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Vážení spoluobčané,

se směsicí pocitů, v nichž přece 

jen převládají ty pozitivní, naplně-

né hrdostí, mi dovolte na tomto 

místě konstatovat, že po dlouhých 

67 letech to nakonec byla Městská 

část Praha 8, kdo splnil obrovský 

morální dluh celé naší společnosti. 

Za pět miliónů korun vybudovala, a také slavnostně odhalila pomník 

Operaci Anthropoid, jejímž stěžejním smyslem bylo provedení atentá-

tu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha českoslo-

venskými parašutisty Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem.

Dobrý pocit nakonec ve mně přece jen zvítězil nad rozčarováním. 

Nad rostoucím zklamáním, že poctu hrdinům, jejichž akt do značné 

míry změnil postoj západních mocností k okupované střední Evropě za 

II. světové války, nebyl dosud ani v téměř dvacetileté postkomunistické 

historii schopen vyjádřit ten, na koho se nejvíc čekalo - stát. Dílo totiž 

nebude připomínat hrdiny jen obyvatelům Prahy 8 nebo celého hlavní-

ho města. Gabčík, Kubiš a ostatní také nenasadili životy jen kvůli Praze, 

dokonce ani jen kvůli republice. Ale v boji proti teroru a nesvobodě. 

Nakonec žádný národ nemá tolik hrdinů, aby na ně mohl zapomínat.

Městská část Praha 8 tím také dává najevo, že odmítá jakékoli pro-

jevy extremismu, které se z valné části pojí právě s neonacismem. 

Jsem si jist, že pomník a jeho význam nakonec přežije všechny iniciati-

vy, které s jeho instalací v současnosti nesouhlasí. Závěrem bych chtěl 

poděkovat místostarostce Vladimíře Ludkové, která se ve spolupráci

s Vojenským historickým ústavem o vznik pomníku nejvíce zasloužila.

Krásné léto Vám přeje
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Zpravodajství

Lidé v anketě odmítli parkovací zóny

„V takto důležitých věcech je vhodné, aby 

občané rozhodovali přímo. Je jen škoda, že 

jich nehlasovalo více. I tak se jejich přáním 

s velkou pravděpodobností budeme řídit, lidé 

si vybrali, že preferují současný stav,” prohlásil 

starosta Prahy 8 Josef Nosek. 

Původně se uvažovalo o tom, že by zóny 

mohly vzniknout na území ohraničeném ulicemi 

Ke Štvanici a U Sluncové. Důvodem bylo zave-

dení placeného parkování v okolních městských 

částech, tedy v Praze 3 a 7, které do Karlína 

přivedly větší počet automobilů. Defi nitivní roz-

hodnutí o případném zřízení zón je v pravomoci 

Magistrátu hlavního města Prahy a nikoli radni-

ce osmé městské části.

Hlasování o parkovacích zónách se uskuteč-

nilo souběžně s volbami do evropského parla-

mentu. Výsledky v pěti hlasovacích schránkách 

jsou velmi zajímavé. Například lidé z okolí Kar-

línského náměstí vyslovili se zónami výrazný 

souhlas, naopak občané z Lyčkova náměstí je 

striktně odmítli. -tk-

Obyvatelé Karlína, kteří se zúčastnili ankety o možném zavedení parkovacích zón, takový krok odmítli. 

V „referendu” radnice rozdala do schránek dvanáct tisíc hlasovacích lístků, z nich se vrátilo s odpovědí ano či ne 

jen přibližně třináct procent. Z 1575 hlasů pak byly skoro dvě třetiny proti zavedení placených parkovacích zón.

Ještě před hlasováním o zónách radnice v takzvaném bílém domě připravila informační setkání 
s občany. Zúčastnil se ho i radní Tomáš Mrázek (vpravo)

Exekuce neslušných nájemníků pokračují
Exekuce nájemníků, kteří svým chová-

ním obtěžovali slušné a platící obyvatele 
obecních domů, pokračovaly i v květnu. Po 
dlouhých právních tahanicích  radnice při-
kročila k exekučnímu vystěhování ve snaze 
chránit poctivé nájemce. Bohužel rozho-
dování našich soudů není zrovna rychlé. 
Spravedlnost by měla přicházet dříve. Své 
„domovy” tak museli opustit nájemníci 
v Březinově ulici v Karlíně a Chlumčanské-
ho ulici v Libni. 

„Tyto exekuce by zároveň měly být vzka-
zem těm, kteří se dlouhodobě neumějí cho-
vat ke svým spoluobčanům a k obecnímu 
majetku, že jejich počínání nehodlá vedení 
radnice tolerovat,” řekl předseda bytové 
komise RMČ Praha 8 Ondřej Gros. -jf-

V Březinově ulici po sobě „nájemníci” zanechali 
naštěstí jen drobný nepořádek

Na akci dohlížel i šéf bytové komise Ondřej Gros
Foto: Jan Prokop

Foto: Jan Prokop

Dům dětí a mládeže, 
Karlínské náměstí
Souhlasí – 228
Nesouhlasí – 120

VOŠE + OA, Kollárova 
ulice
Souhlasí – 86
Nesouhlasí – 113

Základní škola, Lyčkovo 
náměstí
Souhlasí – 172
Nesouhlasí – 442

MFF UK, Sokolovská 
ulice
Souhlasí – 27
Nesouhlasí – 103

ZŠ, P. Strozziho,
Za Invalidovnou
Souhlasí – 37
Nesouhlasí – 247

Výsledky hlasování občanů Karlína z jednotlivých schránek:

Foto: verpa
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Zpravodajství

Vedoucí odboru krizového říze-

ní Libor Paulus uvádí jako příklad 

jednání s BD Bojasova. „Oslovi-

li jsme BD Bojasova v souvislosti 

s umístěním bezpečnostní kamery 

na střeše domu pro památník Koby-

liská střelnice. Ten je dlouhodobě 

ničen vandaly a je třeba toto piet-

ní místo chránit. Odpovědí nám byl 

vstřícný přístup zástupců bytového 

družstva, kteří nás v této snaze pod-

pořili. Zároveň s námi konzultovali 

neuspokojivou situaci v okolí domu 

a požádali o další kameru v ulici. Po 

konzultaci s Policií ČR jsme uzna-

li jejich požadavek za oprávněný 

a nové kamerové stanoviště ve spo-

lupráci s magistrátem vybudujeme,” 

informoval Paulus.

„V současné době přijala radnice 

asi desítku žádostí bytových družstev 

a občanských sdružení o umístění 

bezpečnostních kamer odkazujících 

se na projekt Bezpečná osmička,”  

prohlásil starosta osmé městské čás-

ti Josef Nosek, který pokládá otáz-

ku bezpečnosti za prioritní. „Možná 

nebude v naší moci vyhovět všem, 

rozhodně však každou žádost pečlivě 

vyhodnotíme. Námi budované kame-

rové systémy mají lidem především 

sloužit a vytvářet pocit bezpečí. 

Pokud si 500 lidí v ulici kameru přeje 

a policie záměr podporuje, my se ji 

tam pokusíme dát,” doplnil starosta.

Alespoň touto cestou by měl být 

brzy chráněn i prostor u autobuso-

vého nádraží na Palmovce v blízkosti 

Ronkovy ulice či čerstvě odhalený 

Pomník Operaci Anthropoid. Praha 8 

chce i tímto krokem odradit případné 

vandaly před jeho poškozením. -vk- 

Systém bezpečnostních kamer se rozšířil
V rámci projektu „Bezpečná Osmička” přistoupila Praha 8 ve spolupráci s odborem krizového řízení magistrátu 

k rozšiřování Městského kamerového systému. V roce 2009 hodlá investovat do kamerových systémů v problé-

mových lokalitách více než pět milionů korun. Magistrát podpoří tyto akce dalšími fi nančními prostředky.

Foto: Jan Prokop

Kobylisy mají nová dětská hřiště
Obyvatelé Kobylis se dočka-

li rekonstrukce dětských hřišť 

v ulicích Frýdlantská a Šimůn-

kova. Hřiště se otevřela veřej-

nosti přesně na Den dětí.

Děti se mohou radovat z nových 

houpaček, pískoviště, dětského 

kolotoče, skluzavek a mnoha dal-

ších atrakcí. Veškeré použité mate-

riály a výrobky plně odpovídají 

platným hygienickým, ekologickým 

a protipožárním předpisům a nor-

mám. Maminky zajisté ocení i nové 

lavičky a zkultivované okolí, kde 

budou moci příjemně trávit volný 

čas se svými ratolestmi. 

Hřiště ve Frýdlantské bylo vybu-

dováno v rámci rozsáhlejšího 

oživení okolí. Původní asfaltové 

plochy byly nahrazeny zelení, pro-

běhla výsadba stromů. Také v ulici 

Havránkova bylo rozšířeno dětské 

hřiště a přibyla tam nová lanová 

pyramida.

„Jde nám o to, aby rodiče s dět-

mi měli dostatek možností, kde 

trávit volný čas. Ne každá mladá 

rodina má chatu a možnost odjet 

o víkendu do přírody. Potom zajis-

té ocení hezké dětské hřiště plné 

zeleně,” řekl starosta Prahy 8 Josef 

Nosek. -rw-Hřiště ve Frýdlantské ulici je obklopeno zelení

Všechny materiály a výrobky na nových dětských hřištích plně odpovídají 
předpisům. Areál v Šimůnkově ulici není výjimkou

Kamera hlídající nový pomník by měla odradit vandaly
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Zpravodajství

Občané získají další sportoviště
Obyvatelé osmé městské části již 

brzy získají nové sportovní areály. 

Rada hlavního města Prahy schváli-

la v červenci 2008 tématické určení 

grantů pro oblast sportu a tělový-

chovy pro rok 2009. Projekty zpra-

covalo celkem sedm základních 

škol, zřizovaných Městskou částí 

Praha 8. Zastupitelstvo hlavního 

města nedávno schválilo přidělení 

grantů trojici základních škol, kde 

díky fi nančním prostředkům hlav-

ního města, spoluúčasti Prahy 8 

a podílu samotné školy vzniknou, 

respektive projdou rekonstrukcí 

některá sportoviště.

„Jde o ZŠ Dolákova v Bohnicích, 

kde dojde za více než dva milio-

ny korun k rekonstrukci stávají-

cího multifunkčního hřiště z roku 

1999, přičemž obnova se nebude 

týkat pouze povrchu, ale i oplo-

cení. V Kobylisích má ZŠ Hovor-

čovická zpracovaný projekt na 

celkovou revitalizaci venkovních 

ploch. V rámci tohoto projektu se 

po vzniku dvojice víceúčelových 

hřišť v minulém roce z prostředků 

MČ Praha 8 letos uskuteční za více 

než 700 tisíc rekonstrukce běžecké 

dráhy a doskočiště pro skok dale-

ký,” informoval místostarosta Pra-

hy 8 Martin Roubíček.

Zcela nové sportoviště za necelé 

čtyři miliony korun vznikne rovněž 

v Kobylisích, a to v ZŠ Na Šutce. 

Tam vyroste 200metrový atletic-

ký ovál, včetně doskočiště a dvou 

antukových hřišť. 

Jelikož další sportoviště chybí 

v oblasti sídliště Ďáblice, rozhodla 

se Městská část Praha 8 v letošním 

roce fi nancovat ze svých prostřed-

ků výstavbu víceúčelového hřiště 

s umělým povrchem v areálu ZŠ 

Burešova. Na tuto akci je připraveno 

více než pět milionů korun a záro-

veň se připravuje projekt, který by 

řešil druhou etapu revitalizace ven-

kovních ploch u této základní školy. 

Samotná renovace těchto ploch při-

jde na řadu v příštím roce. 

„Především pro děti školou 

povinné by tak měla vzniknout 

příležitost pro širokou škálu akti-

vit, ať již míčových sportů, nebo 

dalších v současnosti oblíbených 

způsobů trávení volného času 

spojených s pohybem a sportem,” 

dodal Roubíček. -vk-

Bezpečnostní akce 
v Karlíně překvapila

V prvním květnovém týdnu 
se v ulicích Karlína v rámci 
dlouhodobého projektu Bez-
pečná Osmička uskutečnila 
rozsáhlá preventivní akce. 
Zúčastnilo se jí 22 zástupců 
Policie ČR z Libně a Karlína, 
čtveřice strážníků Městské 
policie a dvanáct zástupců 
Městské části Praha 8 v čele se 
zástupkyní starosty Vladimírou 
Ludkovou a vedoucím odboru 
krizového řízení Liborem Pau-
lusem. „Akce byla naplánová-
na v rámci Projektu Bezpečná 
osmička, který byl zahájen již 
koncem roku 2007. V průbě-
hu roku 2008 se nám podařilo 
uzavřít Dohodu o partnerství 
s Policií ČR, zastoupenou míst-
ním oddělením Libeň,” řekl 
Paulus.

V průběhu preventivní bezpeč-
nostní akce účastníci zkontrolo-
vali celkem 27 provozoven, pře-
vážně heren, v okolí stanic metra 
Florenc a Křižíkova. Celkem bylo 
zkontrolováno 132 osob, z toho 
dva mladiství s podezřením na 
konzumaci alkoholu - s negativ-
ním výsledkem. Situace v her-
nách není tedy tak špatná, jak 
se často prezentuje v médiích. 
Důležitá je prevence a pravi-
delnost podobných kontrol, díky 
kterým dochází ke zvyšování 
bezpečnosti. -lp, pb-

Chcete se setkat se senátorkou a zastupitel-
kou 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, tel.: 284 82 20 31.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou občany 
na setkání, které se uskuteční 24. června v době od 
16,00 do 18,00 hodin na OV KSČM Praha 8, Světo-
va 8, Libeň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@
kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz. Další setkání 
bude až v září. Je možné se domluvit individuálně.

ČSSD zve občany do svého sídla v Zenklově 
ulici 27 na setkání se zastupiteli zvolenými v Praze 
8. To se uskuteční 23. června od 17.00 hod.

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 nebo využijte Sky-
pe kontakt „vilgus”.

Setkání s politiky

V areálu Základní školy Burešova v Kobylisích vznikne nejen víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem, ale dojde i k revitalizaci venkovních ploch

Foto: Jan Prokop
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Téma

Hrdinové odboje již mají svůj pomník 

„Po dlouhých 67 letech jsme jako 

Praha 8 splnili morální dluh celé spo-

lečnosti. Domnívám se ale, že tento 

hrdinský čin přesahuje svým význa-

mem nejen Prahu 8 nebo celou Pra-

hu, ale i rozměr České republiky. Je 

proto smutné, že prostředky na vybu-

dování pomníku ve výši pěti milionů 

korun jdou pouze z pokladny osmé 

městské části,” řekl starosta Prahy 8 

Josef Nosek.

Pomník byl slavnostně odhalen 27. 

května 2009 v 10 hodin a 35 minut, 

tedy přesně po 67 letech od uskuteč-

nění atentátu. Podoba pomníku vzešla 

z otevřené soutěže výtvarníků a archi-

tektů, jejímž vítězem se stal návrh 

Davida Moješčíka, Michala Šmerala, 

Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise. 

Iniciativa osmé městské části ohledně 

důstojného připomenutí výjimečného 

odbojového činu tak nabyla konkrét-

ních rozměrů. „Je mi ctí, že mi byla 

dána možnost být u celého procesu 

od přípravy až po odhalení pomníku. 

Věřím, že bude nejen připomínkou 

jedné z nejúspěšnějších akcí česko-

slovenského odboje v době 2. světo-

vé války, ale i symbolickým holdem 

vojenským ctnostem, vyjádřeným 

v československé vojenské tradici, 

jako je věrnost přísaze, statečnosti 

a vůli bránit svůj stát i za cenu vlast-

ního života,” prohlásila místostarostka 

Prahy 8 Vladimíra Ludková.

Odhalení Pomníku Operaci Anthro-

poid za účasti představitelů radnice, 

Vojenského historického ústavu Pra-

ha a pamětníků 2. světové války byl 

prvním z řady připomenutí význam-

ného výročí, která na území osmé 

městské části 27. května proběhla. 

Dopolední slavnostní akt doplnila 

reprezentativní výstava Od Mnichova 

k atentátu v prostorách Libeňského 

zámku. Historickou výstavu tradičně 

doplní brožura, která bude k dispozici 

návštěvníkům výstavy, a to po celou 

dobu jejího konání. „Součástí verni-

sáže byl křest knihy vzpomínek plu-

kovníka Vladimíra Paličky, příslušníka 

1. československé samostatné tanko-

vé brigády a velitele tanku. Navazu-

jeme tak na námi vydané knihy vzpo-

mínek význačných obyvatel Prahy 8, 

plukovníka Vasila Dulova a brigádního 

generála Josefa Hercze a uzavřeme 

tím pomyslnou trilogii válečných osu-

dů,” uvedla Ludková. 

