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Vážení
spoluobčané,

vedle kostela na Karlínském náměstí byly první únorovou sobotu už popáté místem
PŮSOBIVÝ MASOPUST Prostory
setkání stovek dětí i dospělých z různých částí Prahy. Karlínského masopustu, který spolupořádala Městská část Praha 8, se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků, kteří zhlédli kejklíře, řezbáře, drátkaře i další umělecká řemesla.
„Nechyběla vůně zabijačky, pohádka pro nejmenší, ledová plocha pro malé i velké bruslaře a bohatý kulturní program,“ řekla zástupkyně starosty
Vladimíra Ludková, která jubilejní ročník spolu s ředitelkou Karlínského Spektra Janou Šimánkovou slavnostně zahájila. Novinkou letošního ročníku byl
masopustní průvod Karlínem zakončený ohnivou show skupiny Infinitos na Rohanském ostrově.
Zavedení tradice oslav masopustu v Karlíně dala signál ničivá povodeň v srpnu roku 2002. Společně s rekonstrukcí poničené čtvrti radnicí osmé městské
části zahájilo několik občanských sdružení obnovu a rozvoj kulturního a společenského života. Letošní ročník Karlínského masopustu byl společným dílem
Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy – Karlínského Spektra, Městské části Praha 8, občanského sdružení Karlín žije dál, Oázy Karlín, Centra integrace dětí a základní školy na Lyčkově náměstí v Karlíně.
-pb-

Opravená část budovy
úřadu zvýší pohodlí občanů
Praha 8 nechala zrekonstruovat přízemí a část suterénu hlavní radniční budovy, takzvaného „bílého domu“. „Rekonstrukce poslouží
ke zvýšení pohodlí a informovanosti občanů,“ uvádí starosta
MČ Praha 8 Josef Nosek. Provoz tam byl zahájen začátkem února.
V nových prostorách hlavní části budovy je k dispozici informační
centrum, podatelna, přepážkový systém pro občanské průkazy a cestovní doklady, Czech Point, ověřování a pokladna. „Nově tam občané
najdou také informační kiosek s přístupem nejen na internetové stránky
Prahy 8, ale i na vybrané stránky institucí a weby s praktickými informacemi,“ prohlásil starosta.
Rekonstrukcí prošly i veřejné
záchody, které nyní vyhovují
i občanům se sníženou schopností orientace. Do budoucna
tam bude možné navštívit
i bufet, na jehož provozovatele
bude vypsáno výběrové řízení.
V suterénu vznikly kanceláře
a archiv. Oprava přišla na 22
milionů korun s tím, že deset
milionů korun byla dotace ze státního rozpočtu.
Na dokončenou rekonstrukci naváže oprava kanceláří v druhém patře,
kam se přestěhují pracoviště z jiné budovy. Akce se zahájí v nejbližší době,
čekalo se pouze na schválení letošního rozpočtu. „Městská část Praha 8
nemá jednu velkou budovu radnice, ale více objektů, v nichž vykonává
správu. Tím, že do hlavní budovy přestěhujeme kanceláře, uvolníme tyto
prostory v jiném domě. Sestěhováním kanceláří občanům zjednodušíme
situaci a zároveň ušetříme finanční prostředky za provoz uvolněného
objektu,“ doplnil starosta.
-hš,tk-, (snímky nových prostor na str. 3)

rozpočet na letošní rok je
na světě a mám v této souvislosti radost, že se v něm
podařilo preferovat oblasti,
jež obyvatele Prahy 8 nejvíce trápí. A také jít
cestou úspor uvnitř úřadu, které pak tyto vyšší
investice umožňují.
Ve srovnání s předloňským rokem jsme navýšili
prostředky do dopravy, životního prostředí, nejvíce
pak do školství a bezpečnosti. V posledně jmenované kapitole se jedná o rozjezd projektu „Bezpečná Osmička“, který má na vybraných místech
přispět ke zlepšení chování některých našich spoluobčanů.
Chtěl bych proto znovu upozornit, že bez
spolupráce s Vámi je zcela jedno, kolik radnice do
zvelebování obce investuje. Nemáme prostředky na
to, aby na každém rohu stál policajt a dohlížel na
zodpovědnost každého z nás.
Ten, kdo společný majetek ničí či dělá v ulicích
nepořádek, a poté obec obviňuje z nečinnosti, by se
měl zamyslet především sám nad sebou. Ostatní
spořádaní lidé, kterých je bezpochyby většina, ať
v případě očitého svědectví narušování pořádku
okamžitě volají linky 156 nebo 158. Rozhodně se na
takovýto krok nebude pohlížet jako na příklad
novodobého „bonzáctví“. Obecní majetek je náš,
všichni jsme na něj a jeho údržbu z vlastních daní
přispěli.
Brzký příchod jara Vám přeje

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8

Zastupitelé schválili letošní rozpočet
Zastupitelstvo Prahy 8 na svém únorovém zasedání schválilo rozpočet městské části pro rok 2008. Ten počítá v oblasti příjmů s položkou ve výši 673,9
milionů korun a v oblasti výdajů s položkou ve výši 689,9 milionů korun.
Vzniklý schodek bude plně kryt přebytky hospodaření z minulých let.
„Podle zákona byl rozpočet následně, ještě na stejném zasedání zastupitelstva, upraven rozpočtovým opatřením, a to tak, že příjmy i výdaje se zvýšily
o 129,4 milionu korun. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
Ministerstva práce a sociálních věcí, určenou na sociální dávky,“ vysvětlil
radní Pavel Penk.
Hlavní část příjmů tvoří dotace, a to ve výši 560,5 milionu korun. V oblasti
výdajů připadá většina na zajištění běžného provozu a rozvoje městské části.
Nejvyšší položky se týkají nákladů na sběr a svoz odpadů, ochranu přírody a krajiny, péči o vzhled obce a veřejnou zeleň, zdravotnictví a sociální oblast.
Podle rozpočtu radnice letos bude investovat 143 milionů korun. Skoro polovina z této částky půjde z kapitoly školství, mládež a samospráva. Konkrétně se
počítá se spoluúčastí na grantech, týkajících se rekonstrukcí školních hřišť ZŠ
Glowackého, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Molákova a ZŠ Burešova či novými herními
prvky pro družinu ZŠ Na Slovance a ZŠ Ústavní. Dále dojde k rekonstrukci školních jídelen MŠ Ústavní, MŠ Sokolovská a ZŠ Hovorčovická. Počítá se také
s nákupem a instalací termostatických ventilů ve školských zařízeních a s rekonstrukcí střechy, fasády, včetně zateplení a výměny oken MŠ Libčická. Součástí
letošních investic budou i projekty spolufinancované Evropskou unií. Úspěšné
byly již projekty „Snížení energetické náročnosti“ objektů ZŠ Na Slovance a ZŠ
Mazurská, podány jsou u ZŠ Žernosecká, ZŠ Glowackého a ZŠ Dolákova.
V oblasti bezpečnosti radnice vynaloží skoro 11 milionů korun na projekt
„Bezpečná Osmička“. „Počítáme i s rekonstrukcí hřišť Větrušická, Řešovská a Na
Rokytce. U posledně zmíněného si lidé stěžovali, že se tam často scházejí problémové osoby, které konzumují alkohol a dělají nepořádek. I proto se dění na hřišti
bude monitorovat prostřednictvím kamerového systému v rámci projektu
„Bezpečná Osmička“,“ uvedl místostarosta Josef Vokál. Zcela nové hřiště
vznikne v blízkosti obchodního centra „Sokolníky“, a to díky účelové dotaci ze
státního rozpočtu, kterou prosadil poslanec Zbyněk Novotný.
-hš,tk-

Příjmy a výdaje rozpočtu
Prahy 8 na letošní rok (v mil. Kč)
PŘÍJMY
daňové

93,9

nedaňové

19,5

přijaté dotace

560,5

celkem

673,9
VÝDAJE

rozvoj obce

4,0

městská infrastruktura

62,7

doprava

10,7

školství, mládež

220,3

zdravotnictví a sociální oblast

58,9

kultura, sport a cestovní ruch

9,1

bezpečnost

11,8

hospodářství

42,7

vnitřní správa

263,4

pokladní správa
celkem

6,3
689,9
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
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.
Pod Vodárenskou věží – Společná 8. 4., 13. 5., 17. 6.
Stejskalova
15. 4., 20. 5., 24. 6.
(štěrk. parkoviště u Rokytky)
Pekařova - Jestřebnická
18. 3., 22. 4., 27. 5.
Valčíkova - Na Truhlářce
25. 3., 29. 4., 3. 6.
Velká Skála - K Haltýři
1. 4., 6. 5., 10. 6.
Frýdlantská (parkoviště křižovatky
ul. Žernosecká - Ďáblická)
9. 4., 7. 5., 4. 6.
Davídkova (parkoviště severně
od garáží Stavegu)
12. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6.
V Zahradách - Na Sypkém 19. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6.
Braunerova – Konšelská 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6.
V Zámcích
2. 4.
Nad Rokoskou (u školy) 19. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6.
Nad Popelářkou
26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6.
Křivenická
2. 4., 30. 4., 28. 5., 25. 6.
(u konečné BUS 152 a 181)
Lodžská - Zhořelecká (park.) 12. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6.
Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
20. 3., 24. 4., 29. 5.

Drahorádova
27. 3., 1. 5., 5. 6.
Lindavská
3. 4., 8. 5., 12. 6.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
10. 4., 15. 5., 19. 6.
Chaberská – Líbeznická 13. 3., 17. 4., 22. 5., 26. 6.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
11. 3.
Pernerova – Šaldova
25. 3.
Kotlaska (u mateřské školy)
25. 3.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
18. 3.
Kubišova – U Vlachovky
11. 3.
Janečkova
26. 3.
Na Pecích – Chaberská
26. 3.
Na Pěšinách – Pod Statky
12. 3.
Třeboradická
13. 3.
Libišská (parkoviště)
27. 3.
Hnězdenská (parkoviště)
13. 3.
V Nových Bohnicích
27. 3.
Mlazická
27. 3.
Petra Bezruče – U Pískovny
13. 3.
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 harmonogramu
uveden jako den přistavení. Své připomínky v zájmu
rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na
e-mail: ipodec@ipodec.cz. Úplný seznam rozmístění
kontejnerů na velkoobjemový odpad najdete na
www.praha8.cz.

