
Kvalita vody 
ve Vltavě přeje 
i rybám.
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Rázně zasáhnout proti bezdomovcům, kteří

znečišťují osmou městskou část, se před několi−

ka dny rozhodla městská policie v Praze 8. Ve

spolupráci s radnicí a na základě podnětů

občanů strážníci v Libni „vyklidili“ některé

lokality připomínající spíše černé skládky.

Jednalo se například o oblast přemostění údolí

Rokytky, v místech křížení ulic Čuprova,

Povltavská a Prosecká. Značný nepořádek tam

byl před zraky veřejnosti ukryt pod mostními

konstrukcemi, ať už silničního nebo želez−

ničního viaduktu. 

„Strážníci činnost bezdomovců v těchto místech

intenzivně sledovali a řešili delší dobu. Přesto, že

jsme s těmito osobami jednali lidsky a snažili se

pochopit jejich problémy, nešlo připustit, aby bez−

domovci lokalitu devastovali tím, že z těchto míst

udělají jedno velké smetiště,“ řekl šéf městských

policistů v Praze 8 Jaroslav Kašpárek.

Zejména pod pilířem mostů bezdomovci shro−

mažďovali vše, co se jim hodilo. Jednalo se o starý

nábytek všeho druhu, koberce, pokrývky nebo

sklo. Toto všechno bylo obsypáno odpadky,

papírem, plechovkami, lahvemi od alkoholu 

a velkým množstvím nedopalků cigaret. Strážníci

několikrát bezdomovce vyzývali, aby tato místa

uklidili a opustili, samozřejmě je i pokutovali za

znečisťování veřejně prospěšného zařízení, ale

bohužel tyto sankce ke sjednání pořádku nevedly. 

Úklidová firma přistavila na výše uvedená místa

kontejnery, do kterých její pracovníci veškerý

odpad a věci z černých skládek naložili a odvezli

do sběrného dvora ve Voctářově ulici. Jednalo se 

o dva plné kontejnery odpadu. Likvidace nepořád−

ku se uskutečnila za asistence strážníků, kteří

museli v uvedených ulicích zabezpečit mimo jiné

regulaci dopravy, aby kvůli umístění kontejnerů

nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 

„Velmi vítáme podněty ze strany obyvatel

Prahy 8 a jejich informace o případném zjištění

nepovolených skládek na území osmé městské

části. Strážníci vždy tyto informace prověří 

a udělají vše potřebné k likvidaci nepořádku. Jen

spoluprací s občany se nám může podařit udržet

Prahu 8 čistou,“ vyzývá Kašpárek.                         

−tk−

Vážení 

spoluobčané,

každé větší město v celém

světě musí v poslední době

řešit neustále narůstající

problém, který se jmenuje

bezdomovci. Praha i její

osmá městská část není výjimkou. Chtěl bych Vás

ujistit, že vedení radnice nezapomnělo na před−

volební předsevzetí v této oblasti, což dokazuje 

i hlavní článek této Osmičky.

Praha 8 před nedávnem provedla průzkum,

kolik stálých bezdomovců na jejím území žije.

Zjistili jsme, že takových lidí je kolem šedesáti,

ale z toho pouze pět pochází z naší městské části.

Velkou část bezdomovců pak tvoří slovenští

občané i jiní cizinci. Tyto informace jsou pro nás

důležité například i z důvodu stále těsnější

spolupráce s cizineckou policií.

Velmi významnou roli hraje také městská policie,

proto bych Vás chtěl touto cestou požádat, abyste

jejich služeb využívali, znali svého místního

pochůzkáře a měli na něj kontakt. Strážník má

totiž nejen dokonalý přehled o „svém území“, ale

osobně zná i bezdomovce, kteří se na něm vysky−

tují. To může přispět k rychlému vyřešení

určitého problému k Vaší plné spokojenosti,

vždyť tyto služby si platíte ze svých daní. 

Rád bych závěrem informoval o tom, že radnice

proti bezdomovcům, nepořádku a dalším věcem

obtěžujícím řádné občany připravuje razantnější

kroky. Určitě o nich již brzy uslyšíte.

Příjemný zbytek prázdnin Vám přeje

Josef Nosek

starosta Městské části Praha 8

Dětí přibývá, školky otevírají další třídy
Některé mateřské školy na území osmé městské části

čeká od letošního září rozšíření. Radnice tak reaguje na

výrazný nárůst počtu narozených dětí v posledních

třech letech. Vedení Prahy 8 počítá s tím, že nově

otevřených tříd bude i nadále přibývat.

„Chceme se připravit na to, že zájem o mateřské školy 

v této souvislosti přirozeně bude růst. Proto již od září

otevíráme dvě nové třídy, s další počítáme od ledna příští−

ho roku. Nehodláme 

v tomto ohledu nic za−

nedbat,“ uvedl zástup−

ce starosty MČ Pra−

ha 8 Martin Roubíček.

Od 3. září tak přibude

jedna třída zhruba o pětadvaceti dětech v MŠ Šimůnkova 

v Kobylisích a v MŠ Libčická v Čimicích. V lednu zase mohou

rodiče pro své ratolesti využít nově otevřenou čtvrtou třídu

školky v Krynické ulici na bohnickém sídlišti. 

„V této lokalitě vycházíme vstříc rodičům, kteří nás 

o rozšíření hromadně žádali,“ řekl zástupce starosty.

Podle něj proces otevírání nových tříd teprve začíná

a vedení Prahy 8 má již nyní vytipovány další možné

třídy v mateřinkách, které by v případě poptávky po

umístění do předškolního zařízení bylo možné

otevřít. Jen v loňském roce se na území osmé měst−

ské části narodilo 1138 dětí, což je nejvíce od silných

ročníků v 70. letech minulého století. Například 

v roce 2003 to bylo pouze 865 dětí. V Praze 8 

v současnosti funguje třicet mateřských škol, čtyři

pětiny z nich patří radnici.       −tk−, foto: M. Mařatka

Radnice nechá opravit kapličku v Střížkově
Osmá městská část nechá zrekonstruovat

kapličku v Střížkovské ulici na Střížkově.

Součástí restaurování bude zejména výroba

a osazení vstupních dveří, oken, dubového

trámu pro zvon, nového zvonu a kříže, opra−

va celého pláště kapličky, zastřešení, vnitřní

dekorativní barevná úprava dle restaurá−

torského průzkumu, konečné barevné nátěry

a truhlářské, klempířské  a kovářské práce. 

„Počítáme s tím, že práce na kapličce budou

ukončeny letos na podzim,“ informovala zás−

tupkyně starosty Vladimíra Ludková. Náklady

na restaurování činí zhruba šest

set tisíc korun. Obecní kaple

a zvonice byla na Střížko−

vě u obecné školy postave−

na v roce 1909 kobyliským

stavitelem J. Pokorným, a to

nákladem střížkovské obce

ve výši 1700 zlatých. 

Radnice Prahy 8 nechává

podobné stavby rekonstruo−

vat průběžně. Před nedávnem

například opravila výklen−

kovou kapličku s obrazem 

sv. Václava v Sokolovské 

ulici v Karlíně naproti Inva−

lidovně.                       −hš, tk−

2001  2002  2003  2004  2005  2006

Počet narozených dětí v Praze 8

Pramen: ČSÚ

Seznam strážníků  − okrskářů Prahy 8 na straně 5

Strážníci zakročili proti bezdomovcům 
Místo pod viaduktem 
v Libni před úklidem... 

Během úklidu... 

Nakládání 
do kontejneru... 

Po úklidu... 

Více o opravách památek na straně 4

Od září se otevře 
nová třída 
i v MŠ Šimůnkova.
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

SRPEN - ZÁŘÍ 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 28. 8.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 4. 9.

Pobřežní − U Nádražní lávky 11. 9.

Pernerova − Šaldova 14. 8., 18. 9.

Pobřežní − Thámova 21. 8.

Petra Slezáka − Urxova 28. 8.

Pernerova − Sovova 4. 9.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy) 11. 9.

Kotlaska (u mateřské školy) 14. 8., 18. 9.

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 21. 8.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) 11. 9.

Na Vartě 14. 8., 18. 9.

Kašparovo náměstí 21. 8.

Pod Labuťkou − Prosecká 28. 8.

Kandertova (proti ul. Lindnerova) 4. 9.

Nad Rokoskou 11. 9.

Na Truhlářce (parkoviště) 14. 8., 18. 9.

Gabčíkova (za ul. Kubišova) 21. 8.

Ke Stírce − Na Stírce 28. 8.

Kubišova − Vlachovky 4. 9.

U Slovanky − Dolejškova 12. 9.

Štěpničná (parkoviště) 15. 8., 19. 9.

Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště) 22. 8.

Třebenická 29. 8.

Roudnická (za Bešťákovou) 5. 9.

Modřínová 29. 8.

Kubíkova − u DD 5. 9.

Havránkova − Šimůnkova 12. 9.

Šimůnkova 15. 8., 19. 9.

Janečkova 22. 8.

Hlaváčova 22. 8.

Burešova 29. 8.

Kurkova 5. 9.

Šiškova 12. 9.

Pakoměřická − Březiněveská 15. 8., 19. 9.

Na Pecích − Chaberská 22. 8.

Služská − Přemyšlenská 29. 8.

V Mezihoří 5. 9.

Na Pěšinách − Pod Statky 12. 9.

Uzavřená 15. 8., 19. 9.

Trojská − Nad Trojou 16. 8.

Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště) 23. 8.

Písečná − K Sadu 30. 8.

Na Přesypu − Pod Přesypem 6. 9.

Třeboradická 13. 9.

Havlínova − Pohnertova 16. 8.

Libišská (parkoviště) 23. 8.

Podhajská pole (parkoviště) 30. 8.

Gdaňská 6. 9.

Hnězdenská (parkoviště) 13. 9.

Mazurská (u trafostanice) 6. 9.

Řešovská (u Zelenohorské) 13. 9.

Zhořelecká (parkoviště) 16. 8.

V Nových Bohnicích 23. 8.

Dolákova − Hackerova 30. 8.

K Mlýnu − Drahaňská 16. 8.

Mlazická 23. 8.

Fořtova − Do Údolí 30. 8.

Korycanská − K Ládví 6. 9.

Petra Bezruče − U Pískovny 13. 9.

Pod Vodárenskou věží − Společná 28. 8.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 4. 9.

Pekařova 11. 9.

Valčíkova − Na Truhlářce 14. 8., 18. 9.

Velká Skála − K Haltýři 21. 8.

Frýdlantská (křiž. ul. Žernosecká − Ďáblická)15. 8., 12. 9.

Davídkova (park. sev. od gar. Stavegu) 22. 8., 19. 9.

V Zahradách − Na Sypkém 29. 8.

Braunerova − Konšelská 5. 9.

Nad Rokoskou (u školy) 29. 8.

Nad Popelářkou 5. 9.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181) 15. 8., 12. 9.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 22. 8., 19. 9.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 16. 8.

Drahorádova 23. 8.

Lindavská 30. 8.

U Pekařky (sloup VO č. 8) 6. 9.

Chaberská − Líbeznická 13. 9.

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.

Otázka pro...
zástupkyni starosty MČ Praha 8

Vladimíru Ludkovou

V poslední době jsme v tisku

zaznamenali „ochutnávky“

stravy v různých ústavních 

a nemocničních zařízeních.

Nechystáte se k podobnému

kroku v domech s pečovatel−

skou službou, jejichž zřizo−

vatelem je MČ Praha 8?

Minulý měsíc jsem obešla

všechna zařízení, která patří

pod Obvodní ústav sociálně

zdravotnických služeb, tedy naši příspěvkovou orga−

nizaci. Jsou to tři domy s pečovatelskou službou

(DPS), dům sociálních služeb a jesle. Kvalitu tamní

stravy bych ocenila známkou výborně.

Jedním z kritérií pro umístění do DPS je zavedená

pečovatelská služba, bez ohledu na množství ode−

bíraných úkonů. Mezi nejčastěji objednané úkony

patří zajišťování stravy. Sníst tři obědy (normální +

dva typy dietních) bylo nad moje síly, nicméně

očekávání v očích přihlížejících bylo větší než moje

kapacita. Po objektivním zhodnocení velikosti porcí

a chutě jednotlivých jídel, musím s velkým uspoko−

jením říci, že nemám co vytknout. Zcela jistě se naj−

dou ti, jimž oběd nechutná, zdá se přesolený nebo

jinak „ošizený“. Ale právě v tomto případě lze uplat−

nit staré známé heslo, že „nikdy se nezavděčíme

všem stejně“. Tímto bych také chtěla všem pra−

covníkům poděkovat za příkladnou péči. −red−

?