Výstava, na jejíž přípravě MČ Pra-

ha 8 úzce spolupracovala s Vojen-

ským historickým ústavem Praha, 

bude v Libeňském zámku přístupná 

až do září, vždy během pracovní doby 

úřadu (Po a St 8 – 18 hodin, Út a Čt 

8 – 15.30 hodin, Pá 8 – 15 hodin). 

Souběžně probíhá i fotografi cká 

výstava dokumentující vznik Pomníku 

Operaci Anthropoid. Panely s fotogra-

fi emi jsou umístěny ve foyer budovy 

ÚMČ Praha 8 v takzvaném bílém domě 

v ulici U Meteoru 6. -jp,tk- 

V den 67. výročí uskutečnění atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha českoslo-
venskými parašutisty Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem byl v Praze 8 odhalen Pomník Operaci Anthropoid. 
Osmičková radnice tak splnila slib daný přesně před rokem, při slavnostním odhalení základního kamene v tak-
zvané kobyliské zatáčce. 

Součástí Večerní slavnosti na nádvoří Libeňského zámku bylo i předání 
Pamětních listů vydaných radnicí Prahy 8. Z rukou místostarostky Vladimíry 
Ludkové je mezi prvními převzali poslední žijící přímý účastník heydrichiády 
Alois Denemarek a soukromý badatel a publicista Jaroslav Čvančara, který 
se osobně velmi zasloužil o vznik pomníku

Foto: Jan Prokop

Výstavní prostory Libeňského 

zámku patří od 27. května 2009 

další z řady reprezentativních 

výstav mapujících část českoslo-

venských dějin, které odbor kul-

tury ve spolupráci s Vojenským 

historickým ústavem Praha v minu-

lých letech uspořádal. V souvislos-

ti s odhalením Pomníku Operaci 

Anthropoid jde tentokrát o výsta-

vu, která s tímto historickým oka-

mžikem bezprostředně souvisí 

– Od Mnichova k atentátu. Součás-

tí je doprovodná výstava Operace 

Anthropoid ve fi latelii a nechybí 

ani vzácné historické dokumenty. 

Obě výstavy budou v prvním patře 

Libeňského zámku k vidění až do 

poloviny září, a to vždy v pondělí 

od osmi do 18 hodin, v úterý a ve 

čtvrtek do 15:30 hodin a v pátek do 

15:00 hodin. O víkendech a o svát-

cích jsou výstavy zavřené.

Zájemci o historii výstavby 

Pomníku Operaci Anthropoid jsou 

zváni do foyer budovy ÚMČ Praha 

8 v ulici U Meteoru, do takzvané-

ho bílého domu, kde je otevře-

na netradiční výstava fotografi í 

podrobně dokumentujících pláno-

vání, přípravy a realizaci výstavby 

Pomníku Operaci Anthropoid.

Další historická výstava na Libeňském zámku
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Vzpomínám na příhodu, která se 

udála téměř před 67 roky. Byl jsem 

jejím, sice relativně malým, zato 

ale bezprostředním účastníkem. 

Stalo se to ke konci školního roku, 

v červnu 1942 na rozhraní Žižkova 

a Vinohrad. Tedy v kritické době 

heydrichiády, v období, nevyjímaje 

psychiku, velice těžkém. Nemám 

v úmyslu rekapitulovat  a ani se 

nechci zmiňovat o tehdejší spole-

čenské atmosféře. Ovšem popsa-

nou událost bude ale možná někdo, 

zejména starší pamětník, považo-

vat za vymykající se tehdejšímu 

i běžnému průměru žití.

Šel jsem s otcem ke známým, 

kousek za Florou. Projdeme neděl-

ním procházkovým tempem téměř 

celou Biskupcovou ulicí, zběžně se 

podíváme na poutače kina Aera, 

ani nevím, zda tam něco bylo, 

na Ohradě sedáme do tramvaje 

a desítkou se blížíme k Vinohra-

dům. Na protější lavici již zmíněné 

desítky kromě ostatních cestujících 

sedí rodiče s malým, asi pětiletým, 

okatým, na první pohled čiper-

ným chlapcem. Přibližně v oblasti 

Olšanských hřbitovů přistupuje 

uniformovaná osoba, německý 

voják. S největší pravděpodobností 

důstojník, možná letec. Soudím tak 

na základě kordíku, který měl vol-

ně přivěšený u pasu.

Vlastně až potud nic tak moc 

zvláštního. Ovšem pozornost klouč-

ka upoutal tento voják a zejména 

pak jeho již zmíněný kordík. Chla-

pec nemohl od něho oči odtrhnout, 

snad se ho i nepatrně dotknul. 

Stojící voják si toho pochopitelně 

povšiml a následně reagoval otáz-

kou, hovořil překvapivě česky:

„Líbí se ti, hodně se ti líbí, co s ním 

budeš dělat, když ti ho dám?”

Klučík zvedl hlavu, krátce se 

podíval, bezprostředně, naprosto 

bezstarostně a upřímně odpově-

děl: „Uříznu Hitlerovi hlavu.”

No, řekl určitě jenom to, co slý-

chával ve svém nejbližším okolí. 

V téměř obsazené tramvaji by se 

na nikom krve nedořezal. Toto tak 

upřímně až hravě pronesené kon-

statování řadu cestujících, pochopi-

telně s částečnou nadsázkou, urči-

tě přivedlo až na hranici srdečního 

selhání. Samozřejmě, neboť všich-

ni si uvědomili závažnost řečeného, 

a tedy ve vztahu k době, i co může 

eventuálně následovat. No a co se 

dělo dále?

Vzhledem k možnému a třeba 

i předpokládanému, nic. Na první 

následující stanici uniformovaná 

osoba, beze slova a jakékoliv dal-

ší reakce vystoupila, pochopitelně 

i s kordíkem. Řada ostatních ces-

tujících též s velkou pravděpodob-

ností nedojela na místa původní-

ho záměru, aktuální prostě bylo 

urychleně opustit tramvaj .

Nemohu na to zapomenout 

a určitě na to nikdy nezapomenu, 

i když od této události proteklo 

Vltavou mnoho kubíků vody a za 

rodiči velice dlouho chodím již jen 

na Olšany.

Při rekapitulaci a uvážení všech 

okolností, tehdy i možných důsled-

ků, vzpomínka ve mně vzbuzuje 

optimismus, zdůrazňuje toleranci 

a vůbec, že lidé jsou ve své pod-

statě určitě dobří, no prostě lidští.

To je vše. A tím také tato, dnes 

již určitě jen úsměvná událost 

a zmínka končí.     

Povídku do literární soutěže, kte-

rou vyhlásilo Centrum aktivizačních 

programů pro seniory, zaslal pod 

názvem Kordík Ing. Jiří Mrázek

Uříznu vůdci hlavu, vyhrkl klučina směle

Co pomník symbolizuje?   
Pomník byl navržen jako monumentální symbol odhodlanosti, statečnosti 

a vědomí o nebezpečnosti činu, který parašutisté v roce 1942 provedli. 

Postavy jsou v postoji sebevrahů, jakoby nad propastí, vzájemně se 

vykrývají. Představují dva členy paraskupiny Anthropoid a jednu postavu 

v civilním oblečení, znázorňující domácí odboj, který byl parašutistům nápo-

mocen při provádění celé akce.

Postoj tvaru „Vitruviova” kříže je inspirován fi gurou v kruhu ze slavné 

Leonardovy kresby člověka. Tato „anatomická” pozice člověka je narážkou 

na samotný název skupiny parašutistů a celé akce. Postavy jsou podány 

realisticky, ale bez portrétních rysů konkrétních lidí. Vychází z odosobnění 

vojáků a kompozicí i opakováním odkazují na sériovost člověka jako pro-

duktu určeného k boji. Figury jsou narážkou na zapomínání na skutečné 

hrdinství, při kterém jen opravdu odvážní vystoupí z davu a časem se stá-

vají oním „neznámým vojínem” historie.

Sloup trojúhelníkového průřezu vychází z tvaru klínu státní vlajky, kte-

rou lze spatřit i v prostorách mezi fi gurami. Ostré hrany symbolizují ost-

ří meče, nebezpečnost a rozrážení tyranie způsobující ponížení a utrpení. 

Z toho důvodu je použito surového plechu na stěny hranolu, který má 

navodit dojem drsnosti a exprese. Jeho korodující charakter odkazuje na 

destruovanou a zničenou československou státnost. Pilíř je elementárním 

geometrickým tělesem tvořícím základnu pro tři postavy, které se z jeho 

hran chystají vrhnout do propasti. -red-

Téma

Foto: M. Mařatka

Foto: verpa
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Slavnostní odhalení pomníku ve fotografi ích

Téma

Slavnostního aktu se zúčastnili i (zleva) předseda Senátu PČR Přemysl 
Sobotka, místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková, starosta Josef Nosek 
a ministr obrany Martin Barták FOTA: verpa, Jan Prokop
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Životní prostředí

Na frekventovaných místech 

osmé městské části se již uklí-

zí každodenně. Nový projekt 

„Každá ulice bude mít svého 

metaře” si také klade za cíl 

zvýšit kontrolu prováděných 

úklidových prací. Zaměstnanci 

společnosti Ipodec mají totiž 

navigační moduly pro lepší 

možnost kontroly a jsou v trva-

lém pracovním poměru. Odli-

šeni od ostatních úklidových 

fi rem jsou reklamním pouta-

čem Čistá osmička a logem 

osmé městské části. 

„Než se stabilizuje kádr lidí, 

kteří budou tuto práci vykonávat, 

očekávám velkou fl uktuaci, ale je 

to věc nová a zajisté i obecně pro-

spěšná,” řekl místostarosta Prahy 

8 Josef Vokál.

Součástí úklidových prací osmé 

městské části je rajónové ruční 

čištění, včetně odstraňování psích 

exkrementů.

„Osvědčila se nám psí louka, 

kde možná tím, že se lidé znají, po 

svých psech uklidí. Ne tak je tomu 

bohužel v ulicích, přestože sáčků 

určených k této potřebě je dost,” 

sdělil Vokál.

Součástí úklidu je také ruční 

vymetávání odpadu mezi automo-

bily, strojní čištění chodníků samo-

sběrným strojem, odvoz a likvida-

ce odpadů vzniklých při provádění 

úklidových prací. Prostředky na 

zajištění celé akce budou částečně 

poskytnuty z přebytků hospodaře-

ní minulých let. 

„Naším přáním je, aby oby-

vatelé osmé městské části žili 

nejen ve čtvrti, která patří k nej-

většímu území v české metropoli 

s rozmanitou architekturou, ale 

také v čistém a kultivovaném pro-

středí s nezaměnitelným Geniem 

Loci,” dodal starosta Prahy 8 Josef 

Nosek. -rw, tk-

Frekventované ulice mají svého metaře 

O novinku radnice Prahy 

8 nazvanou mobilní sběr-

né dvory měli občané vel-

ký zájem. Například počet 

návštěvníků prvního z nich 

- 22. až 24. května na rohu 

ulic Zhořelecká a Radomská 

v Bohnicích - byl mnohoná-

sobně větší, než se původně 

očekávalo. Přišlo více než 

300 lidí, kteří se zbavili něko-

lika tun odpadu.

Mobilního sběrného dvora smějí 

využívat jen obyvatelé žijící v této 

městské části a při vstupu se musí 

prokázat občanským průkazem. 

Součástí těchto mobilních sběr-

ných dvorů je i běžné stanoviště 

tříděného sběru a chemické WC. 

O víkendu 29. – 31. května byl 

sběrný dvůr přistaven v Ďáblicích 

na rohu Roudnické a Bešťákovy 

ulice. Také tentokrát s velkým 

zájmem občanů. Obyvatelé Čimic 

se nováčka v úklidu dočkali první 

červnový týden na rohu ulice Na 

Zámkách a K Rybníku. O týden 

později se odpad likvidoval 

i v Kobylisích, a to v Hovorčovické 

ulici.

„Tyto sběrné dvory přistavujeme 

v pátek a o víkendu, takže je lidé 

mohou zdarma využít až do veče-

ra. Sběrný dvůr v Libni ve Voctářo-

vě ulici se zavírá dříve a ne každý 

má možnost to stihnout,” dodal 

místostarosta Prahy 8 Josef Vokál.

 -rw, tk-

Mobilní sběrné dvory zaznamenaly úspěch

V Radomské ulici přišly využít sběrný dvůr stovky občanů

Nový projekt představili zleva místostarosta Josef Vokál, starosta Josef Nosek a šéf fi rmy Ipodec Karel Vančura

Foto: Jan Prokop
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Životní prostředí, pozvánky

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ČERVEN 2009

Jirsíkova – Malého
23. 6. 

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
30. 6.

Pobřežní – Thámova
16. 6.

Petra Slezáka – Urxova
23. 6.

Pernerova – Sovova
30. 6.

Nekvasilova 
(poblíž hotelu Olympik)
16. 6.

Pivovarnická 
(proti ul. Na Hájku)
30. 6.

Pod Labuťkou – Prosecká
16. 6.

Kandertova 
(proti ul. Lindnerova)
23. 6.

Nad Rokoskou
30. 6.

Ke Stírce - Na Stírce
16. 6. 

Kubišova - U Vlachovky
23. 6. 

U Slovanky – Dolejškova
24. 6.

Roudnická 
(za Bešťákovou)
17. 6.

Modřínová
17. 6.

Kubíkova - u DD
24. 6. 

Kurkova
17. 6.

Šiškova
24. 6.

V Mezihoří
17. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
24. 6.

Na Dlážděnce - U Sloupu (par-
koviště)
18. 6. 

Písečná - K Sadu
25. 6. 

Libišská (parkoviště)
18. 6.

Podhajská pole 
(parkoviště)
25. 6.

V Nových Bohnicích
18. 6.
Dolákova – Hackerova
25. 6.

Mlazická
18. 6. 

Fořtova – Do Údolí
25. 6.

Pod Vodárenskou věží 
– Společná
23. 6.

Stejskalova (štěrk. park. 
u Rokytky)
30. 6.

Velká Skála - K Haltýři
16. 6.

Frýdlantská 
(parkoviště u křižovatky 
ul. Žernosecká - Ďáblická)
24. 6.

Braunerova – Konšelská
17. 6.

Nad Rokoskou (u školy)
24. 6.

Lodžská - Zhořelecká 
(parkoviště)
17. 6.

Drahorádova
18. 6.

Lindavská
25. 6.

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.

 Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150
tel. 286 58 77 47, 286 58 79 85

www.taussigova.cz

ZÁPIS 

NOVÝCH ŽÁKŮ

DO HUDEBNÍHO, TANEČNÍHO, VÝTVARNÉHO 

A LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉHO OBORU PROBÍHÁ 

V ČERVNU:

středa 17. 6., pondělí 22. 6.

vždy od 15.00 do 18.00 hod. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
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Co nová adresa přináší policis-

tům a občanům?

Naše předchozí sídlo už přesta-

lo vyhovovat novým technickým 

a stavebním podmínkám, což byl 

jeden z důvodů pro přestěhová-

ní. Nynější objekt v Zenklově uli-

ci nabízí velmi příjemné prostředí 

a novou techniku, protože budova 

prošla kompletní rekonstrukcí. Pro 

občany je tu například recepce 

a čekárna. Pro delikventy pak tře-

ba dvě cely předběžného zadržení, 

které splňují veškeré normy včetně 

hygienických.  

Libeňští policisté intenzivně 

spolupracují i s radnicí Prahy 8. 

Příkladem mohou být zesílené 

kontroly problémových osob. 

Chystáte podobné akce i v blíz-

ké době?

Vámi zmíněné akce budou pokra-

čovat, dále připravujeme například 

i kontroly barů a podobných pod-

niků. S městskými strážníky zave-

deme společné okrsky, kdy spolu 

v terénu začnou chodit policista 

i strážník. Ochránci pořádku tak 

budou více vidět. 

Od poloviny června začne ve spo-

lupráci s radnicí fungovat něco jako 

úřední místnost pro styk s veřejnos-

tí, a to v přízemí takzvaného bílé-

ho domu. V pondělí a ve středu se 

tam občané mohou policisty zeptat 

například na to, jak postupovat při 

nahlášení trestného činu, problé-

mech se sousedy či s domácím nási-

lím. Řada lidí se totiž bojí s těmito 

věcmi přijít rovnou na policii.

Policie si často stěžuje na 

nedostatek lidí, jak je to u vás? 

Nepřináší současná ekonomic-

ká krize větší poptávku po rela-

tivně jistém zaměstnání?

V našem místním oddělení nemá-

me naplněnu kapacitu zhruba ze 

čtvrtiny. Nesouhlasím s tím, že by 

krize mohla přispět k řešení problé-

mu s nedostatkem zájemců o práci 

policisty. V první řadě dotyčný musí 

mít skutečný zájem o toto povolá-

ní, které není nikterak jednoduché 

a je nutné ho dělat naplno. Nepo-

třebujeme člověka, kterého někam 

postavíte a on tam stále stojí. Kri-

ze nepřinese kvalitu. Když někdo 

k nám chce jít, přijde i mimo kri-

zové období.    

Se kterým druhem kriminality 

se v Libni nejvíce potýkáte?