Boj proti nepořádku stále přitvrzuje
Lajdákům se
nepořádek prodraží
Pražské radnice budou moci obyvatelům
a podnikatelům ukládat mnohem vyšší pokuty
za nepořádek na jejich pozemcích než doposud. Sankce vzrostou dvojnásobně až pětinásobně. Příslušnou novelu zákona o hlavním
městě již podepsal prezident Václav Klaus.
Nyní mohou obyvatelé Prahy dostat za nepořádek na svých parcelách, pokud tím narušují
vzhled městské části, pokutu až 50 tisíc korun.
Podle novely se ale může pokuta zvýšit až na
dvojnásobek.
Pro podnikatele postih vzroste z nynější maximální výše sto tisíc na půl milionu korun.
Podnikatelé, kteří znečistí veřejné prostranství, by
mohli dostat až milionovou pokutu místo nynější
půlmilionové.

správní delikt, u kterého nemá být nutné prokazovat zavinění.
-vk-

Popelnice musí z ulic

Sice nikdo nechce koukat z okna svého bytu na
stovky zrezivělých barelů, ale když se to týká
hromady zrezivělých okapů, cárů lepenky a hnijících prken u boudy na jeho zahrádce, začne být
tolerantní. Že na jeho nepořádek musí ze svého
okna hledět někdo jiný, to ho nezajímá.
Změna zákona, kterou loni připravil magistrát,
se nelíbila ani senátorům. Poukazovali na to, že
pokuty v metropoli by byly mnohonásobně vyšší
než mimo Prahu. Sněmovna však koncem ledna
senátní veto přehlasovala.
Praha si od zvýšení pokut slibuje, že lidé či
firmy budou více nuceni udržovat na svých
pozemcích čistotu. Podle senátorů je však toto
řešení nesystémové, zakládá nerovnost před
zákonem a neposkytuje fyzickým osobám záruku
spravedlivého procesu. Přestupek totiž mění na

Významnou příčinou všudypřítomného drobného nepořádku jsou sběrné nádoby na
domovní odpad, které stojí volně na ulicích.
Jejich nedostatečná kapacita a přeplnění,
převržení vandaly, vyházení obsahu bezdomovci, či jen liknavost při zavírání víka skýtá
nejen nevábný pohled, ale v případě silnějšího
větru dokáže v krátké době znečistit své široké
okolí.
Proto se letos Praha 8, ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, zaměří právě na
tento problém, který často bývá zdrojem nepořádku. Ke zlepšení čistoty města směřuje obecně
závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2007
„o odpadech“, která mimo jiné stanovuje povinnost vlastníka objektu umístit sběrné nádoby na
směsný odpad v domovním vybavení (například
za vstupními dveřmi do objektu, chodby, dvora,
a tak dále). Před domy se mohou sběrné nádoby
umístit pouze v den svozu.
„Do konce března 2008 mají možnost vlastníci
objektů, kteří ještě splnění této povinnosti
nedostáli, uvést vše do pořádku. Počínaje dubnem

zahájí odbor životního prostředí ÚMČ Prahy 8
celoplošné kontroly dodržování zmíněné vyhlášky. V případě jejího porušení bude zahájeno
řízení o pokutě, která může dosáhnout 30 tisíc
korun u fyzických osob a až 200 tisíc u osob
právnických,“ varuje Ondřej Mutl z odboru životního prostředí.
Cílem této kampaně je podle něj jednak zvýšení
čistoty v ulicích Prahy 8 a dále úspora na
mimořádných úklidech. Každý měsíc totiž musí
být z ulic Prahy 8 odvezeno zhruba 35 tun
komunálního odpadu umístěného mimo sběrné
nádoby. „Pokud se toto množství podaří výrazně
snížit, zákonitě to bude poznat i na celkovém
obrazu obce,“ doplnil Mutl.
-red-
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Oktávu mají dvě ženy

Na Bulovce působí nemocniční kaplan
Od poloviny února působí ve Fakultní nemocnici Na Bulovce nemocniční kaplan. Kaplanskou
službu v největším zdravotnickém zařízení v Praze 8 vykonává farářka Církve československé
husitské Eva Matulová.
„Nemocniční kaplanka bude docházet na jednotlivá oddělení nemocnice a podle potřeb pacientů i personálu bude poskytovat duchovní péči klientům, personálu a návštěvníkům, aby jim pomohla unést
a překonat jejich obavy, utrpení z nemoci nebo bolest,“ řekl Osmičce mluvčí Nemocnice Na Bulovce
Petr Mach.
-pm-

V předposlední únorový den udělila radnice
Prahy 8 poprvé v historii ocenění Zlatá
Oktáva za vynikající reprezentaci osmé
městské části.
Z rukou zástupkyně starosty Vladimíry
Ludkové převzaly diplom a symbolický šek
plavkyně Marie Feiferová (na snímku) a majitelka fitness centra v Kobylisích a zakladatelka oddílů sportovního aerobiku Hanka Šulcová.

Statistici zjišťují životní podmínky v Praze 8
Životní podmínky 2008, to je název oficiálního šetření, které po celé Praze provádí v těchto týdnech
Český statistický úřad.
V České republice navštíví zástupci statistiků bezmála 14 tisíc domácností, na Prahu 8 jich připadá několik desítek. „Vlastní šetření probíhá od konce února až do 11. května. Naši pracovníci se dotazovaným
prokáží nejen pověřením k výkonu funkce tazatele, ale také služebním průkazem Českého statistického
úřadu a průkazem občanským,“ upřesnila vedoucí výzkumu Jana Šídlová.
-roaAutobusové nádraží Florenc v novém
Nová odbavovací hala se v příštím roce stane dominantou Florence. Stát by měla místo tržiště poblíž výstupu z metra. „Jde o přízemní budovu o rozloze asi
tisíc čtverečních metrů. Cestujícím bude k dispozici na
jaře příštího roku,” prozradil ředitel divize rozvoje
společnosti ČSAD Praha holding. Přesnou výši nákladů na rekonstrukci zatím firma nezveřejnila, ale
mělo by jít o několik desítek milionů korun.
Ústřední autobusové nádraží na Florenci je v provozu
od roku 1947. Částečnou rekonstrukcí prošlo před čtyřmi roky, kdy se na nástupištích objevily nové
zastávkové přístřešky. „Loni pak začaly na Florenci přípravné práce a došlo i k odstranění části
nefunkčních lávek,” řekl Jan Benda a dodal: „V současnosti máme pravomocné rozhodnutí o umístění
stavby dočasné odbavovací haly a připravujeme další fáze projektu. Zahájení stavebních prací na nové
hale plánujeme na přelom druhého a třetího čtvrtletí letošního roku.”
-pb-

„Paní Feiferová získala stříbrnou medaili na
loňském evropském šampionátu ve Slovinsku
a svěřenkyně Hanky Šulcové se staly v roce
2007 ve své věkové kategorii mistryněmi
světa,“ zdůvodnila volbu Vladimíra Ludková.
-pb-, Foto: M. Mařatka

Radnice změní dopravní režim u Katastrálního úřadu v Kobylisích
Osmá městská část zareagovala na stížnosti obyvatel z okolí Katastrálního úřadu v Kobylisích a ve spolupráci s Policií ČR – Dopravním inspektorátem a Technickou správou komunikací připravila změny v dopravním režimu v lokalitě, která je ohraničena Horňáteckou
a Klapkovou ulicí a ulicí Pod Sídlištěm. Změna se bude týkat jednak zjednosměrnění vybraných komunikací, jednak osazení dopravních značek
se zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu. „Pro místní bude změna jednoznačně přínosem, neboť se doprava v celé lokalitě zklidní. Věřím, že
potřebu změn pochopí a brzy si zvyknou, jak se přes jednosměrky a zákazy dostat ke svému bydlišti. Změna bude pro jejich prospěch,“ sdělil
zástupce starosty Josef Vokál. Změny by se měly uskutečnit během března a dubna.
Cílem změny je omezit dopravní zátěž v lokalitě, to znamená zkomplikovat situaci těm, kteří zde chtějí pouze krátkodobě zaparkovat, ať již před cestou metrem, nebo při návštěvě Katastrálního úřadu. Návštěvníci Katastrálního úřadu se však nemusejí obávat, že nebudou mít kde zaparkovat. „Změnu
děláme až po dohodě s Katastrálním úřadem, který má pro své návštěvníky dostatek parkovacích míst na nadzemních a podzemních parkovištích.
Společným jednáním odboru dopravy a odboru výstavby radnice se Katastrální úřad zavázal tyto plochy, které dříve zůstávaly veřejnosti skryty, uvolnit
a nabídnout návštěvníkům,“ dodal místostarosta.
-hš-
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Bezpečnost dětí Na Kotlasce hlídají kamery
Projekt „Bezpečná Osmička“ představený v loňském roce radnicí osmé městské
části má první výsledek. Pilotní objekt Mateřské školy Na Kotlasce je střežen
bezpečnostním kamerovým systémem, který byl 29. ledna 2008 předán do užívání
Městské části Praha 8.
„Odpovědní zaměstnanci Mateřské školy
dnes mají přehled o veškerém dění po dobu
uzavření areálu a nemusí se tak obávat neoprávněných vstupů nebo napadení objektu.
Ty v minulosti často přinášely mnoho
nepříjemných situací jak pro personál, tak
i pro samotné děti,“ řekl vedoucí odboru
krizového řízení Libor Paulus.
Projekt „Bezpečná Osmička“ bude
v letošním roce pokračovat Mateřskou
školkou Chaba-řovická, kde v současné
době běží projektová fáze a uvedení do
provozu je podle Pauluse otázkou několika
týdnů.
-pb-, Foto: M. Mařatka

V Karlíně funguje nové divadelní studio Kámen
Divadlo Kámen je jednou z nejmenších divadelních scén v hlavním městě. Slavnostní otevření nově opravených prostor poblíž Invalidovny v Karlíně
proběhlo v závěru listopadu. V hledišti určeném pro padesát diváků můžete sledovat moderní autorskou činohru, které sami představitelé této malé
scény dávají přívlastky jako „experimentální, esteticky vyhraněná, nekomerční, hledající, se svébytnou formou“.
„Novou divadelní scénu najdete 250 metrů od stanice metra a tramvajové zastávky Invalidovna v přízemním křídle administrativní budovy,“ upřesnila zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. O programu i divadle se více dočtete na internetových stránkách www.divadlokamen.cz a s programem se můžete
pravidelně seznámit i na stránkách měsíčníku Osmička.
Divadlo Kámen přestavělo bývalý sklad pronajatý od Prahy 8 na malý prostor pro komorní činohru a příbuzné žánry. Vznikla tak jedna z nejmenších
pražských scén, ve vedlejších prostorách vznikla také malá galerie, kde probíhá každý měsíc výstava fotografií nebo obrazů. „Zatím jsme ve fázi počátečního
provozu a veřejnosti nabízíme kolem pěti představení nebo jiných akcí za měsíc,“ prozradil vedoucí divadla Kámen Petr Macháček a dodal: „Kromě uvádění
vlastních „černobarevných“ her nabízíme i představení jiných divadelních uskupení, komorní koncerty a literární večery.“ Zajímavostí březnového programu
divadla Kámen je výstava maleb Jany Julínkové a také nová hra „Žáby“, která byla připravena už přímo pro nové karlínské studio.
-pb-

DIVADLO KÁMEN / vernisáž výstavy Jany Julínkové

3. ročník Psího dne se blíží

Oprava části úřadu přinesla občanům
například novou podatelnu

Libeňská psí louka bude v sobotu 19. dubna zhruba
po roce opět patřit čtyřnohým miláčkům a jejich
pánům. Radnice Prahy 8 připravuje na 3. ročník
populárního Psího dne vedle bohatého doprovodného programu také tradiční soutěž Osmičkový
voříšek.
Přihlášku se všemi potřebnými údaji najdete
v březnovém vydání Osmičky, můžete si ji stáhnout
a vytisknout z internetových stránek www.praha8.cz,
nebo osobně vyzvednout ve zrekonstruovaném informačním centru radnice, které naleznete v přízemí
budovy úřadu v ulici U Meteoru. Uzávěrka přihlášek do
soutěže je 31. března 2008.
-roa-

