
Zcela nový projekt nazvaný Bezpečná
Osmička stojí těsně před svým star-
tem. Systém by měl zajistit zlepšený
dohled nad vybranými budovami 
a veřejnými místy a přispět tak k po-
sílení boje proti kriminalitě a ničení
majetku.

„Naším cílem bylo najít vhodnou
cestu, která povede k vytvoření Integro-
vaného bezpečnostního systému osmé
městské části. Zvoleným postupem se
snažíme navázat na koncepci pražského
magistrátu,“ informoval starosta Prahy 8
Josef Nosek.  

Pilotním objektem projektu „Bezpečná
Osmička“ se stane Mateřská škola Na
Kotlasce. Tým odborníků tam nyní
provádí poslední úpravy tak, aby vše
začalo fungovat do konce ledna příštího
roku. Školka se stane ukázkou sladění
bezpečnostních systémů, kamer, elek-
tronického zabezpečení, protipožární
signalizace a připojení celého komplexu
na pult centrální ochrany Městské policie
Praha 8.

Projekt počítá s tím, že nejdříve
budou bezpečnostní systémy insta-

lovány právě na školních objektech 
a u dětských hřišť. 

„Je jasné, že každá velká věc má své
příznivce i odpůrce. Když se ale za-
myslím nad tím, komu by vadilo žít 
v místě bydliště bezpečněji, pak mne
napadá pouze to, že projekt musí pod-
pořit každý slušný člověk. 

Samozřejmě chceme systém bez-
pečnosti rozvíjet podle ověřených sta-
ndardů, které nikterak neomezují svo-

bodu člověka ani jeho práva,“ uvedl
starosta.

Projekt je finančně velmi náročný.
Předběžné odhady totiž kalkulují pro
všechny etapy v následujících třech
letech s téměř 200 miliony korun. „Ta-
kovou částku si nemůžeme dovolit.
Financování rozhodující části projektu
bychom proto rádi řešili čerpáním
prostředků ze strukturálních fondů EU za
spoluúčasti magistrátu. Také jednáme se
soukromými investory a podnikateli o je-
jich aktivním zapojení do projektu. 

Na důkaz toho, že to myslíme vážně
jsme se rozhodli financovat pilotní část
projektu z vlastního rozpočtu a práce
mohly začít ještě tento rok,“ dodal
Nosek. 

Trvalý a dobrý pocit bezpečí je jedním
ze základů spokojeného života občanů 
a v neposlední řadě i jejich vztahu 
k prostředí, ve kterém žijí nebo podnika-
jí. S krádeží, kriminalitou nebo ničením
majetku se setkáváme každý den, a proto
je problematika bezpečnosti jednou ze
základních priorit městské části.        

-tk-

Informace 
o nároku na dávky
státní sociální
podpory. 
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Sociální služby -
podaná ruka. 
Přehled specializo-
vaných zařízení. 

PŘÍLOHA 

Radnice rozjíždí bezpečnostní systém
Projekt umožní zlepšit boj s kriminalitou nebo ničením majetku 

Areál Kobyliské střelnice od
poloviny listopadu zdobí nový pietní kříž. Radnice se ho rozhodla
nahradit poté, co původní napadla hniloba.                          

Další informace na straně 3

STŘELNICE MÁ NOVÝ KŘÍŽ 

Systém bezpečnosti 
se bude rozvíjet podle
ověřených standardů,
které nikterak neomezují
svobodu člověka ani
jeho práva. Takový 
projekt musí podpořit
každý slušný člověk.

„
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Filozofická fakulta chce Invalidovnu
Do budovy Invalidovny v Kar-
líně by se mohla nastěhovat
Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy. Ta by objekt ráda
proměnila ve své nové sídlo. 
Z rozsáhlého barokního kom-
plexu se totiž musí vystěhovat
Ústřední vojenský archiv. Mi-
nisterstvo obrany ho chce pře-
sunout asi do dvou let. 

„Nechali jsme si od architektů
vypracovat čerstvou studii, která
mapuje využitelnost a vhodnost

Invalidovny pro fakultu. Zvláště kapacitně vypadá úžasně,“ prohlásil děkan
fakulty Michal Stehlík. 

Ten si od získání objektu slibuje především konec roztříštěnosti školy. Její
ústavy a katedry dnes sídlí na devíti  adresách a mají trvalé potíže s místem
pro studenty i zázemí. „Ze studie plyne, že by se do Invalidovny vešla asi
polovina všech pracovišť, tedy asi čtyři až pět tisíc studentů,“ vysvětlil Stehlík. 

„Tento záměr plně podporuji. Už je načase, aby se s Invalidovnou začalo
něco dít,“ řekl starosta Prahy 8 Josef Nosek.

Plán fakulty ale může dojít naplnění nejdříve za čtyři až pět let. Rozsáhlý
barokní komplex, který je kulturní památkou, zatím plně využívá jeho vlast-
ník, ministerstvo obrany.                                               Pokračování na str.3

Lidé získají krizové poradenství
Spolutvůrcem a koordinátorem projektu „Bezpečná Osmička“ je
vedoucí oddělení krizového řízení Libor Paulus. „Největší důraz
klademe na kompatibilitu se systémy v hlavním městě a složkami inte-
grovaného záchranného systému,“ řekl.

Jak vlastně postupujete při zavádění systému do praxe?
Výchozím bodem projektu bylo vyhodnocení bez-

pečnostních rizik a stavu bezpečnostních systémů na
území Městské části Praha 8, a to ve spolupráci se
záchrannými a bezpečnostními složkami. Na základě
těchto zjištění následovalo zpracování studie, ve které
pracovní tým rozpracoval postupné řešení prioritních
problémů v jednotlivých oblastech bezpečnosti ve výhledu několika let. Dále
jsme vytipovali pilotní objekt, kterým se stala Mateřská škola Na Kotlasce. Již
jsme ukončili projektovou dokumentaci a práce týmu finišují. Jinými slovy, tato
mateřská školka bude ukázkou sladění bezpečnostních systémů v objektu, tj. je
kamerového systému, systému elektronického zabezpečení a systému pro-
tipožární signalizace a konečně připojení tohoto komplexu na pult centrální
ochrany Městské policie Praha 8. Toto vše bychom rádi uskutečnili do konce
ledna příštího roku. 

Co s projektem chystáte do dalších let?
Dalším důležitějším krokem bude vybudování multifunkčního dohledového

centra, kam se svedou veškeré výstupy z bezpečnostních systémů. Co se týká
charakteru projektu, je důležité zmínit, že jde o otevřený projekt. Právě z těchto
důvodů klademe největší důraz na kompatibilitu se systémy v hlavním městě 
a se složkami integrovaného záchranného systému. V rámci studie je projekt
pochopitelně rozčleněn na etapy, a to do několika let. Ovšem výhodou této kon-
cepce je právě to, že vytvoříme-li otevřený a kompatibilní bezpečnostní systém,
můžeme ho v budoucnosti efektivně rozšiřovat.

Kde všude budou bezpečnostní systémy instalovány?
Podle vzoru pilotního objektu budou bezpečnostní systémy nejprve

instalovány na školních objektech a dětských hřištích. Cílem je nejen bezpečnost
v okolí těchto budov, ale i ochrana objektů samotných. Dále budeme pokračo-
vat na domech dětí a mládeže, zdravotní a sociální péče a kulturních zařízeních. 
V neposlední řadě počítáme i s instalací systémů do vlastních bytových domů,
na veřejné plochy a na místa se zvýšeným rizikem kriminality. Ta byla vytipová-
na ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR.

Jak budou moci využívat bezpečnostní systém občané?
Občané budou mít pro využití systému jediného partnera. Tím bude multi-

funkční dohledové centrum nebo také operační dispečink. Činnost centra bude
zabezpečena nepřetržitým provozem se speciálně proškoleným personálem 
a krizovou linkou Městské části Praha 8.  Touto formou se občanům městské
části poskytne krizové poradenství k řešení mimořádných událostí. Jejich pod-
něty či dotazy se zaznamenají, předají či konzultují se složkami integrovaného
záchranného systému a zástupci městské části.                                           -red-

Vážení 
spoluobčané,

bezpečnost občanů 
a čistota v ulicích mu-
sejí být pro každou
obec prioritní. Právě
proto jsme se rozhodli

zahájit projekt, který má řešení těchto
problémů napomoci. 

Systém nazvaný Bezpečná Osmička
umožní monitorovat určitá místa a rychle
řešit vzniklé krizové situace. Má sloužit
nejen represivně, ale především preven-
tivně. Když někdo bude chtít znečišťovat
dětské hřiště, ničit veřejný majetek či něko-
mu ubližovat, může si být jist, že šance na
jeho potrestání je vysoká. Třeba i toto pod-
vědomí pak povede k omezení počtu excesů,
které se, bohužel, stávají dnes a denně.  

Podobné bezpečnostní systémy fungují
nejen ve většině světových metropolích, ale
i v řadě menších měst. Samozřejmě i tam se
našli lidé, kteří je odmítali s odůvodněním,
že narušují svobodu a soukromí jed-
notlivce. Doposud se ale nic takového
nestalo. Systém má sloužit slušným obča-
nům, kteří jdou svým chováním příkladem.
Těch je zcela jistě i v osmé městské části
jednoznačně nejvíce. Radnice nechce, aby
ti zbývající tuto většinu svým jednáním
ohrožovali a omezovali právě již zmíněnou
svobodu slušných lidí.  

Velmi důležitá je také skutečnost, že
Bezpečná Osmička se stane součástí po-
dobných systémů v hlavním městě, což ne-
pochybně přispěje k vyšší efektivitě. 

Doufám, že nový projekt nám všem při-
nese bezpečnější a spokojenější život.

Krásné Vánoce a co nejméně stresu Vám
přeje

Josef Nosek, starosta   Prahy 8   
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

PROSINEC 2007 – LEDEN 2008
Vážení občané,

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Jirsíkova – Malého 29. 1.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)18. 12.
Pobřežní – U Nádražní lávky 8. 1. 
Pernerova – Šaldova 15. 1.
Pobřežní – Thámova 22. 1.
Petra Slezáka – Urxova 29. 1. 
Pernerova – Sovova 18. 12. 
U Sluncové (parkoviště u voj. správy) 8. 1. 
Kotlaska (u mateřské školy) 15. 1. 
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 22. 1. 
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) 8. 1.
Na Vartě 15. 1. 
Kašparovo náměstí 22. 1. 
Pod Labuťkou – Prosecká 29. 1. 
Kandertova (proti ul. Lindnerova) 18. 12.
Nad Rokoskou 8. 1. 
Na Truhlářce (parkoviště) 15. 1. 
Gabčíkova (za ul. Kubišova) 22. 1. 
Ke Stírce - Na Stírce 29. 1. 
Kubišova - Vlachovky 18. 12.
U Slovanky – Dolejškova 2. 1. 
Štěpničná (parkoviště) 9. 1. 
Davídkova (u ul. Tanvaldská - parkoviště) 16. 1. 
Třebenická 23. 1. 
Roudnická (za Bešťákovou) 19. 12., 30. 1. 
Modřínová 23. 1. 
Kubíkova - u DD 19. 12., 30. 1.
Havránkova – Šimůnkova 2. 1. 
Šimůnkova 9. 1. 
Janečkova 16. 1. 
Hlaváčova 16. 1. 
Burešova 23. 1. 
Kurkova 19. 12., 30. 1. 
Šiškova 2. 1. 
Pakoměřická – Březiněveská 9. 1. 
Na Pecích – Chaberská 16. 1. 
Služská – Přemyšlenská 23. 1. 
V Mezihoří 19. 12., 30. 1. 
Na Pěšinách - Pod Statky 2. 1. 
Uzavřená 9. 1. 
Trojská - Nad Trojou 10. 1. 
Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště) 17. 1. 
Písečná - K Sadu 24. 1.
Na Přesypu - Pod Přesypem 20. 12., 31. 1. 
Třeboradická 3. 1. 
Havlínova – Pohnertova 10. 1. 
Libišská (parkoviště) 17. 1. 
Podhajská pole (parkoviště) 24. 1. 
Gdaňská 20. 12., 31. 1. 
Hnězdenská (parkoviště) 3. 1. 
Mazurská (u trafostanice) 20. 12., 31. 1. 
Řešovská (u Zelenohorské) 3. 1.
Zhořelecká (parkoviště) 10. 1. 
V Nových Bohnicích 17. 1. 
Dolákova – Hackerova 24. 1. 
K Mlýnu - Drahaňská 10. 1. 
Mlazická 17. 1. 
Fořtova – Do Údolí 24. 1. 
Korycanská – K Ládví 20. 12., 31. 1. 
Petra Bezruče - U Pískovny 3. 1. 
Pod Vodárenskou věží – Společná 29. 1. 
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 18. 12.
Pekařova 8. 1. 
Valčíkova - Na Truhlářce 15. 1.
Velká Skála - K Haltýři 22. 1.
Frýdlantská (u křiž. ul. Žernosecká - Ďáblická) 9. 1. 
Davídkova (park. sev. od garáží Stavegu) 16. 1. 
V Zahradách - Na Sypkém 19. 12., 23. 1.
Braunerova – Konšelská 2. 1.
Nad Rokoskou (u školy) 19. 12., 23. 1.
Nad Popelářkou 2. 1. 
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181) 9. 1.
Lodžská - Zhořelecká (parkoviště) 16. 1.
Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou 10. 1.
Drahorádova 17. 1.
Lindavská 24. 1.
U Pekařky (sloup VO č. 8) 20. 12., 31. 1.
Chaberská – Líbeznická 3. 1.

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.

Libeňské základní školy Na Ko-
rábě a Bohumila Hrabala v Zen-
klově ulici se od začátku příštího
školního roku mají sloučit. Dů-
vodem je vysoká poptávka po
umístění dětí v ZŠ Bohumila Hra-
bala a naopak nedostatečný zájem
o školu Na Korábě. Ta se od uve-
deného data má stát součástí prvně
jmenovaného zařízení. Definitivní
slovo k zmíněnému návrhu bude
mít zastupitelstvo osmé městské
části na svém jednání v prosinci
tohoto roku.

„Obě základní školy, které od sebe
dělí jen dvě tramvajové zastávky,
jsou ve zcela opačné situaci, pokud
jde o poptávku ze strany rodičů.
Rozhodli jsme se proto pro jejich

sloučení. Zároveň chceme umožnit
další rozvoj ZŠ Bohumila Hrabala,
která je na hranici kapacitních
možností. Dalším důležitým důvo-
dem je, že do budoucna u této školy
předpokládáme ještě další nárůst pop-
távky,“ vysvětlil zástupce starosty
Martin Roubíček..

V návaznosti na sloučení škol pro-
jde dílčí změnou i ZŠ Bohumila
Hrabala. Od 1. září 2008 má být v bu-
dově v Zenklově ulici pouze I. stupeň
obou dosavadních škol. Druhý stupeň
nastupující organizace má mít sídlo 
v ulici Na Korábě. 

Sloučení škol by do budoucna mělo
řešit i očekávaný nárůst žáků v této
lokalitě, kde se předpokládá bytová

výstavba v oblasti libeňských doků.
„Nejde v žádném případě o rušení
školy. Tímto záměrem dojde k rozvo-
ji obou školských objektů, neboť 

z budovy v Zenklově ulici i z objektu
Na Korábě děti nezmizí a objekty 
i nadále budou sloužit školství,“
informoval Roubíček. -hš,tk-

Sloučení škol Na Korábě a Bohumila Hrabala 
Co by rodiče a děti měli vědět
• v žádném případě nedojde ke změně úrovně školy ZŠ Bohumila 

Hrabala, která je dána zejména neměnícím se vedením školy 
a učitelským sborem. I proto, společně s oběma školami, otevřeně 
informujeme o připravovaném sloučení v předstihu, to znamená ještě 
před prosincovým zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 8, které 
o záměru s konečnou platností rozhodne. Sloučením škol se otevře 
možnost studovat na velmi poptávané ZŠ Bohumila Hrabala i dalším 
dětem, nejen současnému, kapacitně omezenému množství žáků.

• škola se pouze rozšiřuje o jednu budovu. Pokud někdo požaduje 
garanci neměnného počtu žáků, může zkusit oslovit soukromá 
zařízení.

• zřizovatelem je MČ Praha 8, která musí zvážit všechny aspekty, zná 
plusy a mínusy tohoto kroku, a z toho dovodit závěry a nést 
zodpovědnost. 

• mezi hlavní výhody patří rozšíření nabídky ZŠ Bohumila Hrabala 
(prostory na kroužky, družiny), prostornější učebny, kabinety, možnost 
studovat na kvalitní škole i pro další děti.

• zřizovatel si uvědomuje, že obě školy vyučují podle různých 
vzdělávacích programů a tomu je i uzpůsobena koncepce budoucí 
výuky, tj. umožnění dokončení výuky dle dosavadních vzdělávacích 
programů pro většinu současných žáků ZŠ Na Korábě a zároveň 
neměnné pokračování vzdělávacích programů s rozšířenou výukou 
jazyků pro současné žáky ZŠ Bohumila Hrabala. 

Průměrný počet žáků ve třídě k 1. 9. 2007 26,2 15,1

Počet tříd v roce 2006 / 07 21 11

Počet tříd v roce 1997 / 98 21 20

Počet žáků - rok 2006 / 07 551 166

Počet žáků – rok 1997 / 98 525 400

Kapacita 600 500

ZŠ B. Hrabala ZŠ Na Korábě

Pražský rozpočet počítá 
s navýšením investic

Zatupitelstvo magistrátu koncem listopadu odsouhlasilo
návrh rozpočtu města a dotační vztahy k městským částem
na rok 2008 a rozpočtový výhled do roku 2013. Na rok 2008
by měly příjmy města dosahovat téměř 37 miliard a výdaje
44,5 miliardy korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt
převodem nedočerpaných prostředků z roku 2008 ve výši
jedné miliardy korun a dočasně volnými zdroji města, které
nahrazují v roce 2008 poskytnuté státní dotace především
do oblasti financování školství. 

V podstatě se tedy jedná o rozpočet vyrovnaný, neboť finanční
zdroje rozpočtu plně kryjí  jeho výdaje, a to bez zapojení cizích
zdrojů. 

„Návrh investic pro příští rok je jeden z nejvyšších v porev-
oluční historii města, pokud pomineme roky, kdy byly investice
posilovány zapojením úvěrů a výnosů z emisí obligací,“ řekl
primátor Pavel Bém.

Mezi akce zahrnuté do kapitoly hospodaření patří dostavba
plaveckého areálu Šutka. Vyčleněno je na ni 18 milionů korun.
Doposud byly zpracovány alternativní studie, a jakmile stavba
získá územní rozhodnutí a stavební povolení, mělo by se začít
stavět. Termín je magistrátem odhadován na třetí čtvrtletí příštího
roku.

Každoročně jsou prioritou investice do městské infrastruktury,
na strategické investice jako stavbu městského okruhu, dokončení
výstavby trasy metra C a přípravné práce na výstavbě prodloužení
trasy metra A a nové trasy D, rekonstrukci čističky odpadních
vod, protipovodňovou ochranu města a informační projekty
město z celkové částky kapitálových výdajů 16,5 miliardy uvolní
11,2 miliardy (včetně přesunů nedočerpaných prostředků z roku
2007). „Praha tedy bude hodně investovat, naopak  šetříme na
běžných výdajích, které v příštím roce opět snížíme,“ informoval
Bém. 

Běžné výdaje budou oproti roku 2007 o 2,8 miliardy nižší, to
znamená, že se sníží o 9,1 procenta. V průběhu roku proběhla
řada personálních a organizačních auditů a jejich výsledky se
odrazily i v návrhu rozpočtu. -red-

V Kobylisích vyrostlo 
nové dětské hřiště 
Radnice Prahy 8 vybudovala zcela nové dětské hřiště,
a to v ulici Libišská v Kobylisích. Hřiště zdobí hlavní
herní prvek prolézačka s klouzačkou. Dále si děti
mohou hrát v domečku, se závěsnými houpačkami či
houpačkami na pérkách. Stavba Prahu 8 přišla na 1,9
milionu korun. Součástí hřiště je i městský mobiliář. 

„Hřiště je mezi čtyřmi malými, panelovými domy,
takže věříme, že si jej místní ohlídají. Případně bychom
jej museli později oplotit, ale to by, bohužel, bylo na
úkor nějakého dalšího herního prvku,“ sdělil starosta
Praha 8 Josef Nosek.                                              -hš-

Praha 8 darovala 
strážníkům počítače
Osmá městská část darovala Správě
služeb Městské policie HMP dvě počí-
tačové sestavy v hodnotě šedesát tisíc
korun. „Dar je určený strážníkům 
z Prahy 8 pro zpracovávání dokumen-
tace, což pomůže v jejich práci,“ do-
plnil starosta Prahy 8 Josef Nosek.

Naposledy obec Městské policii za-
půjčila čtyři jízdní kola, předtím také 23
počítačových sestav či 22 mobilních
telefonů.                                          -hš-

ZŠ B. Hrabala.