Přestože jsme i ve vašem časo-

pisu rozjeli kampaň „Auto není tre-

zor”, tak největším problémem je 

vloupání do vozů. Lidé v nich často 

nechávají lákavé předměty, a je 

pak otázkou jen několika vteřin, ve 

kterých o ně mohou přijít. V této 

souvislosti se také domnívám, že 

rozšiřování kamerového systému 

je krok správným směrem. 

Dalším problémem jsou kapsáři. 

I když jsme v souvislosti s přestě-

hováním našeho oddělení zazname-

nali zlepšení. Možná psychologicky 

působí, že jsme blíže Palmovky.  

A co bezdomovci, kterých je 

v Libni celkem dost?

Lidé si často myslí, že tento 

problém by měla řešit právě poli-

cie. Podle mě je to ale primárně 

záležitost státu a nikoli nás. My 

bezdomovce můžeme postiho-

vat za přestupky, ale pokutovat 

je nemá cenu, nic nemají. Tady 

neplatí žádné sankce, zákon je na 

jejich straně. Policie jen přesouvá 

problém jinam. Při akcích zaměře-

ných právě na problémové osoby 

je můžete nepřímo donutit jít o kus 

dál, ale po několika dnech jsou vět-

šinou zpět. 

Na druhé straně ale pomohlo 

opatření radnice Prahy 8, která 

nechala odstranit většinu stánků 

v prostoru Palmovky. -tk-

Bezpečnost

Spolupráce se strážníky bude vidět, říká policista
Místní oddělení policie v Libni má nové sídlo. Strážci zákona se přestěhovali z rohu Světovy a Zenklovy ulice 
blíže ke křižovatce tramvají na Palmovce. „Nové prostory nejen lépe vyhovují naší práci, ale také potřebám 
občanů,” říká vedoucí Místního oddělení Policie ČR Libeň Vladimír Fober.

Libeňskému oddělení policie šéfuje Vladimír Fober

Dohoda o partnerství k projektu Bezpeč-

ná Osmička mezi radnicí Prahy 8 a Policií 

ČR, zastoupenou jejím libeňským odděle-

ním, se rozšíří na území celé osmé městské 

části.

Od poloviny roku 2008 se v rámci této 

dohody uskutečňují společné bezpečnostní 

akce radnice, Policie ČR a Městské poli-

cie v oblasti Libně a počátkem roku 2009 

i v oblasti Karlína. Po rozšíření spolupráce 

budou probíhat i v dalších lokalitách. Akce 

spočívají v účasti zaměstnanců vybraných 

odborů ÚMČ Praha 8 při kontrolní činnos-

ti policistů v problémových provozovnách 

a lokalitách MČ. Tyto akce se budou pravi-

delně opakovat.

Součástí dohody je rovněž podpora pro-

gramu Policie ČR - Community policing. 

V rámci pěti obvodů policie bude radnice 

v Praze 8 fi nancovat 15 informačních sto-

janů, na kterých budou uváděny aktuál-

ní informace o práci policie a o spolupráci 

s veřejnou správou a občany.

Od poloviny června bude Policie ČR posky-

tovat občanům bezpečnostní poradenství 

v hlavní budově ÚMČ Praha 8, U Meteoru 

6. Toto preventivní poradenství bude k dis-

pozici v úředních dnech, v pondělí od 9 do 

11 hodin a ve středu od 15 do 17 hodin.

Budování kamerových systémů ve spo-

lupráci s pražským magistrátem v rámci 

Městského kamerového systému podpořila 

městská část v roce 2009 částkou 5,4 mili-

onu korun. Tyto kamery se týkají problémo-

vých lokalit na území obvodu a budou dány 

k dispozici operačnímu středisku Policie ČR 

a Městské policie.

V rámci projektu Bezpečná Osmička spolu-

pracuje ÚMČ Praha 8 s Policií ČR a Měst-

skou policií na mapování ohnisek kriminality 

a tipování vhodných míst pro umístění bez-

pečnostních kamer. -jf-

Na radnici začne fungovat bezpečnostní poradna

Foto: verpa
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Bezpečnost

A rozdílů by se podle něj našlo 

mnohem více. „V začátcích stači-

lo, aby byl strážník vyučen, dnes 

musí mít všichni maturitu. Jiný byl 

i vozový park, jezdili jsme ve sta-

rých škodovkách Feliciích a dnes 

máme čtyři Octavie combi se zabu-

dovanými vysílačkami. Všechna 

vozidla jsou také vybavena navi-

gací GPS,” vypočítává Skalka s tím, 

že jedno z aut je navíc vybaveno 

počítačem a radarem k měření 

rychlosti. Denně jsou také v provo-

zu čtyři motocykly Honda. 

Strážníci jsou navíc vybaveni no-

vými vysílačkami Motorola a nej-

novějšími pistolemi ČZ 75 D-Com-

pact, které patří ke světové špičce 

mezi zbraněmi. Samozřejmostí 

jsou v současnosti také videoka-

mery a digitální fotoaparáty usnad-

ňující dokumentaci přestupků nebo 

jiných situací, které podle Skalky 

musí strážníci ve službě řešit.

„Samozřejmě se změnila i počí-

tačová vybavenost. Dnes se 

v maximální míře také používá 

ve službě internet, a to zejména 

při pátrání po osobách, vozidlech 

nebo při ověřování různých údajů 

a styku s úřady či dalšími instituce-

mi,” uvedl Skalka. Dodal, že oproti 

začátkům je městská policie  napo-

jena na městský kamerový systém, 

který pomáhá například při odhalo-

vání trestné činnosti. Strážníci mají 

s elektronickou čtečkou čipů v sou-

časnosti lehčí situaci i při kontrole 

nebo identifi kaci zaběhnutých psů. 

„Změnila se samotná výstroj stráž-

níků, především pak materiály, ze 

kterých se vyrábí obuv, kombinézy, 

refl exní vesty nebo různé doplňky,” 

poznamenal Skalka.

Rozdíl je bohužel podle Skal-

ky i v chování lidí, kteří jsou dnes 

mnohem agresivnější, než bývali 

před lety. „Samozřejmě ale nelze 

házet všechny do jednoho pytle,” 

dodal komisař.

Svou pozornost strážníci z Prahy 

8 zaměřují rovněž na provozování 

taxislužby, výherní automaty, pro-

stituci a erotická vystoupení. „Pri-

oritou je pro nás stále samozřej-

mě i prevence kriminality formou 

přednášek v mateřských, základ-

ní a středních školách a obdob-

né informování seniorů,” uvedl 

první náměstek primátora Rudolf 

Blažek, který má v metropoli na 

starosti bezpečnost.

Své začátky datuje Městská poli-

cie hlavního města Prahy do roku 

1992, i když první zájemci o služ-

bu strážníka se hlásili již o rok 

dříve. Ulice metropole hlídalo zpo-

čátku 87 strážníků, v současnosti 

městská policie zaměstnává 2 198 

lidí. -vk-

Počet městských policistů se zdvojnásobil
Občanům městské části Praha 8 je k dispozici Obvodní ředitelství Městské policie již devět let. V současnosti 
bezpečnost obyvatel chrání osmdesát strážníků, před léty přitom ředitelství začínalo  podle vrchního komisaře 
Josefa Skalky pouze s polovinou. 

Městská policie vede eviden-

ci jízdních kol, která má jejich 

majitele ochránit před krádeží, 

případně přispět k jejich nale-

zení. V současné době registru-

jí strážníci 483 bicyklů. Služba 

je bezplatná a dobrovolná, 

Městská policie vede evidenci 

od roku 1995. 

„Žádost o zanesení do evidence 

jízdních kol mohou zájemci podat 

na každém obvodním ředitelství 

městské policie. Své kolo by při-

tom měli mít s sebou. Strážníci na 

něj vylepí samolepku se znakem 

hlavního města Prahy a samolepící 

kovový štítek s evidenčním číslem. 

Majitel kola obdrží i evidenční prů-

kaz. O tom, že se nejedná o samo-

účelné opatření, svědčí fakt, že jen 

v posledních třech letech nahlásili 

Pražané odcizení nebo ztrátu více 

než osmnácti set kol,” uvedl prv-

ní náměstek primátora Rudolf 

Blažek.

Registrace kola v databázi Měst-

ské policie snižuje nebezpečí, že 

se bicykl svému majiteli ztratí. 

Z 39 kol zaregistrovaných v roce 

2007 ukradli zloději jen tři, z pět-

atřiceti bicyklů evidovaných za rok 

2008 zmizely čtyři.

„Kromě označení bicyklu štít-

kem s číslem obdrží majitel také 

evidenční průkaz jízdního kola 

a samolepku s nápisem Kolo je 

v evidenci Městské policie Praha,” 

vysvětlil ředitel pražské městské 

policie Vladimír Kotrouš.

  -jf-

Strážníci nabízejí bezplatnou ochranu jízdních kol 

Proti možnému odcizení kola se dá použít zámek i registrace

Výstroj strážníků se za poslední léta značně změnila

Foto: Jan Prokop
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Jistě se asi shodneme 

na tom, že každého z nás 

zajímá, jak to kde bude 

za pár let vypadat, jakým 

způsobem bude fungovat 

další výstavba, či doprava 

na městské části, či jest-

li a kde bude dost zeleně 

a parků. Bez znalosti o tom, jak a jakým způso-

bem se bude Praha 8 vyvíjet za deset – dvacet 

– třicet let, se přeci nedá rozhodovat o dnešních 

problémech. Bohužel, a to není jen problém naší 

městské části, na tvorbu a přípravu územních 

plánů se dlouhodobě naprosto rezignovalo. 

Několik posledních let se radnice nedokáže 

zmoci na nic jiného, než na schvalování projektů 

jiných organizací, zejména developerů. Případ-

ně na zamítání akcí na poslední chvíli, jako je 

například nešťastný záměr výstavby u Poliklini-

ky v Mazurské. V rámci rétoriky pana starosty 

Noska, který říká, že radnice tu je na vydávání 

občanek, se tak prakticky rezignuje na jakýkoliv 

územní rozvoj a nechává se tomu volný průběh. 

Proto radnice neovlivnila podobu Rohanského 

ostrova a zatím všichni jen čekají, jak toto úze-

mí bude vypadat. Radnice se prakticky nemoh-

la nijak vyjádřit k problematice tzv. Libeňských 

doků a úpravy stavby nad metrem Palmovka. 

Jediné, co se současnému vedení radnice jakž 

takž povedlo, je jedna psí louka a tzv. rekultivace 

vnitrobloků v Ládví, která se po nesouhlasných 

reakcích občanů změnila, a snad dopadne dobře.

Musím se zmínit o tzv. dopravě v klidu, tedy 

o parkování. Již několik let neřešený problém 

v Karlíně, dolní Libni a kolem metra Kobylisy 

a Ládví se zhoršuje rapidním způsobem. Zají-

mavé je, že vedení radnice, které tento problém 

dlouho neřešilo, se začalo touto záležitostí zabý-

vat až ve chvíli, kdy ČSSD rozjela úspěšnou akci 

Petice k parkovému na Praze 8. Přibývající podpi-

sy tak donutily vedení radnice jednat. Doufám, že 

naše aktivita tak bude alespoň k tomu, že to roz-

hýbá aktivitu těch současných mocných. Zároveň 

doufám, že se nenechají zlobovat svými kolegy 

z magistrátu, a systém parkování pro rezidenty 

bude lidštější než na ostatních městských čás-

tech, kde vznikly pouze další poplatky a poplatky 

pro občany. 

V novém územním plánu by se radnice měla 

zabývat především těmi místy na Praze 8, kde 

ještě rozhodovat můžeme  a nejsou defi nitivně 

zkažena zástavbou. Jedná se například o území 

za Bohnickou léčebnou nebo kolem Čimického 

lesa, případně kolem Ďáblického hřbitova. Zají-

mavá jsou však i další místa po celé Praze 8. Dle 

mého názoru je potřeba si napříč politickým spek-

trem říci, co a jak je dobré pro naši městskou část 

do budoucna. Tvorba územního plánu a územního 

rozvoje není věcí, která se udělá narychlo a ad 

hoc. Není věcí, která se nechá plynout s tím, že 

ono se to nějak samo vyřeší. Je potřeba se touto 

problematikou začít zcela vážně zabývat. 

Roman Petrus, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Územní rozvoj městské části je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by političtí představitelé radnice měli dělat. 
Bohužel se tak neděje na Praze 8. 

Bez znalosti budoucnosti se nedá dnes rozhodovat

Fórum

Jaké priority by měla radnice prosazovat v novém územním plánu?

Sídliště Bohnice 

Chceme zachovat stá-

vající stav zeleně, a to také 

změnou funkčních ploch 

tak, abychom zamezili 

pokračování urbanizace 

uvedené lokality, vedoucí 

v minulosti ke zhoršení 

životního komfortu občanů. Proto na bohnickém 

sídlišti požadujeme plošnou změnu všech funkč-

ních ploch ze stávajících všeobecně obytné, čistě 

obytné, všeobecně smíšené, na funkční plochy 

zeleň městská a krajinná, případně parky, histo-

rické zahrady a hřbitovy.

Dále v lokalitě ulic Cafourkova a V Nových 

Bohnicích prosazujeme změnu funkčního využi-

tí na funkční plochu garáže a parkoviště, a to 

z důvodu předpokládaného rozšíření ploch pro 

parkování.

Oblast pravého břehu Vltavy

V minulosti tam docházelo k pokusům narušit 

charakter daného území. Požadujeme důsledné 

respektování záplavového a rozlivového území 

a všech omezení z toho plynoucích, potlačení 

výstavby a zákaz veškerých stavebních aktivit, 

včetně vzniku skládek, návozů suti a podobně, 

na území ohraničeném zátopovou  čarou stoleté 

vody, tj. pruhu zeleně podél břehu, pod silnicí 

ulice V Zámcích směrem k Vltavě.

Sídliště Ďáblice (Kobylisy)

Radnice by ráda umožnila výstavbu parkova-

cího domu, a to v lokalitě ulic Frýdlantská, Sebu-

zínská, Ďáblická.

Libeň

Požadujeme zakomponování „Dopravně urba-

nistické studie území Libeňské spojky” a souvi-

sejícího území jako závazného podkladu a sou-

část nového územního plánu. Vedení radnice 

navrhuje vypracovat ověřovací studie Pobřežní 

IV – severní větev (obchvat). Obsahem takové 

studie musí být konečná organizace dopravy 

v lokalitě, řešení dopravy v klidu, urbanizace 

uličního prostoru, včetně případných vyvola-

ných stavebních úprav komunikací, veřejného 

osvětlení a městského mobiliáře. Zejména se 

jedná o prostor ulice Sokolovská v úseku Šváb-

ky – Palmovka – Balabenka, který by měl získat  

po převedení tranzitní automobilové dopravy na 

severní a jižní obchvat charakter městské třídy 

s nezbytnou vozidlovou obslužnou dopravou, 

s vyšším podílem dopravy v klidu, se zvýrazně-

ním pěší, případně cyklistické dopravy. 

Vedení Prahy 8 by také rádo vyřešilo doprav-

ní situaci v ulici V Holešovičkách, kde navrhuje 

svést dopravu do samostatné tunelové trasy, 

což by výrazně snížilo negativní dopady do při-

lehlé zástavby. Chtěl bych podotknout, že přání 

městských částí jsou v podstatě doporučeními, 

kterými se magistrát hlavního města při svém 

defi nitivním rozhodnutí nemusí řídit. 

Karlín

Všeobecně obytnou plochu na části pozem-

ku nacházejícího se v části za protipovodňovým 

opatřením ve směru k obytné zástavbě (Rohan-

ské nábřeží) navrhujeme změnit na funkční 

plochu veřejné vybavení, za účelem ponechání 

rezervy určené pro školství.

Rada MČ Praha 8 na konci loňského roku 

vydala nesouhlasné závazné stanovisko ke „Kon-

ceptu Územního plánu sídelního útvaru Hlavního 

města Prahy”, respektive k jeho části týkající se 

k. ú. Nové Město, Čimice, Bohnice, Troja, Koby-

lisy, Střížkov, Libeň a Karlín v Praze 8.

Josef Nosek, starosta MČ Praha 8 za ODS

Jak bude naše městská část vypadat za pár let?
Městská část Praha 8 se v rámci tvorby územního plánu snaží reagovat nejen na podněty investorů, ale musí 
myslet i na budoucnost obce. A to tak, aby i za desítky let byla pěkným místem k bydlení. I z toho vychází 
několik následujících návrhů změn územního plánu, které radnice předkládá pražskému magistrátu.
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Fórum

Bohužel musím konsta-

tovat, že politické zadání 

nového plánu není dob-

ré. Cílem jeho tvůrců je 

v porovnání se současným 

stavem pracovat s hrub-

ším měřítkem, snížit 

množství kategorií upra-

vujících využití území a významně rozšířit jejich 

defi nice. Pokud dnes chcete např. postavit v par-

ku podzemní parkoviště, musíte nejprve požádat 

o změnu územního plánu, která je veřejně pro-

jednávaná v zastupitelstvu. Nový plán přesouvá 

rozhodování mimo dohled veřejnosti a zvyšuje 

tak riziko korupce. Mým prvním požadavkem je 

návrat k podrobnějšímu členění ploch a zúžení 

defi nic přijatelného využití pozemků. 

