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Uctili jsme
památku obětí
komunistického
režimu.

Nejen o kvalitě
nemocnic
se senátorkou
Alenou Palečkovou.
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Praha v Libni
dostala křišťálovou
popelnici.
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Přechody u škol budou natřeny reflexní barvou
Radnice Prahy 8 chystá další opatření k tomu,
aby děti mohly bezpečněji přecházet přes sil−
nice v okolí škol a školek. Jednou z novinek
mají být i nové reflexní nátěry těchto pře−
chodů, které mají řidiče upozorňovat právě na
to, že projíždějí kolem školského zařízení.
„Počítáme s podobným řešením, jaké jsme už
vyzkoušeli při úpravě křižovatky na Palmovce.
Budeme chtít, aby tyto přechody byly na modrém
nebo červeném podkladu a aby byly reflexní,“
řekl Osmičce šéf Dopravní komise radnice Prahy
8 Luděk Hoznauer. Takto upraveny by měly být
především přechody na nejrušnějších ulicích

městské části. „Určitě s tím počítáme ve
Střelničné ulici, dále v Zenklově, kde je dokonce
několik školských zařízení, ale vytipována máme
i některá místa v Ďáblicích nebo v Kobylisích,“
upřesňuje Luděk Hoznauer.
Zvýrazněné přechody pro chodce v okolí škol se
budou objevovat postupně, radnice chce využít
i peněz z dopravního fondu Besip. Úprava pře−
chodů ale není jediným opatřením pro větší
bezpečí školáků na ulicích. „Postupně se snažíme
snižovat rychlost v okolí škol a tam, kde to jde,
budujeme i zpomalovací prahy. Snažíme se
i zlepšovat stav podchodů, to je třeba případ

Reflexní nátěry přechodů pro chodce umožňují bezpečnější přecházení.

Drahaně, kde byl podchod v takovém stavu, že ho
školáci stejně často nepoužívali. Proto jsme se
domluvili s TSK na jeho vyčištění a novém omít−
nutí,“ říká Hoznauer a dodává: „Důležité je ale
hlavně to, aby dětem šli příkladem dospělí, ať už
jejich rodíče, nebo učitelé. Děti se musí naučit, že

Bezpečné přechody nechybí ani na Palmovce.
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Vítězství patří
těm nejlepším!
Začátkem letošního roku vyhlásila MČ Praha 8 fotografickou
soutěž − Praha 8 ve fotografii. Soutěž byla rozdělena do dvou kate−
gorií − Fyzická a Digitální fotografie a zapojit se do ní mohl každý.
Odborná porota posoudila všechna přihlášená díla, vyhlásila vítěze
v jednotlivých kategoriích a uspořádala zajímavou výstavu snímků,
kterou můžete navštívit každé pondělí a středu od 8.00 do 18.00
hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin až do 31. srpna
2006, ve foyer budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 („bílý dům“),
Praha 8 − Libeň. Další foto−
grafie naleznete na straně 5.
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DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
FOTO 1
1. místo „Bylo nás pět..."
Petr Klimek
FOTO 2
2. místo „Opuštěná
ulice Bohnické léčebny
po dešti“
Nikol Rydvalová
FYZICKÁ FOTOGRAFIE
FOTO 3
1. místo „Z cyklu Libeň“
David Kumermann
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se přechází na přechodech. Zní to možná banálně,
ale když sledujete situaci u některých škol, tak
zjistíte, že klidně v 80 procentech případů děti
přecházejí mimo vyznačené přechody. To je
potřeba změnit.“
−pan−, foto: M. Mařatka
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Slavnosti Čro Regina
V neděli 18. června proběhla velká sláva. Na
zahradě Čro Regina a v útrobách rozhlasu jsme
slavili hned několik věcí najednou. Budova
Národního domu, kde Čro Regina sídlí, slavila
95. výročí otevření. Ke kulatému datu jsme
připravili bohatý program plný zábavy a zají−
mavostí.
Rádio se především otevřelo veřejnosti. Den
otevřených dveří nabídl důkladnou prohlídku celého

rádia. Skupinky i jednotlivci, s průvodci z řad mo−
derátorů i bez nich nejen rádiem procházeli ale vy−
zkoušeli si i roli za mikrofonem. Ovšem pořádná
oslava si žádá velkou parádu. Pro toho, kdo si
prohlédl útroby rádia, byl v zahradě nachystán nabitý
program.
Program začínal již se vstupem. U vstupní brány se
shromažďovaly exponáty do soutěže „o nejzají−
mavější dobový předmět − vyrobený do roku 1918“.
Mezi předměty se našel časopis Český svět, háčko−
vaná sukně s vyšívanou kabelkou, rodný list s datem
1918, keramický nočník s modrými kvítky, známky
a mince. Mezi oceněnými pak překrásná hrací skříň−
ka Symphonion, dřevěná protéza a Střelecký diplom
z roku 1918. Následovala prohlídka výstavy nád−
herných veteránů a motocyklů. Děti byly okouzleny
staročeskou střelnicí. Nechyběly řemeslné
stánky chráněných dílen
a Klubu lidové tvorby
Praha. A výčet pokračuje
krasohledy, cukrovou va−
tou, perníkem a tureckým

medem...! Procházka vskutku vyčerpávající. Altánek
a posezení v zahradě však byly nachystány
k poslechu staročeské hudby skupiny Třehusk,
koncertu Ivana Hlase a k divadelní ukázce
z Postřižin. Mnozí se stali přímými účast−
níky živého natáčení pořadu Mikrofórum
s Petrem Sirotkem, který si zval hosty
přímo do zahrady. Zpestřením byla
i ukázka služební kynologie. Na své si

přišli i zájemci o domácího mazlíka − zaměstnanci
trojského útulku mezi nás přivezli několik psů
a koček.
Slavnosti končily kolem sedmé, pouhá hodina
musela stačit na úklid a přestavění zahrady do podo−
by letního kina, které mělo svoji zahajovací promí−
tanou. Strávili jsme s vámi krásný den a díky vám
všem, kteří jste přišli, jsme mohli důstojně a s radostí
prožít Slavnosti Čro Regina roku 2006. Za to vám
patří náš dík.
−jk−

Karlínské filmové léto = 60 dní a 60 českých i zahraničních filmů
Den „Slavností Rádia
Regina“ byl také prv−
ním promítacím dnem
Karlínského filmové−
ho léta. Letní kino se
koná ve spolupráci
s Městskou částí Praha 8 ve stinné
zahradě budovy rádia. Letní kino, to
je především chladivý odpočinek,
denně jiný oblíbený český nebo
zahraniční film a nízké vstupné. Duší
Karlínského filmového léta je hlavní
pořadatel Karel Poláček, kterému
jsme položili několik otázek.

Kolikátý ročník KFL letos probíhá?
18. června odstartoval čtvrtý ročník.
Měl to být správně ročník pátý, rekon−
strukce po povodních nás však na
dlouhý čas do budovy nepustila.

trávu nebo přinesené deky. Při tomto
počtu ale musíme další zájemce odmí−
tat, což se nám často stává.
Samozřejmě za tak velký zájem děku−
jeme.

Jaká je kapacita letního kina?
Kapacita k sezení je zhruba 300 míst,
standardně se k nám však vejde 500
návštěvníků, kteří si běžně sedají na

Má KFL nějakou perličku či zvlášt−
nost?
Rád bych uvedl hned několik věcí.
Jsme jednoznačně nejlevnější letní

Na úvod mi dovolte pro Vás asi trochu
„otřepanou“ otázku, a sice jak se zrodil
nápad Karlínského filmového léta?
Nápad se zrodil již před několika roky.
Filmy jsou mým velkým koníčkem,
vlastním promítací licenci a projekt let−
ního kina je mým snem. Sen, plán a po
nich dřina. Ale copak lze nechat naši
krásnou zahradu nevyužitou? Kino pod
širým nebem je ideálním propojením
kulturního a společenského života
občanů Prahy 8 a cílů rádia, které se
snaží co nejvíce přiblížit svým
posluchačům.

kino, vstupné na všechny snímky stojí
pouhých 25 Kč. Letošní ročník má
jedinečný zvukový systém − systém
DOLBY FR, což je mezi letními kiny
rarita. Nemohu zapomenout na řadu
předpremiér, které předběhnou pro−
mítání v „multiplexech“. Čtvrtý ročník
má sedm takových filmových lahůdek.
Zažijeme i derniéru: filmu Moulin
Rouge končí vysílací práva a naši diváci
budou mezi posledními, kteří film
uvidí.
−pp−
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Dům v Molákově ulici je v havarijním stavu
O experimentálním panelovém domě v Molá−
kově ulici kolují mezi lidmi různé fámy, které
čas od času podpoří nepravdivými informacemi
i některé seriózní deníky.
Osmička se proto rozhodla přinést aktuální
a pravdivé informace. Člověkem nejpovolanějším
je předseda bytové komise a zastupitel Prahy 8
František Beneš: „Hotelový dům na Invalidovně
jsme zdědili od magistrátu i s nájemníky, kteří tam
bydleli − vesměs formou ubytovny. My jsme z toho−
to domu udělali klasický řádný nájemní dům.
Stavební vady jsou ale bohužel takového rozsahu,
že máme na tento dům havarijní výměr.“ Důvody,

pro které je třeba dům zásadně přestavět, jsou dva:
neslouží plášť budovy a nejsou zajištěny únikové
prostory pro případ požáru nebo jiné větší havárie.
„To je situace, která nám nedovoluje, abychom ji
podcenili, a proto jsme se rozhodli okamžitě po
povodních v roce 2002 hotelový dům, kde bylo 147
bytů, vystěhovat,“ vysvětluje František Beneš.
Radnice Prahy 8 řeší v současnosti problém
s hrstkou nájemníků, kteří se vystěhovat nechtějí.

„Každý z těch nájemníků dostal nabídku tří nebo
čtyř náhradních bytů. Dokonce i ti, kteří mají sou−
dem uznané nedoplatky na nájemném, nebo
u kterých ještě soudní řízení probíhá,“ říká předse−
da bytové komise František Beneš a pokračuje:
„Není zapotřebí připomínat, že soudní řízení je
u nás hodně složité a zdlouhavé. Přestože máme
jasně prokázáno, že nám chybí například 300 tisíc
korun na nájemném nebo službách, musíme se
u soudu domáhat svých nároků.“
Náklady na rekonstrukci hotelového domu
v Molákově ulici v Karlíně se odhadují minimálně
na 150 milionů korun. Podle Františka Beneše
může bojkot nájemníků způsobit významné
zdražení opravy: „Mám velikou obavu, abychom si
poté, co se od ledna 2007 zvýší DPH u stavebních
prací z 5 na 19 procent, nezpůsobili nějakou škodu.
Tu by poté bylo nutné někomu rozepsat a někoho za
to vinit. Dnes bychom dům v Molákově ulici mohli
opravit za podstatně nižší náklady,“ řekl Osmičce
předseda bytové komise. Dům v Molákově ulici je
nutné zcela přestavět, proto v něm není možné
zachovat současný počet bytů. František Beneš
k tomu dodává: „To znamená, že není možné garan−
tovat současné nájemní smlouvy. Není ani možné
někoho vystěhovat dočasně a vrátit ho poté zpátky.
Všichni proto dostali náhradní byty. Dokonce jsme
uhradili některé náklady za nájemníky, kteří si byty
v Molákově na vlastní náklady upravili. Z prostřed−
ků městské části jsme tyto lidi podle odborných
posudků odškodnili.“ Hotelový dům je na každém
jednání bytové komise. „Dostáváme informace
o tom, kdo už dostal náhradní bydlení, a je mi velmi
líto, že se situace dost vyhrotila − někdy i dost

Během prázdnin
bude opravena ulice
V Holešovičkách

nerozumnými postoji ze strany nájemníků. V žád−
ném případě jsme nechtěli a nechceme nikoho vy−
stěhovat na ulici, i když už takové soudní rozhod−
nutí máme. Byl bych rád, kdyby nájemníci byli
v tomto směru vstřícnější a pomohli nám,“ říká
František Beneš.
Otázkou zůstává, proč někteří nájemníci nechtějí
dům v Molákově ulici opustit, když je už při pohle−
du zvenčí jasné, že bydlení v částečně zchátralém
a opuštěném domě není vůbec pohodlné. Předseda
bytové komise radnice Prahy 8 říká: „Já své
vysvětlení samozřejmě mám. Jestli ale dovolíte,
pane redaktore, nechám si ho pro sebe a nebudu ho
prezentovat. Znovu ale žádám, aby nájemníci byli
rozumní, protože jedině to jim může pomoci.“
Rekonstrukce bývalého hotelového domu
v Molákově ulici je nad síly městské části. Projekt
na jeho celkovou rekonstrukci, který je připraven,
bude financován z prostředků Evropské unie s kofi−
nancováním Prahy a jedná se o částky nad úrovní
150 milionů korun. Nezbývá tedy, než doufat, že se
zbylí nájemníci umoudří, odstěhují se do náhrad−
ních bytů a umožní opravu panelového domu.
−roa−, foto: M. Mařatka

Od konce června rekonstruuje Technická sprá−
va komunikací hl. m. Prahy ulici V Ho−
lešovičkách. Důvodem rekonstrukce je velmi
špatný stav vozovky. Po dokončení opravy se
výrazně sníží její hlučnost, což jistě ocení lidé
bydlící v okolí. Ulice V Holešovičkách je součástí
severojižní magistrály a patří k nezatíženějším
úsekům v hlavním městě. Dosud zde probíhaly
převážně lokální opravy výtluků, což mělo ne−
gativní vliv na hluk.
Od 3. do 31. července bude probíhat rekonstrukce
vozovky ve směru do centra, a to od odbočení ze
Zenklovy po Most Barikádníků. Rekonstrukce

v opačném směru, tedy z centra, proběhne v srpnu
− předpoklad je, že práce budou zahájeny po
skončení MS v kanoistice, které bude na trojském
kanále. Po celou dobu rekonstrukce bude zachován
obousměrný provoz.
−hš−, foto: M. Mařatka

Praha v Libni dostala křišťálovou popelnici
Hvězdárna
Ďáblice

Praha 8 byla v polovině června dějištěm slavnostní
události − pražský radní Miloš Gregar v areálu
sběrného dvora ve Voctářově ulici v Libni převzal za
hlavní město Praha křišťálovou popelnici.
Toto ocenění uděluje každoročně sdružení EKO−
KOM. Praha letos obsadila druhé místo, což je
nejlepší umístění v historii. Odborná komise hodnotila nejen fungování systé−
mu tříděného odpadu, ale i informování obyvatel a také to, jak se sami oby−
vatelé města na třídění odpadu podílejí. „Hlavní poděkování proto patří oby−
vatelům Prahy, kterým není lhostejné životní prostředí a sami proto třídí
odpad,“ řekl Osmičce radní Gregar. „Druhé místo je opravdu skvělým
umístěním, zvláště když vezmeme v úvahu, že se celkem posuzovalo přes 5
tisíc českých a moravských obcí.“ Praha přitom chystá další zlepšení systému.
Přibudou nová stanoviště pro sběr tříděného odpadu, z řady stanovišť se odpad
bude odvážet častěji a chystá se také otevírání dalších sběrných dvorů. „Právě sběrný dvůr ve
Voctářově ulici byl historicky prvním v Praze. V současné době jich máme 10 a v příštích letech
bychom se chtěli dostat až na dvojnásobek,“ doplnil radní Gregar.
−pan−

Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
Hvězdárna Praha − Ďáblice je nejmenší ze tří
středisek Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy.
Má dvě kopule vybavené dalekohledy. Západní
kopule byla vyhrazena pro odborné pozorování,
východní pro vizuální pozorování veřejnosti.
ČERVENEC A SRPEN 2006
Otevírací doba − červenec: 10. 7. − 13. 7., 17.
7. − 20. 7., 24. 7. − 27. 7., 10.00 − 12.00 hod.
a 13.30 − 15.30 hod. Neděle 16. 7. a 23. 7., 14.00
− 16.00 hod. Otevírací doba − srpen: Pracovní
dny (mimo pátků), 10.00 − 12.00 hod., 13.30 −
15.30 hod. Každý čtvrtek 21.00 − 23.00 hod.
Neděle 6. 8., 20. 8. a 27. 8., 14.00 − 16.00 hod.

„Nové spojení“ zlepší cestování vlakem
Obyvatelé hlavního města Prahy i lidé, kteří
denně cestují do metropole vlakem, se brzy
dočkají rychlejšího příjezdu na Hlavní nádraží.
Stane se tak díky vybudování tzv. „Nového spo−
jení“, stavby za téměř 10 miliard korun, která
propojí pražská nádraží. Nosnou součástí
„Nového spojení“ jsou dva tunely pod
Vítkovem, z nichž první byl proražen koncem
května, druhý koncem června. Výhody „No−
vého spojení“ by cestující mohli začít využívat
již zhruba od poloviny prosince roku 2008.
Nové spojení v bodech:
• Jižní tunel, jehož ražbu začali pracovníci
Metrostavu 27. května loňského roku, má délku
1 365 metrů. Bude dvoukolejný a obousměrně
spojí Hlavní nádraží se stanicemi Vysočany
a Hole−šovice. Proražen byl koncem května.
• Ražbu druhého, 1 316 metrů dlouhého severního
dvoukolejného tunelu blíže ke Karlínu, provádí
společnost Subterra. Práce tam začaly loni 5. srpna
a ražba byla dokončena koncem června. Tímto
tunelem budou v budoucnu projíždět všechny
vlaky z Hlavního nádraží ve směru do Libně
a naopak.
• Přímo před budovou SŽDC na ulici Prvního
Pluku je značně rozpracována železniční estakáda,
která svými čtyřmi kolejemi spojí Hlavní nádraží
od nového přemostění Seifertovy ulice se dvěma
dvoukolejnými tunely, jejichž portály se již začína−
jí objevovat nad Vojenským muzeem. Estakáda,
která bude mít kromě dvou krajních opěr 11 pilířů,
z toho dva dvojité, překlene Trocnovskou ulici
a dnes rozšiřovanou ulici Husitskou. Její rozšíření
si vyžádalo vybudování opěrné zdi s polomostem
a dočasná dopravní opatření, umožňující jednak
vytvoření nového jízdního pruhu, jednak založení
dvou pilířů v nově vzniklém dělicím pruhu
vozovky.
• Po ukončení stavebních prací bude obnovena
zeleň, kterou doplní nová kvalitní výsadba. Sou−
částí prací je i vybudování odpočinkové zóny

v uvolněných prostorách, které navazují na zeleň
Vítkova.
• V závěru loňského roku byla v rámci Nového
spojení otevřena silniční estakáda Krejcárek −
Palmovka, která spolu s tramvajovou komunikací
spojila Novovysočanskou ulici se Sokolovskou
ulicí a nahradila nevyhovující ulici Pod Ply−
nojemem s úrovňovým přejezdem, který výrazně
brzdil dopravu v této části města.
• Výstavba Nového spojení je největší železniční
stavbou na území hlavního města Prahy za posled−
ních více než 100 roků. Cílem stavby, jejíž oficiál−
ní název zní „Nové spojení Praha Hlavní nádraží,
Masarykovo nádraží − Libeň, Vysočany, Hole−
šovice“, je podstatné zlepšení železničních tras
v centrální oblasti Prahy, které umožní bezproblé−
mové jízdy vlaků dálkové dopravy a rozšíření
nabídek příměstské a městské železniční dopravy
při zvýšení rychlostí na navrhovaných 80 − 100
km/h. Dosáhne se toho vybudováním dvoukolej−
ných propojení Hlavního a Masarykova nádraží na
jedné straně s železničními stanicemi Libeň,
Vysočany a Holešovice na straně druhé.
• Pro cílový stav kolejového uspořádání je třeba
vybudovat 267 stavebních objektů, z nichž některé
svojí náročností a rozsahem překonají mnohé
velké samostatné dopravní stavby. Patří mezi ně
především ražba a vystrojení dvou dvoukolejných
tunelů pod vrchem Vítkov, které po uvedení do
provozu podstatně omezí negativní vliv dopravy
na okolí.
• Důležitým posláním Nového spojení je i propo−
jení železničních koridorů České republiky.
Nutnost vybudování Nového spojení se projevova−
la již od 60. let minulého století, kdy byly zpraco−
vávány první návrhy. Společenský vývoj v posled−
ních letech umožnil vybrat ekologicky šetrnou
i technicky vhodnou variantu a po veřejné soutěži
mohla být stavba 12. července 2004 zahájena.
• Prvními pracemi byly demolice v prostoru
bývalého lokomotivního depa Masarykova
nádraží, rušila se zahrádkářská kolonie v Libni,