Foto: M. Mařatka

Likvidace hlodavců pokračuje i letos
Válka proti krysám a potkanům bude i letos pokračovat v neztenčené míře. To je výsledek jednání
Rady hlavního města Prahy, která v minulých dnech projednala plán deratizace na rok 2008. Při
rozhodování vycházela ze zprávy o výsledcích deratizace v roce 2007, kterou podala
Hygienická stanice hlavního města Prahy.
Takzvaná cyklická deratizace se každoročně provádí ve vybraných lokalitách a objektech se zvýšeným počtem populace myšovitých hlodavců. Lokality loni vytipovala
Hygienická stanice ve spolupráci s úřady jednotlivých městských částí. Povrchovou deratizaci, tedy deratizaci v obecních domech, přilehlých prostranstvích a na veřejných plochách navazujících na zástavbu, zajistila firma SYSTEM UAU. Deratizaci stokové sítě, povodí pražských potoků a dešťových usazovacích nádrží prováděla akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace. Na boj proti nebezpečným hlodavcům město loni vynaložilo 2,5 milionu korun.
„Mnoho podnětů o přemnožení hlodavců bylo od občanů z okolí nákupních center. Především se jedná
o zelené plochy, které na tato obchodní centra bezprostředně navazují. Nově byl zvýšený výskyt hlodavců hlášen
v okolí výstavby metra na obvodu Prahy 8 a 9,“ konstatoval pražský radní Milan Pešák s tím, že v preventivních
opatřeních se bude pokračovat i letos.
Celkově byl v Praze v loňském roce zaznamenán nárůst výskytu myšovitých hlodavců, výrazně se na této situaci
podílela mírná zima a množství stavebních a výkopových prací s následným narušením životního prostředí hlodavců, zejména výstavba metra na území Prahy 8 a 9.
„Pro takzvanou cyklickou deratizaci jsou letos vytipované nové lokality i lokality, kde se opakuje přemnožení škůdců, zejména potkanů, jejichž populace je třeba redukovat,“ uvedl radní Pešák. Částka, kterou na
deratizaci město vyčlenilo, je pro letošek stejná jako loni.
-vk-
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Bohnice - Stručná historie I.
Bohnice jsou jednou ze severních částí Prahy. Jádrem jsou staré Bohnice, okolo kterých bylo
v posledních třiceti letech minulého století postaveno velké sídliště.
Nejstarší listina v držení Archivu hlavního města Prahy je takzvaná autentika, která je prohlášena za kulturní památku. Touto listinou bylo doloženo vysvěcení kostela sv. Petra
v Bohnicích v roce 1158. Je dokladem toho, že Bohnice náležely i se svým kostelem k nejstarším
osídleným místům v okolí Prahy. Autentika byla nalezena v kostele sv. Petra a Pavla
v Bohnicích, a to v roce 1790 při bourání starého oltáře.
Obec Bohnice, v písemných pramenech uváděná též jako Bojmice, své jméno odvozuje od
kanovníka vyšehradské kapituly Johana zvaného Boemus, a to proto, že byl Čech. Poprvé se jméno
Bohnic uvádí v ostatkové listině z roku 1158. Listina byla vydána při příležitosti svěcení kostela
sv. Petra v Bohnicích.
Dominantou bohnické lokality a jedním z nej-vyšších
bodů v Praze je Velká skála (313 m. n. m.). Je tvořena
nejpevnějšími horninami pražského území - silicity.
Vznikly na dně moře, které před více než 640 miliony let pokrývalo větší část Čech. Velká skála
leží na jižním okraji bohnického sídliště. Hranici na západě Bohnic tvoří Podhoří
a Zámky, nad nimi jsou dvě významná hradiště z doby kamenné i z doby, kdy toto území osídlovali
první Slované. Na východě je to Psychiatrická léčebna, jedinečný komplex s celorepublikovým dosahem, a obec Čimice.
Bohnice vznikly na půdě, na níž měli už ve III. tisíciletí před Kristem svá sídliště neolitičtí praobyvatelé pražské kotliny a dále Slované, na významném slovanském hradišti z doby 6. - 7. století.
Svědkem těchto osídlení jsou dvě významná hradiště - Hradiště Farky a Hradiště Zámka. Bohnice
byly ve středověku významným místem na jedné z důležitých cest z Prahy na sever, do Drážďan.
V románském osídlení lze spatřovat pokračování těchto nejstarších předdějinných tradic. Kostel
v Bohnicích, spolu s kostely v Tismicích, na Proseku a v Kyjích představují v pražském okolí nejzajímavější a nejstarší církevní stavby románské architektury. Nejstarším majitelem Bohnic byl klášter
sv. Jiří na Pražském hradě (od r. 1228). Potom přešly Bohnice z majetku
kláštera do světských rukou až do husitských válek. Posléze prošly rukama
několika majitelů a koncem 16. století byly v majetku nejvyššího purkrabství
až do roku 1791, kdy obec přešla na zemské stavy. Od roku 1738 měly
Bohnice samostatnou duchovní správu.
Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích vysvětil 30. května 1158 biskup
Daniel, za přítomnosti krále Vladislava I. a jeho manželky. Z roku 1777
pochází první zmínky o statku Vraných, který je jedním z nejkrásnějších
barokních statků u nás. K vrchnostenskému vlastnictví patřily dva dvory:
Horní – Zámeček a dolní – Štrasburk. V roce 1820 se stal majitelem obou
dvorů Isaak Osborne. Po jejich sloučení a vybudování Zámečku (nyní
s věžičkou a hodinami), sloužila budova dřívějšího dolního dvora jako obydlí pro hospodářský personál. Jelikož tam bývalo často živo až do noci, vysloužila si budova lidové pojmenování „Štrasburk", podle vyhlášeného
hostince téhož jména v Libni. Oba dvory přešly přes několik vlastníků až do
roku 1903, kdy byly odkoupeny Zemským výborem království Českého a na
jejich pozemcích, včetně Čimického háje, cihelny, kovárny a vinice Lísek byl
vybudován Ústav pro choromyslné.
-pb-

Bohnice v květnu oslaví 850 let
Na začátku letošního roku vydala radnice Prahy 8 nástěnný
kalendář, který shrnuje všechna výročí, která si jednotlivé části
v letošním roce připomínají.
Historicky nejvýznamnějším z nich je výročí 850 let od první
písemné zmínky o Bohnicích. A právě tento okamžik si letos
v květnu budou moci připomenout všichni obyvatelé osmé městské
části na slavnosti nazvané „Bohnice slaví 850 let“. Zváni jste od
pátku 23. května do neděle 25. května do starých Bohnic. Vrcholem
oslav bude historický průvod a příjezd krále Vladislava II., v programu nebude chybět jarmark historických řemesel, vystoupení šermířů, ohňová show ani řada dalších překvapení.
-pb-

Obnova Čimického potoka a Čimického údolí
Čimický potok kdysi pramenil nad Čimickým
rybníkem a protékal celé Čimické údolí. Vlivem
urbanizace Čimic a výstavby podzemních sítí
v 70. letech 19. století bohužel došlo ke ztržení
pramenů a vyschnutí potoka. Při rekonstrukci
Čimického rybníka v roce 2006 se podařilo
většinu původní vody vrátit a ze zcela napuštěného rybníka začala voda opět proudit po
mnoha desítkách let zpět do Čimického údolí.
V roce 2007 bylo provedeno pročištění zcela zaneseného a místy i zmizelého původního koryta potoka. „Trvalo to skoro celý rok, než si voda prorazila

plemeno
popis
srst

497/2008

kříženec jezevčíka
pes

černá s pálením, hladká

vlhkých luk, která je pro toto stanoviště typická
a potlačí vývoj ruderálních a nitrofilních rostlin
(kopřivy, bršlice).
Podél potoka se lze dnes projít po modré turistické
trase, která Čimickým údolím prochází. Přes potok
jsou na cestě umístěny tři provizorní můstky, které
budou do konce roku nahrazeny novými, dřevěnými. Správcem Čimického potoka je Odbor ochrany
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, údržbu zajišťují
Lesy hl. m. Prahy.
V chráněném území, které se v údolí Čimického
potoka nachází, probíhá řada dalších prací, které nejsou spjaty s vlastním tokem. Patrně nejviditelnější
je seč celé údolní nivy. Velmi podstatné je ovšem
také odstraňování nepůvodních dřevin – akátů, které
pocházejí ze severní Ameriky. Svým dřevem a listy
hostí jen minimum bezobratlých živočichů a díky
tomu nejsou ani významněji osidlovány ptáky. Pro
naprostou většinu našich domácích rostlin jsou
nebezpečné. Váží vzdušný dusík a následně jím
obohacují půdu, čímž výrazně mění druhovou skladbu ve svém okolí. Kromě akátů se odstraňují i další
dřeviny a křoviny, a to hlavně na místech bývalých
sadů a pastvin, kde stále ještě přežívají vzácná stepní společenstva s cennými bylinami a na ně
vázaným hmyzem.
Jak jsme na stránkách Osmičky před časem informovali, místa, kde se daří obnovit původní vegetaci,
jsou v letních měsících spásána stádem ovcí a koz.
Napodobuje se tak původní hospodaření, díky které-

Přinášíme Vám nabídku nalezených a opuštěných psů, kteří skončili v městském útulku v Troji
(V Zámcích 56, tel.: 283 01 17 11, 233 55 42 42). Nyní se můžete seznámit se psy, kteří v útulku čekají na skutečný domov − možná právě u vás?

Chcete mě?

evidenční číslo

cestu až ke spodnímu rybníku Kostoprďák,“
prozradila Osmičce Jana Karnecká z Lesů hlavního
města Prahy a dodala: „Na podzim se už vodní
režim natolik stabilizoval, že na několika místech
bylo koryto potoka rozšířeno a vzniklo tak dokonce
několik malých tůněk pro vodní živočichy. Tůňky
budou ještě z jara osázeny mokřadní vegetací.“
Z hlediska revitalizací v Praze se jedná o významný počin navrácení potoka tam, kde již dávno
zmizel. Velmi důležitá je také následná údržba okolí
potoka – břehy budou dvakrát až třikrát ročně koseny. Tato péče napomůže obnově přirozené vegetace
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483/2008

kříženec šarpeje
fena, 1 rok

rezavá, krátká

evidenční číslo
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popis
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467/2008

kříženec
pes, 6 měsíců

černá s pálením, kratší
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velikost

menší

velikost

větší

velikost

štěně

velikost

nalezen

26. 2. 2008

nalezen

25. 2. 2008

nalezen

23. 2. 2008 Praha 8

nalezen

452/2008

kříženec
fena, 12 let

rezavá, delší dlouhá
střední
21. 2. 2008 Praha 8

mu se zde vyvinula unikátní rostlinná společenstva.
Pozůstatkem bývalých sadů jsou některé
roztroušené ovocné stromy, ale zejména pak
třešňová alej, která byla výrazně prosvětlena
a nadále je udržována sečí. Staré třešně, stejně jako
většina starých stromů hostí značné množství
hmyzu, který je potravně vázán na jejich rozpadající
se nebo tlející dřevo. Proto jsou staré stromy v údolí
ponechávány k samovolnému rozpadu. V plánu je
ale i dosadba nových ovocných stromů, a to původních tzv. krajových odrůd.
-jk,jr-

Klub deskových her
Občanské sdružení OSM pořádá pravidelný
klub deskových her, který je určen všem zájemcům starším 15 let.
Březnová setkání přátel deskových her, kde si
zájemci mohou změřit své síly v taktice a štěstí, se
konají 12. 3. a 26. 3. 2008 na adrese Zenklova 27,
Praha 8, vždy od 18.00 hodin. K dispozici je
připravena celá řada rozličných moderních her.
Všichni jste srdečně zváni. Od března i mariášová
a šachová sekce.
- gd-
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Zápisník policisty
Pil, a ted’ možná přijde o auto
Opilý 35letý „neřidič“ se na přelomu ledna a února
vydal na projížďku Prahou se svým vozidlem Škoda
Favorit. Muž byl při své jízdě v ulici V Holešovičkách
kontrolován hlídkou Policie ČR. Již při vystupování
z vozidla bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu. Při
orientační dechové zkoušce provedené pomocí přístroje Dräger byla muži naměřena hodnota 2,63 promile
alkoholu v dechu. Dále bylo zjištěno, že muž není
držitelem příslušného řidičského oprávnění podle
zvláštního zákona, současně měl platný zákaz řízení
motorových vozidel, které mu uložil Městský úřad
v Neratovicích. Navíc vyšlo najevo, že za podobný čin
spáchaný pod vlivem návykové látky byl v posledních
dvou letech již postižen.
Vyjížďka Prahou muži vynesla sdělení podezření ze
spáchání tří trestných činů - maření výkonu úředního
rozhodnutí, řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění a ohrožení pod vlivem návykové látky.
Policejní orgán zároveň navrhl, aby soud muži uložil
trest propadnutí věci, tedy motorového vozidla, které
bylo užito ke spáchání trestného činu.

