. − 30. 9. víkend v Harrachově
− rozhledna, lanovka, sklárna atd., cena pro
děti z kroužků DDM Praha 8 − 590 Kč, ostatní:
700 Kč.
27. − 30. 9. − předpodzimky na kole
− cyklistický víkend, předpokládaná cena: 650 Kč.
6. 10 − Drakiáda
13. 10. − výlet na rozhlednu Krásno
a do geoparku v Mariánských Lázních,
přibližná cena: 200 Kč
14. 10. − Keramický den pro rodiče a děti,
přibližná cena: 200 Kč

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele
Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1
Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• odborná kvalifikace včetně příslušné praxe
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky
K přihlášce přiložte: • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe
podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem • strukturovaný životopis • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace
Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu) • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3
měsíců) • čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších před−
pisů • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců).
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky
uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD
Krakov, Úřad MČ Praha 8, odbor školství, Těšínská 4, 181 00 Praha 8 nebo
doručené osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 24. 9. 2007 v 18.00 hodin.
Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Bojasova“.
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. 0454/19.RMČ/2007 ze dne 25. 7. 2007.

Po i ve stopách Keltů
Sociální odbor ÚMČ Praha 8 v srpnu pořádal tradiční tábor pro
děti. I letos se konal v Humanitárním a rekondičním zařízení OS
ČČK Praha 7 a 1 ve Svatém Kameni, Rychnov nad Malší.
Tábor se po příjezdu dětí
změnil v keltské oppidum, 28
dětí v kelty a 12 vedoucích
v druidy. Jejich postavení od−
povídaly připravené kostýmy
a šperky, které si každý v prů−
běhu pobytu vyrobil. Kromě
tradičních
společenských
Cesta do kaplice.
a sportovních her probíhaly
soutěže i v keltském duchu, jako například hod kamenem na římskou nohu, lov na kance a souboj
bojovníků. Pro souboj bojovníků si každý z „Keltů“ vyrobil potřebný štít a přilbici a v patřičném ustro−
jení se celý kmen vydával na cesty. Děti tak navštívily Novohradský hrad, zámek Hluboká, ZOO a kelt−
ské oppidum Třísov. Několik z nich se probojovalo až na hrad Dívčí Kámen, kde byl vyzvednut poklad
se spoustou sladkostí a dopraven do podhradí k radosti a veselí ostatních členů družiny.
Tábor pořádaný sociálním odborem je výborným prostředkem při práci s dětmi. I letos se ukázalo, že
navozená táborová důvěra a respekt se odráží do vztahu dítě − sociální pracovník, čehož lze velmi dobře
využít do dalšího roku. Malí účastníci dostanou na památku fotografie, které by jim měly připomenout,
že tábor jim byl odměnou a za dobrou práci ve školním roce se mohou se svými táborovými kamarády
opět za rok setkat.
Putovní štít
Za spokojenost dětí patří poděkování Radě Městské části Praha 8 a zastupitelům, neboť bez jejich
a oštěpy
pochopení a souhlasu pro uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MČ by nebylo možné letní dětský
na lov kance.
tábor každoročně pořádat.
Jana Janků, vedoucí sociálního odboru

Úřad Městské části Praha 8
Odbor kultury
pořádá Cyklus
zámeckých koncertů

Saxofon a rytmika
úterý 9. 10. 2007 v 19.00 hodin
Markéta Mazourová − bicí, Kateřina Stupková − saxofon
Zazní skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
L. Bernsteina, G. Gershwina, G. Bizeta a další.
Mimořádný projekt dvou mladých
atraktivních instrumentalistek.
Libeňský zámek, Obřadní síň, Zenklova 35, Praha 8 − Libeň
Rezervace míst na tel.: 283 09 04 22.
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Po letních prázdninách a tradiční době do−
volených se život v metropoli vrátil do všedních
kolejí. Osmá městská část proto, po krátké letní
odmlce, přichází s řadou zajímavých kulturních
akcí, které Vás v Praze 8 v průběhu září a října
čekají. „Letošní podzim bude ve znamení
tradičních akcí i naprostých novinek. Většinu
z nich sami pořádáme, ale u zajímavých
a osvědčených akcí organizovaných různými vol−
nočasovými organizacemi jsme se rádi stali jejich
spoluorganizátorem nebo partnerem,“ říká mís−
tostarostka Vladimíra Ludková.
Jenom v září se v Praze 8 uskuteční bezmála desít−
ka zajímavých kulturních, společenských a spor−
tovních akcí. Které jsou nejvýznamnější?
Hned ta první je unikátní prezentace všech vol−
nočasových sdružení, organizací a sportovních od−
dílů a klubů, které na území Prahy 8 působí. Akci
jsme nazvali příznačně „Kdo si hraje, nezlobí“, koná
se v úterý 11. září na prostranství před kulturním
domem Krakov. Rozhodli jsme se tak rodičům
nabídnout v jeden čas a na jednom místě všechny
kroužky a oddíly, kam mohou na začátku nového
školního roku své děti umístit.
Další akcí je druhý ročník Dne pro zdraví. Letos
jsme jí nově přesunuli z května na září a současně
z menšího prostoru před takzvaným „bílým domem“
v Libni na oblíbenou a hojně navštěvovanou louku
před Krakovem v Bohnicích. Ve srovnání s loňským
rokem jsme totiž program výrazně obohatili.
Nepůjde už jen o prezentaci první pomoci nebo
měření tlaku či cholesterolu, ale přidali jsme dobro−
volné dárcovství krve, protidrogovou prevenci
a hlavně velkou část věnujeme programu nazvanému
„Žiju zdravě, žiju bio.“ Zdravotnickou část připravu−
jeme opět ve spolupráci s Vyšší odbornou školou
zdravotnickou z Prahy 4. Program věnovaný ekolo−
gickému zemědělství a biopotravinám byl dokonce
zařazen do oficiálních akcí, které jsou součástí Září −
měsíce biopotravin, což je celorepubliková osvětová
kampaň. Obyvatelům Prahy 8 nabídneme jakýsi
mini jarmark, kde budou mít šanci ochutnat biopro−
dukty, zjistit si o nich informace přímo od výrobců
Unijazz ve spolupráci s hl. m. Prahou
a PL Bohnice pořádá

BABÍ LÉTO
v psychiatrické léčebně Bohnice
sobota 15. září 2007 od 13.00 hodin
18. ročník festivalu hudby a divadla
v rámci Týdnů pro duševní zdraví
Hudba:
Scéna před kostelem:
• Sdružení rodičů a přátel RoPy
• Oswald Schneider
• Justin Lavash & guests (Londýn/USA)
• Krásné Nové Stroje
• Longital
• Ty Syčáci
Scéna mezi stromy:
• Smädný kmet
• Dřevěné pytlí v jutových uhlích
• Skrytý půvab Byrokracie
• OTK
• Atlantic Cable (Kanada)
• Nedělní lidé
Kavárna V. Kolona (jazz):
• Segundo
• Jeremy Saxon Band
Divadla pro děti i dospělé:
• Hic sunt leones
• divadlo Aha színpat (Budapešť)
• Raten07 (Berlín)
• divadlo Ježek a Čížek
a další
Divadelní ozvěny Závislého Zubra:
• loutkové divadlo Orfeus
• šermířské divadlo Krkavci
• Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka
a mnoho dalších
Doprovodný program: psychohrátky,
psychoporadny, šachy, deskové hry, výt−
varné dílny, chrá−
něné dílny, kelts−
ká vesnička, etno−
catering a mnoho
dalšího.
Vstupné: 80 Kč
(studenti, důchod−
ci 50 Kč, rodiny s dětmi 120 Kč).
Děti a vozíčkáři zdarma.
Více informací na www.unijazz.cz.
Změna programu vyhrazena.