Klíčový pražský železniční uzel

nazvaný Nové spojení bude

zprovozněn zhruba dva roky před

původně plánovaným termínem.

První vlak tak novými tunely pod

Vítkovem projedou už na konci

roku 2008. 

„Ve zkrácení se projevil efekt

rychlosti a návaznosti prací, hladké

spolupráce členů sdružení a využití

nejmodernějších stavebních tech−

nologií. Provoz na všech částech

Nového spojení začne už v závěru

roku 2008,“ uvedl Jan Mitlöhner 

ze společnosti Skanska DS. Podle něj

v roce 2009 budou probíhat jen

dokončovací práce a drobné úpravy,

například výsadba zeleně.

Rychlejším uvedením pražského

železničního díla 21. století do reál−

ného provozu se výrazně zlepší

využitelnost jednotlivých železnič−

ních koridorů a obecně i možnosti

železniční dopravy v Praze. Celý pro−

jekt má zásadní význam i pro silniční

dopravu, protože v rámci stavby

Nového spojení vznikla nová estaká−

da Krejcárek.

„Tak velký projekt není možné

vytvořit bez výrazných omezení
dopravy, a to jak silniční, tak 

i železniční. I proto jsme velmi rádi,

že se dobu výstavby podařilo výrazně

zkrátit,“ prohlásil Mitlöhner. Až do

konce srpna tak potrvá výluka mezi

stanicemi Bubny a Masarykovo ná−

draží. Důvodem je kolejová rekon−

strukce Masarykova nádraží, která

zahrnuje výměnu železničního spod−

ku, svršku, trakčního vedení a zabez−

pečovacího zařízení.

V současnosti pokračují na východ−

ní i západní části stavby Nového spo−

jení zásadní práce. Na prvně jmeno−

vané probíhá výstavba pilířů, opěr 

a nosné konstrukce estakády Slun−

cová. Tříkolejný železniční most na

Balabence je už dokončen a inten−

zivně se pracuje na nových tratích. Na

západní části stavby vzniká nosná

konstrukce estakády Masarykovo

nádraží a přemosťuje se Husitská

ulice. Kompletní rekonstrukcí také

prochází provozní budova Křenovka

poblíž Hlavního nádraží. Práce na

tunelech finišují a v příštích měsících

budou připraveny pro montáž techno−

logických zařízení.                      −pb−

Nové spojení začne sloužit o dva roky dříve

Dokončená část jižního železnič−
ního tunelu pod Vítkovem.

Pohled z nové železniční estakády 
u křižovatky Bulhar směrem na
nově položené koleje nad karlíns−
kou ulicí Prvního kluku.

Nové spojení využili stavbaři v mi−
nulých týdnech i jako dílnu pro
svařování kolejnic určených pro výs−
tavbu železničního koridoru v Be−
nešově.

Celkový pohled na výstavbu Nové−
ho spojení nad karlínskou lokalitou
Sluncová.

Další část Vítkovy ulice získá lepší tvář
Technická správa komunikací koncem července odstartovala opravu další části Vítkovy

ulice, a to mezi Křižíkovou a Sokolovskou. Podle radního Prahy 8 Tomáše Mrázka práce

mají skončit poslední zářijový den

letošního roku.

Rekonstrukce navazuje na první již

opravenou část Vítkovy ulice v úseku

mezi Pernerovou a Křižíkovou ulicí. „Vše

se zvládlo s měsíčním předstihem, náklady

činily asi 20 milionů korun. Provedla se

kompletní rekonstrukce vozovky včetně

podloží. Kostky nahradila živice, chod−

níky dostaly novou mozaikovou dlažbu,

vznikly i nové zálivy na parkování,“ řekl

Mrázek.                  −tk−, foto: M. Mařatka

Nynější rekonstrukce...

...nová podoba ulice.



STRANA 3SRPEN 2007

Už osmým rokem se na některém z 87

pražských, zvláště chráněných úze−

mích, objevují tři stáda ovcí a koz.

Takzvaným řízeným vypásáním po−

máhají udržovat pražskou přírodu . 

V Praze 8 mezi takto udržovaná území

patří přírodní památka Čimické údolí,

kde řízená pastva probíhá už od samého

začátku projektu. Druhým rokem je to

podobné také v Bohnickém údolí a letos

můžeme stádečko ovcí a koz spatřit také

v přírodní památce Zámky.

Pastva ovcí a koz doprovázela

osidlování Pražské kotliny už od doby

kamenné. Díky pasoucím se ovcím,

kozám, ale také kravám, se na pražských

svazích dochovaly svahové a skalní stepi

z doby ledové, jejichž porosty jsou

druhově velmi bohaté a v současné době

patří mezi naše nejcennější lokality.

Rostliny skalních stepí bývají drobnější 

a nižší a velmi dobře snášejí sucho. 

V méně tvrdých podmínkách, v místech,

kde je více srážek, však nemohou sou−

peřit s rostlinami, kterým se daří v hlubší

půdě, a bez cílené péče člověka by pos−

tupně zanikly. Ani za pomoci nejnovější

techniky není možné udržovat sekáním 

a vyřezáváním všechny stráně a kamenitá

místa. Pro ovce a kozy je to ale hračka.

Jejich stáda tak pravidelně „sekají“ travní

porosty, spásají mladé keře a tím

zabraňují zarůstání území. Svým

pohybem a drobným narušováním půdy

kopýtky současně napomáhají šíření

konkurenčně slabších rostlin a vytvářejí

vhodný biotop pro druhy hmyzu, které

jsou vázané na otevřený půdní povrch.

Nad projektem řízené pastvy dohlíží

správce pražských chráněných území,

Odbor ochrany prostředí pražského ma−

gistrátu. Stáda jsou pod trvalým dohledem

pastevců, i když se na území Prahy 8

nepase na volno, ale v takzvaných sítích,

kterými jsou oploceny jednotlivé spásané

plochy. Dohled nad stádem není jen zá−

ležitost romantická, ale vyžaduje kromě

odborných znalostí i velmi dobrou fyzic−

kou kondici a ochotu zříci se mnoha, dnes

již samozřejmých, vymožeností civilizace.

Pro všechna chráněná území jsou ty−

pické travnaté skalní stepi, které jsou

hlavním předmětem ochrany. Na skalách

a v jejich blízkém okolí roste řada vzác−

ných rostlin, jako je tařice skalní,

koniklec luční český, křivatec český,

třemdava bílá nebo bělozářka liliovitá.

Žije tam i řada chráněných živočichů,

vázaných právě na tyto stepní lokality.

Jsou to hlavně zástupci teplomilného

hmyzu, především mandelinky, nosatci,

dřepčíci nebo cenné druhy motýlů.

Můžeme zahlédnout i některé plazy,

zejména ještěrky a slepýše. V území dále

hnízdí řada ptáků, jejichž počet je díky

pestré mozaice okolní krajiny vyšší než 

v jiných částech Prahy. Pražské chráněné

luční a stepní lokality nevznikly samo−

volným vývojem, ale zemědělskou čin−

ností našich předků a pečlivým

udržováním po celá staletí. V Praze tak

máme, v pravém slova smyslu, řadu

přírodních památek, u kterých je zřejmé,

že jsou takovým způsobem obhospo−

dařovány více než 1000 let.

A na závěr prosba určená všem

návštěvníků pražské přírody se svými

psími společníky. Držte prosím v blíz−

kosti pasoucího se stáda své psy na

vodítkách!                                     −lema−

Ovce a kozy udržují v „kondici“ Čimické i Bohnické údolí 

Obnova paláce Svět má odstartovat příští rok
Palác Svět v Libni, který již delší

dobu chátrá, se zřejmě již příští

rok na jaře dočká rekonstrukce.

Jeho italský majitel Antonio

Crispino po delší době opět začal

jednat s vedením radnice a obě

strany se dohodly, že opravu je

nutno provést co možná nejdříve.

Vlastník počítá s tím, že se mu

podaří získat stavební povolení na

začátku příštího roku.

„Tento podnikatel se pokouší

stavět i jinde v Praze 8, ale my se ho

snažíme dotlačit k tomu, aby

nejprve opravil palác Svět a až pak

se věnoval svým dalším projektům,“ upozornil starosta Prahy 8 Josef Nosek. Radnice z tohoto důvodu

v minulosti například Crispinovi zamítla projekt na výstavbu nového hotelu.

„S rekonstrukcí bychom začali už dávno, ale měli jsme spoustu potíží. V domě bydlí padesát rodin 

a problémy byly hlavně s památkáři,“ prohlásil před několika dny Crispino. Jeho firma palác Svět vlast−

ní od roku 1998. Budova je národní památkou a majitel objektu tak musí podstoupit složitá jednání

například s Národním památkových ústavem nebo odborem památkové péče na magistrátu. 

Palác Svět pochází ze 30. let minulého století, proslavil ho především spisovatel Bohumil Hrabal.

Investor počítá s tím, že zlepší statiku domu, zprovozní dvě patra obchodů se službami a byty 

a zrenovuje původní obklady či skleněné plochy, které musejí být zachovány pro svoji památkovou

hodnotu. V objektu nebude chybět ani proslulá kavárna, v níž majitel hodlá umístit retrospektivu

Hrabalova života. S obnovou kina se nepočítá, a to kvůli statice domu. Nahradit by ho měl 

velký obchodní prostor.                                                                              −tk−, foto: M. Mařatka

Obec získala do své péče další pozemky
Osmá městská část získala do své správy nové pozemky. Ty jí na základě žádostí svěřilo Zastupitelstvo

Hlavního města Prahy.

Radnice žádá o svěření pozemků Hlavního města Prahy do své správy průběžně. Mezi plochy, které tak

MČ Praha 8 čerstvě získala, patří například pozemek s drobnou stavbou na Karlínském náměstí při ulici

Křižíkova, a to včetně přilehlého chodníku, dále část zeleně a chodníků za tramvajovou otočkou při ulici na

Těšnově či plochy se zelení a cestami mezi Kulturním domem Krakov a hotelem SOL v Bohnicích. Dalším

pozemkem, který má MČ Praha 8

nově ve své správě, je zelená

plocha na Střížkově v blízkosti

tamní kapličky.

„Chceme mít možnost pozemky

řádně a v souladu s jejich funk−

čním využitím udržovat, nebo je

spojit do funkčního celku s po−

zemky či budovami, u nichž již je

správa naší městské části svěře−

na,“ vysvětlil místostarosta MČ

Praha 8 Martin Roubíček důvody,

proč vlastně radnice žádá o správu

pozemků. Praha 8 v poslední době

požádala o svěření do vlastní péče

například plochu osmnáct set

metrů čtverečních, která leží pod Kobyliským náměstím v blízkosti ulice Uzavřená. Jedná se o zeleň, kde

byly po skončení výstavby metra a navazující rekonstrukci náměstí vybudovány parkové prvky, to znamená

vysázeny stromy, zbudovány parkové cesty a nainstalovány koše a lavičky. Zhotovitel však parkové úpravy

nikdy nepředal následnému uživateli. „Na pozemku není udržován pořádek, chceme proto požádat Hlavní

město Prahu o svěření do naší správy. Byla by škoda, aby pozemek nebyl využíván, je to příjemné místo 

pro odpočinek,“ doplnil Roubíček.                                                                          −hš−, foto: M. Mařatka

Čas od času představujeme v Osmičce zajímavé

osoby a osobnosti, které bydlí v Praze 8. Petr

Binder pracuje mnoho let jako obchodní zástupce

dvou předních pražských rozhlasových stanic. 

V poslední době se ale stále víc angažuje v pod−

poře charitativních a nevýdělečných projektů.

Pod pseudonymem Poutník Hroch podporuje

záchranu Horního hradu na Karlovarsku,

pomáhá ale i hospicu, dětské léčebně a dalším

institucím. Zatím poslední jeho akcí byla pěší

pouť do Vatikánu, kde se setkal dokonce 

s papežem Benediktem XVI. V současné době

sepisuje své zážitky a veškerý výdělek z chystané

knihy půjde znovu na podporu českých památek.

Jak se z úspěšného obchodníka stane poutník? 

Na počátku byla návštěva Horního hradu,

neogotické kulturní památky v Karlovarském kraji.

To místo mne okouzlilo a tak jsem se rozhodl, že

budu pomáhat s jeho záchranou a obnovou.

Nejprve vlastními prostředky, které se po čase

ukázaly jako nedostatečné a posléze knížkami

Putování Hrocha. 

Tyto knihy vznikly jako dárek pro všechny,

kterým není lhostejná česká historie a kteří se

rozhodnou přispět na rekonstrukci Horního hradu.