Územní plán by měl důsledně chránit ta 

místa, která jsou nejzranitelnější – parky, pole 

a zelené plochy mezi domy. Pro ochranu orné 

půdy lze například využít projektu magistrátu 

na výsadbu nových lesů, tzv. zeleného pásu. 

Přeměna prašných polí na území Prahy 8 na 

nové lesoparky by se mohla stát protiváhou 

k masivnímu zastavování volné krajiny, které-

ho jsme svědky dnes. Také Rohanský a Libeň-

ský ostrov, park pod Libeňským plynojemem 

a další zanedbaná místa by měla být určena 

především pro zeleň a oddech občanů. V nepo-

slední řadě by měla být zachována většina 

zahrádkářských kolonií, které, pokud funguje 

jejich samospráva, dotvářejí kolorit našeho 

města.

Nejzávažnějším problémem města je auto-

mobilová doprava. Současný i nový územní 

plán počítají se zvyšováním kapacity silnic. 

V tom vidím problém. V dnešní době si bazaro-

vé auto může dovolit prakticky kdokoliv a blíží 

se moment, kdy motorová vozidla město zcela 

ucpou. Miliardové investice do okruhů a tune-

lů způsobí jediné – kolaps odsunou o několik 

málo let. V novém územním plánu by před auty 

měla dostat přednost veřejná doprava, v Pra-

ze 8 zejména tramvaj do Bohnic, tramvajový 

most do Podbaby a vlakové zastávky Karlín 

a U Kříže. V oblasti silniční dopravy by měl být 

přehodnocen projekt Městského okruhu tak, 

aby svému okolí neškodil víc, než současný 

stav a aby dokázal vyřešit tragický dluh minu-

losti – ulici V Holešovičkách. Územní plán by 

měl počítat s alternativním dopravním řešením 

pro případ, že na vládní úrovni dojde ke změně 

trasy vnějšího silničního obchvatu Prahy z jižní 

na severní variantu.

Věřím, že stále je prostor k dohodě. Dou-

fám, že vedení magistrátu zahájí skutečný dia-

log s Pražany o podobě nového územního plá-

nu. Důvod je prostý – žijeme v tomto městě, 

zajímá nás, v jaké podobě jej předáme svým 

potomkům, a proto máme právo budoucnost 

Prahy aktivně ovlivňovat.

Petr Vilgus, 

zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Územní plán: dnes vytváříme Prahu roku 2020
Územní plán je z hlediska rozvoje Prahy nejdůležitější vyhláškou. Tato barvami a čárami pokrytá mapa na mnoho 
let dopředu určuje, jaké využití má mít každý pozemek. Jestli oblíbený park zůstane parkem, na jakém místě vyros-
te obytný dům, nákupní centrum či silnice. Každý občan, kterému leží na srdci budoucnost jeho bydliště, by měl 
sledovat dění okolo změn starého a přípravy nového územního plánu. Pouze bystré oči a tlak ze strany zastupitelů 
městských částí a občanů dokážou přesvědčit magistrát, aby budoucí územní plán respektoval zájmy Pražanů.

Při tvorbě územního 

plánu si každý musí uvě-

domit, že se jedná o celé 

město. To je podle mého 

názoru hlavní důvod 

k tomu, že řešení územní-

ho plánu musí v maximál-

ní možné míře splňovat 

požadavky všech občanů.

Územní plán je velké množství dokumentů 

a map. Nejpřehledněji je územní plán vyjádřen 

mapou, na které je barevně vyznačeno, jakou 

funkci mají jednotlivé části města plnit. Když se 

podívám na mapu Prahy 8 složenou z leteckých 

snímků, tak jsou na ní vidět základní problémy 

rozvoje území Prahy 8:

- neexistuje dopravní spojení ze západu na 

východ

- zelené plochy jsou na ústupu

- automobily není kde zaparkovat

- čas dopravních stupňů 4 a 5 se na Praze 8 

neustále prodlužuje

- okrajové části jsou odkázány pouze na auto-

busovou dopravu

- neexistují plochy, které jsou připraveny pro 

větší výstavbu.

Nadpis článku „Jaké priority by měla radnice 

Prahy 8 prosazovat v novém územním plánu 

Prahy?” bych trochu poopravil na „Jaké priority 

by měla Praha 8 prosazovat v novém územním 

plánu Prahy?”, protože by měli všichni obyvate-

lé táhnout za jeden provaz.

Jaké priority by to měly být? Neexistuje 

dopravní spojení ze západu na východ, takže 

prioritou by mělo být rozhodnutí o trase silnič-

ního okruhu a z toho plynoucí podoba územního 

plánu v podobě ploch zeleně a ploch zástavby, 

které by co nejvíce zabránily negativním vlivům 

na obyvatele Čimic a Dolních Chaber. Protože 

již na Praze 8 něco pamatuji, tak k silničnímu 

okruhu jednu poznámku. Každá z uvažovaných 

variant, medializovaných či jen na prknech 

projektantů, vedení trasy okruhu se dotýkala 

nějakého přírodního, archeologického, obydle-

ného území a neznám ideální variantu. Zele-

né plochy jsou na ústupu, takže prioritou by 

měla být ochrana stávajících zelených ploch. 

V návrhu územního plánu to znamená nepři-

pustit, pokud to jen půjde, změnu zelené barvy 

(v územním plánu zelená značí plochy určené 

jako zeleň) na nějakou jinou barvu. Automobily 

není kde zaparkovat, takže prioritou by měla 

být výstavba podzemních garáží, parkovacích 

domů a podobných staveb. Čas dopravních 

stupňů 4 a 5 se na Praze 8 neustále prodlužuje, 

takže prioritou by mělo být zachování v územ-

ním plánu již navržených dopravních staveb 

a jejich doplnění o další. Například navrhovaný 

tunel pod ulicí V Holešovičkách. Po realizaci sil-

ničního okruhu propojení Prahy 8 a Prahy 6 na 

úrovni Suchdola. Okrajové části jsou odkázány 

pouze na autobusovou dopravu, takže prioritou 

by měl být rozvoj kolejové dopravy v okrajo-

vých částech. Například tramvajová trať do 

Bohnic a Čimic a její případný rozvoj do Dolních 

Chaber a na Prahu 6. Neexistují plochy, které 

jsou připraveny pro větší výstavbu, takže pri-

oritou by mělo být vytipování území vhodných 

pro výstavbu.

Každý z nás má priority trochu jiné. Jsem pře-

svědčen, že každý máme na Praze 8 domov.

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

Mezi priority patří spojení ze západu na východ
V současné době je zpracováván nový územní plán Prahy. Dokument, který na řadu let ovlivní rozvoj města. 
Tvorba nového územního plánu má řadu etap a již od samého začátku musíme být aktivní. Nejen městská část, 
ale i jednotliví občané, zájmové organizace, občanská sdružení atd. 
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem senio-
rům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bez-
platná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička inter-
netu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně nebo telefonicky 
u paní Tatouškové, vedoucí CAPu (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS Bure-
šova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Speciální nabídka

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP – červen 2009

PONDĚLÍ

 9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů 
  (vede paní Svobodová)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10 – 12 Školička PC a internetu pro pokročilé 
  (s paní Paulusovou)
12 – 16 Přístup na internet

ÚTERÝ
 8 – 10 Psychologická poradna 
  (vede paní ředitelka PhDr. Holá)
 9 – 10 Angličtina konverzační metodou 
  pro začátečníky (s panem Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Angličtina konverzační metodou pro 
  pokročilé (s panem Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka PhDr. Holá)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
  a pokročilí (vede pan Ing. Mrkvička)
11 – 12 Psychologická poradna
  (vede paní ředitelka PhDr. Holá)
12 – 14 Přístup na internet 
14 – 16 Školička PC a internetu – začátečníci 
  a mírně pokročilí (vede sl. Nechutná) 
14 – 16 Taneční terapie (s paní Šamšovou) 

STŘEDA
 9 – 10 Trénink paměti I. (s ergoterapeutkou, pí. Novotná)
10 – 11 Trénink paměti II. (s ergoterapeutkou, pí. Novotná)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
10 – 11 Moderní tanec pro moderního seniora/
  seniorku – pohybem k úsměvu a příjemnému 
  pocitu aneb nebojte se pohybu (součástí jsou
  i cviky ze starých osvědčených medicín – z jógy,
  taoismu, vede pí. Kovařínská) 
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
12 – 14 Přístup na internet
14 – 16 Školička PC a internetu – začátečníci
  (vede paní PhDr. Tomková) 
13 – 15 Klub společenských her (s ergoterapeutkou,
  pí. Novotná)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (pí. Novotná)

ČTVRTEK

 8 – 12 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
12 – 14 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
  a pokročilí (s paní Vávrovou) 
14 – 16 Přístup na internet 

PÁTEK
 9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů 
  (vede paní Svobodová)
  9 – 12 Přístup na internet

Na školičku internetu, jazyky a posilování paměti je 
nutné se předem objednat. 
Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

Prázdninový provoz
V měsíci červenci a srpnu bude probíhat školička 
internetu pouze ve středu, vždy od 9.00 – 15.00 se 
slečnou Mrázkovou a ve čtvrtek, od 14.30 – 17.00 
s pí. Smitkovou.
Úterní výuka anglického jazyka bude pouze v měsíci 
červenci, dále od září. 
Ostatní dle pravidelného programu. Pro upřesnění 
programu volejte na výše uvedené tel. číslo.

19. 6. od 9. 30 

– Drátkování  - vede paní Vávrová, materiál je zajiš-

těný

23. 6. 

– Dojít si pro zdravé stáří (NORDIC WALK) – procház-

ka Drahaňským a Čimickým údolím 

- sraz před budovou DPS, Burešova 1151/12 ve 13.00 hod

- vede pí. Šoutová, pro fyzicky zdatnější, pití s sebou

- pro bližší informace a rezervaci volejte na tel. č. 283 881 

848, hůlky je možné    

zapůjčit si v CAPu, 1. patro (půjčení oproti vratné záloze 

200,- Kč)
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Zdravotní a sociální péče

16. 6. ÚTERÝ

Babinec

Cesta po Ukrajině 

-promítání a vyprávění, Alexandra Boušová, ve 13.00 hod.

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.

18. 6. ČTVRTEK

Divadlo Metro

„Dostanu tě na jahody”

Veřejná generálka. Začátek představení v 11.00 hod.

Cena vstupenky je 75 Kč.

Prodej: pondělí, středa od 9.00 do 14.00 hod., paní Hubená.

Omezený počet vstupenek.

23. 6. ÚTERÝ

Výtvarná dílna 12.30 – 16.00 hod.

Drátování - práce se spirálou

Pomůcky: štípací kleště. Pod vedením Alexandry Boušové.

Vstupné: 20 Kč.

24. 6. STŘEDA 

Výlet - Hrusice - Ladův kraj

Sraz: v 9.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontá-

ny. Pod vedením paní Hubené. Nutno předem přihlásit do 22. 

června na tel.: 286 88 36 76.

ANGLIČTINA

Konverzace pro mírně pokročilé

Lektor: Jarmila Tichá.

Každé pondělí od 9.30 do 11.00 hod.

2. pololetí od září 2009

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 2009

8. 7. ÚTERÝ

Babinec, Společenské hry, ve 13.00 hod.

Gerontologické centrum,Šimůnkova 1 600, Praha 8.

14. 7. ÚTERÝ

Vycházka, Letecké muzeum Kbely

Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány. 

Pod vedením paní Hubené.

PETANQUE

Pondělky:

13. 7., 20. 7., 27. 7. vždy ve 13.00 hod. na zahradě 

Gerontologického centra, Šimůnkova 1 600.

Kontakt: 
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, tel.: 286 
88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 777 64 50 40, paní Hubená, 
tel.: 737 35 39 42, spojení: bus 136 st. Šimůnkova.

Burza seniorů - ČERVEN 200925. 6 . od 10. 00 
– Čtvrteční tvořivá dílnička s paní místostarostkou 
Ludkovou

30. 6. 
- Dojít si pro zdravé stáří (NORDIC WALK) – procház-
ka Ďáblickým hájem, cca 3 km
- sraz před budovou DPS, Burešova 1151/12 v 9. 30  hod
vede pí. Šoutová
- pro bližší informace a rezervaci volejte na tel. č. 283 881 
848, hůlky je možné zapůjčit si v CAPu, 1. patro (půjčení 
oproti vratné záloze 200,- Kč)

6. 7. od 14. 00
– Paměťové náramky z drátků a korálků – tvoření 
s paní Urbanovou
- materiál je zajištěný

20. 7. od 13. 00 
– Přednáška na téma: Inkontinence a jak na ni 
- přednášku vede pí. Pavlíčková ze spol. Hartman Rico

Připravujeme na ČERVENEC

Pozvánka na zájezd pro seniory

Jeseníky - Rejvíz
Fakultativní výlety a procházky do okolí (dle vlastního výběru):
Jeseník - prohlídka města a lázní Priessnitz; Zlaté Hory - prohlídka 
městečka a muzea, zlatonosné mlýny; Karlova Studánka - prohlíd-
ka lázeňského městečka a výstup na Praděd (v případě příznivého 
počasí); Mechová jezírka; rozhledny Zlatý Chlum a Biskupská kupa; 
zříceniny hradů Edelštejn, Leuchtenštejn a Kobrštejn.
Něco navíc: celotýdenní turnaj ve hře petanque, táborák s opéká-
ním (v případě příznivého počasí), možnost houbaření.

Ubytování: horské chaty Orlí vrch a Rula (chaty jsou od sebe 
vzdáleny cca. 200m )
• 2, 3 a 4lůžkové pokoje (u 2-lůžkových pokojů mají 
 přednost manželské páry) 
• pokoje jsou s vlastním příslušenstvím
• snídaně a večeře se podává vždy na chatě Orlí vrch, 
 na chatě Rula je k dispozici kuchyňka
Datum a hodina odjezdu: sobota 5. září 2009 v 8.00 hod.
Datum a hodina návratu: sobota 12. září 2009 v cca. 19.00 
hod.
Místo odjezdu:  Metro C-Ládví 
Poplatek: 4 300,- Kč na osobu
(v ceně je doprava busem, fakultativní výlety busem, 7x ubytová-
ní, 7x polopenze, odborný program a úrazové pojištění osob). Cena 
nezahrnuje vstupné do objektů. Zájezd se uskuteční při minimálním 
počtu 30 osob. Změna programu vyhrazena. 
Co s sebou: 
vhodnou pohodlnou obuv na procházky, oblečení pro případ deště, 
léky, ručník a dobrou náladu (není podmínkou, zařídíme na místě)

Tuto částku uhraďte, prosím, hotově či složenkou nejpozději 
2 týdny před odjezdem na adrese GEMA 

(úřední dny PONDĚLÍ a STŘEDA 9-16 hod.)
Objednávky zasílejte, prosím, na adresu: 
GEMA, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 

nebo na tel.: 286 883 676, 283 880 346, mobil 606 151 987
nebo na e-mail: lucie.forstova@gerontocentrum.cz
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KAKTUSY A SUKULENTY ´09
denně do 28. 6. /9 – 19 h
Venkovní expozice Areál SEVER
Na druhém ročníků můžete obdivovat 
rozkvetlou expozici zimuvzdorných 
kaktusů zvanou Mexiko doplněnou 
tematickými fotografi emi Pavla Štichy. 
Vystaveny jsou exponáty z nejlepších 
českých a moravských sbírek 
i sousedního Slovenska

Dětský kaktusový víkend
20. – 21. 6./ 10 – 19 h
Venkovní expozice Areál SEVER
Pracovní listy seznamující zábavnou 
formou s kaktusy a sukulenty/
komentované prohlídky výstavy 
pro dětské návštěvníky/ divadelní 
představení/origami/

SCULPTURA NATURA
10. 6. – 30. 9. 2009
denně 9 – 19 h/přírodní areál 
botanické zahrady
Zahrada již podruhé poskytuje 
prostor mladým umělcům z Ateliéru 
Socha II na VŠUP. A opět nevznikla 
monotematická expozice, ale složitý 
samorost

Inspirace zahradou
4.7. - 31.8.
denně 9 – 19 h/venkovní expozice 
Areál JIH
Po celé prázdniny se můžete 
inspirovat, jak vyšperkovat vlastní 
zahradu. V proutěných, dřevěných, 
keramických i kamenných 
nádobách, korytech a neckách 
našlo svůj domov přes 300 druhů 
a kultivarů rostlin, které naši zkušení 
zahradníci a aranžéři seskládali do 
podivuhodných a inspirativních kreací. 
Součástí expozic se, kromě jiného, 
stanou i keramické koule výtvarníka 
Sváti Vaněčka

Botanická zahrada hl. m.Prahy, 
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja, 

www.botanicka.cz

Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Aktivita - předpoklad kvality 
a prodloužení věku starších

Jako pravidelný čtenář měsíčníku Městské 

části Praha 8 Osmička se dozvídám informace 

o všech důležitých událostech v našem obvodě. 