nebo prodejců a samozřejmě si je − v případě zájmu
− také na místě koupit.
V pořadí třetí akcí bude prezentace zajímavých
míst v rámci Evropských dnů historického dědictví.
Letos nově se nám podařilo domluvit s Výzkumným
zkušebním leteckým ústavem zpřístupnění li−
beňského plynojemu. Bude to poprvé za 55 let, kdy
se běžní lidé dostanou do bezprostřední blízkosti této
libeňské dominanty. Pokud nepatříte mezi zasloužilé
pamětníky, půjde u většiny z nás o velkou premiéru,
kdy budeme moci nahlédnout do zázemí výzkum−
ného ústavu, který v areálu bývalého plynojemu
působí od konce druhé světové války.
Máte připraveno také něco pro seniory?
Mohou se těšit na podzimní taneční zábavu s Žiž−
kovankou. Uskuteční se 18. září tradičně v KD
Krakov a je určená především seniorům, kteří si naše
pravidelná dechovková odpoledne oblíbili. Mohu

Foto: M. Mařatka

Podzim přinese velkou nabídku kulturních akcí

JISKRA − DIVADLO
KARLA HACKERA
Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03
E−mail: divadlokh@centrum.cz

ZÁŘÍ 2007
VEČERNÍ POŘAD PRO DOSPĚLÉ
13. 9. ČT 19.30 hod.
STŘEDNÍ DOLET ASPOŇ STO LET.
Historiofilní hudební koláž. Bůh, nebe,
peklo, nekonečno, svoboda, láska, sex
− to vše se stihne zdrbnout.
Studentské divadlo NAHOĎ.

prozradit, že na říjen chystáme vůbec první Ples
seniorů, ale jeho program si zatím, s dovolením,
nechám pro sebe jako překvapení.
První měsíc nového školního roku je opravdu
nabitý a tak už v sobotu 22. září proběhnou v Praze
8 hned dvě akce…
Těch bude de facto ještě víc a pokryjí téměř celé
území Prahy 8. Sobotní sokolení, tedy zábavný
rodinný program spojený se zjišťováním vlastní fy−
zické zdatnosti, se totiž bude konat v Libni, Karlíně
a v Čimicích. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
potom v Bohnicích připravujeme Osmičkové šlápo−
ty, tedy výlet dlouhý 8 888 metrů po zajímavých
místech Bohnic a Drahaně.
Bude podobně nabitý i říjen?
Přesně tak. Hned třetího října proběhne v KD
Krakov další z řady karnevalů, tentokrát pod názvem
Pirátský den. O tři dny později zveme běžce všech
věkových kategorií na 26. ročník Běhu karlínským
sadem. Nebude chybět už zmíněný I. ročník Plesu
seniorů, v prvním patře Libeňského zámku bude
probíhat výstava Junáka, připravujeme 3. ročník
Salonu výtvarníků, pokračovat budou koncerty
v Libeňském zámku a na 8. listopadu připravujeme
slavnostní vernisáž výstavy o Československých
legiích v Itálii s názvem Od Vltavy k Piavě.
−pb−

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
11. 9. ÚT 17.00 hod.
KOCOUR V BOTÁCH.
LS Jiskra − K. Hacker ml., K. Malý.
18. 9. ÚT 17.00 hod.
KOCOUR V BOTÁCH.
LS Jiskra − K. Hacker ml., K. Malý.
25. 9. ÚT 17.00 hod.
POHÁDKA O HADÍ KRÁLOVNĚ.
K. Hacker ml., S. Starý, E. Slunečková.

Předprodej: pokladna se otevírá 1 hodinu před začátkem
každého představení a je otevřena 2 hodiny. Telefonické
rezervace na tel.: 284 68 11 03. Spojení: TRAM č. 10,
14, 17, 24, 25 − stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144,
152, 175, 177, 186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C
stanice „Kobylisy“. Nevyzvednuté rezervované vstupenky
vracíme 30 minut před začátkem představení do prodeje.
Změna programu vyhrazena.

PRAŽSKÁ BOTANICKÁ
ZAHRADA
Nádvorní 134 • Praha 7 − Troja
Telefon: 234 14 81 11
E−mail: info@botanicka.cz

ZÁŘÍ 2007
Do 16. 9. 2007
Výstava masožravých rostlin.
Ve skleníku Fata Morgana
se mějte na pozoru!
Výstavu doplní fotografie ve štole skleníku.
Denně 9.00 − 19.00 hodin mimo pondělí.
13. 9. 2007
Seznamte se s botanickou
zahradou: Trvalky.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Petr Hanzelka Ph.D., kurá−
tor sbírky.
15. 9. 2007 − 16. 9. 2007
Vinobraní v BZ.
Vinice sv. Kláry sváteční...
21. 9. 2007 − 30. 9. 2007
Výstava chryzantém.
Výstavní sál, venkovní expozice − Japonská
zahrada. Denně 9.00 − 19.00 hodin.
23. 9. 2007
Trojský den.
Společná akce Botanické zahrady, Zoologické
zahrady a Galerie hlavního města Prahy.
4. 10. 2007 − 7. 10. 2007
Medové dny.
Výstavní sál a venkovní expozice s příchutí
medu.
5. 10. 2007 − 31. 10. 2007
Dýně − aranžmá z dýní.
Venkovní expozice plná zakulacených příšer.

Aptenia cordifolia.
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Šití a patchwork
Základy práce se šicím strojem − strojový patch−
work; šití bylinkového pytlíčku, adventního
kalendáře, hračky…Věk: 18 a více, cena: 500
Kč/10 lekcí (1 lekce = 1,5 hod.).

Karlínské Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
Tel.: 222 33 38 88, fax.: 224 81 57 40
http://spektrum.ddmpraha.cz
www.lodenice−vltava.cz
www.vysokalana.cz
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy − Karlínské
Spektrum Vás zve na zápis do kroužků na
školní rok 2007/2008. Zápis probíhá 3. 9. − 21.
9. od 9.00 do 18.00 hod. − pokud nestihnete
tento termín můžete se objednávat průběžně
u lektorů kroužků nebo vedoucích oddělení.
Věříme, že Vás naše nabídka uspokojí a těšíme
se na Vaši návštěvu. www.ddmpraha.cz, tel.:
222 33 38 88.
KERAMIKA
Práce s hlínou dle témat i vlastní tvorby, různé
techniky modelování i glazování.

Textilní techniky
Různé techniky: malování na hedvábí, batika,
malování na textil, paličkování, tkaní, práce
s vlnou atd. Věk: 18 a více, cena: 500 Kč/10 lekcí
(1 lekce = 1,5 hod.).
Tvorba šperku
Tvoření šperků, ozdob a dárečků; zpracování
materiálů (korálky, drátky, hlína, kamínky…)
různými technikami. Věk: 10 − 15, cena: 650
Kč/kurz.
Vitráže Tiffany
Technika letovaného skla; výroba drobných
předmětů pro radost. Věk: 15 a více, cena: 1 000
Kč/kurz (24 vyuč. hodin).
Základy kresby, malby, grafiky
Výtvarka pro děti, mládež i dospělé; seznámení
s výtvarnými technikami; kreslení, malovaní,
křídy, grafika, ...Děti − věk: 10 − 16, cena: 900
Kč/pol; 1 600 Kč/rok. Mládež a dospělí − věk: 16
a více, cena: 1 000 Kč/pol; 1 800 Kč/rok.
Kontakt: Kateřina Klímková, tel.: 222 33 38 88,
e−mail: klimkova@ddmpraha.cz.