Nechtěl platit, tak
proskočil dveřmi
V baru v ulici Sokolovská 14. února bezstarostně popíjel alkoholické nápoje 32letý muž. Konzumace však
skončila ve chvíli, kdy obsluha baru chtěla po muži
zaplatit útratu. Jelikož muž neměl na zaplacení, věc
vyřešil originálním způsobem a to tak, že začal poklepávat popelníkem o bar, popelník následně hodil po
obsluze a proskočil prosklenými dveřmi vedoucími do
baru. Nejenže si způsobil zranění, ale též se o něj začala
zajímat Policie ČR, která jej na místě zadržela.

Autorádia stále táhnou

Zloděj řádil jako pominutý

V polovině února v ulici Sokolovská neznámý
nenechavec rozbil pravé přední stahovací okno
u vozidla Škoda Octavia, červené metalízy, ze kterého

Zatím neznámý pachatel v ulici Střížkovská poškodil
zámky předních dveří vozidla VW Golf variant, vnikl
do vozidla a tam vytrhl palubní desku, poškodil spínací
skříňku a odcizil autorádio zn. TECHNIC. Svým
nezákonným jednáním majiteli vozidla způsobil škodu
ve výši 33 tisíc korun.

Honička jako z akčního filmu
skončila zdárně

I ženy řídí opilé
Nejen muži řídí motorové vozidlo po požití alkoholických nápojů. O tomto se začátkem února přesvědčila
hlídka Policie ČR, která v ulici V Zahradách kontrolovala osobní motorové vozidlo VW Golf , které řídila
32letá žena. Po provedení orientační dechové zkoušky
byla zjištěna hodnota 1,36 promile alkoholu v dechu.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Případ byl vyřešen ve zkráceném přípravném řízení a předán státnímu zástupci
s návrhem na podání návrhu na potrestání.

Alkohol jí ustlal na ulici
Policejní hlídka spatřila 10. února po poledni
v Zenklově ulici osobu ležící na zemi. Jednalo se
o 47letou silně podnapilou ženu, která na dotazy hlídky
směřující ke zjištění případného zranění nereagovala.
Policisté ženě poskytli pomoc, přičemž bylo zjištěno,
že žena nejeví známky zranění. Při poskytnutí pomoci
však žena začala hlídce vulgárně nadávat. Následně
byla převezena na protialkoholní záchytnou stanici, kde
strávila zbytek odpoledne. Případ bude řešen v rámci
přestupkového řízení.

následně odcizil autorádio s CD přehrávačem značky
Sony. Poškozením vozidla a krádeží autorádia způsobil
škodu v celkové výši devět tisíc korun.

Nepromítali, tak vzal
aspoň svítilny
Zřejmě místních poměrů neznalý pachatel se chtěl
podívat na filmové představení, když se v době od 20.
do 21. února na Elsnicově náměstí vloupal do objektu

Na Ukrajinu se mu nechtělo
Za každou cenu chtěl v České republice zůstat 40letý
muž z Ukrajiny. Ten byl v polovině února převezen do
Fakultní nemocnice Bulovka, do protialkoholní záchytná stanice. Následně policie zjistila, že muži byl
Okresním soudem ve Vyškově uložen trest vyhoštění,
ze kterého si zřejmě nic nedělal a dál pobýval na území
České republiky. Po příjemném spánku na protialkoholní záchytné stanici a následném propuštění byl muž
zadržen a provedeny úkony zkráceného přípravného
řízení, ve kterém mu bylo sděleno podezření ze
spáchání trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí. Poté byl umístěn do cely a spisový materiál předán státnímu zástupci k podání návrhu na
potrestání.

Policejní rádce
bývalého kina Dukla. Ten je ale již delší dobu uzavřený. Tam vylámal pět dveří a odcizil dvě ruční svítilny. Krádeží svítilen způsobil škodu ve výši tisíc korun,
poškozením dveří pak šest tisíc korun.

Trestná činnost: Poškozování cizí věci
Tímto názvem je přímo definován trestný čin
v zákonném ustanovení § 257 trestního zákona
jako jednání „kdo zničí, poškodí nebo učiní
neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na
cizím majetku škodu...“.
Jako příklad lze uvést případ, který se stal v prosinci 2007 ve večerních hodinách v Praze 8, kdy
dvacetiletý pachatel za použití úlomku betonu rozbil skleněnou výplň z bezpečnostního skla vstupních dveří panelového domu, čímž způsobil
majiteli domu škodu ve výši přesahující 10 tisíc
korun. Důvodem jeho jednání, vybočujícího
z mezí slušného lidského chování, mohlo být
cokoliv. Dveře se staly překážkou pro vstup do
domu za vytouženou přítelkyní, překážkou pro
získání úkrytu před nepřízní počasí, nebo terčem
vybití negativních emocí podnapilého muže
zkroušeného životem a alkoholickými nápoji, či

Odvahu prokázal 34letý muž, manžel oznamovatelky
následujícího případu. 12. února v ulici Na Žertvách
během 15 minut jí neznámý pachatel odcizil
uzamknuté vozidlo Audi 80, černé barvy v hodnotě 50
tisíc korun. O dva dny později její manžel telefonicky
kontaktoval Policii ČR s tím, že při projíždění křižovatky v obci Horní Počernice zahlédl odcizené vozidlo
a pronásleduje ho směrem k obci Mstětice. Hlídka
Obvodního oddělení Neratovice neprodleně vyjela
k uvedené obci.
Mezitím se před Mstěticemi u železničního přejezdu
spustily závory a řidič odcizeného vozidla musel zastavit. Tohoto využil manžel oznamovatelky, vystoupil
ze svého vozidla, přiběhl ke dveřím řidiče odcizeného
vozidla a snažil se přes otevřené okénko zabránit další
jízdě vozidla a zadržení pachatele tak, že se naklonil do
okna a snažil se otevřít dveře, které pachatel uzamkl.
Pachatel se poté rozjel, muže vláčel zhruba 30 metrů,
poté dostal smyk a sjel do příkopu, kde s vozidlem
havaroval. Přestože byl zloděj po nehodě zraněn, snažil
se na muže po vystoupení z vozidla zaútočit
teleskopickým obuškem. To se mu však nepodařilo,
neboť jím byl odzbrojen a zadržen do příjezdu hlídky
policie. Ta následně zadržela i spolujezdkyni pachatele,
která z místa činu utekla.
Následně vyšlo najevo, že pachatel i jeho spolujezdkyně jsou policii dobře známi, zejména proto, že již
dříve byli několikrát trestně stíháni pro trestné činy
týkající se vloupání do vozidel nebo jejich krádeží.
npor. Zdeněk Pohunek
zástupce vedoucího MOP Libeň

jiné. Důsledkem je však vždy poškození či zničení
věci, ke škodě toho, komu do té doby řádně plnila
svoji funkci. Pokud se nás taková skutečnost bezprostředně netýká, přehlížíme ji s tím, že je přirozenou součástí dnešní společnosti. V případě, že
se sami staneme poškozenými, zaměří se náš vztek
vždy proti samotnému pachateli, přičemž si již
nevzpomeneme, jak jsme byli lhostejní v podobné
situaci, která se však stala někomu jinému. Nechci
touto myšlenkou v žádném případě hájit předmětné zločince, kteří zajisté zaslouží potrestání. Chci
však vyjádřit názor a upozornit na žalostný stav
společenského styku, na míru empatie a chladnoucí mezilidské vztahy. Můžete samozřejmě
tvrdit, že to není Vaše starost zajistit bezpečí
občanů. O tu má především pečovat Policie České
republiky a ve spolupráci s místními samosprávami a dalšími organizacemi uskutečňovat jak pre-

Domácí násilí
Domácí násilí, tedy násilí v rodině nebo blízkém sociálním okolí, patří mezi aktuální kriminální jevy, které
přestávají být konečně i v České republice přehlíženy.

ventivní, tak i represivní opatření. Vždyť žijeme
v moderní společnosti, kde se dá využít i řady
nových technologií v rámci situační prevence,
směřující k zamezení či znesnadnění páchání trestné činnosti, jako jsou kamerové systémy, zabezpečovací zařízení a tak dále. Uvědomme si však,
že jsme bytosti společenské, a bez vzájemné
spolupráce, solidarity, empatie a celkově „prosociálního“ chování jsou veškeré uváděné prostředky málo účinné, či dokonce bezvýznamné. Jak pro
práci Policie České republiky, tak zejména pro
občany samotné je takovýto pozitivní způsob společenského styku nepostradatelnou součástí moderní demokratické společnosti a spokojeného života slušných občanů. Moje rada proto zní: Nebuďte
lhostejní ke svému nejbližšímu sociálnímu okolí,
spolupracujte s Policií České republiky a pomáhejte jí tak naplnit model Community policing, jako
policii, která je službou občanů, tedy pro Vás.
nprap. Bibiana Fuchsová, PČR OŘ Praha III

Můžeme tak označit jednání, spáchané v rámci rodiny
některým z jejích členů, které podkopá život, tělesnou
nebo duševní integritu, nebo svobodu jiného člena
rodiny. Jedná se o velmi rozšířený kriminální čin, podle
některých průzkumů jde dokonce o vůbec nejrozšířenější formu násilného jednání ve společnosti, a nezávisí ani na věku, ani na vzdělání, ani na sociální
úrovni rodiny.
Problémem je, že velká část této kriminality zůstává
latentní. Společnost se o ní nedozví, protože oběti mají
strach se někomu o násilí zmínit anebo ho někde
oznámit. A právě proto se jedná o kriminalitu nejméně
kontrolovanou a nejvíce podceňovanou. Přibližně 95
procent všech obětí domácího násilí tvoří ženy. Podle
kriminologických výzkumů přiznává násilí ve svých
partnerských vztazích každá osmá česká žena. A ve
dvou třetinách z tohoto počtu bývají násilí přítomny
i děti. Domácí násilí bývá často bagatelizováno
a vnímáno jako něco, co si mají partneři vyřešit sami
a doma za zavřenými dveřmi. A to je chyba.
Na začátku loňského roku nabyl účinnosti zákon
č. 135/2006 Sb., kterým se změnily některé normy
v oblasti ochrany před domácím násilím. Tento zákon
dal Policii České republiky oprávnění rozhodnout
o vykázání osoby ze společného obydlí, nebo zakázat
vstup do něj násilné osobě, a to na dobu deseti dnů.
Charakteristické znaky domácího násilí tak, jak jej
popisuje výše uvedený zákon jsou:
opakovanost – není to tedy ojedinělý a jednorázový
incident
postupný nárůst intenzity – psychické násilí se vyvíjí
k násilí fyzickému, od útoků na lidskou důstojnost pak
pachatel přechází k útokům proti zdraví, a může vyústit
i v útok proti životu
jasné role – jednoznačně je zřejmé, kdo je násilná
osoba a kdo je oběť, role se v průběhu incidentů nemění
páchání násilí v soukromí – k násilí dochází zpravidla
beze svědků, nejčastěji v soukromí společného obydlí.
Rozpoznají–li tedy policisté tyto znaky domácího
násilí, pachatele, který se nachází na místě, mají právo
vykázat z bytu. V tom případě jsou mu odebrány klíče
od bytu, pachatel si vezme své osobní potřebné věci,
policisté ho o vykázání poučí a poskytnou mu informace o možném náhradním bydlení v blízkém okolí. V případě, že se na místě nenachází, vstup mu rozhodnutím
zakážou a verdikt mu následně doručí a postupují stejně.
V průběhu deseti dnů, po které má pachatel zákaz
vstupu do bytu (což jsou policisté povinni zkontrolovat), se může ohrožená osoba za pomoci odborníků
rozhodnout o dalších krocích, týkajících se násilného
vztahu. Policisté předají oběti kontakt na intervenční
centra, sociální odbory, přestupková oddělení, poradny
pro oběti trestných činů a přestupků, krizová centra,
azylové domy a manželské poradny. Intervenční centra
sama oběť následně kontaktují a nabídnou jí pomoc.
Během těchto deseti dnů mají také státní orgány čas na
prošetření věci, soud případně může předběžným
opatřením zákaz vstupu prodloužit. Věc se pak
prošetřuje jako trestný čin nebo přestupek.
Policejní orgány a následná odborná sociální péče,
poskytnutá oběti, jí pouze pomohou pochopit situaci,
nabídnou jí možná řešení, ale to samotné rozhodnutí
o dalších krocích, týkajících se násilného vztahu, je na
oběti. Násilí ovšem samo o sobě nikdy neskončí.
Pomoc najdete na kterémkoliv oddělení Policie ČR
nebo na lince 158.
Příští téma: krádeže a podvody na starých osobách
Npor. Petr Burian
zástupce vedoucího oddělení