Pozorování oblohy dalekohledy v uvedené
termíny za jasného počasí!
Denní obloha: Slunce − povrch se skvrnami.
Venuše − za dobrých podmínek. Noční obloha
(srpen): Měsíc − od 1. 8. do 9. 8. Jupiter −
začátkem srpna. Uran, Neptun − koncem srpna
za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné
soustavy − po celý srpen. Hvězdokupy, mlhoviny
− za bezměsíčných večerů.
Úspěšné proražení jižního tunelu 23. 5. 2006

prováděla se ochrana a přeložky inženýrských sítí.
Jednoduché nebylo ani odstraňování zeleně pro
portály budoucích tunelů, a to nejen vzhledem
k těžko přístupnému terénu ve svahu Vítkova, ale
také s ohledem na respektování zásady co nej−
menšího množství likvidovaných stromů.
• Přeložky vedení se týkaly kabelů PRE, SČE, DP,
drážních kabelů, kabelů veřejného osvětlení
a Českého Telecomu. Začaly se budovat
kabelovody v prostoru Hlavního nádraží. Přeložit
se musela i trubní vedení, např. vodovod pro ČD−
SDC, vodovod v Husitské ulici, kanalizace v ul.
Pod Plynojemem. Pro nové vedení plynovodu DN
500 a vodovodu DN 800 v území nad Sluncovou
se buduje speciální kolektor, jehož ražba již
skončila a provádí se jeho stavební dokončení.
• Pro stavbu Nového spojení je již dnes typické
a všeobecně kladně hodnocené opatření, kterým je
veškerá na stavbě dále neupotřebitelná zemina
odvážena vlakovými soupravami mimo Prahu.
Tím odpadá zatěžování městských komunikací
těžkou nákladní dopravou a obtěžování obyvatel
hlukem, vibracemi a výfukovými plyny. Dosud
takto bylo odvezeno více než 200 tisíc m3 zeminy.
Stejnou technologií je a bude odvážena i vyrubaná
nadbytečná hornina z ražby tunelů.
• Po dopravní stránce na železnici bylo důležité
datum 12. prosince 2005, kdy po 130 letech byl
zrušen provoz na tzv. Hrabovské spojce, která jako
jednokolejná umožňovala vjezd od Libně do Hlav−
ního nádraží s minimální traťovou rychlostí. −hš−

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud
možno jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy (astrono−
mické, kosmonautické), prohlédnout si přístro−
jové vybavení hvězdárny, stálou astronomickou
výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky).
Místo dalekého rozhledu / V těsném soused−
ství hvězdárny je výhled na téměř polovinu 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.
Vstupné: Dospělí 20 Kč, mládež, důchodci 10 Kč.
Doprava: Konečná MHD sídliště Ďáblice, BUS
136, 152, 181 a 10 min. pěšky. Stanice Ďáblický
hřbitov nebo Květnová, BUS (od metra C Ládví)
103, 345, 368 a 5 min. pěšky. Konečná MHD
Ďáblice − Šimůnkova, BUS 175, 181 a 10 min.
pěšky. Stanice U Spojů, BUS 202 a 10 min. pěšky.
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Právní poradenství
pro osoby s duševním
onemocněním
Právní poradna pro osoby s duševním onemoc−
něním, v duševní krizi a osoby blízké se nachází
v areálu PL Bohnice. Jedná se o bezplatné
anonymní právní poradenství, které může
využít každý bez omezení. Přijďte se zeptat
odborníků na osobní problémy či poradit se
o problémech vašich rodinných příslušníků
a známých.
Poradenství zajišťuje Česká asociace pro psy−
chické zdraví, a to od roku 1998. Cílem poradny je
hájit práva lidí s duševním onemocněním, poskyt−
nout jim podporu, přímou pomoc v nepříznivé
situaci prostřednictvím podání informace, zpraco−

vání právních podkladů, zprostředkováním kontak−
tu, radou a osobní zkušeností. Poradenství je
poskytováno každou středu od 15.30 do 18.30 hod.
(v případě většího množství zájemců po dohodě
i déle) v prostorách kavárny: V. kolona: v areálu
Psychiatrické léčebny Bohnice. Zájemci o tuto
službu se neobjednávají dopředu, stačí přijít v uve−
denou dobu a zapsat se do pořadníku, který je jen
pro určení pořadí konzultace. Objednávání na
konkrétní dobu není možné zaručit. Důvodem by
bylo znevýhodnění klientů, kteří pobývají v léčeb−
ně a nemohou se objednávat na určitý čas.
Zájemcům z řad momentálně léčených pacientů
bez možnosti vycházek se po dohodě věnuje přímo
na pavilonu právnička JUDr. Sedláčková. Lidem,
kteří přijdou využít službu, je doporučeno přinést
si s sebou dostupné materiály ke konzultovanému
případu. Poradenství, které se opírá o konkrétní
materiály, je efektivnější.
Týdně navštíví poradnu zhruba 7 − 10 lidí, za rok
2005 proběhlo v rámci poradny 450 konzultací.
Nejčastější problematikou, se kterou sem lidé
přicházejí jsou finanční záležitosti (problémy
s exekucí, půjčkami), otázky kolem zbavení způso−
bilosti k právním úkonům, pokusy o její návrat−
nost, problematika bydlení, rodinných vztahů
(rozvod, péče o děti, atp.), spíše méně pak záleži−
tosti kolem trestního stíhání či sociálních otázek.
Více informací najdete na www.capz.cz. Kon−
taktní osobou je Klára Malíková, tel.: 775 17
62 25 (úterý, středa 9.00 až 16.00 hod.), e−mail:
−km−
klara.malikova@capz.cz.

?

Otázka pro …
RNDr. Alenu Palečkovou, senátorku

Jak hodnotíte nedávné zveřejnění žebříčku kva−
lity nemocnic a ústavů, které vypracovalo
Ministerstvo zdravotnictví ČR a které odkázalo
FN Bulovka na poslední místo?
„Žebříček“ kvality byl vydán a krátce
na to zrelativizován svým zhotovitelem,
s tím, že jde jen o pořadí na základě
určitých kritérií. Tato kritéria navíc
hodnocená zařízení předem neznala,
nebo nevěděla, že budou použita
k tomuto účelu.
Protože se v tabulce ocitla také FN
Bulovka na nelichotivém posledním místě,
zkusme se na celou záležitost objektivně podívat.
Úmysl informovat občany a pacienty o kvalitě
zdravotní péče je určitě dobrý. Je potřebný zejména
tehdy, když se pacient může rozhodnout, komu
svěří to nejcennější co má, tedy své zdraví. To
bohužel u nás stále ještě není úplně jednoduché
a často se ještě shánějí různé známosti a doporučení.
Při hodnocení zdravotnických zařízení není
možné ani při precizním vypracování kritérií
srovnávat všechna zdravotnická zařízení, například
velké nemocnice s celou paletou oborů s jed−
nooborovými
specializovanými
pracovišti.
V zahraničí ale funguje systém udělování určitých
certifikátů, platných jen na omezené období, po
kterém se musí obnovovat. Z pražských nemocnic
má tento mezinárodní certifikát Nemocnice Na
Homolce a při jeho získání a obhajobě jsou velmi
přísně sledována jak kritéria medicínská, tak
řekněme sociální − vztah zdravotnického personálu
k pacientům. Dále efektivita a organizace a mnoho
dalších oblastí.
Podobný systém se začíná tvořit i u nás.
Zveřejnění žebříčku 16 nemocnic i přes dodatečné
vysvětlování mohlo značně poškodit ta zařízení,
která se ocitla na posledních místech. V našem
obvodu se to týká FN Bulovka. Snad každý z nás
má s touto nemocnicí své zkušenosti. Tak jako jinde
jsou dobré i špatné. Jako bývalá členka Dozorčí
rady nemocnice bych mohla jmenovat různé
důvody těch horších. V každém případě měla
Bulovka smůlu na rozhodování, jakou a čí nemoc−
nicí vlastně bude − zůstane fakultní (působí v ní pe−
dagogové všech 3 pražských lékařských fakult)

S díky a úctou za vše paní Kofroňová a její rodina.

otevřenost, snaha komunikovat jak s jednotlivými
pacienty, tak s veřejností obecně. Přes obtíže, se
kterými se lékaři i sestry a další personál potýká,
pomůže i laskavé slovo a úsměv. Nezapomeňte, že
v nemocnici se všichni trochu bojíme.
RNDr. Alena Palečková, senátorka,
předsedkyně zdravotní komise RMČ Praha 8

Pavilon č. 3 − oční oddělení.

Den památky obětí komunistického režimu
26. června se na čestném pohřebišti Ďáblického
hřbitova konal pietní akt na paměť obětí
rudého teroru v letech 1948 až 1989. Tuto
vzpomínku pořádalo jako každý rok Sdružení
bývalých politických vězňů s předsedou panem
Stanislavem Stránským. Po jeho úvodních
slovech pronesli své projevy místopředseda
Senátu PČR Petr Pithart, místopředseda vlády
Jiří Havel a ministr vnitra František Bublan.
Za Prahu 8 promluvila senátorka a členka za−
stupitelstva Alena Palečková, která se aktu
zúčastnila spolu se starostou Josefem Noskem.
Po krátkém proslovu biskupa Dominika Duky
zazněla společná modlitba a státní hymna.

Náš dík patří Gerontologickému
centru Benákova
Po úrazu naší babičky, paní Kofroňové, které je 94
let, bychom celá rodina rádi poděkovali veškerému
personálu Gerontologického centra v Benákově
ulici, kde jsme měli po propuštění z nemocnice na
Bulovce babičku hospitalizovanou.
Nejenže se tam babičce dostalo veškerého pohodlí,
díky modernímu, byť domáckému, prostředí s abso−
lutní čistotou, ale dostalo se jí zde i veškeré zdravot−
ní péče a především skvělého zacházení s ochotou
a úsměvem na rtu. Babička se zde cítila téměř jako
doma, neboť personál zde byl vždycky opravdu milý
a především vstřícný jakékoliv pomoci, kterou zde
nemocný člověk potřebuje.
Je úžasné až s obdivem, že i v této uspěchané době
se ještě najdou lidé, kteří své povolání, neberou
jenom jako možnost vydělat si peníze, ale i jako
poslání pomoci starému člověku. Proto prosím
o VELKÉ DÍKY jak paní primářce, staniční sestře,
rehabilitační sestře, tak i všem sestřičkám a bratrům,
kteří zde pracují a dokáží svým chováním a přístu−
pem k nemocným pomoci nejen jako zaměstnanci, ale
především jako lidé se srdcem na pravém místě!

nebo bude patřit městu jako takzvaná metropolitní
nemocnice. Svoji roli sehrál zanedbaný stav
některých budov, málo investičních prostředků,
nevýhodné smlouvy s pojišťovnami a mnoho
dalších faktorů.
Rozhodně má ale Bulovka neza−
stupitelnou roli v poskytování péče pro
občany severu Prahy a přilehlých, často
i vzdálenějších oblastí Středočeského
kraje, a tisíce pacientů zde byly léčeny
dobře a úspěšně. Některá oddělení např.
infekce, ortopedie, onkologie, radiodiagno−
stické a další patří ke špičce ve svém oboru
a jejich spádová oblast je daleko větší, než jen část
Prahy. Proto by bylo nešťastné, kdybychom i my,
pacienti, poškozovali tuto nemocnici svou snahou
léčit se jinde. V případě obtížných rozhodnutí
a závažných onemocnění má každý pacient právo
požadovat konzultaci na jiném pracovišti, ale
v převážném procentu případů to není třeba.
A čím může přispět sama Bulovka? Bez větší
finanční zátěže zvýší důvěru pacientů větší

Vychovatelna.

Představitelé radnice.

Ve všech projevech zazněla slova o nutnosti
stálého připomínání hrdinství i obětí lidí všech
věkových kategorií včetně dětí, kteří v období
komunismu položili své životy. Zazněla i slova
lítosti nad tím, že se tohoto aktu nezúčastnili
Pohled na hrob s věnci.

například žáci vyšších tříd škol, pro které by to
bylo tou nejnázornější výukou naší novodobé his−
torie a občanské nauky.
Podle informací z Vojenského historického
ústavu se na hřbitově v Ďáblicích, nedaleko
zmíněného čestného pohřebiště, nacházejí i hro−
madné hroby s ostatky hrdinů a obětí druhého
odboje, zejména z období heydrichiády, včetně
ostatků parašutistů. Starosta Nosek společně se
senátorkou Palečkovou a místopředsedou Senátu
PČR Jiřím Liškou budou, po ověření této
skutečnosti, iniciovat zřízení pamětní desky, která
by důstojným způsobem připomínala tyto tragické
události.
−tr−, foto: M. Mařatka
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Kam s ní?
Otázku „kam s něčím“ si pokládáme dnes
a denně. A ne vždy je nalezené řešení to
správné. Lednice, skříň, postel, televizor... to
vše jednou doslouží. Vysloužilé věci nahrazu−
jeme novými, to je koloběh našeho života. Kam
ale s těmi starými? Naprostá většina obyvatel už
ví, že Úřad MČ Praha 8 platí službu velkoobje−
mových kontejnerů.
V těchto sběrných nádobách by se měl shro−
mažďovat veškerý velkoobjemový odpad občanů
Prahy 8. Snad každý občan také chápe, že tyto kon−
tejnery nemohou být přistaveny stále, na všech
místech, tedy že frekvence jejich přistavování je
omezena množstvím financí. I proto existuje
sběrný dvůr ve Voctářově ulici, kde lze zdarma

odložit nepotřebný odpad. Potřebujete jen občan−
ský průkaz.
Cesta do sběrného dvora či ke kontejneru je ces−
tou slušných lidí, kteří ctí etická pravidla ve vztahu
k okolí a obecně k životnímu prostředí. Odpo−

Vzácný strom jinan dvojlaločnatý v ulici U Pošty
by mohl dlouze vyprávět o počtu starých lednic,
které se o něj již opíraly.

Ulice U Pošty je jedním z nejčastějších cílů pro odkládání vysloužilých lednic − tyto tři byly odloženy
během jediného dne!

vědnost k obývanému světu se projevuje právě
v osobním přístupu v tak všedních věcech, jako je
nakládání s odpadem. Většina z nás chápe, že
vyhodit starou lednici před vchod domu je něco
neslýchaného. Co ale s těmi, kteří pravidla
slušného žití ignorují? V tu chvíli je na místě re−
prese a odvaha nás ostatních, kteří se snažíme cho−
vat slušně. Proč odvaha? Protože pokud vidíte
někoho, jak u domovní popelnice „zapomíná“ svou
starou lednici, je třeba rychle volat policii. Jen
policie je schopna zjistit totožnost pachatele, poku−
tovat ho nebo vyrozumět Úřad MČ Praha 8, který
zahájí řízení o pokutě. Pokud se tak nestane, pra−
covníci Úřadu mohou jednat až následně. Tedy
objednat úklid, nebo vyzvat majitele pozemku ke
zjednání nápravy. To však chvíli trvá, nepořádek

leží na ulici na očích nás všech, odklizení stojí
peníze, které mohly být použity například na
opravu dětského hřiště a pachatel skutku zůstane
nepotrestán! Chci Vás poprosit, nedávejte ne−
slušným šanci!
Martin Cibulka, vedoucí OŽP ÚMČ Praha 8

Praha má druhý přívoz
V Praze začal jezdit druhý přívoz přes Vltavu. Od 28. června vozí lidi mezi Podbabou v šesté
městské části a Podhořím v Troji. Provoz zahájil rok poté, co přívoz spojil Sedlec v Praze 6
se Zámky v Praze 8. Oba přívozy už v minulosti fungovaly, ale později zanikly. Přívoz Sedlec
− Zámky byl dokonce pravděpodobně posledním provozovaným přívozem ve městě.
První pražský přívoz je zmiňován už v roce 857 v místech pozdějšího Juditina mostu, odborníci
ale upozorňují na to, že údaj nemusí být pravdivý. Spolehlivěji je prý doložen přívoz přes Berounku
v Radotíně v roce 1159 a přes Vltavu v Podolí v roce 1222. Věrohodnější údaje
jsou známy až od poloviny 19. století. Přívozy spojovaly v minulosti mimo jiné
Braník s Hlubočepy, Podolí se Smíchovem a Štvanici s Holešovicemi, jiný jezdil
z Karlína přes Štvanici. Celkem je poměrně spolehlivě doloženo 47 vltavských přívozů, které zanikaly se stavbami mostů a lávek,
úpravami řeky i s rozvojem hromadné dopravy. Nynější přívoz Sedlec − Zámky navazuje na vlaky v Sedlci, autobusovou linku číslo
102 v Zámcích a na cyklistické stezky. Jízdné je v podstatě podle tarifu hromadné dopravy. Přeprava jízdních kol, kočárků, zavazadel
a psů je zdarma. Podle provozovatele Zdeňka Bergmana přívoz převezl loni od července do konce září měsíčně asi 4 000 cyklistů
s koly. Každý den jej podle něho využije kolem 160 lidí při cestování do práce. Nový přívoz mezi Podbabou a Podhořím lidem usnad−
ní cesty do zoologické a botanické zahrady a také navazuje na hromadnou dopravu a cyklistické stezky. Blízko Prahy jsou
v provozu tři přívozy. Fungují v Klecanech, ve Vraném nad Vltavou a v Černošicích − Mokropsech na Berounce.
−roa−

1

Vítězství patří
těm nejlepším!
2

Senioři viděli
Poděbrady s dechovkou
Jednodenní výlet na konci června využili
převážně senioři z Prahy 8, když přijali nabídku
Domu dětí a mládeže v Kobylisích. Lázeňské
město Poděbrady je přivítalo ostrým sluncem,
před kterým všichni našli útěchu pod kvetoucími
lipami a dalšími stromy rostoucími v lázeňském
parku.
Zúčastnili se tak prvního Poděbradského léta
s podtitulem Evropa hraje Kmocha. A bylo se na co

3

Další fotografie ze soutěže „Praha
8 ve fotografii“, o které píšeme na
straně 1.

FYZICKÁ FOTOGRAFIE
FOTO 2
2. místo „Sídliště před bouří“
Hana Pohořalá

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
FOTO 1
3. místo „Osmičky“
Jiří Beneš

FOTO 3
3. místo „Zimní večer
v Bohnicích“
Josef Krása

dívat i co poslouchat. Mažoretky defilovaly za
doprovodu dechových orchestrů a před obdivnými
zraky kolemjdoucích i sedících. Někteří, zvláště ti
v dětském věku, se potěšili soutěžemi na Svato−
jánské pouti. Písničky, scénky, atrakce, pojídání
koláčů a další zajímavosti moderovala zpěvačka
Heidi Janků, která přislíbila v příštím roce zazpívat
i dětem z Prahy 8.
Většina seniorů přijala i pozvání k obědu, během
kterého se z neznámých účastníků zájezdu začaly
tvořit skupinky domlouvající se na dalších schůzkách
i aktivitách včetně míst, kam by se rádi s dalším zájez−
dem podívali. Poděkování od zúčastněných patřilo
nejen DDM, ale také spolupořadateli, oddělení kultury
Městské části Praha 8.
−jv−
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
ČERVENEC - SRPEN 2006
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova − Malého
18. 7.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 25. 7.
Pobřežní − U Nádražní lávky
1. 8.
Pernerova − Šaldova
8. 8.
Pobřežní − Thámova
11. 7.
Petra Slezáka − Urxova
18. 7.
Pernerova − Sovova
25. 7.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
1. 8.
Kotlaska (u mateřské školy)
8. 8.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
11. 7.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
25. 7.
Na Vartě
1. 8.
Kašparovo náměstí
8. 8.
Pod Labuťkou − Prosecká
11. 7.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
18. 7.
Nad Rokoskou
1. 8.
Na Truhlářce (parkoviště)
8. 8.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
11. 7.
Ke Stírce − Na Stírce
18. 7.
Kubišova − U Vlachovky
25. 7.
U Slovanky − Dolejškova
9. 8.
Štěpničná (parkoviště)
12. 7.
Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště) 19. 7.
Třebenická
26. 7.
Roudnická (za Bešťákovou)
2. 8.
Modřínová
26. 7.
Kubíkova − u DD
2. 8.
Havránkova − Šimůnkova
9. 8.
Šimůnkova
12. 7.
Janečkova
19. 7.
Hlaváčova
12. 7.
Burešova
19. 7.
Kurkova
26. 7.
Šiškova
2. 8.
Pakoměřická − Březiněveská
9. 8.
Na Pecích − Chaberská
12. 7.
Služská − Přemyšlenská
19. 7.
V Mezihoří
26. 7.
Na Pěšinách − Pod Statky
2. 8.
Uzavřená
9. 8.
Trojská − Nad Trojou
20. 7.
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
27. 7.
Písečná − K Sadu
3. 8.
Na Přesypu − Pod Přesypem
10. 8.
Třeboradická
13. 7.
Havlínova − Pohnertova
20. 7.
Libišská (parkoviště)
27. 7.
Podhajská pole (parkoviště)
3. 8.
Gdaňská
10. 8.
Hnězdenská (parkoviště)
13. 7.
Mazurská (u trafostanice)
10. 8.
Řešovská (u Zelenohorské)
13. 7.
Zhořelecká (parkoviště)
20. 7.
V Nových Bohnicích
27. 7.
Dolákova − Hackerova
3. 8.
K Mlýnu − Drahaňská
20. 7.
Mlazická
27. 7.
Fořtova − Do Údolí
3. 8.
Korycanská − K Ládví
10. 8.
Petra Bezruče − U Pískovny
13. 7.
Pod Vodárenskou věží − Společná
11. 7.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
18. 7.
Pekařova
25. 7.
Valčíkova − Na Truhlářce
1. 8.
Velká Skála − K Haltýři
8. 8.
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická)
26. 7.
Davídkova (park. severně od garáží Stavegu) 2. 8.
V Zahradách − Na Sypkém
12. 7.
Braunerova − Konšelská
19. 7.
Nad Rokoskou (u školy)
12. 7.
Nad Popelářkou
19. 7.
Křivenická (u konečné BUS 152, 181)
26. 7.
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
2. 8.
Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 13. 7.
Drahorádova
20. 7.
Lindavská
27. 7.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
24. 8.
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány
již během dne, který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který je v harmono−
gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam
rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete na www.praha8.cz.