Keramika − mladší děti, věk: 6 − 12,
cena: 1 200 Kč/pol; 2 200 Kč/rok
Keramika − starší děti, věk: 12 − 15,
cena: 1 200 Kč/pol; 2 200 Kč/rok
Keramika − studenti a dospělí, věk: 16 a více,
cena: 1 600 Kč/pol; 3 000 Kč/rok
Keramika − rodiče s dětmi, věk: 3 a více,
cena: 500 Kč/3 měsíce
Keramika s angličtinou − mladší děti
věk: 6 − 12, cena: 1 200 Kč/pol; 2 200 Kč/rok
Točení na kruhu, věk: 6 − 15,
cena: 1 850 Kč/pol; 3 500 Kč/rok
Kontakt: Mgr. Dana Kostková, tel.: 222 33 38
52, e−mail: kostkova@ddmpraha.cz.
VÝTVARNÁ A RUKODĚLNÁ ČINNOST
Dějiny umění prožitkem
Výklad dějin umění a následná výtvarná činnost
na motivy výkladu. Věk: 18 a více, cena: 500
Kč/10 lekcí (1 lekce = 1,5 hod.)
Kurz figurální kresby
Speciální kurz pro mládež a dospělé. Příprava
na výtvarné VŠ. Kresba: tužka, uhel, studijní
kresba…Věk: 18 a více, cena: 1 000 Kč/kurz =
20 týdnů.
Lidová dílna
Výroba drobných dekoračních předmětů,
dárků, ozdob apod. Věk: 18 a více, cena:
500 Kč/10 lekcí (1 lekce = 1,5 hod.)
Oděvní a textilní výtvarnictví
Malování na hedvábí, textil,
batika…Věk: 10 − 15,
cena: 800 Kč/pol.; 1 400 Kč/rok.
Spontánní malování
Spontánnost, odstranění
zábran, uvolnění se.
Věk: 18 a více, cena: 500 Kč/10 lekcí
(1 lekce = 1,5 hod.)

Individual: Program pro malé skupiny.
Volno: Program určený pro širokou veřejnost.
Vyzkoušíte si nízké lanové překážky a vysoké
lanové překážky. Cena programu je 90 Kč na
dospělého a hodinu a 50 Kč na dítě a hodinu
programu.
Rodinný výlet: Program koncipovaný pro celou
rodinu. Cena programu je 500 Kč za dvouhodi−
nový program a celou rodinu (2+2).
Kontakt: Jan Handrejch, tel.: 777 15 97 17, e−mail:
info@vysokalana.cz, www.lodenice−vltava.cz.
HUDEBKA
Alikvótní zpěv / Výuka alikvotního zpěvu − je
velmi příjemný a navozuje pocit relaxace. Věk:
15 a více, cena: 850 Kč/pol; 1 500 Kč/rok.
Back Side Big Band / Nejen jazzový orchestr,
ale také swing, rock… Věk: 15 − 25, cena: 600
Kč/pol; 1 000 Kč/rok.
Baskytara / Výuka hry na baskytaru s basky−
taristou, zpěvákem, aranžérem a producentem
Filipem Benešovským. Věk: 15 a více, cena: 4
600 Kč/pol; 9 000 Kč/rok.

Turistika a vodáci
Tuláci − turistický oddíl s dlouholetou tradicí −
pravidelné schůzky, výlety do přírody, letní
tábor…Věk: 8 − 15, cena: 700 Kč/pol; 1 200
Kč/rok.
Vodácké oddíly − pravidelné schůzky na vodě
i v klubovně, víkendové akce v přírodě, zimní
pobyty, letní tábory. Věk: 8 − 15, cena: 850
Kč/pol; 1 500 Kč/rok. Oddíly: Kormoráni, Mokro,
Rackové, Neptun, Elvové, Panteři, Bobři, Tygři
a Mořský vlk, Regenti.
LANOVÉ CENTRUM
Z bohaté nabídky aktivit v LC doporuču−
jeme:
Vysoká lana: Standardní program pro školní
skupiny. Cena programu je 50 Kč na osobu
a hodinu programu.
Příjemný den: Zažijete nevšední zá−
žitky spojené s posezením u ohně, hrou
na hřišti a opékáním buřtů. Cena 90 Kč
na osobu a hodinu programu.
Voda a vzduch: Program ses−
tavený ze dvou bloků − lezení na
vysokých lanech a ovládání a jízda
na kanoi.

Kontakt: Dušan Čech, tel.: 222 33 38 88,
e−mail: cech@ddmpraha.cz.

Bicí / Individuální výuka hry na bicí nástroje,
zahrnuje nácvik rytmů; improvizaci, technická
cvičení, 1 lekce = 1 hod. Věk: 12 a více, cena: 2
350 Kč/pol; 4 500 Kč/rok (Radek Nemejc), 4 600
Kč/pol; 9 000 Kč/rok (Štěpán Smetáček).

DIVADLO

Didgeridoo / Individuální sezení (1 hod.),
objevování možností hry i společné hraní; tvoření
tónu, alikvóty, cirkulární dech. Věk: 12 a více,
cena: 2 350 Kč/pol; 4 500 Kč/rok.

Divadelní abeceda
Naučíte se vše od základů hereckých technik,
trochy teorie, výroby kostýmů, až po tvorbu
divadelního představení. Věk: 15 a více, cena:
1 800 Kč/pol; 3 400 Kč/rok.

Dolce / Zpívání pro mládež; nácvik klasických
i moderních písní; společná i individuální vy−
stoupení. Věk: 12 − 18, cena: 1 350 Kč/pol; 2 500
Kč/rok.

LODĚNICE VLTAVA

Sólový zpěv / Individuální výuka zpěvu (1 hod.);
osvojení si pěvecké techniky a správného
dýchání; zpěv lidových písní, árií s doprovodem
klavíru, pop, rock, country, jazz. Věk: 8 a více,
cena: 2 350 Kč/pol; 4 500 Kč/rok.

Flétna / Naučíte se správnou techniku hry na
hudební nástroj, dýchání, základy teorie; hra
písní i složitějších kompozic. Věk: 5 a více, cena:
2 350 Kč/pol; 4 500 Kč/rok.
Keyboard / klavír / Hudební nauka potřebná ke
hře, technika hry, tvoření doprovodu; před−
nesové skladby. Věk: 5 a více, cena: 2 350
Kč/pol; 4 500 Kč/rok.
Klarinet / saxofon / Správné tvoření tónu, spo−
jení s hudební teorií, improvizace, možnost hraní
v kapele; 1 lekce = 1 hod. Věk: 12 a více, cena:
2 350 Kč/pol; 4 500 Kč/rok.
Kytara / Výuka hry na kytaru, základy hry,
prstová technika − rozklady akordů; oblíbené
písně, písně k táboráku.Věk: 10 a více, cena: 2
350 Kč/pol; 4 500 Kč/rok.
Perkuse / Výuka s hráčem na perkuse Carlem
Zegarrou Abantem (Pragasón a další). Věk: 12
a více, cena: 2 350 Kč/pol; 4 500 Kč/rok.

Autorské psaní
Vyzkoušejte si různé literární formy, možnost
i veřejných autorských čtení. Věk: 12 a více,
cena: 1 600 Kč/pol; 3 000 Kč/rok.