Zaujal mne mimo jiné i nadstandardní přístup 

radnice Prahy 8 k problematice seniorů, což 

není pro mnohé městské části samozřejmostí, 

o venkovských aglomeracích nemluvě. Je kruté, 

že na rozdíl od některých vyspělých zemí naše 

společnost odsouvá v souvislosti se stárnutím 

populace komplexní řešení problematiky seniorů 

do pozadí, což vnímám jako stávající důchodce 

negativně.

Je příjemné vědět, že Městské části Praha 

8 není lhostejný osud seniorů, žijících v tomto 

obvodu, že si je vědoma toho, že kvalita jejich 

života mimo jiné spočívá i v rozvíjení a pro-

hlubování duševní, zájmové a fyzické činnosti. 

Svědčí o tom i činnost gerontologického centra 

v Šimůnkově ulici, ale i centra aktivních progra-

mů pro seniory v Burešově ulici, kde nabízejí 

kromě jiného celou škálu programů pro seniory.

Chtěla bych tímto pro případné zájemce 

doporučit vzdělávací kursy Senior university při 

Střední odborné škole sociální Praha 8 Bohnice, 

Hnězdenská 549, kde ředitelka školy Zdenka 

Fialová příkladně organizovala výuku a zajišťo-

vala špičkové lektory z FFUK, VŠO a dalších, 

včetně několika velice zajímavých exkurzí. 

Téma Praha jak ji neznáte bylo přínosné 

a obohatilo naše vědomosti. Těším se na další 

ročník, který se bude konat v termínu únor až 

duben příštího roku.              Blanka Žatečková

Dojít si pro zdravé stáří je 

nový projekt cílený na seniory 

Prahy 8. Projekt je realizován 

v Centru aktivizačních progra-

mů pro seniory (CAP), které 

vzniklo pod patronátem mís-

tostarostky Vladimíry Ludko-

vé. Díky její snaze se daří do 

nabídky CAP zařazovat nové, 

pro seniory bezplatné a vel-

mi atraktivní programy – jako 

například projekt Dojít si pro 

zdravé stáří. Projekt může fun-

govat díky daru 20 párů holí 

na nordic walk. Radnice se 

zabývá otázkou kvality živo-

ta ve stáří. V Praze 8 proto 

neplatí, že  život seniorů je vnímán jako méně 

důležitý, jako tomu bohužel bývá na úrovni celé 

společnosti. 

Projekt představuje velmi efektivní formu 

pohybu výbornou pro každý věk a zejména pak 

pro starší osoby, které se z různých důvodů 

vzdají pohybových aktivit. A tím pro ně začíná 

kolotoč zdravotních problémů a cest k lékařům. 

Stáří však může být zdravé a dojít si pro něj 

můžeme i díky severské chůzi. K jejímu provo-

zování stačí jen speciální hole., jejichž správ-

ným zapojením se probouzí snad všechny svaly 

v těle a je posilována celková kondice.

Realizace projektu započala v pátek 8. květ-

na, kdy se sešla první patnáctka odvážných. 

Nejstarší účastnici bylo 90 let! Místostarostka 

Ludková představila dvě možnosti projektu: 

lekce s profesionálním vedením a pak možnost 

hole si v CAP půjčovat. Využití holí však bude 

mnohem širší, neboť první řízené lekce se účast-

nila i dobrovolnice CAP, která se seniory plánu-

je mnoho zajímavých výletů s využitím nordic 

walk. První výlety jsou již v červnu a informace 

o nich naleznete na plakátku v Osmičce a dále 

na telefonním čísle 283 881 848 – paní Tatouš-

ková z CAP.  -vk-

Jedinečný pohybový projekt 
pro seniory Prahy 8
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Příspěvek na péči je určován na základě šet-

ření sociálního pracovníka a posouzení zdravot-

ního stavu lékaři posudkové komise Úřadu prá-

ce. Aktuální lékařská vyjádření od ošetřujících 

lékařů žadatelů si posudková komise vyžádá 

sama, k žádosti o příspěvek na péči není žádná 

lékařská zpráva potřeba. 

Může být přiznán první nebo až čtvrtý stu-

peň tohoto příspěvku, záleží na míře závislosti 

žadatele na pomoci druhé osoby. První stupeň 

příspěvku na péči je ve výši 2000 korun, dru-

hý stupeň 4000 korun, třetí stupeň 8000 korun 

a poslední čtvrtý stupeň 11 tisíc korun. 

Příspěvek na péči je určen k fi nancování 

služeb, které příjemce z hlediska svého zdra-

votního stavu potřebuje mít zajištěné, aby mohl 

spokojeně a plnohodnotně žít v rámci možnos-

tí svým dosavadním životem. Cílem příspěvku 

je, aby příjemce mohl s pomocí těchto služeb 

zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Z pří-

spěvku si může zaplatit např. osobního asis-

tenta, který příjemci může pomoci při hygieně, 

oblékání, doprovází ho na úřady, k lékaři apod. 

nebo třeba pečovatelskou službu pro donášku 

obědů, nákupů a zajištění úklidu. Příjemce pří-

spěvku na péči může mít tyto služby zajištěné 

i rodinou – i v tomto případě je fi nancuje ze 

svého příspěvku. Důležité je, aby bylo hrazení 

těchto služeb průkazné a dalo se ověřit, protože 

správné využívání příspěvku na péči kontrolu-

jí sociální pracovníci z úřadů městských částí. 

Pokud se zjistí, že je s příspěvkem nesprávně 

nakládáno, příspěvek neplní svůj účel nebo ho 

příjemce nevyužívá, v rámci správního řízení 

může být příspěvek i odebrán. 

O příspěvek na péči lze požádat prostřednic-

tvím formuláře (k vyzvednutí na úřadech měst-

ských částí) a ten pak žadatel odnese osobně 

nebo zašle poštou na úřad městské části (soci-

ální odbor) v místě svého trvalého bydliště.  

Poté ho navštíví sociální pracovník z městské-

ho úřadu a provede sociální šetření. Cílem této 

návštěvy je objektivně zjistit, do jaké míry je 

žadatel závislý na pomoci druhých, jaké úko-

ny zvládne s dopomocí nebo nezvládne vůbec 

(například vaření, provádění hygieny, oblékání 

apod.). Sociální pracovník také zjišťuje, jak se 

žadatel orientuje v čase, v místě (třeba bydliš-

tě) a prostoru (například doma v bytě).

Příjemci prvního až třetího stupně mohou, 

obvykle na doporučení ošetřujícího lékaře na 

základě dlouhodobé změny zdravotního stavu, 

požádat o zvýšení příspěvku na péči. K tomu-

to účelu příjemci vyplňují stejný formulář jako 

před přiznáním příspěvku a průběh posuzová-

ní a rozhodování o zvýšení příspěvku je také 

totožný jako v případě první žádosti.         -mk-

Příspěvek na péči k fi nancování služeb
Ze zkušeností pracovníků Gerontologického centra vyplývá, že informací o příspěvku na péči není stále dosta-
tek. Stává se, že někteří příjemci příspěvek chápou jako „přilepšení” ke svému příjmu. Proto jsme se rozhodli 
napsat a vysvětlit, k čemu příspěvek slouží, kde o něj požádat a jaká je jeho klasifi kace.

Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Nechte si vyšetřit kožní znaménka před dovolenou
Vlivem klimatických změn a zvýšené expozice ultrafi alového záření dramaticky roste výskyt melanomů. Mela-
nom je zhoubný nádor pocházející z pigmentových buněk a patřící k nejagresivnějším formám rakoviny. Ročně 
je diagnostikováno asi 1500 případů, přičemž jedna pětina z nich na toto onemocnění umírá. Předpokladem 
úspěšné léčby  je včasná diagnóza.

Na vznik melanomu se podílí několik fakto-

rů: Množství znamének, fototyp kůže, genetika 

a sluneční záření. Pokud máte na pokožce vět-

ší množství znamének, je riziko výskytu vyšší. 

Pokud máte světlý typ kůže, který je náchylný 

k začervenání a spálení při vystavení sluneč-

nímu záření, je taktéž riziko vyšší. Pokud se  

onemocnění vyskytlo v rodině, je riziko vzniku 

vyšší o šest až osm procent. Pokud máte rádi 

sluníčko, při práci na slunci se svlékáte, nebo 

jezdíte na dovolenou k moři, opět patříte k rizi-

kovější skupině. 

Co dělat v případě podezření ?

Pokud máte podezření, nebo chcete mít 

jenom jistotu, že Vám nic nehrozí, navštiv-

te svého dermatologa. Dermatolog prohlédne 

všechna vaše znaménka a kožní útvary , posou-

dí typ vaší pleti a doporučí bezpečnou ochranu. 

Vyšetření se provádí speciálním přístrojem - 

dermatoskopem, který znaménko  zvětší a pod-

le jeho tvaru, barvy a stupně nepravidelnosti 

stanoví míru rizika. V případě podezření Vám 

lékař navrhne jeho odstranění a mikroskopic-

ké vyšetření. Tomuto vyšetření se říká histo-

logie, kdy je odstraněné znaménko rozřezáno 

na drobné plátky a vyšetřeno speciálním mik-

roskopem. Toto vyšetření se provádí ve speci-

álních laboratořích a na jeho základě se určí, 

zda se jedná o melanom, nebo o jaké změny 

znaménka se jedná. I v případě, že se nejhor-

ší varianta nepotvrdí, je možné, že laboratoř 

objeví potenciální riziko, které by se mohlo za 

určitých okolností zvrhnout do melanomu.

Vyšetření dermatologem je rychlé a bezbo-

lestné. V případě chirurgického odstranění zna-

ménka se jedná o ambulantní zákrok v lokálním 

umrtvení, takže ani v této fázi to nebude bolet.

Toto vyšetření i případné chirurgické odstra-

nění podezřelého znaménka by mělo být  hra-

zené ze zdravotního pojištění. Celé léto vám 

toto vyšetření poskytnou například v Sanatoriu 

Achillea v Čimicích. Mají tam potřebné vybavení 

a pracují každý den od rána od sedmi hodin do 

večera do dvaceti hodin. Můžete zavolat na 233 

553 758. Užijte si radost ze sluníčka s pocitem, 

že jste nic nezanedbali. -jf-
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Kultura

„Je moc dobře, že se Praha 8 

a pan starosta Nosek starají takto 

dobře o pejsky a připravili tak hez-

ký a zajímavý Psí den. Pokud mi to 

čas dovolí, velmi rád se role před-

sedy poroty ujmu také v příštím 

roce,” řekl Srstka.

Doprovodný program Psího dne 

letos premiérově obohatilo Stře-

disko výcviku vodících psů, které 

umožnilo návštěvníkům absolvo-

vat s černými brýlemi překážkovou 

dráhu za asistence vodícího psa. 

Tradičně nechyběla ukázka práce 

psovodů Městské policie hlavní-

ho města Prahy nebo poskytnutí 

první pomoci v podání Veterinární 

záchranné služby Pet Medic.

Hlavní ceny pro nejlepší tro-

jici pejsků v každé ze šesti kate-

gorií věnovala společnost Almika 

s. r. o., která představila psí krmivo 

Royal Canin. Řada soutěžících se 

i letos vzdala granulí a psích dob-

rot, a to ve prospěch soukromého 

psího útulku v Modřanech. Najdete 

ho v zahrádkářské kolonii v Komo-

řanech, založen byl v roce 1993 

a ročně si tu nového páníčka na-

jde přes 300 psů většinou menších 

plemen.

Poděkování za pomoc při orga-

nizování IV. ročníku Psího dne pat-

ří kromě Almiky také Veterinární 

záchranné službě Pet Medic, kte-

rá po celou dobu akce plnila roli 

veterinárního dozoru, který je pro 

podobné akce nutností. -pb-

Ohlédnutí za IV. ročníkem Psího dne
Stovky lidí zavítaly v sobotu 19. května na libeňskou psí louku, kde proběhl již počtvrté Psí den organizovaný 
odborem kultury ÚMČ Praha 8. Role předsedy poroty v soutěži o Osmičkového voříška se po fotografu Janu 
Saudkovi s chutí ujal milovník pejsků všech ras a velikostí Zdeněk Srstka. V porotě usedl po boku starosty Pra-
hy 8 Josefa Noska nebo jeho zástupkyně Vladimíry Ludkové.

1. kategorie do 2 let
1. Magdalena Nejedlová Tesina
2. Lucie Markvartová Lola
3. Lukáš Chytrý Dingo
 
2. kategorie do 4 let
1. Alžběta Šorfová Barnabáš
2. Miroslav Knap Milan
3. Jana Mikulová Ája

3. kategorie do 5 let
1. Vladimír Kostka Sára
2. Ivana Kudlíková Barbucha
3. Jakub Lendvay Viky
 
4. kategorie do 8 let
1. Kateřina Škrdová Sendy
2. Andrea Janderová Čárlí
3. Kateřina Klapková Betty

5. kategorie do 11 let
1. Bohumil Vaverka Kessy
2. Ila Borčová Flek
3. Michaela Spoustová Regon
 
6. kategorie 11 a více let
1. Stefan Pavlovič Rocky
2. Eva Treschelová Boníček
3. Iveta Janulová Tom
 
Nejmladší pejsek
Adéla Míková Bruno 6 měsíců
 
Nejstarší pejsek
Michaela Spoustová Pikolka 17 let a 2 měsíce
 
Cena za šikovnost
Bohumil Vaverka Kessy 8 let

Foto: Jan Prokop

Foto: Jan Prokop

Foto: Jan Prokop
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Venkovní prostory a hřiště Sale-

siánského domu v Kobylisích se 

16. května staly středem podiv-

ného hemžení lidí. Všude byly 

k vidění černé uniformy speciál-

ních pořádkových jednotek, pří-

mo na dvoře stála policejní vozi-

dla. Nešlo o žádnou neohlášenou 

demonstraci, ale o součást aktivit, 

které pro děti i dospělé připravilo 

Salesiánské hnutí mládeže – Klub 

Praha 8 – Kobylisy v rámci spojené 

oslavy Dne rodin a Dětského dne. 

Protože snad všechny děti milu-

jí zvířata, byla další část progra-

mu věnována bližšímu seznámení 

s různými exotickými i méně exo-

tickými zvířaty.

Salesiánské středisko mládeže, 

které zajišťuje pro děti a mládež 

provoz Oratoře, nízkoprahového 

klubu Vrtule a horolezecké stěny, 

připravilo pro děti disciplínu doslo-

va krkolomnou – lanovou horole-

zeckou dráhu vysoko v korunách 

stromů. Malí i větší „opičáci” si 

mohli vyzkoušet svou obratnost 

a smysl pro rovnováhu v lanoví 

nad zemí jako v pravém „Monkey-

parku”. Při závěrečném sjezdu po 

laně v závěsu adrenalin stoupal 

a srdce přihlížejících maminek se 

zastavovala hrůzou. 

Ve čtvrtek 28. května měl pro-

běhnout na louce u studánky pra-

videlný Dětský den Sokola Libeň 

pořádaný ve spolupráci s MČ Praha 

8. Celodenní deštivé počasí donu-

tilo organizátory k přesunu soutěží 

a zábavy do nedaleké libeňské 

Sokolovny, kde si svůj den desítky 

dětí i tak náramně užily.

Mezinárodní den dětí je v kalen-

dáři vždy první červnový den, na 

který naplánovaly společný Den 

dětí s podtitulem Vzhůru na palubu 

odbor kultury Městské části Praha 

8 a Dům dětí a mládeže Praha 8. 

Za slunečného počasí se v průbě-

hu pondělního dopoledne před Kul-

turním domem Krakov v Bohnicích 

prostřídaly stovky dětí z mateř-

ských i základních škol z Prahy 8. 

Připraveno bylo deset stanovišť, 

u kterých děti plnily různé pirátské 

a námořnické úkoly, nechyběla 

obří nafukovací skákací loď a jako 

překvapení připravili organizátoři 

Pirátskou pohádku v podání Diva-

délka Mrak.                   -pb, vm-

Trojice dětských dnů - soutěže, zvířata i piráti

Prázdninová přestávka čeká pravidelný a oblíbený cyklus besed se zajímavými lidmi „Setkání třetího věku”, které probíhá pod záštitou zástup-

kyně starosty MČ Praha 8 pravidelně každé poslední úterý v měsíci v prostorách Církve československé husitské ve Vítkově ulici v Karlíně. Hos-

tem květnového setkání, organizovaného spolu s obecně prospěšnou společností Živá paměť, byla obyvatelka Prahy 8 Emma Šternová, která 

prošla koncentračními tábory Osvětim a Buchenwald. O měsíc dříve bylo setkání věnované sportu v seniorském věku, o kterém živě vyprávěli 

aktivní seniorští plavci z Prahy 8 Marie Feiferová a Jaroslav Liška.