ZŠ Na Korábě.



V Karlíně se 3. prosince rozzářil vánoční
strom o výšce dvanácti metrů. Jeho roz-
svícení doprovodil hudební program, v na-
bídce bylo i svařené víno a čaj zdarma.
Osmičkový vánoční strom je kanadský
douglas, nazývaný též jedle obrovská. Je-
ho stáří je přes 50 let, původní výška byla
18 metrů. Ukotvení prováděla specializo-
vaná firma, strom je 1,5 metru pod zemí,
plus je ukotven ve výšce osmi metrů troji-
ci lan.   - hš-

Vedení osmé městské části nechalo na Kobyliské
střelnici na své náklady v polovině listopadu
vztyčit nový pietní kříž. Kovový kříž s trnovou
korunou nahradil původní dřevěný, který musel
být kvůli hnilobě v letošním roce odstraněn.
Investice za bezmála 200 tisíc korun však nebyla
zdaleka jedinou, kterou letos odbor kultury do
této památky vynaložil.

„V letošním roce jsme z našeho rozpočtu do
opravy národní kulturní památky investovali přes
330 tisíc korun. Na vlastní náklady jsme navíc

nechali zpracovat komplexní restaurátorský po-
sudek, který označil stav Památníku obětem hey-
drichiády za neuspokojivý,“ informovala místo-
starostka Vladimíra Ludková.

Střelnice v Kobylisích by podle odborníků potře-
bovala investici přesahující dva miliony korun. „Ta-

kovou částku si bohužel z našeho rozpočtu
nemůžeme jednorázově dovolit investovat, a proto
bychom byli rádi, kdyby na péči o národní kulturní
památku přispěl kromě Prahy 8 i další subjekt,
například pražský magistrát nebo ministerstvo kultu-
ry,“ upozornila.

Praha 8 není vlastníkem střelnice, pouze jejím
správcem. Pokud se finanční pomoci obec ani příští
rok nedočká, bude do renovace této národní kulturní
památky investovat sama. Bohužel ale na úkor ostat-
ních pamětihodností v Praze 8.

Praha 8 nechala v průběhu letošního roku na
cestě k památníku instalovat speciální piktogramy
zakazující například jízdu na kole a kolečkových
bruslích, rozdělávání ohně nebo vstup psů. Zbrusu
nové je také dopravní značení v ulicích Horňá-
tecká, Žernosecká, Ďáblická nebo Čumpelíkova.
Kobyliská střelnice je totiž často cílem turistů
mířících do Prahy 8. Zásadní opravy se letos
dočkal i podchod, kde byly v předchozích letech
opakovaně přetírány graffitti šedivou barvou 
a pískovec tak zcela ztratil svůj původní odstín. 

Dnešní pietní území Památníku obětem hey-

drichiády je architektonicky upravenou částí se-
verního prostoru dřívější rozsáhlé vojenské střel-
nice, která byla vystavěna v roce 1938 pro výcvik
střelby z moderních zbraní. Za německé okupace
(1939 – 1945) bylo toto místo vybráno pro účel
represivních hromadných poprav místního obyvatel-
stva, zejména za tzv. II. stanného práva v roce 1942,
po atentátu na Reinharda Heydricha. V obdél-
níkovém prostoru, uzavřeném náspy, bylo tehdy 
z rozhodnutí stanného soudu za 33 dnů popravčími
četami německé policie zastřeleno celkem 463 mužů
a 76 žen.

Popravčí místo bylo už v roce 1945 symbolicky
vyznačeno dřevěným křížem s trnovou korunou.
Původní obnovený kříž tam byl vztyčen po roce
1990, pamětní desky s osobními daty obětí jsou
umístěny proti popravčímu místu, přibližně v mís-
tech, kde stávaly podélné dřevěné budovy – kůlny.
Ty byly také dočasně používány k ukládání rakví 
s popravenými před jejich odvozem do krematoria.
Nápisy na kovových deskách uvádějí též den, měsíc,
rok, hodinu poprav a za jménem též dovršený věk
života jednotlivých osob. -pb-, foto: M. Mařatka
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Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS

Alenou Palečkovou?
Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do
12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,

a to v Libeňském zámku, 
Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8
si dovolují občany pozvat

na pravidelné setkání.
To se koná v prostorách OV KSČM Praha 8,

Světova 8, Libeň vždy od 16.00 
do 18.00 hod., a to: 12. 12. 2007.

Tel.: 284 82 58 20, 
e−mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla 
v Zenklově ulici 27 na setkání se
zastupiteli zvolenými v Praze 8.

Ta se uskuteční 18. 12. 2007 
a 15. 1. 2008, 

od 17.00 do 20.00 hodin.

Strana zelených nabízí občanům 
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi 

o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana

Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište 
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.

SETKÁNÍ S POLITIKYRadnice investuje do Kobyliské střelnice 

V areálu Akademie věd vzniká špičková laboratoř
Nová laboratorní hala pro špičkové vědecké zařízení nazvané Tokamak Compass se v současnosti staví v areálu Akademie věd ČR Mazanka.
Tokamak dokáže zatím nejlépe tepelně izolovat horké a řídké plazma od našeho „chladného“ světa a toto plazma po jistou dobu udržet, a to pomocí
důvtipné konfigurace magnetických cívek.

Výzkum v této oblasti zažívá celosvětovou renesanci, protože narůstá
snaha o hledání budoucích energetických zdrojů, a to v souvislosti 
s hrozícím nedostatkem energie i s pravděpodobným globálním vlivem
emisí na atmosféru. Tokamaky dávají reálnou naději, že lidé v dohled-
né době zvládnou nový, velmi bezpečný, bezemisní a surovinově
zajištěný zdroj energie. Ústav fyziky plazmatu provádí všestranný
výzkum plazmatu a jeho aplikací. Plazma, na rozdíl od obyčejného
plynu, výrazně reaguje na elektrické a magnetické síly – a pro tuto
jedinečnou vlastnost se často o plazmatu mluví jako o „čtvrtém sku-
penství hmoty“, jehož výzkum není zdaleka uzavřen.  Ačkoliv se často
tvrdí, že 99 procent vesmíru tvoří plazma, na naší Zemi se v normál-
ních podmínkách nevyskytuje, je třeba ho vyrobit a poté nějakým
způsobem udržet „při životě“. Fyzikální plazma přitom nalézá již
dnes řadu aplikací například při úpravě povrchů či ve spotřební elek-
tronice, a má velký potenciál k pokroku zejména v energetice, 
v medicíně a v chemii. Příkladem plazmatu je například i elektrický
výboj v široce používaných úsporných žárovkách. 

Provoz technologie Compass bude zcela bezpečný. Jde o vědecké
zařízení, které na zlomky vteřin umožňuje studovat chování velmi
řídkého plazmatu za vysokých teplot. Přesto, že ionizovaný plyn 
v tokamacích dosahuje až mnohamiliónových teplot, toto plazma je
natolik řídké, že stěny tokamaku může ohřát jen o několik stupňů Celsia. Pro zajímavost, celková energie obsažená v jednom kubickém metru horkého plaz-
matu je asi 16 kJ, a to odpovídá energii obsažené v 10 mililitrech džusu nebo výhřevnosti jednoho gramu dřeva. V zařízení nedochází k žádným řetězovým
reakcím a plazma přestane existovat v okamžiku vypnutí elektrického proudu – podobně jako v úsporné žárovce.  Zařízení tokamak fungují v celé řadě měst.
Například podstatně větší stojí na předměstí Mnichova, největší se nachází v americkém San Diegu.                                                                           -tk-

Ulice ozdobí téměř
stovka stromů
Některé lokality osmé městské části se v listopadu dočkaly významné
obnovy zeleně. Ta bude pokračovat i v jarním období.

„Jedná se o částečnou náhradu za prodloužení karlínské Pobřežní ulice,
kde stromy musely ustoupit stavbě, a to na základě dendrologického
posudku,“ sdělil radní Prahy 8 Tomáš Mrázek. 

Celkem tento plán počítá s variantou, že se na území Prahy 8 vysadí při-
bližně pětadevadesát stromů s tím, že zároveň dojde k odstranění stáva-
jících přestárlých a nemocných dřevin. Změny se týkají ulice Přemyšlen-
ská, kde bylo vykáceno čtyřiatřicet přestárlých hlohů, které nahradilo
pětašedesát mladých. Z Ústavní ulice zase zmizelo pětadvacet proschlých
švestek, na jejich místech nyní roste zhruba dvacet hlohů a okrasných
hrušní. Na jaře příštího roku je bude následovat ulice Ďáblická. V ní se 
v blízkosti hřbitova pokácí čtyři až pět topolů, které nahradí stejný počet
topolů případně buků. Na žádost občanů mladé stromy také ozdobí ulici
Kurkova, počítá se tam s pěti okrasnými hrušněmi. 

Výsadbu zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy. „Jen je
paradoxem, což nás velmi mrzí, že někteří lidé si na výsadbu nových
stromů stěžují,“ dodává radní.                                                        -tk,hš-

Filozofická fakulta 
chce Invalidovnu
Dokončení ze strany 1

„Děkan Michal Stehlík se v září letošního roku
obrátil na ministryni Vlastu Parkanovou s žádostí
o budoucí převod Invalidovny pro účely univer-
zitního kampusu,“ potvrdila Lidovým novinám
Jindřiška Verešová z tiskového odboru úřadu.

Ministerstvo však začne objekt uvolňovat zřej-
mě až koncem roku 2009. „Budova Invalidovny
leží v zátopové oblasti, což podle zákona o ar-
chivnictví není přípustné. Termín stěhování
závisí na získání nebo výstavbě nového archivu,“
vysvětlila Verešová. Ministerstvo poté objekt na-
bídne dalším státním subjektům nebo sou-
kromému sektoru. Případná smlouva o převodu
by znamenala složitou administrativní procedu-
ru, které by se muselo zúčastnit také ministerstvo
financí a ministerstvo kultury, pod které spadá
péče o památky.

Děkan Stehlík podle svých slov o této možnos-
ti už s ministerstvem kultury předběžně jednal, 
a to se zdá jeho záměru nakloněno. Proti nejsou
v zásadě ani pražští památkáři.     -tk-
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Ulice Přemyšlenská.



Vážení rodiče,
dne 19. září 2007 přijal Parlament

České republiky zákon č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů, který
byl ve Sbírce zákonů vydán v částce 85
dne 16. října 2007. Tento zákon nove-
lizuje s účinností ode dne 1. ledna 2008
mj. zákon o státní sociální podpoře. 

Novela se dotkne především rodičů,
kteří jsou na rodičovské dovolené nebo
narození dítěte očekávají. Dále se pak
dotkne rodin, které mají v současné době
nárok na přídavek na dítě a sociální pří-
platek a těch, jejichž děti budou od 1. září
2008 přijaty na základní školu.

Tato informace je pouze stručným výta-
hem z této novely, podrobné informace
lze nalézt na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí
(www.MPSV.cz), na internetových
stránkách Úřadu městské části Praha 8

(www.praha8.cz), ve vývěsních skříních
Odboru státní sociální podpory na adrese
Praha 8, Libeň, U Meteoru 8.

Rodičovský příspěvek
Žádosti o tuto dávku již uplatněné
pozbývají dne 31. prosince 2007 plat-
nosti a pro nárok  od 1. ledna 2008 je 
o tuto dávku nutné znovu požádat
podáním nové žádosti.

Výše příspěvku a doba jeho čerpání
bude záviset na nároku a výši peněžité
pomoci v mateřství (PPM) a volbě ro-
diče, jakým způsobem chce rodičovský
příspěvek čerpat.

Volbu nároku bude možné provést
pouze jednou (nelze ji tedy v průběhu
čerpání rodičovského příspěvku změnit)
a nelze ji provést zpětně. Rodičovský
příspěvek náleží vždy z důvodu péče 
o nejmladší dítě v rodině. 

U vícečetného porodu se hranice pro
volbu nároku posouvá z 22 týdnů na 31
týdnů věku dětí.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny
pouze základní varianty možností čer-
pání rodičovského příspěvku, které
budou nejčastějšími.

Vzhledem k tomu, že uvedená tabulka
nepostihuje veškeré možné varianty čer-
pání rodičovského příspěvku, které
mohou za určitých podmínek nastat, pro-
síme rodiče, aby své dotazy nevznášeli
telefonicky, ale vždy až při osobní
návštěvě Odboru státní sociální podpory,
kdy příslušní zaměstnanci z před-
ložených dokladů posoudí nárok na
dávku a možnosti jejího čerpání.

Přídavek na dítě
Tato dávka bude vyplácena ve 3 výších
podle věku dítěte, a to nezaopatřeným
dětem v rodině, jejíž příjem nepřesahu-
je 2,4 násobek životního minima ro-
diny.

Sociální příplatek
Bude nově náležet pouze rodiči, který
pečuje o nezaopatřené dítě za předpo-
kladu, že příjem celé rodiny nepře-

sáhne 2,0 násobek životního minima
rodiny.

Porodné
Od 1. ledna 2008 náleží ženě, která po-
rodila, ve výši Kč 13 000 Kč. V pří-
padě vícečetného porodu pak ve výši
13 000 Kč za každé narozené dítě.

Pohřebné
Od ledna 2008 náleží pohřebné pouze
osobě, která vypravila pohřeb neza-
opatřenému dítěti nebo rodiči neza-
opatřeného dítěte, a to ve výši Kč 5 000
Kč. Nárok podle stávající i nové úpra-

vy na tuto dávku vzniká při splnění 
všech ostatních zákonných podmínek,
dnem pohřbení.

Příspěvek na bydlení
Podmínky vzniku nároku na dávku 
a její výplatu zůstávají nezměněny.

Příspěvek na školní pomůcky
Tato dávka je s účinností od 1. ledna
2008 zrušena.

Za Odbor státní sociální podpory Úřadu
městské části Praha 8

Ing. Nataša Ťopková, vedoucí odboru

Informace o nároku na dávky státní sociální podpory od 1. ledna 2008

VĚK DÍTĚTE VÝŠE PŘÍDAVKU NA DÍTĚ

DO 6 LET 500 KČ

6 – 15 LET 610 KČ

15 – 26 LET 700 KČ

rychlejší čerpání 
PPM vyšší než 380 Kč -  denně 

PPM 11 400 Kč 11 400 Kč

klasické čerpání 
PPM nižší než 380 Kč -  denně

PPM 7 600 Kč 7 600 Kč 7 600 Kč

pomalejší čerpání 
PPM v jakékoli výši

PPM 7 600 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč

pomalejší čerpání 
bez nároku na PPM

7 600 Kč 7 600 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč

forma čerpání 
rodičovského příspěvku 0 týdnů až 22 týdnů až          22 - 24         25 – 36         37 – 48 

22 týdnů 21 měsíců          měsíců          měsíců          měsíců

VĚK DÍTĚTE

Vedle papíru, skla a plastů lidé mohou od roku
2003 třídit rovněž nápojové kartony. Sběr
nápojových kartonů, tedy krabic od mléka,
vína či džusů, zaznamenal v České republice za
poslední tři roky značný rozmach. Dnes má
možnost třídit více než 1600 obcí, včetně
velkých měst, což představuje zhruba 5,8 mi-
lionu obyvatel ČR. V listopadu roku 2004 se do
sběru úspěšně zapojila i Praha. V ulicích metro-
pole bylo rozmístěno prvních tisíc nádob 

s oranžovým víkem určených pro sběr těchto
obalů. Zatímco v roce 2005 se v Praze vytřídilo
zhruba 170 tun, v roce 2006 to byl již více než
dvojnásobek a odhad pro letošní rok počítá
dokonce s 520 tunami vytříděných nápojových
kartonů. V současné době mají Pražané k dis-
pozici pro sběr nápojových kartonů téměř 2 200
kusů nádob a kontejnerů.

V městské části Praha 8 je nyní na třídění nápo-
jového kartonu k dispozici 79 nádob o objemu 240
litrů a 88 kontejnerů o objemu 1100 litrů. Počet
nádob se bude i nadále průběžně zvyšovat. 

Výsledky zájmu o sběr nápojového kartonu 
v Praze lze hodnotit jako úspěšné, přestože někteří
k jejich třídění nemají zatím přístup. Pro ty z vás,
kteří se do sběru ještě nezapojili a mají kontejner
blízko, máme několik rad. Nápojové kartony, které
jsou u nás známé podle největšího dodavatele
těchto obalů jako „tetrapaky“, je nejlépe vytřídit
přímo doma. Po upotřebení jednotlivé krabice
vypláchněte malým množstvím vody, může být 
i použitá, a nechte okapat. Vymytou a stlačenou
krabici můžete doma skladovat, jak dlouho budete
chtít. Při cestě do práce nebo do obchodu pak už
jen odnesete nashromážděné množství nápojových
kartonů do kontejnerů či nádob, které jsou označe-

ny oranžovou nálepkou. Oranžová samolepka je
tedy nejen symbolem, ale také orientačním bodem
při třídění nápojových kartonů. Jedině správným
tříděním umožníte jejich další zpracování. 

Nápojové kartony, které vhodíte do oranžově
označeného kontejneru, odveze svozové auto na
dotřiďovací linku. Svoz nádob o objemu 240 litrů
je jednou týdně, kontejnery o objemu 1100 litrů se
sváží jednou za 14 dnů. Z dotřiďovací linky pak
nápojové kartony putují do tuzemských zpracova-
telských firem, kde z nich vznikají nové materiály
a výrobky. 

Pro recyklaci nápojových kartonů je podstatná
jejich papírová část. Kartonové obaly jsou složeny
nejméně ze 74 procent z obnovitelného zdroje, to
je ze dřeva, které pochází z cíleně obhospodařo-
vaných a obnovovaných lesních porostů severní
Evropy. Z nich získaný papír je charakteristický
velmi dlouhými a pevnými vlákny, která dodávají
obalu potřebnou pevnost. Vytříděný nápojový kar-
ton se tak stává zdrojem kvalitního papírového
vlákna, které lze použít v papírnách pro výrobu
nových lepenkových obalů a jiné kartonáže, u níž
je vyžadována vysoká pevnost. 

Druhou možností recyklace „tetrapaků“ je výro-
ba stavebních desek. V tomto případě se nápojové
kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při
teplotách okolo 200  C lisují do desek. Ty se
svými vlastnostmi podobají sádrokartonovým

deskám a mají i podobné využití. Ve stavebnictví
se používají při montování tepelně nebo zvukově
izolačních příček, podhledů či izolací. Vyrábějí se
z nich mimo jiné i školní nástěnky. 

-red-

Lidé stále více třídí i nápojové kartony
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11. 12. Šlápoty – aneb průvod za Lucií.
Výtvarně dramatická dílna pro rodiče a předškolní
děti zakončená lampiónovým průvodem, Pře-
myšlenská, od 14.00 hod., cena: 50 Kč.

15. – 16. 12. Půlnoční cirkus.
Seznámíte se s nejrůznějšími cirkusáckými
dovednostmi, začátek v 10.00 v Přemyšlené ul.
Vstupné dobrovolné.

15. 12. Vánoce, Vánoce přicházejí.
Hravé dopoledne pro předškolní
děti a rodiče s výrobou drobných
ozdob a připomenutím vánoč-
ních zvyků, od 14.00 hod. v Kry-
nické ul., vstupné 50 Kč/osoba.

16. 12. Pohybový seminář 
pro dospělé – body styling.
Cvičíme do plesových šatů,
Krynická ul., od 15.00 hod,, cena: 120 Kč.

17. 12. Vánoční koncert 
malých hudebníků našich 
kroužků.
Od 17.00 hod. v Přemyšlenské ul., vstupné 20 Kč.

17. 12. Balíčkárna.
Naučíte se vkusně i netradičně zabalit dárek, od
18.00 hod. v Přemyšlenské ul., cena: 50 Kč.

7. 1. Kutírna – výroba svíček.
Vlastními silami si vyrobte svíčky pro zpříjemnění
domácí pohody, od 18.00 hod., Přemyšlenská,
cena: 150 Kč – rezervace nutná!

14. 1. Čarovná zima.
Poetická dílna s papírem, vlnou a texty
rove Janssonové pro děti od 10 let 

a dospělé, od 18.00 hod., Přemyšlenská,
cena 30 Kč. Rezervace nutná!

14. a 15. 1. Zimní hudební úryvky.
Nahlédnutí pod pokličku hudebním krouž-

kům, od 17.00 hod. v Krynické ul., zdar-
ma.

19. 1. Zvuky, tóny, rytmy.
Dílna s objevováním rytmů kolem nás,
10.00 – 19.00 hod., Přemyšlenská ul.,

cena: 250 Kč, členové našich kroužků 100 Kč.

20. 1. Pohybový seminář břišních tanců.
Pro dospělé, od 15 hod. v Krynické ul., cena 
120 Kč.

Provoz DDM v době vánočních prázdnin: 
Schůzky kroužků končí ve čtvrtek 20. 12. 2007 
a začínají ve středu 2. ledna 2008.