Praha 8 bytovou situaci řeší
Bydlení, byty a nájemné. To
jsou témata, která zajímají
každého z nás. K rozhovoru
jsme si proto v tomto čísle
pozvali předsedu bytové
komise Prahy 8 a zastupitele
Františka Beneše. „Prodej
obecních bytů na Praze 8
probíhal stejně jako v ji−
ných pražských městských částech. V první
době nadšení jsme si říkali, že si zvolíme ty
nejtěžší případy, tedy byty a domy, které jsou ve
spoluvlastnictví. Později jsme ale zjistili, že
budeme prodávat byty, kde nejsou vyřešeny
vztahy k pozemkům a taky jsme to museli
opustit. Ale nikdy jsme to nezrušili, dotáhli jsme
ty případy až na konec.“
Kolik bytů je dnes v majetku městské části?
Po první vlně, kdy se prodávaly třípokojové byty
i s pozemkem za 120 tisíc korun, jsme se dostali do
fáze, kdy nám jich z 22 tisíc bytů zůstalo 8 tisíc.
V tuto dobu jsme přesvědčeni, že právě tolik bytů
potřebujeme proto, abychom zajistili řádný chod
městské části. Dnes tedy Praha 8 neuvažuje
o dalším prodeji nájemních bytů v panelových
domech ani v domech v Karlíně. Zcela výjimečně
prodáváme některé bytové domy, spíš takové
činžovní vily a drobné stavby. Vždycky nejprve
nabídneme nájemníkům, jestli se nechtějí přestěho−
vat do některého jiného obecního bytu a teprve
potom ty domy prodáváme.
Každá městská část přistupuje k přidělování bytů
a pořadníkům jinak. Jak je to v Praze 8?
Praha 8 má pořadník na pronájem obecních bytů.
V současné době je v něm asi 2 250 žadatelů. Ale
vzhledem k tomu, že se ročně pronajme pouze 50 až
80 bytů, je jasné, že naděje je velmi slabá. V pořad−
níku na obecní byty rozlišujeme sociální potřeb−
nost, například přeplněnost stávajícího bytu.
V pořadníku ale máme i trestné body. Do seznamu
nezařadíme například nikoho, kdo nebydlí v Praze
8 minimálně 5 let, nezařadíme do něj nikoho, kdo se
provinil kšefty s obecními byty, ani nikoho, kdo má
dluhy k městské části. Každý rok se pořadník
vyhodnocuje a sestavuje znovu a po dvou letech je
povinnost žádosti aktualizovat.
Takže pořadník funguje beze změn už desítky let?
Ne ne. V minulém roce jsme připravili nové
zásady pro tvorbu pořadníku. Letos v prvním
pololetí vyhodnotíme, jak by se tyto nové zásady
projevily proti stávajícímu pořadníku. Po tomto
vyhodnocení navrhneme radě městské části, jestli
má tyto nové zásady přijmout a schválit, nebo ne.
Ročně se z pořadníku uspokojí jen pár desítek
žadatelů. Předpokládám, že jde o byty uvolněné
a že městská část nové byty nestaví.
Jedná se vesměs o byty, které se přirozenou ces−
tou uvolní. Městská část v posledních letech
investovala jen do bytů, které měly charakter bytu
s pečovatelskou službou, kterých potřebujeme víc

V Praze 8 jsme ve druhé polovině loňského roku
obnovili pronájem bytů, které vyžadují větší
opravy, a nabízíme tyto byty právě formou soutěže.
Proběhly asi 4 vlny po dvaceti bytech a až na jeden
či dva případy jsme všechny byty vysoutěžili.
Doporučuji proto čtenářům Osmičky sledovat inter−
netové stránky Prahy 8 nebo úřední desku, kde jsou
uvedeny základní podmínky. Je tam uvedeno
například to, kolik je třeba dát do opravy bytu a jsou
tam i striktní podmínky, které musí žadatel splnit.
Rozhoduje vždy výše nájemného, která je nabídnu−
ta uchazečem. A aby šlo jen o nabídky vážně
míněné, tak požadujeme složení vratné kauce 10
tisíc korun.
Téhle soutěže se mohou zúčastnit jenom obyvatelé
Prahy 8?
Této soutěže se může zúčastnit kdokoliv, protože
obejít povinnost trvalého bydliště je dnes velmi
snadné.
O jaké byty jde nejčastěji?
Je to různorodá směs bytů. Většina z nich je v kla−
sických činžovních domech, menší množství je
v panelácích. Téměř vždy jde ale o byty malé, pro−
tože velkých bytů máme velký nedostatek.
Kolik neplatičů nájemného k dnešnímu dni Praha
8 eviduje a jaký je jejich celkový dluh?
To je otázka velmi těžko zodpověditelná. Dluhy
na nájemném se skládají ze dvou položek. Ze
skutečných dluhů na nájemném a z pohledávek,
které se na ně nabalují. Tyto pohledávky jsou při−
tom velmi často vyšší, než nájemné samotné.
Evidence těch dlužníků je navíc málo prokazatel−
ná. V absolutních číslech se někdy hovoří o tom,
že nájemné dluží až jedna třetina obyvatel. V tom
jsou ale započítány třeba i jednoměsíční skluzy,
nebo drobné poruchy v placení, které se čas od
času vyskytnou v každé domácnosti. My v Praze
8 máme celkem dobře spočítáno, kolik dluží
nájemníci v bytech, které zůstaly Bytovému pod−
niku. Jde zhruba o 30 milionů korun. V našich
městských bytech jde přibližně o stejnou částku,
ale kolik z toho je nevymahatelných, je otázkou.
Podle mého osobního názoru je to zhruba jedna
desetina z této částky, tedy přibližně 3 miliony
korun. Našim cílem je s neplatičem vždycky
dohodnout splátkový kalendář a postupně to
splácet. Dlužníků, ze kterých nájemné ne−
vymůžeme, je velmi málo, ale už jsme museli
přistoupit i k exekucím.
Jak často dlužníky vystěhováváte?
Těch případů není více, než pár desítek ročně.
Bytová komise se dost často zabývá žádostmi
neplatičů, abychom nějakým způsobem nově
upravili jejich nájemní smlouvu. Nabízejí nájemné
na dobu určitou, například na jeden rok s tím, že
nabízejí nájemné na úrovni 80 až 90 korun ze
čtverečního metru. Takových případů je třeba
i deset na jednom zasedání komise. Pokud dospě−
jeme k závěru, že je to řešitelné, že jsou tam děti,
které chodí do školy a je to částka, kterou ta rodina
Sídliště Troja.

a víc. Pražská populace totiž stárne... Některé byty
jsme vyčlenili přímo do působnosti sociálního
odboru, který je využívá k řešení naléhavých
sociálních případů. Ovšem jde tu o formu podnáj−
mu. Pokud jde o výstavbu nových bytů, tak měst−
ská část nové byty nestaví, ale dostáváme nové
byty z magistrátních přídělů. Magistrát postaví asi
tak 500 bytů ročně a my jsme čekali, abychom si
mohli vzít větší porci bytů v domě, který vzniká
v Bohnicích.
Některé radnice uvolněné byty, například po
neplatičích, nepřidělují podle pořadníku, ale vy−
hlašují o ně soutěž. Praha 8 nic podobného nedělá?

může splácet, tak se snažíme to nějakým způsobem
vyřešit. Dost často to řešíme i tak, že nabízíme ro−
dinám menší byt, kde pro ně placení nájemného
bude snazší.
Praha 10 začala před dvěma roky o byty losovat.
Nenecháte se jejich přístupem inspirovat?
Já si myslím, že se k tomu nesnížíme. Máme ale
jiný, poměrně revoluční záměr. Už dlouhodobě
připravujeme podmínky, abychom mohli na Praze 8
iniciovat vznik neziskových bytových družstev,
která by mohla se státní spoluúčastí z fondu rozvo−
je bydlení začít byty stavět. Abychom to mohli
spustit, tak potřebujeme získat od magistrátu

pozemky, které jsou k výstavbě vhodné. My jsme
o ně požádali a podle posledních informací by měly
být ještě v prvním pololetí vyřizovány.
Další odlišnost mezi přístupem jednotlivých částí
Prahy se týká nakládání s půdními prostory. Jak
k nim přistupuje Praha 8?
My jsme se pokoušeli několik bytů v půdních
prostorách zřídit a povedlo se nám to. Zjistili jsme
ale, že jde o velmi nákladné práce, které navíc ve
velkém rozsahu ovlivňují život lidí v každém domě.
Tyto práce jsou většinou vnímány negativně. My
proto v tuto dobu nemáme v záměru vůbec nic.
Magistrát představil před několika týdny bytovou
výstavbu formou PPP, tedy spolupráce města
a soukromého investora. Nové byty vznikly
v Běchovicích. Rýsuje se podobná výstavba
i v Praze 8?
Já už jsem zmínil, že bychom rádi rozjeli vý−
stavbu družstevních bytů na neziskovém principu.
Předpokládáme tady určitý podíl městské části,
a to hlavně na správě pozemku a iniciování vzniku
Galerie nad Vltavou.

toho družstva. Tam je totiž potřeba mít pro začátek
dvou až třímilionový kapitál, a to malá bytová
družstva nebudou mít. Obec sama nemůže ve vý−
stavbě figurovat kvůli přísným podmínkám
Evropské unie. Čekáme, že se podaří definovat
pojem sociální bydlení, na které by se tato omezení
nevztahovala. Všechny byty, které by se měly
stavět, by měly mít charakter sociálního bydlení. To
znamená byty do 90 čtverečních metrů a spo−
lečnost, která by je stavěla, by byla nezisková.
Máme spočítáno, že pokud by investorem byli
budoucí nájemníci − družstevníci, tak by se byt dal
postavit s pomocí úvěru 700 tisíc korun, který už je
dnes možný, a s dotací 100 tisíc korun na jeden byt.
Ten byt by se splácel 20 let a splátky by nebyly
vyšší, než 50 až 60 korun ze čtverečního metru
měsíčně. To je samozřejmě mnohem víc, než
současné nájemné, ale je potřeba si uvědomit, že
u nového bytu by potřeba na opravy a správu nového
domu nepřesahovala desetikorunu. Pořád jde tedy
o nájemné dostupné pro všechny lidi, kteří mají práci.
Před rokem a půl zveřejnil Český statistický úřad
informaci, že nejvíce bytů v České republice
vzniká v Praze 8. Překvapuje Vás to?
Mě to vůbec nepřekvapuje. V Praze 8 totiž byly
lokality, které jsme zdědili po H−systému. Tam
vznikly prostory pro výstavbu stovek bytů na jed−
notlivých projektech. A jestliže se v celé Praze
a jejím nejbližším okolí postaví ročně 5 tisíc bytů
a v Praze 8 zhruba 800, tak je to podstatná část.
Praha 8 je v některých médiích opakovaně
označována za nedemokratickou. Vy jste opo−
zičním zastupitelem za KSČM. Souhlasíte s touto
kritikou?
Nesouhlasím, protože to jednoznačně není prav−
da! V Praze 8 fungují zcela výjimečným způsobem
komise a výbory, kde se mohli uplatnit i odborníci,
kteří nejsou členy „vládnoucích“ stran. A to velmi
pomáhá racionálnímu jednání. Ač navenek vypada−
jí jako rozhodující jednání zastupitelstva, rozhodu−
jící pro chod města je práce komisí, kde se musí
každý problém řádně zúřadovat. Je to podle mě
i tím, že za dobu, kdy se Praha 8 ustavila v součas−
né podobě, došlo několikrát k tomu, že zastupitel−
stvo se muselo opakovaně potýkat s problémy,
které zástupce různých politických stran spojily.
Ukázkovým příkladem byly povodně v roce 2002
a jejich likvidace. Už samotná reakce na povodně
prokázala, kdo je schopen se k problému postavit
chlapsky a věci řešit. A netýká se to jen zastupitelů,
ale i úředníků. Na radnici jsme se díky povodním
sžili, potýkali jsme se s nimi všichni společně a vzá−
jemně se ctíme. Myslím, že jsme dobře vydefino−
vali základní cíle, shodli jsme se v sociálních
oblastech a snažíme se řešit i otázky územního
rozvoje. Tady máme ale problém, že velká část
Prahy 8 je pod stavební uzávěrou. Například
i společný nepřítel v podobě byrokracie nás tedy
spojuje. Na radnici Prahy 8 není situace v žádném
případě vyhrocená a prospívá to všem lidem v této
městské části.
−roa−, foto: M. Mařatka
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Toulky Prahou 8
Přírodní památka Okrouhlík

II. − PŘÍRODNÍ LOKALITY
OKOLÍ KOBYLIS A VYCHOVATELNY

lace zástupce píďalkovitých Lycia isabella, z ostat−
ních čeledí jsou zde zástupci můrovitých,

Chráněné území je součástí lesoparku Okrouhlík −
Mazanka. V padesátých létech 20. st. se změnila
okolní krajina ze zemědělské na příměstskou,
následně byl svah uměle zalesněn, čímž došlo
k silnému potlačení původních pískomilných rost−
linných a živočišných společenstev, vyvinutých
v předpolí výchozů svrchnokřídových pískovců.
V současné době je svah hustě zarostlý vysazený−
mi duby, z hlediska předmětu ochrany území
naprosto nevhodnými. Podle některých odborníků
již původní smysl ochrany území neexistuje,
pozornost by se měla zaměřit na jižní a severní
okraje památky, kde by se vhodnou revitalizací
mohly vytvořit cenné stepní biotopy. Podle jiných
odborníků by se památka mohla obnovit vyká−
cením dubů. Samotná přírodní památka je polože−
na na významném geologickém profilu. Na povrch
vycházejí skalky rezavě hnědých železitých
a jílovitých pískovců až slepenců druhohorního
stáří, které se usadily na dně sladkovodního jezera.
Na svazích skal vznikají lehké písčité půdy
porostlé písečnými, suchomilnými a teplomilnými

zachovalé jsou teplomilné degradované porosty
smolničkové a bikové doubravy, zajímavý je
výskyt kostřavy drsnolisté. Ze vzácnějších druhů
se vyskytují vikev kašubská, bělozářka liliovitá,
zlatovlásek obecný aj. Na vrcholu je malý porost
bikové doubravy se starými statnými duby
a ochuzené teplomilné trávníky. V lokalitě
najdeme některé druhy teplomilného hmyzu
a plžů, běžně je pozorována ještěrka obecná
a poněkud řidčeji slepýš křehký. Hnízdí zde ptáci
křovin, např. pěvuška modrá, budníček menší
i větší, pěnice černohlavá a pokřovní. Na jaře se
zde zastaví slavík modráček a další tažní ptáci,

okáčovitých Aphantopus hyperanthus, babočko−
vitých Araschnia levana a běláskovitých.
Místo: nad ul. Žernosecká
Doprava: od tram a bus zastávky Vozovna
Kobylisy (10, 14, 162, 169, 175 − z M Kobylisy,
181, 183).
Přírodní památka Prosecké skály

rostlinami, z kterých je nejnápadnější ježatá tráva
paličkovec šedavý. Dále zde roste kostřava
žlábkovitá, máčka a nápadný smldník olešní−
kovitý. Na plochy se sypkým pískem jsou vázány
i některé významné druhy teplomilných brouků,
nejistý je původní výskyt pískomilného potemníč−
ka či hrabavé vosičky. Z roku 1986 je v území
inventarizačním průzkumem doložen výskyt 60
druhů motýlů.
Místo a doprava: PP Okrouhlík je umístěna nad
zahrádkářskou kolonií, mezi ul. Střelničná
a Zenklova, poblíž metra C Kobylisy a Ládví. Je
proto možné využít jakéhokoliv spoje v této
lokalitě. V ul. Střelničná (od metra Ládví) tram
zastávka Střelničná nebo Kyselova. V ul. Zenklova
(od metra Kobylisy) tram zastávka Okrouhlická
nebo Vychovatelna, bus zastávka Okrouhlická.
Také je možné projít z metra C Kobylisy nebo
Ládví.
Ďáblický háj
s přírodní památkou Ládví
Přírodní památka Ládví ve středu areálu lesoparku
„Ďáblický háj“ je jedinečně dochovaný pozůstatek
po činnosti příboje cenomansko−spodnotu−
ronského moře a zároveň jedna z nejlépe
dochovaných ukázek na území ČR. Jedná se
o buližníkový lom založený ve 20. letech 20. sto−
letí, v němž je v západní stěně odkryta „kapsa“. Ta
je vyplněna velkými valouny buližníku o průměru
od několika centimetrů do 2 metrů. Okraje lomu
přecházejí plynule do okolního lesa Ďáblického
háje, kde najdeme porosty starých dubů. Na dně
lomu jsou stíno a vlhkomilné křoviny, jako vrba
obecná, krušina olšová aj. Na horní hraně nad čelní
stěnou roste i několik exemplářů vrby bílé.
Vegetace má charakter druhotných lesních
porostů, v okolí jsou porosty kyselých doubrav
a zakrslých doubrav na tvrdém buližníkovém pod−
kladu. Vzhledem k zamokření v dolní části lomu je
území bohaté na ocasaté obojživelníky (čolek
obecný). Z motýlů je tu zajímavá přežívající popu−

Chcete mě?

Prosecké skály jsou parkově upravený přírodní
výtvor s řadou pískovcových lomů. Západní část
území patří obvodu Prahy 8 a zbylá část patří
obvodu Prahy 9. V lomech a v mnohasetmetrovém
bludišti štol vedoucím pod prosecké sídliště byl
v minulosti těžen stavební písek z rozpadlých
pískovců, jejichž nejspodnější část se usadila na
dně sladkovodního jezera v druhohorách před 100
− 95 miliony let. Další vrstva z převážně hrubších
pískovců se již ukládala v mořském prostředí.
Podzemní prostory jsou obývány některými
zvláště chráněnými druhy netopýrů. Písčitý pod−
klad a jižní expozice umožňuje i dnes přežívání
některých teplomilných druhů hmyzu. Prosecké

bohaté je zastoupení menších druhů savců. Také
tato lokalita je narušena lidskou činností, podle
názoru odborníků by bylo vhodné udržet nebo
i plošně rozšířit lesní společenstva a zachovat
ochranářsky cenné druhy pomocí citlivých
parkových úprav s cílem vytvořit v území lesní
park.
Místo: pravý břeh Vltavy, mezi Povltavskou ulicí
a nemocnicí Bulovka.
Doprava: bus zastávka Kuchyňka (102, 201, 210 −
M Nádraží Holešovice), tram zastávka Bulovka
(10, 15, 24, 25 − M Palmovka).
Památný strom při ul. Střelničná

1176/2006

plemeno: kříženec
popis: fena
srst: zlatá s bílou, kratší
velikost: menší
nalezen: 28. 6. 2006,
P − 3, Cimburkova.