Divadelní improvizace
Zkoušení různých improvizačních forem. Věk: 15
a více, cena: 1 800 Kč/pol; 3 400 Kč/rok.
Divadelní režie
Přípravný kurz pro uchazeče o obor divadelní
režie na konzervatořích a divadelních fakultách.
Věk: 18 a více, cena: 1 800 Kč/pol; 3 400 Kč/rok.
Divadelní školička
Divadelní přípravka pro nejmladší zájemce
o divadlo. Děti se zábavnou formou učí všem
divadelním dovednostem. Věk: 6 − 10, cena:
1 600 Kč/pol; 3 000 Kč/rok.
Herectví
Účastníci se v kurzu učí pracovat s dechem,
tvořit hlas, zacházet s tělem. Věk: 10 a více,
cena: 1 800 Kč/pol; 3 400 Kč/rok.
Scenáristika
Kurz probíhá individuálně, příp. ve dvojicích.
Nezkušení autoři jsou prováděni celým proce−
sem tvorby divadelního scénáře, zkušenější
autoři pracují na své vlastní tvorbě. Věk: 18
a více, cena: 1 100 Kč/pol; 2 000 Kč/rok.
Kouzelníci
Základní i pokročilé triky, veřejné zkoušky
a představení. Věk: 18 a více, cena: 950 Kč/pol;
1 700 Kč/rok.
Divadelní soubory
Amatérský divadelní soubory, tvorba před−
stavení. Věk: 18 a více, cena: 950 Kč/pol; 1 700
Kč/rok. V současné době u nás působí soubory:
Divadlo Bez záruky, Esence, Čtyřlabuť, Na cestě
p. m., Natěsno plus, DrMol.
Kontakt: Jaroslav Hejnic, tel.: 222 33 38 12,
e−mail: hejnic@ddmpraha.cz.
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Karlínské Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
TANEC
Taneční přípravky:
Amélie, věk: 3 − 6, cena: 600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok.
MJ studio − taneční přípravka I, věk: 3 − 6, cena:
600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok. MJ studio − taneční
přípravka II., věk: 7 − 12, cena: 1 100 Kč/pol; 2 000
Kč/rok. MJ studio − taneční přípravka III., věk: 12
− 15, cena: 1 100 Kč/pol; 2 000 Kč/rok.
Taneční výuka a soubory:
Amělie dance − moderní tanec. Moderní tanec,
choreografie na různé styly hudby. Věk: 14
a více, cena: 1 350 Kč/pol; 2 500 Kč/rok. Anais −
moderní tanec,choreografie na různé styly hudby.
Věk: 15 − 25, cena: 2 100 Kč/pol; 4 000 Kč/rok.
Džerelo − ukrajinský taneční a divadelní soubor pro
všechny generace; od základů po soutěže a vys−
toupení. Věk: 5 a více, cena: 425 Kč/pol; 650
Kč/rok. Flamengo − temperamentní španělský
tanec. Věk: 18 a více, cena: 525 Kč/pol; 850
Kč/rok. Impuls − moderní scénický a společenský
tanec. Věk: 18 a více, cena: 2 100 Kč/pol; 4 000
Kč/rok. MJ studio − soubor I. − moderní scénický
tanec. Věk: 15 − 18, cena: 1 600 Kč/pol; 3 000
Kč/rok. MJ studio − soubor II. − moderní scénický
tanec, věk: 18 − 25, cena: 1 600 Kč/pol; 3 000
Kč/rok. MJ studio − soubor III. − moderní scénický
tanec, věk: 12 − 15, cena: 1 100 Kč/pol; 2 000
Kč/rok.
Modelling − seznámení se světem modellingu,
věk: 12 − 16, cena: 1 000 Kč/kurz.
Roztleskávačky − netradiční pohyb v rychlém
tanečním rytmu − stavění pyramid, vyvolávání,
pokřiky. povzbuzování v angličtině. Věk: 8 − 18,
cena: 1 450 Kč/pol; 2 700 Kč/rok.
Řecké tance − soubor řeckých národních tanců.
věk: 15 a více, cena: 600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok
Salsa − kurz latinsko − amerických tanců v rytmu
salsy. Věk: 18 a více, cena: 950 Kč/pol; 1 700
Kč/rok.

Step by Step − hobby klub − rekreační společenský
tanec. Věk: 18 a více, cena: 850 Kč/pol; 1 500
Kč/rok.

ních obtíží a koordinace pohybů. Věk: 60 a více,
cena: 500 Kč/10 lekcí (1 lekce = 50 min).

Šarvanci − lidové tance a písně, výuka i vystoupení
v doprovodu cimbálové muziky. Věk: 18 a více,
cena: 850 Kč/pol; 1 500 Kč/rok.

Floorbal / Nácvik technických dovedností, rozvoj
fyzické kondice, hra, zápasy, turnaje. Věk: 12 − 16,
cena: 600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok.

Trialog − moderní taneční techniky; klasický balet;
základy swingu; posilování a strečink; přízemní
akrobacie. Věk: 18 a více, cena: 1 200 Kč/pol; 2
200 Kč/rok.

Gymnastika / Věk: 3 − 6, cena: 600 Kč/pol; 1 000
Kč/rok.

Trn v oku − soubor historického tance; rytmika,
kondiční cvičení a základy různých tanečních
žánrů. Věk: 18 a více, cena: 1 600 Kč/pol; 3 000
Kč/rok.
Kontakt: Mgr. Milana Ježková, tel.: 222 33 38 34,
e−mail: jezkova@ddmpraha.cz.

Šachy / Výuka šachové hry; turnaje, simultánky,
víkendové akademie. Děti a mládež − věk: 6 − 18,
cena: 700 Kč/pol; 1 200 Kč/rok, mládež a dospělí −
věk: 18 a více, cena: 900 Kč/kurz.
Zdravotní cvičení / Cvičení je zaměřené na pre−
venci a odstranění bolestí zad a velkých kloubů;
zlepšení pohyblivosti páteře a kloubů, zpevnění
a protáhnutí svalstva. Věk: 18 a více, cena: 500
Kč/10 lekcí (1 lekce = 50 min).
POČÍTAČE

Kontakt: Mgr. Alena Gotmanovová, tel.: 222 33
38 21, e−mail: gotmanovová@ddmpraha.cz.

PC − MS Office / Základy práce s textem (Word),
tabulkami (Excel), internet, e−mail (outlook). Věk:
neomezeno, cena: 1 100 Kč/pol; 2 000 Kč/rok.

JAZYKY, VZDĚLÁVÁNÍ

PC − digitální foto / Práce s digitálním fotoa−
parátem a úprava fotografií. Věk: neomezeno,
cena: 1 100 Kč/pol; 2 000 Kč/rok.
PC − web / Tvorba webové prezentace. Věk:
neomezeno, cena: 1 100 Kč/pol; 2 000 Kč/rok
PC − pro seniory a maminky na MD
cena: 700 Kč/pol; 1 200 Kč/rok
Kontakt: Mgr. Alena Gotmanovová, tel.: 222 33
38 21, e−mail: gotmanovová@ddmpraha.cz.

Semotam − skupina scénického moderního tance.
Věk: 18 a více, cena: 600,−Kč/pol; 1000,−Kč/rok.

SPORT

Step by Step − dance studio − standardní i latin−
skoamerické společenské tance. Věk: 14 a více,
cena: 3 100 Kč/pol; 6 000 Kč/rok.

Jóga / Pravidelná setkávání zájemců o jógu.
Mládež a dospělí, věk: 18 a více, cena: 1 850 Kč/
pol; 3 500 Kč/rok, senioři − věk: 60 a více, cena:
500 Kč/10 lekcí (1 lekce = 1,5hod ), nastávající
maminky − věk: 18 a více, cena: 500 Kč/10 lekcí
(1 lekce = 50 min).
Skateboarding / Základy jízdy pro děti od 8 do 12
let; triky na malých překážkách.Věk: 8 − 12, cena:
600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok.

Samba − temperamentní jihoamerický tanec. Věk:
18 a více, cena: 1 350 Kč/pol; 2 500 Kč/rok

Skotské tance − výuka a vystupování. Věk: 18 −
cena: 425 Kč/pol; 650 Kč/rok.

Míčové hry / Výuka a pravidla oblíbených
míčových her − fotbal, floorbal, basketbal…, rozvoj
fyzické kondice. Věk: 12 − 16, cena: 600 Kč/pol;
1 000 Kč/rok

Bruslení a sportování / Bruslení pro začátečníky;
základní prvky bruslení (postoj, kroky, otočky...).
Věk: 6 − 10, cena: 600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok.
Cvičení nejen pro seniory / Cvičení je zaměřené
na udržení kondice, zlepšení či prevenci zdravot−

Angličtina / Klasické jazykové kurzy od
začátečníků po pokročilé; dopolední i večerní
výuka; čtení, poslech, konverzace, rozšiřování
slovní zásoby; kurz také pro maminky na MD
s možností hlídání; 1 lekce = 1,5 hod. Věk: 15 a
více, cena: 1 200 Kč/kurz (10 lekcí; 1 lekce = 1,5 hod).
Čeština pro cizince / Intenzivní jazykové kurzy
v průběhu celého roku pro cizince−začátečníky; od
abecedy přes obvyklé situace každodenního života
k účinnější komunikaci v cizojazyčném prostředí;
individuální i skupinová výuka. Věk: 18 a více,
cena: 2 400 Kč/kurz (skupinová výuka), 2 400 Kč /
10 lekcí (individuální výuka).
Doučování jazyků / Doučování a vysvětlení
všeho, co dětem ve škole uteklo; čtení, poslech,
hry, konverzace; vhodné i pro děti s SPU. Jazyky:
angličtina, španělština, čeština, čeština pro cizince,
věk: 7 − 15, cena: 600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok.

