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Ústí Rokytky v Libni se mění, ozdobí ho obří vrata

vodu z Rokytky. „Na vrata navazuje přečerpávací
stanice a na ni pak nová vodotěsná vrata do přís−
tavu. Z druhé strany budou na současnou stavbu
navazovat mobilní hrazení, která budou v případě
povodně osazena a budou pokračovat až ke skále.
Na druhé straně půjde těsnící bariéra až k Li−
beňskému mostu“, přibližuje konečnou podobu
stavby hlavní stavbyvedoucí Metrostavu.
Od konce února se Rokytka po dlouhých
měsících vlévá do Vltavy svým původním kory−
tem. Zaměstnanci Metrostavu tak hned poté mohli
uzavřít vjezd od přístavu a začít budovat druhou
část tohoto díla.
I když dnes vypadá protipovodňová stavba při
ústí Rokytky mohutně a bezpečně, funkční bude
až od letošního podzimu. Čerpadla se budou
osazovat od poloviny března do poloviny dubna.
Definitivně budou Libeň i Karlín před případnou
velkou vodou chráněny až po dokončení ochran−
ného valu na Rohanském ostrově, opravy vjezdu
do libeňského přístaviště a vybudování dalších
navazujících staveb.
− roa−

Výstavba protipovodňových opatření probíhá
už řadu měsíců hned na několika místech
Karlína a Libně. Nejdiskutovanější částí
zábran bylo před dvěma roky ústí Rokytky do
Vltavy v libeňském přístavišti. „Při ústí
Rokytky stavíme už od srpna loňského roku.
Dnes je stav takový, že dva ze čtyř hlavních
stavebních objektů jsou vybetonovány po
povrch, to znamená, že jsou hotovy,“ řekl
hlavní stavbyvedoucí Metrostavu Jiří Škranc.
Konečnou podobu získal v závěru února uzávěr
Rokytky, ve kterém jsou vodotěsná ocelová vrata
o šířce deset a výšce devět metrů. Dokončena je
i hrubá stavba čerpací stanice, kde je připraveno
šest hlavních rour pro osazení čerpadel. „Celá
úroveň tohoto díla je projektována a budována na
třicet centimetrů nad hladinu vody při povodni
v roce 2002,“ dodává Škranc.
Mohutné dílo budované v ústí Rokytky má
ochránit Libeň a celé území za vraty proti vzduté
vodě ve Vltavě. Ze strany od Vltavy by zavřená
vrata v případě velké vody odolávala povodni
a mohutná čerpadla by do Vltavy přečerpávala

Na přeplněné popelnice si stěžujte majiteli domu
Z Bohnic a Čimic se už
redakce Osmičky přicházejí čas od času stížnosti na přeplněné Je stanovené nějaké minimum, jak veliká popelnice připadá mi−
ve špičkách jezdí rychleji Do
popelnice a nepořádek v jejich okolí. Odvoz komunálního nimálně na určitý počet obyvatel?
Obyvatelé Bohnic se po půlroce znovu dočkali expresní autobusové
linky, která jezdí v ranních špičkách pracovních dnů.
Organizace Ropid, která určuje trasy linek pražské dopravy, nakonec
prostřednictvím zástupců odboru dopravy úřadu osmé městské části
vyslyšela stížnosti obyvatel Bohnic, kterým se nelíbilo, že po otevření
nového úseku metra do Kobylis přibyly na trase autobusové linky 200
dvě nové zastávky a že jim díky tomu trvá cesta do práce o několik
minut déle.
Ropid s pomocí dopravních průzkumů uvažoval, jestli se mají nově
přidané zastávky Písečná a Pískovna z trasy „dvoustovky“ opět ode−
brat. Průzkumy doporučovaly spíše zachování obou stanic, nakonec se
ale našlo řešení. Trasa „dvoustovky“ se nezmění, do Bohnic je ale
zavedena v ranních špičkách pracovních dnů nová linka, která obě
diskutované zastávky projíždí.
Od 7. března se do Bohnic v době ranní přepravní špičky prodloužila
autobusová linka 187, která jezdila z Palmovky do stanice Ládví. Nově
jsou přidány zastávky Kobylisy, Podhajská pole, Odra a Sídliště Bohnice.
Linka číslo 187 vozí cestující do Bohnic v pracovní dny ráno vždy
přibližně do 9.45 hodin s šestiminutovým intervalem. Obyvatelé Bohnic
tak nově získali přímé autobusové spojení s trasou B pražského metra,
jízdní řády navíc navazují na linku 177.
„Dvoustovka“ zůstala beze změn a nadále zastavuje i ve stanicích
Pískovna a Písečná. Oproti současnému stavu se ale v ranních špičkách
prodloužily intervaly na šest minut.
Posílena je naopak linka 152 (mezi stanicemi Kobylisy a Sídliště
Čimice), která v ranní špičce nově jezdí každých pět minut.
„Lidé si stěžovali, že autobusové spojení ze stanice metra Kobylisy
do oblasti Bohnic a Čimic není dostatečné. Doufám, že tento krok
situaci zlepší,“ uvedl předseda dopravní komise RMČ Praha 8 Luděk
Hoznauer.
−pkl−

odpadu, tedy lidově řečeno vysypávání popelnic a kontejnerů, má
na celém území Prahy 8 na starosti společnost IPODEC − ČISTÉ
MĚSTO. Podle ředitele této firmy Karla Vančury mohou za pře−
plněné popelnice majitelé domů. Právě na nich totiž je, kolik a jak
velké popelnice pro obyvatele svých domů
objednají a jak často je nechají vysypávat.
Mnozí obyvatelé Prahy 8 mají pocit, že by se
odpadky z popelnic měly vysypávat častěji.
Máte stanoveno, jak často do jednotlivých
oblastí jezdíte?
Tohle je vždy výsledkem domluvy s ma−
jitelem domu. Pro nás není technickým pro−
blémem jezdit vysypávat popelnice každý den, my neznáme volné
dny a opravdu jsme schopni pracovat sedm dní v týdnu. Je to tedy
otázka dohody a také financí.
V současné době máme na základě dohod s majiteli stanoveno, že
velké kontejnery na sídlištích vysypáváme třikrát týdně, v pondělí, ve
středu a v pátek, popelnice u činžovních domů podle dohody jednou
až dvakrát týdně, v Karlíně a části Kobylis v pondělí a ve čtvrtek, ve
zbytku Kobylis a v Libni v úterý a v pátek. Popelnice u rodinných
domků vysypáváme podle dohody jednou týdně, v Čimicích
a Bohnicích ve středu, v Ďáblicích v pátek. Pokud má někdo pocit, že
by se popelnice měly u jeho domu vysypávat častěji, měl by se obrátit
na majitele domu a ten se s námi může na změně dohodnout.
Problémem je často také nedostatečné množství nebo
nedostatečná velikost popelnic. Kdo určuje, kolik a jak velkých
popelnic k domu připadá?
To je opět věcí majitele domu. Pokud tedy někomu nevyhovuje
počet nebo velikost nádob, měl by se obrátit na majitele a ten si u nás
může objednat vysypávání dalších popelnic nebo kontejnerů.

Podle celoměstských pravidel je minimem čtyři až sedm litrů na
obyvatele a den, záleží na typu zástavby. V případě, že se opakovaně
odpadky do popelnic nevejdou, tak se i my snažíme kontaktovat
majitele domů, ale protože nemáme právo majiteli přikoupení dalších
popelnic přikazovat, záleží opravdu na něm.
Kolik popelnic na území Prahy 8 pravidelně
vysypáváte?
To číslo je dost vysoké − celkově se staráme
na území Prahy 8 o 1200 velkých kontejnerů,
které jsou především na sídlištích. Větších
popelnic, takových těch plastových s kolečky,
je v osmém obvodu 1830 a nejvíc zůstává stále
klasických, plechových popelnic − těch je v naší městské části 2300.
Mnozí obyvatelé Prahy 8 možná ani netuší, kde vlastně jejich
odpadky končí. Je tím cílovým místem malešická spalovna?
Kde odpad končí, to určují v celé Praze Pražské služby jako
správce celoměstského systému svozu komunálního odpadu.
V současné době vozíme odpad na dvě místa. Odpad z menších
vozů, které zajišťují vnitřní oblasti sídlišť a starší zástavbu, tedy
například Karlín, končí ve spalovně komunálního odpadu
v Malešicích, zbytek vozíme na městskou skládku v Ďáblicích.
Před lety bylo obvyklé, že se popelnice vysypávaly v brzkých ran−
ních hodinách, popeláři často budili obyvatele. Nyní se
popelářské vozy proplétají ulicemi většinou dopoledne, což někdy
v menších uličkách brnká na nervy řidičům. Kdo rozhoduje
o tom, kdy se popelnice vysypávají?
Základní určení je opět záležitostí Pražských služeb. Vzhledem
k protihlukovým předpisům nesmíme odvážet odpadky před šestou
hodinou ranní.
Pokračování na straně 2
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Na přeplněné popelnice si stěžujte majiteli domu
Dokončení ze strany 1
ZÁJEM O TŘÍDĚNÍ ODPADU ROSTE
Kromě klasických popelnic mohou
obyvatelé využívat také kontejnery pro
tříděný odpad. Na kolika místech tyto
kontejnery v Praze 8 jsou?
V současné době máme stanoviště na
tříděný odpad v Praze 8 na 297 místech.
Na všech těchto stanovištích jsou při−
tom rozmístěny kontejnery na papír, na
sklo a na plasty.

zvané Tetrapak obaly. Už si jich oby−
vatelé Prahy 8 začínají všímat?
Tyto nádoby jsou součástí experimentu,
který probíhá v rámci celé Prahy. V Praze
8 máme v současné době rozmístěno 90
těchto speciálních kontejnerů, které jsou
náležitě označeny.

Novinkou poslední doby jsou také
speciální nádoby na krabice od džusů
nebo od mléka, tedy nádoby na tak−

SBĚRNÝ DVŮR SE MOžNÁ
BUDE MUSET STĚHOVAT

Specialitou v oblasti Prahy 8 je také
takzvaný sběrný dvůr, který provozujete
ve Voctářově ulici. Jaký je o něj zájem?
Sběrný dvůr ve Voctářově ulici má
v rámci Prahy výjimečné postavení. Za
prvé je to historicky první sběrný dvůr,
který v Praze vznikl, navíc je umístěn re−
lativně v centru města. Zájem o služby
sběrného dvora dlouhodobě roste, a to asi
o dvacet procent ročně. V některých
dnech se už sběrný dvůr ve Voctářově
ulici dostává na hranu své kapacity, což
nás samozřejmě těší.

Přibudou letos další stanoviště?
Už nyní je rozhodnuto o tom, že letos
přibude minimálně šest stanovišť. Dá se
očekávat, že v průběhu roku toto číslo
ještě vzroste. Navíc chystáme rozšiřování
stávajících míst a také tato místa chceme
častěji obsluhovat. Pokud bychom totiž
výrazně rozšiřovali pouze počet stano−
višť, znamenalo by to úbytek parkovacích
míst, což by asi mnohé řidiče nepotěšilo.
Jak často se staráte o tato stanoviště?
V tomto směru se řídíme aktuální potře−
bou, která se u jednotlivých druhů
odpadu mění. Rozdíly jsou i v průběhu
roku. Nejrychleji se plní kontejnery na
papír a plast, více přitom obyvatelé tyto
kontejnery využívají v létě. Naši zaměst−
nanci kontrolují stav jednotlivých
stanovišť pravidelně dvakrát týdně.

by být zmenšený. Zpočátku se v těchto
speciálních nádobách objevovalo více
nečistot, než samotných obalů, ale situace
se výrazně lepší.