V Troji slouží bezplatná
kynologická poradna
Pokud máte problémy se svým čtyřnohým miláčkem,
můžete se bezplatně obrátit na kynologickou poradnu, kterou provozuje Městská policie hl. m. Prahy.
Poradna se nachází v samostatné budově vedle
útulku pro opuštěná zvířata v Troji v Praze 8, v ulici
V Zámcích 56.
Cílem poradny a zprovoznění bezplatné výcvikové
školy je oslovit laickou kynologickou veřejnost a vytvořit
prostor pro důležitou a velmi často podceňovanou osvětu majitelům psů. Získáte odborné a praktické informace,
zkušenosti při výchově psa, zvládnete základní výcvik
psa, naučíte se důležité povely a pokyny, jak zvládnout
psa na veřejnosti a volném prostranství.
Odborný referent kynolog z Útvaru psovodů MP
poskytne zájemcům jak teoretickou osvětu zaměřenou
na prezentaci odborných informací, tak praktickou část
základní výchovy a výcviku psů. Zcela záměrně se
škola nezabývá přípravou ke zkouškám, obrannými
prvky a jiným specializovaným výcvikem. V teoretických lekcích se zájemci dozvědí podstatné rady z oblasti
předávání informací charakteru socializace psa, jeho
výcviku, chování a poučení o základech nervové
činnosti. Zároveň se výuka orientuje na chování vůdce
psa, jeho sebeovládání, důslednost, vztah ke psům
obecně, kontakt s jiným zvířetem, ale i na otázky praktické – např. výstroj a tak dále.
Se svými dotazy můžete kontaktovat kynologa z útvaru
psovodů písemně na e-mail: psi.poradna@mppraha.cz, či
využít osobního kontaktu. Telefonní spojení na poradnu
je: 606 74 27 94. Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek,
pátek od 9.00 hod. do 17.00 hod. a středa, sobota od
10.00 hod do 18.00 hod. hodin.
-tk-
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Den sociálních služeb Prahy 8
První specializovaný Den sociálních služeb proběhne v Praze 8 ve čtvrtek 27. března v kulturním domě Krakov
v Bohnicích. „Praha 8 patří k těm městským částem, které se mohou pochlubit rozvinutým systémem komplexní
péče o obyvatele v oblasti sociálních služeb, a to služeb pro všechny věkové kategorie. Městská část však nemůže
nabízet a poskytovat veškeré sociální služby. Jejich efektivnímu poskytování se dnes věnuje i nestátní sektor.
Poskytovatelů sociálních služeb je tak velké množství, v němž je mnohdy obtížné se orientovat, proto přicházíme
s nápadem jejich celkového představení na jednom místě v jeden čas,“ vysvětlila zástupkyně starosty Vladimíra
Ludková, která nad březnovým Dnem sociálních služeb převzala záštitu.
Na prvním ročníku Dne sociálních služeb se tak vedle příspěvkových organizací osmé městské části (Gerontologického
centra a Obvodního ústavu sociálně zdravotnických služeb) představí několik desítek dalších organizací se sídlem či
působením na území osmé městské části, které se zapojují do procesu komunitního plánování. „Výstupem z této prezentace bude i Katalog sociálních služeb, který bude občanům k dispozici na místě a dále v informačním centru radnice.
Katalog bude praktickou pomůckou, která zde doposud chyběla. Navíc jsme do něj z praktických důvodů zařadili také
volnočasové organizace působící v Praze 8,“ dodala místostarostka.
Den sociálních služeb však nabídne nejen „pasivní“ prezentaci u stánků. Po celou dobu budou v malém sále v přízemí
kulturního domu probíhat přednášky účastnících se organizací. Přednášky jsou vhodné například i pro střední odborné
školy. Na Den sociálních služeb jsou ve čtvrtek 27. března do KD Krakov zváni nejen občané, kteří sami různé formy
sociálních služeb využívají a potřebují, ale i široká veřejnost, které není lhostejná okamžitá a účinná pomoc potřebným
nebo jejich rodinám.
-pb-

Linka bezpečí – pomoc sídlící blízko Vás
Celorepubliková bezplatná linka telefonické krizové intervence - Linka bezpečí - sídlí v obytném domě
Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze 8. Odborní konzultanti telefonického centra odsud pomáhají dětem a dospívajícím řešit jejich problémy.
Linka bezpečí zahájila provoz v září roku 1994 a od té doby funguje nepřetržitě, to znamená, že se na ni děti a dospívající dovolají v kteroukoliv denní i noční hodinu. Na Linku bezpečí se obracejí především ti, kteří se ocitnou v krizové situaci, ale také ti, jimž leží na srdci běžné, každodenní starosti a potřebují si o nich popovídat. Služba je určena
všem dětem a mladistvým, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zmatení a z nejrůznějších
důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit svému okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň
kvalifikovanou radu a pomoc.
Kdo, o čem a s kým
Kontakty, které
S volajícími dětmi hovoří na Lince bezpečí konzultanti, kteří slouží pod
byste měli znát:
odbornou supervizí profesionálů. Odborných konzultantů, kteří pomáhají
dětem, není nikdy dost, stále probíhá nábor. Aby zájemce mohl nastoupit na
Linka bezpečí
pozici konzultanta, musí mu být alespoň 20 let, měl by mít maturitu a prokázat
Tel.: 800 15 55 55
trestní bezúhonnost.
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Témata, s nimiž se děti a mládež na Linku bezpečí obracejí nejčastěji, jsou
Chat: chat.linkabezpeci.cz
rodinné vztahy a problémy s láskou a s partnerstvím. Nárůst zaznamenala
Rodičovská linka
Linka bezpečí v hovorech týkajících se šikany a rasových problémů, objevuje
Tel.: 840 11 12 34
se také problematika týraných a zneužívaných dětí. Obecně platí, že se o radu
nebo pomoc častěji obracejí dívky než chlapci. Kromě telefonické linky
Linka vzkaz domů
mohou děti a mládež využívat také online
Tel.: 800 11 11 13,
poradnu a chat.
mobil: 724 72 77 77
Jedním z mladších projektů Sdružení Linky
web: www.vzkazdomu.cz
bezpečí je telefonická poradna Rodičovské
Internet Helpline
linky, která je dostupná dospělé veřejnosti
Tel.: 800 15 55 55
každý pracovní den v odpoledních a podweb: www.internethelpline.cz
večerních hodinách. Sem mohou volat
rodiče, prarodiče nebo jiní rodinní příslušníci, kteří cítí, že v jejich rodině není něco v pořádku. Další službou je Linka Vzkaz domů,
která je určena zejména dětem na útěku, ale i rodičům, kteří své děti pohřešují.
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Burza seniorů nabízí
rozličné aktivity a služby
Aktivita, kterou jsme postupně začali nazývat „Burza seniorů“ vznikla jako jeden
z prostředků programu Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních
službách. Tento projekt byl v rámci programu JPD 3 financován z prostředků
Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu
hlavního města Prahy.
Cílem projektu, jehož partnery byl i Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb
v Praze 8, Pečovatelské centrum Praha 7, Česká alzheimerovská společnost, o.s .
a O. S. GEMA, byla příprava vzdělávacích modulů praktické výuky a praxe pro zájemce o práci ve zdravotnických a sociálních službách a jejich praktické vyzkoušení v praxi.
Burza seniorů byla tedy jakousi modelovou aktivitou, která měla pomoci ukázat, jaké
jsou nejen potřeby seniorů. Tímto problémem se ostatně zabýval i výzkum provedený
P. Karmelitovou, T. Kaštovským a dalšími pracovníky, kteří zkoumali potřeby seniorů
v rámci městských částí Praha 7 a Praha 8. Burza seniorů měla naopak přijímat a koordinovat nabídky seniorů samotných a zprostředkovávat je dále dalším (nejen) seniorům.
Zatímco vzdělávací projekt byl ukončen již v minulém roce, kdy jsme vydali také různé
výukové materiály určené pro další praktickou výuku, „burza“ se ukázala být natolik
potřebnou a zajímavou součástí spektra služeb pro seniory, že bude pokračovat i nadále
v rámci aktivit Gerontologického centra. Její koordinátorkou se stala paní Michaela
Konvičná, sociální pracovnice Gerontologického centra, kterou je možné zastihnout,
popřípadě jí zanechat vzkaz na těchto telefonních číslech: 286 883 676, 283 880 346.
Co vlastně pod pojmem Burza seniorů rozumíme: různé, a to velmi rozličné aktivity
a služby, na jejichž organizování a poskytování se podílejí senioři samotní: jsou to
například různé výlety a vycházky, výuka angličtiny, vzájemná obsluha v rámci
stravování seniorů v Gerontologickém centru, vytváření různých užitečných drobností,
společný bowling a pétanque, společenské návštěvy seniorů, kteří tráví například ze
zdravotních důvodů převážnou většinu času ve svých bytech a cítí se právem osamělí,
předčítání těm, kteří si již sami nepřečtou denní tisk či knihu a podobně. Tyto aktivity
a služby jsou velmi důležité a velmi přispívají k vytváření vstřícného občanského
prostředí. Letos snad konečně vytipujeme a označíme chodecké „trasy“ pro zdatné
i méně zdatné chodce a sportovce, neboť víme, že množství pohybu ubývá s věkem a že
právě pohyb je významným preventivním faktorem, který zlepšuje kvalitu života, zdraví
a pohodu, a to právě ve vyšším věku. Jak je pohyb důležitý, ostatně prokázala i studie
Gerontologického centra, která probíhala za podpory Interní grantové agentury
Ministerstva zdravotnictví a zkoumala vliv taneční terapie na zdraví a kvalitu života
seniorů. Do budoucna plánujeme také mezigenerační aktivity a například spolupráci se
školami a podobně. Záleží samozřejmě zejména na seniorech, jaké aktivity budou
nabízet a organizovat.
Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra

Slovo odborníka
Šikana se v poslední době
stává čím dál častějším důvodem, kvůli kterému děti kontaktují Linku bezpečí. Šikana dětí
se většinou odehrává ve škole,
kde se děti mohou setkat s nadávkami, odstrkováním, fyzickým napadáním. Pro oběti šikany je
pobyt v takovém kolektivu velice nepříjemný. Způsobuje obavy,
strach, nejistotu, a může vést až k závažnému psychickému
poškození. „Na Lince bezpečí chápeme, že pro dítě je velmi obtížné
se šikaně postavit, a právě proto děti podporujeme, aby se výhružek
nebály, protože když si o pomoc neřeknou, nikdo jim ji neposkytne.
Je proto moc důležité, aby děti strach překonaly a svěřily se někomu dospělému,“ říká Martin Klouda, vedoucí Linky
bezpečí. Linka bezpečí je často prvním místem, kde se volající odváží o svém trápení mluvit. Kvůli šikaně zaznamenala
Linka bezpečí v roce 2007 téměř 1300 hovorů.
-red-

Kurzy o osobní asistenci
Pro vás, kteří nevíte, co je to osobní asistence:
• Potřebujete pomoc, abyste se dostali z bytu?
• Rádi byste si nakoupili, ale sami to nezvládnete?
• Nevykoupete se bez pomoci?
• Musí vám se vším pomáhat něčí nohy a ruce?
• Ubývají vašim blízkým síly?
Pro vás, kteří víte, co je to osobní asistence, ale nevíte, jak ji začít využívat:
• Potřebujete poradit, jak sehnat osobního asistenta?
• Zamýšleli jste se nad tím, jaký by měl, a neměl být osobní asistent?
• Máte zájem se poučit, jak sehnat další peníze na osobní asistenci?
Pro vás, kteří jste uživateli osobní asistence:
• Nevíte si rady v některých věcech ohledně osobní asistence?
• Zajímá vás, jak řešit vztah mezi vámi a vaším osobním asistentem?
• Chcete slyšet zkušenosti lidí, kteří jsou uživateli osobní asistence již několik let?
• Umíte podporovat své osobní asistenty?
Asociace pro osobní asistenci (APOA) právě v rámci projektu JPD3 „Učme se a učme“ pořádá Kurzy
pro osoby s tělesným postižením z Prahy, kde lektoři s různými typy postižení učí další osoby
s postižením, jak zajišťovat osobní asistenci, jak komunikovat s osobními asistenty, jak řešit krizové situace a spoustu praktických věcí. Kurzy jsou pro účastníky zdarma, z fondu EU zajišťujeme stravu,
hradíme osobní asistenci po dobu konání kurzu, zajišťujeme a hradíme místo konání kurzu, které je vždy
dostupné bezbariérové MHD a přizpůsobené lidem s postižením. Garantem a hlavním školitelem je
Jana Hrdá. Pokud se chcete kurzu zúčastnit nebo se dozvědět více informací, kontaktujte nás telefonicky:
774 50 41 51, 775 70 41 51 nebo elektronicky: nvapoa@seznam.cz nebo khapoa@seznam.cz.
Veškeré informace o projektu jsou k dispozici také na www.apoa.cz.

BURZA SENIORŮ
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Gerontologické centrum
12. 3. STŘEDA
Zajímavá přednáška „OSTEOPORÓZA
aneb O řídnutí kostí“.
Přednášející MUDr. Michaela Baumanová. V 10.00 hod.

známých písní a melodií za doprovodu
Karla Dvořáka a jeho kytary ve 13.00
hod.
ANGLIČTINA
Konverzace pro mírně pokročilé.
Lektor: Jarmila Tichá.
Každé pondělí od 9.30 do 11.00 hod.
1 lekce (2 vyuč. hod.) – 40 Kč, 10 lekcí
(20 vyuč. hod.) – 300 Kč

18. 3. ÚTERÝ
Výtvarná dílna 13.00. – 17.00 hod
VELIKONOCE
(kraslice, velikonoční výzdoba).
Potřeby: vyfouklá vejce, drobné korálky
(rokai), pinzeta, různá koření, kousky
krajky, stužky apod.
Pod vedením Alexandry Boušové.

BOWLING
Pondělky: 17. 3., 24. 3. a 31. 3. 2008,
vždy ve 14.00 hod.,

21. 3. PÁTEK
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Příjemné posezení při zpěvu i poslechu

Kontakt: Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, tel.: 286 88 36
76, p. Fejfarová, p. Konvičná.

Herna Ládví
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Vyřešilo by zavedení parkovacích zón současné
problémy s parkováním na území Prahy 8?
Parkovacím zónám se v Karlíně zřejmě nevyhneme Co zavést velmi levnou parkovací
Zóny placeného stání jsou v posledních týdnech nejen mediálním hitem, ale i často skloňovaným námětem
hovorů občanů při posezení u dobrého půllitru. A oprávněně. Dokud byla tzv. modrá zóna funkční pouze
kartu pro občany Prahy 8?
v pravobřežní části Prahy 1, tak lidi příliš netrápila. Nyní, kdy se zóny výrazně rozšiřují, již motoristé všechny informace bedlivě sledují a hltají.
Shrňme si proto fakta. Systém zón placeného stání je v současné době již plně funkční ve vymezených oblastech
Městských částí Praha 1 a 2. Městská část Praha 3 tento způsob parkování odstartovala 18. února a na území Prahy
7 byl provoz zón zahájen 1. března 2008. Další městské části, namátkou Praha 5, 6 či 10, o zavedení zón placeného
stání uvažují a diskutují o různých variantách.
Proto ani vedení „osmičkové“ radnice nemůže být a rozhodně ani není k tomuto fenoménu lhostejné. Při pohledu
na mapu Prahy, kdy naši městskou část zóny postupně obkličují, tomu nemůže být ani jinak.
Již na podzim loňského roku si radnice nechala zpracovat výzkum veřejného mínění, jehož hlavním tématem bylo
právě parkování a řešení stávající situace. Reprezentativní výzkum proběhl v Karlíně, tedy z hlediska parkování
a zón v nejcitlivější a nejohroženější lokalitě. Výsledky byly následující. Čtyři pětiny obyvatel Karlína považují
parkování za zásadní problém, který je třeba řešit. Pouze 14 procent respondentů disponuje vlastním vyhrazeným
stáním nebo garáží. Zbytek musí parkovací místa obtížně hledat a dělit se o ně se zaměstnanci zde sídlících firem
a s přespolními návštěvníky. Ze tří nabízených řešení považuje 70 procent dotázaných pro Karlín za nejlepší zavedení parkovacích zón. Následují placené podzemní garáže (23%) a placená parkoviště (7%). Občané si pro zavedení
parkovacích zón kladou jasnou podmínku – musí se zvýšit počet volných parkovacích míst.
Co z průzkumu pro radnici vyplývá? Lidé zóny většinově podporují, ale zároveň žádají jejich kladný přínos.
V situaci, kdy počet automobilů v metropoli neustále narůstá, kdy do města míří stále více návštěvníků, kdy se
Karlín stal prestižní lokalitou pro nová sídla firem i pro rezidenční bydlení a kdy jsou či budou zóny téměř všude
okolo, je zavedení zón v této části Prahy 8 v budoucnu zřejmě nevyhnutelné. Diskutovat můžeme o režimu, o výši
poplatku, o prostorovém vymezení, o termínu spuštění, ale o samotných zónách již ne.
Zavádět zóny jistě nechceme a nebudeme překotně, a už vůbec ne bez předchozí zevrubné diskuse s odborníky
i veřejností. Zároveň můžeme načerpat zkušenosti z okolních městských částí a především se poučit z jejich chyb.
Na radnici nyní bude, samozřejmě pokud placené zóny spustí, aby celá administrativní mašinérie s tím spojená
byla pro obyvatele co nejjednodušší, nejprůhlednější a nejsrozumitelnější. Věřím, že se tak stane, a případné zavedení zón bude pro většinu obyvatel Karlína plusem.
Tomáš Mrázek, radní MČ Praha 8 za ODS