Příprava na střední a vysoké výtvarné školy
Model, zátiší, figura, grafika − různé techniky; plas−
tická a prostorová tvorba; výuka dějin výtvarné kul−
tury. Věk: 15 a více, cena: 2 000 Kč/pol; 3 800
Kč/rok.
Přípravný kurz − český jazyk/matematika
5. ročník přípravných kurzů; intenzivní procvičování
matematických a gramatických jevů s ohledem na
rozsah učiva potřebný ke zvládnutí přijímacích
zkoušek na víceletá gymnázia a střední školy. Věk:
10 − 16, cena: 850 Kč/1 předmět; 1 500 Kč/kurz.
Ruština / Jazykové kurzy pro začátečníky i pro ty,
kteří již trošku zapomněli. Věk: 15 a více, cena:
1 200 Kč/ kurz (10 lekcí; 1 lekce = 1,5 hod) .
Kontakt: Mgr. Alena Gotmanovová, tel.: 222 33
38 21, e−mail: gotmanovová@ddmpraha.cz.
PRO NEJMENŠÍ
Hrátky v Kostičce / Hry, pohádky,… prostě
zábavné „čekání na maminku“. Věk: 3 − 6, cena: 30
Kč za 1 hod. (rodiče na kroužcích), 50 Kč za 1 hod.
(pro ostatní děti).
Miniklubík / Fyzicky nenáročná, spíše relaxační,
sportovní hodinka − kondiční pohybové aktivity,
soubory cvičení, naučení se udržení pozornosti,
aktivní zapojení do činnosti skupinky, rozvíjení
komunikačních dovedností při společných hrách.
Věk: 5 − 7, cena: 600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok.
Sluníčko / Hudebně − pohybová hodinka pro nej−
menší − hra na Orffovy nástroje, zpívánky, tanečky,
... Věk: 3 − 6, cena: 600 Kč/pol; 1 000 Kč/rok.
Všeználek / Kroužek, který hravou formou rozvíjí
schopnosti důležité pro úspěšný start ve škole
(procvičování pravo − levé orientace, smyslové
vnímání, koncentrace pozornosti, grafomotorika,
sociální dovednosti, …). Věk: 6 − 8, cena: 600
Kč/pol; 1 000 Kč/rok.
Kontakt: Mgr. Alena Gotmanovová, tel.: 222 33
38 21, e−mail: gotmanovová@ddmpraha.cz.
RŮZNÉ
Romodrom / Kroužek pro romské děti − hry, výt−
varka, zpěv. Věk: 6 − 12, cena: 600 Kč/pol; 1 000
Kč/rok.
Řečnický klub / Diskuse a argumentace nad
konkrétními tématy; rozvoj prezentačních a komu−
nikačních dovedností; zkvalitnění mluveného proje−
vu; práce s hlasem, dechová cvičení. Věk: 18
a více, cena: 500 Kč / 2x měsíčně.
Kontakt: Mgr. Alena Gotmanovová, tel.: 222 33
38 21, e−mail: gotmanovová@ddmpraha.cz.

ZÁŘÍ 2007

STRANA 10

Libeňský plynojem se
po 55 letech zpřístupní veřejnosti
V rámci letošních Dnů Evropského dědictví zpřístupní Praha 8 celkem osm historických objektů.
Na území osmé městské části příznivci historie dostanou šanci vidět zajímavé památky v sobotu 15.
září 2007, na většině míst dokonce s odborným výkladem.
Velkou premiéru bude mít letos bývalý libeňský plynojem, ve kterém dnes sídlí Výzkumný a zkušeb−
ní letecký ústav. Areál se široké veřejnosti otevře poprvé od roku 1952. Výzkumný ústav objekt bývalého
plynojemu převzal v roce 1949, o rok později
započala výstavba sousedních budov a v roce
1952 byl celý areál oplocen. V sobotu bude
k vidění nejen obří kopule plynojemu, ale také
aerodynamický tunel, ve kterém pracovníci
ústavu zkouší modely letadel nebo jejich části,
například modely křídel. Pracovníci výzkum−
ného ústavu připravují pro všechny návštěvníky
libeňského plynojemu odborný výklad, a proto
se bude do této pamětihodnosti Prahy 8 chodit
po skupinách, zhruba v půlhodinových inter−
valech.
V Praze 8 se v rámci Dnů Evropského dě−
dictví premiérově zpřístupní také kostel Stětí
svatého Jana Křtitele v Chabrech. „Snažili jsme se tradiční nabídku významných památek v Praze 8
zpestřit a obohatit a díky libeňskému plynojemu a kostelu v Chabrech se nám to letos podařilo,“ řekla
zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
−red−

PRONÁJEM SÁLŮ
PŘEDNÁŠKOVÝCH
A SPOLEČENSKÝCH
v Praze 8 − Libni
Kulturní středisko MČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň
tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81
e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz

GARÁŽOVÁNÍ

V RÁMCI DNŮ
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
POŘÁDÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
sobota 15. září 2007
Libeň

OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH
AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ
Garáže v Lodžské 807/22
Praze 8 - Bohnicích (mezi servisem Škoda a Delvitou červeně
natřené).
Nabízíme Vám bezpečné
garážování osobních i dodávkových automobilů
a motocyklů. Vozidla jsou
nepřetržitě hlídána ostrahou i elektronicky
s napojením na bezpečnostní agenturu • Všechna jsou pojištěna • Čipový vjezd, karta • Autovysavač a pneuservis v objektu.

Bližší informace
na tel.: 777 255 267
nebo 283 852 829.

Grabova vila, Na Košince 1
14.00 − 18.00 hodin

(Placená inzerce)

AUTOMOBIL OD 1 320 KČ VČ. DPH
MOTOCYKL 620 KČ VČ. DPH
NA ČÁSTKY JE VYDÁVÁN DAŇOVÝ DOKLAD.

Libeňský zámek, Zenklova 35
14.00 − 18.00 hodin

Bolí Vás záda ?

PŘIJĎTE NA MASÁŽ
do zdravotního centra

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova
10.00 − 17.00 hodin

Můžete se objednat na tel.:
737 71 77 19
Záda + šíje 220 Kč
Důchodci
200 Kč

(Placená inzerce)

Šimůnkova 4 P-8.
Stanice autobusů: 175, 181, 183

Synagoga na Palmovce, Ludmilina 601
13.00 − 19.00 hodin

Masáž zad ovlivňuje veškeré dění
v lidském těle: dýchání, zažívání i vylučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.

(Placená inzerce)

Libeňský Plynojem
park u Sokolovská x V Mezihoří
9.00 − 17.00 hodin
Karlín
Kostel sv. Cyrila
a Metoděje,
Karlínské
náměstí,
10.00 − 18.00 hod.
Kobylisy
Kobyliská
střelnice,

Žernosecká x Bojasova
14.00 − 18.00 hodin
Chabry
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele,
Bílenecké náměstí, 9.00 − 18.00 hodin
VSTUP VOLNÝ
www.praha8.cz I www.ehd.cz
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Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
ZÁŘÍ 2007
Otevírací doba: Pondělí 18.00 − 21.00 hod.
a Čtvrtek 20.00 − 22.00 hod., Pátek 21. 9. 20.00
− 22.00 hod., Neděle 14.00 − 16.00 hod., 28. 9.
zavřeno.