Využívají už obyvatelé tyto nové kon−
tejnery?
Aby měl sběr těchto nápojových obalů
smysl, musí obyvatelé dodržovat některá
pravidla. Je třeba, aby obal byl nejen
prázdný, ale navíc nesmí být vlhký a měl

Kolik lidí do sběrného dvora ve
Voctářově ulice přichází?
Od roku 1997, kdy tento sběrný dvůr
vznikl, využilo jeho služeb už 45 tisíc
lidí. Z toho bylo asi 17 a půl tisíc oby−
vatel Prahy 8. Za těch sedm let jsme
vybrali sedm tisíc tun odpadu, mezi ním
převažuje odpad stavební. Zajímavé je,
že nejvíc zákazníků přichází v pondělí
a v sobotu.
Sběrný dvůr stojí na pozemcích, které by
podle urbanistických studií měly být
v budoucnu zastavěny...
Je to tak, z tohoto důvodu se o další
osud sběrného dvora ve Voctářově ulici

Palmovka, Kobylisy a Florenc patří mezi
nejpoužívanější stanice pražského metra
Tři stanice metra na území Prahy 8 patří
mezi nejvyužívanější stanice v rámci
celého systému pražského metra.
Potvrzují to detailní výsledky velkého
přepravního průzkumu, který provedl
Dopravní podnik.
Ve stanici Palmovka podle průzkumu
každý den nastupuje skoro 33 tisíc cestu−
jících, v Kobylisích 34 tisíc cestujících a na
Florenci nastoupí do vlaků metra každý den
dokonce 39 tisíc lidí (z toho dvě třetiny
použijí trasu C, zbytek využije trasu B).
Dalších více než osmdesát tisíc lidí na
Florenci každý den přestupuje − o něco více
lidí přitom přechází z „béčka“ na „céčko“.
Z jistou nadsázkou by se dalo říci, že jen
stanicí Florenc projde každý den víc lidí,
než kolik jich bydlí v průměrném českém
Ve stanici Kobylisy denně do metra
krajském městě. Praha 8 má ale zastoupení
nastoupí průměrně 34 tisíce lidí.
i na druhém konci žebříčku − stanice
Invalidovna je druhou nejméně využívanou stanicí v rámci celé sítě metra. Každý den tu nastupují pouze necelé tři tisícov−
ky cestujících. Z pohledu celé sítě metra nastupuje nejvíc lidí na stanici Dejvická (více než 66 tisíc denně), na posledním
místě je s dvěma a půl tisíci nastupujících stanice Kolbenova.
Další podrobnosti a zajímavosti o využití pražského metra (se zaměřením na stanice v Praze 8) přineseme v některém
z příštích čísel Osmičky.
−roa−

Metro na Proseku
− první kilometr tunelů
Výstavba metra z Ládví do Letňan postupuje přesně
podle harmonogramu a v závěru února Metrostav
oslavil malé jubileum − vyhloubení prvního kilo−
metru dvojkolejných tunelů. „Metro se dělá celkem
ze čtyř stran. Razí se od stanice Ládví ke stanici,
která dnes už má oficiální název Střížkov a spo−
lečnost Subterra jde opačně směrem od Střížkova
k Ládví.
My dále hloubíme úsek mezi stanicí Prosek, říkalo se
jí původně Prosek II., směrem k Letňanům,“ vysvětluje
mluvčí Metrostavu František Polák a pokračuje: „Ražba
se dělá prakticky z půlky trasy. Tam jsme si udělali přís−
tupovou štolu a odtud postupujeme oběma směry.
Dohromady jsme prorazili už jeden kilometr tunelů,
takže na trase už je něco vidět.“
Na Proseku jsou téměř hotovy všechny přeložky
Stanice metra Prosek II. (vizualizace). inženýrských sítí a v nejbližších dnech se začnou dělat
vlastní konstrukce obou stanic. Na starosti je mají
Metrostav a Skanska. Práce pokračují také u letňanského výstaviště, kde je
prakticky hotová 600 metrů dlouhá jáma. „V ní bude jednak stanice a kousek
směrem zpátky do Prahy tam budou i hloubené tunely. Nad budoucím metrem
jsou v těch místech jen malá podloží a razit se tam nedá,“ řekl Osmičce Polák.
Velkou hromadu hlíny, takzvanou mezideponii na Klíčově Metrostav částečně
použije ke zpětným zásypům. „V části výstavby metra se dělají hloubené tune−
ly, to znamená, že se vyhrabe díra v zemi, tam se udělá konstrukce a pak se to
zpátky zasype. Zbytek se bude odvážet na skládky v okolí Prahy,“ dodal
mluvčí Metrostavu.
−roa−

IPODEC − ČISTÉ MĚSTO −

ZÁKLADNÍ FAKTA
Společnost IPODEC−ČISTÉ MĚSTO byla založena v roce 1991.
V současné době patří většina společnosti dánské firmě Marius
Pedersen, 43 procent akcií patří městské části Praha 8. Společnost
je od roku 2001 součástí jedné ze světově nejvýznamnějších skupin
ve sběru a zpracovávání odpadu a čištění měst
VEOLIA ENVIRONNEMENT.
Společnost IPODEC−ČISTÉ MĚSTO
zajišťuje v celé Praze 8 odvoz ko−
munálního směsného odpadu. Kromě
toho firma zajišťuje úklid komunikací
(včetně zimní údržby) a také provozuje sběrný dvůr ve Voctářově ulici.
Pokud jde o komunální odpad, firma se stará o 1200 velkých kontej−
nerů a více než čtyři tisíce popelnic. Obyvatelé Prahy 8 za rok vyproduku−
jí 20 tisíc tun odpadu, dalších 1500 tun papíru, 600 tun plastů a 700 tun
skla končí každoročně v kontejnerech na tříděný odpad. Odvoz odpadu
zajišťuje dvanáct „popelářských“ vozů, zaměstnanci společnosti najezdí
v Praze 8 každý rok při odvozu odpadu kolem 200 tisíc kilometrů.
Společnost IPODEC−ČISTÉ MĚSTO sídlí
v Bešťákově ulici v Ďáblicích. Případné
dotazy, stížnosti nebo žádosti o změny
v odvážení směsného odpadu je možné
uplatnit v sídle firmy nebo na e−mailové
adrese ipodec@ipodec.cz. Informace o spo−
lečnosti (včetně elektronického formuláře
pro vaše náměty nebo připomínky) najdete
i na internetu − www.ipodec.cz.

poněkud obáváme. Je to samozřejmě pro−
blém. My se snažíme hledat místo, kde
bychom mohli otevřít nový sběrný dvůr,
ale není to jednoduché. Současná poloha
je totiž pro tento účel v podstatě ideální.
Máte už vytipovány konkrétní nové
lokality?
Zvažujeme několik míst, ale bohužel
na území Prahy 8 v podstatě žádná

vhodná místa nejsou, takže je možné, že
výhledově nahradíme sběrný dvůr ve
Voctářově ulici novým zařízením mimo
Prahu 8. Společně s radnicí Prahy 8 se
snažíme najít místo, které bude co
nejblíže. A také se společně snažíme
zajistit, aby současný dvůr ve Voctářově
ulici fungoval co nejdéle.
−pkl−

Oprava karlínského
divadla začala
Před několika dny vstoupili do budovy Hudebního divadla v Karlíně dělní−
ci. Stalo se tak poprvé od povodní v roce 2002 a sdružení dodavatelů
Metrostav − Skanska tím oficiálně zahájilo náročnou rekonstrukci his−
torické budovy.
Definitivní rozhodnutí o opravě divadla padlo začátkem února, když Magistrát
odsouhlasil podpis smlouvy na opravu za 630 milionů korun. Rekonstrukce je díky
úpravám projektu zhruba o 200 milionů korun levnější, než se původně předpoklá−
dalo. „Nebude se opravovat administrativní budova, což bylo součástí původního
projektu,“ uvedl radní Igor Němec. Zázemí divadla tak zůstane v historické budově
a bude skromnější. Co bude v místě, kde měla vyrůst prosklená moderní budova
podobná Nové Scéně Národního divadla, dnes není jasné. Mluvčí Metrostavu
František Polák říká: „My ty informace zatím nemáme, nové projekty se teprve
dokončují a okolí divadla dostane svoji přesnou tvář ke konci prvního čtvrtletí toho−
to roku.“ Většinovým dodavatelem oprav je Metrostav. „My jsme staveniště převza−
li v polovině února, to je takový oficiální akt, kterým pro nás stavba začíná. Už tam
máme lidi, v současné době odstrojujeme divadlo a začínáme práce. Je tam řada
památkových prvků a ty se musí sej−
mout, uložit a opravit v restaurátorských
dílnách,“ informoval Polák. Příslušná
divize Metrostavu rekonstruovala už
Lichtenštejnský nebo Nostický palác.
Samotné opravě divadla bude před−
cházet bourání objektů mezi divadlem
a železničním viaduktem. Potom dělníci
obnoví historickou budovu, do které
bude umístěna nová divadelní technika. Mluvčí Metrostavu Polák upřesňuje: „První
pohled na karlínské divadlo zvenčí se po opravě příliš lišit nebude, jen bude všech−
no nové. Velké změny ale proběhnou v technologickém zázemí a divák je ocení až
při samotném představení. Hudební divadlo v Karlíně se, obrazně řečeno, dostane
na úroveň divadla 21. století.“ O budoucí barvě divadla není podle Poláka ještě
rozhodnuto a v těchto dnech probíhají intenzivní jednání s památkáři.
Nedávno opravené Křižíkovy ulice se opravy hudebního divadla nijak nedotknou
a omezena nebude ani doprava na autobusovém nádraží na Florenci. „My jsme zvyk−
lí takovéhle domy opravovat zevnitř a oprava by se zvenku výrazně projevit neměla.
Nemůžeme si to ani dovolit, opravy totiž probíhají v centru města,“ dodal Polák.
Přípravy rekonstrukce karlínského divadla zdržely potíže se soutěží. Jeden z ne−
úspěšných účastníků se odvolal a stížnost prošetřoval dokonce antimonopolní úřad.
Vedení města tak mohlo vyhlásit vítěze tendru teprve začátkem ledna. V letošním
rozpočtu má magistrát na opravu scény vyčleněno téměř 520 miliónů korun. −vlk−

Finalista soutěže Česko hledá
SuperStar bydlí v Praze 8
Jedním z finalistů populární soutěže Česko hledá
SuperStar se stal Michal Hudček, který již řadu let
žije na bohnickém
sídlišti. Porotu a hlavně diváky oslnil
písní Save me od skupiny Queen.
S muzikou přišel do styku záhy, a tak
ho můžete najít na stránkách lidové
školy umění mezi nejlepšími hráči na
akordeon. Tento nástroj se s ním táhl
celou „základku“, po ní skončil na kon−
zervatoři, stále s akordeonem na krku.
Mezi oblíbené skupiny Michala Hud−
čeka patří skupiny U2 a Queen.
Foto: Fanklub Michal Hudček
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Chcete kočičku? Navštivte jejich
záchytné středisko v Bohnicích!
Navštívit bohnické Záchytné středisko pro opuštěné a léčebné
kočky (obecně prospěšná společnost), je krásná procházka pro
celou rodinu. Málokdo ví, že areál psychiatrické léčebny, kde je
středisko umístěno, byl vybudován právě před sto lety. Je to volně
přístupný rozlehlý park plný vzácných stromů, keřů, upravených
trávníků, cest a cestiček, spojujících desítky pavilonů se správními
budovami, obytnými vilami pro personál a stavbami, z nichž se
každá honosí neopakovatelnou architekturou. Každý si tu může
v dokonalé oáze ticha a pokoje přijít na své, a to jen několik kroků
od shonu bohnického panelového sídliště.
Díky pochopení ředitelství léčebny vzniklo před více než 10 lety
středisko pro přemnožené kočky z areálu a kočky pacientů. Po
dlouhou dobu mělo své útočiště v suterénu pavilonu č. 10. Ten se
ovšem bude rekonstruovat, a tak se středisko muselo během roku
2004 vystěhovat. Hrozilo, že mnohaleté úsilí přijde nazmar. Ale vše
dobře dopadlo. Od loňského července je opět v provozu. Vedení
léčebny nabídlo vhodný objekt v hospodářské části areálu a tak
Dagmar Šeberové, která je duší i motorem střediska, nezbylo než se
pustit do náročných rekonstrukčních prací, aby stavba odpovídala

všem hygienickým, bezpečnostním i veterinárním předpisům.
V první řadě se o zdar projektu zasloužila léčebna, finančně
přispěl Magistrát hl. m. Prahy, instituce i občané. Ještě není vše
splaceno, ale kočky mají od 1. 7. 2004 zase svoji pravidelnou
dávku potravy, klid, žijí v čistotě a teple, je pro ně zajištěn
veterinární dohled, ochranná vakcinace i kastrace.
Přesto jim ale chybí to hlavní − člověk, který by si je vzal domů,
staral se o ně. Člověk, kterého by kočky milovaly a který by
miloval je. Že soužití kočky s člověkem, zvláště ve městech,
prospívá oběma stranám, je už
dnes zcela zřejmé. Kočka je
právě ten zvířecí druh, který je
pro svoji nenáročnost na pros−
tor i čas a pro své příznivé
hygienické návyky k soužití
vají navždy,“ dodává Šeberová.
předurčen. „Výzkumy dokazu−
Proto patří dík všem, kteří
jí, že lidé, kteří žijí s kočkami,
jakkoli přispěli a přispívají na
jsou klidnější, spokojenější,
neustálé zlepšování životních
jsou méně náchylní k něk−
podmínek „obyvatel“ střediska
terým nemocem. Padl
a na dostavbu výběhů. Dík patří
mýtus o tom, že kočičí
i potenciálním přispěvatelům,
nemoci jsou přenosné
neboť dluh není zdaleka ještě
na člověka. Pohlazení
splacen. A vy, kteří se zajímáte
sametové kočičí srsti
o problematiku opuštěných zvířat,
Při návštěvě záchytného
dokáže člověka uklid−
nebo se chcete potěšit pohledem
střediska pro opuštěné kočky
nit, zahnat chmury a po−
na spokojené kočky, ale hlavně
v areálu bohnické
těšit tam, kde slova nes−
vy, kteří se rozhodnete přivést si
léčebny na vás čeká
tačí,“ říká Šeberová.
domů čtyřnohého kamaráda a no−
i příjemná procházka parkem.
Mít „svého člověka“
vého člena rodiny − přijďte, jste
však není dopřáno každé kočce. „Každoročně nacházejí tisíce srdečně vítáni! Velmi rádi přivítáme i vás, kteří můžete nabídnout
koček smrt pod koly aut. Mnoho jiných ztratí z důvodu úmrtí, fyzickou pomoc při dostavbě střediska, při úklidu, krmení a celkové
stěhování, nezodpovědnosti nebo krutosti majitele svůj péči o kočky. Šikovných a ochotných rukou schopných i pohladit
domov. Jsou nuceny žít na ulici, kde trpí hladem, nemocemi, není nikdy dost…
chladem, přemnožením a jsou vystaveny netečnosti a surovosti
Kde nás najdete?
některých lidí. Za dobu naší činnosti se nám podařilo najít
Psychiatrická léčebna Bohnice,
nový domov a vlídnou náruč pro více než 560 koček. To jistě
Praha 8, Ústavní 91, areál Socioterapeutické farmy
není málo, ale přesto počet našich chovanců neklesá. Stává se,
Kontaktní osoba:
že jsou kočky odhazovány třeba i s koťaty v areálu léčebny
Siesta ve výběhu.
Dagmar Šeberová − 603 947 295, číslo účtu: 0209842399/0800
jako nepotřebná a přebytečná věc. Některé z nich u nás zůstá−

Rozmístění kontejnerů
na velkoobjemový odpad

Burešova
6. 4., 11. 5., 15. 6.