Budova v ul. Krynické je od 20. 12. 2007 do 
2. 1. 2008 uzavřena.
Budova v ul. Přemyšlenské je od 20. 12. 2007
do 26. 12. 2007 a od 31. 1. 2007 do 1. 1. 2008
uzavřena.
Klub Na Desce je 21. 12. 2007 uzavřen. Otevřen:
27. a 28. 12. 2007 a 2. 1. 2008 od 10.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00 hodin. Pravidelný provoz
bude zahájen ve čtvrtek 3. ledna 2008.

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

Ani déšť nás v Ústí neodradil
Déšť se sněhem, chlad, mlha doprovázely účastníky výletu do Ústí nad Labem den před
Martinem, který zorganizoval Dům dětí a mládeže v Praze 8. Zvířata v ZOO na sobě přicháze-
jící zimu nedala znát a hrad Střekov přesvědčil, že v něm vojáci neměli na růžích ustláno –
kamenné zdi jako by vypovídaly o pevném a strohém řádu. Masarykova zdymadla s pěnící
vodou pak jen dokreslila ponurou atmosféru, kterou nám příroda připravila.

Skupina dětí z kroužku Poznáváme ČR si místo návštěvy zvířat vyšlápla na vrch Větruš. Kromě
výstupu na vyhlídkovou věž se děti prošly přírodním a zrcadlovým bludištěm a stanuly uprostřed
popraviště sice bez šibenice, ale s vysokými kamennými zdmi. 

Spokojení a trochu vymrzlí si ještě v autobusu při zpáteční cestě všichni začali plánovat další
cestu. Pravděpodobně do jiného českého kraje.

Svatého Martina přilákala vůně staročeských buchet
V polovině listopadu si do Domu dětí a mládeže v Přemyšlenské ulici přišly maminky se svými
předškolními dětmi zpříjemnit odpoledne a připomenout si svatého Martina. Po seznámení se
s touto postavou došlo na zvyky včetně svačiny v podobě staročeských buchet s mákem, tvaro-
hem a povidly, které dříve hospodyně na tento svátek pekly. Maminky dětem slíbily, že 
v neděli bude i pečená husa s knedlíkem. 

Všichni si vyrobili z papíru, bavlnek a dřevěných latěk koníky a vojenské čepice, napekli a na-
zdobili perníčky ve tvaru podkoviček a koníčků a nakonec v přestrojení za vojáky prošli průvodem 
a „sněhovou bitvou“. A věřte, nebo ne. V neděli opravdu přijel svatý Martin na bílém koni!

Pracovníci Domu dětí a mládeže 
v Praze 8 – v Kobylisích a v Bohnicích

přejí všem klidné Vánoce 
a hodně štěstí v roce 2008.
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Karlín zdobí 
moderní služebna
Ministr vnitra Ivan Langer a policejní prezi-
dent Oldřich Martinů v polovině listopadu
otevřeli v rámci projektu P1000 rekonstruo-
vanou policejní služebnu v Karlíně.

Služebnu zdobí nový nábytek, který vyrobila
Vězeňská služba ve výrobních prostorách věznice
v Jiřicích. Oddělení je také vybaveno veškerými
moderními technolo-
giemi, samozřejmostí
je bezbariérový pří-
stup a sociální zařízení
pro handicapované.

„Zlepšení podmínek
pro práci policistů patří mezi mé hlavní priority.
Prvním krokem v tomto ohledu bylo zahájení pro-
jektu P1000. Pro poskytování kvalitních služeb
občanům bylo nezbytné investovat do dlouho-
době zanedbávaných služeben. Nelze již tole-
rovat, aby kontakt mezi policisty a veřejností pro-
bíhal v často nedůstojných podmínkách, ve slu-
žebnách, které nám svým vzhledem a vybavením
připomenou služebny z 60. let,“ řekl ministr.   -tk- 

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.
Veškeré informace:

www.kdladvi.cz
Možnost cateringových služeb po dohodě 

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

(P
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Zloději mají autorádia 
stále v oblibě
Neznámý pachatel 3. listopadu garážových stání 
v ulici Karla Hlaváčka zatoužil po autorádiu 
s přehrávačem CD. Proto rozbil okna levých
předních dveří Renaultu Thalia, vnikl dovnitř 
a přístroj vytrhl. (foto č. 1). Možná stejný lapka
použil podobný způsob o týden později ve
Střížkovské ulici. Po rozbití okna pravých před-
ních dveří vnikl do vozidla Škoda Fabia, ze
kterého také odcizil autorádio s CD přehrávačem
a několika CD nosiči (foto č. 2). 

Tolik štěstí ale neměl dvaadvacetiletý mladík,
kterého policisté 10. listopadu zadrželi poblíž Hotelu
Olympik při vloupání do vozidla VW Golf. Z něj
odcizil autorádio, které chtěl následně v bazaru
zpeněžit. Pachatel byl předán na Službu kriminální
policie a vyšetřování k zahájení trestního stíhání. 
K Vánocům tak mimo jiné dostane dárek i od Policie
ČR ve formě návrhu na podání obžaloby podaného
na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8.

Policisté si zahráli 
na pastevce
Nejen chytáním pachatelů byli počátkem
listopadu zaneprázdněni policisté z libeňského
oddělení. Ze čtyřproudé silnice v ulici Liberecká
naháněli ve spolupráci se strážníky městské poli-
cie stádo skotu, které uteklo z nedaleké ohrady
nepozornému chovateli. 

K žádné srážce zvířat s vozidly nedošlo. Někteří
řidiči nákladních aut napomohli tím, že zablokovali
silnici a znemožnili skotu jeho další volné pobíhání.
Majitel skotu bude své počínání vysvětlovat na rad-
nici Prahy 8. 

Jízda bez řidičáku se nevyplácí
V Sokolovské ulici hlídka zadržela 32letého muže,
kterého policisté přistihli za volantem automo-
bilu, i když dotyčný má Magistrátem hl.m. Prahy
uložen zákaz řízení všech motorových vozidel.
Muž byl za svoji „statečnost“ odměněn sdělením
podezření ze spáchání dvou trestných činů.
Případ byl zpracován ve zkráceném přípravném
řízení a do sedmi dnů byl spisový materiál spolu 
s návrhem na podání návrhu na potrestání
předán státnímu zástupci. 

S řízením motorového vozidla bez příslušného

řidičského oprávnění si také nedělal 36letý muž,
kterého 9. listopadu policisté zastavili při běžné kot-
role. Tvrdil, že je držitelem řidičského oprávnění,
které si však zapomněl doma na Slovensku.
Dokazováním provedeným ve spolupráci s Poli-
cajným zborem Slovenské republiky ale bylo
zjištěno, že držitelem žádného řidičského oprávnění
není. Spisový materiál byl postoupen na Službu
kriminální policie a vyšetřování s návrhem na zahá-
jení trestního stíhání.     

Opilce za volantem 
štěstí opouští
Podnapilí lidé mívají štěstí. Alespoň tak se to říká.
Realita je ale jiná, o čemž svědčí následující pří-
pady. Naštěstí při nich nedošlo k ujmě na zdraví.

5. listopadu byl v Sokolovské ulici zadržen 49letý
muž, který pravděpodobně s heslem „řidič má být
veselý“ po požití alkoholických nápojů usedl za
volant. Cestu zvládal až do chvíle, kdy ho zastavili
policisté, kteří orientační dechovou zkouškou zjistili
1,52 promile alkoholu v krvi. V případu bylo vedeno
zkrácené přípravné řízení, přičemž podezřelému bylo
sděleno podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky a spisový
materiál byl předán státnímu zástupci s návrhem na
podání návrhu na potrestání.  

Stejným heslem se pravděpodobně řídil i 33letý
muž. Ten nadýchal ještě o půl promile více. Dotyčný
za volant vozidla usedl nejen pod vlivem alkoholu,
ale též mu nevadilo, že není držitelem příslušného
řidičského oprávnění opravňující řízení uvedeného
vozidla. V případě bylo vedeno zkrácené přípravné
řízení a podezřelému bylo sděleno podezření ze
spáchání dvou trestných činů.     -tk-   

Policejní rádce
Policisté apelují na spoluobčany, aby v před-
vánočním shonu byli ostražití na své věci a nedá-
vali kapsářům možnosti ke kapesním krádežím 
a jejich nezákonnému obohacování. Nezapo-
meňte, že:
• v obchodech, na trzích a v hromadných dopravních 

prostředcích, nebo při nástupu či výstupu z těchto 
prostředků se vyhýbat tlačenicím, které jsou často 
uměle kapsáři vyvolány, aby odvedly pozornost 
poškozených

• v případě, že se do takovéto tlačenice dostanete, 
mějte tašku nebo kabelku před sebou a rukama si 
ji chraňte, nespoléhejte na to, že kabelka nebo taška 
je zapnutá, kapsáři kabelky často rozřezávají 

• v obchodech nenechávejte kabelky a tašky bez 
dozoru ve vozíku      

• mějte neustále přehled o tom, kde máte peněženku 
uschovanou a zda je na svém místě

• samozřejmě dbát na to, aby u platební karty nebyl 
lísteček s uvedeným PIN kódem k platební kartě. 
Pokud si PIN nepamatujete a jiná možnost než lístek 
s kódem pro vás není, tak lístek s napsaným kódem 
mějte na úplně jiném místě než platební kartu. Není 
nic platné, že lísteček s PIN kódem jste měli mimo 
peněženku, ale ve stejné tašce 

• v případě zjištění krádeže okamžitě zablokujte 
platební karty a věc oznamte na Policii ČR, 

• pokud vám bude odcizen i mobilní telefon, 
nezapomeňte, že Policie ČR může odcizené 
mobilní telefony blokovat, nicméně při oznámení 
krádeže a žádosti o blokaci telefonu musíte doložit, 
že jste majitelem telefonu (nákupní doklad, záruční 
list s uvedením výrobního čísla telefonu apod.) 
a v případě služebního telefonu též doložit plnou 
moc majitele k zastupování ve věci blokace 
telefonu, blokaci odcizeného mobilního telefonu lze 
provést i dodatečně po oznámení krádeže

npor. Zdeněk Pohunek,
zástupce vedoucího MOP Libeň

Zápisník policisty

1

2



PROSINEC 2007STRANA 6

Marie Feiferová, ve věku 89 let nej-
starší česká sportovkyně, na letošním
plaveckém Mistrovství Evropy vete-
ránů uzavřela svou bohatou spor-

tovní kariéru. Obyvatelka osmé měst-
ské části, která se šampionátu ve
Slovinsku mohla zúčastnit díky daru
od radnice Prahy 8 a konsorcia IP8,
získala stříbro na trati 50 metrů
znak, a na 50 metrů kraul obsadila
třetí místo. „Stříbro považuji za
skvělý úspěch, protože jsem tak
obhájila pozici vicemistryně Evropy 
z předchozího mistrovství ve Švédsku.
A to jsem letos byla nejstarší účast-
nicí celého šampionátu,“ dodala vitál-
ní Marie Feiferová.

Feiferová začala plavat už v pěti
letech, ale profesionálně se tomuto
sportu celý život nevěnovala. „V pěti
letech jsem se naučila plavat úplně
sama, protože jsem měla tři o hodně
starší bratry. Ti se o mě na plovárně
moc nestarali, protože je zajímala spíše
děvčata,“ vzpomíná s úsměvem. V roce
1936 jí objevil trenér Slavie, ve čty-

řicátých letech získala titul mistryně
republiky a byla zařazena do olympi-
jského družstva. Znovu závodně plavat
začala až v roce 1997. „Oslovil mě
tehdy Zdeněk Jelínek, bývalý předseda
plaveckého svazu, který mě viděl plavat
v Podolí. Přesvědčil mě, abych se
připravila na seniorské mistrovství
Evropy, které se konalo v Praze. Já jsem
trénovala asi tři neděle a byla jsem na
čtyřstovce třetí. A od té doby, s přes-
távkou čtyř mrtvic, které byly v tomto
desetiletém období, jezdím na veterán-
ská mistrovství Evropy a světa,“ řekla
Feiferová.

„Paní Feiferové, coby občance Prahy
8 a reprezentantce naší země, při-
spíváme několikatisícovými částkami
každoročně a letos na její rozloučení 
s bohatou plaveckou kariérou jsme 
z rozpočtu odboru kultury věnovali
částku 20 tisíc korun. Jen mě mrzí, že se

nenajde sponzor, který by byl schopen
nabídnout víc, než může městská část,“
konstatoval starosta Prahy 8 Josef
Nosek.

Veteránský plavecký šampionát se
příští rok uskuteční v australském
Perthu. „Tam určitě nepoletím, protože
v devadesáti letech nebudu mít odvahu

letět přes půlku zeměkoule. S kariérou
jsem se letos rozloučila důstojně, ale 
v roce 2009 proběhne Mistrovství Evro-
py v Cadizu a to není zas tak daleko.
Navíc bych byla nejspíš jediným účast-
níkem v kategorii 90 až 94 let, takže 
o mně možná ještě bude slyšet,“ uza-
vřela s úsměvem plavkyně.              -pb-

Nejstarší česká plavkyně ukončila kariéru

Děti a jejich rodiče docházející do MŠ Krynická si v minulých dnech nepochybně všim-
li podstatné změny. Při odchodu z areálu školky jim dříve svou výškou a velikostí ztěžo-
valy rozhled při přecházení ulice kontejnery. Zároveň se u nich přímo u vstupu do
školky pravidelně objevovaly hromady odpadků, které se do nich nevešly.

„Proto jsme rozhodli o úpravě tohoto místa, a tím pádem vlastně i o návratu do původního
stavu. Také jsme znemožnili parkování na okraji silnice v místech, kde ještě v nedávné době
bývaly kontejnery,“ řekl Martin Roubíček, zástupce starosty Prahy 8 pro oblast školství a ini-
ciátor celé akce. „Nejdůležitější na této změně je především fakt, že byla uskutečněna s ohle-
dem na prevenci, a nikoliv až poté, co by se zde stalo nějaké neštěstí,“ zdůraznil. -tk-

Chodci v V Holešovičkách 
by měli být více chráněni
Městská část Praha 8 požádala Magistrát hlavního
města Prahy o změnu dopravního režimu v ulici V Ho-
lešovičkách. „V návaznosti na prodloužení trasy metra C
a nově vybudované stanice metra již není důvod pro to,
aby byl v této ulici ve směru do centra i nadále vyhrazen pruh pro autobusy, které dříve
spojovaly horní část Prahy 8 s nejbližším metrem ve stanici Nádraží Holešovice. 

Tento pruh bychom chtěli využít pro parkování, a to kvůli bezpečnosti chodců. Řidiči totiž
často nezvládnou řízení automobilu a vyjedou z jízdního pruhu až na chodník. Parkující vozy
by se tak staly přirozenou zábranou,“ vysvětlil zástupce starosty MČ Praha 8 Michal Kindl.
Radnice chce stejnou změnu prosadit i v další části této komunikace, v místech, kde je 
v současné době značka se zákazem vjezdu.                                                                      -hš-

Výstava seznamuje s legiemi v Itálii
Po ohromujícím úspěchu výstavy „Atentát na Reinharda Heydricha“, kte-
rou se podařilo uskutečnit díky spolupráci s Vojenským historickým
ústavem Praha, připravila radnice osmé městské části další připomenutí
části československých dějin. 

Od poloviny listopadu až do konce ledna 2008 patří celé první patro Libeňského
zámku vzpomínce na Československé legie v Itálii. „Výstava přichází rok před
oslavami 90. výročí vzniku Československé republiky, která by nemohla vznik-
nout bez obětí našich legionářů bojujících na frontách 1. světové války zejména
v Rusku, Francii a také v Itálii. Výstava je tak malým příspěvkem nadcházejících
oslav a také vyjádřením díků za projevené hrdinství. Věřím, že stejně jako první
historicky zaměřená výstava si i tato najde své návštěvníky, například z řad
školáků. Naše historie bude námětem i výstav připravovaných na rok 2008,“ řekla
při vernisáži výstavy zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.

Výstavu Od Vltavy k Piavě zapůjčil osmé městské části italský historik Eugenio Bucciol, který osudy
československých vojáků za první světové války celý život mapoval. V prostorách Libeňského zámku se tak
můžete seznámit s méně známým úsekem historie československého národního odboje v období 1. světové
války. Výstava Od Vltavy k Piavě je přístupná vždy v pondělí a ve středu mezi 8.00 a 18.00 hodinou, v úterý
a ve čtvrtek v době 8.00 až 15.30 a v pátek mezi osmou a třetí odpolední.                                                 -pb-

Radnice poskytne byt 
pro tréninkové bydlení
Praha 8 pronajme občanskému sdružení Kolpingova
rodina byt, který bude užíván jako chráněný v rámci
tréninkového bydlení. Účelem tréninkového bydlení
je zlepšit situaci v péči o rodiny ohrožené sociálním
vyloučením.

„Radnice se snaží v rámci svých možností pomáhat 
i neziskovým organizacím. Jednak se připojila k pro-
cesu komunitního plánování, který pro ni samotnou
bude závazný svým
výsledkem a prostor

spolupráce bude mít vymezeny jasné hranice, ale pokouší se o spolupráci dle
svých možností i jinými cestami,“ řekla místostarostka Vladimíra Ludková.
Jednou z nich je právě poskytnutá bytová jednotka na chráněný byt občanské-
mu sdružení Kolpingova rodina, které poskytuje azylové služby pro matky 
s dětmi. Kolpingův azylový dům pro matky s dětmi v obtížné situaci sídlí 
v obecním objektu ve starých Bohnicích. Tam se maminky, často velmi mladé,
po přechodnou dobu učí základní péči o dítě a samostatnému životu.        -hš-

Cesta z MŠ Krynická je bezpečnější
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TROJSKÁ 72/159
182 00 PRAHA 8
TEL: 284 684 633

CVIČENÍ NA ŠESTI

STOLECH Z USA

• ZPEVNĚNÍ A ZEŠTÍHLENÍ POSTAVY •

PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANALÝZY

POSTAVY • CVIČENÍ

VHODNÉ PŘI BOLES-

TECH ZAD, ASTMA,

PORUCHÁCH SRDCE,

ŽIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO 
ERGOLINE

S tímto kupónem

sleva 
na prvních

10 hodin cvičení
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Karlínské Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
Tel.: 222 33 38 88, fax.: 224 81 57 40
http://spektrum.ddmpraha.cz
www.lodenice−vltava.cz
www.vysokalana.cz

PROSINEC 2007 - LEDEN 2008

16. 12. neděle 17.00 hod.
CANTO (koncert)
Koncertní vystoupení pěveckého sboru 
pro rodiče i přátele. Vstupné: dobrovolné.

18. 12. úterý 19.30 hod.
OLDACRZ (koncert)
Vystoupení pražské folkové kapely.
Vstupné: dobrovolné.

18. 12. úterý 16.30 hod.
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
Výroba svíček, věnců,
vánočních ozdob. 
Informace 
a přihlášky 
2 dny předem. 
Kontakt: Kateřina 
Klímková, tel.: 222 33 
38 35. Cena: 50 Kč. 

8. 1. úterý 16.30 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA 
Origami - papírové 
skládačky. Informace 
a přihlášky 2 dny předem. Kontakt: Kateřina 
Klímková, tel.: 222 33 38 35. Cena: 50 Kč. 

10. 1. čtvrtek 19.30 hod.
OLDACRZ (koncert)
Vystoupení pražské folkové kapely.
Vstupné: dobrovolné.

KLUB PODSKLEPENO
Otevírací doba klubu:
Po - Pá:  9.00 – 22.00 hod.

So - Ne: lze domluvit po telefo-
nické domluvě.
Klub Podsklepeno je součástí
Domu dětí a mládeže hl. m.
Prahy. Funguje jako otevřený
klub pro Karlín a přilehlé okolí.
Mezi hlavní činnosti patří po-
řádání večerních akcí (vystou-
pení hudebních skupin, divadel-
ních souborů), uvádění dopoled-
ních programů pro školy a otevře-
ná zkušebna pro amatérské kapely. 
Více informací na: 
http://podsklepeno.ddmpraha.cz 
www.ddmpraha.cz

Aleš Zenáhlík, tel.: 222 33 38 17, 
e-mail: zenahlik@ddmpraha.cz.

OUTDOOROVÉ CENTRUM
Lanové centrum nabízí prostor pro

školy, neziskové organizace a jiné sku-
piny pracující s dětmi a mládeží. Nabízí

několik standardních programů, účastníci
si vyzkouší, jaké to je pohybovat se něko-
lik metrů nad zemí, základním prvkem ve

všech programech je důvěra, komunikace 
a týmová spolupráce. 

Kromě těchto aktivit připravujeme programy 
i pro veřejnost. Lanové centrum se nachází 
v příjemné klidné lokalitě Libeňského ostrova.
Více informací o provozu, programech a objed-
návky na www.vysokalana.cz.