Poslední představení Hudebního divadla
Karlín v dočasném útočišti v Kongresovém cen−
tru proběhlo poslední květnový den.
Diváci a příznivci karlínského divadla se spolu
s herci rozloučili s azylem celosvětově známým
a úspěšným Zpíváním v dešti. V muzikálu excelu−
jí Ivana Chýlková, Martin Dejdar a Lumír
Olšovský, který za mimořádný výkon v roli
Cosmo Browna získal v roce 2001 Cenu Thalie.
Definitivně tak skončila část historie divadla, ke
které ho odsoudily zničující povodně v létě 2002.
Karlínské divadlo, po vytopení a úplném zničení
budovy divadla, našlo od října 2002 útočiště
a možnost uvádění svých
her v náhradních prosto−
rech. Nejdříve to byl Spo−
lečenský sál a od počátku
sezóny 2003/2004 potom
Kongresový sál KCP.
Město Praha uzavřelo
smlouvu o rekonstrukci HDK s celkovou investicí
630 milionů korun s vítězem výběrového řízení.
Tím se stalo Sdružení HDK, ve kterém spojily síly
společnosti Metrostav a Skanska. Vlastní práce na
rekonstrukci byly slavnostně zahájeny 14. 4. 2005.
Za čtyři divadelní sezóny odehrál soubor
Hudebního divadla Karlín v provizorních pros−
torách v Kongresovém centru celkem 481 před−
stavení a uvedl pět premiér. 11. 11. 2002 Chicago,
27. 11. 2003 West Side Story, 8. 2. 2004
v obnovené premiéře Netopýr, 11. 6. 2004 Noc na
Karlštejně a 11. 3. 2005 Jekyll & Hyde. Kromě
toho odehráli „karlínští“ v létě 2004 a 2005 dalších
61 open air představení Noci na Karlštejně na nád−
voří Nostického paláce na Malé Straně.
Dalším historickým mezníkem ve 125 leté his−
torii divadla bylo jmenování nového ředitele. Na
začátku roku 2003 nahradil Egon Kulhánek
Ladislava Županiče. Za vedení Egona Kulhánka
byly zahájeny práce na rekonstrukci, a s ním se
i celé divadlo vrátí na konci září do zrekonstruo−
vané historické budovy Hudebního divadla
v Karlíně. Slavnostní zahájení obstará premiéra
světového muzikálu Mela Brookse Producenti.
Veřejné a v předprodejích nabízené předpremiéry
začnou 17. 10. 2006.
−roa−

Hudební divadlo Karlín
Říjen 2006
17. 10.
18. 10.
19. 10.

skály jsou zajímavé i z botanického hlediska. Na
svazích obrácených k jihu rostou již jen nepatrné
zbytky původních teplomilných rostlin, jako chrpa
poránská, strdivka sedmihradská, šalvěj luční, rýt
žlutý či mochna písečná.

Čimický háj

Místo: Na hranici mezi Libní a Prosekem, pod ul.
Na Stráži.
Doprava: bus zastávka Nový Střížkov (151 − M
Vysočanská), Čertův vršek (201, 210 − M Nádraží
Holešovice), Kelerka (140, 233 − M Palmovka, 187
− M Palmovka, Ládví, Kobylisy), tram zastávka
Vosmíkových (10, 15, 24, 25 − M Palmovka).

20. 10.
21. 10.

Přírodní památka Bílá Skála
PP Bílou Skálu tvoří západní skalnatý ostroh na
nárazovém břehu Vltavy v holešovickém meandru
(východnější je ostroh Koráb). Oba ostrohy od−
děluje rokle, kterou vede ulice Pod Bulovkou.
Jedná se o paleontologickou lokalitu a souvislý
profil ordovických hornin (břidlice, křemence,
pískovce a jílovce). Na území jsou dosud hojné
zbytky původní vegetace, zvláště travinná
společenstva kyselé skalní stepi. Relativně nejlépe

evidenční číslo

1173/2006

plemeno: kříženec
popis: pes, 3, 5 roku, srst:
černá, krátká, velikost: střední,
nalezen: 28. 6. 2006, P − 8, Ko−
byliské náměstí 9, charakteristi−
ka: měl na sobě hnědý kožený
obojek se zn. ÚMČ Praha 3,
modré vodítko se žlutými vzory,
hnědý kožený náhubek.

ÚT 19.00 hod.
Producenti
ST 19.00 hod.
Producenti
ČT 19.00 hod.
Producenti

Dub letní, v parkově upravené ploše na sídlišti
Kobylisy − obvod 380 cm, výška 27 m, stáří 140 let.

21. 10.
25. 10.

Místo: mezi ul. Čimická a K Ládví.
Doprava: zastávka Čimický háj (102, 144, 152,
177, 186, 187, 200 − z M Kobylisy).

26. 10.

27. 10.

Zdroj: www.wmap.cz/vmp/, envis.praha−mesto.cz/
rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu−map1.htm, www.pra−
ha8.cz. Foto: M. Mařatka.
−hš−

Na našich stránkách Vám pravidelně přinášíme aktuální nabídku nalezených a opuštěných psů, kteří skončili v městském útulku v Troji (V Zámcích 56,
tel: 283 01 17 11, 233 55 42 42). Nenechte je dlouho čekat a dopřejte jim domov plný lásky a porozumění.
−tr−

evidenční číslo

Karlínské divadlo
v Kongresovém
centru skončilo

evidenční číslo

1156/2006

plemeno: kříženec
popis: fena, 1, 5 roku
srst: bílá, delší
velikost: menší
nalezen: 26. 6. 2006,
P − 3, Žižkov
charakteristika: na krku měla
kožený béžový obojek.

28. 10.

PÁ 19.00 hod.
Producenti
SO 15.00 hod.
Producenti
SO 19.00 hod.
Producenti
ST 19.00 hod.
Producenti
ČT 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA
PÁ 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA
SO 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA
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NAUČNÁ STEZKA BOTANICKÉ ZAHRADY HL. MĚSTA PRAHY
Od začátku listopadu r. 2001 mohou
návštěvníci přírodního parku Dra−
haň−Troja navštívit nově upravenou
naučnou stezku v areálu botanické
zahrady.
Trasa cesty je vedena mezi trojským
zámkem a městskou čtvrtí Bohnice. V této oblasti
je rozmístěno celkem 9 tabulí, které seznamují
návštěvníky se zajímavostmi zdejší oblasti, zejmé−
na z přírodovědného a historického pohledu. Další
dvě tabule jsou umístěny mimo značenou cestu, na
dvou vyhlídkách nad přírodní rezervací Podhoří.
Trasa (pokud nebudeme zahrnovat i odpočívadla
na Podhoří) je dlouhá 3 km. V případě, že budete
chtít projít celou stezku jako uzavřený okruh,
budete muset počítat ještě s jedním kilometrem
navíc (podél zdi trojského zámku a okolo
Zoologické zahrady se dostanete opět k prvnímu
stanovišti).
Časově byste na celou stezku měli počítat asi
s 1,5 hodinou (při cestě okolo Zoologické zahrady
maximálně se 2 hodinami). Tabule pod trojskými
vinicemi je umístěna v nadmořské výšce 190 m n.
m., tabule k chráněnému území Velká skála je
umístěna o 100 m výše, v nadmořské výšce 290 m
n. m. Celou trasu můžete z velké části projet i na
kole, jen v místě mezi zastávkami „Pustá vinice“
a „Trojská vinice“ prosíme veďte kolo, zabráníte
tím zbytečnému působení eroze. Na kole trvá cesta
asi 20 minut. Výhledově se počítá s prodloužením
naučné stezky až do Podhoří.
Součástí okruhu naučné stezky jsou mimo udržo−

a jílovitých náplav vznikaly
také větrem naváté hlíny
a spraše, ty můžete vidět pod
centrálním parkovištěm. Zdejší
pískovna je tvořena naplavený−
mi uloženinami Vltavy, jejichž
stáří je možno srovnat se štěrkopískovými terasami
z období pleistocénu (asi 1 mil. let starými) − rela−
tivní výška povrchu pak odpovídá se svými 70 − 90
metry nad nynější hladinou Vltavy suchdolské
terase (80 metrů nad Vltavou). Na tomto místě se
písek také těžil. Od roku 1999 je do území bývalé
pískovny soustředěno netradičně pojaté dětské
hřiště, jehož autorem je Mgr. A. Lukáš Gavlovský.
Je rozděleno na dvě části, přičemž horní část je
pojata jako oppidum (kolem dětských atrakcí je
postavena nízká palisáda). V dolní části byla
vytvořena indiánská chýše a houpačka, součástí je
také položený kmen a ohniště.
3. SALABKA
PP Salabka
Přírodní památka Salabka byla vyhlášena za
chráněné území v roce 1982. Tvoří ji svah, který
příkře spadá do mělkého uzavřeného údolí. Od
paty svahu po vrchol je převýšení 25 m.
Uzavřeností údolí je podmíněno i teplejší klima
než v jiných částech Trojské kotliny. Údolí je
v severovýchodní části ohraničeno usedlostí
Pazderka, přiléhající k bohnickému sídlišti,
a v jihozápadní části usedlostí Salabka (stejný

název má i vinice na protějším svahu).
Geologický podklad tvoří buližníky
a fylitické břidlice. Matečná hornina není
kryta žádnými kvartérními uloženinami,
pouze mělkými vrstvami zvětraliny
a půdami rankerového typu. Proto můžeme
pozorovat přímý vliv matečné horniny na vege−
tační pokryv. Na kyselých výchozech buližníků se
dobře daří vřesu (Calluna vulgaris), který tu
nejčastěji roste s metličkou křivolakou (Avenella
flexuosa). Výchozy břidlic indikují nejčastěji
společenstva s dominancí válečky prápořité
(Brachypodium pinnatum) a hlaváče bledožlutého
(Scabiosa ochroleuca) s dalšími doprovodnými
druhy, jakými jsou např. kostřava žlábkatá
(Festuca
rupicola),
ovsík
vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), ovsíř luční (Helictotri−
chon pratense) nebo štírovník růžkatý (Lotus cor−
niculatus).
Ze stepních rostlin se zde objevuje máčka ladní
(Eryngium campestre), známá jako tzv. stepní
běžec. Toto označení souvisí s jejím způsobem
rozmnožování: celá rostlina se v době zralosti
semen odlomí a za pomoci větru je odnášena na
dlouhé vzdálenosti. Není bez zajímavosti, že jde
také o léčivou rostlinu používanou především při
onemocnění dýchacích cest. Rostlinu ale netrhejte!
Nacházíte se v chráněném území, a proto je zde
sběr rostlin zakázán!
V rámci údržby chráněných území botanická
zahrada přistoupila od roku 2000 k vypásání území
kozami a ovcemi. Tímto návratem k tradičnímu
obhospodařování dojde ke zmlazování porostů
vřesu, který by jinak zcela odumřel. Podobný
účinek má pastva na okolní stepní společenstva.
Společně s odstraňováním náletů dřevin jsou pod−
porovány druhy bezlesých společenstev, které zde
vznikaly ve středověku a udržely se z období
„tradičního“ hospodářství.
Usedlost Pazderka
(čp. 63, K Bohnicím 4)
Při pohledu vpravo z vyhlídky si můžete všimnout
jednopatrové budovy s malou pavlačí u silnice do
Bohnic. Její stáří se datuje od 18. století do
I. čtvrtiny 19. století. Je velmi pravděpodobné, že
se na této samotě zpracovával len − takovému
domku se říkalo pazderna (odtud zřejmě i název
usedlosti).
Usedlost Salabka
(čp. 57, K Bohnicím 2)
Při pohledu na druhou stranu z vyhlídky uvidíte
nejstarší usedlost v Troji − v jádru obsahuje obytné

vaného přírodního parku zejména tři zvláště
chráněná území: Velká skála, Salabka a Havránka
(stezka prochází oběma jejími částmi: pra−
meništěm Haltýř a vřesovištěm na Pusté vinici).
První tabuli naleznete asi 20 m od vstupu do bo−
tanické zahrady.
1. BOTANICKÁ ZAHRADA
HL. MĚSTA PRAHY
Historie a současnost BZ
Botanická zahrada v Troji vznikla v roce 1968, stálá
expozice pro veřejnost byla otevřena až
v roce 1992. Úvodní expozice byla o 5 let později
rozšířena ještě o Japonskou zahradu, sbírku kosatců
a sbírku vzniklou z expedic do Turecka
a Středozemí. V blízké budoucnosti se počítá se
zpřístupněním dalších expozic v části tzv. zásobní
zahrady a s propojením obou dvou částí v jeden
celek. Současně s tím se pokračuje v budování
nového skleníku. Součástí botanické zahrady nejsou
jen intenzivně udržované plochy hlavních expozic,
ale i širší areál, který zahrnuje také tři zvláště
chráněná území: Podhoří, Salabku a Havránku.
V dolní expozici botanické zahrady se můžete za−
stavit u jednoho z nejkrásnějších výhledů na obec
Troja a současně s tím i na celou Prahu.
Obec Troja
Obec Troja se původně jmenovala Zadní Ovenec
(Přední Ovenec je dnešní Bubeneč). První zmínka
o obci (tehdy ještě o nerozdělené na Přední
a Zadní) pochází z r. 1197. Nejstarším majitelem
Předního Ovence byl patrně ve 13. století premon−
strátský klášter v Teplé. Za husitských válek se
nakrátko stali majiteli pražané. V 16. století vlast−
nilo obec nejvyšší purkrabství.
2. PÍSKOVNA
V místě bývalé pískovny můžete pozorovat sedi−
mentační činnost bývalého řečiště Vltavy. Během
starších čtvrtohor byla zvýšena erozní činnost
zvýrazněná střídáním studeného a teplého kli−
matu. Kromě říčních štěrkopískových, pískových

viniční stavení z rudolfinské doby, postavené asi
kolem roku 1600. Usedlost se nepochybně jmenu−
je po majiteli Janu Kašparovi Salabovi, jako maji−
tel zmíněn v roce 1769. Objekt podle indikační
skici Stabilního katastru zahrnoval pět staveb −
obytné stavení se sklepem, sýpku, stodolu, chlév
a prasečník. Vinice nad usedlostí byla znovuza−
ložena v roce 1955 a obnovena koncem
devadesátých let.
4. LES NAD DĚTSKÝM HŘIŠTĚM
Na rozcestí jen několik desítek metrů nad
chráněným územím Salabka jsme pro Vás připra−
vili malou hádanku v podobě deseti kusů dřev,
z nichž každý je z jiného druhu stromu. Sami si zde
vyzkoušíte, jak těžké nebo lehké je jednotlivé
stromy od sebe odlišit. Při troše zkušeností můžete
určit třešeň, lípu, jasan, habr, buk, borovici, akát,
břízu, dub a smrk. Na druhé straně cesty je velká
akátová lavice se špalíky.
V 19. století býval akát často vysazován přede−
vším proto, aby se zabránilo v té době velkému
eroznímu odnosu půdy. Akát byl ceněn také jako
medonosná dřevina. Tato severoamerická dřevina
bohužel vylučuje specifické látky s antimikrobními
účinky, které jsou zhoubné pro některé rostliny.
Mimo to, jako každá bobovitá rostlina, silně obo−
hacuje půdu o dusík a podporuje tak růst nitrofilní
vegetace. Zhoubné vlivy akátu jsou proto nej−
viditelnější právě v chráněných územích, kde
ohrožuje původní druhy.
5. LES NAD ZÁSOBNÍ ZAHRADOU
Les, kterým procházíte od dětského hřiště až
k zásobní zahradě botanické zahrady, byl uměle
vysazen asi před padesáti lety. Tvoří jej z velké
části dub červený (Quercus rubra), lípa malolistá
(Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris),
dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus
robur), modřín opadavý (Larix decidua) a další
druhy dřevin. Protože les vznikl na místě bývalých
polí a nemá propojení na větší lesní celky, má jen
chudé bylinné patro.
6. HALTÝŘ
Údolí Haltýře je součástí chráněného území
Havránka. Předmětem ochrany je několik pra−
menů, z nichž nejsilnější byl jímán cisternou
a využíván pro potřeby Trojského zámku. Dnes je
chráněn dřevěným přístřeškem. Před výstavbou
bohnického sídliště byla voda pitná, rozbory
v nedávné době však odhalily stopy těžkých kovů.
V mokřadní vegetaci u prameniště dominuje síti−
na sivá (Juncus inflexus) a vrbovka chlupatá
(Epilobium hirsutum). Z dalších druhů je možné
zmínit tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)
a přesličku bahenní (Equisetum palustre). Ze vzác−
nějších rostlin je to např. devětsil bílý (Petasites
albus), typický pro prameniště především v hor−
natých krajích. Pro toto území typičtější devětsil
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lékařský (Petasites hybridus) naleznete hojně
v ústí Drahanského údolí a dále podél toku
Drahanského potoka. Pramen Haltýře byl využíván
nejprve pro potřeby Trojského zámku, později také
pro Zoologickou zahradu.
Na svahu vpravo nad prameništěm dožívá zbytek
vřesoviště. Na protilehlém svahu je nepůvodní akát
nahrazován zdejšímu prostředí bližším dubem let−
ním (Quercus robur).
7. VELKÁ SKÁLA
PP Velká skála
Geologicky nejzajímavější zastavení na trase
naučné stezky je přírodní památka Velká skála.
Velká skála je nejvýše položeným místem naučné
stezky (300 − 340 m). Celé území tvoří výrazný
skalní hřeben, zčásti ukrytý mezi stromy, tvořený
buližníky (silicity) a na úpatí skály také
buližníkovou sutí. Masiv vystupuje z uloženin
spraší, sprašových a písčitých hlín, v severový−
chodní části překrytých písčitými slínovci.
Za historií a původem celého masivu se musíme
vypravit až do starohor (tj. do doby před 600 mil.
lety). V té době se začínal z termálních roztoků
(vyvěrajících vulkanickou činností) vytvářet na
dně starohorního moře základ křemité hmoty, ze
kterého jsou buližníky tvořeny. Buližníky vznikaly
buď v bezprostřední blízkosti termálního výronu
srážením a dehydratací křemité hmoty (buližník je
potom světle zbarven) nebo dále od zdroje termál−
ního výronu za menší teploty a za účasti řas, sinic
a jiných organismů (tmavě zbarvený buližník). Na
dně starohorního moře vznikaly i další nové
horniny (např. algonkické břidlice nebo slepence).
Horotvorné pohyby před 550 mil. let zapříčinily
ústup starohorního moře, zvrásnění a slabou
přeměnu hornin. Souší nezůstala Trojská kotlina
příliš dlouho, za 55 mil. let (tj. před 495 mil. let)
bylo území zalito prvohorním mořem, ze kterého,
kromě dalších buližníkových suků, vyčnívala
i Velká skála. V období starších prvohor pokračo−
valo usazování a vulkanismus. Působením hercyn−
ského vrásnění ustoupilo i prvohorní moře (před
360 − 380 mil. let). Po dobu dalších 250 mil. let je
Velká skála a i další buližníkové suky v Českém
masivu ovlivňována erozí. Odnosem usazenin
působením větru a vody je Velká skála
vypreparována z měkčích hornin.
Poté, někdy před 100 mil. let, je Velká skála
vlivem poklesu území severní poloviny Čech
a části Moravy zalita druhohorním mořem
a současně s tím překryta vrstvou usazenin. Po asi
15 mil. let moře z Čech ustoupilo, dno moře se
zdvihá nad hladinu, nedochází ke zvrásnění. Starší
horniny jsou opět obnaženy v třetihorách erozní
činností vody. Ve čtvrtohorách se zejména vlivem
střídání studeného a teplého klimatu dále
zvýrazňuje erozní činnost.
Vegetační kryt je velmi chudý a z velké části
tvořený nepůvodními společenstvy. Úpatí svahů
pokrývá druhotně vysázený modřín (Larix deci−
dua), akát (Robinia pseudoacacia) a borovice černá
(Pinus nigra). Původní společenstva nalezneme ve
vrcholových částech masivu. Jsou to především
porosty s dominantním vřesem (Calluna vulgaris)
a s dalšími doprovodnými druhy, jakými jsou např.
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), psineček
výběžkatý (Agrostis coarctata), chlupáček zední
(Pilosella officinarum), kolenec jarní (Spergula
morisonii), zvonek okrouhlolistý (Campanula
rotundifolia) nebo kyselka obecná (Acetosella vul−
garis). Ve zbytcích je možné nalézt stepní
společenstva s dominancí kostřavy walliské
(Festuca valesiaca) s dalšími vtroušenými druhy,
např. kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), smělek
štíhlý (Koeleria macrantha) nebo řebříček štětino−
listý (Achillea setacea).
8. PUSTÁ VINICE
Území Pusté vinice je součástí chráněného území
Havránka. Geologicky je tvořeno břidlicemi
a buližníky, místy překryté vátými písky a spraší,
což se odpovídajícím způsobem projevuje i ve
floristickém složení území.
Až do poloviny 20. století se zde pěstovala vinná
réva. Vinice nepřežily nákazu révokaze. Do dnešní
doby se na těchto místech vyvinulo vřesoviště,
které není posledním sukcesním stadiem. Ukázky
neudržovaného vřesoviště si můžete všimnout na
pravé straně cesty při scházení svahu.
Na minerálně chudých výchozech buližníku
naleznete porosty vřesu obecného (Calluna vul−
garis). Kromě dominantního vřesu a metličky
křivolaké (Avenella flexuosa) můžete nalézt ještě
jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella),
kyselku obecnou (Acetosella vulgaris) a zvonek
okrouhlolistý (Campanula rotundifolia).
Na výchozech štěrkopískových teras je zajímavý
výskyt paličkovce šedavého (Corynephorus
canescens), druhu typického pro chudé písčité
půdy. Kyjovitě ztlustlá osina na plevě paličkovce
dala trávě vědecké jméno (Corynephorus = nosič
kyje). Část chráněného území s hlubší půdou
zabírají ještě teplomilné keře, především trnky