Havlínova − Pohnertova
7. 4., 12. 5., 16. 6.

Petra Bezruče − U Pískovny
31. 3., 5. 5., 9. 6.

Kurkova
13. 4., 18. 5., 22. 6.

Libišská (parkoviště)
14. 4., 19. 5., 23. 6.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou
7. 4., 12. 5., 16. 6.
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Šiškova
20. 4., 25. 5., 29. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Drahorádova
14. 4., 19. 5., 23. 6.

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobje−
mové 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.

Pakoměřická − Březiněveská
23. 3., 27. 4., 1. 6.

Gdaňská
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Lindavská
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Na Pecích − Chaberská
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Hnězdenská (parkoviště)
31. 3., 5. 5., 9. 6.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Služská − Přemyšlenská
6. 4., 11. 5., 15. 6.

Mazurská (u trafostanice)
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Pod Vodárenskou věží − Společná
31. 3., 5. 5., 9. 6.

V Mezihoří
13. 4., 18. 5., 22. 6.

Řešovská (u Zelenohorské)
31. 3., 5. 5., 9. 6.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická)
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Jirsíkova − Malého
5. 4., 10. 5., 14. 6.

Nad Rokoskou
19. 4., 24. 5., 28. 6.

Kollárova
(mezi ul. Křižíkova − Pernerova)
12. 4., 17. 5., 21. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
22. 3., 26. 4., 31. 5.

Pobřežní − U Nádražní lávky
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Pernerova − Šaldova
22. 3., 26. 4., 31. 5.
Pobřežní − Thámova
29. 3., 3. 5., 7. 6.
Petra Slezáka − Urxova
5. 4., 10. 5., 14. 6.
Pernerova − Sovova
12. 4., 17. 5., 21. 6.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Kotlaska
(u mateřské školy)
22. 3., 26. 4., 31. 5.
Nekvasilova
(parkoviště za TJ)
29. 3., 3. 5., 7. 6.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
12. 4., 17. 5., 21. 6.
Na Vartě
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Kašparovo náměstí
22. 3., 26. 4., 31. 5.
Pod Labuťkou − Prosecká
29. 3., 3. 5., 7. 6.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
5. 4., 10. 5., 14. 6.

Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
6. 4., 11. 5., 15. 6.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
29. 3., 3. 5., 7. 6.

V Zahradách − Na Sypkém
13. 4., 18. 5., 22. 6.

Ke Stírce − Na Stírce
5. 4., 10. 5., 14. 6.

Braunerova − Konšelská
20. 4., 25. 5., 29. 6.

Kubišova − U Vlachovky
12. 4., 17. 5., 21. 6.
U Slovanky − Dolejškova
23. 3., 27. 4., 1. 6.

Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky)
23. 3., 27. 4., 1. 6.

Štěpničná (parkoviště)
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Nad Rokoskou (u školy)
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Davídkova
(u ul. Tanvaldská − parkoviště)
6. 4., 11. 5., 15. 6.

Nad Popelářkou
6. 4., 11. 5., 15. 6.

Třebenická
13. 4., 18. 5., 22. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
20. 4., 25. 5., 29. 6.
Modřínová
13. 4., 18. 5., 22. 6.
Kubíkova − u DD
20. 4., 25. 5., 29. 6.

Na Pěšinách − Pod Statky
20. 4., 25. 5., 29. 6.
Uzavřená
23. 3., 27. 4., 1. 6.
Trojská − Nad Trojou
7. 4., 12. 5., 16. 6.

Zhořelecká
(parkoviště)
7. 4., 12. 5., 16. 6.
V Nových Bohnicích
14. 4., 19. 5., 23. 6.
Dolákova − Hackerova
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Havránkova − Šimůnkova
23. 3., 27. 4., 1. 6.

Na Dlážděnce − U Sloupu
(parkoviště)
14. 4., 19. 5., 23. 6.

Šimůnkova
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Písečná − K Sadu
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Mlazická
14. 4., 19. 5., 23. 6.

Janečkova
6. 4., 11. 5., 15. 6.

Na Přesypu − Pod Přesypem
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Fořtova − Do Údolí
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Hlaváčova
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Třeboradická
31. 3., 5. 5., 9. 6.

Korycanská − K Ládví
24. 3., 28. 4., 2. 6.

K Mlýnu − Drahaňská
7. 4., 12. 5., 16. 6.

Křivenická
(u konečné BUS 152,181)
13. 4., 18. 5., 22. 6.
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
20. 4., 25. 5., 29. 6.
Pekařova
23. 3., 27. 4., 1. 6.
Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému v har−
monogramu. 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: info@ipodec.cz.
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Městská část Praha 8 pronajímá nebytové prostory
Bližší informace najdete na www.praha8.cz, odkaz Úřední deska nebo na adrese Na Košince 1, 180 48 Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 53 78.

U Nádražní Lávky 5/358
Nebytové prostory č. 501, výměra 368,49 m2
počet místností: 8 + WC
účel využití: služby
konec anonymní soutěže 17. března 2005.

Vítkova 5/286
Nebytové prostory č. 501, výměra 113,00 m2
počet místností: 6 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Vítkova 15/236
Nebytové prostory č. 502, výměra 82,37 m2
počet místností: 5 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Vítkova 24/154
Nebytové prostory č. 502, výměra 42,79 m2
počet místností: 2 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Pobřežní 48/29
Nebytové prostory č. 502, výměra 65,70 m2
počet místností: 4 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Čimická 61/780
Nebytové prostory č. 104, výměra 213,88 m2
počet místností: 6 + WC
účel využití: prodejna, služby
konec anonymní soutěže 17. března 2005.

Zenklova 27/576
Nebytové prostory č. 602, výměra 128,00 m2
počet místností: 8 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 17. března 2005.

Pernerova 13/294
Nebytové prostory č. 501, výměra 62,86 m2
počet místností: 3 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Sokolovská 66a/633
Nebytové prostory č. 501, výměra 224,68 m2
počet místností: 10 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

U Libeňského pivovaru 20/1943
Nebytové prostory č. 101, výměra 310,20 m2
počet místností: 8 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

U Libeňského pivovaru 30/1035
Nebytové prostory č. 601, výměra 67,71 m2
počet místností: 3 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Thámova 30/116
Nebytové prostory č. 502, výměra 91,37 m2
počet místností: 5 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 17. března 2005.

Prvního Pluku 10/169
Nebytové prostory č. 502, výměra 87,71 m2
počet místností: 4 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 17. března 2005.

Prvního Pluku 14/144
Nebytové prostory č. 503, výměra 103,91 m2
počet místností: 3 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Prvního Pluku 18/539
Nebytové prostory č. 502, výměra 103,34 m2
počet místností: 8 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 17. března 2005.

Křižíkova 99/83
Nebytové prostory č. 502, výměra 52,65 m2
počet místností: 4 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR
vyhlašuje
dle ustanovení §281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník),
ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu obecních nemovi−
tostí svěřených jí do správy Statutem Hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl.
m. Prahy č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut Hl. m. Prahy v platném znění,
a to:
administrativního objektu čp. 212 s pozemkem parc. č. 3643
(o výměře 646 m2), vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 17, 180 00 Praha 8
• minimální cena vyhlašovaná soutěží 16 458 330 Kč
• funkční využití území je smíšené městského jádra (SMJ);
• podmínky soutěže jsou uveřejněny na Úřední desce ÚMČ Praha 8
na adrese U Meteoru 6,180 48 Praha 8 a dále na adrese www.praha8.cz.
Podrobnější informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich zadávací dokumentací, obdrží zájemci u obchodního oddělení majetkového odboru (MO)
Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, ul. Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 57 70 (pí. Šolcová) nebo tel.: 222 80 57 56 (pí. Ing. Večerová).

Křižíkova 99/83
Nebytové prostory č. 501, výměra 42,02 m2
počet místností: 4 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 29. března 2005.

Více na www.praha8.cz
odkaz Úřední deska
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Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2005/2006 do 24 mateřských škol MČ Praha 8
Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zři−
zovatelem, Městskou částí Praha 8, v souladu
s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující
školní rok.
Podání žádostí k předškolnímu vzdělávání se
uskuteční v měsíci dubnu, a to každou středu 6., 13.,
20. a 27. dubna 2005 v ředitelnách mateřských škol
(pokud není stanoveno jinak) v hodinách uve−
dených u jednotlivých mateřských škol. Zákonní
zástupci s dětmi mohou navštívit mateřskou školu ve
dnech otevřených dveří. Informace o mateřských
školách MČ Praha 8 na www.praha8.cz .
Zákonní zástupci při podání žádostí předloží
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijí−
mají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
1. Mateřská škola a Speciální mateřská škola
pro děti zdravotně oslabené, Praha 8, Kory−
canská 14
adresa: Korycanská 14/ čp. 395, 181 00 Praha 81
− Čimice
telefon/fax: 233 55 31 34
e−mail: j.kotrbova@volny.cz;
http:// www.sweb.cz/mskorycanska
podání žádostí: od 13.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: od 29. 3. do 31. 3. 2005 od
9.30 do 10.30 a od 15.00 do 17.00 hodin
odloučené pracoviště: Speciální MŠ pro děti
zdravotně oslabené, Korycanská 12
adresa: Korycanská 12/ čp. 394, 181 00 Praha 81
− Čimice • telefon/fax: 233 55 31 34
podání žádostí v MŠ Korycanská od 13.00 do
17.00 hodin
dny otevřených dveří: od 29. 3. do 31. 3. 2005 od
9.30 do 10.30 a od 15.00 do 17.00 hodin
v odloučeném pracovišti ve Speciální mateřské
škole, Korycanská 12.
2. Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3
adresa: Za Invalidovnou 3/ čp. 579, 186 00 Praha
86 − Karlín
telefon: 284 81 24 68; fax: 284 81 24 69
e−mail: msinvalidovna@quick.cz;
http:// www.club.cz/mts−invalidovna
podání žádostí: od 15.00 do 17.30 hodin
dny otevřených dveří: každou středu v dubnu od
8.00 do 16.00 hodin.
3. Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a
adresa: U Sluncové 10a/ čp. 135, 186 00 Praha 86
− Karlín
telefon: 266 31 18 64; fax: 266 31 00 79
e−mail: msusluncove@seznam.cz;
http:// www.sweb.cz/ms.usluncove
podání žádostí: od 14.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: denně v dubnu 2005 od
15.00 do 16.30 hodin.
4. Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182
adresa: Sokolovská 182/ čp. 513, 180 00 Praha 8
− Libeň • telefon: 284 82 25 96; telefon/fax: 284
82 95 34 • e−mail: sprachtova@quick.cz
podání žádostí: od 14.30 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: 8. 3. a 15. 3. 2005 od 8.00
do 10.00 a od 14.30 do 16.00 hodin.

5. Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
adresa: Kotlaska 3/ čp. 30, 180 00 Praha 8 − Libeň
telefon: 284 82 38 23
e−mail: ms.kotlaska@seznam.cz
podání žádostí: od 15.00 do 17.00 hodin
den otevřených dveří: 6. 4. 2005 od 8.00 do 10.00
a od 15.00 do 17.00 hodin.
6. Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2
adresa: Na Korábě 2/ čp. 350, 180 00 Praha 8 − Libeň
telefon/fax: 283 84 28 09
e−mail: mskorab@cmail.cz;
http:// www.msnakorabe.cz
podání žádostí: od 15.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: 23. a 30. 3. 2005 od 15.00
do 17.00 hodin.
odloučené pracoviště: Mateřská škola Lindne−
rova 1
adresa: Lindnerova 1/ čp. 575, 180 00 Praha 8 − Libeň
telefon/fax: 284 84 20 26
podání žádostí v MŠ Na Korábě 2: od 15.00 do
17.00 hodin
dny otevřených dveří: 23. a 30. 3. 2005 od 15.00
do 17.00 hodin v odloučeném pracovišti v Ma−
teřské škole, Lindnerova 1.

12. Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2
adresa: Chabařovická 2/ čp. 1349, 182 00 Praha
82 − Kobylisy
telefon/fax: 286 88 28 16
e−mail: ms_chabarovicka@volny.cz
podání žádostí: od 14.00 do 17.00 hodin
den otevřených dveří: 30. 3. 2005 od 9.00 do
17.00 hodin
Každé úterý v březnu a dubnu od 15.00 do 16.00
hodin mají rodiče s dětmi možnost si pohrát v jed−
notlivých třídách.
13. Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4
adresa: Na Přesypu 4/ čp. 441, 182 00 Praha 82 −
Troja
telefon/fax: 284 68 45 17
e−mail: ms.napresypu@volny.cz
podání žádostí: od 13.00 do 17.00 hodin
den otevřených dveří: 30. 3. 2005 od 14.30 do
17.00 hodin.

e−mail MŠ: jirina.hruskova@zs−ln.cz
podání žádostí v MŠ: od 16.00 do 17.00 hodin
den otevřených dveří: 23. 3. 2005 od 15.00 do
17.00 hodin.
20. Mateřská škola U Školské zahrady 8
odloučené pracoviště Základní školy, Praha 8,
U Školské zahrady 4
adresa: U Školské zahrady 8/ čp. 486, 182 00
Praha 82 − Kobylisy
telefon/fax ZŠ: 284 68 03 67
e−mail ZŠ: zsuskolske@centrum.cz;
http://www.volny.cz/zsuskolske
telefon MŠ: 284 68 08 71
podání žádostí v MŠ: od 15.30 do 17.00 hodin.
21. Mateřská škola Drahorádova 2
odloučené pracoviště Základní školy Na Slovance,
Praha 8, Bedřichovská 1
adresa: Drahorádova 2/ čp. 530, 182 00 Praha 82
Speciální mateřská
škola Štíbrova.

7. Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
adresa: Na Pěšinách 13/ čp. 1720, 182 00 Praha
82 − Kobylisy
telefon/fax: 284 68 32 94
e−mail: mtspesiny.popkova@volny.cz
podání žádostí: od 14.00 do 16.30 hodin
dny otevřených dveří: od 29. 3. do 31. 3. 2005 od
15.00 do 16.45 hodin.
8. Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
adresa: Šiškova 2/ čp. 1223, 182 00 Praha 82 −
Kobylisy
telefon: 284 68 48 75
e−mail: mssiskova@quick.cz
podání žádostí: od 15.00 do 17.00 hodin
den otevřených dveří: 16. 3. 2005 od 9.00 do
11.30 a od 14.30 do 17.00 hodin.
9. Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1
adresa: Bojasova 1/ čp. 1242, 182 00 Praha 82 −
Kobylisy
telefon: 286 88 42 53; telefon/fax: 286 58 74 78
e−mail: ms.bojasova@worldonline.cz;
http:// mujweb.cz/www/msbojasova/
podání žádostí: od 15.30 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: od 14. 3. do 18. 3. 2005 od
15.00 do 17.00 hodin.
10. Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13
adresa: Šimůnkova 13/ čp. 1599, 182 00 Praha 82
− Kobylisy
telefon/fax: 286 58 52 64
e−mail: ms.s@email.cz; http:// ms.kbx.cz
podání žádostí: od 16.00 do 17.00 hodin
seznámení s mateřskou školou a informace:
každé úterý do konce května 2005 od 10.00 do
11.00 hodin v Mateřském centru, Šimůnkova 13.
11. Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1
adresa: Štěpničná 1/ čp. 1964, 182 00 Praha 82 −
Libeň
telefon: 286 58 95 18; fax: 286 58 77 59
e−mail: ms.stepnicna@quick.cz
podání žádostí v 1. třídě: od 16.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: celý duben od 7.30 do
17.00 hodin.

14. Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20
adresa: Klíčanská 20/ čp. 1677, 182 00 Praha 82 −
Kobylisy
telefon: 284 68 46 71; telefon/fax: 284 69 36 56
e−mail: ms.klicanska@quick.cz
podání žádostí v přízemí: od 15.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: od 7. 3. do 11. 3. 2005
v době od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00 hodin.

− Střížkov
telefon/fax ZŠ: 286 58 97 18
e−mail ZŠ: slovanka@thundernet.cz;
http:// www.zs−slovanka.thundernet.cz
telefon/fax MŠ: 286 58 70 26
podání žádostí v MŠ: od 15.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: 23. 3. a 30. 3. 2005 od
15.00 do 17.00 hodin.

15. Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2
adresa: Lešenská 2/ čp. 548, 181 00 Praha 81 − Troja
telefon: 233 11 33 41 − 5, fax: 233 11 33 47
e−mail: helena.ondrackova@worldonline.cz
podání žádostí: od 15.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: 16. 3., 23. 3. a 30. 3. 2005
od 15.30 do 16.30 hodin.

22. Mateřská škola Ústavní 16
odloučené pracoviště Základní školy Ústavní,
Praha 8, Hlivická 1
adresa: Ústavní 16/ čp. 414, 181 00 Praha 81 −
Bohnice
telefon/fax ZŠ: 233 55 02 82
e−mail ZŠ: zshliv@bohem−net.cz;
http:// www.zs−ustavni.cz
telefon/fax MŠ: 233 55 05 24
e−mail MŠ: msustavni@seznam.cz
podání žádostí v MŠ: od 15.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: každou středu v dubnu
v době podání žádostí.

16. Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32
adresa: Poznaňská 32/ čp. 462, 181 00 Praha 81 −
Bohnice
telefon: 233 55 02 93
e−mail: mspoznanska@quick.cz
podání žádostí: od 15.30 do 17.00 hodin
den otevřených dveří: 23. 3. 2005 od 9.00 do
16.00 hodin.
17. Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8
adresa: Řešovská 8/ čp. 490, 181 00 Praha 81 −
Bohnice
telefon: 233 55 39 09
e−mail: msresovska@volny.cz;
http://msresovska.host−it.cz
podání žádostí: od 15.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: v době podání žádostí.
18. Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6
adresa: Libčická 6/ čp. 398, 181 00 Praha 81 − Čimice
telefon/fax: 233 55 92 58
e−mail: mslibcicka@quick.cz;
http:// www.carka.cz/mslibcicka
podání žádostí: od 15.00 do 18.00 hodin
dny otevřených dveří: od 14. 3. do 25. 3. 2005 od
9.30 do 11.30 a od 15.00 do 16.00 hodin.

Mateřská škola Šiškova.

19. Mateřská škola Lyčkovo náměstí 6
součást Základní školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
adresa: Lyčkovo náměstí 6/ čp. 460, 186 00 Praha
86 − Karlín
telefon ZŠ: 221 77 96 71; fax ZŠ: 221 77 96 72
e−mail ZŠ: skola@zs−ln.cz; reditel@zs−ln.cz
http:// www.zs−ln.cz
telefon/fax MŠ: 221 77 96 74

23. Mateřská škola Dolákova 3
odloučené pracoviště Základní školy, Praha 8,
Dolákova 1
adresa: Dolákova 3/ čp. 598, 181 00 Praha 81 −
Bohnice
telefon/fax ZŠ: 233 55 47 20
e−mail ZŠ: info@dolakova.cz;
http:// www.volweb.cz/dolakova
telefon/fax MŠ: 233 55 25 78
e−mail MŠ: msdolakova@volny.cz;
variel@dolakova.cz
podání žádostí v 1. oddělení MŠ: od 16.00 do
17.30 hodin
dny otevřených dveří: každou středu v dubnu
v době od 15.00 do 17.30 hodin.
24. Mateřská škola Krynická 2
odloučené pracoviště Základní školy Mazurská,
Praha 8, Svídnická 1a
adresa: Krynická 2/ čp. 490, 181 00 Praha 81 − Troja
telefon/fax ZŠ: 233 55 42 80
e−mail ZŠ: mazurska@centrum.cz;
http:// www.mazurska.iol.cz
telefon MŠ: 233 55 66 92
e−mail: ms.krynicka@post.cz
podání žádostí v MŠ: od 13.00 do 17.00 hodin
dny otevřených dveří: každou středu v dubnu
v době podání žádostí.
ÚMČ Praha 8, Odbor školství
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Známá místa pod sněhem
vypadají zcela jinak…
Jen několikrát v roce zažije Praha pořádný příděl sněhu. V únoru
jsme si větší sněžení užili hned dvakrát. Zatímco silničáři i majitelé
domů horečně likvidovali sníh ze silnic a chodníků, reportér Osmičky
se s fotoaparátem vydal na procházku naší městskou částí. Takhle
tedy vypadají některá známá místa v Praze 8 v bílém...

Krátce
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRAHY 8
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených v roce 2004 a 2005 na
slavnostní Vítání občánků, které se uskuteční 25. a 26. dubna 2005
v Obřadní síni Libeňského zámku, 1. patro, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 −
Libeň. Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pra−
covníci oddělení nemohou získat informaci o narození dítěte. Prosíme proto rodiče,
kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků se svými dětmi,
aby se přihlásili do 31. března 2005 na Odboru školství, odd. kultury ÚMČ Praha 8,
sl. Zuzaně Láznové, tel.: 283 09 04 25, e−mail: zuzana.laznova@p8.mepnet.cz. −zl−
ZÁPIS DĚTÍ DO SPMŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006
Speciální mateřská škola Praha 8, Štíbrova 1691, provádí zápis dětí se
zdravotním postižením a zdravotním oslabením. Informace na tel./fax.: 284
68 49 68, e−mail: sps.stibrova@zris.mepnet.cz, www.stibrova.cz. Den otevře−
ných dveří se koná 5. dubna 2005 od 13.00 do 17.00 hodin. Speciálně pedago−
gické centrum Dítě při SpMŠ poskytuje poradenství v oboru speciální pedagogiky
a psychologie dětem s postižením i jejich rodinám, učitelům základních a mateř−
ských škol, které integrují dítě s postižením. Informace na tel.: 284 68 89 41. −mh−

Libeňský zámečeků.

Poslanec organizuje otevřená
setkání se stínovými ministry
Karlínské náměstí s kostelem svatého Cyrila a Metoděje.

Sníh dokáže proměnit některá místa k nepoz−
nání − poznáváte například na tomto snímku
lavičky v Kaizlových sadech?

Konečná stanice metra Ládví si pořádnou sněhovou nadílku
užívá v letošní sezóně vůbec poprvé.

Sníh dokáže navodit idylu i uprostřed sídliště −
jako třeba v Bohnicích.

Poslanec Parlamentu České re−
publiky Zbyněk Novotný rozšířil
své aktivity i o pořádání otevře−
ných setkání se stínovými ministry
Občanské demokratické strany na
území Prahy 8. „Lidé se anonymně
mohou ptát i na věci, které souvisí
s osmou městskou částí. Koncem
března například na budoucnost
rozvoje soukromého podnikání“. říká
poslanec.
Co bylo impulsem k myšlence začít
pořádat tyto semináře?
Velice často se setkávám s občany,
kteří se zajímají o činnost politiků
a kladou mi různé dotazy, které je zají−
mají nebo trápí. Otázky se docela často
opakují nebo jsou podobné. Přestože má
každý občan možnost navštívit mne
v poslanecké kanceláři, rozhodl jsem se
pro oslovení většího počtu lidí. Ono
totiž právě toto fórum často uvolní
atmosféru a umožní všem návštěvníkům
anonymně klást dotazy. To bylo asi
hlavním motivem, proč jsem se rozhodl
organizovat pravidelná měsíční setkání
se spoluobčany a zaměřit každý z těchto
seminářů na jiné téma. Mými hosty, kteří
se budou na setkáních pravidelně objevo−
vat, budou kolegové ze sněmovny, přede−
vším stínoví ministři ODS. Ti budou
prezentovat záměry ODS v dané
problematice. To ale neznamená, že
návštěvníci nemohou klást jiné dotazy,
které je zajímají.
Prvního semináře se spolu s Vámi
účastnil stínový ministr spravedlnosti
Jiří Pospíšil. Jak setkání proběhlo?
Máte pravdu, jako první jsem zvolil
téma z resortu spravedlnosti. Příjemně
mne překvapil velký zájem o tuto
problematiku, o čemž svědčí počet
návštěvníků. Já jsem seznámil přítomné

Poslance a stínového ministra spra−
vedlnosti Jiřího Pospíšila se občané
mohli zeptat na jakékoli problémy sou−
visející s českou justicí.

s aktuálními body a problémy pro−
bíranými v poslanecké sněmovně
a kolega Pospíšil představil Modrou
šanci pro spravedlnost, tedy návrhy
ODS pro tuto oblast.
Jaké další setkání plánujete?
Druhé z řady setkání se uskuteční 31.
března 2005 od 18.00 hodin opět v di−
vadle Jiskra v Klapkově ulici v Praze 8.
Tentokrát bude téma průmysl a obchod
a hostem setkání bude Martin Říman.
Určitě se dotkneme i témat, jakými jsou
regulace podnikání, hospodářská soutěž
nebo zahraniční investice, představení
Modré šance pro podnikání a další.
Kde mohou případní zájemci najít
informace o setkáních?
Semináře budou pořádány každý měsíc
a pozvánky na tato setkání je možné najít
například na mých osobních stránkách
www.zbyneknovotny.cz.
−pkl−

Poslanec PČR za ČSSD Miloš Máša oznamuje
otevření poslanecké kanceláře na území MČ
Praha 8, Prvního Pluku 4, Praha 8 − Karlín. Kontakt, případně sjed−
nání schůzky je možné na e−mailu: masam@psp.cz.

Oznámení
Invalidovna.

Lyčkovo náměstí s majestátní budovou základní školy.

domácí chladničky a mrazáky
živnostenské chlazení
průmyslové chlazení
výrobníky ledu, sodové vody apod.
prodej a montáž gastronomických
zažízení

vedení účetnictví
zpracování mezd a personální agendy
přiznání ke všem druhům daní
účetní poradenství
Marta a Zdeněk Lazarovi
Kubíkova 1180
Praha 8 − Kobylisy
tel.: 286 59 29 80, 606 49 49 16
e−mail: lazar.zdenek@volny.cz
Již deset let poskytujeme účetní služby
ke spokojenosti našich klientů.

(Placená inzerce)

•
•
•
•
•

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Opravy chladicích a mrazicích
zařízení všeho druhu

•
•
•
•

(Placená inzerce)

Servis chlazení
Martin Havlíček
603 274 704 − 283 920 573
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Setkání se zraněným. Jak postupovat?