Děti se v Kobylisích mohly seznámit i se sovou pálenou
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„Příchod do Prahy 8 znamenal 

kvantitativní i kvalitativní zlom 

v rozvoji střední a posléze též 

vysoké školy. Do dlouhodobého 

pronájmu školy získaly nejprve 

dvě třetiny a poději celou budo-

vu, kde po roce 1989 byla část 

pedagogické fakulty UK a odbor-

né učiliště. Náš příchod do budovy 

znamenal její totální vnitřní pře-

stavbu a modernizaci,” zavzpomí-

nal jednatel školy Miroslav Čertík. 

V prostorách školy jsou moderní 

klimatizované posluchárny, gast-

ronomické laboratoře a speciali-

zované učebny. „Investovali jsme 

nemalé fi nanční prostředky. Přálo 

nám i štěstí - získaná budova svým 

prostorovým uspořádáním velmi 

vyhovuje potřebám hotelové ško-

ly. Šťastná je pro nás i lokalita, kde 

škola působí. Umocňuje ji i velmi 

dobrá spolupráce s městskou částí 

Praha 8,” řekl Čertík.

Specifi kem hotelového školství 

je náročný vzdělávací servis stu-

dentům a vytvoření „hotelového” 

klimatu uvnitř školy. „Z tohoto 

důvodu se v hotelových oborech 

jeví jako optimální počet studen-

tů nepřevyšující dva tisíce. Je to 

zkušenost zahraničních renomova-

ných škol a VŠH ji bere v úvahu. 

Při takové velikosti jsou generová-

ny kvalitativní podmínky pro vzdě-

lávání za přijatelných nákladů,” 

uvedl. 

Provozování vysoké školy hote-

lového typu vyžaduje odlišné pro-

středí a jinou kulturu studia než 

ostatní  školy.  Je nezbytné, aby se 

uskutečňovalo v oddělené budově 

s vlastní identitou. Budova musí 

obsahovat posluchárny, výukové 

prostory na cvičení, odborné učeb-

ny IT, laboratorní kuchyně, cvičné 

bary a restaurace, knihovnu a stu-

dovny a potřebné sociální zázemí 

včetně menzy. 

Budova je průběžně koncepčně 

přebudovávána, aby vyhovovala 

potřebám odborného vzdělávání 

a také rozvoji oboru. Učitelský sbor 

se rozšiřuje o mladší pedagogické 

pracovníky. Jsou vydávány dva 

vědecké časopisy, radost máme 

i ze studentského časopisu. I když 

chybí jakákoliv dotace ve stravo-

vání studentů, poměr kvalita/cena 

je podle Čertíka příznivý. -vk-

Hotelové školství v Praze 8 slaví

Školství

Vysoká škola hotelová (VŠH) 

přichází v desátém roce svojí 

existence s rozšířením nabíd-

ky svých vzdělávacích progra-

mů. Součástí činnosti školy se 

stávají kurzy, které organizuje 

v rámci programu celoživotního 

vzdělávání, určené pro širokou 

veřejnost se zájmem vzdělávat 

se v oborech, jež jsou VŠH vlast-

ní. Tedy především v oblastech 

gastronomie, jazyků, ekonomiky 

a managementu. 

Zatímco manažerské a ekono-

mické kurzy (mezi nimi i pres-

tižní studium MBA – Master of 

Business Administration) jsou 

určeny především manažerům 

a dalším zaměstnancům z oblas-

ti hotelnictví a cestovního ruchu, 

gastronomické kurzy jistě najdou 

ohlas mezi širokou laickou veřej-

ností. Zájem o víno, dobrou kávu 

nebo moderní trendy ve vaření se 

odráží v nabídce somelliérských 

nebo baristických kurzů či v kur-

zu v současnosti velmi populární 

molekulární gastronomie. 

Katalog všech kurzů a pravi-

delně aktualizovanou nabídku 

právě připravovaných a probíha-

jících kurzů najdete na webových 

stránkách školy www.vsh.cz.-vk-

Molekulární kulinářství.
Katedra hotelnictví na Vysoké škole hotelové v Praze 8 uspořádala workshop pod 

názvem „Dvě tváře molekulární gastronomie”. Jeho cílem bylo seznámit studenty 

s dalším rozměrem kulinářství, který je oblíben v některých zemích po desítky let. 

Molekulární gastronomie má dvě tváře. Na jedné straně se snaží vědecky popsat 

a objasnit složité fyzikálně-chemické děje při kuchyňské přípravě potravin, na dru-

hé straně objevuje netradiční kuchařské postupy a experimentuje s přípravou zcela 

nových pokrmů a neobvyklou kombinací chutí a vůní. Musíme si uvědomit, že na bázi 

chemických a fyzikálních procesů kulinářství skutečně funguje. V této souvislosti je 

nutno zmínit některé zákonitosti a postupy, které s přípravou pokrmů korespondují. 

Příkladem mohou být důvody, proč solit vodu v okamžiku počátku varu – pokud ji 

osolíme před bodem varu, zpomalíme proces a prodlouží se doba vaření. Nebo dalším 

příkladem je příprava chutného hovězího vývaru – všichni vědí, že maso musí dát do 

studené vody a pomalu zahřívat tak, aby pustilo více chutných látek v podobě šťáv do 

vody. Naopak maso vložené rovnou do vroucí vody zůstane uvnitř šťavnaté a je dale-

ko chutnější. Všichni kuchaři tyto procesy ovládají již z doby pozdního středověku, ale 

novým rozměrem je vědecké opodstatnění zmíněných a mnoha dalších technologic-

kých dějů. -jf-

Vysoká škola hotelová (VŠH), která sídlí na bohnickém sídlišti, slaví deset let od svého založení. V současnosti 
ji navštěvuje více než dva tisíce studentů v pěti bakalářských a třech magisterských oborech. Škola začala nabí-
zet i program MBA se specializací na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch.

Chcete být barmanem?
Máte možnost
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krátce

Školství

Vážená redakce, 

rozhodli jsme se Vám napsat o našem projektu. 

Na začátku byl nápad pojmenovat chodby naší školy 

jako jména ulic v Praze. Rozdělili jsme se do několika 

skupin podle poschodí a počtu tříd v každém patře. 

Naše třída 5. A vymýšlela různé názvy ulic, náměstí 

a hledala nejvhodnější pojmenování. Někteří z nás se 

vypravili do archivu a hledali v plánech budovy. Na-

psali jsme také e-maily ministerstvu dopravy a České 

policii, zda můžeme použít stejné návěstní tabule ale 

v modré barvě.

Když už jsme měli vybrány možnosti pojmenování, 

zbývalo obejít všechny žáky, učitele a zaměstnance 

školy, aby svým hlasem vybrali název, který se jim 

líbí.

Vítězná jména ulic jsme zapsali a poslali spolu 

s objednávkou do Smaltu Zlín. Největší práci nám 

dalo sehnat vhodné orámování. Když jsme ale po 

Velikonocích přišli do školy, čekalo nás překvapení. 

Tabule už visely a my jsme procházeli školou a obdi-

vovali naši společnou práci.

Žáci a třídní učitelka Romana Králová 

- 5. A, ZŠ Bohumila Hrabala

63. PS SOSNA zve na tábor  
Jedná se již tradičně o tábor stanového typu, děti 

jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsa-

dou. Stravování je zajištěno pětkrát denně, děti se 

formou služebních oddílů podílí na zajištění chodu 

tábora. Táborový program je realizován prostřednic-

tvím celotáborové hry. Součástí programu jsou i tři 

celodenní výlety, u účastníků starších deseti let je 

jeden z připravovaných výletů plánován jako dvou-

denní. Letní tábor je připravován pro děti ve věku 

od šesti do 15 let, jednotlivé oddíly jsou věkově smí-

šené, část programu je připravována odděleně pro 

různé věkové kategorie. Pravidelně nás navštěvuje 

místní hasičský sbor s ukázkou první pomoci a lano-

vých aktivit. Děti se tak zážitkovou formou naučí, jak 

pomoci v případě neštěstí. 

V letošním roce jsme zařadili i týdenní speciál 

pro děti předškolního a nejmladšího školního věku. 

Účastní se celotáborové hry, jejich program však 

bude přizpůsoben věku a to včetně denního režimu.

Tak jako v předchozích letech se letní tábor koná 

na skupinové základně v Popovicích, okres Benešov. 

Adresa tábora je LPT 63. PS SOSNA, 257 02 Popo-

vice.

Kontakt

Kateřina Brejchová: 777 248 728

63.pssosna@seznam.cz

www.sosna.websnadno.cz/Letni_tabor_2009.

html

Recitace, ale v angličtině
Základní škola Spořická v Dolních Chabrech uspo-

řádala pro děti z osmého pražského obvodu již třetí 

ročník recitační soutěže Come and Show. Cílem této 

soutěže, která je určena pro žáky prvních až devá-

tých tříd základních škol, je pozitivně děti motivovat 

a posílit jejich vztah k angličtině. Že se to daří, o tom 

svědčí mimo jiné i fakt každoročního nárůstu počtu 

soutěžících.

A tak se letos sešlo v Dolních Chabrech téměř 150 

dětí různých škol osmého pražského obvodu. Novin-

kou tohoto ročníku bylo místo konání soutěže - naši 

trochu „těsnou” multimediální učebnu jsme vyměnili 

za krásné a motivující prostředí nově zrekonstruova-

ného Chaberského dvora. Tady malí i větší soutěží-

cí pod laskavým dohledem odborné poroty zpívali, 

recitovali a dokonce i hráli divadlo. Jejich výkon byl 

skutečně obdivuhodný a soutěžní dopoledne uběhlo 

jako voda. 

Jménem organizátorů soutěže bych chtěla podě-

kovat Spolku přátel chaberské školy a dalším sponzo-

rům, díky nimž si děti odnášely domů kromě hezkých 

vzpomínek i pěkné ceny. Za rok na shledanou.

Petra Svárovská, ZŠ Spořická

Úspěšná integrace
Náš syn má Downův Syndrom a chodil do speciální 

mateřské školky. Po dvou odkladech zahájení školní 

docházky jsme řešili jak dál postupovat. Na dopo-

ručení paní Staré jsme se pokusili najít školu, která 

by našla odvahu a chuť integrovat dítě s mentálním 

postižením do běžné ZŠ. 

Pochopení jsme našli u ředitele školy Mazurská 

pana J. Jetmara. Přijali ho do třídy učitelky Aleny 

Polákové, která svým přístupem k synovi napros-

to překonala naše očekávání. Vybudovala výbornou 

atmosféru ve třídě, kde všichni žáci přijali Michala 

mezi sebe. Dokázala ho naučit mnohem více než 

jsme očekávali. To co je pro většinu samozřejmostí, 

byl pro nás pouhý sen. Dnes Michal zvládá základy 

matematiky, rád čte, má rád přírodovědu a je velkým 

fotbalovým fanouškem.

ZŠ Mazurskou navštěvuje již šestým rokem a do 

školy se stále těší. Chtěli bychom tímto dopisem pře-

devším poděkovat paní učitelce Aleně Polákové za 

vše, co Michala naučila a za pomoc při jeho sociál-

ním začlenění mezi vrstevníky. Paní Poláková dokáže 

u dětí vzbudit zájem o vše nové a využít ve výuce 

jejich přirozené touhy po poznání.

Děkujeme také všem dětem, 

aby chodily do školy stejně rády jako Michal.

Vladimíra a Antonín Kulhánkovi

Třídy pro žáky se SPU v Praze 8
Zastupitelstvo Městské části Praha 8 schválilo na 

svém únorovém zasedání rozpočet Městské části 

Praha 8 na rok 2009, kde byly vyčleněny i fi nanční 

prostředky na dofi nancování speciálních tříd v ZŠ MČ 

Praha 8, které by od září 2009 mohly vzniknout. Na 

konci února 2009 bylo tedy prostřednictvím peda-

gogicko-psychologických poraden osloveno dopisem 

odboru školství ÚMČ Praha 8 celkem 124 rodičů, 

jejichž děti by mohly být v souladu se školskou legis-

lativou vzdělávány ve speciálních třídách.

„Od školního roku 2009/2010 by mohly ve třech 

základních školách, zřizovaných MČ Praha 8, fungo-

vat speciální třídy pro žáky se specifi ckými poruchami 

učení (SPU). Šlo by o ZŠ Palmovka, ZŠ Hovorčovická 

a ZŠ a MŠ Mazurská. Předpokládalo se, že pokud by 

byl zájem ze strany rodičů, otevřely by se 3. a 4. roční-

ky – podle zájmu. Tyto třídy by pokračovaly i v dalším 

školním roce plynule dále až do 5. ročníku. Konkrétní 

základní škola s konkrétním ročníkem speciální třídy 

by byla určena na základě zájmu zákonných zástup-

ců,” řekl místostarosta Prahy 8 Martin Roubíček.

Ze 124 dopisů se vrátilo však pouhých 11 odpovědí 

– a to tak věkově a spádově rozdílně umístěných, že 

jedinou reálnou možností by bylo otevření budoucí 4. 

třídy v ZŠ a MŠ Mazurská. Tam se přihlásilo celkem 

šest dětí, což byl hraniční počet. Celý duben se snažily 

poradny doplnit počet tak, aby byla třída provozu-

schopná. „Bohužel se tak nestalo. Tudíž i v příštím 

školním roce 2009/2010 nebude na území MČ Praha 

8 žádná nová třída pro děti se speciálními poruchami 

učení,” uzavřel Roubíček.  -jf-
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Slavnostního setkání se zúčastnili 

bývalí hráči Admiry z minulých let 

Forejt, Zamazal, Novotný, Něme-

ček, Ouředníček, Hřebačka, Čáp, 

Forejt ml., Hodboď a Baloun, dále 

současní funkcionáři klubu a někteří 

jeho příznivci.

Předseda FK Admira Bedřich 

Bedrlík stručně shrnul historii koby-

liské kopané, její úspěchy a při-

pomněl i jednotlivá hřiště, kde se 

v Kobylisích kdysi kopaná hrávala. 

Přítomní pak uctili minutou ticha 

památku zakladatelů klubu a sekre-

tář Admiry Josef Vavruška položil 

jménem všech přítomných na hra-

cí plochu stadionu kytici se dvěma 

stuhami a nápisy SK Meteor Koby-

lisy 1909 - FK Admira Praha 2009. 

Přímo na hrací ploše byli přítomni 

A-mladší žáci Admiry, kterým se 

dostalo této cti jako v současnosti 

nejúspěšnějšímu mládežnickému 

týmu klubu.

Účastníci slavnostního aktu 

v závěru symbolickým potleskem 

uctili úspěchy bývalých fotbalistů, 

kteří v minulosti zdárně hájili čest 

kobyliské kopané na hřištích v Pra-

ze, v Čechách, na Moravě i v zahra-

ničí.

Mezi gratulanty ke století pražské 

Admiry se zařadili také fotbalis-

té, kteří hájí čest názvu Admira 

na Moravě – a sice Admiry Hulín. 

Hanácká jmenovkyně momentálně 

vede o devět bodů tabulku přebo-

ru okresu Kroměříž a je již jednou 

nohou v 1. B třídě.

Hulínští admiráci zaslali do Koby-

lis blahopřejný dopis a také láhev 

pravé moravské slivovice. Vede-

ní pražské Admiry proto pozve 

zástupce hulínské Admiry na oslavu 

100. výročí organizovaného fotbalu 

v Kobylisích, která se uskuteční 27. 

června.

V jeho rámci se utkají staré gar-

dy Admiry Praha a Loko Vltavínu 

a vše vyvrcholí zápasem současné-

ho divizního A-týmu Admiry Praha 

s výběrem hráčů, kteří černobílé 

dresy kobyliského klubu oblékali 

před deseti lety v ČFL. -jf-

Kytici na hrací plochu položil dlouholetý sekretář Admiry Josef Vavruška

Admira uctila památku zakladatelů
Vzpomínkovým aktem, který se konal na hrací ploše stadionu 19. května, si FK Admira Praha připomněla dvě 
významná výročí. 17. května 1909, tedy před sto lety, vznikl tehdejší SK Meteor Kobylisy, na jehož tradice 
Admira navazuje. A 17. května 1964, tedy před čtyřiceti pěti lety, byl slavnostně otevřen nynější stadion Admi-
ry v kobyliské ulici Na Pecích. 

(Placená inzerce)

Foto: Sanjin Mirič

Sport
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Sváteční květnové dny již léta na Meteoru pat-

ří těm nejmladším fotbalovým adeptům. I když 

jsou mistrovské soutěže v tomto období v plném 

proudu, nezapomínají členové jednoho z nejstar-

ších fotbalových klubů u nás ani na ty, kteří se 

fotbalovou abecedu teprve učí. Mimo pravidelné 

tréninky tak mají možnost tyto mnohdy ještě ne 

šestileté děti (chlapci i dívky) nabírat první zápa-

sové zkušenosti zatím „jen” na jednodenních ale 

i dlouhodobých turnajích. 