(Prunus spinosa) a hlohy (Crataegus sp.). Místy se
objevují duby (Quercus sp.) a tisy (Taxus baccata).
Mimo vřesoviště a společenstva teplomilných
keřů naleznete na Pusté vinici i teplomilná
společenstva stepí a skalních stepí s řadou zají−
mavých druhů. V poslední době je jím, zejména
díky řízené redukci náletových keřů, i vzácný kři−
vatec český (Gagea bohemica).
Z vrcholu svahu je krásný výhled na celou Prahu,
v popředí s botanickou zahradou a Trojským
zámkem, vpravo s usedlostí Havránka.
Usedlost Havránka (zaniklá usedlost
čp. 31, vila čp. 134, Pod Havránkou 15)
Dnes již zaniklá usedlost Havránka dostala své
jméno podle Martina Havránka, který tento původ−
ně poddanský grunt vlastnil kolem roku 1600.
V blízkosti usedlosti Havránka byla ke konci 19.
století postavena novorenesanční vila se dvěma
štíty a bohatou fasádou (datovaná k roku 1892). Od
roku 1903 až do své smrti v roce 1908 zde bydlel
spisovatel Josef Svatopluk Čech.
9. TROJSKÉ VINICE
Vinice se v Trojské kotlině zakládaly zejména
v době vlády Karla IV. − nejprve pro užitek a od
16. století i pro rekreaci majitelů. Táhly se od Pelc−
Tyrolky až do Zadního Ovence. Pohromou pro
vinice byly válečné časy, konec vinic dovršila
nákaza révokaze.
Dodnes naleznete v Trojské kotlině vinice pouze
dvě − jedna je pod kaplí sv. Kláry, druhá na svahu
u Salabky. Obě dvě byly znovuobnoveny
v padesátých letech. Samotná vinice pod sv.
Klárou zde stávala do roku 1925, kdy byla
přeměněna na zahradu. Jako zbytek původní kultu−
ry si můžete všimnout na mnoha místech valů po
dřívějších terasách, místy se objevuje zplanělý keř
révy vinné (Vitis vinifera).
Zajímavý osud měla vinice v Bohnickém údolí,
v rámci terapie se snažili o její obnovení pacienti
Psychiatrické léčebny Bohnice, ani tato vinice se
však dodnes nezachovala.
Zoologická zahrada
Zoologická zahrada má mnohem delší historii než
Botanická zahrada hl. města Prahy. Byla otevřena
už v roce 1931 zásluhou nadšeného propagátora
myšlenky zoologické zahrady v Praze prof. Jiřího
Jandy. První práce na pozemcích započaly v roce
1926. Nová zoo měla tehdy pouhých 8 hektarů
a nabízela podívanou na celkem 85 zvířat. Mezi
její první chovatelské úspěchy patřilo rozmnožení

amerických kondorů a v roce 1941 první odchov
mláděte ledního medvěda na světě.
V roce 1959 byla pražská zoo pověřena vedením
plemenné knihy koně Przewalského, kterému ve
volné přírodě hrozilo vyhynutí. V současné době
se pražská zoo dynamicky rozvíjí. Na celkem 64
hektarech dnes chová 2 500 zástupců více než 500
živočišných druhů.
Královská obora − Stromovka
Pokud budete pokračovat od posledního zastavení
naučné stezky dále rovně, dostanete se až do
Královské obory − Stromovky, která byla založena
již ve 13. století Přemyslem Otrakarem II. pro
královskou honitbu. V minulém století zde byla
vysázena řada introdukovaných dřevin a různých
zahradních kultivarů, čímž se z Královské obory
stalo cenné, sbírkově významné arboretum. Nyní
je vedena jako zvláště chráněné území (na úrovni
přírodní památky).
Skupina chráněných stromů u Vltavy
V Troji je jako význačná registrována skupina čtyř
stromů jilmu vaz (Ulmus laevis) u autokempu
v Trojské ulici. Stáří stromů je 140 let a výška
dosahuje 16 − 20 metrů.
Pokračování naučné stezky
V budoucnosti se uvažuje o prodloužení trasy
naučné stezky až do Podhoří. Již dnes můžete
navštívit další dvě zastavení u přírodní rezervace

Podhoří. První, u příjemného odpočívadla s vy−
hlídkou nedaleko Základní školy v Dolákově ulici
seznamuje návštěvníky s přírodními hodnotami
chráněného území Podhoří.
Trojská botanická zahrada zde pro Vás nechala
zhotovit pro klidný odpočinek dva stoly s lavicemi.
Výhledu nebrání ani hrazení z přírodního materiálu
místo plotu. Na relativně velkém území se na str−
mých skalách mohlo udržet mnoho vzácných
druhů rostlin a živočichů.
Přírodní rezervace Podhoří
Přírodní rezervace Podhoří je nejcennějším
chráněným územím v Trojské kotlině. Strmé skalní
srázy (se 100 m převýšením) nad údolím Vltavy
daly vznik unikátním společenstvům, která chrání
řadu rostlin a živočichů. Vrcholové části navazují
na sídliště Bohnice. Velká rozmanitost společen−
stev je dána velkým rozdílem mikroklimatu
a mikroreliéfu. Celé území lze rozlišit na dva
odlišné celky: na jižní část s mírnějšími úklony
svahů (pod výšinným sídlištěm Na Farkách) a na
severní část (zvanou Kalvárie) se strmějšími
úklony skal a mezi nimi s hlubokými erozními
rýhami.
Skalní srázy jsou tvořeny horninami typu algon−
kických drob a algonkických břidlic, prostou−
pených narezavělými žílami porfyritu (viditelně
patrné zejména v polovině severní části Podhoří).
Vegetační pokryv je z největší části určován
kyselými břidlicemi. V místech sprašových návějí
(na okrajích svahů) se vyvinula druhově bohatší
stepní společenstva s převahou kostřavy walliské
(Festuca valesiaca) a trýzelu škardolistého
(Erysimum crepidifolium). Z dalších doprovod−
ných druhů je možné zmínit čistec přímý (Stachys
recta), čekanice porýnská (Acosta rhenana), pryšec
chvojka (Euphorbia cyparissias) nebo smělek štíh−
lý (Koeleria macrantha).
Na méně strmých svazích nalezneme již poněkud
odlišná společenstva, která jsou již více ovlivňována
kyselými břidlicemi. Převažuje tařinka chlumní
(Alyssum montanum) a mochna písečná (Potentilla
arenaria), z dalších druhů se objevuje rozchodník
bílý (Sedum album) a některé druhy kavylů
(k. vláskovitý − Stipa capillata, kavyl Ivanův − Stipa
joannis).
Na nejstrmějších svazích se vyvinula teplomilná
společenstva s převahou kostřavy sivé (Festuca pal−
lens) a tařice skalní (Aurinia saxatilis), která svými
drobnými žlutými květy v bohatě rozvětveném
složeném květenství zkrášluje zdejší skalní srázy.

Z dalších druhů je možné zmínit zvonek jemný
(Campanula gentilis), jestřábník bledý (Hieracium
pallidum), lociku vytrvalou (Lactuca perennis),
koniklec luční načernalý (Pulsatilla pratensis ssp.
nigricans) nebo skalník obecný (Cotoneaster inte−
gerrimus). V zářezech roklí nalezneme společenstva
křovin s rostlinami lesostepního charakteru
náročnější na vlhkost a hlubší a výživnější půdy.
Určitě nepřehlédnete třemdavu bílou (Dictamnus
albus), bylinu až půl metru vysokou s lichozpeřený−
mi listy a nápadnými růžovými květy. Rostlina pro−
dukuje velké množství příjemně vonných silic, které
způsobují kožní záněty, silice se dají také zapálit.
Dříve se její bílé kořeny užívaly v lékařství, proto
také označení „bílá“. Často naleznete také kakost
krvavý (Geranium sangiuneum), vzácněji žluťuchu
menší (Thalictrum minus), řimbabu chocholičnatou
(Pyrethrum corymbosum) nebo kokořík lékařský
(Polygonatum odoratum).
Výšinné sídliště „Na Farkách“
Druhou zastávku naleznete na lokalitě „Na Farkách“.
Archeologické průzkumy zde na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let odhalily nálezy, jejichž stáří sahá
až do mladší doby kamenné, tzn. že dokládá osídlení
tohoto místa už v letech 6000 − 4000 př. n. l. Území
bylo obýváno i v pozdějších historických obdobích
(ještě 5. − 6. st. n. l. v době stěhování národů). I proto
zde vznikl, z nápadu několika experimentálních
archeologů z Občanského sdružení Experientia, tzv.
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20. 7.
Sedmé z cyklu provázení.
Trvalkové výsadby před skleníkem Fata
Morgana.
22. 7. − 23. 7.
Dny vietnamské kultury.
5. 8.
Den s Radiožurnálem.
17. 8.
Osmé z cyklu provázení.
Balkónové rostliny.
12. 8. − 13. 8.
První obnovené Trojské posvícení.
19. 8. − 20. 8.
Slunečnicový víkend
26. 8. − 27. 8.
Seznamte se s vinicí sv. Kláry.
Botanická zahrada hl. města Prahy je
otevřena celoročně. Venkovní expozice
otevřeny denně (do září 9.00 − 19.00
hodin), skleník Fata Morgana z důvodu
pravidelné údržby každé pondělí (pokud
není uvedeno jinak) uzavřen. Více na
www.botanicka.cz.

„Archeopark“, místo, kde se pravidelně konají „Dny
pravěkých technologií“.
Usedlost Na Farkách (bývalá
usedlost čp. 65, Na Farkách 12)
Nedaleko lokality Na Farkách (tzv. Archeoparku)
naleznete usedlost, která zřejmě dala tomuto místo
jméno (nachází se asi o 200 m dále, schovaná u cesty
blíže Troji). Název Farka zřejmě pochází od slova
Farářka, patrně proto, že usedlost byla příslušná
k faře. Vlastní objekt usedlosti je ve velmi zaned−
baném stavu.
Třešňovka
Dalším zastavením naučné stezky bude třešňovka
pod bohnickým sídlištěm v blízkosti přírodní rezer−
vace Podhoří (třešňovky se částečně dotýká plot, za
kterým se v současnosti připravují nové výběhy
Zoologické zahrady). V třešňovce naleznete celou
řadu cenných starých odrůd, péčí botanické
zahrady je celý sad postupně obnovován tak, aby si
uchoval svoji sbírkovou hodnotu.
Přírodní park Drahaň − Troja
Na území Prahy vzniklo začátkem devadesátých
let několik přírodních parků. Byly vyhlášeny
nejprve jako oblasti klidu vyhláškou NVP
č. 8/1991 Sb., později zákonem č. 114/1992 Sb.
jako přírodní parky. Důvodem jejich zřízení byla
ochrana celkového krajinného rázu, tj. přírodních,
ale i kulturních a historických charakteristik pří−
slušného území. Zákon č. 114/1992 Sb. svým
zněním omezuje některé činnosti (především
stavební), které by mohly narušit a snížit estetické
a přírodní hodnoty takto vymezené oblasti.
Na území Prahy tak vznikly přírodní parky
Hostivař − Záběhlice, Košíře − Motol, Modřanská
rokle − Cholupice, Radotínské údolí − Chuchelský
háj, Šárka − Lysolaje a také přírodní park Drahaň−
Troja, na který za Klecany navazuje přírodní park
Střední Povltaví.
Přírodní park Drahaň − Troja se rozkládá na
pravém břehu Vltavy od Pelc − Tyrolky v Troji až
po Drahaňské údolí, na východě a severovýchodě
jej bezprostředně ohraničují městské části Dolní
Chabry, Čimice a Bohnice. Celé území je cenné
jak ekologicky, tak také biologicky, geomorfolo−
gicky a z velké části také historicky. Z přírodních
hodnot je to řada zvláště chráněných území:
Zámky, Čimické údolí, Bohnické údolí, Podhoří,
Salabka, Havránka, Velká skála, Trojská
a Jabloňka chránící unikátní biotopy vzácných rost−
lin a živočichů. Pestrost území je také dána jeho
velkou členitostí. Zajímavé jsou poutavé výhledy
ze skalních srázů do údolí Vltavy a na téměř celou
Prahu (převýšení činí asi 200 m). Neméně zají−
mavá je i geologie této oblasti, po stopách geolo−
gické minulosti můžete pátrat nejlépe na Velké
skále. Historicky zde nalezneme také řadu zají−
mavostí. Především Troja, vedená spíše jako
vilová čtvrť, byla uchráněna masivnější stavební
výstavby, a tak zde můžeme nalézt řadu
dochovaných historických památek, Trojským
zámkem počínaje a malebnými usedlostmi konče.
V blízké budoucnosti zřejmě také padne defini−
tivní rozhodnutí o výstavbě vnějšího okruhu mezi
Suchdolem a Březiněvsí (tzv. varianta J),
umožněná výjimkou tzv. liniových staveb. Okruh
byl navržen jižně od Zámecké rokle.
−mv−
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Pomáháme druhým
Člověk v tísni je organizace, která vznikla před
třinácti lety, aby poskytovala pomoc lidem v kri−
zových oblastech a pomáhala při obnově míst
postižených válkou či přírodními
pohromami.
Organizace rozvíjí také terénní
programy v lokalitách ohro−
žených sociálním vylouče−
ním. Jejich cílem je pomáhat
jednotlivcům − klientům, kteří
jsou ochotni na změně vlastní situace
pracovat − vymanit se ze životní krize,
integrovat se do společnosti a uspět při vzdělávání
a na trhu práce. V letošním roce otevřela nové kontakt−

Zdravotní klauni potěšili dětské pacienty smíchem
V rámci Mezinárodního dne dětí navštívila
všechny ležící dětské pacienty na klinikách
a odděleních Fakultní nemocnice Na Bulovce
neobvyklá návštěva.
Byla to dvojice Zdravotních klaunů, jejímž
hlavním úkolem je léčba smíchem, jako je napří−
klad měření dobré nálady dětského pacienta, čištění
špatných myšlenek či neobvyklé měření krevního
tlaku, na jehož konci je z výsledku vykouzleno roz−
tomilé zvířátko, které pacient dostává za odměnu.
Pro každého dětského pacienta měla dvojice Zdra−
votních klaunů připraveny kouzla, gagy, a hlavně
spoustu zvonivého smíchu. Svojí návštěvou naše
dětské pacienty potěšili a hlavně přispěli dobrou
náladou jako součástí léčebného procesu.
−jk−

Zdravotní klauni u dětí na ortopedické klinice.
Výsledek měření tlaku od Zdravotního klauna.

ní centrum přímo v srdci Karlína. Nabídka služeb se
tak rozšířila i pro občany Prahy 8. Kontakt: Člověk
v tísni, Vítkova 24, Praha 8 − Karlín, tel.: 222 32 03 11,
konzultace: PO 9.30 − 13.00 hod. a ČT 13.00 − 16.30
−mm−
hod., www.clovekvtisni.cz.
Klaun čistí špatné myšlenky.

GERONTOLOGICKÉ CENTRUM
Šimůnkova 1600, 182 00, Praha 8 − Kobylisy
Tel.: 286 88 36 76

BURZA SENIORŮ
červenec 2006
Čtvrtek 13. 7.
Společná vycházka do Drahaňského údolí.
Sraz ve 13.00 hod. na zastávce BUS 175 −
Šimůnkova). Nenáročnou trasu pro Vás
připravili senioři v rámci projektu Senioři
seniorům.
Středa 19. 7.
Burza seniorů.
Schůzka členů ve
14.00 hod. v G−
centru.
Čtvrtek 20. 7.
Společná vycházka do Roztok u Prahy.
Sraz ve 13.00 hod. na zastávce BUS 175 −
Šimůnkova. Nenáročnou trasu pro Vás připra−
vili senioři v rámci projektu Senioři seniorům.
Středa 26. 7.
Trénování paměti.
Od 14.00 hod. v G−centru.
Čtvrtek 27. 7.
Společná vycházka do Šárky.
Sraz ve 13.00 hod. na zastávce BUS 175 −
Šimůnkova. Nenáročnou trasu pro Vás připra−
vili senioři v rámci projektu Senioři seniorům.
Letní hry „Petangue“ zahájeny.
Každé pondělí od 13.00 hod. na zahradě
G−centra (jen v případě příznivého počasí).

Pozvánka na zájezd pro seniory
Hrad Zvíkov − nejvýznamnější raně gotický královský
hrad založen za vlády krále Přemysla Otakara
I. Nachází se na
vysokém skal−
natém ostrohu
nad soutokem
Otavy a Vltavy v místě, kde měli svá sídliště Keltové.
Postupně se zde vystřídalo několik šlechtických
rodů − Rožmberkové, Švamberkové, Eggenberkové
a Schwarzenberkové. Expozice: královský palác,
královská ložnice, služební místnost, jídelna, rytířská
síň, taneční síň, korunní síň, kaple sv. Václava…
Datum a hodina odjezdu: sobota 19. 8. 2006 v 9.00
hod. Místo odjezdu: Metro C−Ládví. Poplatek: 290
Kč na osobu (v ceně doprava busem karosa, pojištění
osob a vstupné na hrad i plavba lodí). Tuto částku
uhraďte, prosím, hotově či složenkou nejpozději 7 dnů
před odjezdem na adrese GEMA (úřední den STŘEDA
9.00 − 16.00 hod.)
Objednávky zasílejte, prosím, na adresu: GEMA,
Šimůnkova 1600,182 00 Praha 8 nebo na tel.: 286 88
36 76, 283 88 03 46, 606 15 19 87.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−zde odstřihněte−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Mám zájem o zájezd na hrad Zvíkov dne 19. 8. 2006
Počet osob:________________________________
Jméno, adresa, telefon a rodné číslo:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Konec měření krevního tlaku klaun promění
v jezevčíka.

Se seniory pro seniory
Gerontologické centrum v Praze
8 − Kobylisích je příspěvkovou
organizací MČ Praha 8, sídlí
v Šimůnkově ulici 1600 v budově
bývalých jeslí. Cílem Geronto−
logického centra je poskytování
zdravotních a sociálních služeb
především občanům Prahy 8. Je−
ho ředitelka MUDr. Iva Holme−
rová, Ph.D. Osmičce popsala zá−
kladní principy projektu „Burza
seniorů“.

možno „dodat“ až do jejich
domácnosti v případě potřeby.
Počítáme s tím, že senioři by se
zúčastnili tohoto modulu nikoli
pouze jako příjemci, ale také by
se podíleli na organizování či
poskytování těchto služeb. Další
zaměření této burzy je také moti−
vační: pobízet poskytovatele
služeb v komunitě, aby své služby
přizpůsobovali více také potře−
bám seniorů.