Krátce

První kontakt s postiženým je vždy slovní − zeptáme se co a kde ho bolí. Je nutné
se zeptat, zda nemá bolesti za krkem nebo v zádech a vyzváním k pohybu končeti−
nami vyloučit možné poranění míchy. S poraněnými partiemi zbytečně nepohybu−
jeme, je vhodné vyžádat si spolupráci postiženého. Hodnotí se slovní odpovědi
postiženého, se kterým je potřeba celou dobu komunikovat, vysvětlit proč a jaké
úkony s ním budou prováděny. Jedná se o vyšetřování poslechem, kterým se dále
zjistí šelesty, ale i případné neúplné ucpání dýchacích cest. Pohledem se zjišťuje
nejen dýchání, ale hodnotí se i poloha postiženého, hodně může napovědět
výraz obličeje a jeho barva. Pohmatem se zjistí teplota kůže, možné
zlomeniny velkých kostí či nepřirozená hybnost orgánů. Je potře−
Začátkem února jednotka HZS Praha
ba vyšetřit celé tělo v pořadí hlava, krk, hrudník, břicho,
provedla násilný vstup do bytu v čin−
končetiny. Podsunutí ruky zachránce pod zrakem
žovním domě v Perne−
nepřístupné partie u postiženého při nemožnosti
rově ulici. Nale−
s ním manipulovat a její následná prohlídka může
zená nemohoucí
odhalit krvácení.
mladá žena byla
U postižených, kteří nereagují na oslovení,
předána do péče
zatřepání za rameno a mírný bolestivý podnět, je potřeba provést
přivolané záchranné
rychlou celkovou prohlídku, vyplývající z charakteru úrazového
služby. Případ byl pře−
děje. Pokud tak neleží, je nutné postiženého přetočit na záda −
dán policii.
je−li postižený na břiše, není možná správná kontrola dechu
a krevního oběhu. Kontrola dechu a oběhu krevního se zahajuje revizí dutiny ústní a jejím případným vyčištěním. Přítomnost
dechu se zjistí při záklonu hlavy poslechem u úst postiženého, pohledem na jeho hrudník a případně pohmatem − položením rukou
na hrudník a nadbřišek. Tep se zjišťuje na velkých tepnách, nejčastěji krčních. Měří se na tepnách, které jsou snadno přístupné
a které můžeme při pohmatu dobře přitlačit ke kosti. Nejčastěji je to tepna vřetenní, spánková, u těžkých zdravotních stavů tepny
krční a stehenní. Obvykle se měří 15 sekund. U dospělého zdravého člověka je normální klidová tepová frekvence 70−80 tepů za
minutu. Aby nedošlo ke zkreslení při měření počtu dechů u postiženého který je při vědomí, je vhodné odpoutat jeho pozornost
zdánlivým měřením tepu na zápěstí. Normální dechová frekvence je 12−15 dechů za minutu.
−vlk−

Dobrovolní hasiči
představili techniku
Členové Jednotky dobrovolných hasičů Prahy 8 se
v polovině února zúčastnili druhého Karlínského maso−
pustu. Spolu s dalšími bezpečnostními složkami tam
prezentovali svou techniku, kterou jsou schopni nasadit
v případě ohrožení. Konkrétně se jednalo o dva kusy T−815

6x6, Euro2, které o povodních evakuovaly občany Karlína
a jednotce se je podařilo získat. Dále velitelské vozidlo Ford
tranzit, vybavené záchranářskou a výpočetní technikou
a motorový člun pro osm osob. „Členové jednotky přivítali
možnost srovnání techniky a výměnu zkušeností a poznatků se
zástupci policie a Hasičského záchranného sboru hlavního
města Prahy. Celou tuto akci lze pokládat za velice zdařilou
a užitečnou“, řekl ředitel jednotky Luděk Hoznauer.
−vlk−

Tři písmena na pomoc
SOS − ta tři písmena znají všichni a vědí, že každý, kdo potřebuje pomoc,
je může použít a lidem kolem hned bude jasné, o co jde. Sdružení
obrany spotřebitelů České republiky má stejnou zkratku, ta tři písmena
se objevují i v pojmenování naší poradenské linky
SOS po telefonu (900 08 08 08).
Na internetovém serveru www.spotrebitele.info
najdete náš Svět spotřebitelů, který nabízí spoustu informací, které se Vám
mohou hodit. Od databáze spotřebitelských zkušeností, kam můžete vložit
svou negativní či pozitivní zku−
šenost, přes Kartotéku spotřebitel−
ských témat či Knihovnu spotřebi−
telských informací, které se dají
využít, pokud se chystáte nakupo−
vat, až po spotřebitelskou poradnu.
Do ní můžete zadat dotaz, který
Vám poradce do 10 dnů zdarma
zodpoví. Osobní poradna, kterou
provozujeme v Rytířské ulici v Pra−
ze 1, je také zdarma.
−ip−

Další část Křižíkovy ulice
projde rekonstrukcí
Technická správa komunikací bude po zimní
přestávce pokračovat v rekonstrukci Kři−
žíkovy ulice. Od poloviny března, pokud to
klimatické podmínky umožní, se rozběhne
oprava části od Karlínského náměstí směrem
k Invalidovně.
„Bude se jednat o celkovou rekonstrukci
vozovek s provedením sanací podloží, jehož
nedobrý stav po povodních ukazují průzkumné
sonary. Tyto předpoklady se potvrdily již při
první fázi opravy, od Florence po ulici Prvního
Pluku, kdy se po odkrytí povrchů objevily
kaverny až dva metry krychlové velké,“ uvedl
mluvčí TSK Tomáš Mrázek s tím, že práce by
měly být dokončeny přibližně v červenci
letošního roku.
−vlk−

ŠKOLCE BYLO DVACET LET
V milé a srdečné atmosféře proběhlo setkání bývalých i současných
zaměstnanců mateřské školy Na Pěšinách v Praze 8, konané u příležitosti
oslav dvaceti let zahájení provozu.
Školka fungovala od roku 1984 jako závodní. Investorem stavby byl
Chemopetrol. Celkovým provozovatelem byl závod Benzina T2 v Praze 8.
V roce 1990 byla předána Školské správě Praha 8. Nyní je samostatným
právním subjektem. Bylo nač vzpomínat. Fotografie a Kronika školy se staly
nejžádanějšími dokumenty a putovaly z ruky do ruky. Děkujeme kolektivu
mateřské školy a zejména paní ředitelce Libuši Popkové za zprostředkování
tohoto krásného setkání a přejeme jim, aby se škola i nadále těšila pověsti kva−
litního předškolního zařízení s vysokou úrovní výchovné práce.
Elvíra Borková, učitelka v. v.
PEVNOST
České centrum znakového jazyka připravilo pro zájemce o znakový jazyk
Kursy českého znakového jazyka. Více informací na www.pevnost.com,
tel./fax.: 266 00 63 90 nebo 728 58 68 57.
−pp−
VOLNÁ MYŠLENKA
Volná myšlenka ČR − humanistické a etické sdružení občanů bez vyznání,
klub Praha, zve na besedy pořádané v klubové místnosti, Revoluční 5 (zvýšené
přízemí vpravo), které se konají každé druhé úterý v měsíci až do května 2005
vždy od 17.00 hodin.
−rk−
BIODOMOV
V obchodním centru Krakov (sídliště Bohnice, u polikliniky) jsme pro
Vás otevřeli novou specializovanou prodejnu biopotravin, potravin pro
bezlepkovou dietu a alergiky − největší svého druhu na Praze 8.
Na své si ale přijdou i všichni ostatní, jejichž „zdravotním problémem“ je prostě
jenom mlsný jazýček. Prodejna Biodomov je otevřena každý všední den od 9.30 do
18.00 hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Doufáme, že se všem návštěvníkům
prodejna bude líbit a že v ní najdou vše, co potřebují.
−vmr−
NABÍDKA REKREACE
Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 10,
pořádá rekreace pro důchodce z Prahy 8.
Místo: Pension Kukla v Kuklíku u Nového Města na Moravě. Termín: 27. 8. −
3. 9. 2005. Stravování: Plná penze. Cena: 2 900 Kč včetně zálohy na autobus.
Místo: Pension Tavba, Kamenický Šenov. Termín: 9. 6. − 16. 6. 2005.
Stravování: Plná penze. Cena: 2 600 Kč včetně zálohy na autobus.
Místo: Pension Espero, Skokovy u Mnichova Hradiště. Termín: 15. 5. − 22. 5.
2005. Stravování: Plná penze. Cena: 2 700 Kč včetně zálohy na autobus.
Přihlášky přijímá sociální pracovnice pí. Nováková, v Domově s pečovatelskou
službou, Bulovka 10, každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin. Informace v uvedené
době, v úředních dnech na tel.: 283 84 12 22.
−soc−
NOVÁ ORGANIZACE SVAZU
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH NA PRAZE 8
Organizace vznikla po zániku Sdružení zdravotně postižených, při Svazu
tělesně postižených v ČR. Je organizací samostatnou, nezávislou a otevřenou
všem. Zajišťuje společné zájmy a potřeby tělesně postižených občanů, bez
ohledu na rozsah jejich postižení.
Členem svazu se může stát: Osoba tělesně postižená, způsobilá k právním
úkonům, osoba mladší 18 let v zastoupení zák. zástupce nebo právnická osoba.
Členům poskytujeme informace o pracovně právních předpisech, o aktuálních
nárocích sociálních dávek ze strany státu, o zajišťování pracovních dovedností,
o kompenzačních pomůckách, o klubové činnosti a o společenském a sportovním
vyžití. Pro zlepšení kontaktu se všemi členy uvádíme do činnosti Centrum denních
služeb při Městské organizaci STP v Praze 8, které sídlí v Klubu zdravotně
postižených, Nad Kotlaskou I/92. Tímto zveme všechny tělesně postižené spolu−
občany mezi nás!
−stp−
SNN INFORMUJE
SNN v ČR − Krajský výbor Praha upozorňuje sluchově postižené občany
a jejich přátele na zahájení činnosti Poradny pro nedoslýchavé občany Prahy 8.
Poradna je otevřena každé druhé a čtvrté úterý v měsíci vždy od 13.00 do
17.00 hodin na Karlínském náměstí 12. Sluchově postižení se zde mohou
seznámit se svými právy nebo změnami těchto práv, po stránce sociálně − právní
i zdravotní. Svaz touto cestou také děkuje panu Ing. J. Bělohlavovi, generální−
mu řediteli Metrostavu, za finanční dar pro uskutečnění rekondice sluchově
postižených, paní RNDr. M. Holé, ředitelce OÚSS, za spolupráci a podporu čin−
nosti organizace a paní MUDr. J. Stoilové, z ORL FN Na Bulovce, za příklad−
nou a ohleduplnou péči o sluchově postižené. Všem ostatním přátelům pak
děkujeme za pochopení a pomoc.
−snn−

PRODEJ, REALIZACE
A „RENOVACE“
PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné i laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK

(Placená inzerce)

TEL.: 736 76 50 82, 736 76 50 83,
284 828 574

PRODEJNA:
Sokolovská 200
Praha 8 − Palmovka
e−mail: podlahystanela@atlas.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

PODLAHY

BŘEZEN 2005

STRANA 8

Muzeum
Hlavního města Prahy
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz
BŘEZEN 2005
VÝSTAVY
KONĚ A PRAŽANÉ
Výstava dokumentující výsadní postavení
koně v průběhu staletí a zejména jeho úlohu
v dějinách hlavního města Prahy. Výstava
trvá až do 30. dubna 2005 v sálech č. 3 a 4.
FLÉTNA A MEČ
Harmonie a napětí v japonské kultuře.
Výstava se koná u příležitosti Roku mezilidských vztahů mezi EU
a Japonskem. Výstavu si můžete prohlédnout od 16. března do 17.
dubna 2005 v sále č. 8.
Doprovodné akce k výstavě
22. 3.

Workshop Ikebana
Přednáší Daniela Hátlová. Od 17.00 hod.v sále č. 9.
Japonský čajový obřad
Přednáší Robert Janovský. Přednáška o čaji s ukázkou
čajového obřadu od 17.00 hod. v Růžovém salónku v suterénu.
Workshop Kaligrafie
Přednáší Izan Ogawa. Kaligrafie jako umělecké
písmomalířství spojující umění s filozofií, poezií a estetikou.
Od 17.00 hod. v sále č. 9.
Workshop - Malování originálních japonských vějířů
Přednáší Naoko Tanaka. Začátek v 17.00 hod. v sále č. 9.
Na materiál ke zhotovení vějířů bude vybíráno 250 až 300 Kč
od každého účastníka workshopu, který si pak může
vlastnoručně namalovaný vějíř odnést domů.

23. 3.

29. 3.

31. 3.

Vstupné na jednotlivé akce činí 30 Kč.
GALERIE LA FEMME V MUZEU
Vystavují: A. Lamr, M. Pošvic, L. Přibil, P. Sukdolák, L. Vilhelmová, E.
Mansfeldová, R. Kočí, M. Chabera a J. Tichý. Výstava trvá až do 30.
dubna 2005 v sále č. 9.
POLOZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Programy s ukázkami, kde si děti samy mohou vyzkoušet základní pracovní postupy, případně si zhotovit (podle věku a schopností dětí) vlastní výrobek. Program je určen především pro školní skupiny ZŠ, středních škol a odborných učiliš; zúčastnit se mohou i rodiče s dětmi.
Začátek vždy v 9.15 hod. v Růžovém salónku v suterénu.
8. 3.
22. 3.

Pletení z proutí
Zdobení kraslic (Prosíme přinést vyfouknuté vajíčko)

SEZNAMTE SE
S ARCHEOLOGIÍ
Program pro školy v expozici
pravěku pod vedením odborných
pracovníků - archeologů, s využitím pracovních listů a s názornými ukázkami práce archeologů
v terénu, archeologických nálezů
kostí, pracovních nástrojů, šperků - kde sahat na tyto sbírkové
předměty je dovoleno! Datum
konání je 15. a 16. března 2005 od 9.15 hod. v Růžovém salónku
v suterénu.
Akademie volného času
17. 3.

ČT 16.30 hod.
Cyklus Hudba v Praze
„Pražský hudební život a jeho instituce v 19. a 20. století.“
Přednáška na téma: „Opera ve Stavovské divadle.“
17. 3., 18. 3., 24.3., 25.3.
9.15 a 10.30 hod.
Japonsko dětem
Dvouhodinový blok jednotlivých demonstrací, sestavený
ze základních poznatků o Japonsku z oblasti geografie,
kultury, zvyků, včetně ukázky kaligrafie, skládání origami,
základní fráze japonského jazyka, představení
kendama (japonská hra).