KLUB ATRIUM
Zveme děti i rodiče na ledovou plochu.
Otevřeno: Po 10.00 – 15.00 hod.; Út 10.00 –
19.00 hod.; St 10.00 – 16.00 hod./18.00 – 19.00
hod.; Čt a Pá 10.00 – 19.00 hod.; SO/NE podle
provozu budovy. Rezervace ledové plochy na

vrátnici DDM, tel.: 222 33 38 88.Vstupné: 20
Kč, pronájem plochy 250 Kč/hod.

Jarní prázdniny
Pojeďte s námi v termínu jarních
prázdnin na hory. Budeme lyžovat,
jezdit na snowboardu a užijeme si
spoustu legrace. 

Více informací o lyžařských táborech na
www.ddmpraha.cz.
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Jesle Mirovická 
mají novou terasu
Jesle v Mirovické ulici, jejichž zřizovatelem je
Městská část Praha 8, mají nově opravenou
přízemní terasu. 

Ta již delší dobu nemohla sloužit jako místo pro
hrátky dětí, které se po ní rády prohání na svých
koloběžkách. „Oprava si vyžádala zejména
vybourání a položení dlažby a instalace nového
oplocení, opravu vnějších betonových stěn,
provedení izolace a betonáže. Rekonstrukce
přišla na téměř 500 tisíc korun,“ řekla místo-
starostka Vladimíra Ludková.                      -red- 

Středověká slavnost 
v Dolních Chabrech
Pokud navštívíte v sobotu 15. prosince Dolní
Chabry, budete svědky litého boje Švédů,
kteří za třicetileté války v roce 1639 vyplenili
a vypálili tamní kostel Stětí sv. Jana Křtitele.

Následovat budou oslavy roku 1667, 340 let
od oné doby, kdy lid chrabrých Chaberáků
dokázal vlastními silami z trosek znovu vzkřísit
a opravit starobylý románský kostel, který jim
od dávných dob patřil a doprovázel je životem.
Slavit budou i děti středověkými soutěžemi 
a hrami. Kostelem bude znít Vánočně laděná
hudba a slavnostní přednes. Oslavy budou
pokračovat v místním hostinci „U Míšků“ 
s pečeným krocanem a teplým mokem.

Začátek slavnosti, zahájený chrámovou hud-
bou, je v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v sobotu
15. prosince ve 12.15 hodin. Ve 13.00 vypukne
před kostelem bitva Švédů, po které zavládne
mír a klid. Hody s hudebním doprovodem
pokračují o hodinu později.   -js-
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Kobylisy hostily 1. ročník Krajanského festivalu
Salesiánské divadlo v Kobylisích bylo v průběhu listopadu dějištěm 1. Krajanského festivalu. 
V rámci týdenní zavítalo do Prahy 265 krajanů z Ukrajiny, Rumunska, Slovenska, Rakouska,
Chorvatska, Spojených států amerických a Kanady.
Organizátorem festivalu, který by měl na území
osmé městské části proběhnout i v příštím roce, je
občanské sdružení Sedm paprsků.

„Krajané odjížděli ze své původní vlasti plni dojmů,
protože kromě koncertních a tanečních vystoupení, je 
v Praze čekal bohatý doprovodný program,“ prozradila
ředitelka festivalu Věra Doušová. Rozloučení se pak
uskutečnilo v reprezentativních prostorách Grabovy
vily a nechyběla ani projížďka krajanů vláčky po his-
torických částech Prahy. -pb-

Bohnicemi prošel lampiónový průvod
Bezmála dvě stovky lidí se 16. listopadu zúčastnily Putování za
pohádkovým světlem. Netradiční lampiónový průvod po stopách
pohádkových postaviček uspořádala Mateřská škola Řešovská
ve spolupráci s odborem kultury ÚMČ Praha 8.
„Dvouhodinové akce se v mrazivém pátečním podvečeru zúčastni-
ly v doprovodu svých rodičů desítky dětí s lampióny,“ shrnula
ředitelka MŠ Řešovská Ctirada Foučková. Závěr programu obstarala
skupina Infinitos, která předvedla za zvuku mystické hudby jedineč-
nou ohňovou show.                                                                 -pb-

Ulice Karlína obsadili filmaři
V září 2008 bude mít premiéru český film Děti noci, jehož děj se natáčí a také odehrává v karlín-
ských ulicích. Režisérka Michaela Pavlátová obsadila do hlavních rolí Marthu Issovou a Jiřího
Mádla. Film vzniká podle scénáře Ireny Hejdové, která získala na Českém lvu 2005 cenu Sazky za
nejlepší nerealizovaný scénář.

Při průjezdu Karlínem narazíte na zázemí filmařů minimálně do poloviny prosince. Kostýmní autobusy,
catering a „plac“ ožívají hlavně ve večerních a nočních hodinách. „Hlavní hrdinka Ofka totiž pracuje jako
prodavačka v nonstopu,“ vysvětlila netradiční noční natáčení režisérka Pavlátová. Filmová prodejna
potravin se objevila u vyústění tunelu ze Žižkova, na rohu ulic Pernerova a Thámova.                         -pb-

Karlínské slavnosti jsou za námi
Tradiční podzimní Karlínské slavnosti s hojnou účastí dětí i rodičů jsou minulostí. V Klubu
Podsklepeno na Karlínském náměstí je uspořádalo občanské sdružení Centrum integrace dětí 
a mládeže. 

Děti se seznámily například s cirkusem, zvířátky i lidmi v něm a s velkou radostí všichni přivítali
Zdravotního klauna, který pomáhá uzdravovat nemocné děti. Třetí pokračování Karlínských slavnos-
tí proběhlo v pondělí 10. prosince, v neděli 2. prosince nechyběla ani oblíbená mikulášská na-
dílka.      -pb-

Nemocnice Na Bulovce bojuje proti rakovině prsu
Karcinom prsu představuje v České republice v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemio-
logických problémů. Každoročně je diagnostikováno více než 4 600 nových případů onemocnění
a počet neustále vzrůstá. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok více než 2 000 českých
žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom prsu první
místo. „Jedinou možností boje je včasná
diagnostika a úspěšná léčba“ připomněl
mluvčí FNB Petr Mach.

Mamografický screening znamená pravidel-
né preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv
příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíje-
jící se onemocnění v co nejčasnějším stadiu.
Princip fungování mamografického screeningu
vychází z předpokladu, že onemocnění zachy-

cené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.
VZP ve spolupráci s Komisí odborníků pro mamární diagnostiku zahájila pilotní projekt VZP

„Zavedení systému adresného zvaní k mamografickému screeningu“. Cílem projektu je zvýšit účast
žen minimálně o 10-15 %. Projekt byl spuštěn v polovině roku a jeho ukončení je plánováno k 31.
lednu 2008. Osloveny byly ženy zvacím dopisem dvou věkových skupin, které v posledních 3 letech neměly mamografické vyšetření. Zvací dopisy VZP 
k mamografickému vyšetření dostalo 640 tisíc žen v České republice. Screeningových center je v České republice 59 a z toho 7 přímo v Praze.
„Radiodiagnostická klinika Fakultní nemocnice Na Bulovce se proto musela s ohledem na zvýšený zájem žen o vyšetření časově přizpůsobit. Ordinační
hodiny byly posunuty až do večerních hodin,“ řekl mluvčí Petr Mach a dodal: „Naše odborníky velmi těší zájem žen o pilotní projekt VZP. Oceňují, že se
FNB mohla do projektu zapojit. V současné době dokonce byly překročeny veškeré naše kapacity,“ uzavřel Mach.                                                   -pmb-

KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE

KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE

Sůl na chodníky nepatří!
Máme tady opět zimu a s ní pochopitelně 
i zvýšenou starost o údržbu chodníků, zejmé-
na v zástavbě rodinných domů. 

Již několik let zoufale pozoruji, jak někteří oby-
vatelé místo odhrnování sněhu chodníky před
svými domy sypou solí. Chci proto upozornit na
platnost vyhlášky hl.m.Prahy č. 39/1997 o schůd-
nosti místních komunikací (ve znění pozdějších
změn) a o zákazu používat k sypání chodníků soli

(NaCl, CaCl2), jejich směsi, škváru a popel. Jen
málokdo si zřejmě uvědomuje, co všechno sůl nat-
ropí na životním prostředí, našich botách či tlap-
kách domácích zvířat.                           Ivan Press



Statut organizace: občanské sdružení
Adresa organizace:
Braunerova 22, Praha 8, 180 00

Telefon: 283 84 07 95
E-mail: tykadlo@dom-os.cz
Webové stránky: www.dom-os.cz

Typ provozovaného zařízení 
sociálních služeb: Dům na půli cesty

Cílová skupina:
Mladí lidé ve věku 17 – 26 let, opouštějící dětské
domovy, výchovné ústavy či jiná zařízení, mladí lidé

odcházející z vážně narušené rodiny, kteří
dlouhodobě trpí špatným psycho-sociálním
zázemím.

Typ poskytovaných sociálních služeb:
Dům na půli cesty poskytuje mladým lidem:
bydlení, sociální poradenství, psychologickou
pomoc, podporu na cestě do samostatného života.

Možnost a podmínky 
zařazení do programu:
Dům na půl cesty přijímá každého mladého člově-
ka (viz cílová skupina) bez závislosti na návy-

kových látkách, závažnější kriminální činnosti 
a závažného psychiatrického onemocnění.

Další informace:
DOM provozuje:  Dům na
půli cesty s intenzivní pod-
porou o kapacitě 10 míst pro
mladé muže i ženy. Dům na
půli cesty BYDLO - byd-
lení v samostatných bytech 
s menší mírou podpory 
o kapacitě 8 míst pro
mladé muže i ženy. 
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Sociální služby - podaná ruka 
Přehled specializovaných zařízení pro děti, seniory a lidi v krizové životní situaci.

V prosincovém čísle si Vám dovolujeme předložit první část průvodce, který představuje organizace z oblasti služeb 
pro děti a rodinu, seniory a subjekty zaměřující se na pomoc zvládání krizových situací, které o prezentaci projevily zájem.  

Vladimíra Ludková, zástupkyně starosty MČ Praha 8 

Statut organizace:              
občanské sdružení 
(nestátní nezisková organizace)

Adresa organizace:    
Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 – Karlín

Telefon: 224 81 77 24, 775 93 77 07

E-mail: cidpraha8@centrum.cz

Webové stránky: 
www.volny.cz/pecicka-cid

Typ provozovaného zařízení 
sociálních služeb: 
Integrované centrum poskytující ambu-
lantní sociální služby, strukturované
činnosti zaměřené na pomoc a podporu
cílové skupiny. Probíhají v rámci inte-
grovaných klubů, ozdravných pobytů 
a táborů, odborné poradny, akcí pro
veřejnost a speciálních programů –
např. primárně preventivních, edu-
kačních, terapeutických a tak dále.  

Cílová skupina:   
Děti, mládež, rodina 
– zdravotně a sociálně handicapované
děti a mládež se speciálními potřebami
a jejich rodiny ohrožené sociálním
vyloučením.

Typ poskytovaných 
sociálních služeb:  
Registrované: sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi, osobní asistence,

sociální rehabilitace, sociálně-právní
ochrana dětí.   

Další poskytované: odborné poradenství,
raná péče, odlehčovací  služby, so-
ciální prevence, krizová pomoc – telefon-
ní linky 224 81 77 24, 775 93 77 07
(Karlinka). 

Možnost a podmínky
zařazení do programu:         
Služby jsou poskytovány především rodi-
nám s dětmi a mládeží v ohrožení, ale 
i ostatním, které pomoc potřebují - a to po
osobním jednání, odborné konzultaci, de-
pistáži, na základě zájmu rodiny nebo
doporučení.

Další informace: 
Součástí nabízených služeb je hlídání,
speciální cvičení a doučování s odborný-
mi spolupracovníky. 

Do částečně bezbariérového objektu
LIPANKA v Jeseníkách zveme na lyže,
ozdravné pobyty a integrované tábory!

Výběr, rozsah a kapacita služeb od-
povídají aktuálním možnostem a pod-
mínkám CID a informace jsou zveřej-
něny na webových stránkách:  www.vol-
ny.cz/pecicka-cid. Lze je získat také na
akcích pro veřejnost, dnech otevřených
dveří, v poradnách, klubech, telefonem 
a v informačních materiálech. Poskytování
podle programu a harmonogramu činnos-
tí, po objednání a dle dohody.

Centrum integrace dětí a mládeže, o. s.

Statut organizace: občanské sdružení
Adresa organizace: Braunerova 22, Praha 8, 180 00
Telefon: 283 84 07 95
E-mail: tykadlo@dom-os.cz
Webové stránky: www.dom-os.cz

Typ provozovaného zařízení 
sociálních služeb: 
Řemeslná dílna a obchod proutěným zbožím
-  pracoviště (Košára), Poradna pro neza-
městnané mladé lidi (DOM JOB centrum).

Cílová skupina:
Mladí lidé ve věku 16 – 26 let, sociálně či
zdravotně znevýhodnění, kteří mají obtíže
při hledání a udržení zaměstnání.

Typ poskytovaných sociálních služeb:
Poradna poskytuje konzultace, informace a kontakty pro hledání vhodného
vzdělávání či stabilního pracovního uplatnění klienta. Košára nabízí přechodné
(placené) zaměstnání v řemeslné dílně a obchodu, zaučení do košíkářství a admi-
nistrativně obchodních činností, tvořivou a pestrou práci v malém kolektivu a také
rozvoj motivace a pracovních návyků a dovedností potřebných pro hledání 
a dlouhodobé udržení práce.

Možnost a podmínky zařazení
do programu:
Do zaměstnání nemohou být přijati lidé uží-
vající návykové látky.

Další informace:
Adresa a kontakt: DOMJOB Košára Rybná
25, 27 Praha 1. Telefon: 222 31 25 00.
Otevřeno: PO - ÚT a ČT - PÁ 9 - 19 hod.

DOM, o. s. – Dům 
Otevřených Možností - JOB

DOM, o. s. – Dům Otevřených Možností – DŮM NA PŮLI CESTY

Statut organizace:
Fakultní pracoviště Pedagogické fakulty University Karlovy

Adresa organizace:
Šiškova 2/1223, 182 00  Praha 8 – Kobylisy

Telefon: 286 58 51 91, 286 88 23 68
E-mail: oppp8@volny.cz

Typ provozovaného zařízení 
sociálních služeb: poradna

Další informace:
• Pedagogicko – psychologická vyšetření u dětí předškolního věku 

s výchovnými a adaptačními problémy v mateřské škole či rodině 
a před jejich nástupem do 1. třídy

• Posuzování školní zralosti dítěte před nástupem do 1. třídy
• Pomoc při integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžného školního kolektivu 
• Reedukační programy určené žákům se specifickými obtížemi 

v oblasti čtení a psaní
• Individuální pedagogicko-psychologické vyšetření žáků 

s výchovnými a výukovými problémy. Součástí vyšetření je: 
zpráva o vyšetření, v případě potřeby i návrh individuálního 
vzdělávacího plánu pro žáka

• Pomoc při řešení výchovných a výukových obtíží žáků 
základních, speciálních a středních škol

• Pedagogicko-psychologická diagnostika a náprava specifických 
poruch učení a doporučení pro individuální integraci do běžných

tříd stejně jako i skupinovou integraci do speciálních tříd a škol
• Skupinové pedagogicko-psychologické vyšetření třídních kolektivů 

ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol se zaměřením na oblast 
studijních předpokladů, aktuální úrovně schopností a dovedností 
žáků, sociálních vztahů a klimatu v kolektivech tříd (komunikativní, 
personální a interpersonální dovednosti žáků a jejich postoje).

• Depistáž talentových žáků na 1. a 2.stupni základní školy (testy 
výtvarných schopností a kreativity)

• Skupinové a individuální pedagogicko-psychologické vyšetření 
žáků 5. a 9. ročníků ZŠ, kteří se ucházejí o studium na středních 
školách (ve stadiu profesní orientace žáků i ve fázi před 
přijímacími zkouškami na středních školách). Program zahrnuje: 

• Školní testování schopností, znalostí a vědomostí uchazečů 
o studium na středních školách před přijímacími zkouškami 

• Psychologické vyšetření žáků 5. a 9. ročníků ZŠ před přijímacími 
zkouškami na střední školy

• Osobnostní dispozice k budoucí profesní přípravě žáka 
• Zájmové předpoklady ke středoškolskému studiu
• Testy všeobecných studijních předpokladů
• Sociometrická a anketní šetření sociálních vztahů ve třídách 

a diagnostika školního klimatu na školách
• Konzultační a poradenská péče, která je poskytována dětem, 

žákům a jejich rodičům a učitelům v otázkách výchovy 
a dalšího vzdělávání žáků

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
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Statut organizace: školská právnická osoba
Adresa organizace: Pernerova 8, 186 00 Praha 8
Telefon: 222 32 26 24, 739 01 20 74
E-mail: poradna@kppp.cz
Webové stránky: www.kppp.cz

Typ provozovaného zařízení sociálních služeb: 
pedagogicko-psychologická poradna

Cílová skupina: děti od tří let do ukončení VOŠ

Typ poskytovaných 
sociálních služeb: poradenství

Možnost a podmínky 
zařazení do programu: objednání se

Další informace:
Hlavní zaměření činnosti:
- komplexní psychologické 

a speciálně-pedagogické služby - výukové 
a výchovné problémy, poradenství při volbě 
vzdělávací cesty

- kurzy pro děti – náprava grafomotorických 
obtíží, kurz  sebeovládání a nácvik pozornosti

- primární prevence – školení pro studenty,   preventivní programy 
pro školy, vzdělávací programy pro učitele (s akreditací MŠMT).

Salesiánské hnutí mládeže – Klub Praha
– Kobylisy – volnočasové aktivity
Statut organizace:
občanské sdružení

Adresa organizace:
SHM Klub Praha – Kobylisy
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8

Telefon: 283 02 93 19, 605 55 42 84
E-mail: shm@sdb.cz
Webové stránky:
www.shm.cz/kobylisy

Typ provozovaného zařízení:
klub

Cílová skupina: děti, mládež, rodina

Typ poskytovaných 
sociálních služeb:
- volnočasové aktivity pro děti, 

mládež i celou rodinu
- vzdělávací a poradenské centrum pro 

osoby ze znevýhodněných skupin 
obyvatelstva

Další informace: 
Naše organizace si klade za cíl poskyto-
vat služby dětem a rodičům tak, aby
byla omezena izolace dětí z vícečetných
rodin nebo ze sociálně slabých rodin 
a zároveň matek na mateřské dovolené.
Cílem je nabídnout rodinám možnost
aktivního trávení času s jejich dětmi 
a umožnit rodičům navázat kontakty ve
svém okolí. Cíl pro práci s dětmi je
rozvíjet a rozšiřovat jejich znalosti,
schopnosti a dovednosti. Dále pak
nabízí možnost dětem poprvé se setkat 
s dětským kolektivem (např. ve školičce
U Svišťů, nebo v mateřském klubu 
U Svišťů), orientovat se ve společenství
více dětí, učit se spolupráci, navazovat
přátelství, rozvíjet osobnost. Jak vy-

plývá z výše uvedených cílů, poskyto-
vané služby mají za cíl ovlivňovat
situaci rodin uživatelů - jak dětí, tak
rodičů a prarodičů - přinášet aktivity,
nápady, kontakty, péči a pomoc všem,
kteří služeb našeho klubu využívají.

Nabízíme:
- dopolední aktivity pro matky na 

mateřské dovolené a jejich děti
- odpolední kroužky pro děti od 4 let
- prázdninové pobyty 
- soutěže a semináře
- vzdělávací programy pro osoby 

ohrožené na trhu práce

Křesťanská pedagogicko-
psychologická poradna

Statut organizace: 
obecně prospěšná společnost

Adresa organizace: 
Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha 8

Telefon: 283 02 93 11
E-mail: stredml@sdb.cz
Webové stránky: www.sdb.cz/sasmkob

Typ provozovaného zařízení 
sociálních služeb: 
Nízkoprahový klub Vrtule

Cílová skupina: 
děti a mládež ve věku 13 – 20 let zažívající ne-
příznivé životní situace, omezující životní podmínky
nebo konfliktní společenské situace a kteří se
nechtějí nebo nemohou účastnit běžných forem

trávení volného času a ani jiné 
institucionalizované formy pomoci 
a péče.

Typ poskytovaných 
sociálních služeb: 
kontaktní práce, situační inter-
vence, informační servis, poraden-
ství, skupinová práce

Možnost a podmínky zařazení do programu:
každý, kdo spadá do cílové skupiny poskytované
sociální služby může kdykoliv během roku využít
nabídky služeb klubu Vrtule

Další informace: Kromě projektu klub Vrtule
nabízí Salesiánské středisko mládeže ještě další dva
projekty (Oratoř a Horolezecká stěna s posilovnou),
které se svým zaměřením řadí k volnočasovým
aktivitám. Všechny střediskové programy nabízí
prostředí pro děti a mladé lidi, kteří nejsou zapojeni
do pravidelných zájmových činností. Středisko je
pro ně centrem, kde se mohou setkávat, navzájem
komunikovat a zapojovat se do spontánních aktivit.