ZŠ Zenklova září novotou
Celkovou renovací prošel v průběhu letních prázdnin
obvodový plášť jižní strany Základní školy v Zenklově ulici
v Libni. Stalo se tak po 26 letech od poslední velké opravy,
a to nákladem 860 tisíc korun. „Jižní část zdi byla opadaná,
komíny rozpadlé a v zim−
ních měsících docházelo
k promrzání zdiva,“ po−
psal stav před opravou To−
máš Purnoch, pověřený řízením Servisního střediska MČ Praha 8.
Oprava začala na konci školního roku a skončila v první polovině
srpna. Školáky tak třetího září při první cestě do známé libeňské
školy, uvedené do provozu už v roce 1884, čekal mnohem hezčí
pohled, než když budovu před prázdninami opouštěli.
−pb−
VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA

ZDENĚK ZÁLEŠÁK + MICHAL HAVLÍK

PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hod.
24. 9. prof. Lubomír Linhart:
Střední Amerikou − Honduras,
Salvador, Kostarika, Panama.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hod.
17. 9. Země náš kosmický domov,
Míry a váhy.
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
ČT 20.00 − 22.00 hod., PÁ 21. 9. 20.00 −22.00
hod., NE 14.00 − 16.00 hod. a v PO 17.9.
20.00 − 21.00 hod. Přístupné bez objednání !

(Placená inzerce)

Hvězdárna
Ďáblice

OS OSM Vás zve na výstavu kreseb a keramiky, která se
koná v Informačním centru, Zenklova 27, Praha 8, od 1. 9.
do 28. 10. 2007.
Akademický malíř Zdeněk Zálešák se narodil v Praze. Od
r. 1968 má ateliér a litografickou dílnu v bývalé Hradčanské radnici na
Radnických schodech. Jak dokládají
jeho obrazy, věnuje se takřka výhradně
tvorbě figurální, v níž převládají rozma−
nité kompozice ženských aktů, fascinující
svou téměř dokonalou harmonií barev
a skladbou kompozice.
Výtvarník Michal Havlík pracuje se
dřevem, navrhuje a vyrábí nábytek i užitkové a dekorativní předmě−
ty. Věnuje se také písmomalířství a tvorbě sádrových a textilních
plastik v životní
velikosti, zejmé−
na tvorbě podob

Podmínkou úspěš−
ného pozorování je
jasná obloha, při ne−
příznivém počasí (za−
taženo) se koná promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek 19.00 − 20.00 hod. mohou
hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob − vhodné
pro rodiny s dětmi,
školy). Program: pro−
mítání filmů spojené
s prohlídkou přístro−
jového vybavení hvěz−
dárny.
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.

ptáků s vlídnou duší, které byly vystaveny
dlouhou dobu v centru Prahy. Jeho
velkým koníčkem je tvorba z pálené hlíny
a keramiky.
VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA

(Placená inzerce)

Noční obloha: Měsíc − od 19. 9. do 30. 9.,
Jupiter − po celé září, Uran, Neptun − za dobrých
podmínek. Dvojhvěz−
dy, vícenásobné sou−
stavy − po celé září.
Hvězdokupy, galaxie −
za bezměsíčných ve−
čerů.

(Placená inzerce)

Denní obloha: Slunce − povrch se skvrnami,
Venuše − za dobrých podmínek.

VSTUPNÉ / Dospělí: prohlídka + pozorování 20
Kč, přednášky 30 Kč, Mládež, důchodci:
prohlídka + pozorování 10 Kč, přednášky 15 Kč
DOPRAVA / Konečná MHD sídliště Ďáblice bus
136, 181, 183, tram 10, 17, 24 a 10 min. pěšky
podél hřbitova a pak ulicí Pod Hvězdárnou do
kopce, stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová
bus (od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min.
pěšky ulicí Pod Hvězdárnou do kopce, konečná
MHD Ďáblice − Šimůnkova bus 175, 181 a 10
min. pěšky stanice U Spojů bus 202 a 10 min.
pěšky.

Výtvarnou dílnu pro věkem pokročilé
na téma „Drobnosti, které potěší“
v dílně se Vám bude věnovat
Vladimíra Ludková,
zástupkyně starosty MČ Praha 8,
pátek 12. října 2007
KD Krakov, Těšínská 600,
přízemí, místnost č. 23
začínáme v 15.00 hodin
a končíme dle nálady.
Vstup volný.
Informace: 222 80 51 50.

(Placená inzerce)

V rámci Dne seniorů
jste srdečně zváni na
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Skautské tábory jsou za námi

(Placená inzerce)

Všechna skautská střediska z Prahy 8 mají za
sebou letní tábory, na kterých všichni zažili
spoustu dobrodružství a také se hodně nového
naučili. V tomto vydání Osmičky Vám přinášíme
podrobnější informace ze dvou z nich.
Poštolky a Straky z Kobylis
tábořily u Telče
Tábor jsme postavily na našem oblíbeném místě na
Vysočině − na louce pana Lišky u Dyjičky nedaleko
Telče. Na táboře se sešly dívky ze skautské družiny
Poštolky a světlušky z družinky Straky, o které se
staraly starší skautky z roverského kmene. Celkem

Bohničtí Stopaři
tábořili u Pelhřimova
Letos opět ožila louka na břehu Trnávky poblíž
Pelhřimova hlasy více než sedmdesátihlavého
davu Bronkáčů, Miriklaček, Vlčáků a Koťat.
Nikdo se rozhodně nenudil. Světlušky plnily úkoly
svého krále, aby byly pasovány na rytíře, vlčata
osídlovala Divoký západ a skauti a skautky zavítali
na půdu italského podsvětí. Přímo před zraky

Salon Jana
(Placená inzerce)

Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

• kosmetika, líčení,
permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace
orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra,
modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské,
pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahuš ování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie
• mikrodermabraze.

nás na táboře bylo 25. Při příjezdu jsme ztroskotaly
na pustém ostrově a v průběhu tábora jsme se snaži−
ly naučit, jak na takovém místě přežít. Nakonec se
nám podařilo zachránit se a šťastně jsme se vrátily
domů k rodičům.
Počasí nám letos moc nepřálo. Během prvních
dvou týdnů se nás sluníčko moc neusmívalo a spíš
jsme se kamarádily s pláštěnkami. Putování kraji−
nou jsme naštěstí naopak zvládly s téměř suchýma
nohama. Některé se sice vrátily s puchýři, ale
zdravotnice Hanka nás všechny rychle vyléčila.
Letos jsme se naučily spoustu nových věcí:
nabatikovaly jsme si trička, navlékaly korálky,
udělaly tetování, vyrobily si židle, přežily noční
bojovku a den naruby, kdy se z vedoucích staly
děti a naopak.
Jana Hnízdilová, 88. středisko Radost

POJEĎTE S NÁMI!
JAROMĚŘICE N. ROK. − ZNOJMO − MORAVSKÝ KRUMLOV
28. − 30. ZÁŘÍ 2007
28. září 2007
Zámek a anglický park v Jaroměřicích − prohlídka. Ubytování
Hrušovany nad Jevišovkou. Praha hlavní nádraží odjezd v 7.54 hod. −
příjezd 12.39 hod. Jaroměřice n. R.
29. září 2007
Moravský Krumlov − pro−
hlídka zámku a parku, Ivan−
čice − rodiště V. Menšíka −
muzeum − prohlídka. Hrušo−
vany n. J. odjezd 9.32 hod. −
Hrušovany nad Jevišovkou
příjezd − ubytování.

Moravský Krumlov.

Rotunda sv. Kateřiny.

Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)

30. září 2007
Znojmo − prohlídka přemyslovského
hradu, Rotunda sv. Kateřiny, muzeum −
prohlídka podzemí. Příjezd − Praha hlavní
nádraží v 18.57 hod.
Znojemský hrad.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

CENA ZÁJEZDU: 400 Kč −
2x ubytování a průvodcovské
služby. Snídaně, obědy a ve−
čeře si každý účastník za−
jišťuje individuálně. Doprava je zajištěna pravidelnými vlaky ČD.
Pojištění je třeba, aby si každý účastník zajistil individuálně. Zálohu ve
výši 400 Kč přijímá Jiří Šlechta do 24. 9. 2007. Vedoucí a průvodce
zájezdu: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY / ZÁŘÍ 2007
Zámeček Jenerálka.

16. září 2007
Zámeček Jenerálka
a historie Nebušic.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti
stanice metra trasy A − Dejvická.
23. září 2007
Malostranské paláce − 1. část.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti
stanice metra trasy A − Malostranská.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

šokovaných občanů byl totiž zastřelen boss místní
mafie, a tak se rozpoutal nelítostný boj o jeho
místo. Jednotlivé gangy vydělávaly dolary souboji
i obchody s ostatními a následně je mohly znásobit
či prohrát v místním kasinu. Zápas o moc a peníze
vyvrcholil celodenní operací v ulicích Pelhřimova,
kde se při hledání informátorů a přestřelkách
s policií ukázalo, že vládnout celé mafii může
opravdu jen ten nejschopnější.
Krom toho strávily starší oddíly několik dní na
puťáku, setkaly se s Madlou navrátivší se z Etiopie,
která nám vyprávěla historky o životě v Africe.
Zbylo i dost času na fotbal, lakros, lukostřelbu
a ohníčky. Tři týdny tábora utekly až moc rychle
a už teď se těšíme na ten příští.
Jiří Vackář, 52. středisko Stopaři
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Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel./fax.: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz

14. 9.

17. 9.

18. 9.

19. 9.

20. 9.

ZÁŘÍ 2007
VELKÁ SCÉNA
PÁ 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas, J. P. Sartre.
PO 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.
ÚT 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.
A. Procházka.
ST 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše.
T. Williams.
ČT 19.00 hod.
Caligula.
A. Camus.

Bezplatná bytová
právní poradna
Sdružení na ochranu
nájemníků Praha 8
Kdy? 18. 9., 23. 10.
a 20. 11. 2007 od 18.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava 200m od stanice
Metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím
objednejte na tel.: 222 50 26 55
nebo 721 02 98 92.

Caligula.

(Placená inzerce)

21. 9. PÁ 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.
22. 9. SO 19.00 hod.
Oidipús vladař.
Sofoklés.
25. 9. ÚT 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
E. O'Neill.
26. 9. ST 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.
27. 9. ČT 19.00 hod.
O myších a lidech.
J. Steinbeck.
O myších a lidech.

T A U C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3
NADSTANDARDNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST

Městská část Praha 8
Odbor kultury
Vás zve na

diashow Lukáše Synka

Írán − horká země
KD Krakov − MALÝ SÁL
Těšínská 600 • Praha 8 − Bohnice
v úterý 18. září 2007 od 19.00 hodin
Na každém kroku nám Írán vyvracel svoji
všeobecně rozšířenou neblahou pověst. Íránci
sice žijí ve zvláštním spojení moderního života

Pro dospělé, mládež i děti, žáky a studenty
ZŠ, SŠ, VŠ, podnikatele, manažery, firemní
a jiné zaměstnance,
začátečníky a pokročilé.
Individuální (I) a mikroskupinové (2 - 4),
odpolední, večerní i dopolední,
špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

(Placená inzerce)

AJ, NJ, FJ, ŠJ, ItJ,
ŘecJ, PortJ, RJ, ČJ ciz.

ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU
20. ZÁŘÍ A 1. ŘÍJNA 2007
ZÁPIS: PO - PÁ 17.00 - 20.00 hod., Kobylisy,
Maškova 3 - asi 3 min. od Penny Marketu
TRAM č. 14, 25, BUS. č. 181, 183, 186, 175, 162,
zast. Vozovna Kobylisy.
Tel.: 286 89 12 33 (9.00 - 17.00 hod.)
602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81.

(Placená inzerce)

www.taucollege.zde.cz

TROJSKÁ 72/159
182 00 PRAHA 8
TEL: 284 684 633
CVIČENÍ NA ŠESTI
STOLECH Z USA

a pevných muslimských pravidel, ale místo
islámských radikálů jsme potkávali jen nesmírně
pohostinné lidi snažící se nám všemožně pomo−
ci. Všichni nás neustále okukovali a zdravili
„hello, mister“, moc cizinců sem totiž stále neza−
vítá. Nakonec tedy bylo největším nepřítelem
horko a neuvěřitelný dopravní chaos. Obdivovali
jsme vyprahlé krajiny, nedotčené hory i překrás−
nou perskou architekturu. Ukážeme vám na−
příklad skvostný Esfahan, bazar v Zanjanu,
pouštní hliněné město Yazd, oázu Garmeh,
ruiny starověké Persepolis nebo trekking s míst−
ními „průvodci“ v pohoří Dena.

• ZPEVNĚNÍ A ZEŠTÍHLENÍ POSTAVY •
PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANALÝZY
POSTAVY • CVIČENÍ
VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD, ASTMA,
PORUCHÁCH SRDCE,
ŽIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO
ERGOLINE

S tímto kupónem

sleva

na prvních
10 hodin cvičení

ZÁŘÍ 2007
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Moře v Kulturním domě Ládví
Kdo z milovníků přírody by si nechtěl v říjnových dnech připome−
nout dovolenou u teplého moře. To se může stát realitou,
pokud navštívíte 12. Mezinárodní výstavu lastur.
Budou zde k vidění exponáty z moří celého světa, které
nemáte možnost spatřit ani v Národním muzeu. Akci
pořádá Český klub sběratelů lastur (ČKSL), naše výstava
je prodejní a budete mít možnost zakoupit si zde mušle
a jiné přírodniny z moře. Pokud máte zájem se něco bližšího dozvědět o suvenýrech, které jste
si od moře přivezli, členové našeho klubu vám rádi poradí a pomohou mušličky určit. Kromě toho,
tak jako každý rok, bude uspořádána soutěž návštěvníků, máte možnost vyhrát jednu ze
tří cen. Pochopitelně krásnou mušličku. Pokud se tedy rozhodnete strávit nějaký čas
mezi touto mořskou nádherou, budete vítáni v sobotu 27. října 2007 od 10.00 do 17.00
hod. a v neděli 28. října 2007 od 9.00 do 16.00 hod. v KD Ládví, Burešova 1661,
Praha 8, přímo na stanici metra „C“− Ládví.
−im−

VÝZVA

„SALON VÝTVARNÍKŮ“

Milí přátelé, Vám, kteří se zabýváte výtvarnou prací, nabízíme
tradiční možnost prezentovat vlastní volnou tvorbu na III. ročníku
výstavy nazvané „Salon výtvarníků“ v pátek 4. října − neděle
14. října 2007 ve velkém sále Kulturního domu KRAKOV.
Prezentace na III. ročníku „Salonu výtvarníků“ není omezena
tématy ani použitými výtvarnými technikami. Pouze díla, která
potřebují ke své prezentaci videoprojekci, nemůžeme z technic−
kých důvodů přijmout. Podrobnější informace Vám podá paní
Vladislava Wildtová, odbor kultury ÚMČ Praha 8 (e−mail:
vladislava.wildtova@praha8.cz nebo tel.: 283 09 04 22).
Své exponáty můžete předávat od 17. 9. do 2. 10. 2007, a to
v odboru kultury, v 1. patře KD Krakov, vždy po předchozí tele−
fonické domluvě. Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce
nevystavit. Výstava je určena široké veřejnosti.
Petr Bambas, vedoucí odboru kultury

Placená řádková inzerce
PRONAJMEME VELKOKAPA−
CITNÍ STAN, rozměry 12 x 18 m,
lavice, stoly, výčepní zařízení, přístřeš−
ky, polní kuchyně, elektrocentrály atd.
Telefon: 603 41 76 26.
HLEDÁM UČITELE/KU NA DOU−
ČOVÁNÍ matematiky, dívka − 8. třída.
Tel.: 603 41 62 22.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, da−
ňové evidence, mezd, daní − rychle
a spolehlivě, cena dohodou. Adresa:
Pernerova 294/13, Praha 8 − Karlín,
tel.: 224 82 92 93, e−mail: harantova−
hana@seznam.cz.
AMAL − malířské a lakýrnické práce −
rychle, kvalitně, levně. Tel.: 606 55
65 47, www.amal.cz.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ −
I. CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická
25, Praha 8. Nabízí šití dámských,
pánských i dětských oděvů. Návrhy
modelů, výběr látek, úpravy a opravy
oděvů. Možnost spolupráce pro menší
skupiny. Objednávky na tel.: 739 09
15 03, www.salonivana.com.