Zdravotně sociální péče o seniory na území MČ Praha 8
Cílem Městské části Praha 8 je umožnit občanům setrvat co nejdéle ve vlastním prostředí i v situacích, kdy zdravotní problémy
a vysoký věk neumožňují plnou soběstačnost. Jsme si však vědomi také toho, že v určitých situacích je již nutná polodenní nebo
celodenní péče. Usilujeme proto o poskytování a koordinaci úplného spektra zdravotně sociálních služeb, včetně zprostřed−
kování další navazující a související péče. Některé z těchto služeb Praha 8 poskytuje přímo a prostřednictvím svých
příspěvkových organizací, další jsou poskytovány soukromými subjekty, zařízeními magistrátu Hlavního města Prahy nebo
státu. V tomto článku bych Vás proto chtěla informovat o zařízeních a službách, které máte k dispozici. Navazovat bude série
článků seznamující Vás blíže s některými z těchto zařízení a anketa zaměřená na mapování potřeb našich seniorů.
Terénní péče je péče poskytovaná v domácnostech klientů, a to jako pečovatelská služba a jako domácí zdravotní péče (home care).
Domácí zdravotní péče je ošetřovatelská péče poskytovaná kvalifikovanými sestrami na základě indikace lékaře. Její součástí jsou napřík−
lad převazy ran, aplikace injekcí, péče o imobilní nemocné, odborná a ošetřovatelská rehabilitace nebo péče o stomiky. Kromě domácí
zdravotní péče poskytované na území Prahy 8 soukromými agenturami (např. Home Care Gamare) městská část zřizuje dvě vlastní agen−
tury domácí péče, obě v návaznosti na další lůžkovou péči o seniory s potřebou větší či menší pomoci. Jedna je součástí Obvodního ústavu
sociálně−zdravotních služeb v Praze 8, sídlí v Domě s pečovatelskou službou Bulovka 1462/12 a úzce spolupracuje s pečovatelskou
službou. Druhá je součástí Gerontocentra v Šimůnkově ulici, které nabízí komplexní rehabilitaci seniorům s poruchami soběstačnosti.
Gerontocetrum zajišťuje také službu tísňového volání pro ty, kteří chtějí žít doma i při zhoršeném zdravotním stavu.
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc v osobní obsluze a v péči o domácnost a je dostupná všem občanům, nestává se, že by žadatelé byli
odmítnuti. Celodenní péči seniorům s potřebou stálého dohledu a soustavné pečovatelské služby zajišťuje Dům sociálních služeb Na
Dlážděnce. Praha 8 zřídila a provozuje tři domy s pečovatelskou službou v rámci Obvodního ústavu sociálních služeb, kde jsou k dispozici
samostatné malometrážní byty. Další služby poskytované v rámci pečovatelské služby (např. služby ve středisku osobní hygieny, dovoz
nákupů, obědů, zajišťování pochůzek, podání stravy, dohled a další), jsou však zabezpečovány nejen pro obyvatele těchto domů. Obvodní
ústav sociálně−zdravotnických služeb provozuje také kluby seniorů pro starší občany, kteří zde tráví volný čas a rozvíjí své zájmové akti−
vity, kulturní a společenský život a mohou se zúčastňovat jednodenních zájezdů i týdenních pobytů. Kluby seniorů jsou ve všech Domech
s pečovatelskou službou a dále v Taussigově ulici a Základní škole Dolákova. Mezi využívané formy pomoci patří také bezplatná služba
gerontopsychologické poradny, která poskytuje seniorům konzultace, jednorázové intervence a psychoterapeutickou pomoc. Terénní pečo−
vatelskou službu poskytuje také Diakonie Československé církve evangelické.
Sociální odbor Úřadu Městské části P8 provádí depistážní návštěvy všech občanů v 70 letech
jejich věku, dále podle potřeby a vždy znovu v 80 letech. Denní pobyty seniorům umožňuje Dům
s pečovatelskou službou v Karlíně. Další stacionář je součástí kobyliského Gerontocentra. Oba
stacionáře pracují v návaznosti na další služby, včetně lůžkových. Denní pobyty umožňuje také
Dům sociálních služeb Na Dlážděnce.
Jak z uvedeného vyplývá, v zařízeních zřizovaných městskou částí na sebe organicky navazuje
domácí, polodenní i celodenní péče zdravotního i sociálního charakteru. Lůžkovou zdravotní péči
poskytuje zdravotnické zařízení zřizované Městskou částí − Gerontocentrum v Kobylisích. Nová
ošetřovatelská lůžka plánujeme v polovině tohoto roku otevřít v budově bývalé MŠ Benákova,
rovněž v Kobylisích, a to jako součást Gerontocentra. Ošetřovatelská lůžka by měla sloužit
zejména jako zázemí domácí péče a pečovatelské služby pro přechodné pobyty jejich klientů při
zhoršeném zdravotním stavu nebo potřebě odpočinku pečujících osob (respitní pobyty).
Na území Prahy 8 jsou dále tři domovy důchodců zřizované Magistrátem hl. m. Prahy, a to
v Bohnicích (ulice Na Hranicích 647), v Ďáblicích (Kubíkova 11) a v Kobylisích (Mirovická 19).
O umísťování občanů do domovů důchodců rozhoduje Magistrát hl.m. Prahy, což není zcela
v souladu s úlohou městských částí v koordinaci zdravotně sociální péče o své občany. Vždyť to
jsou právě sociální pracovnice, sestry a pečovatelky městských částí a jejich zařízení, které
nejlépe znají potřeby svých klientů. Vyčlenění této služby mimo možnosti městských částí
považuji proto za nesystémové.
Obdobně městská část nemůže přímo zasahovat do umísťování občanů do léčebny dlouhodobě
nemocných v Psychiatrické Léčebně Bohnice nebo ošetřovatelských lůžek ve Fakultní nemocnice
Bulovka. Tato zdravotnická zařízení jsou zřizována Ministerstvem zdravotnictví. Se sociálními
pracovnicemi nemocnic nicméně sociální pracovnice městské části úzce spolupracují. Na území
Prahy 8 se nachází také jediný pražský hospic, Hospic Štrasburk, který poskytuje nejen lůžkovou
péči o nevyléčitelně nemocné, ale i péči v domácím prostředí. Umožňuje tak, aby i těžce nemoc−
Gerontocentrum Šimůnkova
ný člen rodiny mohl zůstat v prostředí, na které je zvyklý a netrpěl zbytečně bolestmi. Kromě
tišení bolestí (paliativní péče) poskytuje také služby sociální, psychologické a duchovní.
Přestože právní předpisy resortů zdravotnictví a sociálních věcí rozhodně neulehčují koordinaci zdravotně sociálních služeb a nemotivují
k podpoře terénní péče, usiluje Praha 8 o provázanost a koordinaci všech typů péče. Ne vše je však v naší pravomoci a v našich finančních
možnostech. V budoucnu plánujeme zejména podporu terénní péče, a to i za pomoci fondů Evropské unie.
Některé kontakty:
• Obvodní ústav sociálně−zdravotních služeb − Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8, pečovatelská služba − tel.: 283 84 21 36
− Dům s pečovatelskou službou Bulovka 1462/10, 12, 180 00 Praha 8, tel.: 283 83 40 66
− Dům s pečovatelskou službou Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8, tel.: 268 58 29 63
− Dům s pečovatelskou službou Křižíkova 46−50, 180 00 Praha 8, tel.: 224 81 58 78
− Denní stacionář DPS Křižíkova 50, 186 00 Praha 8, tel.: 224 81 58 78
− Kluby seniorů: spol. tel.: 283 84 12 22
− Dům sociálních služeb, Na Dlážděnce 9, 182 00 Praha 8, tel.: 284 68 52 64
− Gerontopsychologická poradna, tel.: 283 84 21 25
• Gerontocentrum: Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8, domácí zdravotní péče − tel.: 286 88 36 76
tísňové volání − tel.: 283 88 03 46, denní stacionář − tel.: 286 88 36 76
• Home Care Gamare − Domácí zdravotní péče: Mazurská 525, 181 00 Praha 8, tel.: 233 55 88 32
• Diakonie ČE, SJP v Praze − Pečovatelská služba − Ke Kinu 158/7, 182 00 Praha 8, tel.: 283 91 04 24
• Hospic Štrasburk, Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 − Bohnice, tel.: 283 10 55 11
Eva Prošková, uvolněná členka Rady Městské části Praha 8 pro zdravotnictví

(KOVOSLUŽBA)

OPRAVY

BLÍŽÍ SE JARO, BUĎTE KRÁSNÁ, ŠTÍHLÁ A PŘITAŽLIVÁ

Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8−19
tel.: 736 64 40 55, 284 81 23 46 (proti Delvitě)

• Radiomagnetofonů

• Videí

• Mikrovlnných trub

MYOSTIMULÁTORY
• zpevnění svalů
• odbourávání tuků (celulitidy)
• zeštíhlení až o 5 − 10 cm
(Placená inzerce)

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY

Otevírací doba:
Po - Čt
Pá

8 - 12
8 - 12

13 - 17.30
13 - 15.00

LYMFATICKÉ DRENÁŽE
• zeštíhlení − odbourávání tuků (celulitidy)
• prevence, léčba křeč. žil, oteklých nohou
• lékaři doporučována při prevenci zhoubných chorob,
díky své detoxikační funkci

CO2 ZÁBAL
• regeneračně − ozdravná kůra, prevence zhoubných chorob
• migréna, nespavost, revma, kožní problémy aj.
(Placená inzerce)

1.patro, k dispozici nákladní výtah
(snadný přístup)
tel. 284 684 306

EJTE
DOPŘ ĚLU
T
U
M
É
Í
SV
ŠLUJÍC
ZKRÁ
ACI
X
A
L
E
R

MASÁŽE
SOLÁRIUM již od 4,25 Kč/min.
CE

LÝ B
MYOLIFTING OBLIČEJE
PORA ŘEZEN
• vyhlazování vrásek
A ZKU DENSTVÍ
ŠEBN
Í KÚR
• zpevňování obličejových svalů
ZDAR
Y
MA!
• lymfatická masáž

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO!

(Placená inzerce)

• Monitorů

(Placená inzerce)

• Televizorů - i v bytě zákazníka
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BŘEZEN 2005

D˘m dÏtÌ a ml·deûe Praha 8
Přemyšlenská 1102 • tel.: 284 86 10 50, 284 68
02 30 • Krynická 490 • tel.: 233 55 37 90, 233 55
21 01 • e-mail: info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz

BÿEZEN 2005
Až do 31. 3. Pohádky z papíru
aneb Tak, jak i pan Andersen…
Termín pro odevzdání prací do výtvarné přehlídky
pro děti z Prahy 8 k 200. výročí narození spiso−
vatele Hanse Christiana Andersena pod záštitou
velvyslanectví Dánského království v ČR.
8. 3. Mějme rádi zvířata − jak zvířata ovlivňují
lidský život
Pro děti od 3. třídy, od 14.00 hod., ul. Krynická.
12. 3. Vycházka Prahou − od Mánesa k Má−
nesu po březích Vltavy zaměřeno na vodníky
v Čechách
Pro středoškoláky a rodiče s dětmi, sraz v 15.00
hod. před Rudolfinem, cena 20 Kč − děti z krouž−
ků DDM, 30 Kč ostatní.
15. 3. Šelmy v naší přírodě − poznání života
predátorů
Pro děti od 3. třídy, od 14.00 hod., ul. Krynická.
16. 3. Pořiďte si morče − seznámení se
životem domácích zvířat a jejich mláďat
Pro školní věk, od 9.00 hod. v ZŠ Ústavní.
19. 3. Víkend v pohybu pro děti − v rámci
pořadů Pojďte s námi za zábavou
Představení kroužků pro děti: salsa a merengue,
aerobik, cvičení s balóny, akrobacie na koberci,
pohybové hry, od 13.30 do 17.30 hod., ul.
Krynická.
20. 3. Víkend v pohybu pro dospělé
Představení aktivit pro dospělé: power joga,
cvičení s balóny, salsa a merengue, břišní tance,
od 13.30 do 18.00 hod., ul. Krynická, vstupné:
150 Kč dospělá osoba.
22. 3. Voda je život a život je voda − při
příležitosti Světového dne vody
Význam vody pro život, pro děti od 3. tříd, od
14.00 hod., ul. Krynická.
24. 3. Malujeme vejce − v rámci pořadů Pojďte
s námi za zábavou
Techniky malování vajec, pro rodiče s dětmi,
vyfouknutá vejce s sebou, od 15.00 do 17.00
hod., ul. Přemyšlenská.
Otevřené herny
26. 3., od 10.00 do 16.00 hodin, ul. Pře−
myšlenská: počítače, deskové hry, kulečník,
šachy, kvízy, fotbálek, sci−li literatura, audio
a video programy.
Veselé Velikonoce přejí zaměstnanci
DDM Praha 8!