Salesiánské středisko mládeže

Česká alzheimerovská 
společnost
Statut organizace: občanské sdružení
Adresa organizace: Šimůnkova 1600, Praha 8, 182 00
Telefon: 283 88 03 46, 286 88 36 76
E-mail: martina.rokosova@gerontocentrum.cz
Webové stránky: www.alzheimer.cz
Informace o službách: www.gerontologie.cz.
Cílová skupina: lidé s demencí a jejich rodinní příslušníci

Další informace:
• Informační centrum: je v provozu sedm dnů v týdnu od 8.00 do 20.00.
Zpravidla zprostředkovává první osobní kontakt klienta s ČALS.
Speciálně vyškolený pracovník je schopen zodpovědět základní otázky či
nasměrovat klienta na vhodný zdroj informací (v podobě publikací nebo
osobních odborných konzultací). 

• Help-line - 283 88 03 46: je stejně jako informační centrum v provozu po
celý týden od osmi hodin ráno do osmi večer. V zásadě poskytuje stejný
rozsah služeb jako výše zmíněné informační centrum, ovšem bez nutné
osobní přítomnosti klienta. (Celkem byla telefonická pomoc v roce 2006
poskytnuta 1625 klientům). Navíc díky této lince pokračujeme v projektu
Bezpečný návrat, který je zaměřen na pomoc klientům, kteří jsou ohroženi
blouděním.
• Korespondenční komunikace a poradenství: je velice oblíbená a vy-
hledávaná služba. Zajišťuje písemný kontakt a odborné odpovědi na
písemné dotazy adresované na ČALS. Na základě dalších požadavků
(zejména telefonických) rozesílá potřebné informace (průměrně 25 kon-
taktů měsíčně a na stejný počet dotazů odpovídáme elektronickou poštou).
• Svépomocné skupiny: jednou za 14 dní se pod citlivým odborným dohle-
dem setkávají rodinní pečovatelé, kteří si zde sdělují své zkušenosti 
a emoční prožitky. Společně (za vydatné podpory supervizora) se snaží
najít řešení praktických problémů a navzájem si poskytují podporu. (v roce
2006 celkem 22 čajů, 183 účastníků). 

Statut organizace:
příspěvková organizace
Adresa organizace:
Kubíkova 1698/11, 182 00 Praha 8
Telefon: 286 58 73 51,  286 58 73 51
E-mail: ddablice@ddablice.cz
Webové stránky: www.ddablice.cz

Typ provozovaného 
zařízení sociálních služeb:
domov pro seniory

Cílová skupina: senioři

Typ poskytovaných 
sociálních služeb:
pobytové služby podle § 49 zákona 
č. 108/2006

Možnost a podmínky 
zařazení do programu:
Žádost se podává na zvláštním tiskopise.
Po zkompletování přijaté žádosti vyhod-
nocujeme z hlediska stupně naléhavosti
podle zřizovatelem vydaných Kritérií pro
hodnocení žadatele o pobyt v domově pro
seniory.

Další informace:
Kapacita domova je nyní během rekon-
strukce 160 míst, z toho 96 v pokojích jed-
nolůžkových (z toho 36 v pokojích rekon-
struovaných), 30 v pokojích dvoulůž-
kových. Na odděleních zvýšené péče 16 
v pokojích čtyřlůžkových a 18 v rekonstruo-

vaných pokojích třílůžkových.
Zvláštní důraz klademe na respektování

autonomie klientů, zejména na svobodu
při rozhodování o způsobu života v do-
mově, využívání volného času a variabil-
ního spektra sociálních služeb. Prosa-
zujeme respekt k důstojnosti, nedirek-
tivnost, komunikaci a spolupráci. 

Služby domova vycházejí z potřeb
klientů změněných věkem, onemoc-
něním nebo životní zkušeností a jsou
podle možností a v zájmu klientů do
určité míry individualizované. Denní
rytmus života v domově určuje přede-
vším čas podávání stravy, ale využívání
volného času je výhradně věcí obyvatel. 

V rámci aktivačně terapeutických pro-
gramů (individuálních i skupinových)
se uskutečňují různé pravidelné i jed-

norázové akce. Aktivační programy
vytváříme v týmové spolupráci na kom-
plexním terapeutickém procesu, vy-
cházíme z potřeb obyvatel při respek-
tování jejich iniciativy a zájmů. Účast na
aktivitách je výhradně dobrovolná. Na-
bídka aktivit je otevřená nápadům a pod-
nětům klientů a tím se jim přizpůsobuje.
Podle možností a zájmu uživatelé aktivi-
ty sami organizují nebo pomáhají organi-
zovat.

V rámci pravidelných aktivit nabízíme
zejména klub keramiky, klub ručních pra-
cí, klub dobré pohody pro obyvatele 

z lůžkových oddělení, čtení na
pokračování, poslech vážné hudby,
zpěv lidových písní, trénování
paměti, skupinové setkání s psy-
chologem, relaxační cvičení, Mše
svaté a internetovou kavárnu. 

Cílem činnosti klubů je nejen
vyrábět dekorativní a užitkové před-
měty, ale především nabídnout pros-
tor pro tvořivost. Lidé se zde setkáva-
jí, povídají si, spolupracují a poznáva-
jí se. Společná činnost těchto klubů
vrcholí dvakrát do roka velikonoční 
a vánoční výstavou. Výrobky se zde
dají získat, stávají se potřebnými 

a slouží k radosti blízkých a přátel. 
V rámci spolupráce s odbornými školami

sociálního zaměření u nás v terapii a so-
ciálních službách působí ke spokojenosti 

obyvatel v průběhu školního roku studenti
na odborných praxích. 

Domov prochází dlouhodobou rekon-
strukcí, která jej přibližuje potřebám
starých lidí a evropským standardům 
a zvyklostem v poskytování rezidenčních
služeb. K potřebě jistoty a bezpečí,
soukromí a intimity, stejně jako k posi-
lování pocitu bydlení ve vlastním pros-
tředí, vycházíme vstříc projektem jedno-
lůžkového pokoje s vlastním sociálním
zařízením. Vytváříme seniorům moderní 
a důstojný domov hotelového typu. 

Domov pro seniory Ďáblice – Zařízení
sociální péče hlavního města Prahy

ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY



Statut organizace: 
Příspěvková organizace MHMP

Adresa organizace: 
Na Hranicích 674, Praha 8 – Bohnice, 181 00

Telefon: 266 00 73 10 – vrátnice
E-mail: reditelka@dd-bohnice.cz

Webové stránky: 
www.dd-bohnice.cz

Typ provozovaného 
zařízení sociálních služeb: 
Domov pro seniory

Cílová skupina: senioři

Typ poskytovaných 
sociálních služeb: 
pobytové služby

Možnost a podmínky 
zařazení do programu: 
viz webové stránky Domova pro seniory

Další informace:
Posláním Domova pro seniory „Sluneč-
nice“ je vytvářet všem jeho uživatelům
podmínky pro důstojný život v důležité
etapě jejich života. Povinností všech
zaměstnanců je plně respektovat osobnost
každého uživatele, podporovat jeho
samostatnost a iniciovat aktivitu podle
jeho zájmů a přání.

Domov pro seniory „Slunečnice“ po-
skytuje uživatelům kvalitní ubytování,
celodenní stravování v souladu s potřeba-
mi jeho zdravotního stavu, dále potřeb-
nou zdravotní a reha-
bilitační péči a péči
sociální. Péče o senio-
ry je zajišťována kvali-
fikovaným personá-
lem.

Uživatelům je k dis-
pozici bohatý prog-

ram kulturních akcí pořádaných v kul-
turním sále Domova pro seniory. Některé
kulturní akce zajišťuje Pražský salónní
orchestr, do kterého se mohou aktivně
zapojit. Dále jsou v Domově pro seniory
konány pravidelné bohoslužby, kavárna u
Salvátora (biblické rozpravy), hrátky 
s pamětí, cvičení s rehabilitačním pracov-
níkem, společenské hry, sportovní hry,
čtení na pokračování, internetový koutek,
semináře duševní svěžesti, keramika,
zpívání, klub šikulek – ruční práce, klub
vážné hudby, promítání, cvičení Tai – chi

a další aktivity.
Příležitostně mohou 

uživatelé využívat nabíd-
ku divadelních před-
stavení, výstav, výletů,
rekreačních pobytů na
Větrově, posezení u tábo-
ráku, besídky.
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Domov pro seniory 
Statut organizace: příspěvková organizace
Adresa organizace: Domov pro seniory Kobylisy
Mirovická 19/1027, 182 00   Praha 8
Telefon: ústředna – 284 00 17 11
E-mail: info@ddkobylisy
Webové stránky: www.ddkobylisy.cz

Typ provozovaného zařízení  sociálních služeb: 
Domov pro seniory s celoročním pobytem .

Cílová skupina: 
• senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, 

a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči
• senioři se sníženou soběstačností z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy  

demence a jiných typů demence

Typ poskytovaných sociálních služeb:
• domov pro seniory
• domov se zvláštním režimem - specializované oddělení pro lidi s demencí

Další informace: 
• kapacita našeho domova je 211 lůžek ( z toho 28 lůžek je  oddělení 

specializované péče pro  seniory s demencí).
• naši klienti bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích,vybavených 

účelným nábytkem.
• ošetřovatelská péče je nepřetržitá. V domově má ordinaci praktický lékař. 
• o tělesnou kondici a rehabilitaci se starají fyzioterapeutické pracovnice.
• volný čas mají klienti možnost trávit v klubech, které nabízí 

bohatou nabídku aktivit.
• v domově je možné využít např. kadeřnictví, pedikúru, kiosek...

Domov pro seniory „Slunečnice“

Statut organizace: NNO – právnická osoba
Adresa organizace: Ke Kinu 159/7, Praha – Ďáblice 
Telefon: 283 91 04 24
E-mail: dablice@diakoniecce.cz
Webové stránky: http://skp.diakoniecce.cz

Cílová skupina: 
Senioři  se sníženou soběstačností, občané se zdravotním posti-
žením a sníženou soběstačností. Posláním našeho pracoviště je
poskytovat  seniorům  se sníženou soběstačností a lidem se
zdravotním postižením podporu v jejich úsilí setrvat co nejdéle
v domácím prostředí, zachovat kvalitu života, snížit osamělost
a sociální vyloučení. 

Oblast působnosti:
severní části Prahy 8,  to jsou  Ďáblice, Březiněves, Dolní
Chabry, Bohnice, Čimice a Kobylisy, přilehlá oblast Libně

Úkony pečovatelské služby: 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při poskytnutí stravy
- dovoz obědů (pouze pro  oblast Ďáblic, Dolních Chaber  

a v případě volné kapacity sídliště Ďáblice. Maximálně  
do 25 obědů)

-  pomoc při zajištění chodu domácnosti

-  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(doprovody k lékaři, při vycházkách)

Kromě uvedených úkonů je možné poskytnout fakultativní
činnosti:
-  půjčování kompenzačních pomůcek na omezenou dobu
-  dovozy autem k lékaři apod. (i pro občany na invalidním vozíku)
Uživatel se podílí na úhradě služby podle platného ceníku
Diakonie ČCE, SKP v Praze. 

Cíle pečovatelské služby:
• podporovat uživatele služeb vést běžný způsob života
• umožnit jim setrvat co nejdéle v domácím prostředí
• pomáhat uživatelům služeb ke snížení izolace 

a sociálního vyloučení   

První kontakt se zájemcem o poskytnutí služby může být tele-
fonický. Pokud máme v požadovaných úkonech  volnou kapa-
citu (služby poskytuje pětičlenný tým pečovatelek – řidiček) 
a zájemce bydlí v okruhu našeho působiště, sjednáme osobní
návštěvu v místě bydliště. Zde se zájemcem o službu sepíšeme
smlouvu o poskytování, s přesným stanovením vyjednaných
úkonů. V případě, že je naše kapacita naplněna, může zájemce
o službu vyplnit formulář žádosti, ve které uvede své potřeby.
Žádost je zařazena do pořadníku zájemců o službu.

GEMA, občanské sdružení
Statut organizace: občanské sdružení
Adresa organizace: Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Telefon: 286 88 36 76
E-mail: lucie.forstova@gerontocentrum.cz, petr.prochazka@gerontocentrum.cz
Webové stránky: www.gerontocentrum.cz
Cílová skupina: senioři
Typ poskytovaných sociálních služeb: aktivity pro seniory
Možnost a podmínky zařazení do programu: věk nad 65 let

Další informace: Občanské sdružení GEMA se zabývá především podporou
zdraví a prevencí onemocnění ve vyšším věku. V rámci projektů připravuje kaž-
doročně pro seniory zajímavý program, který mohou navštěvovat senioři z celé
Prahy i okolí. Jedná se především o internetovou kavárničku pro seniory, která je
otevřena tři dny v týdnu. 

V současné době máme k dispozici 6 počítačů, které slouží cca. 150 seniorům
při výuce práce na počítači. Seniorům se v kavárničce věnuje zkušený počítačový
lektor, který pomáhá jak s prvními kroky práce na počítači, tak i zkušenějším
seniorům s prohlubováním jejich znalostí. Pomáhá jim například při kopírování
souborů, scanování, úpravě fotografií a prací s dalšími programy. Většina seniorů
také využívá internet jako výhodnou komunikaci se svými přáteli a rodinami.
Další aktivitou pořádanou v rámci projektu „Radost z pohybu“ jsou taneční pro
seniory. Kurzu se každoročně na podzim účastní cca. 90 seniorů, kteří se po 10
týdnů věnují výuce a opakování tanců společenských, ale i latinsko-amerických,
historických, lidových, country tanců, irských, skotských i  řeckých kolových
tanců, dále například České a Moravské Besedě. To vše pod vedením zkušených
tanečních mistrů. Tento projekt slouží zejména k aktivizaci seniorů, která má
dobrý vliv i na jejich psychický stav. 

K dalším aktivitám patří oblíbené zájezdy nejen po České republice, dále před-
nášky, trénování paměti, vycházky do okolí a další. 

Naše aktivity navštěvuje hodně seniorů a je o ně velký zájem především pro
jejich kvalitu, ale i cenovou dostupnost. Uvědomujeme si, že prevence nezá-
važnějších onemocnění a podpora zdraví ve vyšším věku je náročná činnost, která
je mnohdy účinná až po delší době. Nicméně tělesná aktivita a pozitivní mysl je
půl úspěchu v každém věku.

Statut organizace:
Příspěvková organizace MČ Praha 8

Adresa organizace: 
Šimůnkova 1600, Praha 8, 182 00
Telefon: 286 88 36 76

E-mail: 
iva.holmerova@gerontocentrum.cz

Webové stránky: 
www.gerontocentrum.cz.

Typ provozovaného 
zařízení sociálních služeb: 
Gerontologické centrum Praha 8 se
skládá z odborného léčebného ústavu se
30 lůžky sloužícími k rehabilitaci a 10
lůžky k doléčení a rehabilitaci seniorů 
s kognitivní poruchou, zvládání poruch
chování seniorů s demencí a 5 lůžky
sociálního charakteru.

Denní stacionář pro lidi s demencí posky-
tuje denní služby 20 lidem postiženým
syndromem demence (všední dny 6.30 –

18.30). Gerontologické centrum dále
zajišťuje domácí zdravotní péči, zdravotní
služby pro domy s pečovatelskou službou
a domov důchodců, některé specializo-
vané terapie v domově důchodců (taneční
terapie atd.) a dodatkové služby (stravo-
vání seniorů). Od počátku se snaží apliko-
vat aktivní model přístupu k péči, pobyty
na lůžku jsou omezeny na dobu nezbytně
nutnou ke zlepšení stavu, rehabilitaci 
a zlepšení soběstačnosti. 

Se seniory pro seniory
Jedná se o zapojení různých seniorských
aktivit a společností do aktivit pro senio-
ry. Vycházíme z předpokladu, že mnoho
různých služeb si mohou poskytovat
senioři sami. 

Věříme, že zejména v rámci společen-
ských aktivit si mohou sami senioři zajis-
tit mnohé služby sami, a to jak v rámci
společenských aktivit, tak drobných
služeb a další vzájemné pomoci. Rádi jim

v tom pomůžeme. Velmi bychom také
uvítali dobrovolníky seniorského věku
pro naše další aktivity. 

Geriatrický tým 
a pomoc pečujícím rodinám
Vzhledem k tomu, že je Gerontologické
centrum organizací městské části Praha 8
a jeho cílem je zejména pomoc a podpora
seniorů v domácím prostředí, nabízíme
také rodinám, které pečují o své rodinné
příslušníky v domácím prostředí, pomoc
našeho specializovaného geriatrického
týmu (který poradí, jak se o nemocného či
nesoběstačného seniora starat, jaké
pomůcky jsou potřebné, jaké jsou různé
techniky ošetřovatelství a rehabilitace 
a podobně). 

Jedná se zejména o ty případy, kdy je
seniorovi přiznán příspěvek na péči 
a veškerou péči zajišťuje rodina. Domní-
váme se, že právě tyto pečující rodiny
potřebují pomoci a tuto pomoc jim
nabízíme. V těchto případech je možné se
obrátit na linku 286 88 36 76 nebo 283 88
03 46. 

Gerontologické centrum

Hospic Štrasburk
Statut organizace: Občanské sdružení, nezisková organizace
Adresa organizace: Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 – Bohnice
Telefon: 283 10 55 11, 602 56 04 15
E-mail: hospic.straburk@cmail.cz
Webové stránky: www.hospice.cz

Typ zařízení: 
Lůžkový hospic, domácí hospicová péče, terminálně onkologický hospic    

Cílová skupina: 
Pacienti v preterminálním a terminálním stavu onkologických nemocí

Typ poskytovaných služeb: 
Lůžkové a domácí služby hospicové péče pro onkologické pacienty

Možnost a podmínky 
zařazení: 
Nemožnost akutní léčby
onkologické nemoci, podání
žádosti, doporučení lékaře 
a lékařská zpráva

Další informace: 
Denní poplatek za nadstan-
dardní pokoj  (jednolůžko-
vý s polohovací postelí,
vlastním sociálním bezba-
riérovým zařízením, mož-
nost přistýlky a pobytu
rodinného příslušníka,) je
350 korun.

Statut organizace: 
příspěvková organizace
Adresa organizace:  
Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8 – Libeň
Telefon: 283 84 21 36
E-mail: ouss8@volny.cz
Webové stránky: 
http://ouss8.misto.cz/

Typ provozovaného 
zařízení sociálních služeb: 
- Dům sociálních služeb Na Dlážděnce
- Denní stacionář Křižíkova
- Domy s pečovatelskou službou: 

Bulovka, Burešova, Křižíkova 

Cílová skupina: senioři nebo lidé
se zdravotním postižením, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění, nebo zdravot-
ního postižení, v zákonem daných pří-
padech i rodiny s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Typ poskytovaných 
sociálních služeb:
1. Služby ambulantní
Denní stacionář, Střediska osobní
hygieny, Pracoviště masérů
2. Služby terénní  
- Terénní pečovatelská služba 
3. Služby pobytové
- Odlehčovací služby 

Možnost a podmínky 
zařazení do programu: senioři

Další informace: Posláním Obvod-
ního ústavu sociálně-zdravotnických
služeb je podpora  a pomoc osobám (uži-
vatelům) sociálních služeb, kteří jsou 
v nepříznivé sociální situaci. Smysl naší
práce vidíme v možnosti být prospěšní
lidem, kteří  podporu potřebují, podílet se
na zlepšení kvality jejich života, umožnit
jim zůstat rovnocennými členy
společnosti, využívat jejích přirozených

zdrojů, žít nezávisle v kontaktu s ostatní-
mi lidmi a v přirozeném sociálním
prostředí, tj. doma. Námi poskytované
terénní, ambulantní a pobytové služby
pomáhají zmírňovat  důsledky stáří, které
jinak mohou vést k sociální izolaci a v pří-
padě nezajištění základních životních
potřeb i k podstatnému snížení kvality
života. K nejvíce využívaným úkonům
pečovatelské služby patří: dovoz obědů,
nákupy, zajištění pochůzek, běžný úklid
domácnosti, ošetření nohou, masáže,
pomoc při hygieně a praní prádla.
Nabízíme také sociální a právní poraden-
ství. Podporujeme a organizujeme kul-
turní, společenské a další aktivizační pro-
gramy v Klubech seniorů včetně jedno-
denních zájezdů a týdenních rekreačních
pobytů. Součástí našich služeb je i bez-
platné poskytování psychologického
poradenství a psychoterapie zkušenou
psycholožkou. 