V rámci této dlouholeté tradice připravil FK 

Meteor Praha VIII spolu s MČ Praha 8 na začát-

ku května na hřišti v Bedřichovské ulici fotbalový 

turnaj pro děti narozené v roce 2003 a mladší. 

Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev, s kterými se do 

areálu Meteoru dostavilo spousta fanoušků z řad 

zejména rodinných příslušníků. Hrálo se ve dvou 

skupinách systémem každý s každým. Vítězo-

vé skupin se utkali ve fi nále o celkové prvenství 

a další mužstva poté o konečné pořadí. A skupinu 

vyhrál suverénně FC Mělník a B skupinu mužstvo 

karlovarských buldoků. Protože se o vítězi neroz-

hodlo v řádném hracím čase (1 : 1), došlo na 

pokutové kopy. V nich byli v poměru 2 : 1 šťast-

nější mělničtí a získali tak zlaté medaile a pohár 

MČ Praha 8. I o třetím místě mezi Ústím n/L a FK 

Admirou Praha nakonec rozhodovaly pokutové 

kopy. Úspěšnější v nich byl FK Ravel Junior Ústí 

n/Labem. 

Druhý turnaj, tentokrát pro děti narozené 

v roce 2002 a mladší se uskutečnil 8. května pod 

patronací ČSOB. Organizátory mile překvapil pří-

stup tohoto garanta a zároveň sponzora turnaje. 

Nejen že dodal většinu hodnotných cen a dárků, 

ale pomohl i s výzdobou areálu a také připra-

vil pro jeho dospělé účastníky znalostní soutěž. 

Turnaje se zúčastnilo 14 mužstev z Prahy, blíz-

kého okolí, ale i například z Mostu, Ústí n/L či 

Prostějova. Ve fi nále se střetla AC Sparta Praha 

s Baníkem Most, která jako nůž máslem vítězně 

prošla svými základními skupinami. Po vítězství

2 : 0 se z prvenství v celém turnaji radovali hráči 

Sparty Praha, kteří mimo pohár a zlatých medailí 

obdrželi od ČSOB i sadu dresů. Ceny pro nejlepší 

mužstva a jednotlivce, pamětní sošky či plake-

ty za účast v tomto turnaji, ale i drobné dárky 

a sladkosti od společnosti GOLD STELLA.

„Když nás zástupci Meteoru oslovili, zda by-

chom mohli podpořit tradiční fotbalový turnaj, 

neváhal jsem jako bývalý aktivní fotbalista turna-

je se zúčastnit. Naše pobočka zde v Praze Kobyli-

sích nechce působit pouze jako „banka”. Snažíme 

se začlenit do běžného života a být pro občany, 

podnikatelskou sféru či úřady aktivním partne-

rem,” řekl ředitel kobyliské pobočky ČSOB Daniel 

Vacíř.

Naše poděkování patří všem sponzorům, ale 

i těm, kteří svým dílem napomohli při organiza-

ci a úspěšném průběhu obou sportovních akcí 

a zároveň ukázali ostatním přihlížejícím dětem 

a jejich rodičům směr, kterým by mohli do 

budoucna jít. 

Trenéři a funkcionáři FK Meteor Praha VIII jsou 

již nyní připraveni přijímat do svých družstev dal-

ší děti, a to kluky i dívky ročník nar. 1999 – 2004, 

případně i mladší. Proto neváhejte a v případě 

zájmu volejte na čísla 266 313 671 (sekretariát) 

nebo 731 124 262 (sekretář klubu), kde obdržíte 

podrobnější informace. Ty získáte také na: www.

fkmeteorpraha.cz.    -red- 

Květen na Meteoru patřil těm nejmenším

Sport

Mladým fotbalistům nechyběl zápal pro hru

Zástupce ČSOB Daniel Vacíř předal nejúspěšněj-
ším družstvům a hráčům hodnotné dary

Chcete mít ze svého syna dobrého fotbalistu?
Sport vhodně spojený se školou, to je projekt fotbalového klubu 

Meteor Praha ve spolupráci se ZŠ Na Balabence. Ta otevírá sportovní 

třídu pro budoucí šesťáky. Žáci budou v hodinách tělesné výchovy pod 

dohledem Víta Caudra, který je profesionálním trenérem klubu. 

Můžete projekt v základní škole Na Balabence přiblížit? 

Každoročně otevíráme sportovní třídu, která je zaměřená na fotbal. 

Samozřejmě lze stávající sportovní třídy, dnešní šestou a sedmou, dopl-

nit – na začátku školního roku i v jeho průběhu. Kluci mají výuku tělesné 

výchovy týdně rozšířenu o tři hodiny, celkem tedy na pět hodin. Dvě 

hodiny se vyučuje podle školního vzdělávacího programu. 

Na co jsou hodiny tělesné výchovy zaměřeny? 

Na všestranný rozvoj žáků. Věnujeme se především věcem, s nimiž 

děti nepřijdou tolik do praxe na tréninku. Jedná se především o rozvoj 

individuálních dovedností s míčem, obcházení soupeře, koordinační cvi-

čení, akrobacii. Také se věnujeme sportovní gymnastice. 

Které sporty jsou podle vás vhodné pro rozvoj mladých fotbalistů? 

Hrajeme házenou, basketbal a další modifi kace těchto kolektivních 

sportů. Hodně nacvičujeme uvolňování se bez míče. V těchto sportech 

se uplatňují podobné principy jako ve fotbale. 

Jakými tréninkovými možnostmi škola disponuje? 

Má k dispozici venkovní hřiště s umělým povrchem, hřiště na bas-

ketbal a běžeckou dráhu s tartanovým povrchem. Dále využíváme dvě 

výborně vybavené tělocvičny.

Nepřijdou žáci během hodin sportovní přípravy o některé důležité 

předměty? 

Ne. Pro jednotlivé třídy jsou dané počty hodin, které samozřejmě 

nesmíme překročit. Žáci sportovní třídy přijdou o méně potřebné před-

měty, jako jsou výběrové předměty a výchova ke zdraví. S tou se ale 

počítá v rámci hodin sportovní přípravy. 

Kde se mohou rodiče dozvědět 

o tomto fotbalovém projektu více? 

Stačí, když mi zavolají na tel.: 733 10 72 90 

nebo pošlou e-mail: vit.caudr@fkmeteorpraha.cz.
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SK Kometa Praha nadále pracuje s talenty
Důkazem úvodní věty je pozitiv-

ní hodnocení naší uplynulé sezóny 

a potažmo uplynulých deseti let 

naši trpělivé práce s mládeží. Začí-

náme tvořit prosperující sportovní 

centrum mládeže, převážně volej-

balové dívčí složky, která nastarto-

vala novou éru našeho klubu. Naše 

volejbalová děvčata si odnesla 

trofeje z žákovských a kadetských 

kategorií v krajských soutěžích, 

druhé místo a úspěšná účast 

v baráži o extraligu kadetek je 

velkým zadostiučiněním, a vrcho-

lem byla premiéra našich juniorek 

v extralize, které se probojovaly 

mezi Top 8 v České republice.

Naši chlapci fi nišují v kategori-

ích mladšího žactva krajských pře-

borů a bojují o první a druhé místo 

se dvěma družstvy. Starší katego-

rie měla velkou konkurenci a páté 

místo v kraji je podle očekávání 

dobrým výsledkem.

Tenisté mají rozehranou soutěž 

a bojují o pozice a postupy kaž-

dý víkend v kategoriích mladšího 

žactva v I. třídě kraje a staršího 

žactva a dorostu v II. třídě kraj-

ských přeborů. Individuální úspě-

chy našich hráčů a hráček jsou 

neoddiskutovatelné a svědčí o tom 

žebříčkové postavení našeho mla-

dého talentu Natálie Kallmunzero-

vé na 6. místě v krajském žebříčku 

v kategorii mladšího žactva. 

Děkujeme všem našim part-

nerům a sponzorům, zejména 

základním školám a Městské části 

Prahy 8 za podporu v letošní sezó-

ně a těšíme se na náročné období 

nového školního roku, kdy vstupu-

jeme do období dvou nejvyšších 

republikových volejbalových sou-

těží dívek. -vk-

Více informací o naši činnosti 

a termínech všech pořádaných 

akcí najdete na našich interne-

tových stránkách: 

www.skkometapraha.cz.

Běhu naděje 
nepřálo počasí

Druhému ročníku humanitárního Běhu naděje v Praze 8 nepřálo ve 

čtvrtek 28. května počasí. V Kobylisích se běhu navazujícího na popu-

lární Běhy Terryho Foxe za vytrvalého deště zúčastnilo 62 účastníků 

a na výzkum léku proti rakovině jde výtěžek ve výši 5217 korun. 

„I v dešti absolvovali účastníci zdejší kobyliskou specialitu Běhu nadě-

je a to závod do schodů, na nejdelší trať 2800 metrů se přidali i mladí 

fl orbalisté ze Sokola Kobylisy, a tak šlo o pěkně rychlý běh,” uzavřel 

organizátor běhu Petr Mucha. -pb-

X. ročník volejbalového 
turnaje o Pohár starosty

Utkání poskytovala kvalitní podí-

vanou ve formě plnohodnotných 

volejbalových zákroků a kombi-

nační hry. V rámci celého turnaje 

bylo i hodnocení nejužitečnějších 

hráček v obou kategoriích, kdy 

cenu v kategorii mladších žákyň si 

odnesla Anna Komárková (SK Sla-

via Praha) a v kategorii starších 

žákyň Lenka Sedláčková (VŠSK 

Slavia České Budějovice).

Celý turnaj se odehrával za 

výborné sportovní a přátelské 

atmosféry. Dík patří Městské části 

Prahy 8, která tuto akci významně 

podpořila. Zároveň patří dík všem 

organizátorům a všem rozhodčím 

a technické podpoře, která byla 

tvořena hráčkami a hráči kadet-

ských a juniorských kategorií SK 

Kometa Praha.  

Na všechny, kteří vydrželi až do 

odpoledních hodin, kdy proběhlo 

dekorování nejlepších týmů, ale 

i ostatní diváky a přítomné, se těší 

tým SK Kometa Praha při konání 

XI. Ročníku v roce 2010. -red-

Výsledky turnaje:

Mladší žákyně – 1. SK Slavia 

Praha A, 2. VK Kralupy, 3. SK 

Hlincovka, 4. VK Šanov Teplice, 

5. SK Dansport Praha, 6. TJ Tat-

ran Střešovice, 7. SK Slavia Pra-

ha B, 8. SK Kometa Praha 

Starší Žákyně – 1. VŠSK Sla-

via České Budějovice, 2. SK 

Mikulova Praha, 3. VK Kralupy 

4. TJ Tatran Střešovice, 5. SK 

Dansport Praha, 6. VK Šanov 

Teplice, 7. SK Kometa Praha, 

8. SK Slavia Praha

V neděli 31. května 2009 se na volejbalových kur-
tech Meteoru Praha v Zenklově ulici uskutečnil jeden 
z největších pražských volejbalových turnajů družs-
tev mladších a starších žákyň z celé České republiky. 
Zápasy fi nálových skupin o konečná umístění v celém 
turnaji byly na programu v odpoledních hodinách.

Sport
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Jarní sezónu zahájily naše nejmenší házen-

kářky TJ Sokol Kobylisy II. krásným turnajem, 

který pořádala naše tělocvičná jednota Sokol 

Kobylisy II na hřišti základní školy Glowackého. 

Tam již dva roky naše děvčata trénují vždy na 

jaře a na podzim. Turnaj proběhl za nádherného 

počasí a hlavně bez jakéhokoliv zranění. Celkem 

se klání zúčastnilo jedenáct družstev chlapců 

i děvčat ve věku od šesti do deseti let. 

Házenkáři a házenkářky přijeli z celé Prahy 

a hráli ve dvou výkonnostních skupinách. Ti zku-

šenější hráli s velkým nasazením a každý gól 

rozhodoval o celkovém umístění družstva. V této 

skupině bojovali chlapci ze Sokola Kobylisy a TJ 

Chodov a děvčata z HC Háje, Sokola Vršovice 

a dvě družstva domácích hráček - hráčky nej-

zkušenější, které příští rok míří o kategorii výše, 

tj. mezi mladší žákyně a záloha hráček, které 

budou těmi nejzkušenějšími v kategorii mini 

žákyň příští rok. Nejvíce vítězství nakonec získa-

lo chlapecké družstvo Sokola Kobylisy, kteří jen 

o jediný gól porazili naše A družstvo.

Ve druhé skupině se nehrálo na výsledek, ale 

hlavně pro radost. Zde soupeřili chlapci z Loko-

motivy Vršovice, záložní tým děvčat z HC Háje 

a DHC Slávia Praha a další dvě družstva domá-

cích, přičemž v D družstvu hrály převážně malé 

holčičky z první třídy, které v našem klubu spor-

tují již od začátku tohoto školního roku. V této 

kategorii hráčům i hráčkám zatleskají trenéři 

i spoluhráči za každý úspěšný zákrok, ať už vede 

k brance nebo ne.

Jako obvykle v této kategorii se celý turnaj 

hrál za velké sledovanosti diváků - rodičů a sou-

rozenců hráčů a hráček. Rodiče domácích hrá-

ček se také osvědčili jako výborní pomocníci při 

vyznačování hřišť, která jsou pro malou házenou 

poněkud nestandardních rozměrů, sestavování 

branek, které jsou lehké a skladné, ale zejmé-

na jako skvělí zapisovatelé a časoměřiči u obou 

stolků, za což jim patří velký dík.

Na závěr turnaje byli všichni hráči i hráčky 

odměněni krásným diplomem a malými dárečky 

a sladkostmi, které jsme získali opět od rodičů 

našich hráček. Všichni odcházeli navýsost spo-

kojeni - házenkáři s počtem vstřelených branek, 

trenéři s předvedeným úsilím svých svěřenců 

a organizátor - TJ Sokol Kobylisy II - hlavně se 

skvělým počasím, které ještě umocnilo celkovou 

pohodu všech zúčastněných. Jak jste si přečet-

li, naše TJ má poměrně širokou základnu, což 

samozřejmě neznamená, že nemáme zájem ji 

ještě rozšířit. 

Zveme všechny zájemkyně z řad děvčat nar-

ozených v letech 1998 - 2002 mezi nás. Trénu-

jeme každé úterý a čtvrtek na hřišti ZŠ Glowac-

keho vždy od 16.00 do 17.30 hodin. Pokud máte 

zájem o to, aby vaše dcera sportovala v kolek-

tivu stejně starých děvčat pod dohledem zkuše-

ných trenérů a trenérek, v létě i v zimě jela na 

týden na soustředění a zúčastňovala se turnajů 

nejen v Praze, ale v celé republice i v zahraničí, 

přiveďte ji na kterýkoli z našich tréninků a zkus-

te to měsíc zdarma s námi. -jj-

Bojovnost mladým házenkářkám rozhodně nechyběla

Nejmenší házenkářky hrají pro radost
Jarní sezónu zahájily naše nejmenší házenkářky TJ Sokol Kobylisy II. krásným turnajem, který pořádala naše 
tělocvičná jednota Sokol Kobylisy II na hřišti základní školy Glowackého. Tam již dva roky naše děvčata trénují 
vždy na jaře a na podzim. Turnaj proběhl za nádherného počasí a hlavně bez jakéhokoliv zranění. Celkem se 
klání zúčastnilo jedenáct družstev chlapců i děvčat ve věku od šesti do deseti let. 

(Placená inzerce)

Sport
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Pozvánky

Č E R V E N E C  2009

Otevírací doba: 

Po-Čt  10-12, 13:30 – 15:30  mimo 1., 2., 7. a  8. 7.

Čt 30. 7. 21:30 – 23:00.  Ne  5. 7.,  12. 7. a 26. 7.  14-16.

POŘADY pro veřejnost  začátek v 10:15.

Po (13., 20., 27.) Měsíc u krejčího ( pohádka ). 

Út (14., 21., 28.) O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici

 (pohádka).

St (15., 22., 29.) Letní obloha – souhvězdí, zajímavé 

 úkazy a objekty.

Čt (9.,16., 23., 30.) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 

Po - Čt  11-12, 13:30-15:30 mimo 1. 7., 2. 7., 7. 7. a  8. 7. / Ne 5., 12. 7. 

a 26. 7. 14-16. Čt 30. 7. 21:30 – 23:00. Přístupné bez objednání!

Denní  obloha:

Slunce - povrch  se  skvrnami

Venuše – za dobrých podmínek

Noční obloha:

Měsíc, Jupiter, dvojhvězdy, vícenásobné soustavy, hvězdokupy 

a mlhoviny.

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha,při  

nepříznivém  počasí  ( zataženo )  je  možné si prohlédnout  přístro-

jové  vybavení  hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit 

astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).  

MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU

V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech. 

Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od 

blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). 

V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro 

pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.