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

Varování před drogami nestačí
Od roku 1996 se datuje spolupráce Domu dětí a mládeže v Praze 8 s Městskou částí Praha 8 na rea−
lizaci preventivních pořadů pro školní děti. Každým rokem program absolvuje průměrně téměř tisíc
žáků pátých tříd.
„Cílem projektu je snaha sdělit dětem reálné nebezpečí vlivu a účinku legálních i nelegálních drog,“ infor−
movala Pavla Karmelitová z Odboru zdravotnictví a sociálních služeb MČ Praha 8 a dodala: „Vznik závis−
losti a rizika spojená s užíváním drog jsou dětem přibližována jednak prostřednictvím videoprojekce, jednak
formou besed vedených zkušenými lektory.“ Pořad se poté pro pedagogy stává vstupem do dané prob−
lematiky a pomáhá tak navodit diskusi s dětmi v této velmi citlivé oblasti. Při besedách v malém třídním
kolektivu se děti většinou zbavují ostychu o drogách a o svých názorech mluvit. Organizátoři pořadu však
děti nejen varují, ale bezprostředně jim nenásilnou formou nabízejí možnosti, jak smysluplně strávit volný čas.
Programy se totiž uskutečňují v prostorách Domu dětí a mládeže Prahy 8, od letošního roku v obou budovách,
tedy v ulici Krynické i Přemyšlenské. Účastníci besedy se pod vedením interních zaměstnanců DDM sezna−
mují s alternativami trávení volného času dle podmínek v konkrétních lokalitách. Zatímco v Bohnicích pracu−
jí převážně v oddělení přírodovědy a pohybových aktivit, v Kobylisích si vyzkoušejí šikovnost v keramické
dílně, při výtvarných a deskových hrách, dramatické výchově nebo na internetu. V nedávné době se nabídka
rozšířila o aktivity v Otevřeném klubu Na desce − kulečník, fotbálek, šipky, audio a video projekce. Díky tomu−
to způsobu informovanosti se tak poté mnozí z žáků 5. tříd zapojí do činnosti některého kroužku DDM.
Program, připravovaný pouze jako jedna ze složek dlouhodobé a různorodé protidrogové prevence probíha−
jící ve školách, je plně hrazen z prostředků MČ Praha 8.
Jana Vargová

Klub Na desce čeká s jarem rozšíření
V souvislosti se vzrůstající kriminalitou dětí a mládeže
a se stále snižující se věkovou hranicí mladých
pachatelů trestné činnosti se hovoří, kromě jiného,
o tzv. otevřených klubech. Jde o nabídku činností, za
které děti a mládež nemusejí platit členské příspěvky
nebo zápisné a kterou mohou využívat dle vlastního
uvážení a časových možností.
V Domě dětí a mládeže Praha 8 v Přemyšlenské ulici
v loňském roce vznikl Otevřený klub zaměřený na deskové
hry, hlavolamy a internet. Díky této nabídce dostal i název −
Na desce. „Na desku, jak si děti zvykly klubu říkat, postupně našlo cestu dnes již několik desítek dětí
ve věku od sedmi do 18 let,“ informovala Martina Ježková, iniciátorka vzniku klubu. „Díky loňskému
grantu od Magistrátu hlavního města Prahy máme solidní sbírku deskových her a hlavolamů.
Zorganizovali jsme několik turnajů, z nichž k nejzdařilejším patří turnaj v Carcassonne,“ doplnila infor−
mace Martina Ježková. Někteří účastníci Desky letos například absolvovali jarní prázdniny nejen
s hrami, ale i na lyžích v Orlických horách a připravují se na letní táborový kemp. Stoupající zájem,
nevyhovující prostory a úzký okruh nabídky se stal v letošním školním roce námětem k zamyšlení
s otázkou: co a jak dál? Pomoc přišla opět z pražského magistrátu ve formě finančního příspěvku.
Aproto se v budově DDM koncem prosince 2004 začalo s reorganizací užívaných místností a přesunem
některých kroužků. Přidělené prostory „deskaři“ vymalovali, podíleli se na úklidu a postupně si
klubovnu zabydlovali podle svých představ. Výtvarné pojetí, podle některých hlasů příliš netradiční, je
však nápadem mladých, kteří se ve svém interiéru cítí spokojeně. Poděkování patří také řediteli Servisního
střediska Martinu Roubíčkovi, jenž poskytl pomoc v době, kdy v polovině malířských prací spadl kus
stropu. Díky jeho zásahu a následné opravě se tak zprovoznění klubovny zdrželo jen o několik dní. Klub
Na desce je pro zájemce zatím otevřen od úterý do čtvrtka v době od 16.00 do 19.00 hodin. V uvedené
dny mohou mladí lidé využít kulečníku, stolního fotbálku, deskových her, hlavolamů, poslouchat audio
i video nahrávky, mohou si zahrát šachy nebo si přečíst sci−fi literaturu či beletrii. S jarem plánujeme
rozšíření nabídky o venkovní aktivity − ruské kuželky, streetbal, házenkářskou branku a petanque. −hml−

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz
BŘEZEN 2005
VELKÁ SCÉNA
8. 3.

ÚT 19.00 hod.
Výstřely na Broadwayi
− W. Allen, D. McGrath
9. 3. ST 19.00 hod.
Edith a Marlene − É. Pataki
12. 3. SO 19.00 hod.
Výstřely na Broadwayi
− W. Allen, D. McGrath
14. 3. PO 19.00 hod.
Caligula − A. Camus
15. 3. ÚT 19.00 hod.
Caligula − A. Camus
16. 3. ST 19.00 hod.
Edith a Marlene − É. Pataki
18. 3. PÁ 19.00 hod.
Cyrano z Bergeracu − E. Rostand
19. 3. SO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové
střeše − T. Williams
21. 3. PO 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu
− A. Procházka
22. 3. ÚT 19.00 hod.
Amadeus − P. Shaffer
24. 3. ČT 19.00 hod.
Edith a Marlene − É. Pataki
25. 3. PÁ 19.00 hod.
Cyrano z Bergeracu − E. Rostand
30. 3. ST 19.00 hod.
Ubohý vrah − P. Kohout
31. 3. ČT 19.00 hod.
Oidipús vladař − Sofoklés
Ceny vstupenek 230, 190, 160, 120, 90 a 60 Kč.
Vozíčkáři mají vstup zdarma. Zlevněné vstupenky
za 60 Kč pro studenty pouze na balkon do 7. řady.
MALÁ SCÉNA
31. 3. ČT 19.30 hod.
Pohled z mostu − A. Miller
Jednotná cena 240 Kč.

Kulturní sál Domova důchodců
Praha 8 − Bohnice, Na Hranicích 674
Nabídka kulturních pořadů − březen 2005
(pro veřejnost vstup zdarma)

TJ Sokol Kobylisy II již vychovala řadu
vynikajících házenkářek
TJ Sokol Kobylisy II reprezentuje tuto čtvrť a tím i celou Prahu 8 již řadu let. Od roku 1926
trenéři odchovali mnohé vynikající házenkářky, včetně několika reprezentantek. Z poslední
doby můžeme jmenovat například Naděždu Krejčiříkovou, Renatu Filipovou či Martinu
Knytlovou.
Žákovská družstva patří pravidelně mezi tři nejlepší pražské týmy. Dorostenky hrají dlouhodobě
nejvyšší českou soutěž a družstvo žen je účastníkem druhé ligy ČR (aktuálně na 2. místě s reálnou
šancí na postup do první ligy). Klub každoročně pořádá letní i zimní soustředění, děvčata se zúčastňu−
jí turnajů nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie, Slovinsko).
V Praze 8 je házená nejvýraznějším dívčím kolektivním sportem. Trenéři se v Sokolu Kobylisy II stara−
jí o zhruba sto dětí ve věku sedm až patnáct let a o dalších zhruba třicet dívek ve věku šestnáct až osm−
náct let. Tři tréninky týdně plus víkendový zápas či
Turnaj ve Slovinské Izole.
turnaj vyplňuje významný podíl jejich volného
času a účinně předchází městským rizikům mo−
derní doby. Klub dvakrát ročně pořádá nábor
sedmi, osmi, devíti a desetiletých dívek, letos
v dubnu formou turnaje pod záštitou MČ Praha 8.
Kde nás najdete: Výbor TJ Sokol Kobylisy II,
Na Dlážděnce 2096, 182 00 Praha 8.
−pkl−

Pátek 18. 3. od 15.00 hodin
Bavorský les − přednáška s diapozitivy
Dr. Miloslava Štulce
Středa 23. 3. od 15.30 hodin
Josefská zábava Pražského salonního
orchestru, dirigent Václav Vomáčka
Čtvrtek 24. 3. od 18.00 hodin
Symfonický koncert − účinkuje Symfonický
orchestr Prahy 8
Pátek 25. 3. od 15.00 hodin
Koncert studentského orchestru z Anglie
Připravujeme:
Středa 6. 4. od 15.30 hodin. Koncert dechového
orchestru „Dvořanka“, umělecký vedoucí Jan
Jiskra. / Čtvrtek 12. 5. od 15.00 hodin. Sborový
koncert − účinkuje Pěvecký sbor seniorek „Život
90“, umělecká vedoucí prof. Květa Žáková. / Stře−
da 18. 5. od 15.30 hodin. Jarní koncert Pražské−
ho salonního orchestru.

v malé pasáži
u obchodního
střediska Krakov.
Vhodné pro
ordinaci nebo
jiné služby.

40 m2

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

PRONAJMEME
NOVÉ
NEBYTOVÉ
PROSTORY

Tel.: 602 20 38 36
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JISKRA -

Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň

DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03

vyhlašuje
podle ust. § 281 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,,

P¯edprodej: »T 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00 hod.,
NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.: 284
68 11 03. Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme
30 minut před začátkem představení do prodeje.

BÿEZEN 2005
12. 3. SO 15.00 hod.
NÁPAD MYŠKY TEREZKY
13. 3. NE 10.00 hod.
FERDA MRAVENEC V MRAVENIŠTI
LS Jiskra (O. Sekora, P. Slunečko).
16. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
KONCERT PRO
NAKRESLENOU PRINCEZNU
Pohádková hudební výchova K. Daňhela.
17. 3. ČT 9.00 hod.
OTLOUKEJ SE, PÍŠŤALIČKO
Jarní lidové zvyky a písně v podání
skupiny M. Renzové.
18. − 20. března 2005
30. FESTIVAL PRAŽSKÝCH
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ
18. 3. PÁ 18.00 hod.
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
KAŠPÁREK DOMEK STAVÍ (Jiří Jaroš)
Strakaté divadlo Praha.
19. 3. SO 10.00 hod.
ČTYŘI POHÁDKY O JEDNOM
DRAKOVI (Milada Mašatová)
LS Před Branou Rakovník.
NEVÍDÁNO, NESLÝCHÁNO
(Josef Kainar) / Vavřinec ZUŠ Praha 5.
19. 3. SO 14.00 hod.
SKÁKAVÁ PRINCEZNA
(Ladislav Dvorský)
LDS Kašpárek Mladá Boleslav.
DRAČÍ POHÁDKY (Milada Mašatová
a Olga Kodýmová) / LS Pimprle.
19. 3. SO 17.00 hod.
VODNÍK, KABARET (Jiří Suchý)
LDS Jitřenka Mladá Boleslav.
20. 3. NE 10.00 hod.
ANASTAZIUS KOČKORÁD − VELKÝ
KOUZELNÍK
Mráz po zádech.
ČERVENÁ KARKULKA (Petr Slunečko)
LS Jiskra.
20. 3. NE 14.00 hod.
CÍSAŘOVY ŠATY
Divadélko Krab.
ZAKONČENÍ FESTIVALU
23. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
LEGENDA BEZ SLUNCE
Pohádkové představení o relativitě pravdy
a spravedlnosti. Po řízené diskusi děti
rozhodnou o závěru příběhu. Hraje divadlo
SPOLUPOSPOLU.
26. 3. SO 15.00 hod.
O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ
Černo divadelní veselá pohádka
s písničkami. Hrají a zpívají Šárka
Malínková a Jana Vaněčková.
27. 3. NE 10.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA
LS Jiskra (P. Slunečko).
Večerní pořady
2. 3.

ST 19.00 hod.
CREAMONA
Koncert na pomoc postižené Asii.
14. 3. PO 19.30 hod.
FAUST
Hraje Malé vinohradské divadlo −
absolventi Vyšší odborné školy herecké.

BÿEZEN A DUBEN 2005

o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy
o úplatném převodu obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 − areálu
bývalé mateřské školy, jmenovitě domu čp. 575 s pozemkem parc. č. 693/28, pozemku
parc. č. 693/54 a pozemku parc. č. 693/155, vše na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova
27, 186 00 Praha 8 (dále též jen „soutěž“).
Bližší informace na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska, popř.
e−mailem: petr.svoboda@p8.mepnet.cz

Pozvánka
na koncert
3. dubna 2005
se od 18.00 hod.
v kostele
U Jákobova
žebříku
uskuteční koncert
Stamicova kvarteta
s programem

6. cestovatelský
festival pro širokou
veřejnost

1. − 3. dubna 2005
KD Ládví, Praha 8

Sedm slov Vykupitelových na kříži

www.setkanicestovatelu.cz

Rozřazovací řízení
do 3.ročníků
základní školy s rozšířenou výukou
jazyků Zenklova 52, Praha 8

od J. Haydna.
Výtěžek benefičního koncertu je určen
na dostavbu poslední části církevního
střediska, které bude sloužit
krátkodobějším i dlouhodobějším
pobytům lidí v hmotné
nebo duchovní nouzi.
Více na www.kosteljakob.cz.