Ředitelka Gerontologické− Se seniory pro seniory
Burza služeb a řemesel
ho centra MUDr. Iva Holme− Jedná se o zapojení různých
pro seniory
Vycházíme z představy, že ně− rová, Ph.D.
seniorských aktivit a společností
které drobné opravy či úpravy v domácnosti jsou do aktivit pro seniory. Vycházíme z předpo−
seniorům hůře dostupné, protože jejich zajištění kladu, že mnoho různých služeb si mohou
je relativně organizačně náročné, jedná se mnoh− poskytovat senioři sami. Věříme, že zejména
dy spíše o menší zakázky, které jsou pro firmy v rámci společenských aktivit si mohou senioři
neatraktivní. Senioři se často bojí neznámých zajistit mnohé služby sami. V tomto přístupu je
řemeslníků a podobně. V rámci tohoto modulu základní idea projektu: nejedná se nám o pouhé
počítáme jednak s nasmlouváním (eventuálně zajištění služeb pro určitou skupinu obyvatel.
zaměstnáním) určitých potřebných řemeslníků, Jedná se nám o to, aby právě senioři byli hlavní−
kteří by seniorům pomohli za ekonomicky při− mi aktéry a účastníky celého procesu.
jatelných podmínek odstranit drobné závady
v domácnosti. Dále počítáme s vytvořením data− Společník pro seniory
báze služeb, které senioři potřebují a které je Mnoho seniorů žije osaměle a potřebovalo by

Měření krevního tlaku...

společnost. Někteří jiní senioři by rádi poskytli
určitou službu, ale nedokáží ji nabídnout či zor−
ganizovat. Jedná se nám o prolomení této
bariéry.
Systém nouzového volání
Tento systém provozuje Gerontologické cen−
trum, Praha 8. Slouží zejména seniorům či
zdravotně postiženým, kteří nevycházejí ze
svého bytu a jsou ohroženi například náhlým
zhoršením zdravotního stavu, pádem a podobně.
Jedná se o jednoduché tlačítko na přívěsku, které
má pacient stále u sebe a v případě potřeby
vyvolá nouzové volání, které se prostřednictvím
telefonického přístroje přepojí na centrálu
nouzového volání do Gerontologického centra,
Praha 8. Zde je v databázi vyhledán příbuzný
nebo soused, kterému zavoláme, aby zjistil, co
volající senior potřebuje.
Tento systém je dosud relativně málo využit
a domníváme se, že by byl užitečný zejména
u seniorů žijících ve staré zástavbě ve vyšších
patrech bez výtahu a podobně. Jedná se také
o zvýšení pocitu bezpečí pro tyto seniory. Pro
rozšíření systému nouzového volání bude však
zapotřebí lepší technické zajištění a podpora
například službou domácí péče. I v součas−
né době mobilních telefonů má sys−
tém nouzového volání svůj význam,
jak ukazují zkušenosti jiných evrop−
ských zemí.
−ih−

Pokud je to nutné − umíme se rozvádět?
Jistě budeme všichni souhlasit, že založení
a zejména udržení funkční rodiny je úkol
dlouhodobý a velice náročný.
Od uzavření manželství nám život chystá
nejrůznější situace, které nám přinášejí radost,
z některých ale býváme smutní. Ať se snažíme
sebevíc, může se stát, že pokračování v soužití je
nemožné. Zvláštní pozornost si zaslouží rozpad
rodiny, ve které žijí děti. Často jsme svědky kritiky
starších, že „mladí se umí jen rozvádět“. Je ale
tomu tak? I rozvést je třeba se umět. Rozvést se,
znamená učinit rozpad něčeho, co bylo až do
dnešního dne zázemím a jistotou našich dětí.
Je proto nezbytné před definitivním rozhodnutím
celou záležitost probrat s odborníky v daném
oboru. Svědomitě si ověřit, zda je takový krok
nutný, zda se nejedná o překážky, které by se daly
překonat, nebo snad úplně odstranit, umět hledat
chyby i u sebe. Když přestane fungovat rodina, je
nutné vyhledat odborníka stejně samozřejmě, jako
když se rozbije auto, nebo nás rozbolí zuby.
Musíme si uvědomit, že naše prožívání situace
není totožné s tím, jak ji prožívají děti. Ten, koho
sami momentálně nemůžeme vystát, je současně
pro naše dítě oporou, jistotou. Ten, se kterým
bychom už nechtěli být ani den, je pro naše dítě
nepostradatelný. Je to logické a je to dobře. Jsme to
totiž právě a jenom my, kdo vybírá pro své dítě
matku nebo otce. Děti se rodí s tím, že jejich rodiče
jsou daní, mají jejich podoby jak fyzické, tak
charakterové. Mnohdy býváme zaslepeni svými
problémy. Nevnímáme, že někdo nám nejbližší se
trápí, že to, co jsme si „vybojovali“, současně ubírá
něco cenného tomu, koho máme nejraději. Velice

často hovoří sociální pracovnice sociálního odboru,
oddělení sociálně − právní ochrany dětí s bezradnými
dětmi, které neví, ke komu z rodičů se přiklonit,
nebo se bezhlavě postaví na stranu jednoho z rodičů
a neobjektivně zavrhují druhého. Jiné se uchýlí do
party svých vrstevníků a začnou předčasně žít svůj
samostatný život v domnění, že už pro své rodiče

nejsou důležité. Všechny tyto děti si ale nesou
uvnitř jedno jediné přání − mít zpět své jistoty, své
rodiče. Přitom takové přání se dá dětem splnit,
i když manželství nefunguje. Stačí jen při rozpadu
rodiny mít na zřeteli právě děti.
• Ujistit je společně, že rozpadem manželství
nekončí rodičovství.
• Nezatahovat děti do konfliktů dospělých
a dohodnout se na uspořádání poměrů dětí do
budoucna.
• Uvědomit si, že „přetažení“ dětí na svou stranu je
jen vyhraná malá bitva, ale zcela jistě prohraná
válka. V tu chvíli, kdy dítě popudíme proti

druhému rodiči, zavřeli jsme mu cestu k jeho
druhému nejbližšímu člověku a širší rodině.
Proto, abychom se uměli rozvést, je důležité mít
na zřeteli shora uvedené teze. Pokud se nám toto
podaří, můžeme provést právní úkony s rozvodem
manželství spojené.
Dle našich právních norem je nejprve nutná úpra−
va poměrů k nezletilým dětem. Pokud jsme po−
stupovali správně, domluvíme se, komu z nás
budou děti svěřeny do péče, či zda by rodině nevy−
hovovala péče společná nebo střídavá. Rovněž se
pokusíme sjednotit i na výši případného výživného.
V tomto smyslu vám mohou být nápomocny
nejrůznější centra pro rodinné vztahy, ale i sociální
odbor − oddělení sociálně − právní ochrany dětí. Zde
vám poradíme, jaký druh péče by byl pro vaše děti
nejlepší, nebo pomůžeme v případě potřeby najít
vhodné pracoviště, které by vám pomohlo. Když je
výchova a péče o děti domluvena, je možné podat
návrh k soudu. Pro obyvatele Prahy 8 je příslušný
Obvodní soud pro Prahu 8, Dlážděná 5. Návrh
můžete sepsat sami, nebo přímo na půdě soudu.
Řízení ohledně úpravy poměrů k nezletilým dětem
je bezplatné. Poté, co nabude rozsudek o úpravě
poměrů právní moci, může soud začít jednat
o rozvodu manželství.
Vaše děti tak zcela jistě přijdou o společnou ro−
dinu, zcela jistě tak zasáhnete velmi citelně do
jejich dosavadního života. Pokud si však uchováte
zdravý rozum a chladnou hlavu, nemusí mít pocit,
že přišly o mámu nebo o tátu.
Jana Janků,
vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 8
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KRÁTCE...
Letní kino promítá zdarma!
I letos pro Vás otevíráme letní kino v areálu River City Prague,
Karolinská ul. (prostranství mezi Danube House a Nile House),
Praha 8 − Karlín.
V průběhu července a srpna, každý pátek a sobotu vždy od 22.00
hod., Vám promítneme některý z českých filmů posledních let.
Dostanete se k nám tramvajemi č. 24 a 8, zastávka Karlínské náměstí,
poté stačí přejít lávku spojující Karlín a Rohanské nábřeží. Informace o promítaných filmech najdete
na www.crestcom.cz. Vstup zdarma.
Běh Karlínským sadem
25. ročník BĚHU KARLÍNSKÝM SADEM pro všechny věkové kategorie se uskuteční 7. října 2006
v karlínských Kaizlových sadech. Bližší informace vám přineseme v dalším vydání Osmičky.
−ph−
Přijmeme vedoucí klubu seniorů
Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 1462/10 přijme vedoucí klubu
seniorů v Domě s pečovatelskou službou v ul. Bulovka 1462/10 za stanovenou finanční úhradu.
Provozní doba klubu: úterý a čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod. Bližší informace získáte na tel. čísle 283
84 12 22, 283 84 21 25 nebo osobně v kanceláři soc. pracovnice Šoutové vždy ve středu od 13.00 do
16.00 hod v DPS v ul. Bulovka 1462/10.
−mh−
Přijďte si zasportovat
Hřiště ZŠ Hovorčovická bude v letních měsících sloužit veřejnosti v tomto rozsahu: pondělí −
pátek 16.00 − 21.00 hodin, sobota − neděle 9.00 − 21.00 hodin. ¨
K dispozici je hřiště na házenou s umělým trávníkem a brankami (malá kopaná), tenisový kurt
s umělým povrchem, dále je možno si vypůjčit různé tělovýchovné náčiní (na atletiku, míčové hry, soft−
bal a další).
−po−
Myslivci pozor!
Jednatel Okresního mysliveckého spolku v Praze 8 upozorňuje všechny myslivce z této části Prahy, že
se kancelář OMSu přemístila do nových prostor. Nyní nás najdete na adrese Pod Vlachovkou 494,
180 00 Praha 8, tel.: 284 68 03 26.
−jš−
Pozvánka
Zveme Vás na taneční zábavu, která se koná každou sobotu od 19.00 do 23.00 hodin ve Společenském sále,
ul. Čumpelíkova 1768/8, Praha 8 − Kobylisy (nad garážemi), informace na tel.: 728 84 44 34.
−hv−
Ozdravné pobyty u moře
Již šestnáctým rokem se můžete zúčastnit zajímavých ozdravných pobytů u moře se sportovním,
kulturním a relaxačním zaměřením.
Pobyty probíhají přímo u moře v Chorvatsku a Itálii. Jsou určeny jak samotným dětem 6 − 18 let (for−
mou tábora), maminkám, babičkám s dětmi, celým rodinám, přátelům. Pobyty prospívají astmatickým
a alergickým dětem, a jsou vhodné i pro děti zcela zdravé. U vybraných pobytů zajišťujeme program
a hlídání dětí z rodin. Vše dle domluvy. Děti lze přihlásit samostatně na tábor nebo s rodiči na rodinný
pobyt. Obě varianty lze příležitostně spojit. V Chorvatsku se pobyt koná na severu Dalmácie
v tříhvězdičkovém přímořském kempu Soline v letovisku Biograd na Moru. Do Itálie zamíří zájemci
do čtyřhvězdičkového přímořského kempu Marina di Venezia. Další informace na telefonu: 241 72 96
13, 606 34 63 01, paní Křížová.
−fk−
Ahoj kamarádi a kamarádky!
Gymnázium v Botičské ulici 1 v Praze 2 v příštím roce oslaví 50 let své
existence. Nyní škola hledá všechny bývalé absolventy a shání na ně kontak−
ty. Absolventi gymnázia Botičská, ozvěte se na e−mail: 50@gybot.cz, nebo se
zaregistrujte na webových stránkách www.gybot.cz, nebo školu kontaktujte
písemně. Gymnázium pozve bývalé studenty na oslavy. Absolventi budou
také požádáni o vzpomínky, fotografie a jiné materiály z doby jejich studia. Kontaktní osoba: Stanislav
Luňák, Gymnázium, Botičská 1, 128 01 Praha 2.
−sl−
Dětská ordinace v Čimicích
Ráda bych informovala své malé pacienty a jejich rodiče, kdy a kde nás v době dovolených zastih−
nou: 3. − 14. 7. − MUDr. Romana Benešová, 17. − 21. 7. − zastupuje MUDr. Ludmila Váňová, 24. − 28. 7.
− MUDr. Romana Benešová, 31. 7. − 11. 8. − zastupuje MUDr. Jana Hejhalová, 14. − 18. 8. − MUDr. Romana
Benešová a 21. 8. − 1. 9. − zastupuje MUDr. Jana Hejhalová. MUDr. Romana Benešová a zastupující
MUDr. Ludmila Váňová budou ordinovat v našich ordinacích na adrese Ke Kinu 7, Ďáblice a Libčická 396,
Čimice. Struktura ordinačních hodin je během července a srpna změněna. Tyto přechodné ordinační hodiny
budou vyvěšeny na dveřích ordinace, jsou k dispozici k převzetí v ordinaci nebo se na ně můžete informo−
vat na našem tel.: 774 82 06 00. Po ordinačních hodinách nás rodiče zastihnou na našem tel.: 774 82 06 00
do začátku LSPP pro děti ve FN Bulovka − tj. do 16.00 hod. MUDr. Jana Hejhalová nás bude zastupovat
ve své ordinaci v Čimicích na adrese Libčická 396 a na tel.: 233 55 66 71 ve svých ordinačních hodinách.
Doporučuji všem rodičům dětí, které budou odjíždět na letní rekreační a sportovní pobyty (tábory), aby se
dostavili s formulářem k vyplnění potvrzení o zdravotním stavu dítěte do konce července − tj. do 28. 7.
MUDr. Hejhalová nebude mít k dispozici zdravotní dokumentaci dětí a ta je k vyplnění formuláře nezbyt−
ná! Zpráva pro čerstvé a nastávající maminky během léta 2006. Pokud se Vám narodí miminko během čer−
vence a srpna 2006 a pokud budete mít zájem o registraci v naší ordinaci, zavolejte po narození miminka
z porodnice na tel.: 774 82 06 00. Lékařka nebo sestra s Vámi domluví vše potřebné kolem převzetí dítěte
do péče i během dovolených. Hezké léto Vám i Vašim dětem přeje MUDr. Romana Benešová, praktická
lékařka pro děti a dorost a Jana Trynerová, dětská sestra.
−rb−

Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8
Nabízí ke krátkodobým
pronájmům od 1. září 2006
v objektu KD KRAKOV nově
zrekonstruované sály:
BALETNÍ SÁL
Sál o rozloze 150 m2, vybaven
parketami, zrcadly, technické
vybavení a nové šatny k dispozici.
MALÝ CVIČEBNÍ SÁL
Sál o rozloze 38 m2, vybaven měkkou fitness kryti−
nou, zrcadly, technické vybavení a nové šatny k dis−
pozici.
Veškeré informace na tel.: 724 34 29 22, 283 09
04 33, e−mail: marketa.paulusova@p8.mepnet.cz,
www.kdkrakov.cz

Maratón naděje
V květnu uspořádala Městská část Praha 8 ve spolupráci se
Základní školou U Školské zahrady, Turistickým oddílem
Lvíčata 68. P. S. a AC Praha 1890
osmý ročník Běhu Terryho Foxe.
Organizátoři připravili pro 58 účast−
níků Běhu − převážně mládeže − pět
tratí, které spor−
tovci zdolávali bě−
hem, na kolech,
koloběžkách a na
kolečkových brus−
lích. Jednu z tratí
běžci absolvovali
také štafetovým
během. Na výz−
kum rakoviny tak společně přispěli celkovou
částkou 3 765 Kč.
−pm−

15. let úspěšné tradice na ZŠ Palmovka
Škola uspořádala již 15. ročník výstavy „Svět očima dětí“ s vernisáží. Tato akce se stala tradicí naší
školy, která věnuje velkou péči rozvíjení dětských talentů v oblasti výtvarné výchovy, keramiky
a hudby a to již od prvních tříd.
Na začátku pečlivě připravovaného progra−
mu, který byl zahájen panem ředitelem, se
diváci mohli zaposlouchat do melodií hudební
skupiny, do množství písniček, jež nacvičily
děti z různých tříd pod vedením učitelů. Mnohé
z nich doprovázeli sólisté na flétnu nebo tančící
děti. Nechyběli ani moderátoři. Tentokrát se
tohoto úkolu zhostili Tereza Lísalová a Honza
Waldhauser. Zábavný program pokračoval
scénkami. Žáci 2. tříd se dokonce pochlubili pohádkovým muzikálem. Starší dívky předvedly ukázky
moderních tanců a aerobiku. Mnohá vystoupení byla doplněna rekvizitami, které také vyrobily děti. Po
úsměvném vystoupení pozvala paní zástupkyně všechny přítomné na prohlídku výstavy, při níž žákyně
9. ročníků nabídly chutné občerstvení vlastní výroby.
Všechny návštěvníky potěšily vystavené, tématicky uspořádané výkresy, výrobky keramického
kroužku, školní družiny i hodin pracovního vyučování. Výzdobu tvořily především obrázky týkající se
světa automobilů, ale i loga naší školy, o jejichž návrhy se pokusily téměř všechny děti. Celá odpolední
akce ukázala, že tam, kde vyučující berou estetickou výuku dětí zodpovědně, nese jejich práce výsledky.
Patří jim za ně vřelé poděkování.
Tereza Froňková, žákyně 7. třídy

Děkujeme!
Jsme rodiče osmileté dívenky, která je žákyní 2. třídy ZŠ Na
Slovance v Praze 8. Od první třídy je její třídní učitelkou paní
PaedDr. Milada Fleková. Považujeme za svou povinnost infor−
movat Vás o vynikajících osobnostech školství v našem obvodě.
Od počátku docházky naší dcery do školy nebyl jediný den, kdy by
se jí nechtělo, kdy by měla z čehokoli obavy. Děti jsou díky paní
učitelce naprosto nenásilně a vždy formou nejrůznějších her vzdělávány, ale také vychovávány. Svoji
paní učitelku milují − je pro ně autorita i přítel. Pokud mají důvod k osobní oslavě − mezi pozvanými
kamarády je samozřejmě i paní učitelka. Ta si na své žáky nachází čas i ve svém volném čase a niko−
ho neodmítne. Přáli bychom všem rodičům zažívat chvíle, kdy se jejich dítě těší do školy, kdy nemusí
jako rodič řešit nepříjemnosti spojované s domácí přípravou, kdy se z třídní schůzky nevracejí zatíženi
nedostatky svých potomků, ale naopak plni energie a chuti se „tomu svému“ ihned začít věnovat.
Nejsme odborníky na výuku v základní škole a neumíme posoudit, zda právě způsob výuky paní
učitelky Flekové je ten jediný nejlepší. Daleko důležitější pro nás ale je fakt, že kromě znalostí přede−
pisovaných osnovami předává paní učitelka svým žákům ještě něco, na co zcela jistě není žádná hod−
notící kolonka. Je to síla osobnosti paní Flekové. S naprostou samozřejmostí a lehkostí obohacuje děti
svým příkladem o vlastnosti, jako je laskavost, ohleduplnost, upřímnost. O její velkorysosti a nezišt−
nosti býváme jako rodiče přesvědčováni při každé třídní schůzce. Nikdy nezaznamenal nikdo
z nás, rodičů, jen náznak pocitu zneužití výsostného postavení učitele, kterému svěřujeme své nej−
cennější poklady. Naopak, s naprostou upřímností a pochopením pro dětskou duši hodnotí paní
učitelka každé dítě jako individualitu a každý rodič musí z jejího jednání cítit upřímný zájem o dítě.
My, rodiče nejsme zatěžováni naprosto ničím − nevíme co je shánět sešity, pomůcky − s naším do−
volením si vše zajišťuje paní učitelka sama.
Na všechny příjemné prožitky si člověk rychle zvykne a rád je začne považovat za samozřejmost.
O to jednodušší to bývá v případech, kdy ten, kdo pracuje daleko, daleko nad rámec svých povinnos−
tí, toto vykonává s naprostou samozřejmostí a vytváří tím pocit, že takové chování je běžné. My si
však velmi dobře uvědomujeme, že není. Vnímáme obrovské nasazení i spoustu osobního volna, které
je věnováno našim dětem. Rádi bychom Vaším prostřednictvím zaslali do ZŠ Na Slovance
poděkování a obrovský projev úcty paní učitelce PaedDr. Miladě Flekové.
Za rodiče 2. B ZŠ Na Slovance, Pavel a Dagmar Kubičíkovi

V Kulturním domě Krakov
vzniká centrum volného času
Od září 2006 bude v KD Krakov otevřeno nové centrum vol−
ného času. Občanům nejen Prahy 8 zde bude k dispozici balet−
ní sál o rozloze 150 m2 a malý cvičební sál. V baletním sále bude
přes celé léto probíhat kompletní rekonstrukce, vybaven bude
novými parketami, zrcadly i technikou a v září přivítá první
návštěvníky na skutečně špičkové úrovni. Po celý týden zde
budou probíhat různé sportovní kurzy
jako břišní tance, moderní tance,
aerobic, spinning a mnoho dalších.
Malý cvičební sál má rozlohu 38m2,
je vybaven novými zrcadly a speciální
aerobic podlahou. Zde se plánují kurzy
power jógy, pohybové kurzy, kurzy bojových umění pro děti
i cvičení pro seniory. Nezapomněli jsme ani na maminky s dětmi,
které zde budou mít k dispozici Dětský klub Osmík, kam budou moci
po dobu cvičení své děti svěřit do péče hlídací služby. V dopoledních
hodinách zde budou probíhat nejrůznější aktivity pro nejmenší.
Odpoledne budou patřit dětským jazykovým, výtvarným a hudebním
kurzům. Podrobnější informace o celém projektu najdete na nově
vznikajících webových stránkách − www.kdkrakov.cz, které budou již
v těchto dnech v provozu.
−mp−

Servisní středisko
pro správu svěřeného
majetku MČ Praha 8
nabízí k pronájmu
na školní rok 2006/2007

nově zbudovaný a plně vybavený
dětský koutek Osmík
v objektu KD Krakov.
Veškeré informace
na tel.: 724 34 29 22,
283 09 04 33, e−mail:
marketa.paulusova@p8.mepnet.cz
www.kdkrakov.cz
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KARLÍNSKÉ
STŘEDISKO
SFINX
Sokolovská 128 a Březinova 25
e−mail: sfinx@skaut.org

Zdravíme Vás v tomto čase, měsíc přešel −
jsme tu zase.
Další měsíc uplynul a my Vám opět přinášíme
slibované novinky z našeho dění.
Než si však přečtete reportáž
karlínského střediska Sfinx,
rádi bychom Vám dnes přiblížili
náš znak − skautskou lilii (obr.)
Lilie je symbolem čistoty. Na
mapách a kompasech dávných mořeplavců
vždy označovala sever. Pro nás je symbolem
čistoty myšlení, slov i skutků, ukazatelem
správného životního směru.
Skautská lilie má zlatou barvu se stříbrným
štítem uprostřed. Na něm je vyobrazena černá
hlava psa, se kterým Chodové (dřívější oby−
vatelé Domažlicka) střežili hranice naší vlasti.
Horní tři lístky lilie symbolizují tři body skaut−
ského slibu. Každý, kdo tento slib složí, má
právo nosit na levé klopě svého kroje tento náš
skautský znak.