Pečovatelská služba Diakonie ČCE, SKP v Praze

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb



PROSINEC 20074 STRANA PŘÍLOHY

Statut organizace: 
nezisková organizace, účelové zařízení
římskokatolické církve

Adresa organizace: 
Pernerova 20, Praha 8 – Karlín, 186 00

Telefon: 
224 81 59 95 (sociální poradna) 
222 31 17 89 (Job Klub) 
222 31 37 38 (kancelář ředitele AD) 

E-mail: 
pernerova@charita-adopce.cz, 
poradna@charita-adopce.cz,

Webové stránky: 
www.charita-adopce.cz

Typ provozovaného zařízení
sociálních služeb: 
azylový dům, noclehárny, nízkoprahové
denní centrum, poradny

Cílová skupina: 
lidé bez přístřeší, lidé nacházející se
dlouhodobě v sociální tísni

Typ poskytovaných služeb: 
Azylový dům - poskytujeme dlouho-
dobé ubytování mužů a ženám 
Noclehárny – poskytujeme krátkodobé
ubytování mužům a ženám
Nízkoprahové denní centrum – stra-
va, šatník, hygiena, materiální pomoc
Poradny – základní sociální poraden-
ství poskytované všem klientům, kteří
projeví zájem, je součástí každého 
z předchozích typů sociálních služeb
Job Klub – pracovní poradenství pro
lidi bez přístřeší a se záznamem ve
výpisu z rejstříku trestů

Možnost a podmínky zařazení
do programu: 
Klienty se mohou stát všichni, kteří
spadají do cílové skupiny, v závislosti na
kapacitě zařízení. Pro poskytnutí uby-
tování je nutný vstupní pohovor klienta
se sociálním pracovníkem, nízkoprahové
služby jsou poskytovány plošně. 

Platby za ubytování: noclehárny 30,-

Kč za noc muži i ženy.
Azylový dům (ubytovny) muži 60,-

Kč za noc, ženy 80,- Kč za noc

Další informace:
Azylový dům sv. Terezie je zařízením
Arcidiecézní charity Praha, která tento
dům provozuje, jako jeden z řady svých
projektů, od roku 1998.

V tomto  zařízení poskytujeme co
možná  nejkomplexnější pomoc lidem 
v sociální tísni. Pomoc vyhledávají pře-
devším lidé bez domova, propuštění z vý-
konu trestu odnětí svobody a lidé propuš-
tění z dlouhodobých ústavních pobytů.

V azylovém domě pracují poradny pro
lidi v nouzi, v rámci kterých poskytujme
pomoc sociálně slabým lidem v krizové
situaci. S každým klientem je v poradně
azylového domu individuálně řešena jeho
situace v závislosti na druhu a závažnosti
problému, s kterým přichází. Pracovníci
domu pomáhají klientům s vyřizováním
osobních dokladů, sociálních dávek,

hledáním zaměstnání a ubytování, nástu-
pem do sociálních a léčebných zařízení,
řeší specifické právní problémy naší
klientely apod.

V Azylovém domě Sv. Terezie posky-
tujeme v noclehárnách pro muže a ženy
krátkodobé ubytování (kapacita lůžek:
muži 21, ženy 9), v nichž základní ubyto-
vací doba činí jeden týden s možností
dalšího prodloužení až na dobu jednoho
měsíce a dále pak dlouhodobé ubytování
až půl roku pro vybrané klienty a klientky
v ubytovnách (kapacita lůžek: muži 10,
ženy 3). Ubytovaní klienti chodí do soc.
poradny na pravidelné konzultace, kde
jim soc. pracovník a soc. asistenti po-
máhají řešit jejich sociální situaci.

V nízkoprahovém denním centru
Azylového domu Sv. Terezie mohou kli-
enti obdržet základní materiální pomoc,
jedná se především o hygienu, stravu 
v jídelně AD, jednorázové jízdenky ČD 
a ošacení z našeho šatníku.

Azylový dům Sv. Terezie je zapojen do

projektu Aktivizace pracovního poten-
cionálu soc. znevýhodněných občanů,
který má za úkol  na úrovni pražského
regionu pomáhat skupinám ohroženým
sociálním vyloučením při návratu na
otevřený trh práce, konkrétně občanům
se záznamem v rejstříku trestů, v ne-
jistých bytových podmínkách a lidem bez
domova.V jeho rámci funguje v pros-
torech Azylového domu Job Klub. Za
podpory pracovních asistentů zde mají
uživatelé možnost vyhledávat různé pra-
covní příležitosti na internetu, komuniko-
vat po telefonu se zaměstnavateli a k dis-
pozici mají potřebná zařízení, usnadňující
jim přípravu podkladů k přijímacím
pohovorům (tiskárna, kopírka…). Hlav-
ním účelem Job klubu je vyhledávání
zaměstnání. Projekt zastřešuje Centrum
sociálních služeb Praha a na jeho finan-
cování se spolupodílejí Evropský
soc.fond, státní rozpočet České republiky
a rozpočet hl.města Prahy. 

Arcidiecézní charita Praha, Azylový dům Sv. Terezie

Statut organizace:
Obecně prospěšná společnost
Adresa organizace:
Sokolská 18, Praha 2 – 120 00
Pražská pobočka Programů 
sociální integrace:
Pobočka Karlín: Vítkova ul. 24, Praha 8 – Karlín,
tel.: 222 31 03 11. Pobočka Smíchov:
ul. Na Skalce 27, Praha 5, tel.: 222 35 08 90
Telefon: 222 35 08 90
Jaroslava Saifrtová (ředitelka pražské pobočky) 
mobil: 606 60 52 02
Email: jaroslava.saifrtova@clovekvtisni.cz

Webové 
stránky:
www.clovekvtisni.cz
www.integrujme.cz
www.ceskaghetta.cz

Typ provozovaného zařízení 
sociálních služeb: terénní

Cílové skupiny:
Jednotlivci i rodiny ohrožení sociálním vyloučením.
Klienty jsou často lidé s výrazně nízkými příjmy,
lidé dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na dávkách

sociální podpory,  pomoci v hmotné nouzi 
a dalších sociálních službách. Vzhledem 
k uvedeným skutečnostem se jedná o jed-
notlivce i rodiny mající ztížený přístup 
k institucionální pomoci a dalším službám,
státním i nestátním.

Typ poskytovaných 
sociálních služeb:
• Terénní sociální práce
• Pracovní poradenství
• Program doučování a podpory vzdělávání 

v rodinách

Možnost a podmínky zařazení do služby:
• Jednotlivci či rodiny ohrožení

sociálním vyloučením.

• Zájem o spolupráci a řešení vlastní 
ztížené sociální situace

• Problém zájemce je řešitelný v rámci nabídky 
poskytovatele nebo v rámci služeb, které může 
poskytovatel zprostředkovat

Další informace:
Zájemci o spolupráci mohou naše pracovníky kon-
taktovat telefonicky (pondělí – pátek, 9.00 –
17.30). Pracovní-
ky je možné kon-
taktovat také pří-
mo v kanceláři
(pondělí – 9.30 –
13.00, čtvrtek –
16.30).

Člověk v tísni, o. p. s. 

Statut organizace: občanské sdružení
Adresa organizace: 
Sídlo – Francouzská 112/400, Praha 10, 101 00
Terénní program NO BIOHAZARD – Janáčkovo
nábřeží 43, Praha 5, 150 00. Kontaktní centrum
STAGE 5 – Mahenova 4, Praha 5, 150 00

Telefon: 284 81 13 28
E-mail: Vedení – progressive@progressive-os.cz
Terénní program NO BIOHAZARD – nobiohaz-
ard@progressive-os.cz. Vedoucí programu NO
BIOHAZARD – Vojtěch Janouškovec, DiS. Kon-
taktní centrum STAGE 5 – stage5@progressive-
os.cz. Vedoucí programu STAGE 5 – Petra
Zappová, DiS.
Webové stránky: www.progressive-os.cz

Typ provozovaného zařízení 
sociálních služeb:
PROGRESSIVE o.s. v současné době provozuje
dva programy specifické protidrogové prevence. NO

BIOHAZARD – terénní program pro
uživatele nealkoholových drog a STA-
GE 5 – nízkoprahové kontaktní cen-

trum pro uživatele neal-koholových drog. Oba pro-
gramy jsou provozovány na území hl. m. Prahy.

Cílová skupina:
Oba programy pracují s uživateli nealkoholových
drog, kteří již dosáhli věku patnácti let, horní hranice
stáří klienta není určena. Pracovníci jsou však
připraveni i na kontakt s osobami, které ještě potřeb-
ného věku patnácti let nedosáhly. Pokud jsou
takovou osobou osloveni, popřípadě požádáni 
o pomoc, odkáží dotyčného na specializované pra-
coviště. Klientelu programů tvoří osoby ve všech
stupních užívání drog (od experimentátorů po závis-
lé, kteří užívají drogy injekčně). Nejčastěji zneuží-
vanými látkami jsou heroin, pervitin, Subutex
(buprenorfin) a  ostatní nealkoholové drogy.

V případě kontaktního centra jsou klienty i rodiče
a další osoby blízké uživatelům drog (např. partneři,
přátelé a podobně). Ti využívají především poraden-
ské služby.

Typ poskytovaných sociálních služeb:
Program NO BIOHAZARD poskytuje terénní služ-
by, program STAGE 5 služby ambulantní.

Možnost a podmínky zařazení 
do programu:
Podmínky pro vstup do obou programů jsou podob-
né, kontaktní centrum STAGE 5 má dále specifická
pravidla po pobyt v kontaktní místnosti. Jedná se 
o nízkoprahové programy, tzn. že klient může služ-
by obou programů využívat anonymně bez uzavření
písemné dohody o poskytování služeb. Klient musí
spadat do cílové skupiny, dodržovat základní pravid-
la programu (např. zákaz agrese, v případě kontakt-
ního centra zákaz manipulace s návykovými látkami
v prostoru centra a podobně) a přijít v době, kdy je
služba poskytována.

Další informace:
Cílem obou programů je minimalizace rizik spo-
jených s užíváním drog, ochrana společnosti před
šířením infekčních nemocí, motivace uživatelů drog
ke změně problémového způsobu života a celková

osvěta o užívání drog nejen v rámci komunity uži-
vatelů drog, ale i v rámci většinové společnosti.
Hlavními metodami práce jsou výměnný program,
základní zdravotní ošetření, sociální práce a po-
radenství (zdravotní, právní, motivační a tak dále).
Terénní program pracuje s klienty v jejich
přirozeném prostředí a snaží se vyhledávat ty, kteří
zatím nejsou v kontaktu s žádnou sociální službou.
Pracovníci terénního programu působí v lokalitách
MČ Praha 1, 2, 5, 7, 8 vždy v pondělí, středu,
čtvrtek, sobotu a neděli od 16.00 do 19.00 hodin. 

Kontaktní centrum je kamenné zařízení, které kli-
enti vyhledávají sami či s pomocí terénního pracov-
níka. Kontaktní centrum funguje jako návazná insti-
tuce terénního programu, kde je prohloubena prá-
ce s motivací klienta ke
změně rizikového způ-
sobu života. Kontaktní
centrum je otevřeno 
od pondělí do neděle 
vždy od 13.00 do
18.00 hodin.

Progressive, o. s.

Statut organizace: 
nestátní nezisková organizace
Adresa: Bohnická 32/3, 181 00  Praha 8
Telefon:
+420 283 85 01 13
+420 603 29 78 33
E-mail: kolping@kolpingpraha.cz
Webové stránky:
www.kolpingpraha.cz

Typ provozovaného zařízení
sociálních služeb: pobytové

Cílová skupina: 
Matky/rodiny v nepříznivé sociální
situaci spojené s absencí vhodného
bydlení, kterou nejsou schopny řešit
vlastními prostředky a silami. Služby
nabízíme primárně:
• matkám/rodinám s dítětem ve věku do
4 let, v obzvláště obtížné situaci (náhlá
ztráta bydlení, hrozící ústavní výchova
dítěte, rizikové či konfliktní rodinné
zázemí)
• neplnoletým matkám 
• matkám/rodičům žijícím s dítětem 

v rizikovém prostředí
• matkám v pokročilém stadiu 

těhotenství (8. – 9. měsíc těhotenství) 
nemajícím potřebné zázemí

• matkám odcházejícím z ústavních 
zařízení či pěstounské péče

• ženám s dětmi ohroženým domácím 
násilím (v rámci sociální služby 
krizová pomoc lze ubytovat 
i bezdětnou ženu)

Typ poskytovaných 
sociální služeb:
• Azylový dům
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi
• Krizová pomoc

Možnost a podmínky 
zařazení do programu:
• Osobně nebo telefonicky podaná 

žádost o ubytování (v případě čekání 
na umístění její pravidelná aktualizace 
nejméně jedenkrát za měsíc)

• Souhlasný postoj zájemce k pravidlům 
pobytu a domácímu řádu Kolpingova 
domu

• Souhlas se spoluprací s odborem 
sociálně právní ochrany dítěte při ÚMČ

• Žádost o byt podaná na ÚMČ v místě 
trvalého bydliště

• Trvalý pobyt zájemce o službu v Praze 
(v rámci služby krizová pomoc lze 
ubytovat i uchazeče mimopražské 
nebo s jinou státní příslušností)

Další informace:
Možnost ubytování na dobu 1,5 roku,
výjimečně 2 – 3 roky. Součástí pobytu je
i tzv. povinný program, který zahrnuje:
• pravidelné konzultace se sociální 

pracovnicí, plnění dohodnutých kroků 
směřujících k řešení problémů

• práci na komunikaci s dítětem 
metodou videotrénink interakcí

• spolupráci s odbornou instruktorkou 
při péči o dítě a vedení domácnosti

• plnění služeb v rámci údržby domu 
a zahrady

• účast na kurzech (vaření a pečení, 
práce s PC)

• účast na poradách a komunitách

Součástí nabízených služeb je možnost
individuální spolupráce s psychologem.
Poskytujeme i poradenskou pomoc 
rodinám, které u nás nejsou ubytované.

Ubytování nabízíme i otcům v obtížné
situaci. Cílem, ke kterému ve spoluprá-
ci s uživateli našich služeb směřujeme,
je funkční rodina plně integrovaná do
běžné společnosti.

Statut organizace: 
občanské sdružení (poskytované sociální služby: 
odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace)
Adresa organizace: Praha 8, Spořická 328, 184 00
Centrum poradenské a vzdělávací : 
Cafourkova 6, Praha 8-Bohnice, Telefon: 233 54 37 60, 731 52 02 62
E-mail: info@sevenrays.cz
Webové stránky: www.sevenrays.cz
Typ provozovaného zařízení sociálních služeb: 
denní centrum a poradna, resocializační kurzy, sociální rehabilitace, vzdělávací
kurzy, nácviková pracovní místa
Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní ze skupin ohrožených sociál-
ním vyloučením, zdravotně postižení, senioři
Typ poskytovaných sociálních služeb:  
- odborné poradenství právní, psychologické, sociálně právní a pracovní
- skupinová terapie a motivační kurzy, sebepoznávací kurzy, individuální terapie
- vzdělávací (PC) a resocializační kurzy pro osoby dlouhodobě nezaměstnané 

z důvodu příslušnosti k skupině ohrožené sociálním vyloučením, nácvik 
pracovního místa; cílem kurzů je pomoci stát se konkurenceschopným na trhu práce

Možnost a podmínky zařazení do programu:
příslušnost k uvedeným skupinám, nezaměstnanost, ale odhodlání pracovat,
schopnost docházky, ochota na sobě pracovat
Další informace: kurzy začínají vždy začátkem ledna, března, května, září,
listopadu, jsou denní, poradna pracuje podle požadavků klientů po dohodě termínu,
kurzy jsou bezplatné, úspěšným absolventům zprostředkujeme pracovní místo.

Kolpingův dům Občanské sdružení 
Sedm paprsků

ZAŘÍZENÍ PRO LIDI V KRIZI
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Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz

PROSINEC 2007
14. 12. PÁ 19.00 hod.

Limonádový 
Joe. 

15. 12. SO 15.00 hod.
Limonádový 
Joe. 

15. 12. SO 19.00 hod.
Limonádový 
Joe. 

16. 12. NE 15.00 hod.
Netopýr. 

29. 12. SO 15.00 hod.
Noc na 
Karlštejně. 

29. 12. SO 19.00 hod.
Noc na Karlštejně. 

30. 12. NE 15.00 hod.
Čardášová princezna.

Fotbalové Admiře dělají čest její nejmladší naděje
Fotbalová Admira se po dvou letech působení A -
týmu v Přeboru Prahy vrátila do divize a už druhým
rokem hraje ve společnosti divizních mužstev víc než
důstojnou roli. Vedle A - týmu si ovšem pozornost
celého klubu včetně admiráckých příznivců
zaslouženě vynutili i mladí fotbalisté ročníku 2000,
kteří sbírají úspěchy jak v soutěžích, tak na turnajích!
V Admiře jim nikdo neřekne jinak než Vikingové,
ostatně symbol severského bojovníka nosí kluci i na
svých dresech a mají jej i na klubové vlajce.

Celkově se Vikingové zúčastnili jednadvaceti různých turnajů, přičemž
desetkrát v nich získali prvenství, třikrát prohráli až ve finále a pětkrát
vybojovali alespoň třetí místo. Na pomyslných stupních vítězů tak mladí
admiráci nestanuli pouze třikrát!

Kromě turnajových zápasů sehráli kluci z Admiry i mnoho přípravných
utkání, v nichž většinou vyhráli. „Za největší úspěch považuji prvenství 
v domácím turnaji na Admiře, kterého se zúčastnilo dvanáct týmů, přičemž
zastoupeny byly i takové velkokluby české kopané, jakými jsou Slavia,
Sparta, Bohemians 1905, Slovan Liberec, Viktorie Plzeň, SIAD Most, SK Kladno a další,“ říká trenér
Vikingů, jinak sportovní manažer Admiry Praha Richard Lapka. „Naše finálové vítězství 2:0 nad plzeňskou
Viktorkou se zrodilo v utkání, které mělo v této věkové kategorii vysoce nadprůměrnou úroveň,“ pokračuje
Lapka. Cenné je jistě i prvenství v dlouhodobém turnaji zvaném MINICUP, který zorganizoval a uspořádal
ČAFC Praha – Vikingové tu jedenáctkrát vyhráli, jednou remizovali a pouze jedinkrát byli poraženi.

Také vstup do nové sezóny Vikingům vyšel a statečně se perou o čelo
tabulky už v řádné soutěži přípravek pořádané Pražským fotbalovým
svazem. Na turnaji k 100. výročí založení Slavoje Vyšehrad si postupně
poradili se Slavií, Duklou, Spartou i samotným Vyšehradem, aby nakonec
zvítězili!

Nesmíme ale zapomenout ani na ty úplně nejmenší fotbalisty, kterými
jsou v Admiře Tygříci – ročník 2001. Tabulku MINICUPU, v němž
„zdědili“ účast právě po Vikinzích, vedou zatím bez jediné prohry a svému

trenérovi Petru Karbanovi dělají také radost.
Na výsledcích Vikingů i Tygříků je vidět, že v Admiře se pracuje s mládeží velice dobře. A tak patří

poděkování trenérům i realizačním týmům obou týmů těch nejmenších, fotbalových nadějí.
Aleš Pivoda, mediální pracovník FK Admira Praha a Martina Tomšů, zpravodajka týmu Vikingů

Blížící se rok 2008 bude dobou jedenáctého výročního turné Velkého čínského novoročního kon-
certu a současně rokem, kdy Čína hostí Letní olympijské hry v Pekingu. Čínský tradiční orchestr
Guangdong se v Evropě představí poprvé. Turné k příchodu roku Krysy projede celkem osm měst
v pěti zemích starého kontinentu a premiérově zavítá také do Prahy, konkrétně do Hudebního
divadla Karlín. Velký čínský orchestr tam vystoupí v pátek 1. února 2008.

Letošní orchestr vede nejvyhledávanější čínský dirigent - pan Hu Bingxu, který v minulosti řídil nejlepší
tradiční orchestry v Asii, například Singapurský čínský orchestr, Honkongský čínský orchestr 
a Taiwanský čínský orchestr. „Guangdongská hudba živě zachycuje drobné aspekty života a vyjadřuje
množství pocitů a vášní. K tomu, abychom plně ocenili naše
zkušenosti, bychom se neměli snažit sledovat pouze hlavní
životní podstatu, ale i nepatrné drobnosti, díky nimž máme
pocit štěstí a uvolnění,“ přiblížil obsah koncertu ředitel HKD
Egon Kulhánek.

Hudebníci zahrají čínskou hudbu na tradiční nástroje, jaký-
mi jsou erhu, zheng a pipa, přičemž budou oblečeni do 
autentických čínských krojů, speciálně navržených právě pro
tyto slavnostní příležitosti. „Představení tak nebude zážitkem
pouze pro uši, ale i pro oči a nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do kultury čínského národa,“ dodal
Kulhánek. Nejen v Evropě, ale i v Číně je Velký čínský novoroční koncert velmi uznávaný. Jedinečnému
koncertu v Hudebním divadle Karlín poskytli oficiální záštitu primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém
a její excelence Huo Yuzen, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Číny v České republice.