Za pár korun dárce dostane knížku, která kromě

rodinné vstupenky na hrad obsahuje i popis stře−

dověké pěší pouti z Prahy na Horní hrad. Záznamy

jsou řazeny chronologicky a doplněny historií míst

a někdy i pověstmi. V knížce je také spousta

fotografií, aby si na své přišli i ti, kteří neradi čtou.

Kolik výtisků knihy se podařilo prodat?

Za dva roky se tímto způsobem podařilo

obdarovat více než pět tisíc čtenářů. A Horní hrad

tak získal přes jeden milion korun. To je opravdu

hodně peněz, leč je zapotřebí ještě asi dvě stěkrát

tolik... Proto jsou první knížky Putování Hrocha

stále v nabídce.

Po úspěchu prvního Putování Hrocha jste vydal

druhou knížku, Putování Hrocha aneb můj život

s mámou...

Tato kniha je trochu jiná. Je povídková a vypráví

o trampotách a slastech soužití mezi rodiči a dětmi.

Opět je v ní spousta fotografií a také několik

pohádek pro malá Hrošata. Peníze získané z této

knížky jdou na výstavbu hospicu na Kovářské,

Dětské odborné léčebně v Bukovanech (dýchací

onemocnění) a Středisku rané péče v Praze (ti

pomáhají rodinám s dětmi s kombinovaným

postižením). 

Letos na jaře jste se vydal na pouť do Vatikánu.

Vaše cesta tam trvala dva měsíce, jak probíhala? 

Vycházel jsem 30. dubna z Horního hradu a po

44 dnech a 1544 ušlapaných kilometrech jsem

stanul na náměstí sv. Petra v Římě. Přešel jsem

hranice šesti států. Během putování mne

doprovázelo několik lidí, připojovali se a zase

odpojovali, ale největší část jsem šel sám. S sebou

jsem měl sochu sv. Václava, kterou měl posvětit

Svatý otec. 

Setkání s ním se mi ale nepodařilo domluvit pře−

dem z Prahy, protože jsem narážel na nezájem 

a nepochopení příslušných institucí a osob. A ti, co

mi chtěli pomoci, neměli zase jak. Proto chápu, že

se stal malý zázrak, když se podařilo domluvit

setkání s papežem v rámci generální audience po

mém příchodu do Vatikánu. Hovořil jsem s ním,

předal mu dárky, které jsem celou dobu nesl, 

a požádal ho o posvěcení soch sv. Václava. Velké

a malé. Ta malá zůstala v Římě, v Českém poutním

domě Velehrad. Tu velkou jsem dopravil zpět na

Horní hrad, kde bude umístěna v hradní kapli. 

V současné době sepisuji zážitky z celého

putování a koncem srpna by měla vyjít třetí knížka

Putování Hrocha aneb cesta z Horního hradu do

Vatikánu za Svatým otcem. Tato knížka bude

získávat finance na české památky, které stojí stra−

nou zájmu a zaslouží si to a samozřejmě také na

Horní hrad.

Říkáte, že jste papeži předal dárky, o co šlo?

Předal jsem mu obě předchozí knížky Putování

Hrocha a také pamětní stříbrnou medaili Putování

Hrocha do Vatikánu s číslem 001. Série tisíce

číslovaných kusů byla vyražena v České mincovně

a zbývající medaile je možné zakoupit a podpořit

tak další záchranu Horního hradu.                   −pb−

Poutníka z Prahy 8 přijal papež 

Majitel paláce Svět přislíbil, 
že s rekonstrukcí začne 

na jaře příštího roku. 

Mezi pozemky, které chce Praha 8 
získat do své správy, je i zanedbaná 
plocha poblíž Kobyliského náměstí.



Praha 8 opravuje kulturní památky
Přes jeden milion korun investuje v letošním roce libeňská radnice do menších oprav i do zásadních

rekonstrukcí památek na území Prahy 8. Největší část, a to přes 600 tisíc korun spolkne celková

rekonstrukce kapličky na Střížkově, kterou začíná společnost AG − Real provádět v těchto dnech. 

Praha 8 investuje nejen do nákladných celkových oprav,

ale i do drobných rekonstrukcí, které vrací sochám a plas−

tikám původní podobu. Typickým příkladem je sousoší

Pelikáni, které stojí v parku u jezírka před ZŠ ve

Famfulíkově ulici na ďáblickém sídlišti. V prosinci 2002

chyběly Pelikánům oba zobáky a o dva roky později

zmizely dokonce obě hlavy. Galerie hlavního města Prahy

sousoší opravila a letos v červnu se opravení Pelikáni vrá−

tili zpět do jezírka. „Na přání autora, akademického so−

chaře Jiřího Černocha, dnes nejsou Pelikáni na okraji ryb−

níka, ale uprostřed, aby na ně vandalové tak snadno ne−

mohli,“ řekl vedoucí odboru kultury Prahy 8 Petr Bambas.

Některé sochy už bohužel není možné zachránit a rekon−

struovat. Vandalové zničili například sochu Karla Hány

nazvanou Mateřství, která stála v Trousilově ulici v Koby−

lisích. Prostranství před tamním kulturním domem před

několika dny osiřelo a torzo sochy bez hlavy matky a bez

její ruky skončilo v depozitáři MČ Praha 8 na Libeňském

zámku. „K převozu zničené sochy jsme přistoupili se

souhlasem vdovy po autorovi. Socha byla složena z kovových plátů a její rekonstrukce by byla velmi složitá,

nákladná a navíc se bohužel nedochovala potřebná dokumentace,“ zdůvodnila odstranění nebezpečného

torza sochy zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. Opravy se v příštích týdnech dočkají také další

sousoší a plastiky v Praze 8. Jako první přijde na řadu plastika Mládí v Olštýnské ulici u kulturního domu

Krakov na bohnickém sídlišti. „Za 70 tisíc korun se socha vyčistí, opraví se všechny praskliny a specializo−

vaná firma provede i sjednocení patiny, aby dílo působilo esteticky příjemně,“ upřesnil Bambas.

Obec má ve své správě také Národní kulturní památku Kobyliská střelnice. „Jen za letošní rok jsme do

odstranění graffiti, speciálního nátěru

proti sprejerům a do úpravy před květ−

novým kladením věnců investovali přes

100 tisíc korun,“ informovala Ludková.

Podle ní radnice ze svých vlastních

prostředků letos na podzim také zajistí

instalaci nového pětimetrového kříže 

s trnovou korunou. Stát bude kolem 200

tisíc korun a se souhlasem památkářů

bude kovový, aby nedošlo k opakování

letošní situace, kdy několik týdnů před

kladením věnců starý dřevený kříž uhnil a spadl. Radnice necha−

la na vlastní náklady zpracovat komplexní restaurátorský

posudek, který označil stav Památníku obětem heydrichiády za

neuspokojivý. Střelnice v Kobylisích by podle odborníků potře−

bovala investici ve výši dvou milionů korun, aby byl památník

jako nový. „Takovou investici si bohužel z našeho rozpočtu

nemůžeme dovolit, a proto bychom byli rádi, kdyby na péči 

o Národní kulturní památku přispěl kromě Prahy 8 také někdo

jiný, například magistrát, ministerstvo kultury nebo armáda,“

prohlásila Ludková. 

Osmá městská část do Národní kulturní památky investuje 

v příštích týdnech další desítky tisíc korun. Zaplatí instalaci

nového navigačního dopravního značení Kobyliské střelnice 

a také speciální nástřik piktogramů, které budou upozorňovat na

zákaz kouření nebo zákaz jízdy na kole.                                    −pb−
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DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ V PRAZE 8

Celkem osm historických objektů zpřístup−
ní Praha 8 v rámci letošních Dnů
Evropského dědictví, které připadají na
dny 8. až 16. září. Na území osmé měst−
ské části budou mít všichni příznivci histo−
rie šanci vidět památky v sobotu 15. září,
na většině míst dokonce s odborným výk−
ladem průvodce. Velkou premiéru letos
budou mít bývalý libeňský plynojem, ve
kterém sídlí Výzkumný a zkušební letecký
ústav a také kostel Stětí svatého Jana
Křtitele v Chabrech.

Libeň

Libeňský zámek
14.00 − 18.00 hodin

Grabova vila 
14.00 − 18.00 hodin

Kostel sv. Vojtěcha
10.00 − 17.00 hodin

Synagoga na Palmovce, Ludmilina
13.00 − 19.00 hodin

Libeňský plynojem
9.00 − 17.00 hodin

Karlín

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
10.00 − 18.00 hodin

Kobylisy

Národní kulturní památka 
Kobyliská střelnice
14.00 − 18.00 hodin

Chabry

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele
9.00 − 18.00 hodin

Dny Evropského dědictví
více na www.ehd.cz

Ve Vltavě žije plno
ryb, voda v ní je čistá
Kvalita vody ve Vltavě se v hlavním městě

stále výrazně zlepšuje. Vyplývá to mimo jiné

ze zprávy o stavu vod v České republice, kte−

rou se minulý měsíc zabývala vláda.

„Úsek Vltavy od vtoku do Prahy k Libni je na

ryby velmi bohatý. Na to, že žijeme v milionovém

velkoměstě, je pestrost ryb skutečně vysoká,“ řekl

pražský radní Petr Štěpánek. Z chráněných ryb se 

v Praze vyskytuje střevle potoční, a to na krátkém

úseku Rokytky.

Zajímavostí je relativně slušný výskyt podoustve

říční pod vltavskými jezy. V poslední době jsou 

v těchto místech k vidění i dospělí pstruzi.

Prahou kromě Vltavy a Berounky protéká také 99

potoků, což je téměř 374 kilometrů. Mezi nejvýz−

namnější patří Rokytka, Botič, Dalejský potok,

Kunratický potok, Litovicko − šárecký potok 

a Motolský potok.

Největším úspěchem správce toků bylo v le−

tošním roce navrácení vody do již dávno vyschlého

a téměř zapomenutého Čimického potoka. −red−

Mateřství  / Praha 8 v letošním roce investuje
do oprav plastik, soch a dalších kulturních
památek přes jeden milion korun. Některé
sochy už bohužel není možné zachránit 
a rekonstruovat. Vandalové zničili například
sochu Karla Hány nazvanou Mateřství, která
stála v Trousilově ulici v Kobylisích. Se souh−
lasem vdovy po autorovi nechala radnice
torzo sousoší převézt do depozitáře na
Libeňském zámku.

Mládí / Zhruba 70 tisíc korun bude stát renovace plastiky
Mládí v Olštýnské ulici u kulturního domu Krakov v Boh−
nicích. Sousoší bude vyčištěno, budou opraveny všechny
praskliny a specializovaná firma provede i sjednocení
patiny.

Pelikáni / Po několika letech se v červnu do jezírka v parku před
ZŠ ve Famfulíkově ulici na sídlišti Ďáblice vrátilo sousoší
Pelikáni. V prosinci 2002 chyběly Pelikánům oba zobáky a o dva
roky později zmizely dokonce obě hlavy. Na přání autora, aka−
demického sochaře Jiřího Černocha, dnes nejsou Pelikáni na
okraji rybníka, ale uprostřed, aby na ně vandalové tak snadno
nemohli.

Kobyliská střelnice / Na území Prahy 8 leží i Národní kulturní
památka − Kobyliská střelnice, kterou spravuje radnice osmé
městské části. „Jen za letošní rok jsme do odstranění graffiti,
speciálního nátěru proti sprejerům a do úpravy před květnovým
kladením věnců investovali přes 100 tisíc korun,“ řekla zástup−
kyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.  

Podoustev říční již z řady 
tradičních lokalit vymizela. 

UPOZORNĚNÍ
Dětský klub Osmík 
v Kulturním domě Krakov je 
v srpnu uzavřen. 
Bližší informace získáte 
na telefonním čísle: 233 31 28 43.



Přinášíme Vám nabídku nalezených a opuštěných psů, kteří

skončili v městském útulku v Troji (V Zámcích 56, tel.: 283 01 17

11, 233 55 42 42). Nyní se můžete seznámit se psy, kteří v útulku

čekají na skutečný domov − možná právě u vás?
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Sdružení chce pečovat o zvířecí hřbitov
O zvířecí hřbitov v Bohnicích zřejmě bude pečovat

nově vzniklé sdružení nazvané Přátelé pietního

parku Draháň. Lidé z něj již s majitelkou areálu

připravují smlouvu o pronájmu. Roční členství při−

jde na 500 korun, podle posledních informací se do sdružení přihlási−

lo již přes 150 lidí. Příspěvky by měly pokrýt náklady na svoz odpad−

ků, vodu a elektřinu. Péče nezahrnuje rozšíření stávajícího hřbitova.