Svoboda motoristy končí tam, kde
začíná svoboda chodce
V Praze se v posledním roce začal rozvíjet systém placeného parkování. Prahu 8 postupně obklopují městské části, které zpoplatnily stání vozidel na ulicích a je logické, že diskuze na toto téma se rozbíhá i na naší
radnici. S ostatními stranami se zelení shodnou na tom, že auta ve městě představují problém. Lišit se zřejmě budeme v návrhu řešení.
Individuální automobilová doprava je hlavním viníkem enormního zatížení Pražanů hlukem a znečištěným
ovzduším. Jedoucí i stojící vozidla brání v pohybu těm, pro které jsou městské ulice hlavně určené – chodcům
a cyklistům. Podle mého názoru současná úroveň automobilismu porušuje jedno ze základních pravidel
demokracie, které by šlo parafrázovat slovy “svoboda motoristy končí tam, kde začíná svoboda chodců”.
Od roku 1989 počet aut v Praze dramaticky narůstá a vývoj statistik nenaznačuje změnu tohoto trendu. Životní úroveň Pražanů roste, služební auto patří k běžným druhům benefitu ve většině manažerských pozic. Zakrátko
začnou do Evropy proudit čínská vozidla za méně než 150 000 Kč. Pořídit si auto bude stále jednodušší.
Tímto obšírným úvodem chci naznačit bláhovost představ, podle kterých nové silnice, tunely, podzemní garáže
nebo parkovací zóny natrvalo vyřeší problém s automobily.
Zelení vidí cestu v investicích do veřejné, cyklistické a pěší dopravy společně se zpoplatněním stání aut.
Podporujeme vznik parkovací zóny v širším centru Prahy, do kterého počítáme i Karlín a Libeň. Za nesmyslné
však považujeme zavádění regulačních opatření na úrovni městských částí bez koordinace s magistrátem a okolními radnicemi (což je bohužel současný stav). Vznik parkovací zóny musí provázet výstavba odstavných
parkovišť P+R u zastávek veřejné dopravy na příjezdových silnicích do Prahy. Takové věci samozřejmě naše
městská část sama nedokáže, její zvolení zástupci však mohou působit na pražský magistrát, aby tyto projekty
podpořil. Zřízení parkovací zóny má ještě jednu podmínku – rovnost všech vlastníků aut před zákonem. Bohužel,
tato rovnost ve stávajících parkovacích zónách v Praze neplatí. Před několika měsíci rada hl. m. Prahy schválila
usnesení, kterým všichni členové celopražského zastupitelstva a pražští starostové dostali parkovací kartu prakticky zadarmo. Podzemní garáže v zásadě neodmítáme, za užitečné je však považujeme jen tam, kde není jiné
řešení a kde jejich výstavbou nedojde ke zvýšení intenzity dopravy. Podzemní garáže však nepovažujeme za
skutečné řešení problému parkování – výstavba takových objektů je drahá, budou je stavět soukromé firmy
a z logiky věci cena parkovného bude muset být vysoká. Každopádně půjde o projekty, které budou výhodné pro
provozovatele garáží, nikoliv pro občany nebo městskou část. Levnější řešení – parkovací domy – do širšího centra nepatří. Své místo však mohou mít mimo blokovou uliční síť na sídlištích.
Naději vidí zelení v rozumném plánování každé nové zástavby. Přednost musí dostat projekty šetrné ke svému
okolí. V této souvislosti nelze nezmínit připravovanou zástavbu Rohanského ostrova obytnými a kancelářskými
bloky. Považujeme tento projekt za přesný opak toho, co by bylo pro tuto oblast vhodné. Místo volné parkové
plochy, která by své okolí nezatížila, je zde připravováno řešení, které masivně zvýší tlak jak na parkovací místa,
tak na kapacitu komunikací. Za krok směřující k uvolnění náporu aut na širší centrum považujeme podporu veřejné dopravy včetně vnitroměstských vlakových linek. Měla by se zahustit síť tramvajových, autobusových
a vlakových zastávek (v Praze 8 není ani jedno nádraží!), aby MHD byla dosažitelná pro každého. Investice by
měly směřovat do infrastruktury pro cyklisty a chodce. Kolo a vlastní nohy jsou šetrnými druhy dopravy a pro
určitou skupinu Pražanů představují příjemnější alternativu k autu. Neobtěžují své okolí hlukem ani emisemi,
vyžadují v porovnání s automobily řádově nižší investice a minimální zábor veřejného prostranství.
Petr Vilgus, zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Jestliže se jako motoristé zamyslíme nad otázkou, zda je udržitelný současný stav a možnost
parkování vozidel na území městských částí Karlína, Libně a v okolí stanic metra Ládví
a Kobylisy z pohledu možnosti parkování, musíme si nutně odpovědět, že současný stav je neudržitelný, a to především z těchto důvodů:
- Z nejbližšího okolí hlavního města se každodenně do Prahy sjíždí velká část občanů, kteří do
hlavního města dojíždějí za prací, obchodem, nákupem, jednání na úřadech a samozřejmě i z řady
dalších důvodů
- růst parkovací kapacity na celém území hlavního města byl v minulosti zásadním způsobem podceněn a množství parkovacích míst neodpovídá skutečnému množství automobilů registrovaných na
obyvatele městských částí;
- v souvislosti s tím, jak rychle roste výstavba rodinných domků v okolí hlavního města, je nutné
předpokládat, že tento trend každodenního dojíždění bude narůstat a boj o parkovací kapacity nejen
v okolí stanic metra, ale i městských částech, které jsou dopravně výhodné, bude růst;
- v souvislosti s tím pak dochází ke skutečnosti, že se prakticky ztrácí parkovací kapacita pro místní
obyvatele, a to samozřejmě vede k velkému nárůstu nespokojenosti obyvatel těchto městských částí;
- nespokojenost a stížnosti obyvatelů jsou jedním z hlavních důvodů, proč potom představitelé jednotlivých městských části propadají mediální panice a samozřejmě i nátlaku ze strany magistrátu
Hlavního města Prahy, a houfně souhlasí se zaváděním parkovacích zón, a to nejen v samotném centru města, ale i v městských částech s centrem bezprostředně sousedících. Pravděpodobně i pod tímto
tlakem a psychózou se pak zavádějí tyto zóny i tam, kde to není nezbytně nutné. Nám jako obyvatelům
hlavního města to bohužel přinese pouze to negativní, a to, že časem budeme mít parkovací zóny
všude po celém uzemí Prahy, a v tom okamžiku se provoz automobilu stane prakticky nedostupný;
- peníze, které jsou na těchto parkovištích vybírány, tvoří příjem do magistrátu, městské části a správcovské firmy, a bohužel po přerozdělení nejsou využívány na údržbu komunikací a na zvětšení
parkovací kapacity vůbec nebo pouze sporadicky.
Položme si tedy následující další otázku: Je systém placeného parkování tak, jak je zaveden na
Praze 1 a nově na Praze 3 a 7, vstřícný pro občany a zároveň účelný? Odpověď: Určitě ne! Parkování
v těchto městských částech se nově dělí na zóny. První zóna je jen rezidentní – tedy pro občany. Za
tuto zónu si občané platí. Nejenže tato částka „prakticky za nic“ je občas dost velká, ale především
jim skutečně nezaručí místo na parkování. V těchto oblastech jsou totiž vydávány karty, které ale
svým počtem neodpovídají skutečným místům. Navíc tuto kartu si nekupují jen občané, ale prakticky kdokoliv, komu se zlíbí a má finanční prostředky. Druhé zóny jsou pro „volné“ stání a jsou
zpoplatněny parkovacími automaty.
K čemu tento systém vede? Dobré je projet se Prahou 2 a podívat se na výsledek. V průběhu
dne jsou místa, kde jsou parkovací automaty, plně obsazena a auta krouží a čekají. Naopak místa,
kde jsou rezidentní zóny, jsou poloprázdná, ale není zde možné zaparkovat. Něco jiného se stane
večer, kdy se rezidentní zóny začnou rychle zaplňovat. Výsledkem tedy je, že prakticky existují
v průběhu dne parkovací místa, která nejsou dostatečně využita, přestože je řada aut, která zase
nemají kde zaparkovat.
Jaké je řešení a co navrhuje ČSSD pro Prahu 8? Každý občan Prahy 8 vlastnící automobil by si
mohl koupit parkovací kartu, která by ale byla zpoplatněna jen minimálně. Tedy vyjadřovala by se
cena jen pořízení této karty, tedy zhruba 50 až 100 korun za jeden rok. Za to by mohl každý občan
Prahy 8 vlastníci automobil parkovat kdekoliv na Praze 8. Problematická místa Prahy 8, popsaná
výše v článku, by pak byla kompletně přeměněna na zónu parkování na parkovací automaty. Ovšem
v těchto lokalitách by vlastníci karet měli parkování zadarmo.
Co by se tím dosáhlo? Občané by mohli za poměrně levný poplatek parkovat na území Městské
části Praha 8, tak jako dosud. Celá řada motoristů ze středních Čech, kteří si zvykli parkovat na Praze 8, by patrně parkovala někde jinde, protože by je odradily parkovací automaty. Přeci jen platit
třeba 30 korun za hodinu při osmihodinové pracovní době již není při pravidelném ježdění do Prahy
pro tyto motoristy zajímavé. Ale návštěvníci obyvatel, či opraváři, zásobování a další krátkodobí
motoristé by na těchto parkovacích automatech jistě mohli zastavovat a nemuseli by bloudit a čekat
jako v jiných městských částech. Parkování v Praze 8 je velmi problematické. Měli bychom se však
zamyslet především nad tím, aby konečný výsledek nevyhovoval pouze magistrátu či určitým politickým tlakům, ale aby vyhovoval především občanům městské části. Slova a věty o tom, že Praha
musí mít jednotný systém placeného parkování, je již stejně narušen městskou částí Letňany, bylo
by tedy možné změnit tento systém i u nás.
Roman Petrus, Petr Kilián, zastupitelé MČ Praha 8 za ČSSD

Kam s ním, aneb matematika je neúprosná
Dalo by se říct, že zavádění parkovacích zón se stalo v poslední době v Praze univerzálním
řešením problému s parkováním. Řada městských částí se pro zavedení parkovacích zón
rozhodla a další o zavedení uvažují. A co na to Praha 8?
Zavedeme na Praze 8 parkovací zóny, začneme vybírat peníze a bude problém s parkováním
vyřešen? Já se domnívám, že ne. Matematika je neúprosná. Když je k dispozici deset tisíc
parkovacích míst a má na nich parkovat dvanáct tisíc automobilů, tak sebelepší systém parkovacích zón dva tisíce automobilů, které jsou navíc, nezaparkuje. Po poznatcích z okolních
obvodů, kde jsou zóny již zřízeny, víme, že problém řešen není. Parkuje se tam lidem stejně
špatně za peníze, jako u nás zatím bez poplatků. Zóny tak znamenají jen další finanční odvody
motoristů úřadům. Takže, jak to udělat, abychom každodenně neřešili problém kam s ním.
Podle mého názoru jsou cesty tři:
• Finančně náročná – tato cesta je budováním parkovacích domů, podzemních
garáží a podobných staveb. Časově je to řešení dlouhodobé.
• Za „pár korun“ – tato cesta je úpravami parkovacích režimů, povolováním kolmého
stání na chodnících a podobně. Časově je toto řešení velice rychle realizovatelné.
• Zadarmo – tato cesta je o vzájemné ohleduplnosti – parkujme tak, aby se vedle nás vešel
i náš soused, zabírejme na parkovištích vždy jen jedno místo… Časově lze řešit ihned
a pomoci může každý z nás.
Abych se vrátil k položené otázce. Parkovací zóny samy problém parkování nevyřeší. Dle nás
tudy cesta nevede a jsme proti zavádění těchto zón, což jsme deklarovali již před několika lety
a s tímto názorem jsme šli opakovaně i do voleb. Sice jsme neuspěli, ale tento názor si i nadále
zachováváme. Ke zklidnění dopravy a problémů parkování by hlavně pomohlo, mimo výše uvedené cesty, nikoli zvyšování jízdného v městské hromadné dopravě, ale snižování cen jízdenek
a zároveň zkvalitnění dopravních služeb pro cestující. Pak by asi většina lidí nechala auto doma
a využila by hromadnou dopravu. A více by se využívala i záchytná parkoviště P+R na
okrajích Prahy.
Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
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Hvězdárna
Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
BŘEZEN 2008
Otevírací doba: PO 13.30 – 15.30, 18.00 –
21.00 hod., ČT 13.30 – 15.30, 19.30 - 21.30
hod., PÁ 14. 3. 19.30 – 21.30 hod., NE 14.00
- 16.00 hod., NE 23. 3. a PO 24. 3. zavřeno.

Festival pražských loutkářů
Již se blíží březen tohoto roku, kdy v jeho samém závěru se
v kobyliském Divadle Karla Hackera odehraje již 33. Festival
pražských amatérských loutkářů. Název přehlídky není však tak
zcela přesný a odpovídá především mnohaleté tradici.
Přehlídka je totiž soutěžní akcí nejen pro pražské soubory, ale
i kolektivy ze středních Čech. Nejlepší inscenace jim mohou na festivalu vybojovat místo pro vystoupení na letošní vrcholné loutkářské
přehlídce, kterou je již tradičně Loutkářská Chrudim. Jaký bude festival v Kobylisích, to ještě po umělecké stránce hodnotit nelze, ale že
bude zajímavý, to lze říci zcela určitě.
Ve dnech 28. – 30. března 2008 v Jiskře vystoupí se svými inscenacemi 7 souborů, 4 budou z Prahy
a 3 ze Středočeského kraje. Vedle souborů známých, jako je domácí Jiskra, Krab nebo Mráz po zádech,
se jako nováčkové představí soubory Topirambury, Sluníčko Neratovice, Aeráček z Odolene Vody nebo
Jitřenka z Mladé Boleslavi. Diváci budou mít možnost uvidět především pohádky, jako jsou Budulínek,
Pyšná princezna nebo Zlatovláska. Také druhy užitých loutek budou zajímavé. Vedle marionet to budou
spodové loutky javajky a maňásky, užiti budou i manekýni. Lze říci, že diváci se mají na co těšit a že
určitě nebudou zklamáni.
Na závěr letošního března proto nezapomeňte, vážení diváci, na cestu do Kobylis na loutkářský festival,
který pro nás připravili pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Hlavní město Praha, Středočeský kraj a další
pořadatelé. Festivalem loutkářů bude zahájen rok oslav domácího souboru, který koncem tohoto roku oslaví
95 let svého trvání, což je jubileum zcela mimořádné. K výročí Jiskřané připravují novou premiéru a řadu
dalších akcí, které budou jistě obohacením kulturního života Prahy. Soubor Loutkového divadla Jiskra je
amatérským kolektivem, kde jsou potřebné každé ruce, nejen ty, které oživují loutky, ale také ty, které uvádějí
do chodu nejrůznější zařízení divadla. Jiskra každého zájemce ráda uvítá a bude se těšit z jeho úspěchů. Proto
neváhejte, máte-li o tuto záslužnou činnost zájem, nebojte se a přihlaste se.
–ps-

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.
17. 3. Petr Adámek: Jarní obloha
– zajímavé úkazy a objekty.
31. 3. Pavel Rešl: AUSTRÁLIE,
TASMÁNIE - příroda, země, lidé.
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
PO 13.30 – 15.30 hod., ČT 13.30 - 15.30, 19.30
– 21.30 hod., PÁ 14. 3. 19.30 – 21.30 hod., NE
14.00 – 16.00 hod., PO 10. 3. 20.00 - 21.00
hod. Přístupné bez objednání !
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc - do 23. 3. Mars, Saturn
-po celý březen.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý
březen, hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů. Podmínkou úspěšného
pozorování je pokud možno jasná obloha, při
nepříznivém počasí (zataženo) se koná
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek 18.30 – 19.30 hod. mohou
hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob -vhodné pro
rodiny s dětmi, školy ).
Program: pozorování oblohy nebo promítání
filmů (záleží na počasí a přání návštěvníků).
ŠKOLNÍ POŘADY
V PO, ÚT, ST, ČT a PÁ v 8.30 a 10.30 hod.
pro předem objednané školní výpravy. Bližší
informace a objednávky na tel.: 283 91 06 44.