Karlínští skauti
obcházeli památníčky
Je pondělí 8. května 19.45 hodin. U klubovny
skautů ze 46. střediska Sfinx na Sokolovské
ulici se sešlo patnáct skautů a skautek v krojích.

Po chvíli se průvod v čele se střediskovou vlaj−
kou vydal po Sokolovské ulici směrem
k prvnímu z památníčků. U něj se všichni za−
stavili, jeden ze skautů přistoupil k pomníčku
a umístil na něj fialový šeřík s bílou stužkou, na
níž stojí nápis „46. skautské středisko Sfinx −
Věrni zůstaneme“. Už pátý rok v řadě se kar−
línští skauti a skautky sešli v den státního
svátku, aby uctili památku obětí těch, kteří
v Karlíně přišli o život během 2. světové války.
„Touto akcí chceme členům našich oddílů
připomenout, že mnoho lidí muselo položit
život za to, abychom my dnes mohli žít ve
vlastním, svobodném státě,“ říká vůdce karlín−
ského střediska Vít Masopust. „Než jsme se
vydali do ulic Karlína, předcházelo zjišťování
toho, kolik památníčků v Karlíně vůbec je.
Zabralo nám to tehdy několik schůzek. Zjistili
jsme, že jich je celkem dvanáct,“ dodává
Masopust. Všechny památníčky naštěstí přežily
i nedávnou povodeň, a tak tato tradice může
pokračovat i v následujících letech.
Za 46. středisko Sfinx Václav Zeman − Šík
Všem přejeme krásné prázdniny plné zážitků
a těšíme se na viděnou na stránkách zářijové
Osmičky, kde Vám nabídneme ohlédnutí za
našimi letními tábory.

Pohár starosty
zůstal již podruhé
na ZŠ Dolákova
Floorbalový turnaj čtvrtých tříd o pohár
starosty MČ Praha 8 Josefa Noska obhájilo
mužstvo ZŠ Dolákova. V cestě za pohárem
Medvědům z Dolákové ve finálové skupině
stála mužstva ZŠ Glowackého, ZŠ Hovor−
čovická a Pante−
ři z Dolákové B.
Turnaj se nesl
v přátelském du−
chu plném spor−
tovních
emocí
a před skvělou di−
váckou kulisou. Již třetí ročník turnaje si
získává jak kvalitou mužstev tak kvalitou
rozhodčích své místo na mapě floorbalové
Prahy 8. „Jsem šťastný, že mužstva poskládaná
ze šikovných kluků v kombinaci s kluky z ulice
dokázala svoji přebytečnou energii přetavit
v kolektivní výkon, který jim dává upřímnou
radost ze sportu,“ řekl pořadatel turnaje a trenér
ZŠ Dolákova Jiří Vítek.
−jv−

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

Výtvarné a keramické oddělení
Silné zastoupení má u nás také výtvarné
a keramické oddělení. Nabízí široké spektrum
metod a technik pro osvojení základních výt−
varných a keramických dovedností − kresba,
malba, grafika, modelování, točení na kruhu,
glazování…, od nejmenších přes přípravky na
výtvarné SŠ a VŠ až po dospělé, na své si při−
jdou i šikovné maminky při textilní tvorbě.
Výtvarné a keramické oddělení také pořádá
pravidelné tvůrčí dílny pro skupiny i jednotlivce,
ve kterých si lze vyzkoušet netradiční techniky −
výrobu svíček, malování na hedvábí, výrobu
šperků, točení na hrnčířském kruhu a další.

Karlínské Spektrum je střediskem Domu
dětí a mládeže hl. m. Prahy. Zajišťuje mimo−
školní činnost formou pravidelných, příleži−
tostných a spontánních aktivit zaměřených
zejména na kulturně − společenské, pohy−
bové, výtvarné, keramické, divadelní a vzdě−
lávací aktivity, sport a outdoorové aktivity
a na pěší a vodní turistiku. Zároveň pořádá
letní a zimní tábory, pravidelné výjezdy do
přírody, za poznáním, organizuje akce růz−
ného zaměření.
Karlínské Spektrum představuje:
Oddělení akcí
Oddělení akcí je svým zaměřením odlišné od
ostatních útvarů − nenabízí pravidelnou zájmo−
vou činnost, ale specializuje se na plánování
a realizaci projektů, které se konají především
v době prázdninových dní:
• v Praze − I v Praze je blaze, Jaro pražských
dětí, podzimní Bramboráky či Velikonoční
putování,
• léto na táborových základnách − Lhotka u Měl−
níka, Ledeč nad Sázavou, Lomy u Jindřichova
Hradce,
• léto v zahraničí − Slovensko, Španělsko,
• jarní prázdniny na horách (lyžařské kurzy).
Oddělení akcí také připravuje zábavné pro−
gramy pro děti na tradiční svátky − Vánoce,
Mikuláš, Den dětí, Čarodějnice, atd. Spo−
lupracuje s dětskou televizí Minimax, jak na
akcích, tak v novém rodinném centru Člo−
víčkov, kam od září zveme budoucí maminky
a rodiče s dětmi. Maminky se mohou těšit na
cvičení a jógu pro těhotné a děti na hernu se
skluzavkou či bazének s balónky atd. Pro
mládež a dospělé pořádá tančírny, koncerty,
představení, autorská čtení a výstavy různého
zaměření. Pro volně příchozí děti a mládež fun−

gují v Karlínském Spektru otevřené kluby
s pestrou nabídkou činností − výtvarný klub Jen
tak, klub Podsklepeno (deskové a jiné hry,
čítárna, hudba), klub Atrium pod širým nebem
(v létě slouží jako divadelní scéna a v zimě jako
kluziště), v Loděnici Vltava Outdoorové cen−
trum.
Hudební oddělení
Hudební oddělení nabízí klasickou výuku hry na
hudební nástroj: bicí, flétna, kytara, klavír, kla−
rinet, saxofon, didgeridoo, kroužky zpěvu:
sólový, alikvotní, sborový. Působí zde např. dět−
ský pěvecký sbor Klíček, pěvecký a taneční
soubor pro předškoláky Sluníčko. Karlínské
Spektrum také nabízí možnost nově začínajícím
kapelám zkoušet v naší hudebně a uspořádat
první veřejné koncerty v hudebním klubu Pod−
sklepeno. Hudební oddělení vede děti k lásce
k hudbě a podporuje hudební komunikaci mezi
rodiči a dětmi společným muzicírováním.

Otvírání) atd. Letní scéna − klub Atrium − prostor
s kapacitou cca 90 míst nabízí amatérským
i profesionálním divadlům možnost přes léto
vyzkoušet si hrát na otevřené scéně. Přes den
mohou využít prostor zdarma ke zkoušení.
Ve dnech 25. 8. − 27. 8. proběhne v Atriu
hudebně − divadelní festival Karlínského
Spektra SpektrumFest, na kterém uvidíte např.
divadlo Mimotaurus, kejklíře Vojtu Vrtka, kapelu
Péro za kloboukem, Kristinu Skalickou, multi −
instrumentalistku Swejtu. Čeká Vás víkend plný
pohádek, příjemné muziky a možná také jedno
velké překvapení. Na přelomu srpna a září
bude letní scéna částečně patřit přehlídce orga−
nizované na podporu uprchlíků Refufest ve
spolupráci s občanským sdružením Berkat.
Podsklepeno
Klub Podsklepeno nabízí své prostory umělcům
všech oborů. Na jeho jevišti se střídají rockové
kapely s pěveckými sbory, folkoví zpěváci
s punkovými nadšenci, divadelní soubory, ba−
viči…, prostě všichni ti, kteří mají co nabídnout.
Tři dny v týdnu (PO − ST) jsou vyhrazeny fil−
movému klubu a náročným filmovým
fanouškům. Každý měsíc uvádíme v klubu
novou výstavu. V době prázdnin probíhají
v prostorách klubu programy pro děti. Klub je
otevřen od 9.00 do 17.00 hod.

Taneční oddělení
Nedílnou součástí Karlínského Spektra je
i taneční oddělení. Již několik let zde působí víc
než desítka souborů různých tanečních žánrů
od amatérské až po profesionální úroveň.
Např.: MJ studio se věnuje modernímu
a scénickému tanci, a to jak v pří−
pravných kurzech pro nejmenší, tak
vrcholově se svým souborem; stan−
dardní a latinsko − americké tance
jsou náplní tanečního studia Step by
step, které má ve svém souboru
i řadu tanečníků s oceněním ze
soutěží mistrovských i mezinárod−
ních. V Karlínském Spektru také
působí světově proslulý dětský
folklorní soubor Valášek či známý
slovenský folklorní soubor Šar−
vanci.
Taneční oddělení nabízí širokou škálu
možností, jak využít nadšení pro tanec: taneční
pro začátečníky i pokročilé, kurzy salsy, mo−
derního baletu, stepu, historických a dobových
tanců, stepu.
Oddělení vzdělávání
Volnočasové vzdělávání přináší možnost rozví−
jet či rozšiřovat již získané vědomosti a doved−
nosti, případně napomáhá k poznávání
nových oblastí. Tím, že není společensky
stanovenou povinností, odpadá stres
z hodnocení a trestů, které by jindy plynuly
z neplnění studijních povinností. Motivace
učit se i ve volném čase vychází z dobro−
volného rozhodnutí a je podporována
tvořivým přístupem ve výuce, přá−
telskou atmosférou i atypickým
prostředím.
Z nabídky můžeme uvést např. kurzy
angličtiny a češtiny pro cizince, počí−
tačové kurzy (od začátečníků po
pokročilé uživatele), přípravné kur−
zy na SŠ (vč. zkoušek nanečisto),
VŠ i ZŠ, doučování pro dyslek−
tiky, Klub Capartů pro děti od
3 do 5 let v čase, kdy se jejich
maminky účastní některého
z dopoledních kurzů, Klub Radost pro rusky
mluvící děti.
Divadelní oddělení
Divadelní oddělení zastřešuje na 16 ama−
térských divadel, která zkouší a pravidelně
uvádějí svá autorská představení, ale i klasická
díla známá z repertoárů profesionálních
divadel. Pro školy, školky i pro širokou veřej−
nost pořádáme pohádková představení
v dopoledních i odpoledních hodinách.
Vedle činnosti amatérských souborů jsou
nedílnou součástí oddělení kroužky se
zaměřením na pohybové divadlo, práci s mas−
kou, klauniády, dramatickou a estetickou vý−
chovu aj.
Pořádáme také množství divadelních work−
shopů pro amatérské i profesionální herce, fes−
tivaly, soutěžní přehlídky (např. Karlínská tříska,

Sportovní oddělení
Věnuje se sportovním aktivitám všech
věkových kategorií od prenatálního vývoje až
do seniorského věku. Sportujeme pro
dobrou náladu, psychickou vyrovnanost,
lepší kondici, prostě pro radost z pohybu
nebo jenom příjemný pocit. U nás
najdete: cvičení pro nastávající
maminky, jógu pro začátečníky
i pokročilé, jógu pro těhotné
maminky, roztleskávačky, gym−
nastiku, sportovní šerm, šachy,
sportovní miniklubík pro předškolní
děti.
Loděnice − Vltava
Nachází se na Libeňském ostrově
u slepého ramene Vltavy. Během
školního roku se u nás pravidelně schází
skoro sto padesát dětí. Každý oddíl má jednou
týdně schůzku, pořádá pravidelně víkendové
výlety do přírody, v zimě lyžařský výcvik a v létě
vodácký putovní tábor.
Oddíly mají různá zaměření. Některé se věnu−
jí vodáctví, jiné zase více turistice, některé se
více orientují na hry a lehčí vodu, jiné spíše na
výkonnostní stránku vodáctví (ty pak třeba
jezdí závody na divoké vodě Prijon cup).
Jezdíme na pramicích, kánoích i kajacích.
Každý rok pořádá Loděnice začátkem
května tradiční závody vo−
dácké všestrannosti Sá−
zavské Pádlo. Více na
www.lodenice−vltava.cz.
Lanové centrum
Krásně vyplňuje prázdný
prostor na scéně adrenali−
nových aktivit speciálně
koncipovaných pro školy,
neziskové organizace a jiná
zařízení pracující s dětmi a mládeží.
Nabízí několik standardních programů,
kde si vyzkoušíte, jaké to je pohybovat se něko−
lik metrů nad zemí, chůzi po lanech a mnoho
dalšího. Lanové centrum je otevřeno celoročně,
každý den v týdnu, na základě závazné objed−
návky. Program v LC je vhodný pro každého od
10 let. Cena a náplň programů se liší podle jed−
notlivých skupin. Každý program je připraven
speciálně pro danou skupinu, proto není
možné, aby se například dvojice zájemců při−
dala k jiné skupině. Tím máte zaručeno, že
budete v našem lanovém centru vždy jako
skupina a budete moct dále prohlubovat
a utvářet váš kolektiv při zajímavých aktivitách.
Více na www.vysokalana.cz.
Podrobné informace o zájmových útvarech,
kurzech, programech a zápisu na školní
rok 2006/2007 můžete získat přímo u nás
v Karlínském Spektru, Karlínské nám. 7,
Praha 8 − Karlín, tel.: 222 33 38 88, nebo na
−jš−
http://spektrum.ddmpraha.cz.

VII. dětský folklorní festival „Dětská folklorní zahrada“
U příležitosti zahájení VII. dětského folklorního festivalu „Dětská folklorní zahrada“ jsem měla milou příležitost
s vedoucím školského odboru přivítat na Libeňském zámku zástupce jednotlivých dětských uměleckých skupin.
Soubory se scházejí koncem června, aby se nejenom pochlubily, co nového
umí, či kdy a kde se nechaly inspirovat kolektivem dospěláků, ale i pro nava−
zování nových přátelství a profesionálních kontaktů. Součástí festivalu je něko−
lik animačních vystoupení, odpolední krojovaný průvod a den Svatojánského
zpívání na Toulcově dvoře. Letošního ročníku Zahrady se účastnily: Dětská
lidová muzika „Osminka“ z Prahy 8, dětský folklorní soubor Zlatý levík z Nových Zámků na Slovensku, dětská lidová
muzika „Modřenec“ ze ZUŠ K. Voborského z Prahy 4 a dospělácké Duo F+ K z Plzně. Přeji všem mladým umělcům
hodně pohody a mnoho profesních úspěchů.
Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8
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Průchod poskytuje pohlazení pro oči
Průchod v Bohnicích za prodejnou
Albert směrem do Krynické ulice
několik let poskytoval pohled na
počmárané stěny mnohdy i vulgárními
výjevy či slovy. Nápad vylepšit oněch
několik desítek metrů chůze vhodnými
obrázky, který vznikl u pracovníků
Domu dětí a mládeže v Praze 8, pod−
pořilo vedení společnosti Ahold spra−
vující síť prodejen Albert.
Společnými silami tak průchod doznal
změn, které nezůstávají nepovšimnuty
žádným kolemjdoucím.

Bílé zdi čekají.

Skupina dětí a několika dospělých
strávila jednu celou červnovou sobotu
v příjemném tvůrčím rozpoložení.
Formou hry se nejdříve na svět vyklubaly
náměty, poté došlo na jejich návrhy na
papíře a následovaly namíchání vhod−
ných barev a samotná realizace. Té před−
cházelo vybílení všech plechových ploch
a vyčistění dřevěných panelů pro výlep
plakátů.

Zapojily se i kolemjdoucí děti.
Hotovo!

Ani plakát vyzývající k vylepšení prů−
chodů nenechal vandaly v klidu.

Maluje se a maluje.

Vydařený kašpárek.

Příprava na malování.

Jeden z obrázků.

Lidská písmena.

Připravují se návrhy.