Původním nájemcem byl Pavel Lukáš, který hřbitov v roce 1998

založil. Když byl pozemek vydán jako restituční náhrada, Lukáš se 

s novou majitelkou nedohodl na dalším rozšiřování hřbitova, vypověděl smlouvu a letos v květnu

ukončil živnost. O znalecký posudek, na základě kterého byl pozemek vydán jako restituční náhrada,

se vede soudní spor. V lednu dal soud za pravdu současným majitelům. Podle informací z médií se

Pozemkový fond, který žalobu podal, proti rozsudku odvolal.                                                       −tk−

okrsek č. 1
Jméno okrskáře: Huťka Filip, Bohata Tomáš

Mobilní telefon: 606 62 63 45, 606 62 61 11 

Okrsková služebna: Sokolovská 56/112, Karlín,

Praha 8, tel.: 224 81 55 95

Úřední hodiny: středa 15.00 − 17.00 hod.

Hranice okrsku: Těšnov, Na Florenci, Husitská,

Trocnovská, Pernerova, Vítkova, Pobřežní, U Ná−

dražní lávky k Vltavě, hranice Prahy 8

okrsek č. 2
Jméno okrskáře: Vrána Milan

Mobilní telefon: 606 62 60 40

Okrsková služebna: Sokolovská 56/112, Karlín,

Praha 8, tel.: 224 81 55 95

Úřední hodiny: pondělí 15.00 − 17.00 hod.

Hranice okrsku: od Vltavy směr ul. U Nádražní

lávky, Pobřežní, Vítkova, Pernerova, hranice P−8,

Šaldova − prodloužení k Vltavě, Vltava

okrsek č. 3
Jméno okrskáře: Možkovský Jiří, Hrůza Jan

Mobilní telefon: 606 62 91 71, 606 62 64 73

Okrsková služebna: Sokolovská 56/112, Karlín,

Praha 8, tel.: 224 81 55 95

Úřední hodiny: čtvrtek 15.00 − 17.00 hod.

Hranice okrsku: Šaldova a prodloužení k Vltavě,

Vltava k Libeňskému mostu, Štorchova, Voctá−

řova, Švábky, Sokolovská, Za Invalidovnou, hra−

nice Prahy 8

okrsek č. 4
Jméno okrskáře: Černý Stanislav, Stolarik Josef

Mobilní telefon: 606 62 91 92, 606 62 91 93

Okrsková služebna: Primátorská 34, Libeň, Praha

8, tel.: 284 84 00 38

Úřední hodiny: čtvrtek 15.30 − 17.30 hod.

Hranice okrsku: Za Invalidovnou, hranice Prahy

8, Sokolovská

okrsek č. 5
Jméno okrskáře: Tureček Miroslav, Morávek Jaroslav

Mobilní telefon: 606 62 62 24, 606 62 91 94

Okrsková služebna: Primátorská 34, Libeň, Praha

8, tel.: 284 84 00 38

Úřední hodiny: středa 15.30 −17.30 hod.

Hranice okrsku: Sokolovská, Švábky, Voctářova,

Štorchova, Libeňský most, Vltava, železniční most

− žel. trať nad ul. Povltavská, hranice Prahy 8

okrsek č. 6
Jméno okrskáře: Ondra Daniel, Mička Tomáš

Mobilní telefon: 606 62 64 72

Okrsková služebna: Primátorská 34, Libeň, Pra−

ha 8, tel.: 284 84 00 38

Úřední hodiny: pondělí 15.30 − 17.30 hod.

Hranice okrsku: hranice Prahy 8, Liberecká, V Ho−

lešovičkách, most Barikádníků, Vltava, železniční

trať nad ul. Povltavská směr hranice Prahy 8

okrsek č. 7
Jméno okrskáře: Adámková Marie

Mobilní telefon: 606 67 80 66

Okrsková služebna: Balabánova 1273, Kobylisy,

Praha 8, tel.: 284 68 66 80

Úřední hodiny: stálá dozorčí služba

Hranice okrsku: V Holešovičkách, Zenklova,

Nad Šutkou, Čimická, Písečná, K sadu, hranice

Prahy 8, most Barikádníků

okrsek č. 8
Jméno okrskáře: Bělunková Andrea DiS., Ne−

došínský Karel

Mobilní telefon: 606 62 91 95

Okrsková služebna: Balabánova 1273, Kobylisy,

Praha 8, tel.: 284 68 66 80

Úřední hodiny: stálá dozorčí služba

Hranice okrsku: Kobyliské nám., Pod Sídlištěm,

Střelničná, Liberecká, Zenklova, Nad Šutkou

okrsek č. 9
Jméno okrskáře: Fialová Adéla

Mobilní telefon: 606 62 63 32

Okrsková služebna: Balabánova 1273, Kobylisy,

Praha 8, tel.: 284 68 66 80

Úřední hodiny: stálá dozorčí služba

Hranice okrsku: Střelničná, Liberecká, hranice

Prahy 8, hranice k.ú. Ďáblice, Šimůnkova, Žerno−

secká, Burešova, Rajmonova, Kyselova, Opálkova

okrsek č. 10
Jméno okrskáře: dočasně neobsazeno

Mobilní telefon: 606 62 61 36

Okrsková služebna: Balabánova 1273, Koby−

lisy, Praha 8, tel.: 284 68 66 80

Úřední hodiny: stálá dozorčí služba

Hranice okrsku: Horňátecká, Ústecká, k. ú. Dolní

Chabry, k. ú. Ďáblice, Šimůnkova, Žernosecká,

Burešova, Rajmonova, Kyselova, Opálkova, Střel−

ničná, Pod Sídlištěm, Kobyliské nám.

okrsek č. 11
Jméno okrskáře: Hlavsová Lucie

Mobilní telefon: 606 62 62 28

Okrsková služebna: Balabánova 1273, Kobylisy,

Praha 8, tel.: 284 68 66 80

Úřední hodiny: stálá dozorčí služba

Hranice okrsku: Kobyliské nám., Horňátecká, 

K Ládví, Čimický háj, Čimická, K Pazderkám,

směr k Velké Skále, hranice Prahy 8, Pod Ha−

vránkou, K Sadu, Písečná, Čimická

okrsek č. 12
Jméno okrskáře: Ing. Roman Snížek, Široký

Martin

Mobilní telefon: 606 62 91 81

Okrsková služebna: Řešovská 517/5, Bohnice,

Praha 8, tel.: 283 85 34 89

Úřední hodiny: středa 16.00 − 18.00 hod.

Hranice okrsku: Čimická, Ústavní, Bohnická,

Zhořelecká, Lodžská, hranice P−8, u Velké Skály

směr ul. K Pazderkám 

okrsek č. 13
Jméno okrskáře: Hulzer František, Meissner Marek

Mobilní telefon: 606 62 91 96

Okrsková služebna: Řešovská 517/5, Bohnice,

Praha 8, tel.: 283 85 34 89

Úřední hodiny: čtvrtek 16.00 − 18.00 hod.

Hranice okrsku: Lodžská, Zhořelecká, Bohnická,

dále k Vltavě, hranice Prahy 8

okrsek č. 14
Jméno okrskáře: Dočasně neobsazeno

Mobilní telefon: 606 62 61 10

Okrsková služebna: Řešovská 517/5, Bohnice,

Praha 8, tel.: 283 85 34 89

Úřední hodiny: čtvrtek 16.00 − 18.00 hod.

Hranice okrsku: Čimická, Vánková − vojenské

stavby, Čimické údolí, Čimický potok, cesta se−

verně k hranicím hl. m. Prahy, hranice Prahy 8,

Vltava, Bohnická, Ústavní

okrsek č. 15
Jméno okrskáře: Matějková Alena

Mobilní telefon: 606 62 91 90

Okrsková služebna: Řešovská 517/5, Bohnice,

Praha 8, tel.: 283 85 34 89

Úřední hodiny: pondělí 16.00 − 18.00 hod.

Hranice okrsku: Vánková − voj. Stavby, Čimické

údolí, Čimický potok, cesta severně k hranicím 

hl. m. Prahy, hranice k. ú. Dolní Chabry, Čimická

okrsek č. 16
Jméno okrskáře: Effenberger Jiří 

Mobilní telefon: 606 26 00 11

Okrsková služebna: Řešovská 517/5, Bohnice,

Praha 8, tel.: 283 85 34 89

Úřední hodiny: pondělí 16.00 − 18.00 hod.

Hranice okrsku: hranice k. ú. Dolní Chabry, Či−

mická, Čimický háj, dále směr ul. K Ládví

okrsek č. 17
Jméno okrskáře: Lopata Roman, Cakl Milan

Mobilní telefon: 606 40 90 75, 721 13 21 83

Okrsková služebna: Spořická 314, Dolní Chabry,

Praha 8, tel.: 233 54 43 73 

Úřední hodiny: středa 15.30 −17.30 hod.

Hranice okrsku: hranice k. ú. MČ Praha − Dolní

Chabry

okrsek č. 18
Jméno okrskáře: Piterka Miloslav, Nedošínská

Gabriela

Mobilní telefon: není

Okrsková služebna: Ďáblická 339/14, Ďáblice,

Praha 8, tel.: 283 88 30 33

Úřední hodiny: středa 15.30 −17.30 hod.

Hranice okrsku: hranice k. ú. MČ Praha − Ďáblice

okrsek č. 19
Jméno okrskáře: Rydval Jindřich

Mobilní telefon: 603 97 54 74

Okrsková služebna: U Parku 140, Březiněves, Praha 8

Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 16.00 − 18.00 hod.

Hranice okrsku: hranice k. ú. MČ Praha − Bře−

ziněves

Chcete mě?

1612/2007evidenční číslo

kříženec jezevčíkaplemeno

pes, 13 letpopis

rezavobílá, delšísrst

menšívelikost

26. 7. 2007nalezen

1602/2007evidenční číslo

kříženecplemeno

pes, 8 měsícůpopis

černá bílá náprsenkasrst

střednívelikost

24. 7. 2007 Praha 3nalezen

1578/2007evidenční číslo

kříženec belg. ovčákaplemeno

fena, 6 let popis

plavý + černý melír, kratšísrst

většívelikost

21. 7. 2007 Praha 8nalezen

1644/2007evidenční číslo

jezevčíkplemeno

fena, 13 letpopis

hnědá, hladká srst

standard velikost

29. 7. 2007 Praha 8nalezen

Aktuální seznam okrskářů Městské policie Prahy 8 
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Od roku 2005 uskutečňuje občanské sdružení

Fokus Praha projekt „Rozvoj sociální firmy“,

který je financován Evropským sociálním fon−

dem. 

Co je sociální firma? Jak funguje? Sociální firma

podniká za účelem vytváření pracovních míst pro lidi

znevýhodněné na trhu práce. Těmto lidem poskytuje

pracovní uplatnění, které se blíží běžnému zaměst−

nání. Přihlíží však výrazně ke specifikům pracov−

níků, která jsou dána zdravotním stavem či sociální

situací. Pro zaměstnance vytváří bezpečné pracovní

prostředí, zajišťuje jejich odborné vedení a případnou

psychosociální podporu. Sociální firma je vhodná

zejména pro ty, kteří mají obtížný vstup na trh práce

a mají problémy se na něm udržet.

První sociální firmou, kterou Fokus Praha

provozuje již od roku 1999, je Jůnův statek. Tato

firma sídlí v Sedlci u Prahy.

Zaměstnává 25 osob se zku−

šeností duševní nemoci a pod−

niká v oblasti pohostinství a ubytování.

V roce 2006 Fokus Praha založil druhou sociální

firmu Zahrada v Praze 7 Troji. Ta vznikla transfor−

mací z chráněné dílny zahradnické v průběhu pro−

jektu Rozvoj sociální firmy. V současné době je 

v Zahradě zaměstnáno sedm lidí se zkušeností

duševní nemoci.

Dlouhodobými spokojenými zákazníky firmy jsou

mimo jiné Pražská botanická zahrada, Galerie hl. m.

Prahy − Trojský zámek a MČ Praha − Troja.

Pravidelnou i jednorázovou údržbu, generální úklid

zahrad, úpravu trávníků a živých plotů, výsadbu

květin a keřů nabízí také soukromníkům. 

Více informací o sociální firmě Zahrada vám poskyt−

neme na tel.: 284 68 99 65 nebo 774 80 49 33,

e−mail: mayova@fokus−praha.cz. Více o sociál−

ních firmách najdete na www.socialnifirmy.cz

Semináře přiblíží péči 
o duševní zdraví

V rámci kulturně − humanitární akce Týdny pro

duševní zdraví se bude 13. září 2007 pod záštitou

zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíry Ludkové

konat seminář pro úředníky pražských městských

částí. Seminář se zabývá tématem "Co je sociální

firma?".