(Placená inzerce)

KOSMETIKA LUCIE − ZNOVU
OBNOVEN PLNÝ PROVOZ. Ceny
od 350 Kč. Bergerova 1115, Praha 8
− Kobylisy. Tel.: 739 01 03 36, 284
68 86 18. TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke stropu −
rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
PRONAJMU GARÁŽ. STÁNÍ −
V. Skála, 1 500 Kč. Tel.: 728 52 83
27.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA−
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e−mail: ke−
dar.n@centrum.cz.

KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST,
koupím − odvezu. Tel.: 286 89 14 00.

Kontakt: 602 82 59 47 nebo 737 53
69 64.

ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL
TROJA HLEDÁ nové hráče ročníků
narození: 1992 − 2001. Další infor−
mace Vám podá Jaroslav Fliegl, tel.:
602 15 03 74.

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ RO−
KOSKA V Holešovičkách 33, Praha
8 − nabízí registraci pacientů v ordi−
nacích praktických a stomatologických
lékařů. Smlouvy s pojišťovnami jsou
uzavřeny. Tel.: 284 69 30 00.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte co−
koli, možno i dekret − nájemní smlou−
vu, i v domě s majitelem, podnikový
a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený, s nežádoucím
nájemníkem, či s jakoukoli právní
vadou. Veškeré formality zajistím,
zaplatím stěhování i případné dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt, do−
meček 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.
SOLARIUM − FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy − muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2
− Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium−fitness.cz.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Havlíček!!!!!!
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, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

LAKÝRNICKÉ PRÁCE − okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

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 informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další stře−
diska na Praze 7 a 9.

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrno−
vací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 − 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.

UMĚLECKÉ STUDIO MALVÍNA
otevírá od září 2007 kurzy keramiky
a výtvarných technik pro děti i dospě−
lé. ZÁPIS OD 10. ZÁŘÍ. Adresa: Či−
mická 780, Praha 8, tel.: 720 47 98
99.

KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.

MASÁŽE − klasická, čínská meridiá−
nová, hlavy − relax, moxování, baňky −
fyzioterapeutka. TRAM Okrouhlická.
Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 05.

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.
TRUHLÁŘSTVÍ − ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv − dýha − lamino. Po−
koje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně − návrhy 3D, montáž, dopra−
va. Tel.: 608 25 35 49.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35
00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA−
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.
RESTAURACE
McDONALD'S
V PRAZE 8 Ďáblicích přijme ihned
pracovníky na plný a částečný úvazek.
Nabízíme: práci v mladém kolektivu,
slevu na personální stravu, možnost
profesního růstu. Nástupní plat pro
plný úvazek je 14 000 Kč/měsíc
a částečný úvazek 68 Kč/hod.

VYMĚNÍM 2x / 2 + 1 V OV
A DVĚ CHATY u Prahy za rodinný
dům na Praze 8. Tel.: 736 45 00 10.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY „ZKUS SI
TO“ pro žáky 5. ročníku. Každý pátek
od 5. října 2007, od 15.00 do 18.00
hod., ZŠ Žernosecká 1597, Praha 8,
stanice metra Ládví, autobus č. 175,
181 a 183. ČJ − 100 Kč, M − 100 Kč,
test všeobecných znalostí − 50 Kč,
zlevněné předplatné. Bližší informace
mezi 15.00 − 20.00 hodinou na tel.:
724 51 23 82.
TENISOVÁ ŠKOLA − WWW.TAL−
LENT.CZ, kurzy tenisu − ZŠ Glo−
wackého, nábor září 2007 tel.: 603
41 80 66.
KOUPÍM BYT 2 + kk AŽ 3 + 1, DV
či OV, přízemí mi nevadí! Tel.: 721
78 47 23.
PŘEJETE SI ZÍSKAT ŘIDIČSKÉ
OPRÁVNĚNÍ sk. A1, A, B? Máte
řidičský průkaz a bojíte se jezdit?
Autoškola Jan Polter, P − 8, Bohnice,
Ratibořská 30 (za policií ČR, modrý
panelák) nabízí skupinové i individuální
programy výuky, kondiční jízdy −
dvacetiletá praxe v oboru. Tel.: 736
45 00 10, www.autoskola.servis.cz. P.
S. V září sleva 10%.
PŘIJMEME KADEŘNICI NA ŽL do
zavedeného salonu na Černém Mostě
u stanice metra Rajská Zahrada.
Klientela zajištěna. Tel.: 731 48 68
95.
SVĚTLÍKY − REKONSTRUKCE,
opravy, čištění a zastřešení. Tel.: 737
12 32 96.
KURZY ANGLIČTINY A NĚMČI−
NY Praha 8 − Bohnice, kvalifikovaná
a trpělivá lektorka, pokrok jistý, ma−
ximálně 6 posluchačů ve skupině, re−
ference: Úřad vlády ČR, www.firemni−
anglictina.cz, tel.: 777 02 46 88.
DO SVÉHO OBCHODNÍHO TÝ−
MU HLEDÁM ambiciózního a komu−
nikativního člověka. Nabízíme zázemí
a prestiž mezinárodní finanční spo−
lečnosti ING, systém vzdělávání, nad−
standardní odměňování, kariérní růst.
Bližší informace Vám podá M. Verne−
rová, tel.: 603 26 77 12.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.:
606 57 10 92.
MEDOTÉKA! NAŠE NOVÁ PRO−
DEJNA, Famfulíkova 1138, Praha 8.
Med, medovina, kosmetika, svíčky,
plásty. Otevřeno denně od 9.00 do
19.00 hodin. Tel.: 776 08 67 03,
774 56 09 66.
PRONAJMU GARÁŽ − ULICE
PÍSEČNÁ. Tel.: 604 78 10 55.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

PODLAHOVÉ KRYTINY POKR
Jan SRBENÝ
PODLAHÁŘSTVÍ
prodej a pokládání koberců, PVC,
PODLAHÁŘSTVÍ
plovoucích
podlahkoberců,
a speciálních
prodej
a pokládání
PVC,
účelovýchpodlah
podlah.a speciálních
plovoucích
účelových podlah.
ATYPICKÉ MATRACE
anatomickéMATRACE
polštáře, dovoz
ATYPICKÉ
matrací
pro
8 ZDARMA!!!
lamelové rošty,Prahu
bytový
textil,
SPODNÍ PRÁDLO
anatomické
polštáře,
ANDRIE,
GINA
dovoz
matrací
pro Prahu 8

(Placená inzerce)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 14-18
KONTAKT: SRBENÝ - 602 34 50 88
S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA
10% NA ATYPICKÉ MATRACE

www.pokrs.cz

(Placená inzerce)

PRODEJ: Průběžná 44, Zdiby,
tel.: 721 23 08 98, 284 89 12 22
Autobus č. 374 od metra Kobylisy, zastávka Zdiby.

email: pokrs@seznam.cz
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