Každý zpracovatel si svůj návrh přenesl
na plochu a zvolil barevné kombinace.
Nebylo možné přeslechnout poznámky

většiny kolemjdoucích nesené ve stylu:
„…jenom kdyby to darebáci hned
nezničili…“, nebo „to je moc hezké, ale
tady v okolí bydlí hodně lumpů, kteří
zničí vše, co jim přijde do cesty…“
Některé děti procházející v doprovodu
rodičů neodolaly a na bílé plochy připoji−
ly své obrázky. Ačkoliv měli organizátoři
zprvu obavy, že vybarvení okolo 40 pa−
nelů bude představovat práci na několik
hodin, nakonec díky pracovnímu elánu
přihlášených i náhodných malířů se prů−
chod podařilo vymalovat rychleji.
Odměnou všem účastníkům, od sedmi do
50 let, byl zážitek z netradičně stráveného

Nechyběl elán ani odhlodlání.

volného dne, pohled na dobře vykonanou
práci a pochvala neznámých kolem−
jdoucích. Všichni si přejí, aby se van−
dalové obrázkům co nejdéle vyhýbali.
Na akci se Albert podílel úhradou
za vybílení ploch, na ostatní náklady
Domu dětí a mládeže přispělo Hlavní
město Praha.
−jv−

Koupaliště patřilo jen nám

A Libuše se divila nejen novému hřišti

Do Krušných hor se v polovině června vydala skupina dětí za
koupáním v Německu, ale také kvůli hrám a zábavě. Útočiště
poskytl penzion Dudýnek v Kryštofových Hamrech, necelé tři
kilometry od hraničního přechodu pro pěší, který děti přiví−
tal záplavou krup. Ty se sypaly z nebe a ochladily tak horký
vzduch sužující tehdy celou republiku.
Sobotní ráno se zataženou oblohou věštilo nepříliš dobré vy−
hlídky na koupání. Trasa lesní pěšinou zpestřená hraničním
potokem a přechodem děti dovedla ke koupališti bez návštěvníků.
Většina našla odvahu a vlezla do vody, ze které se pak nikomu
nechtělo. Ostatní si chvíle zpestřili zajímavými průlezkami, fot−
bálkem, pinkáním a jinými hrami. Spokojenost narušil jen zavřený kiosek, a tak děti vezly eura zpět domů. Penzion dětem
poskytl mnoho možností, jak příjemně strávit víkend: basketbalový koš, kopací míč, houpačky různých druhů, opékání buřtů
nebo travnaté prostranství pro honičky a úpolové hry. Pohyb střídaly klidné aktivity v podobě luštění křížovek nebo hlavolamů.
Nechyběla ani tradiční stopovací hra, při níž děti hledaly údajně ztracené členy výpravy a po fáborky vyznačené trase odpoví−
daly na několik otázek. Jejich obsah se vztahoval k místu dočasného pobytu, a tak uspěl jen ten, kdo vnímal průběžně poskyto−
vané informace pečlivě. Spokojené děti si ještě na horách začaly domlouvat výlety na další školní rok a dokonce se dohodly, že
za rok o letních prázdninách ti zdatní pojedou do Vysokých Tater.
−jv−

Spojit českou pověst o kněžně Libuši se současností se podařilo v červnovém
týdnu, během kterého měli možnost rodiče i veřejnost nahlédnout pod pokličku
aktivitám v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže v Praze 8. Součástí
prezentace bylo i několik doprovodných akcí, při nichž asistovala Libuše.
Přiznávala, že už před mnoha stovkami let prorokovala existenci podobného
zařízení a věštila, co všechno se za více či méně let změní. Ačkoliv šlo vždy jen
o nadsázku, mnoho přítomných si přálo, aby se Libušino vidění splnilo.
Například: nástavba budovy v Přemyšlenské ulici, rozšíření divadelního sálu,
zateplení chodeb, hudební
nástroje, tělocvična atd.
Netradiční moderování zažili
členové tanečních kroužků,
kteří rodičům své dovednosti
předváděli první den v týdnu.
Překvapení se objevilo i ve
tvářích dospělých, neboť
staročeštinu v tanečním sále

nečekali. Údiv Libuše byl tak reali−
stický, že mnohé malé diváky zmátla
a některé slovní obraty musela vysvětlit:
děti nevěděly, kdo je stařešina, co je
suknice a mnoho dalších. Kombinace
historických tanců skupiny Trn v oku
pak kontrastovala s moderními rytmy
aerobiku, stepu a latinsko − amerických rytmů.
Nebývalá podívaná se naskytla i další den, kdy kněžna Libuše v doprovodu své
družiny za zvuku Smetanova Vyšehradu přišla otevřít víceúčelové hřiště zrekon−
struované díky 635 tisícům korun od hlavního města Prahy. Kněžna nezapomněla
ani na diváky, kterým nabídla slovanské občerstveni v podobě chleba a soli. Pásku
v barvě loga DDM přestřihla vedoucí oddělení mládeže Magistrátu hl. m. Prahy
Libuše Jiráčková. Čest prvního hodu míčkem měla její kolegyně Michaela
Odstrčilová. Ojedinělé oficiální zprovoznění hrací plochy sledovala i zástupkyně
Starosty Městské části Praha 8 Soňa Teplá, která hřišti popřála hodně zápasů
a sportuchtivých dětí. Po důstojném odchodu Libuše ze scény se na hřišti odehrálo
první přátelské utkání mezi dětmi
z kroužků floorbalu. Většina pak vyu−
žila dalších atrakcí, tentokráte v rám−
ci Vykutáleného dne − hráli si s tím,
co má kulatý tvar: kuželky, kuličky,
petanque apod. Akce A Libuše by se
divila aneb úryvky z činnosti byla
zorganizována ve spolupráci s Ho−
bby Centrem 4 a pod záštitou
pražského radního Jana Štrofa. −jv−
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Branný den

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
ČERVENEC 2006
16. července 2006
Zámek Mníšek pod Brdy
a kostel sv. Maří Magdalény na Skalce.
Sraz v 7.30 hod. u pokladny č. 1 − Praha
Hlavní nádraží. Návrat v 18.57 hod. − Praha
Hlavní nádraží.
22. července 2006
Zámek Hluboš
− 1. letní sídlo T. G. Masaryka.
Sraz v 9.20 hod. u pokladny žel. stanice Praha
− Smíchov. Návrat v 19.20 hod. − Praha Hlavní
nádraží.
30. července 2006
Zámek Žleby s Oborou − Bílí Jeleni.

Sraz v 8.00 hod. u pokladny žel. stanice Pra−
ha − Masarykovo nádraží. Návrat ve 20.01
hod. − Praha − Masarykovo nádraží.

JUBILEA

Litinová připomínka povodní

U nás ve škole Na Slovance se uskutečnil
branný den s názvem „Ochrana člověka
za mimořádných událostí“. Přišla se na
něj podívat i zástupkyně Starosty MČ
Praha 8 Soňa Teplá.
Celý program byl zahájen evakuací
všech žáků a jejich učitelů před budovou
školy. Následně proběhla na školním
hřišti ukázka výcviku psů. Ta se líbila
zejména mladším žákům. Poté jsme se
přesunuli na další venkovní stanoviště,
kde nám byly představeny hasičské
Stanoviště Jednotky dobrovolných hasičů MČ Praha 8.
pomůcky a vybavení, které jsme si mohli
vyzkoušet. Ve třídách na nás pak čekali váleční veteráni, policie a na dalších stanovištích ochrana
člověka, zdravotní příprava a civilní ochrana, jejíž součástí bylo promítání filmu o tom, jak se máme
zachovat při úniku nebezpečných látek.
Nejvíce žáci oceňovali zajímavé vyprávění policisty o jeho práci. Také se líbila prohlídka hasičského
vozu a povídání o situacích, se kterými se hasiči setkávají. Velmi zaujal zdravotník, mimochodem stej−
ně starý jako my, jenž měl na starosti přiblížit nám záchranu člověka. Na závěr jsme psali testy z toho,
co jsme se dopoledne dozvěděli.
Lucie Trnková a Nela Odložilíková, žákyně 9. B ZŠ Na Slovance

VÝZVA
Milí přátelé,
Vám, kteří se zabýváte výtvarnou prací, nabízíme možnost prezentovat vlastní volnou
tvorbu na krátkodobé výstavě nazvané

Odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Magistrátu hlavního města Prahy
nabízí vlastníkům domů litinové tabulky,
které připomínají povodně z roku 2002.

Dvojjazyčné označení s logem hlavního města
je možné získat po předložení aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí společně se souhlasem
vlastníka objektu.
Kontakt: Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu MHMP, Staroměstské
náměstí 4, Praha 1, Mgr. Bohuslava Fuxová,
č. dveří 312, e−mail: bohuslava.fuxova@city−
ofprague.cz, tel.: 236 00 25 28.
−mh−

CELÉ PRÁZDNINY
BALKÁNSKÁ KUCHYNĚ
V HOTELU TROJA

Významné jubileum oslavili:
KVĚTEN
Jaroslav Kvaček
94 let

ČERVEN
Anna Francová
92 let

pondělí 11. září až neděle 17. září 2006
velký sál Kulturního domu Ládví
Vystavování na „Salonu výtvarníků“ není omezeno tématy ani použitými výt−
varnými technikami, pouze díla, která potřebují ke své prezentaci videoprojek−
ci, nemůžeme z technických důvodů přijmout.
Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat u paní Vladislavy Wildtové, od−
dělení kultury, Odboru školství ÚMČ Praha 8 (tel.: 283 09 04 22).
Práce budeme shromažďovat v době od 14. 8. do 6. 9. 2006, a to v oddělení kultury
odboru školství v 1. patře Kulturního domu Krakov, vždy po telefonické domluvě s paní
Wildtovou.
Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce nevystavit.
Výstava je určena široké veřejnosti.
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury
Vás zve na výstavu

Praha 8 ve fotografii
Autoři vystavených snímků
jsou účastníci soutěže
vyhlášené Městskou částí Praha 8.
Všechny fotografie se tématicky
týkají našeho obvodu.
PhDr. Václav a Lilly Kadečkovi
oslavili 8. 6. 2006
60 let společného života.
Ludmila a Otakar Podvalovi
oslavili 15. 6. 2006
60 let společného života.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte
na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

Výstava trvá až do 31. srpna 2006
Foyer budovy ÚMČ Praha 8,
U Meteoru 6 („bílý dům“), Praha 8 − Libeň.

Otevřeno:
PO a ST 8.00 − 18.00 hodin
ÚT a ČT 8.00 − 15.30 hodin
PÁ 8.00 − 15.00 hodin
Informace na tel.: 283 09 04 22.

Kulturní dům Ládví
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8
Tel./fax.: 286 58 71 56
E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

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

(Placená inzerce)

„Salon výtvarníků“

Vzhledem k zákonu o ochraně osob−
ních údajů, který nám neumožňuje
získávat údaje o jubilantech z jiných
zdrojů, je nutné, abyste nás na výz−
namná výročí svých blízkých upo−
zorňovali sami. Děkujeme.

nabízí
prostory k pořádání vzdělávacích
a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,
prezentací apod.
Veškeré informace:

www.kdladvi.cz
Možnost cateringových služeb po dohodě
s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

„Místo, které přátelé doporučují“

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666
www.hoteltroja.cz

Placená řádková inzerce
VÝTVARNÉ KURSY V JIŽNÍCH
ČECHÁCH, víkendové i týdenní,
keramika, olej, akvarel atd. Ví−
ce na www.atelierprostor.cz nebo
na tel.: 736 67 53 17, 385 72 50
50.
RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘI−
TELNA, Křižíkova 73, Praha 8 −
Karlín vyřizuje úvěry, spoření,
pojištění. Tel.: 283 87 09 49, 605 17
32 61, e−mail: op−praha7@rsts.cz.
HYPOTÉKA, která vydělává! Info:
731 14 08 64.
PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE
HLEDÁME BYT 2+1, zařízený, po
rekonstrukci, maximální cena 15 000
Kč včetně poplatků. Kontakt: 777 85
55 02.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.

nat a zaplatit i náhradní byt, domeček
mimo Prahu a pod. a dát čas na vys−
těhování. Seriozní jednání, platba v ho−
tovosti. Tel: 222 71 20 15 nebo 603
42 00 13.
AUTOŠKOLA JAN POLTER, Pra−
ha 8 − Bohnice, Ratibořská 30 (za
Policií ČR − modrý panelák), A1, A, B.
Tel: 736 45 00 10, www.auto−
skola.servis.cz. Možnost víkendové
výuky, kondiční jízdy.
SPĚCHÁ! HLEDÁM VĚTŠÍ BYT
V TÉTO LOKALITĚ! Stav nerozho−
duje, může být i před rekonstrukcí.
Nabídky prosím na tel.: 731 618 312.
PŮJČKY A ÚVĚRY s vysokou prů−
chodností − rychlé vyřízení, pro zaměst−
nance, podnikatele, všechny důchodce
i cizince. Bankovní i nebankovní. Tel.:
604 83 00 20.
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.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8 DO
3,5 MIL. KČ, DR nebo OV, platím
hotově. Tel.: 731 61 83 04.

KOUPÍM BYT V DRUŽSTEVNÍM
A NEBO OSOBNÍM VLAST−
NICTVÍ za rozumnou cenu. PROSÍM
NABÍDNĚTE! Tel.: 731 61 83 22.

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

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.

PRONAJMU HLÍDANÉ GARÁ−
ŽOVÉ STÁNÍ v objektu Velká Skála,
Praha 8, Vřesová ulice. Tel.: 728 26
44 31.

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

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8.
Platba hotově. Tel.: 775 21 94 37.
VYKUPUJEME ZNÁMKY, DOPI−
SY, MINCE A STARÉ POHLED−
NICE. Platíme ihned. Filatelie
Palmovka, Vacínova 3. Tel.: 284 82
40 40, 603 84 41 89.
KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST,
koupím − odvezu. Tel.: 286 89 14 00.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte co−
koli, možno i dekret − nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový a pod.
I zdevastovaný, v soudní žalobě, neo−
právněně obsazený, s nežádoucím
nájemníkem, či s jakoukoli právní
vadou. Veškeré formality zajistím,
zaplatím stěhování i případné dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu seh−

14.00 HODIN ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO FITNESS ZA 50 KČ.
Solárium, turbo solárium − šestá
návštěva 10% sleva! Cenově výhodné
permanentky. Prodej dámského spod−
ního prádla. Nízké ceny. Adresa:
Čihákova 2, Praha 9 − Vysočany. Tel.:
284 82 12 25, www.solarium−fit−
ness.cz.
PŮJČKY, am. hypotéky, hypotéky se
st. dotací, hot. úvěry, přeúvěrování,
oddlužení, leasing. Jinam už nemusíte!
Tel.: 224 03 27 75, 731 14 08 64.
BALKONOVÉ MARKÝZY. Zastí−
nění balkonů, lodžií. Cena: např. 290
šíře jen 9 690 Kč. Velký výběr látek
š 110 − 500 cm. Žaluzie, rolety, těsnění
a jiné. Kontakt: F. Zdeněk Petříček,
tel.: 606 35 02 70, 286 88 43 39.
HOSPODYNĚ S ŽIVNOSTEN−
SKÝM LISTEM, 6 let praxe, vyžehlí
Vaše prádlo. Tel.: 284 68 67 06, 608
88 93 56.
STAVEBNÍ PARCELY BÁŠŤ U LÍ−
BEZNIC − 730 m2, kanalizace, elektři−
na, plyn na hranici, cena 1 050 Kč/m2.
Tel.: 602 31 22 12, 602 21 50 14.
PRONAJMU SUCHÝ SKLAD 85
m2. Tel.: 283 84 24 30 nebo 602 33
91 33.

KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

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

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

MASÁŽE (tel.: 724 56 17 03)
A KOSMETICKOU PÉČI (tel.: 602
32 13 58) Vám rádi poskytneme ve
studiu Mia, Zenklova 39, 4. p. Ceny
od 50 do 540 Kč.

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

PARCELA ODOLENA VODA − DO−
LÍNEK, 773 m2, 1 850 Kč/m2, kom−
plet sítě, komun. + osvět. Tel.: 602 33
05 20. Zn.: koupání a rybolov u domu.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 22 73 90.

ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.

POSILOVNA − MUŽI, SOLÁ−
RIUM, FITNESS JEN PRO ŽENY,
FIT BAR, MASÁŽE. Otevřeno od
8.00 do 22.00 hodin. OD 8.00 DO

PRONAJMU DLOUHODOBĚ sa−
mostatné oplocené stání o rozměrech
7,3 x 4,3 m2 u Bulovky, 1 500 Kč/mě−
síc. Tel.: 603 81 33 98.
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Mezi ploty nikdo jako kůl v plotě. Jdi do Bohnic! A hudba spojí dva světy!?
Tak to má být a do velké míry jistě je.
Mnozí návštěvníci si to upřímně
přejí. Festival Mezi ploty většinu
návštěvníků infikuje solidaritou.
Mnohé se podařilo. Něco však zatím
ještě chybí a je třeba dotvořit. Tak to
vidíme my.

Za to, že se festival pravidelně koná,
patří díky nejen organizátorům ze
společnosti NedomYsleno, panu Kozle−
rovi a panu Šestákovi a desítkám spon−
zorů, ale také psychiatrickým léčebnám,
jejichž vedení pořádání festivalu pod−
poruje a v mnohém i pomáhá zajišťovat.

Festival je jedinečný
a smysluplný

Příležitost pro
amatérské soubory

Festival pod otevřeným nebem jen mezi
Pražany patří k nejoblíbenějším. „Mezi
ploty mají větší úspěch než Pražské
jaro, aspoň na pár dní se dostaneme do
povědomí lidí v pozitivní souvislosti.
Kromě toho, že si připomeneme život
a problémy duševně nemocných, připo−
meneme si také nedoceněnou práci
zdravotníků, kteří se o ně obětavě stara−
jí,“ uvedl Ivan David. Je ojedinělý
i z mezinárodního hlediska. Není totiž
známo, že by se někde ve světě konala
v psychiatrické léčebně akce podob−
ného rozsahu a zaměření. Originální
formou přispívá k otevření psychiatrie
veřejnosti, k bourání předsudků vůči
pomoci odborníků v péči o duševní
zdraví.

O víkendu 27. a 28. května se do areálu
léčebny hrnuly desetitisíce lidí zcela
dobrovolně. A nebylo to poprvé.
Festival Mezi ploty, jehož 15. ročník
zde vrcholil, si totiž získal již slušné
renomé. Za dlouhou historii si jarmark
koncertů a divadelních představení, kde
všichni účinkují bez honoráře, získal
velký ohlas a rozrostl se do dalších
dvou léčeben v Brně a Dobřanech.
Mladé, kteří mezi návštěvníky převažo−
vali, táhne zejména rocková muzika, ale
o diváky neměli nouzi ani divadelní
soubory, malíři, kreslíři či další výt−
varníci a umělci, kteří předváděli své
umění a často do něj zapojili i diváky.
Festival je příležitostí nejen pro vy−
stoupení profesionálních umělců, ale,

a to je důležité, také amatérských
souborů včetně vystoupení pacientů.
Nezastupitelná
arteterapie
Na veletrhu chráněných dílen si
návštěvníci i stálí obyvatelé léčebny
mohli zakoupit výrobky tělesně nebo
mentálně postižených autorů vyrobené

v našich dílnách i v dílnách dalších
léčeben. Všechny ty různé předměty
z keramiky, textilu, svíčky, šperky,
hračky a mnoho jiných nám znovu
dosvědčily, že pacienti pod vedením
terapeutů dokáží udělat krásné
a užitečné věci. A někteří tuto doved−
nost po odchodu z léčebny mohou
uplatnit a dokáží se tím i uživit.
Arteterapie, která se podílí na návratu
nemocných mezi zdravé a na udržení
sociálních a pracovních návyků, je
nezastupitelná a přesto s ní zdravotní
pojišťovny v úhradách za zdravotní péči
nepočítají.
Naši nemocní si zaslouží
pohodlnější ubytování
Věřím, že každý návštěvník přinej−
menším při vstupu do areálu či při chůzi

kolem historických budov, dávno vola−
jících po důkladné rekonstrukci, se
mohl zamyslet nad životem a problémy
těch, kteří zde nejsou jen na návštěvě,
ale léčí si zde svou duši. Věřím, že ně−
kteří si při pohledu na většinu pavilónů
uvědomili, že by si naši nemocní
zasloužili pohodlnější a modernější
ubytování. Věřím, že si také uvědomili,
že práce zdravotníků, kteří se o ně stara−
jí, je náročná a nedoceněná.
O co nestojíme
a co nám vadilo
Na rozdíl od podobných akcí se přímo
v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice
neprodávaly žádné alkoholické nápoje.
Všichni víme proč. „Nestojíme o huláka−
jící, agresivní nebo v křoví spící jedince
a kromě toho v léčebně léčíme pacienty
trpící závislostí na alkoholu,“ vysvětlil
Ivan David. Přesto pár kroků od
hlavního vchodu do léčebny někdo
umístil stánek s nápoji všeho druhu, tedy
přesněji řečeno s širokým výběrem alko−
holických nápojů, počínaje pivem a vod−

kou konče, a tak někteří návštěvníci
vkráčeli do areálu léčebny již „posil−
něni“, anebo si alkohol dokázali dovnitř
pronést. Tentokrát k vážnějším problé−
mům nedošlo, ale varující to je.
Nepořádek po návštěvnících byl veliký.
Poházený odpad mimo odpadkové koše,
které byly před zahájením festivalu naši−
mi pracovníky po celém areálu hustě
rozmístěny, rozhodně nebyl dobrou vi−
zitkou festivalových účastníků.
Přesto můžeme říci, že letošní ročník
festivalu Mezi ploty proběhl vcelku
v pohodě, bez větších problémů
a ke spokojenosti účastníků i účinku−
jících.
−dž−

ELEKTRO, AUDIO - VIDEO
Horňátecká 1065 • Sokolníky

284 68 43 05-6

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

TEL.:

PO - ČT 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 HOD.
PÁ 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 HOD.

1. PATRO, VÝTAH
INFORMACE U PŘIJÍMACÍHO
TECHNIKA

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

• televizorů - i v bytě zákazníka
• videa, rádia, věže, CD přehrávače
• mikrovlnné trouby, gramofony
• revizní elektro zprávy
• servis velkokuchyňských zařízení
pro školní jídelny a restaurace

(Placená inzerce)

OPRAVY
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(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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