Další z celé řady akcí Týdnů pro duševní zdraví je

mezinárodní konference Sociální firma − šance pro

znevýhodněné na trhu práce III. Ta se uskuteční 

20. září v prostorách Emauzského opatství v Praze.

Konference je otevřena široké veřejnosti. Účastníci

budou mít jedinečnou příležitost se setkat se zástup−

ci Social Firms UK a seznámit se s fungováním

sociálních firem ve Velké Británii, dozvědět se více 

o mezinárodní organizaci CEFEC, která sdružuje

provozovatele sociálních firem z celé Evropy 

a především zde budou představeny české sociální

firmy. 

Více informací o konferenci získáte na telefonním

čísle 283 85 34 66 nebo e−mail: erbanova@fokus−

praha.cz.  Více informací o kulturně − humanitární

akci Týdny pro duševní zdraví najdete na

www.TDZ.cz .

Občanské sdružení Fokus Praha již sedmnáctým

rokem sídlí v Praze 8, v Dolákově ulici 24. Za tuto

dobu vybudovalo pro své klienty řadu zařízení na

území Prahy a ve Středočeském kraji v Sedlci 

a v Mělníce. Uživateli služeb jsou dospělí lidé, kteří

mají převážně dlouhodobé psychické problémy.

Často přicházejí po několikáté hospitalizaci v psy−

chiatrické léčebně. Také to však mohou být lidé,

kteří se nečekaně dostali do krizové situace nebo

zažili nějaký traumatický zážitek. Pro své klienty

nabízíme řadu služeb v oblasti zdravotní a sociální

péče, práce a zaměstnávání, bydlení, aktivního

trávení volného času, podpory autonomie 

a vzdělávání. Více o Fokusu Praha a jednotlivých

službách najdete na www.fokus−praha.cz.        −red−

Jak to funguje v praxi 
„Do sociální firmy Jůnův statek jsem nastoupil 

v roce 1999, protože mi v bývalém chráněném

zaměstnání končila práce, která byla tehdy časově

omezená. Chtěl jsem pracovat, ale bál jsem se jít do

normálního nechráněného zaměstnání. Cítil jsem, že

potřebuji podporu, kterou by mi však v normálním

zaměstnání nebyli schopni poskytnout. Bez ní jsem se

obával zhoršení svého zdravotního stavu a hospita−

lizací v psychiatrické léčebně.

Snad je to vážně dáno podporou, ale od nástupu do

sociální firmy se můj zdravotní stav zatím nikdy

nezhoršil natolik, abych byl nucen léčit se na

lůžkovém oddělení. A to je možná jeden z hlavních

důvodů, proč chci pracovat v sociální firmě. Dalším

nezanedbatelným důvodem jsou pro mne peníze.

Jenom s příjmem z invalidního důchodu bych nebyl

schopen platit nájem ve svém bytě a hrozilo by mi, že

skončím na ulici jako bezdomovec. Během svého

zaměstnání v sociální firmě Jůnův statek jsem vystří−

dal více pozic a dovednosti, které jsem získal na

každém z těchto postů, se mi hodí v každodenním 

životě.“                                                         Tomáš, 

pomocný kuchař, sociální firma Jůnův statek

Co je sociální firma?

Pohádkové bytosti ožily v Karlíně
V okolí pražské kanceláře společnosti Člověk v tísni v Karlíně ožily pohádkové bytosti.

Namalovaly je děti ze sociálně slabých rodin, pro které společnost uspořádala výtvarné

odpoledne. Zatímco jedna skupinka kreslila křídami a jiná vyráběla masky, tak další vytvořila

vláček, který vezl zvířátka do pražské ZOO.

Pražská pobočka společnosti Člověk v tísni výtvarné odpoledne uspořádala v rámci projektu, který

je zaměřen na doučování dětí a vzdělávací aktivity. Doučování dětí ze sociálně slabých rodin se 

v tomto roce účastnilo 20 školáků, za kterými domů docházelo 15 dobrovolníků. Se začátkem škol−

ního roku doučování začne znovu.                                                            −ic−, foto: Štefan Berec

Příležitost pro nezaměstnané
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil ve spolupráci 

s Úřadem práce a podporou Evropského sociálního fondu

projekt Příprava lektorů volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jedná 

se o rekvalifikační kurz pro osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené

dlouhodobou nezaměstnaností se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.

Podmínkou jsou dále odborné znalosti a dovednosti v některé oblasti volnočasových aktivit (mo−

delářství, chovatelství a pěstitelství, výtvarné obory, rukodělné práce, sportovní aktivity, vzdělávací

aktivity) a rysy osobnosti vhodné pro práci s dětmi a mládeží. Naším projektem chceme napomoci

řešení problému nezaměstnanosti. Po absolvování tohoto kurzu budou moci uchazeči a zájemci 

o práci najít uplatnění ve střediscích volného času neboli domech dětí 

a mládeže, školních klubech nebo nestátních neziskových organizacích.

Výběr účastníků bude probíhat kontinuálně a ukončen bude 28. února

2008.  Pro celý projekt je navrženo šest běhů, z nichž každý potrvá cca tři

měsíce v osmi týdenních soustředěních, kde se bude střídat teoretická výuka

s praxí. Celková dotace je 200 hodin. V pořadí již čtvrtý běh zahájíme v říjnu

2007 a přihlásit se na něj můžete 17. 9. 2007 v 10.00 hodin v budově

Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8. 

Zveme vás k účasti na našem vzdělávacím programu a těšíme se 

na spolupráci s Vámi. Pro bližší informace volejte na

tel.: 222 33 38 30, paní Drábkové.        −lb−   Vážení spoluobčané,
možná jste si všimli, že na Kobyliském náměstí

stojí již mnoho let budova, která na první pohled

nemusí vypadat jako místo, kde se náš pozemský život může dotknout

toho, co mnozí nazývají něčím mezi nebem a zemí… Po roce 2000, kdy

proběhla rekonstrukce a rozšiřování zdejších prostor, byla na střechu

instalována věž se zvonkohrou a křížem. Od té doby je kobyliský farní

kostel viditelnější.

V říjnu letošního roku to bude

přesně 70 let, co byla původní kaple sv. Terezie od Dítěte Ježíše

vysvěcena. Od počátku zde působí Salesiáni Dona Boska, jejichž

hlavním zaměřením je práce s mládeží a rodinami. V těsném soused−

ství kostela se proto nachází také Salesiánské divadlo (dříve

Klicperovo), Salesiánské středisko mládeže s Klubem Vrtule 

a hřištěm, a Klub SHM Praha Kobylisy (Salesiánské hnutí mládeže),

které nabízejí řadu kroužků a činností pro děti, mládež i maminky.

Pro ty z vás, kteří máte zájem, nabízíme možnost: prohlédnout si

prostory kostela, dozvědět se něco z jeho historie, zúčastnit se

bohoslužby, koncertů, přednášek (např. Kurzy Alfa, Vzdělávání

dospělých), či jiného programu. 

Základní informace i s fotogalerií naleznete rovněž na internetové

adrese: http://www.terezicka.org. Všem vám srdečně přejeme pěkné

prožití dovolených a celého léta. A pro zájemce přidáváme kontak−

ty a přehled bohoslužeb.

KONTAKT: Římskokatolická farnost u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše • Farář: P. Josef Brtník,

SDB • Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8 − Kobylisy • Tel.: 283 02 91 41, 356, 604 62 75 33 • E−mail:

farnost.kobylisy@sdb.cz • http://www.terezicka.org

Salesiánské středisko mládeže • http://sasmkob.sdb.cz/

Salesiáni Dona Boska • http://praha.sdb.cz/ • http://www.sdb.cz/

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Neděle II    7.30 hod. mše svatá II    9.00 hod. mše svatá (s rytmickým zpěvem) II    10.30 hod. mše svatá

(křty dětí) II    18.30 hod. mše svatá II    Všední dny II    6.30 hod. mše svatá II    PO − SO 18.30 hod. mše

svatá II    Ve školním roce II    PO 17.00 hod. mše svatá pro starší děti (5. − 9. třída) II    ÚT 18.30 hod. mše

svatá pro mládež II    ST 17.00 hod. mše svatá pro mladší děti (předškolní, 1. − 4. třída)                      −red−

Společnost BONA pomáhá lidem s duševní poruchou
Obecně prospěšná společnost BONA je jedním z dominantních poskytovatelů sociálních služeb

působících na území Městské části Prahy 8 pro občany trpící duševní poruchou. Dospělým lidem 

s duševní poruchou nabízí psychosociální a pracovní rehabilitaci prostřednictvím služby chráněného

bydlení, podpory samostatného bydlení a sociální rehabilitace. Programy významně spolufinancuje

Evropský sociální fond, státní rozpočet i rozpočet hl. m. Prahy. 

BONA se zabývá životy a jejich naplňování u psychicky handicapovaných lidí. Sídlí

u Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích v ulici Pod Čimickým Hájem 177.

Společnost zřídila několik chráněných dílen. Ty jsou důležité pro znevýhodněné lidi tím,

že poskytují bezpečný prostor pro jejich pracovní aktivity a mohou si tam rozvíjet své pracovní a sociální

návyky. Klienti takových dílen pracují v normálním pracovním poměru, musí odvést určité penzum práce 

v předem dané kvalitě. Je samozřejmé, že toto vše musí být přizpůsobeno jejich zdravotnímu stavu. Jednou

takovou dílnou je i Údržba zeleně při BONA, o. p. s. Klienti této dílny se zabývají úklidem a úpravou zelených

ploch a odklízením sněhu. Umějí sekat trávu, hrabat listí, zametat chodníky, prořezávat keře, sázet rostliny 

a další jednoduché zahradní práce. Rádi Vám s nimi pomohou. Protože hlavním cílem těchto zařízení není

zisk, tak mají i dobré ceny. Využitím jejich služeb jim nejen pomůžete, ale takto zaměstnaní lidé, kteří vám

pomohou s vaší zahradou, se budou cítit užiteční a přidá jim to na sebedůvěře. Dílna je schopná vyhovět 

i požadavkům bytových družstev při kultivaci společných zelených ploch. Je dobré, že mohou poskytnout

podnikům takzvané náhradní plnění a tak pomáhat v práci nejen zdravotně postiženým, ale i ostatním. V pří−

padě potřeby můžete volat na číslo 283 85 23 70.                                                                                  −red− 

Zaměstnanci sociálních firem 
dokáží pomoci například při údržbě zahrad.   
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Přehled  kroužků zájmového 
vzdělávání ve školním roce 2007 − 2008
Ceny kroužků platí pro jedno pololetí. 

Výtvarná výchova
Všechny kroužky se scházejí 
v budově v ul. Přemyšlenské
Korálek, 800 Kč, děvčata od 8 let
Malujeme, jak to bylo, 700 Kč, 5 − 7 let
Kamarádky s jehlou (základy šití), 900 Kč, od 12 let
Zábavné šití I., 1 100 Kč, pro dospělé
Zábavné šití II., 1 100 Kč, pro dospělé
Keramika, 1 100 Kč, od 8 let
Keramika − dospělí I., 2 100 Kč                    
Keramika − dospělí II., 2 100 Kč
Keramika − dospělí III., 2 100 Kč                         
Keramika − formy, 1 100 Kč, od 10 let
Výtvarný ateliér, 1 000 Kč, od 8 let
Keramika pro děti I., 1 100 Kč, od 8 let
Keramika pro děti II., 1 100 Kč, od 6 let
Digitální fotografie, 1 000 Kč, od 12 let
Klasická fotografie, 1 000 Kč, od 12 let
Čárky, 1 000 Kč, od 6 let
Výtvarný ateliér, 1 100 Kč, od 7 let

Hudební výchova
Všechny kroužky se scházejí 
v budově v ul. Krynické
Kytara klasická + folková I., 1 100 Kč, od 6 let
Kytara klasická + folková II., 1 100 Kč, od 6 let
Klavír − Muzikant, 1 100 Kč, od 6 let
Flétna zobc., alt., příč., 1 100 Kč, od 6 let
Notička − klavír, keyboards, 1 100 Kč, od 7 let
Klavír − školička, 1 100 Kč, od 5 let
Tan. soubor HO − TA − PO, 1 600 Kč, 13 − 18 let, Kr.
Hotapáček, 1 200 Kč, 7 − 12 let, Kr.
Hotapáček − přípravka I., II., 900 Kč, 4 − 6 let, Kr.