Podrobnější informace o turné najdete na webových stránkách Velkého čínského novoročního koncer-
tu, tedy www.chinamusic.cn.  -tm, pb-

V Karlíně vystoupí čínský orchestr
PRAŽSKÁ BOTANICKÁ

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

PROSINEC 2007 - LEDEN 2008

Až do 2. 1. 2008
Tajemné postavy Adventu.
Vánoční výstava Na Slupi.

13. 12. 2007 - 28. 12. 2007
Voňavé Vánoce.
Vánoční premiéra.

5. 1. 2008 - 31. 1. 2008
Afrika.
Výstava fotografií.

8. 1. 2008 - 27. 1. 2008
Palmové dny.

10. 1. 2008 - 27. 3. 2008
Světem slovem i obrazem.
Cyklus přednášek ve výstavním sále BZ.

Právě kvete: 
Echinacea ´Art´s Pride 
třapatkovka 

Libeňská evangelická církev
zve na sváteční bohoslužby
v adventu a o Vánocích:

Neděle 23. prosince, 9.30 hod. 
Bohoslužby s vánočním 
divadlem dětí a mládeže.

Pondělí 24. prosince, 16.00 hod. 
Sváteční štědrovečerní bohoslužby.

Pondělí 24. prosince, 22.00 hod.
Sváteční „půlnoční“ bohoslužby.

Úterý 25. prosince, 9.30 hod.
Sváteční bohoslužby.

Vše se koná v Husově kapli v ulici U Pošty
naproti poště na Sokolovské ulici. Podrob-
nosti na webu: http://liben.evangnet.cz.

-rm-
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Čardášová princezna.

Právě kvete: 
Etlingera elatior.  
Expozice: Skleník 
Fata Morgana. 



VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY 
PROSINEC 2007

16. prosince 2007
Zámek a kostel sv. Jakuba v Kunraticích.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy C – Kačerov. 

22. prosince 2007
Rangherka a Waldeska ve Vršovicích.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A – Náměstí Míru.  

26. prosince 2007
Vila Karla Gotta a významné vily
na Malvazinkách.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy B – Anděl.

29. prosince 2007
Národopisný skanzen 
v Přerově n. L. – Vánoce.
Sraz v 8.20 hod. u pokladny železniční sta-
nice Praha – Masarykovo nádraží. Návrat 
v 16.05 hod.

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

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

www.divadlopodpalmovkou.cz

PROSINEC 2007
VELKÁ SCÉNA

14. 12. PÁ 19.00 hod.
Bouře.
W. Shakespeare.    

15. 12. SO 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
E. O'Neill.        

17. 12. PO 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.        

18. 12. ÚT 19.00 hod.
Ať žije královna!
R. Bolt.       

27. 12. ČT 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.
A. Procházka.
DERNIÉRA.    

28. 12. PÁ 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.        

29. 12. SO 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.         

30. 12. NE 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.        

31. 12. PO 17.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.

MALÁ SCÉNA - DIVADLO LETÍ 

18. 12. ÚT 19.30 hod.
Dva bratři.
F. Paravidino.         

19. 12. ST 19.30 hod.
Na věky.
M. Frydrychová.
PREMIÉRA.    
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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

Policejní služba hrou na ZŠ Burešova
Nevlídně šedivá obloha již od rána dávala tušit, že bude nad Prahou
vládnout deštivé počasí. Jako naschvál právě v den, kdy policisté 
z pražské preventivně informační skupiny připravili soutěžní hru o titul
„mladý ochránce zákona“ pro čtyři stovky dětí z 1. stupně základní
školy v Praze 8, Burešově ulici, s níž policisté dlouhodobě spolupracují
v rámci projektu „Ajaxův zápisník“ a dalších preventivních aktivit.
Šestnáct soutěžních stanovišť mělo být původně
umístěno na rozlehlém hřišti v okolí školy. Naštěstí
škola poskytla velkou tělocvičnu a další prostory, 
a tak i přes nepřízeň počasí soutěž mohla začít. 

Jejím smyslem bylo umožnit dětem poznat co
nejvíce z policejní práce. A tak ve
skupinách pod dohledem učitelek
obcházely jednotlivá stanoviště 
a plnily zde jednoduché policejní

úkoly. Na dvou stanovištích dopravní policie musely správně osadit
dopravní značky do nákresu křižovatky a vyřešit dopravní situace,
které je mohou potkat cestou domů nebo při jízdě na kole. Jinde si
připomněly, jak se chovat při kontaktu s cizími osobami - že by 
s nimi neměli, nikam chodit, otvírat jim dveře od domu a bytu, nase-
dat k nim do auta, že by si měly udržovat bezpečný odstup a podob-
ně. Jsou to jednoduché zásady, děti je většinou znají, ale ne vždy se podle nich řídí. Na dalším
stolku je čekal zákon. I děti totiž musí vědět, že mají nejen práva, ale i povinnosti vůči ostatním. A hned vedle
se dozvěděly, jaká oprávnění má policista a jak se na veřejnosti prokazuje. O kus dál je čekal policejní dějepis

– děti si prohlédly některé části historických policejních uniforem 
a měly určit, z jaké doby pocházejí. Trochu zabrat jim dala orientace
v terénu podle mapy a buzoly. Samostatnou část tvořily úkoly 
z oblasti klasických kriminalistickým metod – daktyloskopie, tra-
sologie, mechanoskopie a grafické expertízy – „písmoznalectví“.
Musely zajistit a porovnat otisky prstů a bot, zjistit, kterým nástro-
jem byl proražen otvor do nádoby, roztřídit zámky a klíče, složit
rozstříhanou zprávu a porovnat ji se vzorky. V tělocvičně děti
proběhly překážkovou dráhu a na stanovištích balistiky a pyrotech-
niky si připomněly, jak se zachovat v případě nálezu střelné zbraně,

vojenské munice nebo jiných podezřelých nálezů a jaké bezpečnostní
zásady je třeba dodržovat při sportovní a cvičné střelbě. Zlatým hřebem
soutěže byla ukázka vybavení motorizované policejní hlídky a zejména
ukázka výcviku služebních psů. Třídy na stanovištích se rychle střídaly 
a tak se nikdo nenudil. Úspěšným účastníkům soutěže policisté předali
diplom „Mladého ochránce zákona“ a další drobné ceny. Na tvářích dětí

bylo znát, že se navzdory počasí a částečné improvizaci akce nakonec povedla. Většinu stanovišť obsadili
mladí policisté ze Školního policejního střediska správy hlavního města Prahy, kteří jsou jinak vysíláni na jed-
notlivé základní útvary, kde získávají potřebnou praxi. Akce se zúčastnili také další pražští policisté a poli-
cistky z Pohotovostní motorizované jednotky, Oddělení služební kynologie, Odboru kriminalistické techniky
a expertíz a Preventivně informační skupiny. Jim, stejně jako pracovníkům školy, náleží poděkování za
nasazení a osobní přístup, s nímž se do akce zapojili.                        por. Jan Holub, por. Daniela Razímová

Libeň očima žáků a žáčků ZŠ Na Korábě
Historické obrázky Prahy byly v poslední době k vidění v několika muzeích. Ale co takhle historie
nedávná, sahající jen pár desetiletí nazpět, a což jen pohledy na naše nejbližší okolí, které znali naši

rodiče a prarodiče. Jak asi vypadalo okolí školy Na
Korábě před dvaceti, či padesáti lety? 

Tak takovéto otázky si položily děti základní školy 
a rozhodly se ve spolupráci s učiteli uspořádat výstavu
ukazující zcela neznámé fotografie zmizelých částí Libně
a porovnat je s vlastními fotografiemi pořízenými dnes. 
A aby to nebyla jen obyčejná výstava, někteří z pamět-
níků nám poskytli i krátký text v němž shrnuli vzpomínky
k vybraným fotografiím. Sami bychom asi nebyli schop-

ni sehnat tolik snímků, a tak jsme požádali Muzeum
hlavního města Prahy. Paní ředitelka muzea PhDr. Zuzana
Strnadová nám vyšla vstříc a pan PhDr. Jan Jungmann,
kurátor fotografických sbírek, vyhledal veliké množství
zajímavých snímků, ze kterých jsme mohli vybírat. 

Z těchto snímků pro Vás připravujeme výstavu, která se
uskuteční v prostorách školy dne 16. ledna 2008. Tento
den bude i dnem otevřených dveří školy, a tak zahájení
výstavy bude předcházet několik vystoupení žáků prvního
stupně, pěveckého kroužku vedeného panem učitelem Černým a slovem pana ředitele i zástupcem
Muzea hlavního města Prahy. Výstava bude přístupná veřejnosti v prostorách školy bohužel jen jeden
den. Pokud se nám podaří zajistit  jiné prostory, kde by mohla pokračovat, dáme Vám na našich inter-
netových stránkách (www.zsnakorabe.cz) vědět.  Přejeme příjemné prožitky při pohledu na „Libeň
očima žáků a žáčků“.                                                          -jc-, foto: Muzeum hlavního města Prahy 

Přes přísný zákaz 
dotýká se sněhu.

Výstava nejhezčích českých a zahraničních
betlémů se koná v gymnáziu Jana Kep-
lera, Parléřova 2, Praha 6 ve dnech 22. 12.
2007 až 1. 1. 2008.

Otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hod.
24. prosince od 10.00 do 15.00 hod.
31. prosince od 10.00 do 15.00 hod.
1. ledna od 13.00 do 16.00 hod.

Spojení tramvají č. 22 a 23, stanice Poho-
řelec, odtud je to už jen pár kroků. 
www.betlemy.eu.                                -md-

PROSINEC 2007STRANA 10



NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
ČERVEN 2007
Kopřivová Adéla
Průšová Sabina
Plhová Veronika

ČERVENEC 2007
Čopáková Barbora
Houdek Štěpán
Kučerová Elena
Lukeš Jan
Michal Maxmilián
Valko Filip

SRPEN 2007
Dubovská Veronika
Petr Adam
Linhartová Lucie
Wonesch Emma Linda

ZÁŘÍ 2007
Horovská Markéta

Mamulová Karolína 
Vyklický Karel

ŘÍJEN 2007
Benecký Jan
Biel’aková
Karolína

Černý 
Sebastian 

Bláhová Natálie
Fridrichová Dominika
Hrnčiříková Lucie
Kod’ousek Tomáš
Kopcová Johana
Krejčí Jiří
Mejsnarová Laura
Plezka Adam
Procházka Štěpán
Sieglová Dominika
Tvrz Miroslav
Vender Viktor Karel
Schön Kristian 

LISTOPAD 2007

Barninec 
Richard 

Tomšů
Adam

Škotková 
Anna 

Matys Marek

Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.

V případě Vašeho zájmu o uveřejnění 
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.
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„Počítačů se nebojíme!“
Tak přesně tuto větu, na rozdíl od některých starších
spoluobčanů, mohou bez obav vyslovit žáci Základní
školy, Praha 8, Palmovka 8. Vyučovací předmět Základy
práce na počítači mají již od 6. třídy jednu hodinu týdně 
a v novém školním vzdělávacím programu „Škola = hra,
radost, poznání“ je práce s počítači zařazena již od 
2. třídy v předmětu Informační a komunikační technolo-
gie a prolíná výukou až do 9. třídy. Počítačové učebny
slouží i pro výuku v ostatních předmětech díky pro-
gramovému vybavení, které se škola snaží rozšiřovat.

Škola má pro tuto výuku velmi dobré zázemí – letos byla otevřena již druhá počítačová učebna. V původ-
ní učebně je operační systém Microsoft, ve druhé Linux, aby se děti seznámily s prací v obou systémech. Ve

všech ostatních učebnách je také rozvedena síť LAN s rych-
lým připojením na internet, jedna učebna je vybavena inter-
aktivní tabulí, v několika dalších jsou počítače propojeny 
s dataprojektory a ozvučením. Ještě letos plánujeme nákup
druhé interaktivní tabule a dalších počítačů s dataprojektory 
a postupné vybavení všech učeben touto technikou. To vše 
se nám daří nakupovat z vlastních prostředků na provoz 
a prostředků našich fondů.

Již několik let naši absolventi zvládají běžnou práci s počí-
tači, pracují s Wordem a Excelem i jinými textovými a kalku-
lačními editory, umí připravit počítačovou prezentaci 
i upravovat digitální fotografie. Dobře zvládají práci s inter-

netem i elektronickou poštou. Učí se získávat informace i z jiných zdrojů. Cestu, jak dohonit v této oblasti
vyspělejší státy, jsme na Palmovce zahájili před lety, první počítačová učebna na naší škole vznikla přibližně
před osmnácti roky a dnes je v ní už čtvrtá generace počítačů. Práce s počítači žáky zajímá, baví a má na naší
škole dlouholetou tradici.                                            Mgr.Pavel Kropík, ředitel ZŠ, Praha 8, Palmovka 8

Týden „Zdravého těla i ducha“ 
na ZŠ Hovorčovická
Už staří Řekové věděli, jak důležitá je harmonie
těla a ducha. A ani dnes nikdo rozhodně nemůže
popřít, že jsou tyto dvě stránky lidské osobnosti
nesmírně úzce propojeny, a tudíž se ve značné
míře ovlivňují.

Z těchto myšlenek vycházely projekty jed-
notlivých ročníků ZŠ Hovorčovická pod názvem
„Ve zdravém těle zdravý duch“.

Třída 9. B připravila celoškolní týdenní projekt
„Týden zdravé svačiny“. Během něj si žáci i mnozí
učitelé nosili do školy zeleninové i ovocné
svačiny a společně se vždy vyfotili v šatně školy.
Cílem byl mimo jiné zápis do Guinessovy knihy
rekordů. Fotodokumentaci můžete zhlédnout na
www.zshovorcovicka.cz. 9. A se pokusila zjistit,
do jaké míry lze mimikou obličeje vyjádřit
momentální duševní rozpoložení a zároveň tak 
i nonverbálně komunikovat. V hodinách hudeb-
ní výchovy se žáci seznámili s relaxační hudbou 
a jejími pozitivními účinky na lidskou psychiku. 
6. A postavila svoje pojetí projektu na myšlence
sepětí člověka s přírodou a navštívila Tiché údolí,
přičemž tento výlet byl naplněn hrami a pozná-
váním místní flory i fauny. V 8. B se rozproudila

živá diskuse na téma „Co ovlivňuje náš duševní stav“, 8. A se pustila
do návrhů pozitivních změn v našem prostředí a 7. A se o těchto
činitelích rozhovořila v rámci různých vyučovacích předmětů.

S velikým nadšením se do svých projektů pustili žáci I. stupně. 
Z mnoha projektů bychom rádi zmínili např. 1.
ročník, který celoškolní projekt  „Týden zdravé
svačiny“ dokumentoval svými výkresy, s paní
učitelkou pak téma „Ve zdravém těle zdravý
duch“ hledali společně ve světě pohádek…

Už sama skutečnost nadšené účasti žáků na tomto
projektu je velmi pozitivní. Těší nás navíc, že se
každý mohl v rámci projektu vyjádřit ze svého vlast-
ního hlediska, a celá akce tak měla vlastně nakonec
větší záběr, než jsme předpokládali. 

Výstupy z projektu si může každý prohlédnout 
na www.zshovorcovicka.cz nebo přímo na chod-
bách školy.

Mgr. Daniela Ryšavá, učitelka ZŠ Hovorčovická
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JUBILEA
Vzhledem k zákonu 
o ochraně osobních údajů, který
nám neumožňuje získávat údaje 
o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné,
abyste nás na významná výročí svých
blízkých upozorňovali sami.
Děkujeme.

Významné jubileum oslavili

SRPEN 2007
Valentová Olga

ZÁŘÍ 2007

Významné jubileum oslavili

ŘÍJEN 2007

Miluše a Jiří Fidrovi
oslavili 50 let společného života. 

LISTOPAD 2007
Linhartová
Bohumila 

Jiřina a Josef
Kalíkovi
oslavili 60 let
společného života.

Významné jubileum slaví

PROSINEC 2007
Matějková Marta
Nováková Anna
Kanovová Věnceslava
Kovařík Jaroslav
Neradová Františka
Voštinár Viliam
Pokorná Hana
Froňková Regina
Malá Eva

Pokorná Hana
Všechno nejlepší k významnému
jubileu přeje syn Aleš s rodinou.

Ludmila a Walbert Schmirlerovi
slaví 50 let společného života.

Květa a Zdeněk
Tronnerovi
slaví 60 let
společného života.
K významnému
výročí blahopřeje
rodina.

V případě Vašeho zájmu o uveřejnění 
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.
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Barevná zahrada

Děti z MŠ Bojasova mají novou zahradu.
Rozkvetla barevnými herními sestavami.
Děti jsou nadšeny, že se jim ani nechce
odcházet domů. -em-

Pozvánka
Základní umělecká škola, Praha 8,

Klapkova 25
Vás srdečně zve

na následující koncerty a představení.

Začátek vždy v 18.30 hod.,
není-li uvedeno jinak:

11. 12. 2007 Baráčnická rychta - 
Staročeský kabaret

13. 12. 2007 kostel U Salvátora 
v 17.00 hodin - koncert 
smyčcových orchestrů.

17. 12. 2007 sál zpěváckého spolku 
Hlahol - Koncert dětských 
pěveckých sborů 
a lidových muzik.

19. 12. 2007 kostel sv. Martina ve zdi 
v 19.30 hodin - Koncert 
dětských pěveckých 
sborů.

Podrobné informace můžete získat na
www.zusklapkova.cz.                          - pl-

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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Zlatí Slavíčci z Prahy 8
Pěveckému sboru Základní umělecké školy, Praha 8, Klap-
kova 25 pod vedením sbormistryně Alice Stavělové a za

klavírní spolupráce korepetitorky
Marie Šestákové se v říjnu 2007
podařilo dosáhnout významného
úspěchu: Na sedmém ročníku
mezinárodního festivalu pěvec-
kých sborů v italském Riva del
Garda získal v silné konkurenci více
než deseti vokálních těles z celé Evropy zlato, a to hned ve dvou kategoriích –
hudba lidová a hudba duchovní. Sbor se mohl tohoto festivalu zúčastnit také
díky finanční podpoře městské části Praha 8, které touto cestou děkujeme 
a všem Slavíčkům i jejich pedagogům blahopřejeme.                                -pl-

Poděkování čtenářům
S blížícím koncem roku se naše knihovna ohlíží zpět za
uplynulými měsíci a bilancuje svou práci.

Na jaře byla úspěšně dokončena modernizace poslední neau-
tomatizované pobočky v tomto obvodu – v Kobylisích. Pro
čtenáře to znamená, že s průkazkou MKP
mohou navštěvovat třicet šest poboček v
Praze, včetně Ústřední knihovny na

Mariánském náměstí. V našem obvodu jsou to dále: Bohnice, Kobylisy,
Ďáblice.V době navyšování cen energie a z toho vyplývajícího nárůstu cen, jako
jedné z mála organizací, zůstávají poplatky stejné, přesto, že se služby knihovny
rozšiřují a zlepšují. Například si klient v pohodlí domova může  přes webovské
stránky MKP manipulovat se svými čtenářskými konty, vyhledávat, blokovat, rezervovat, prodlužovat,
získávat aktuální informace o dění MKP a využívat následující on-line databáze.
• COTO.JE 
• The Oxford Reference Online Premium 
• EBSCO
• Grove Art Online
• Grove Music Online
• Film Index International
• American Film Institute Katalog
• ProQuest 5000

Z rychle se vyvíjejících informačních technologií nabízíme internet, který je pro naše čtenáře zdar-
ma. Zájemce jakéhokoli věku ochotně naučíme základy práce s internetem. I když pod stromečkem
najdete hezkou knížku, přesto naše knihovna poskytuje široké spektrum vycházejících novinek
knižního trhu, ze kterých si určitě vyberete podle svých potřeb a zájmů. V adventním čase probíhají
pro děti zajímavé besedy o vánocích, vánočních zvycích a tradicích. Jsou pojaty podle věku dětí pro
ně zajímavou formou. Budeme se snažit, aby objednávka škol a školek nezůstala nevyslyšena.

Při práci s dětmi se snažíme je naučit rozpoznávat dobré knížky i informace, které k nim vedou.
Důležité jsou besedy a diskuse o knihách, čtení nahlas a rozbory přečteného díla. Z vlastní zkušenosti
víme, že dobře vedené diskuze, besedy, hry, výstavy motivují děti k návratu do knihovny, kde se
dokáží připravit pro školní výuku a prohloubit své zájmy. Zaměstnanci knihovny by rádi touto cestou
poděkovali stávajícím i budoucím čtenářům za přízeň, kterou tento rok věnovali naší knihovně.
Zároveň přejeme všem štěstí, zdraví a spokojenosti v příštím roce. -kš, jk-
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Pevnost - České centrum 
znakového jazyka, o. s.

nabízí

Intenzivní kurzy
znakového jazyka

Zima 2008
Vždy 5 x týdně 

3 vyučovací hodiny v termínech: 
28. 1. – 1. 2. 2008  
4. 2. – 8. 2. 2008

Dále nabízí:
Skupinové kurzy 

pro různé zájemce:
začátečníky, středně 

a více pokročilé
Jarní semestr 2008

Vždy 2 x týdně 
dvě vyučovací hodiny v termínu:

11. 2. – 17. 6. 2008

Bližší informace a přihlášky najdete na
www.pevnost.com

Můžete telefonovat nebo 
faxovat na 283 89 27 00 a také kdykoliv 

telefonovat na 728 58 68 57.