Kulturní dům Ládví
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8
Tel./fax: 286 58 71 56
E−mail: ses.ladvi@mybox.cz
nabízí
prostory k pořádání vzdělávacích
a reprezentačních akcí,
slavnostních setkání, konferencí,
školení, plesů, prezentací apod.
Základní ceny:
Velký sál
180 − 600 míst • 1785 Kč/hod.
Přednáškové místnosti A, B
30 − 35 míst u 19 stolů • 357 Kč/hod.
Předsálí (185 m2)
595 Kč/hod.
Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Možnost cateringových služeb po dohodě
s restaurací (tel.: 286 58 37 02)
(Placená inzerce)

Připravujeme na duben
(předprodej od 21. března 2005)
6. 4. ST 19.00 hod.
JUDr. IVO JAHELKA
Hudebně zábavný pořad.
13. 4. ST 19.00 hod.
VĚRA MARTINOVÁ A JOSEF MLADÝ
Vystoupení je spojením známých
i některých nových písniček s povídáním
o životě převážně nevážně.
20. 4. ST 19.00 hod.
LÍSTEK
Mladá country skupina
„Stopy sešlapanejch bot“.
27. 4. ST 19.00 hod.
HRADIŠŤAN
Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým
vedoucím Jiřím Pavlicou.

19. 3. SO 15.00 hod.
OTLOUKEJ SE PÍŠŤALIČKO
Nejznámější lidové zvyky jara a Velikonoc
doprovázené jarními písničkami.

Přihlášky k vyzvednutí ve škole,
na základních školách Prahy 8,
nebo www.zs−zenklova.cz.

Těšíme se na všechny šikovné děti !

Večerní koncerty
9. 3. ST 19.00 hod.
RECITÁL
Pavla Marianová − známá zpěvačka
skupiny KLÍČ.
16. 3. ST 19.00 hod.
PACIFIK
Dnes již legenda country
a trampské muziky.
30. 3. ST 19.00 hod.
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
První dáma folku s kapelou.

Pořad pro děti a rodiče

se koná v pondělí 18. 4. 2005
od 8.00 hodin.

Podrobnosti o rozřazovacím řízení
na www.zs−zenklova.cz
nebo tel.: 284 82 33 07.

Těšínská 600, Praha 8,
tel.: 283 09 04 27
Předprodej v pokladně KD KRAKOV PO − ČT
16.00 − 19.00 hod., rezervace na tel.: 283 09 04 27.
Spojení: bus č. 102, 144, 177, 186 od Metra „C“.

obchodní veřejnou soutěž

SETKÁNÍ
CESTOVATELŮ
2005

KulturnÌ d˘m KRAKOV

Placená řádková inzerce
SNOUBENCI HLEDAJÍ BYT KE
KOUPI NA PRAZE 8, 50 m2 a více.
Cena dohodou. Tel.: 606 64 74 19.
VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁM
POZEMEK v klidném a krásném
prostředí určený k výstavbě RD
i rekreačních objektů v k. ú. Postupice
− Lhotka u Benešova. Tel.: 602 34 24
42.
DOUČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZY−
KA PRO ZŠ I SŠ, příprava na matu−
ritu. Tel.: 777 27 88 91.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 2+kk
nebo 3+1. Družstevní nebo osobní
vlastnictví. Platím hotově. Tel.: 605 26
02 70.
ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZ−
NÁNÍ, MZDY, nabízí VŠ s praxí.
Osobní přístup, nízké ceny. Kancelář:
Šaldova 34, Praha 8 − Karlín, tel.: 608
06 60 88.
DODÁVKOVÉ TAXI − DAVID ZE−
MAN nabízí své služby přepravy nák−
ladů po celé ČR. Volejte NON − STOP
608 24 44 63 nebo 603 24 44 63!
KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
KRÁTKODOBÉ PŮJČKY DO 50
000 KČ, bez ručitele z nebankovních
zdrojů. Tel.: 296 41 13 60 nebo 728
62 73 70.
ANTINIKOTINOVÁ PORADNA!
Kuřáci − odvykněte! Magneto − analýza,
90% úspěšnost. Tel.: 224 21 46 17,
604 20 77 71, Praha 1, Senovážné
náměstí 6/1464, 3. patro.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ,
ul. Na Sypkém, u zastávky Vosmí−
kových. Cena 1 500 Kč/1 měsíc. Tel.:
603 41 62 22.
REALITNÍ KANCELÁŘ ASTRA,
specialista na Prahu 8, osobní přístup,
kompletní servis, Zenklova 635/149,
Praha 8, tel.: 283 84 29 47 nebo 604
76 44 44.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A JÓGA
celý den, od dětí po seniory, Vítkova
6, Praha 8 − Karlín nebo Pod Slovany
22, Praha 2. Tel.: 608 54 73 03,
www.cvicime.cz.
VYMĚNÍM NOVÝ 2+kk, 40 m2,
OV, Bohnice, za větší OV, DV − Boh−
nice nebo Prosek. Tel.: 607 99 14
27.

STAVEBNÍ PARCELY DOLNÍ
CHABRY/ZDIBY, 811 − 914 m2,
elektro, vodovod, kanalizace, cena
1 450 Kč/m2. Tel.: 284 82 08 18,
602 31 22 12.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ PŘÍMO OD
VÝROBCE, certifikováno, nejnižší
ceny, volejte zdarma tel.: 800 15 87
46. S tímto inzerátem sleva 5%.
Balkonsystem, s r. o.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.

DLOUHODOBĚ PRONAJMU SA−
MOSTATNOU GARÁŽ v areálu na
Písečné. Cena 2 000 Kč/1 měsíc.
Kontakt: 602 76 78 08.

RENOMOVANÁ
ZAHRANIČNÍ
POJIŠŤOVNA se sídlem na Praze 8,
vypisuje výběrové řízení na místa
prodejních poradců na HPP, tel.: 286
84 00 18 − 20 nebo 603 51 98 41.

KOUPÍM BYT, možnost okamžité
zálohy, nebo půjčky, čestné jednání.
Tel.: 222 32 42 61, 776 72 45 86.

KOUPÍM ORIGINÁLNÍ FORMU na
výrobu sádrových trpaslíků − sběratel!
Prosím nabídněte. Tel.: 602 34 24
42.
VYMĚNÍM ZRENOVOVANOU 2
GARSONIERU v osobním vlastnictví
+ doplatek za 3+1. Vše sídliště
Ďáblice, novomanželé, čestné jednání.
Tel.: 286 58 51 18.
PRODÁM NEBO PRONAJMU
GARÁŽ, Praha 8, Čimice, tel.: 603
93 26 29.
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁ−
CE. Tel.: 606 22 73 90.
ÚČETNICTVÍ VČETNĚ VŠECH
DANÍ zpracuje kvalitně a levně účetní
s 25 letou praxí. Tel.: 604 45 51 08.
PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY.
Hledáme nadané zpěvačky do všech
hlasových skupin. Požadujeme pouze
pravidelnou docházku a radost ze
zpěvu. Podrobnější informace Vám
rádi podají Magdalena Servítová, tel.:
604 33 13 92 nebo Ivan Zelenka, tel.:
605 76 32 66.
KOUPÍM 3+1 na sídlišti Ďáblice −
novomanželé. Čestné jednání. Tel.:
286 58 51 18.
PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE NA
PRAZE 8 A V CHORVATSKU (6. −
15. července 2005), Automatická
kresba (30. dubna 2005), Partnerské
vztahy (1. května 2005), Práce se stra−
chem a odpuštěním ( 7. a 8. května
2005). Přihlášky přijímá Dagmar Škor−
pilová, tel.: 728 81 85 65 nebo 283
85 14 00.
VYROBÍME NA MÍRU, KUCHYŇ−
SKÉ LINKY, skříně, koupelnový
nábytek atd. Designy dle Vašeho vý−
běru ze vzorníků a katalogů. Při mon−
táži kuchyňské linky zhotovíme dle přá−
ní i obklad či montáž el. spotřebičů. Dá−
le provádíme montáž horizontálních
i vertikálních žaluzií. Vše kvalitně a levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.

PRONAJMU GARÁŽ − DLOUHO−
DOBĚ, Kobylisy, Přádova ulice, tel.:
284 69 16 14.
FITNESS JEN PRO ŽENY − 5 LET
V PROVOZU! PŘIJĎTE SI K NÁM
ZACVIČIT AEROBIC NEBO ZA−
HRÁT STOLNÍ TENIS. Profi stroje,
trenér − ZDARMA! SOLÁRIUM, SO−
LÁRIUM TURBO − pravidelná výměna
UV trubic, prodej solární kosmetiky,
příjemná obsluha a prostředí, CENO−
VĚ VÝHODNÉ PERMANENTKY. Adre−
sa: FIT STUDIO, Čihákova 2, Praha 9
− Vysočany, tel.: 284 82 12 25.
KOSMETIKA A MASÁŽE − NOVĚ
OTEVŘENO! Příznivé ceny, výhodné
permanentky. Adresa: FIT STUDIO,
Čihákova 2, Praha 9 − Vysočany, tel.:
284 82 12 25.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Otevírací doba:
PO, ST 15.00 − 17.00, ÚT 17.30 −
19.00 hodin. Bližší informace na tel.:
603 80 63 70, www.autoskolatrio.cz.
Další střediska na Praze 7 a 9.
DLOUHODOBĚ PRONAJMU GA−
RÁŽ − Praha 8, Bohnice u Krakova.
Tel.: 723 35 36 19.
ODKLADY PŘIZNÁNÍ K DANI
Z PŘÍJMU do 30. června 2005. Tel.:
603 41 81 70.
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, montáž
a opravy. Tel.: 603 93 28 14.
CHCETE MÍT SVATBU JAKO
ŘEMEN? Chcete si se svými blízkými
a přáteli s chutí zanotovat? DIOPTRIO
Vám zahraje hudbu jakou chcete! Tři
muzikanti tělem i duší hrají muziku
všech žánrů. Upoutají Vás třeba prove−
dením swingového hitu Franka
Sinatry, nebo citlivě laděným erotic−
kým tangem. Náladu dokáží pozved−
nout českou lidovou písní a k jiskrné−
mu moku Vám zahrají slovácký ver−
buňk. Jsou připraveni hrát a zpívat jak
v komorním prostředí, tak pro plný
sál. Cena dohodou! Tel.: 602 34
24 42.

STRANA 11

BŘEZEN 2005

TROJSKÁ 72/159 • 182 00 PRAHA 8 • TELEFON: 284 684 633

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

CVIČENÍ NA ŠESTI STOLECH Z USA • ZPEVNĚNÍ A ZEŠTÍHLENÍ POSTAVY • PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANALÝZY POSTAVY • CVIČENÍ VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD,
ASTMA, PORUCHÁCH SRDCE, KŘEČOVÝCH žIL AJ.

S tímto kupónem

sleva
SOLÁRNÍ STUDIO
zažijte radost z bezpečného
a zdravého opalování v čistém
a příjemném prostředí

(Placená inzerce)

NABÍDKA PRO VÁS
A VAŠE AUTO

na prvních
12 hodin cvičení

Oleje • Maziva

Při výměně filtru a motorového oleje

převodový olej zcela ZDARMA
JARNÍ ÚDRŽBA VAŠEHO VOZU
• kontrola stavu brzdové kapaliny • výměna brzdového obložení
• nabídka autokosmetiky • výměna vzduchových a pylových filtrů
• ošetření klimatizace • možnost platby kartou CCS

(Placená inzerce)

AKCE PLATÍ do 15.4. 2004

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 • 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry • tel.: 602 274 959
Po-Pá 9:00 - 18:00 hod., So - po tel. dohodě
Více informací na www.iob.cz

POHŘEBNÍ
hl. m.
m. Praze
Praze
POHŘEBNÍ ÚSTAV
ÚSTAV ELPIS®® v hl.
Objednávky pohřbů 7 dní v týdnu 8.00 - 19.00 hodin
(Placená inzerce)

Praha 8 - Bulovka, Budínova 10, tel.: 283 843 032, 602 200 700
(proti MHD Bulovka, TRAM č. 10, 24, 25)

Kompletní pohřební obřady

INFO: 283 880 823, www.krematorium.praha.cz
Objednávky pohřbů Po-Pá:
Praha 9 - Starý Prosek, Prosecká 40, tel.: 283 880 823

(Placená inzerce)

obřadní síně, kostely, kaple, kremace, smuteční květiny, servis ...

(odbočka Nad Kellerkou, BUS č. 187)

Praha 3 - Vinohrady, U Vinohradské nemocnice 9, tel.: 602 200 700, 267 310 788
(ulice vedoucí k nemocnici, MHD Želivského)

BŘEZEN 2005

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

STRANA 12

UPC Direct
Philips
Battery
Expert

NOVOTNÝ

elektronik

Prodejna elektro
Bílá, černá technika, média,
baterie, kabely atd.

SERVIS

Prodej
na splátky
Plošné slevy
na celý
sortiment

opravujeme:

Zenklova 27 • Praha 8

(Placená inzerce)

Akční letáky:
HELE • PROTON • Top Aktuel
S tímto kupónem
doprava+montáž+základní
instalace za 250,-

ELEKTRONIKY

• televizory (i v bytech)
• videorekordéry
• videokamery
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

(Placená inzerce)

Elektro
Dočkal

(zastávka tram. Divadlo pod Palmovlou)

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Po-st 9-18 (čt do 18,30, pá do 17,00), so 9-12
tel./fax: 28 48 29 900
e-mail: elektrodockal@volny.cz

Tel.: 283 840 523, 284 840 158
servis@novotnyelektronik.cz

OSMIČKA Noviny MČ Praha 8. Vydává MČ Praha 8. Šéfredaktor: Eva Burianová. Adresa redakce: Petra Klugová, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, tel.: 222 80 51 08, e-mail: petra.klugova@p8.mepnet.cz. Příjem inzerce: na tel./fax.: 222 80 51 35,
606 63 48 02. Grafické zpracování: Grafické studio Detail, Hájkova 13, Praha 3, tel./fax: 222 58 60 92, e-mail: detail@iol.cz. Tisk a osvit: Česká typografie, U továren 1410/33, Praha 10. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný
závod Praha - č.j.nov. 5151/95 ze dne 24.4.1995. Registrace: MK ČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.