Taneč. přípravka − začátečníci, 500 Kč, 4 − 6 let, Kr.
Dancers for you, 900 Kč, 8 − 12 let, Kr.
Body styling v tanečním stylu, 500 Kč, dospělí, Kr.
Power jóga, 600 Kč, dospělí, Kr
Salsa a Merenque, 600 Kč, dospělí, Kr. 
Taneční průprava, 900 Kč, dospělí, Kr.
Jazz dance, 600 Kč, dospělí, Kr.                            
Street funky, 800 Kč, 8 − 12 let, Kr
Basketbal I., 1 200 Kč, 16 − 17 let, ZŠ Hovor−
čovická 
Basketbal II., 1 200 Kč, 16 − 17 let, ZŠ Hovor−
čovická
Míčové hry I., II., 500 Kč, 6 − 9 let,  10 −15  let, ZŠ
U Parkánu
Softbal, 900 Kč, děvčata 8 − 14, ZŠ Dolákova
Volejbal, 1 100 Kč, děvčata 8 − 14, ZŠ Libčická
Floorball, 1 200 Kč, 5 − 10 let
Fotbal, 1 200 Kč, 5 − 10 let
Těhotenské cvičení, 500 Kč, Kr.                             
Cyklistika, 500 Kč, od 8 let, venku
Rehabilitační cvičení, 500 Kč, dospělí, Kr.
Poznáváme ČR, 500 Kč, od 8 let, pouze víkendy
a prázdniny

Hry a počítače
Všechny kroužky se scházejí 
v budově v Přemyšlenské ul.
Mystika a mytologie, 600 Kč, od 10 let
Tvůrčí psaní I., 600 Kč, od 12 let
Tvůrčí psaní II., 600 Kč, od 15 let
Městský LARP, 600 Kč, od 13 let          
Šachy, 600 Kč, od 8 let
Deskové hry, 500 Kč, od 8 let
Základy PC, 700 Kč, od 8 let,
Televize TV8, 900 Kč, od 12 let
Astronomie, 600 Kč, od 12 let

Přírodověda a technika
Všechny kroužky se scházejí 
v budově v ul. Krynické
Malá tajemství přírody I., 500 Kč, od 6 let
Malá tajemství přírody II., 500 Kč, od 8 let
Základy přírodovědy s akvaristikou, 500 Kč, od 8 let
Rybářství, 500 Kč, od 7 let
Letečtí modeláři, 500 Kč, od 9 let
Plastikoví a železniční modeláři, 500 Kč, od 9 let
Elektrokroužek, 500 Kč, od 9 let
Aranžování květin, 500 Kč, od 8 let
Aranžování květin − dospělí, 500 Kč

Dramatická výchova
Všechny kroužky se scházejí 
v budově v ul. Přemyšlenské
Středoškolské divadlo, 700 Kč, od 14 let
Dramaťák., 700 Kč, 5 − 7 let
Dramaťák II., 700 Kč, 7 − 12 let
Amatérské divadlo, 700 Kč, od 16 let
OT. I. SK, 700 Kč, od 18 let
Bytové divadlo DOMA, 700 Kč, od 18 let
Přemyšlata, 700 Kč, od 10 let
Stře. L. I, 700 Kč, od 15 let
Pra − L. I. Ny, 700 Kč, od 18 let
Divadlo s maskou, 700 Kč, od 12 let
Improvizace KOPR, 700 Kč, od 18 let
Improvizace OMIL, 700 Kč, od 16 let

Př − budova v ul. Přemyšlenské 
Kr − budova v ul. Krynické

Pohybové aktivity
Junior aerobic I., 500 Kč, 7 − 12 let, Kr.
Junior aerobic II., 500 Kč, 11 − 15 let, Kr.
Disko tance, 500 Kč, 13 − 18 let, Kr.  
Dance aerobic I., 900 Kč, 10 − 15 let, Kr.
Dance aerobic II., 900 Kč, 10 − 15 let, Kr.
Step pro začátečníky, 500 Kč, 7 − 13 let, Kr
Step pro pokročilé, 500 Kč, 8 − 15 let, Kr
Břišní tance − děti, 500 Kč, 7 − 14 let, Kr.
Tanečně pohybové hry, 500 Kč, 4 − 6 let, Kr.

Předškolní výchova
Fantazie I., 800 Kč, od 3 let, Kr.
Fantazie II., 800 Kč, od 3 let, Kr.
Pramínek, 800 Kč, 2 − 3 leté děti s rodiči, Kr.
Školička I., 800 Kč, od 3 let, Př.
Školička II., 800 Kč, od 3 let, Př.
Kočičiny (artefiletika), 700 Kč, 3 − 5 let, Př.
Němčina, 500 Kč, od 3 let, Kr.
Za pohádkou s písničkou, 500 Kč, 4 − 6 let, Kr.
Cvičení rodičů s dětmi I., 500 Kč, 2 − 4 roky, Kr. −
dopoledne
Cvičení rodičů s dětmi II., 500 Kč, 2 − 4 roky, Kr. −
dopoledne
Cvičení rodičů s dětmi III., 500 Kč, 2 − 4 roky, Kr. −
dopoledne
Šlápoty (vycházky s výtvarkou), 50 Kč/1 hodina,
od 3 let s rodiči, Př.
Výtvarka ve dvou (od 2 let + doprovod), 800 Kč, Př.

Přihlášky si můžete vyzvednout v obou
budovách ve všední dny v době od 9.00 do 18.00
hodin. Vyplněné přihlášky, u přihlášených osob
mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem,
doporučujeme odevzdat osobně zároveň s plat−
bou za 1. pololetí. 

Přejeme všem členům kroužků i účastníkům
našich akcí nevšední, zajímavé a neza−
pomenutelné zážitky!

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

Dům dětí a mládeže 
Kobylisy − Bohnice

Vás zve na

Den odemčených dveří
a zápis do kroužků

Středa 5. září 2007
od 13.30 do 18.00 hodin v obou

budovách: Praha 8 − Přemyšlenská 
a Krynická. Informace budou podávat 

pracovníci DDM a externí vedoucí
kroužků.  Doporučujeme využít možnosti 
zápisu i platby za 1. pololetí v jednom dni. 

www.ddmpraha8.cz, 
e−mail: info@ddmpraha8.cz, 

tel.: 284 68 00 50, 233 55 37 90.

Dům dětí a mládeže Praha 8 v Kobylisích na září 2007 připravuje:
11.  9. prezentace činnosti na akci Kdo si hraje, nezlobí.
15.  9. výlet do ZOO v Ústí nad Labem.
15.  9. výlet do Jičína − města pohádek.
16.  9. Parníkem do ZOO v Troji.
22.  9. 2. ročník pochodu Osmičkové šlápoty.
22.  9. výlet do Hrusic za Josefem Ladou.
27. − 30.  9. víkend v Harrachově.
27. − 30.  9. předpodzimky na kole − cyklistický víkend.

Čardášová princezna 
v Hudebním divadle Karlín
Jedna z nejlepších světových operet se vrací na jeviště Hudebního divadla

Karlín. Nejznámější operetu Emmericha Kálmána čeká v Karlíně nové nas−

tudování ve spolupráci s maďarským Budapesti

operettszínhíz. Přilákat do divadla by měla

široké spektrum diváků.

Jak to asi může dopadnout, když se knížecí ratolest

Edwin zamiluje do hvězdy budapeštského nočního lokálu Orfeum a chce se s ní

oženit proti vůli otce, který mu za manželku nutí svou neteř Stazi, jež své srdce dala

mladému hraběti Bonimu? Senzační úspěch, který měla tato opereta − rodná sestra

pozdější Hraběnky Marici

či Cirkusové princezny − se

stal třiatřicetiletému skla−

dateli v jistém smyslu osud−

ným. Kálmán se domníval,

že se mu už nikdy nepodaří

na něj navázat a od té chvíle

už všechny další operety

tvořil pod zorným úhlem

právě nesmrtelné „Čar−

dášky“.

Čardášová princezna

byla přeložena do téměř

dvaceti jazyků a mnohokrát se dočkala i zfilmování. Verze, kterou v září tohoto

roku představí Hudební divadlo Karlín, slaví úspěchy v Budapešti, v Salzburgu,

Mnichově, Petrohradě a dalších evropských městech. Ve čtvrtek 13. září se tak

před premiérovým publikem otevře svět nočních lokálů, světáků a šansoniérek.

Chybět nebude autentické prostředí budapešťského Orphea, stejně jako 

autentické postavy starého světáka Feriho, Boniho, číšníků, komtes, kavalírů 

i lehkých žen.                                                                                             −pb−

Osoby a obsazení I Sylva − Iveta Dufková, Sisa Sklovská I Edvin − Aleš Briscein,
Marián Vojtko I Boni − Karel Škarka, Jan Urban I Stasi − Dita Hořínková, Michaela
Nosková I Anhilta − Pavla Břínková I Feri − Jan Ježek I Miška − Roman Škoda I
Rhonsdarf − Jiří Schoenbauer

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz

ZÁŘÍ 2007
12. 9. ST 19.00 hod.

Čardášová princezna.
13. 9. ČT 19.00 hod.

Čardášová 
princezna.
Premiéra. 

14. 9. PÁ 19.00 hod.
Čardášová 
princezna.

15. 9. SO 19.00 hod.
Noc na 
Karlštejně. 

16. 9. NE 15.00 hod.
Noc na 
Karlštejně. 

20. 9. ČT 19.00 hod.
Producenti. 

21. 9. PÁ 19.00 hod.
Producenti. 

22. 9. SO 15.00 hod.
Producenti. 

22. 9. SO 19.00 hod.
Producenti. 

23. 9. NE 15.00 hod.
Producenti. 

26. 9. ST 19.00 hod.
Producenti. 

29. 9. SO 15.00 hod.
Limonádový
Joe. 

29. 9. SO 19.00 hod.
Limonádový 
Joe. 
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JUBILEA
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.

Významné jubileum oslavili

ČERVENEC 2007
Kocková Eva

Manželé Jaroslava a Bohumil Hátlovi
oslavili 11. července 2007
65 let společného života.
Pevné zdraví, životní pohodu
a spokojenost jim do dalších
společných let přejí
dcera a synové s rodinami.

Manželé Irena a Jaroslav Strakovi 
oslavili 15. července 2007
50 let společného života. 

Významné jubileum slaví

SRPEN 2007
Hercz Josef
Valentová Olga
Doubková Jarmila
Hrudková Zdena
Liška Jaroslav
Froněk Max

Rychtářová Helena
Dulov Vasil

Hodek Jiří
Bezděková Věra
Boženiková Pavlína
Havlíčková Alena 

Nově narozené děti

LEDEN 2007
Čáp Timo Matěj

KVĚTEN 2007
Kohák Vojtěch

ČERVEN 2007
Bajerová Mia
Kaňka Jan
Křivka Václav 
Pokorná Štěpánka

ČERVENEC 2007
Janda Šimon
Řehák Kryštof

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.

Vyhráli jsme!
ZŠ Hovorčovická se v letošním roce

zúčastnila celostátní výtvarné soutěže

pořádané Ministerstvem vnitra ČR „Svět

očima dětí“. Témata letošního ročníku

byla: „Korupci říkám ne“ a „Cestování

bez hranic“.

S paní učitelkou Bartákovou jsme se okamžitě dali do

bouřlivé diskuse, co vše by bylo možné udělat. Nakonec jsme

se rozhodli vytvořit jednotlivé projekty z hlíny. Chlapci z 2.

třídy společně vymodelo−

vali loď, se kterou by si

přáli cestovat o prázd−

ninách. My, žáci devátých

tříd, jsme vytvořili celou

škálu výrobků. Ty nejzdařilejší pak paní učitelka odvezla na Ministerstvo

vnitra ČR. Byli jsme velice mile překvapeni, když  nám za měsíc přišlo

pozvání na předávání cen.

Naším největším úspěchem byla práce Rozárky Dančové, která získala

první místo v kategorii starších žáků (Korupci říkám ne). Petra Nižňanská

zde získala třetí místo (Cestování bez hranic). Úspěch jsme měli i v kate−

gorii mladších žáků. Jan Surin a Dan Straka se umístili na druhém místě.

Diplomy a ceny vítězům osobně předával sám ministr vnitra pan Ivan

Langer v Národním domě na Vinohradech. O zábavu během slavnostního

odpoledne se starali  moderátoři Slávek Boura a Markéta Majerová. Také

zde vystoupila hudební skupina „Maxim turbulenc“, která přispěla 

k dobré náladě všech přítomných. Pohoštění na závěr dne bylo příjemnou

tečkou celého odpoledne. 