Kostel 
sv. Martina 

ve zdi.
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Hokejbalová sezóna se opět naplno
rozběhla. Oproti loňsku rozšířil klub
SK SPECTRUM Praga výrazně svoji
účast ve svazových soutěžích. Do-
volte nám krátce vás seznámit s no-
vinkami a prvními výsledky jednotli-
vých celků.

Největší  radostí i starostí je zbrusu
nový tým mladších žáků, jenž se podaři-
lo za obrovského vypětí vytvořit z ničeho
mládežnickým funkcionářům. Jako je-
diný klub v Praze  jsme vytvořili nový ce-
lek v této kategorii hráčů do dvanácti let
a věříme, že bude stejně jako týmy mi-
nulé za několik let patřit k ozdobám
hokejbalových mládežníků.

První výraznější akcí bylo soustředění 
v Rakovníku, kam kluci a holky odjeli na

týden dělat první hokejbalové krůčky.
Pod vedením zkušených trenérů Petra
Tomáše a Jiřího Hůly absolvovali i první
přípravný zápas proti domácímu Ra-
kovníku a překvapivě zvítězili 3:1.
Následoval miniturnaj v Čimicích pod
záštitou klubu TJ KOVO Praha, kde jsme
rovněž zanechali dobrý dojem i přes
konečné čtvrté místo.

Samotná ostrá sezóna začala dvěma
domácími dvojzápasy s Brnem a Český-
mi Budějovicemi na konci září. Silní 
a zkušení soupeři naše žáčky pořádně
prověřili a i přes porážky ukázali, že je do
budoucna se Spectráckým hokejbalovým
potěrem třeba počítat. Slova vedoucího
týmu Petra Tomáše jsou jasná: „Výsled-
ky zápasů nejsou zatím vůbec důležité.

Utkání plní, co od nich očekáváme.
Těšíme se na zlepšování našich hokej-
balových nadějí, a čím více zápasů
odehrají, tím lépe pro ně i náš sport!“

I v další mládežnické kategori došlo ke
změně. Většina loňských vícemistrů
republiky starších žáků nám již dorostla
mezi mladší dorostence, a proto jim byla
pořízena práva na nejvyšší soutěž v této
kategorii – Extraligu mladšího dorostu,
aby mohli obhajovat svoje postavení
mezi  nejlepšími.

Dorostenci rovněž absolvovali přípravu
v Rakovníku, která v letošním roce byla
velmi tvrdá. Týden plný tréninků a dvou
i třífázové přípravy však svěřenci Petra
Tomáše zvládli a do soutěže vlétli jako
uragán. Odnesl to v prvním kole obhájce
titulu z Mostu 3:0, když v zápasu naši
hráči jednoznačně dominovali. Druhé
utkání proti silnému Kladnu se podařilo
„urvat“ až ke konci. Vyrovnáním dvě
minuty před závěrečnou sirénou a lepšími
nájezdy nakonec dva body zůstaly v Čimi-
cích. Při výjezdu na jih republiky museli
naši mladíci poprvé sklonit hlavy. Favorit
soutěže z Jihlavy byl i přes sympatický
výkon nad jejich síly a po porážce 0:2 si
tým jel spravit chuť do Českých Bu-
dějovic, kde místní Pedagog odnesl ple-
nění Pražanů porážkou 1:4. Prozatímní
účinkování v extralize zakončili naši
hráči další domácí výhrou na nájezdy 4:3,
tentokrát proti ústecké Elbě.

I v mužské kategorii došlo ke změně.
Vedle hlavního týmu, hrajícího v re-
gionální lize Středních Čech, se podařilo
vytvořit i rezervu, která bude nastupovat
v pražské soutěži. Mužské „áčko“ je ve
své soutěži považováno za jasného fa-

vorita. Předpovědi se prozatím daří plnit,
když po pěti odehraných zápasech ještě
neprohrálo. Nejdříve si smlslo na no-
váčkovi soutěže, pražském týmu South
Park Cows (5:2) a vydřelo výhru 3:2 
v Rakovníku, který byl posílen i o několik
hráčů nejvyšší soutěže. Poté do čimické
tvrze zavítaly rezervy pražského  Kova 
a Kert Parku. Prvně jmenovaný si odvezl
nadílku 9:0, druhý pak „pouze“ 2:1.
Průběh zápasu byl stejný, ale v zápase 
s Kertem se bohužel nedařilo proměňovat
vyložené šance. Jediné body ztratili hráči
Spectra v Litoměřicích. Z místního hřiště
si odvezli „pouze“ bod za remízu 3:3. 
I tento bod lze s ohledem na výborné 
výsledky soupeře považovat za zisk.

Vedoucí mužstva Roman Novák pak
hodnotí dosavadní průběh soutěže takto:
„Musíme v letošním ročníku přijmout
roli favorita, neboť tým má na to, aby
regionální ligu vyhrál a hrál druhou nej-

vyšší soutěž v republice. Dosavadní
zápasy napovídají, že v plné sestavě
budeme těžko k poražení, nesmíme však
usnout na vavřínech a pracovat na sobě.
Cílem je finále a věřím, že hráči ze sebe
letos vydají maximum, abychom si ho
zahráli.“

Nově postavená rezerva mužského
týmu, která hraje pražskou ligu, se 
v soutěži teprve sehrává. I přesto podává
na nováčka vynikající výkony a po dvou
výhrách, jedné remíze a třech porážkách
s favority soutěže se drží ve středu ta-
bulky. Z vyjádření jednoho z hráčů, Petra
Martocha, také jasně vyplývá cíl týmu:
„Přesto, že jsme nováčkem soutěže, má-
me ve svém středu několik zkušených
hráčů a naším cílem je postup do play off.
Slibný úvod soutěže naznačil, že po čase
nutném na sehrání můžeme konkurovat
špičce tabulky.“

-rn-, foto: Radek Lampíř

Sezóna hokejbalistů je v plném proudu

Mistrovství světa v aerobiku 2007 
Fitness Center Hanky Šulcové – 3 týmy – 3 medaile
Neuvěřitelný úspěch se zdařil Fitness Centeru Hanky Šulcové na konci
října. Na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmů se
jako jediné pražské trenérce nominovaly hned tři závodní fitness aerobic
týmy. To znamená, že ze ZŠ Burešova (kde FC Hanky Šulcové sídlí)
odjíždělo do srbského Bělehradu 28 závodnic v rozmezí od 11 do 20 let. 

Skutečnost, že o týden později se všechna děvčata vracela s medailí na
krku, je fantastická. Nejmladší závodnice (věková kategorie kadet) startovaly
na světovém šampionátu poprvé a hned velmi úspěšně – po 1. místu na
Mistrovství republiky a 1. místě na nominačních závodech, si z šampionátu
přivezly BRONZOVOU MEDAILI. Juniorský Dominator tým již loni na
Mistrovství světa startoval úspěšně (děvčata byla stříbrná), letos se však ještě
posunuly o políčko vpřed a staly se MISTRYNĚMI SVĚTA. Seniorský Dominator tým byl složen z nových závodnic, ale vedl si
také dobře. Po 1. místu na Mistrovství republiky a 1. místě na Mistrovství Evropy získal tento tým STŘÍBRNOU MEDAILI.
Fitness Center Hanky Šulcové se stal nejúspěšnějším klubem na letošním šampionátě. 

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů na tuzemských i mezinárodních závodech. -hš-

Chcete si zatančit známé tance 
jako waltz, tango, polku či valčík?
V blízkosti stanice metra Kobylisy vznikla tančírna společenských tanců. 
V bývalém klubu odpoledních čajů si můžete každý pátek od 19.30 hod.
zatančit známé společenské tance.

Setkávají se zde lidé všech věkových skupin, kteří tančí pro zábavu. Na místě
vám taneční asistent může podat pomocnou ruku a ukázat základní figuru daného
tance. Taneční večery jsou pro všechny věkové skupiny. Budeme se těšit na vaši
účast ve společenském sále v Čumpelíkově ulici 8. Informace střediska na tel.:
286 58 77 57, 775 96 12 83.           -mk-
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Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání 
proběhne v souladu s § 36 odst. 4 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, ve dnech 15.
ledna až 15. února 2008.

Pro školní rok 2008/2009 budou zapsáni do 
1. ročníků žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2008 šest let 
a žáci s odkladem školní docházky. Zákonný zá-
stupce dítěte předloží při zápisu svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte. Do spádové školy jsou přednostně
přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu viz www.praha8.cz - odkaz Škol-
ství, Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy 
č. 22/2006, o školských obvodech základních škol.
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou
než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do
vybrané školy je především naplněnost její kapacity.
Na uvedené internetové adrese najdete veškeré kon-
takty na školy včetně jejich prezentací.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Den nanečisto pro budoucí prvňáčky
16. ledna 2008 od 9.00 – 17.00
Zápis 23. a 24. ledna 2008 od 14.00 – 18.00

ZŠ Molákova, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Den otevřených dveří
15. ledna 2008 od 9.00 – 16.00
Zápis 23. a 24. ledna 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
Dny otevřených dveří 
6. prosince 2007 a 10. ledna 2008 od 8.00 – 17.00
Zápis 5. a 6. února 2008 od 14.00 – 18.00

ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52
Den ukázek výuky pro budoucí prvňáčky
9. ledna 2008 od 8.00 – 10.45
Zápis 5. a 6. února 2008 od 14.00 – 18.00

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Zápis 5. a 6. února 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Den otevřených dveří 
8. ledna 2008 od 9.00 – 17.00 - v 10.00 
a v 15.00 divadelní představení pro budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče
Zápis 4. února 2008 od 14.00 – 18.00
Zápis 5. února 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ, Praha 8, Burešova 14
Týden otevřených dveří 
4. – 7. února 2008 od 8.00 – 16.00
8. února 2008 od 8.00 – 12.00
Zápis 12. února 2008 od 13.00 – 18.00
Zápis 13. února 2008 od 14.00 – 18.00
Zápis 14. února 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
Dny otevřených dveří
8. a 9. ledna 2008 od 8.00 – 12.00
Zápis 5. a 6. února 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří 
21. ledna 2008 od 8.00 – 14.00
Zápis 24. ledna 2008 od 14.00 – 18.00
Zápis 25. ledna 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
Den otevřených dveří 
Sobota 5. ledna 2008 od 9.00 – 12.00
spojen s Novoročním turnajem SK Kometa 
Zápis 21. ledna 2008 od 14.00 – 18.00
Zápis 22. ledna 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Den otevřených dveří
9. ledna 2008 od 9.00 – 11.30 a od 14.00 - 17.00
Zápis 6. února 2008 od 14.00 – 18.00

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Den otevřených dveří
14. ledna 2008 od 14.00 – 18.00
Zápis 16. ledna 2008 od 14.00 – 18.00
Zápis 17. ledna 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ a MŠ Mazurská, Praha 8, 
Svídnická 1a
Dny otevřených dveří
Ve dnech zápisu 6. a 7. února 2008 od 8.00 – 12.00
Zápis 6. a 7. února 2008 od 14.00 – 17.00

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
Den otevřených dveří
28. ledna 2008 od 10.00 – 12.00
a od 14.00 – 17.00
Zápis 5. února 2008 od 14.00 – 18.00
Zápis 6. února 2008 od 15.00 – 17.00

ZŠ, Praha 8, Libčická 10
Den otevřených dveří 
24. ledna 2008 od 8.00 – 15.00
Zápis 29. a 30. ledna 2008 od 14.00 – 17.00 
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PRONAJMEME VELKOKAPA-
CITNÍ STAN, rozměry 12 x 18 m,
lavice, stoly, výčepní zařízení, přís-
třešky, polní kuchyně, elektrocentrá-
ly atd. Telefon: 603 41 76 26.

PŘIJMU PRODAVAČKU DO
NOVINOVÉHO stánku „HLEDÁM“.
Tel.: 721 58 69 36. 

MEDOTÉKA! NAŠE NOVÁ PRO-
DEJNA, Famfulíkova 1138, Praha
8. Med, medovina, kosmetika,
svíčky, plásty. Otevřeno denně od
9.00 do 19.00 hodin. Tel.: 776 08
67 03, 774 56 09 66.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ –
I. CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická
25, Praha 8. Nabízí šití dámských,
pánských i dětských oděvů. Návr-
hy modelů, výběr látek, úpravy 
a opravy oděvů. Možnost spo-
lupráce pro menší skupiny. Ob-
jednávky na tel.: 739 09 15 03,
www.salonivana.com.

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

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.

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.

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

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lym-
fatické (strojové i ruční), Shiatsu,
Bowen, baňkování. Možnost rehabi-
litačního poradenství. Pracovní doba:
PO – ČT 16.00 – 20.00 hod. Příz-
nivé ceny, možnost zakoupení dár-
kových poukázek. Objednávky: Rad-
ka Buchtelová, tel.: 603 59 44 32,
Marie Říhová, tel.: 724 25 97 92.

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČI-
NY, Praha 8 – Bohnice, kvalifiko-
vaná a trpělivá lektorka, pokrok 
jistý, maximálně 6 posluchačů ve
skupině, reference: Úřad vlády ČR,
www.firemnianglictina.cz. Tel.: 777
02 46 88.

FA J. MACHÁČ – rekonstrukce
umakartových koupelen obkladový-
mi panely – bez bourání, nepořádku
v bytě - rychle (3 – 5 dní) a levně (od
25 000 Kč). Výměny van, baterií,
klozetů kuchyňských desek, instalace
sprchových koutů, pokládka dlažby,
PVC, plovoucích podlah, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66 –
kdykoliv!

POKLADNÍ, DOPLŇOVÁNÍ ZBO-
ŽÍ – 90 až 100 Kč/hod. Praha 4, 5,
9, 10. Výplata týdně. Axial
Personnel Agency, spol. s r. o. Tel:
776 30 08 03, 234 71 50 00.

MÁSÁŽE KLASICKÉ, LÁVOVÉ
KAMENY, MEDOVÉ, BAŇKY.
OC Ládví, 1 patro. Tel.: 284 68 89
18, 777 76 36 05.

ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ A DA-
ŇOVOU EVIDENCI, vč. DPH,
mezd a daň. přiznání. Tel.: 604 82
54 49.

CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na
poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel.: 284 69 35 33.

SVJ POMOŘANSKÁ 485 – 487
Praha 8 nabízí k pronájmu nebytové
prostory 25 - 100 m2. Informace na
tel.: 724 70 22 07.

KOUPÍM BYT 2 + kk AŽ 3 + 1,
DV či OV, přízemí mi nevadí! Tel.:
721 78 47 23.

KOSMETIKA LUCIE - ZNOVU
OBNOVEN PLNÝ PROVOZ.
Ceny od 350 Kč. Bergerova 1115,
Praha 8 – Kobylisy. Tel.: 739 01 03
36, 284 68 86 16. TĚŠÍME SE NA
VAŠI NÁVŠTĚVU.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke stropu -
rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

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

MASÁŽE - klasická, čínská meri-
diánová, hlavy - relax, moxování,
baňky - fyzioterapeutka. TRAM
Okrouhlická. 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.

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO-
ŘITELNA, Křižíkova 73, metro B –
stanice Křižíkova. Nabízí stavební
spoření, hypotéky, úvěry, penzijní
připojištění. Tel.: 283 87 09 49, e-
mail: mnedvedova@obchod.rsts.cz.

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 POZŮSTA-
LOST, koupím - odvezu. Tel.: 286
89 14 00.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast-
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod-
nikový a pod. I zdevastovaný, v soud-
ní žalobě, neoprávněně obsazený, 
s nežádoucím nájemníkem, či s ja-
koukoli právní vadou. Veškeré for-
mality zajistím, zaplatím stěhování 
i případné dluhy na nájemném, pri-
vatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit 
i náhradní byt, domeček mimo Prahu
a pod. a dát čas na vystěhování. 
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 94 10 32 nebo 603 42 00
13.

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

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

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOU-
NĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO
ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 
35 00.

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák, tel.: 775
19 73 09.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8 
A OKOLÍ, platba hotově, stav
nerozhoduje, nejraději 2 + 1 a větší.
Ne RK! Tel.: 603 16 25 00.

PŮJČKY OD PROFIREAL. Rychle
a bez poplatku. Tel.: 720 48 91 72.
KRÁSNÉ A ŠTĚDRÉ VÁNOCE.

ASTROLOGICKÁ PORADNA -
osobní, partnerské, podnikatelské
horoskopy. Výklad tarotových karet.
J. Malečková, tel.: 603 91 01 03, 
e-mail: pozitivnistudio@volny.cz.

VYMĚNÍM DVAKRÁT 2 + 1 V OV
A DVĚ CHATY u Prahy za rodinný
dům v Praze. Tel.: 736 45 00 10.

HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO
ČLOVĚKA na úklid chodby v čin-
žovním domě v Chlumčanského.
Tel.: 603 17 43 53.

WWW.AUTOSKOLA.SERVIS.CZ,
Jan Polter, Praha 8 - Bohnice,
Ratibořská 30. Akce v prosinci –
10% . Tel.: 736 45 00 10.

PRODÁM ZAHRÁDKU 170 m2

s chatičkou v zahrádkářské kolonii
Praha – 8, Střížkovská 20. Tel.: 607
25 32 95.

KÁCENÍ STROMŮ, PROŘEZY,
LIKVIDACE KŘOVIN, ŠTĚPKO-
VÁNÍ, dovoz mulčovacích materiálů,
tvarování živých plotů a jiné práce.
Firma ŠKORPIL. Tel.: 736 63 04
55.

PRODÁM NOVINOVÝ STÁNEK
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721
58 69 36.

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1 + 1,
po rekonstrukci na 2 + kk, Vino-
hradská ul., Praha 3, za větší  či ste-
jný na Praze 8, určený k privatizaci.
Případný dluh nájemného uhradíme.
Tel.: 775 60 68 96. 

VYMĚNÍM OBECNÍ CIHLOVÝ
PĚKNÝ 3 + 1 + TERASA, Praha
7, U Smaltovny, I. kat. za stejný 
i větší v privatizaci. Dohoda na tel.:
724 71 67 38.  

RECEPČNÍ – kožní sanatorium na
Praze 8 hledá recepční do dvou-
směnného provozu. Příjemné vy-
stupování podmínkou, základy na
PC výhodou. Nástup 1. 1. 2008.
Kontakt: p. Fikejsová, tel.: 233 55
37 58.

SBD NA PRAZE 8 VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K NÁJMU
nebytového prostoru o výměře 70,5
m2, v suterénu objektu Na Šutce
398/2, Praha 8 se samostatným
vchodem z ulice. Prostor je možné
využívat jako kanceláře, sklad, ale 
i pro jinou činnost v souladu s kolau-
dací provozovny od 1. 3. 2008.
Parkování aut možné. Prostory I.
kat. Tel.: 606 51 22 50, 721 94 36
88. 

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ,
Korycanská ulice v Čimicích, Praha
8 - za 1 200 Kč. Tel.: 739 55 81
57, 728 99 11 04.

VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ BYT 
4 + 1, balkon, sídliště Bohnice za 2
byty. Kontakt po 18.00 hod. na tel.:
607 83 22 66.

KOUPÍM BYT V PRAZE, stav
nerozhoduje, mohu dát okamžitou
zálohu, zajistím náhradní byt, čestné
jednání! Tel.: 777 18 63 36.

AŽ 5 000 KČ MĚSÍČNĚ BEZ
PRÁCE! Nechte vydělávat své auto,
plot či dům. Udělejte z nich reklamní
plochy! Tel.: 221 22 15 51.

PRODÁVÁME ŘÍZKY RYCHLE
ROSTOUCÍCH DŘEVIN – japon-
ských topolů a vrb. Tel.: 603 28 94
42.

Placená řádková inzerce

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2008/2009 do 24 mateřských škol MČ Praha 8
Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, Městskou částí Praha 8, v souladu 
s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, místo, termín a dobu pro podání žádostí o při-

jetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
Vyzvednutí žádostí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dva

dny v měsíci únoru, a to ve středu 6. a 13. února 2008 v ředitelnách
mateřských škol od 13:00 do 17:00 hodin. Vyplněné žádosti zákon-
ní zástupci odevzdají nejpozději do pátku 22. února 2008. 

Zákonní zástupci s dětmi mohou navštívit mateřskou školu ve
dnech otevřených dveří. Informace o mateřských školách Městské
části Praha 8 najdete na internetových stránkách Městské části Praha
8: www.praha8.cz - odkaz Školství.

Zákonní zástupci při podání žádostí předloží svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte. K předškolnímu vzdělávání se před-

nostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem
na území Městské části Praha 8. -oš-

Zápis žáků do 1. ročníků 15 základních
škol Městské části Praha 8
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