 Pozor. oblohy, fi lm. večery

VSTUPNÉ: dospělí 20 Kč

 mládež, důchodci  10 Kč

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

 17 a 10 min. pěšky

 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 

   C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky

 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs zal. 1956
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Nově narozené děti

Jubilea

VÝZNAMNÉ JUBILEUM SLAVÍ

ČERVEN 2009
Babková Berta            
Červenková Růžena       
Durňák Ivan                  
Formánková Filomena    
Gacek Věnceslav            

Harmáčková Helena       
Hradecká Helena
Hrbková Jindra               
Honzíková Anna             
Jilíková Květuše              
Kalendová Milada           
Kieleová Marie
Kodlová Marie                

Pražáková Vlastimila     
Pospíšilová Libuše         
Škorpilová Hana             
Šedivá Jiřina                 
Veselá Ludmila              
Zámostná Marie            
Zejkal Jan                     
Zrůstová Vlasta     

Kopicová Rozálie
„S přáním všeho dobrého, pře-
devším zdraví a vnitřní pohody 
se připojuje kolektiv Domova pro 
seniory v Ďáblicích.”

LEDEN 2009
Bartoš Jan
Caffrey Anna
Havlíček Matěj
Humlová Nicol
Jílemnický Lukáš
Kohoutová Marie Tereza 
Mourková Tereza
Oves Lukáš
Petrovická  Jana
Satýnková Marianna

Suk Erik

Tůma Jindřich

ÚNOR 2009
Berdychová Sára
Drozdy Oliver
Eisnerová Klára
Christová Karolína
Kantorová Ema

Kostrbová Aneta 

Kohoutek Jan

Kostrová Alena
Krejčí Vašík
Mejsnarová Viola
Musil Jan 
Yapparov Adéla

BŘEZEN 2009
Janská Charlotte

Kozáková Vanesa
Černý Jakub
Gvoždíková Anežka
Harnová Veronika
Juhás Nico
Kolářová Eliška
Křapková Šárka
Pietrula Jakub
Slabá Aneta

Miller Radek

Šmídová Kristýnka

Volková Laura

DUBEN 2009
Dalekorejová 
Barbora

Javorová Nicolet
Daniš Jáchym
Doubravová Eliška
Forejt Lukáš
Hanuš Michal
Hindraková Anna 

Miškovská Marie 

Kamarádová Zdeňka
Klimentová Lea
Matoušek Matouš
Mandovcová Eliška
Nejedlo Maxmilián
Somló Marie Anna
Suchá Natálie
Šlazyková Klára
Šlerková Soňa

Špiclová Ema 

Pamětický Jakub
Rajšnerová Kateřina
Rojík Lukáš
Tejral Matouš
Turan Jan
Trybenekrová Ella
Voldřich Miroslav

KVĚTEN 2009
Gulevič Daniel
Hájek David

Malina Mikuláš

Salamon Vojtěch

Joska Filip

Vyšín Dominik

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. Upozorňujeme, že od příštího čísla 
neuveřejňujeme děti starší než půl roku.

Výročí, inzerce 

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.

(Placená inzerce)



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

32 ČERVEN 2009

Tyto noviny 

distribuuje 

Česká pošta, s.p. 

V příp
adě, ž

e vám 

nedošly do schránky, 

stěžujte si 

u svého pošťáka.

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: 
Kačenka česká, smrž vysoký
Cennou knihu Heydrich od Jaroslava Čvančary získávají: Milena Kloubská 
(Praha 8), Jaroslav Novák (Praha 8), Milan Růžička (Praha 8), Jitka Hole-
šová (Praha 3), Zuzana Dobrohrušková (Praha 9), Erika Kahounová (Praha 
8), Jiří Sova (Praha 13), Pavla Billichová (Praha 8), Tomáš Míča (Praha 8) 
a Petra Voldánová (Praha 8). Prosíme výherce, aby si cenu vyzvedli v Libeň-
ském zámku, Zenklova 1/35, a to po dohodě s paní Pavlou Zachařovou, tel.: 

222 805 136 nebo e-mail: pavla.zacharova@
praha8.cz.

Správné znění tajenky z červnového čísla 
nám zašlete nejpozději do 30. června 2009 
na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 
Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail: 
osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat 
svoji adresu. 
Deset výherců opět obdrží knihu Heydrich od 
Jaroslava Čvančary. 

Sudoku (středně těžká)
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Inzerce

KORSIKA – busem od 12. do 25. 9. 
2009, lze s kolem, apartmán u moře, 
PP, už od 12 000 Kč. Informace na 
www.tjsokol-cimice.cz. Dále nabí-
zíme k pronájmu hřiště, tělocvičnu 
a saunu. Tel.: 723 28 47 64.

VÝUKA AJ, všechny úrovně, přípra-
va ke zkouškám i konverzace o lite-
ratuře, kultuře a cestování u kávy. 
Trpělivá lektorka, rozumná cena, 
tel.: 605 77 98 12.

PŘEVOD VHS, MAGNETOFON. 
PÁSEK, FOTOGRAFIÍ, DIÁČKŮ 
NA DVD. Kontakt: Vít Pokorný, 
Bojasova 11, Praha 8, 182 00, tel.: 
724 07 48 30.

ELEKTROINSTALACE, plynové kot-
le, topení, rychle a levně, Praha 8 
– Karlín, tel.: 721 83 19 88, e-mail: 
dsmont@quick.cz.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, VÝŠKOVÉ 
PRÁCE, řez, ošetřování stromů. 
Realizace a údržba zahrad. Tel.: 606 
66 22 23, 723 89 95 61.

SHM KOBYLISY Vás zve k zápisům 
do kroužků. Kdy? 7. - 9. září 2009. 
Kde? Salesiánské divadlo. Nabízíme 
cenově dostupné sportovní, hudeb-
ní, výtvarné a jazykové kroužky. 
Kompletní nabídka na www.kobylisy.
shm.cz.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ – jedna 
z mála jistot v době nejistoty: úro-
čení vkladů až 2% ročně, garanto-
vaný výnos, zaručená výše úrokové 
sazby, státní příspěvek až 3 000 Kč, 
překlenovací úvěry, úvěry ze staveb-
ního spoření, přefi nancování úvěrů 
a hypoték za výhodnějších podmí-
nek. Bližší informace o těchto zají-
mavých produktech získáte na tel.: 
603 90 46 59.

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝR-
NICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČO-
VACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.: 
606 87 89 08.

VYMĚNÍM BYT 2 + KK, 47m2 
u Strossmayerova náměstí se 
slušným majitelem za byt 1 + 1 
nebo 2 + 1 v Čimicích nebo Boh-
nicích. Doplatek možný. Tel.: 775 
55 92 29.

PRONAJMU GARÁŽ v hlídaném 
garážovém objektu v ulici Čumpelí-
kova, u metra Kobylisy. Cena: 1 900 
Kč/měsíc včetně poplatku. Tel.: 606 
34 49 20.

DOPLŇOVÁNÍ KAZET DO TISKÁ-
REN na počkání. Kontakt: Norma, 
MHD Štěpničná, tel.: 737 07 12 97, 
www.inkservis.cz.

KOUPÍM ŽVÝKAČKOVÉ OBALY 
před rokem 1965. Tel.: 775 55 
92 29.

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, instala-
ce sprchových koutů, pokládka dlaž-
by, PVC, koberců, lepení podhledů, 
malování, drobné zednické a jiné 
práce na zvelebení Vašeho bytu. 
Tel.: 777 32 54 66.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. 
Výcvik auto – moto. Provozní doba: 

PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 – 19.00, 
ČT 16.00 – 18.00 hodin. Bližší infor-
mace na tel.: 603 80 63 70, www.
autoskolatrio.cz. Další střediska na 
Praze 7 a 9.

OBRAZY od Vl. Košvance - ženy, 
Jos. Svobody – moře, lodě a J. Ron-
ka nebo V. Kreibicha - lokomotivy, 
auta a také obr. od Em. Famíry solid-
ně zaplatí INTERANTIK Praha 9, tel.: 
283 89 33 34, 605 82 94 40, 604 
47 77 71.

MLADÁ RODINA VYMĚNÍ státní, 
tichý, zrek., bezbar., příz., byt 2 + 
1 vhodný i pro méně pohyblivé na 
Malé Straně, orient. na Petřín za st. 
byt před priv. v Praze. Tel.: 777 00 
99 45.

HCSS, ZDRAVOTNÍ DOMÁCÍ PÉČE 
hledá registrované zdravotní sestry 
na HPP i VPP. Požadujeme profesi-
onalitu, spolehlivost, samostatnost. 
Kontaktujte nás na tel.: 777 72 45 
03, e-mail: dana.souckova@home-
care.cz.

VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY 
NA PRAZE 8. Individuální a výuka 
po 2 (manželé, kolegyně), dospělí. 
Pokrok jistý! Kvalifi kovaná a trpěli-
vá lektorka. Firemní výuka, výuka 
managementu. Tel.: 777 02 46 88, 
www.fi remnianglictina.cz.

PRONAJMU DVĚ VOLNÉ KANCE-
LÁŘE v rodinném domě na Praze 8. 
Tel.: 284 68 64 95.

www.udrzba-pian.cz, ladění, opra-
vy – 20 let praxe. Tel.: 777 18 88 34.

ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU 
A ROLETY. Kontakt: V. Krejza, tel.: 
603 70 02 37.

OPRAVY – PRAČEK – MYČEK 
– SUŠIČEK, provádíme opravy bílé 
techniky. NON – STOP služba! Tel.: 
724 36 60 15.

MASÁŽE ĎÁBLICE: klasické, baň-
kové, medové, lávovými kameny, 
biolampa. U stanice BUS 103, levně. 
Tel.: 777 76 36 05.

MASÁŽE KOBYLISY! Účinné rela-
xační a léčebné masáže od zkušené 
terapeutky, vyučené v USA. Kontakt: 
Kobyliské nám. 6, hned u stanice 
metra. Objednávky na tel.: 773 20 
33 25, www.studiozahrada.wbs.cz.

SBÍRKY ZNÁMEK, POHLEDŮ, 
BANKOVEK I MINCÍ odborně oce-
níme, hotově zaplatíme. Filatelie, 
Vacínova 3, Palmovka, 9.00 – 18.00 
hod. Tel.: 284 82 40 40.

BAZAR ORIENT - PŮJČKA 5%, 
specializovaný bazar na kola a dět-
ská kola. Vykupujeme a prodáváme 
za nejlepší ceny militarie - Německo 
1939 – 45. Výkup zlata a starožitnos-
tí. Klapkova 40, Praha 8, 100 m od 
metra Kobylisy. Tel.: 731 31 27 31.

PŘENECHÁM ZAŘÍZENÉ KAN-
CELÁŘSKÉ PROSTORY v cen-
tru Prahy (Vychovatelna) od 1. 7. 
2009. Čtyři kancelářské místnosti, 
kuchyňka s myčkou nádobí, koupel-
na, 2x WC (1x bezbariérové), sklad, 
100 m2 celkem, nájem 13 000 Kč. 
Zařízení 7x psací stůl, jednací stoly, 
skříně, regály, tel. ústředna, aku-
mulační kamna, bojler, atd. Tel.: 
777 21 89 24.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTA-

VĚNÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na vaši 
kuchyň, šuplíky pod linku, skříňky na 
míru, výměna pracovní desky. Kon-
takt: pan Vrba, tel.: 603 43 87 07.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-
NÉHO NÁBYTKU mokrou metodou 
profi  strojem Karcher, domácnosti 
i fi rmy, levně, bez paušálu – od 10Kč/
m2, po Praze 8 doprava zdarma, pra-
cujeme po večerech i o víkendech.

HLEDÁM PRONÁJEM V PRAZE, 
Praha 8 nebo 9 výhodou, cena odpo-
vídající stavu, RK nechci, balkon 
vítán, jen seriózně, piště SMS, ozvu 
se! Tel.: 773 26 67 91.

MASÁŽE přímo u metra Kobyli-
sy. Slevy důchodcům, těhotným, 
dětem, od PO do PÁ. Ceny od 250 
Kč. Tel.: 776 14 51 63, www.studi-
ozahrada.wbs.cz.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - I. 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25. 
Modelové návrhy dámské, pánské 
i pro skupiny, viz. Pražské mažoret-
ky, Osmička 11/08, opravy. Objed-
návky na tel.: 739 09 15 03.

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, 
pokrývačské práce, nátěry prvků 
a střech. Kontakt: Novotný, tel.: 605 
35 06 65.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 9 nebo 
na Praze 4, 6, 7, lodžie výhodou, 
OV/DV, jen seriózní nabídky, RK 
nevolejte! Tel.: 773 45 74 86, stačí 
zaslat SMS.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, POTA-
HOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ 
a ostatních materiálů na čalounění. 
Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlas-
ka 16, Praha 8 - Libeň, PO – PÁ 8 
– 13, 14 – 18 hod., tel.: 284 82 21 
81.

HÁJEK - ZEDNÍK, provádím veš-
keré zednické, obkladačské, bourací 
a malířské práce, rekonstrukce bytů 
a domků, omítky rodinných domů 
v Praze a okolí. Tel.: 777 67 03 26.

STAVEBNÍ DOZOR – stavební 
úpravy, rekonstrukce, novostavby. 
Tel.: 603 41 04 00, e-mail: s.dozor@
seznam.cz.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-
NÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýr-
nické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777 
31 66 80.

KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – ráda 
Vás uvítám v provozovně v Praze 
8, Vosmíkových 20. Tel.: 607 27 99 
22.

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

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU PRO 
2 OSOBY V PRAZE a okolí, neku-
řáci bez zvířat, zařízení na dohodě, 
možno ihned. Volejte prosím na tel.: 
220 80 62 45, 605 84 50 88.

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

PRODÁM VELMI LEVNĚ NOVINO-
VÝ STÁNEK Z DŮVODU NEMOCI. 
Tel.: 721 58 69 36.

LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG., 
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE, 
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ 

A PERMANENTNÍ MAKEUP. Nízké 
ceny, Palmovka. Tel.: 736 64 40 55.

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

NABÍZÍME DVA BYTY K PRONÁ-
JMU na Praze 8, 1 + kk za 8 500 Kč 
vč. a 2 + kk za 10 500 Kč vč. pop., 
zařízení na dohodě. Volejte na tel.: 
777 02 01 80, 220 87 68 74.

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.

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

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

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

SOLARIUM – FITNESS, masáže, 
nově kosmetika. Posilovny rozděleny 
ženy – muži. Otevřeno denně. Adre-
sa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 284 
82 12 25, www.solarium-fi tness.cz.

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

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTO-
NOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI 
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 
Tel.: 224 214 617; 604 207 771.

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, 
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESL-
NÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73 
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

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

RODÁM BYT 2 + 1, 50 m2 po 
moderní rekonstrukci v Praze 8. Byt 
je v klidné a žádané lokalitě přímo 
u Ďáblického háje. Metro „C” Ládví 
v docházkové vzdálenosti do 10 min. 
Bezproblémové parkování u domu. 
Cena 2 280 000 Kč. Kontakt: 776 
75 25 27.
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Také letos v červenci zavítají na integrované tábory a ozdravné 

pobyty CID, o.s. do Lipanky v Jeseníkách zahraniční dobrovolníci. Při-

jedou z  Koreje, Ruska a dalších zemí a formou workcampu budou pra-

covat s předškolními až staršími školními dětmi, s nejmenšími dětmi 

s rodiči, s dětmi nemocnými i zdravými a také sociálně znevýhodně-

nými. Jedním z nezaměnitelných přínosů jejich přítomnosti je kromě 

jejich pomoci s průběhem pobytu především prolomení strachu dětí 

z neznámého, nového a cizího, včetně cizího jazyka. Pobytů CID se ve 

spolupráci se sdružením dobrovolných aktivit INEX-SDA účastní také 

dobrovolníci z Čech i studenti na praxi a jsou otevřeny všem dětem.

Vůně dálek přivane do Jeseníků

Inzerce

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice

nabízí volná místa žákům
pro školní rok 2009/2010

 výuka podle ŠVP „Společně za lepší školu”, 
respektuje osobnost žáka, jeho osobní pokrok, 

učí žáky hodnotit své výkony

 výuka je zaměřena na získávání nejen poznatků, 
ale i dovedností hodnot a postojů pro život, je podpo-

řena mnoha praktickými aktivitami včetně 
projektových týdnů Čimický podzim a Čimické jaro

 školní družina  (čtyři oddělení), zájmové kroužky 
(fi lmový, sportovní, taneční, keramický-vlastní ker. 
pec, šachy, PC,  kroužek ručních prací, aerobik…)

 školní psycholog (práce s dětmi, 
které mají poruchy učení, profi orientace 9. tříd )

 speciální pedagog a výchovný poradce

 kvalitní výuka anglického jazyka
(rodilý mluvčí od 1. do 9. třídy)

 příjemné a klidné prostředí

 málopočetné třídy

Navštivte nás a přesvědčte  se sami, 

lze nahlédnout i do vyučovacích hodin.

www.zslibcicka.cz

telefon: 233 55 17 98

(Placená inzerce)



(Placená inzerce)