Myslíme si, že pod vedením paní učitelky Bartákové jsme úspěšně reprezentovali naši školu ZŠ

Hovorčovická. Protože jsme již v deváté třídě a odcházíme, tak jsme rádi, že zde zůstávají naši mladší

spolužáci, kteří už navazují na naše úspěchy. Přejeme jim mnoho dalších vítězství.         Žáci ZŠ Hovorčovická

Poděkování
Děkuji touto cestou paní ředitelce MŠ Korycanská, Praha 8 −

Čimice, Jarmile Kotrbové, učitelkám Marušce, Slávce, Jiřince 

a Jitce, také Věrce a všem ostatním za 3 roky, ve kterých syn

docházel do jejich školky, protože tam chodil rád, každé ráno se

těšil, na každou oslavičku narozenin a to nejen těch svých,

nemohl dospat ve dnech,

kdy bylo nachystáno

divadélko nebo se jelo na výlet, nebo se předškoláci chystali

na vlastivědnou procházku Prahou, každé úterý se těšil na

flétničku, každou středu na Předškoláčka, rok co rok na

vánoční besídku, na karneval a na závěrečnou besídku spoje−

nou s příjem−

ným posezením

ve školní za−

hradě, během

kterého jsme všichni opékali buřty a děti dováděly 

v zahradních sprchách. Za tohle všechno těšení vám

všem ještě jednou co nejsrdečněji děkuji, protože to

není samozřejmost a právě proto není vaše školka

obyčejná, ale taková jaká je a my na ni budeme celý

život vzpomínat. Děkuji.                          Olga Lisáková

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel./fax.: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27

www.divadlopodpalmovkou.cz

ZÁŘÍ 2007
VELKÁ SCÉNA

12. 9. ST 18.00 hod.
Gazdina roba. G. Preissová.      

13. 9. ČT 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.        

14. 9. PÁ 19.00 hod.
Kean. A. Dumas, J. P. Sartre.        

17. 9. PO 19.00 hod.
Edith a Marlene. É. Pataki.         

18. 9. ÚT 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.
A. Procházka.        

19. 9. ST 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše.
T. Williams.        

20. 9. ČT 19.00 hod.
Caligula. A. Camus.      

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.

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

vyhlašuje výběrová řízení
na prodej obecních nemovitostí 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: 

domu čp. 1921 s příslušenstvím s po−
zemky parc. č. 1085, o výměře 208 m2, a parc. č. 1086, o výměře 551 m2, vše na
k. ú. Libeň, na adrese Kubišova 37, 182 00 Praha 8
• minimální vyhlašovaná cena je  6 800 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 27. srpna 2007
• prohlídky nemovitostí se konají dne 14. a 21. 8. 2007 v 10.00 hod. 

domu čp. 596 s pozemkem parc. 
č. 1106, o výměře 288 m2, vše na k. ú.
Libeň, na adrese Zenklova 205, 182
00 Praha 8
• minimální vyhlašovaná 

cena je 4 543 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek 

je dne 27. srpna 2007 
• prohlídky nemovitostí se konají dne 

9. a 16. 8. 2007 v 10.00 hod. na místě

Podmínky výběrových řízení jsou uveře−
jněny na stránkách www.praha8.cz,
odkaz Úřední deska − majetkový odbor. 

Podrobnější informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich zadávací doku−
mentací, obdrží zájemci u obchodního oddělení majetkového odboru Úřadu Městské
části Praha 8, ul. Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 57 71 (paní
Lenka Víšková) nebo na tel.: 222 80 57 70 (paní Jindra Šolcová).

Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax.: 286 58 71 56
E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nnaabbíízzíí  
prostory k pořádání vzdělávacích

a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,

prezentací apod.
Veškeré informace:

wwwwww..kkddllaaddvvii..cczz
Možnost cateringových služeb po dohodě 

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)
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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
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Hvězdárna 
Ďáblice

Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

SRPEN 2007

Otevírací doba: Pondělí − Čtvrtek 10.00 − 12.00
hod. a 13.30 − 15.30 hod., Čtvrtek 23. 8. a 30. 8.
21.00 − 23.00 hod., Neděle 19. 8. a 26. 8. 14.00
− 16.00 hod.

POŘADY pro veřejnost, začátek v 10.00 hod.

13. 8. − 16. 8. Sluneční soustava II.
20. 8. − 23. 8. Hvězdárna, dalekohledy, 

pozorování.
27. 8. − 30. 8.     Báje o Perseovi.

POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY 
PO − ČT 11.00 − 12.00 hod., 13.30 − 15.30 hod.,
ČT 23. 8. a 30. 8. 21.00 − 23.00 hod., NE 19. 
a 26. 8. 14.00 − 16.00 hod.

DENNÍ OBLOHA:
Slunce, povrch se
skvrnami.   

NOČNÍ OBLOHA:
Měsíc od 22. 8. do
31. 8. Jupiter po
celý srpen. Uran,
Neptun ve druhé
polovině srpna. Dvoj−
hvězdy, vícenásob−

né soustavy po celý srpen. Hvězdokupy,
mlhoviny za bezměsíčných večerů. Podmín−
kou úspěšného po−
zorování je pokud
možno jasná oblo−
ha, při nepříznivém
počasí (zataženo) je
možné si prohléd−
nout přístrojové vy−
bavení hvězdárny,
stálou astronomic−
kou výstavu a za−
koupit astronomic−
ké publikace (po−
hledy, mapy, kníž−
ky).

MÍSTO DALEKÉHO
ROZHLEDU:
V těsném soused−
ství hvězdárny je
výhled na téměř 1/2
území Čech. Podle podmínek okamžité viditel−
nosti je možné pozorovat krajinu od blízkého
okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské,
Krkonoše). V době přítomnosti pracovníků
hvězdárny je instalován dalekohled pro
pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.   

JISKRA − DIVADLO 
KARLA HACKERA

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

E−mail: divadlokh@centrum.cz

ZÁŘÍ 2007

POŘADY PRO DĚTI
4. 9. ÚT 17.00 hod.

ČERVENÁ KARKULKA.
LD Jiskra.

11. 9. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ
KARKULKA.
LD Jiskra.

18. 9. ÚT 17.00 hod.
BUDULÍNEK.
LD Jiskra.

25. 9. ÚT 17.00 hod.
POHÁDKA 
O HADÍ KRÁLOVNĚ.
LD Jiskra.

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.

Škola Taekwon − do Dan − Gun nabízí možnost trénovat
Již přes patnáct let přichází zájemci o bojová umění do

prosecké  Školy Taekwon − do Dan − Gun. Škola je oficiál−

ně registrována nejen pod Českým svazem Taekwon − do

ITF, ale i přímo pod mezinárodní federací International

Taekwon − do federation sídlící ve Vídni.

Škola všem zájemcům nabízí možnost trénovat až 10 hodin

týdně v různých věkových a technických skupinách. Cvičit

zde můžete vedle reprezentantů České národní reprezentace,

mistrů a vicemistrů světa, členů Střediska

talentované mládeže. Právě díky podpoře

mládeže škola každoročně sklízí me−

dailové úspěchy. Hlavním trenérem školy

je Petr Poklop, nositel 4. danu − trenér

České národní reprezentace Taekwon − do ITF. Trénink školy je veden pod dohledem korejského 

mezinárodního instruktora Hwang − Ho − Yonga, nositele 8. danu.

V měsíci září dne 17. 9. 2007 od 17.00 do 19.00 hod. pořádá škola ve vestibulu Gymnázia Litoměřická

726 − Prosek nábor do začátečnických skupin dětí a dospělých. Dětská skupina začátečníků je přizpů−

sobena věkové skupině dětí ve věku 6 − 11 let zaměřené na Taekwon − do ITF s rozvojem všeobecné

motoriky pohybu. Dospělí v náborové skupině získají základní poznatky o Taekwon − do ITF − korejském

bojovém umění sebeobrany, které postupem času prohloubí. Bližší informace o náboru a Škole Taekwon

− do ITF Dan − Gun naleznete na http://dangun.taekwondo.cz případně na tel.: 603 24 64 33.        −jk− 

Pohár MČ Praha 8 získali malí
fotbalisté ABC Braník Praha
Měsíce květen a červen jsou každoročně využívány FK

Meteor Praha VIII k pořádání fotbalových turnajů pro ka−

tegorii přípravek. Letos tento fotbalový klub, který je nejen

v Praze znám svoji systematickou prací s mládeží, připra−

vil ve svém sportovním areálu v Ďáblicích čtyři turnaje pro

nejmenší fotbalové naděje (roč. nar. 97, 98, 99, 2000 a ml.).

Všech čtyř turnajů se zúčastnilo celkem 56 mužstev (téměř 900

dětí) z Prahy, blízkého okolí, např. Rakovníka, Kladna nebo

Berouna, ale i týmy ze vzdálenějších koutů naší republiky, např. 

z Brna, Č. Budějovic, Ostravy, Plzně, Prachatic a Ostrova nad

Ohří. 17. červen 2007 byl dnem, ve kterém se utkala mužstva těch

nejmenších fotbalových adeptů (roč. nar. 00 a ml.) o Pohár

Městské části Praha 8.

Nebývá zvykem, že se těchto akcí „menšího významu“ v Praze účastní osobně nejvyšší představitelé

městských částí. O to sympatičtější byla aktivní účast zástupce starosty MČ Praha 8 Martina Roubíčka,

jenž tak dal najevo svůj pozitivní vztah nejen k fotbalu, ale sportu jako takovému a zejména pak

mládežnickému. Turnaje se zúčastnilo 14 mužstev, které byly rozděleny do dvou skupin. V A skupině se

utkali domácí Meteor, Vítkovice, Ostrov nad Ohří, Střešovice, Vršovice, Tempo a Přední Kopanina. V B

skupině pak Admira, Rakovník, ČAFC, Č. Budějovice, Aritma, Braník a Dolní Počernice. Z prvního

místa skupiny A postoupilo mužstvo Tempo Praha, jenž neztratilo ani bod a neobdrželo jedinou branku.

Ze druhého místa této skupiny postoupili do semifinále ještě chlapci z Vítkovic. Ve skupině B si zase

nejlépe počínaly mladé naděje FK Admiry. Na druhém místě se umístilo mužstvo Braníku. O suverenitě

obou těchto týmů svědčí fakt, že žádný z nich neobdržel v základní skupině jedinou branku.

V prvním pražském semifinále zvítězil Braník nad Tempem 2 : 1. Ve druhém pak Admira porazila

Vítkovice 2 : 0. Oba semifinálové duely byly nesmírně vyrovnané a všechna čtyři mužstva srdnatě

bojovala až do posledního hvizdu rozhodčího. Třetí místo po výhře 3 : 0 nad sympatickým mužstvem 

z Vítkovic získal tým Tempa Praha. Ve velmi bojovném, ale korektně hraném finálovém utkání

nakonec zvítězilo mužstvo ABC Braník nad zástupcem osmého pražského obvodu FK Admira Praha

těsně 2 : 1. Poháry, medaile, plakety a další dárky, které věnovala MČ Praha 8 předali na závěr všem

účastníkům turnaje zástupce starosty MČ Praha 8 Martin Roubíček a předseda FK Meteor Praha VIII

Miloslav Volf.                                                                                    −ps−, foto: Ilja Čtvrtečka

V Ďáblicích by měl vzniknout sportovní areál
Vedení radnice osmé městské části souhlasí s architektonicko −

urbanistickou studií záměru vybudování sportovního areálu

Malý Klín, který by měl vyrůst mezi ulicemi Liberecká 

a Střelničná (vedle obchodního domu Kaufland). Projekt

soukromého investora počítá s výstavbou sportovišť na místě

současných venkovních prostor a v nově vybudovaném objektu. 

„Záměr vítáme, pro občany bude jistě přínosem,“ řekl starosta

Prahy 8 Josef Nosek. V rámci sportovního areálu by na místě stá−

vajícího fotbalového hřiště měly být postaveny tenisové kurty 

a plochy pro míčové hry, u druhého stávajícího fotbalového hřiště je

naplánováno vybudování tribuny. Součástí venkovní části areálu bude i parkově upravená plocha. 

V objektu postaveném podél Střelničné se počítá s multifunkční a tenisovou halou, minigolfem, střelnicí,

posilovnou, squashem, saunou s bazénem či restaurací.                                               −hš−, foto: M. Mařatka
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PRONAJMEME VELKOKAPACIT−
NÍ STAN, rozměry 12 x 18 m, la−
vice, stoly, výčepní zařízení, přístřešky,
polní kuchyně, elektrocentrály atd.
Telefon: 603 41 76 26.

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ GARÁŽ
− Kobylisy, ulice Písečná. Tel.: 604 65
14 88.   

KLOKÁNEK − zařízení pro ohrožené
děti, přijme paní na výpomoc s dětmi
(doprovod ze školek, domácí úkoly 
a pod.) Pracoviště Praha 8 Ládví, pra−
covní doba od 12.00 do 19.00 hod.,
plat dle praxe, tel.: 283 88 10 97.

SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON −
SPOUŠTĚCÍ GARNYŽE. Volejte
tel.: 271 91 42 22, 602 37 19 96. 

PRONAJMU GARÁŽ. STÁNÍ − V.
Skála, 1 500 Kč. Tel.: 728 52 83 27.

SPECIÁL − BAZAR − KOLA, vy−
koupíme Vaše kolo za nejlepší cenu.
Zastavárna 5%! Adresa: Klapkova 40,
Praha 8 (M „Kobylisy“), tel.: 731 31
27 31.

HLEDÁM SPOLEHLIVOU PANÍ
NA ODVOZ DĚTÍ DO ŠKOLKY
z Ďáblic do Kobylis. Tel.: 731 52 99 79.

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.

JAZYKOVÁ ŠKOLA V BOH−
NICÍCH HLEDÁ ASISTENTKU do
kanceláře od září i na zkrácený úvazek
s komunikativním příjemným vystu−
pováním, základní znalostí Aj a práce
na PC. Své CV zašlete na e−mail: iris−
lingua@seznam.cz.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prád−
lo se snadno vytáhne ke stropu − rych−
le schne a v koupelně nepřekáží. Mon−
táž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ − I.
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25,

Praha 8. Nabízí šití dámských, pán−
ských i dětských oděvů. Návrhy mo−
delů, výběr látek, úpravy a opravy
oděvů. Možnost spolupráce pro menší
skupiny. Objednávky na tel.: 739 09
15 03, www.salonivana.com.

MASÁŽE − klasická, čínská meri−
diánová, hlavy − relax, moxování,
baňky − fyzioterapeutka. TRAM Ok−
rouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 284
68 98 05.

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

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

UMĚLECKÉ STUDIO MALVÍNA
otevírá od září 2007 kurzy keramiky 
a výtvarných technik pro děti 
i dospělé. ZÁPIS OD 10. ZÁŘÍ. Adre−
sa: Čimická 780, Praha 8, tel.: 720
47 98 99.  

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.

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

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jaké−
koli velikosti, kategorie a vlastnictví,
kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli,
možno i dekret − nájemní smlouvu, 
i v domě s majitelem, podnikový a pod.
I zdevastovaný, v soudní žalobě, neo−
právněně obsazený, s nežádoucím ná−
jemníkem, či s jakoukoli právní vadou.
Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájem−
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat a za−
platit i náhradní byt, domeček mimo
Prahu a pod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 71 20 15 nebo 603 42 00 13.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA−
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.

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.

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

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.

FA J. MACHÁČ − rekonstrukce uma−
kartových koupelen obkladovými pane−
ly − bez bourání, nepořádku v bytě −
rychle (3 − 5 dní) a levně (od 25 000
Kč). Výměny van, baterií, klozetů ku−
chyňských desek, instalace sprchových
koutů, pokládka dlažby, PVC, plo−
voucích podlah, koberců, lepení pod−
hledů, malování, drobné zednické a jiné
práce na zvelebení Vašeho bytu. Tel.:
777 32 54 66 − kdykoliv!

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.

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRU−
HU, 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.

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

SOLARIUM − FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy − muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2
− Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium−fitness.cz. 

PŮJČKY A ÚVĚRY s vysokou prů−
chodností − rychlé vyřízení, pro zaměst−
nance, podnikatele, všechny důchodce 
i cizince. Bankovní i nebankovní. Tel.:
723 94 61 06.

Placená řádková inzerce

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

SRPEN 2007

12. 8. 2007
Trojské posvícení.
Venkovní expozice a Vinice sv. Kláry posví−
censká. 

16. 8. 2007
Seznamte se s botanickou zahradou: 
Letničky.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Alena Nováková, kurátor−
ka sbírky.

20. 8. 2007 − 3. 9. 2007
Rekonstrukce topení 
zavře FATA MORGANU! 
Pravidelnou údržbu skleníku doplní neodklad−
ná oprava. Skleník Fata Morgana se poprvé
po rekonstrukci otevře veřejnosti 4. září, kdy
startuje výstava masožravek!

23. 8. 2007
Seznamte se s botanickou zahradou: 
Vinice.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Vladimíra Bahulová,
vedoucí vinice.

4. 9. 2007 − 16. 9. 2007
Výstava masožravých rostlin.
Ve skleníku Fata Morgana se mějte na
pozoru!
Výstavu doplní fotografie ve štole skleníku.
Denně od 9.00 do 19.00 hodin mimo pondělí. 

6. 9. 2007
Seznamte se s botanickou zahradou: 
Balkónové rostliny.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Alena Nováková, kurátor−
ka sbírky.

13. 9. 2007
Seznamte se s botanickou zahradou: 
Trvalky.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Petr Hanzelka Ph.D., ku−
rátor sbírky.

Penstemon 
„Russian River“ dračík. 
Expozice: Trvalky. 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
SRPEN 2007

19. srpna 2007
Hrad Krakovec a mistr Jan Hus.
Sraz v 8.00 hod. u pokladny železniční stanice
Praha − Masarykovo nádraží − návrat v 19.25 hod. 

25. srpna 2007
Zámek Vlašim a hora Blaník.
Sraz v 7.40 hod. u pokladny  č. 1 − Praha − Hlavní
Nádraží − návrat v 19.34 hod. 

Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

VÝZVA                     
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

„„SSAALLOONN  VVÝÝTTVVAARRNNÍÍKKŮŮ““
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Péče o pacienty s nádory má v nemoc−

nici Na Bulovce velmi dlouhou tradici.

Základ onkologické péče byl položen

už v roce 1903, kdy byl podán návrh

Spolku lékařů českých na založení

instituce, jejíž aktivity by vedly k vybu−

dování sanatoria pro nemocné se

zhoubnými nádory. Tato skutečnost, 

v souladu s evropskými snahami, vy−

ústila po mnoha letech usilovné práce

ke slavnostnímu otevření Radio−léčeb−

ného ústavu u Městské nemocnice Na

Bulovce 28. března 1936. Od toho data

se začala odvíjet slavná tradice péče 

o onkologické pacienty Na Bulovce.

Tento obor byl od počátku vnímán

jako multidisciplinární spolupráce

všech odborníků, kteří přispívají 

k prevenci, diagnostice a léčbě nádorů.

Od založení ústavu se naše pracoviště

zabývá komplexní léčbou dospělých

pacientů s nádory, pracovali zde špičkoví

odborníci v dané problematice, kteří po−

stulovali základní dogmata onkologie. Na

půdě ústavu vznikla myšlenka onkolo−

gických registrů, preventivních pro−

gramů, technických inovací, léčebných

protokolů.

Spádová oblast je dána nikoliv geo−

graficky ale komplexností péče. Pacienti

jsou odesíláni k léčbě z klinických pra−

covišť, se kterými ústav spolupracuje na

řadě projektů podle zaměření odesíla−

jícího pracoviště. V centru komplexního

onkologického centra Na Bulovce stojí

Ústav radiační onkologie 1. LF UK, ve

kterém pracuje 26 lékařů onkologů zabý−

vajících se radiační onkologií, jiní kli−

nickou onkologií nebo diagnostikou ná−

dorů. 

V roce 1953 zahájila činnost mamární

poradna, jejíž hlavní náplní bylo dispen−

zarizování rizikových pacientek, scree−

ning karcinomu prsu, komplexní 

diagnostika nádorů prsu. Mamární tým

byl sestaven z onkologů, chirurgů, radio−

diagnostiků, patologů a cytologů. Tito

všichni pracují v týmu, který stanovuje na

základě léčebných protokolů plán léčby.

Postupně byl tým doplněn odborníky

dalších specializací, např. o plastického

chirurga, psychologa, molekulárního

biologa, genetika. 

V počátku činnosti ústavu byla rozvíje−

na hlavně léčba radioterapií v kombinaci

s chirurgickou léčbou. S přibývajícími

poznatky vědy byly do léčebných algorit−

mů zabudovávány další léčebné modali−

ty, hormonoterapie, chemoterapie, imu−

noterapie a biologická léčba.

Před více než 30 lety se začala odvíjet

kapitola léčby hypertermií, která za léta

klinického využívání našla své dobře

zdůvodněné místo v léčbě nádorů a je

aplikována dosud, a to i ve spolupráci 

s ostatními onkologickými pracovišti 

v regionu, která tuto léčebnou modalitu

nemají.

Ústav radiační onkologie Fakultní

nemocnice Na Bulovce je vybaven kom−

pletní radioterapeutickou technikou. Po

instalaci nově pořízené techniky během

posledních dvou let bude mít pro−

voz Ústavu  radiační onkologie FNB čtyři

lineární urychlovače, čtyři brachyra−

dioterapeutické přístroje, včetně možnos−

ti intersticiální brachyradioterapie pros−

taty, ozařovač pro ortolvoltážní terapii 

a hypertermickou soupravu.

Před 15 lety byla uvedena do klinické

praxe konkomitantní chemoradioterapie

v kurativních indikacích u karcinomu

rekta, čípku děložního, nádorů hlavy 

a krku, plicních nádorů, atd. Provádí se

zde reirradiace recidivujících nádorů.

Samozřejmostí je centrální ředění cyto−

statik.

Ústav radiační onkologie FNB přebírá

pacienty ke specializované léčbě, která

není proveditelná a dostupná v jiných

zařízeních. Provádí superkonsiliární

konzultační činnost a dispenzarizuje

pacienty po provedené léčbě. Každý rok

je v ústavu léčeno 1 500 nových pacientů

se solidními nádory a vybranými hemato−

logickými malignitami. Pacientům je

poskytována i kompletní dispenzární

péče po provedené primoterapii ke sle−

dování dlouhodobé toxicity léčby, včas−

nému odhalení případné recidivy procesu

nebo indukovaných nádorů.

Od roku 2001 zde byla zřízena katedra

onkologie 1. LF UK v Praze a probíhá

zde výuka mediků. Chirurgická klinika,

Klinika plastické chirurgie, Ortopedická

klinika a Dermatovenerologická klinika

provádějí pregraduální i postgraduální

školení v daných odbornostech, Klinika

gynekologie a porodnictví a Radio−

diagnostická klinika se zabývá pre−

graduální výukou.

V roce 2006 bylo zřízeno ve FN Na

Bulovce Centrum preventivní onkolo−

gické péče, ve kterém jsou klientům

nabízeny konzultace a diagnostické me−

tody k odhalování časných stádií nádorů

v oblastech uroonkologie, mamární prob−

lematiky, nádorů gastrointestinálního

traktu, kožních nádorů a gynekologic−

kých nádorů.

Naším cílem je

poskytovat vynikající

komplexní péči o pacien−

ty s nádory a formovat

budoucí zdravotní systém klinickými

inovacemi, biomedicínským a zdravot−

nickým výzkumem a edukací. Pracoviště

by mělo být vnímáno jako uznávané

národní a mezinárodní akademické cen−

trum pro výzkum a klinickou praxi,

poskytující komplexní superspecializo−

vanou onkologickou péči klientům a pa−

cientům. Prostředkem k dosažení tohoto

cíle je redefinovat tradiční model zdra−

votní péče tak, aby se stal integrovaným,

samoregulačním systémem péče o zdraví,

využívajícím medicínu založenou na

důkazech  a produkujícím skvělé klinické

výsledky

Nově instalovaná zařízení tvoří základ

pro opravdu moderní léčebné onkolo−

gické pracoviště, které v Ústavu radiační

onkologie v blízké budoucnosti vznikne 

a zařadí se ve spolupráci s ostatními pra−

covišti nemocnice Na Bulovce mezi

velmi moderní léčebné komplexy plně

srovnatelné s evropským standardem. 

MUDr.Vladimíra Stáhalová

Primářka Ústavu radiační onkologie 

1. LF UK a FN Na Bulovce

Onkologická léčba má na Bulovce obrovskou tradici
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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.

Provozní doba: 
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod. 
Soboty dle objednávek (svatby atp.)
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Salon JanaSalon Jana
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T A U  C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NADSTANDARDNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST
AJ, NJ, FJ, ŠJ, ItJ, ŘecJ, PortJ, RJ, ČJ ciz.

Pro dospělé, mládež i děti, žáky a studenty 
ZŠ, SŠ, VŠ, podnikatele, manažery, firemní

a jiné zaměstnance.
Individuální (I) a mikroskupinové (2 - 4),

odpolední, večerní i dopolední,
špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

LETNÍ KURZY:
28. 8. - 7. 9., 11. 9. - 21. 9.2007

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.

ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU
20. ZÁŘÍ A 1. ŘÍJNA 2007

www.taucollege.zde.cz
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