(Placená inzerce)

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 20. 3. otevírací
doba 10.00 - 12.00 hod., 13.30 – 15.30 hod.
Program: 10.15 hod. O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici (pohádka a seznámení
s Venuší) 11.00 – 12.00, 13.30 – 15.30 hod.
pozorování oblohy - Slunce, příp. Venuše.
VSTUPNÉ
Dospělí: prohlídka + pozorování 20 Kč, přednášky 30 Kč, Mládež, důchodci: prohlídka +
pozorování 10 Kč, přednášky 15 Kč.
DOPRAVA
Konečná MHD sídliště Ďáblice tram 10, 17,
bus 136, 181 a 10 minut pěšky - stanice
Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 minut pěšky, konečná MHD Ďáblice - Šimůnkova bus 175,
181 a 10 minut pěšky, stanice U Spojů bus
202 a 10 minut pěšky.

SETKÁNÍ S POLITIKY
Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS
Alenou Palečkovou?
Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do
12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku,
Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 si
dovolují občany pozvat
na pravidelná setkání.
Ta se konají v prostorách OV KSČM Praha 8,
Světova 8, Libeň vždy od 16.00 do 18.00 hod.,
a to: 19. 3., 2. 4. a 16. 4. 2008
Tel.: 284 82 58 20,
e−mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání
se zastupiteli zvolenými v Praze 8.
Ta se uskuteční 18. 3. a 22. 4. 2008,
od 17.00 do 20.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi
o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana
Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.
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Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz

Obvodní ústav sociálně – zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 10

pořádá REKREACI pro důchodce z Prahy 8

BŘEZEN - DUBEN 2008
12. 3.
14. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
19. 3.
20. 3.
28. 3.
29. 3.
29. 3.
30. 3.
2. 4.
6. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.

ST 19.00 hod.
Limonádový Joe.
PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 15.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 19.00 hod.
Limonádový Joe.
NE 15.00 hod.
Čardášová princezna.
ST 19.00 hod.
Producenti.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Čardášová princezna.
SO 15.00 hod.
Čardášová princezna.
SO 19.00 hod.
Čardášová princezna.
NE 15.00 hod.
Noc na Karlštejně.
ST 19.00 hod.
Noc na Karlštejně.
NE 15.00 hod.
Čardášová princezna.
ST 19.00 hod.
Limonádový Joe.
ČT 19.00 hod.
Limonádový Joe.
PÁ 19.00 hod.
Čardášová princezna.

Místo: relax areál HNAČOV, Hnačov u Klatov.
Termín: 31. 5. – 7. 6. 2008.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 700 Kč včetně zálohy.
Relax areál
HNAČOV

Penzion Kukl
a.

Penzion
Espero.

Místo: penzion ESPERO,
Skokovy u Mnichova Hradiště.
Termín: 22. 6. – 29. 6. 2008.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 200 Kč včetně zálohy.

Místo: penzion KUKLA v Kuklíku
u Nového Města na Moravě.
Termín: 23. 8. – 30. 8. 2008.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 500 Kč včetně zálohy.
Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice
paní Temiaková, v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Bulovka 10. Každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin. Informace v uvedené
době v úředních dnech na tel.: 283 84 22 14.

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

12. 3.

13. 3.

15. 3.

16. 3.

O myších a lidech.

18. 3.

19. 3.

28. 3.

29. 3.

30. 3.
12. 4.
12. 4.

SO 15.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 19.00 hod.
Limonádový Joe.

BŘEZEN 2008
VELKÁ SCÉNA
ST 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
E. O'Neill.
ČT 19.00 hod.
Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
SO 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
NE 19.00 hod.
O myších a lidech.

31. 3.

Přehlídka České divadlo 2007/2008.
J. Steinbeck.
HOST - Městské divadlo
Mladá Boleslav.
ÚT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše.
T. Williams.
ST 19.00 hod.
Ubohý vrah.
P. Kohout.
PÁ 19.00 hod.
Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
SO 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.
NE 19.00 hod.
Ondina.
Přehlídka České divadlo 2007/2008.
J. Giraudoux.
HOST Městské divadlo Most.
PO 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
BŘEZEN 2008
16. března 2008
Významné Dejvické vily - L. Baarové,
V. Buriana, P. Sobotky atd.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A – Dejvická.
22. března 2008
Zámek a kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Kladně.
Sraz v 9.00 hod. u pokladny železniční stanice
Praha – Masarykovo nádraží. Návrat v 17.21 hod.
24. března 2008
Vinohradské vily – Bří Čapků, F. Slováčka,
M. Horníčka, L. Lipského, Sv. Beneše,
V. Brodského, J. Kotěry, L. Šalouna atd.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A – Želivského.
30. března 2008
Klementinum na Starém Městě.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A – Staroměstská.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.
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JUBILEA

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

LEDEN 2007
Kodrasová Barbora
BŘEZEN 2007
Blümelová Bronislava
Černý Filip
Kramná Magdalena
Perlík Jeroným
Šustrová Helena
DUBEN 2007
Brabec Karel
Fiala Patrik
Jirků Barbora
Michálková Alžběta
Procházková Anežka
Šarapatková Žofie
KVĚTEN 2007
Buřičová Eliška
Lásková Barbora
Lébl Ondřej
Uhrin Patrik
ČERVEN 2007
Čáp Karel
Frolov Vladislav
Hudec Benjamin
Pořízek Adam
Prantlová Zoe
Svítková Magdalena

Významné jubileum slaví:
BŘEZEN 2008
Janečková Marta
Vacek Karel
Jaroš Josef
Feireislová Magdalena
Vavříková Bohumila
Steinerová Věra
Matoušková Jarmila
Straková Zdena
Červíčková Terezie
Pešlová Jiřina
Františka a Jiří Menčlovi
slaví 50 let společného života.
Marie Šáchová a Josef Šácha
slaví 28. 3. 2008
60 let společného života.
Antonie a Zdeněk Kváčovi
slaví 40 let společného života.

ČERVENEC 2007
Rádlová Helena
Rovenská Lucie

Vogeltanzová Věra roz. Sklenaříková
Srdečně blahopřeje celá rodina.

SRPEN 2007
Peter Adam
Bartůněk Damián
Dvořáková Eva
Klecker Tomáš
Št´ovíčková Petra

Dne 11. března slaví Sklenaříková Věra
své 90 narozeniny.
Významné jubileum oslavili:
ÚNOR 2008
Pitrová Jaroslava
Tuščáková Zuzana
Belas Eduard
Juklová Helena
Šternová Ema
Lapáček Zdenek
Brindová Růžena
Krýslová Anežka
Strašíková Evdokie

ZÁŘÍ 2007
Vetešník Krištof
Bednarz Dominik
Bereczková Anna
Cihla Jakub a Ondřej
Hrabě Vojtěch
Hrdličková Josefína
Jirka Sebastian
Kožený Martin
Salajová Barbora
Stavěk Tomáš
Synek David
Švec Richard
Vaníček Petr

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

ŘÍJEN 2007
Brabec Ondřej
Kubin Šalmaj Zaklub
Štruncová Simona
Želinská Anna

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
LEDEN 2008
Bartoš Lukáš
Brožová Adéla
Habel Šimon
Hejduková Hana
Hercík Jan
Hovorková Radka
Klementová Lucie
Mezer Filip
Michal Martin
Šich Jan
Špimrová Zlata
Tejkal Filip
Vlasák Tomáš
Žáček Dominik

LISTOPAD 2007
Čápová Klára
Belkhir Elias
Čepelák Michal
Černý Adam
Klempíř Martin
Konvický Michael
Nováková Tereza
Přibylová Tereza
Přikryl Mikuláš
Sedláček Jakub
Vaněčková Věra
Vaněk Radim

(Placená inzerce)

ÚNOR 2008
Juřinová Marie
Seidl David
Vojtěch
Hrdina Václav

PROSINEC 2007
Beran Antonín
Beneš Marek
Beran Antonín
Čermáková Helena
Dřevo David
Jouglová Aneta
Klimešová Klára
Korandová Leontýna
Kratochvíl Michal
Kotrbová Rozálie
Kozlík Rostislav
Lazarová Hana
Liška Vojtěch
Novotná Tereza
Pantoflíčková Kateřina
Pihera Daniel
Provazníková Karolína
Šalová Magdalena
Šemíková Adéla
Zimmermann Jakub
Žák Jan
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě zájmu o uveřejnění nás kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09
04 25.
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Protidrogová prevence začíná u těch nejmenších
Městská část Praha 8 se věnuje protidrogové
politice již od roku 1995. Na základě mapování
potřeb a doporučení protidrogové komise Rady
Městské části je největší pozornost věnována
specifické primární prevenci, tj. předcházení
vzniku problémů s návykovými látkami. Školy na
území Prahy 8 mají každoročně možnost předkládat žádosti o finanční podporu realizace preventivních a vzdělávacích programů pro žáky
a studenty, ale i jejich rodiče a pedagogy. V roce
2007 tak například naše městská část podpořila
ze svého rozpočtu aktivity na více než čtyřiceti
školách celkem za téměř 800 tisíc korun.
V mnoha mateřských i některých základních
školách Prahy 8 uskutečňuje již několik let protidrogové programy občanské sdružení Institut Filia,
které sídlí v Praze 2 v Sokolské ulici č. 26.
Každoročně prochází tímto typem programu přibližně 300 předškoláčků z naší městské části. Filia se
zaměřuje hlavně na práci s dětmi předškolního věku
a s žáky prvního stupně základních škol a tato jeho
činnost je v rámci specifické primární prevence ojedinělá. Požádali jsme o stručný nástin programu pro
nejmladší věkovou kategorii přímo ředitelku
občanského sdružení Dagmar Novákovou. Zajímavý je i pohled „z druhé strany“, zprostředkovaný
ředitelkou jedné z mateřských škol.
Dagmar Nováková:
Cílem prevence je zajistit co nejméně závislostí nebo
experimentů, nebo alespoň oddálení braní drog u dětí

a mládeže. První užití drogy se, bohužel, odehrává
u některých jedinců už ve věku 11 - 12 let, a proto je
kladen důraz na včasný začátek preventivního
působení, pokud možno už do předškolního věku,
kdy postoje k drogám nejsou ještě vytvořeny a máme
šanci je ovlivňovat žádoucím směrem.
Pro tento účel má Institut Filia stanoven okruh
potřebných znalostí a postojů, jejichž formování
chceme podnítit a ovlivnit.
Vzhledem ke kontextu podpory zdraví je důležité
pochopení pojmu zdraví v jeho třech složkách úlohy
zdraví pro spokojenost v životě a toho, čím si zdraví
chráníme a čím poškozujeme. Dále se program
zaměřuje na: důležitost ničím neovlivněného vědomí
pro naši bezpečnost a schopnost užívat si života,
existenci rostlin a dalších věcí , které mohou ublížit,
ale být i užitečné. Nejsou ani bílé ani černé, vždy
musíme vědět, jak je užívat a jak s nimi zacházet.
Děti se seznamují i s důvody, které vedou k užití
různých látek, jako jsou zvědavost - co je to zvědavost a zvídavost, potřebujeme je, jak některé zvědavosti můžeme uspokojit a co s těmi, u kterých je to
moc nebezpečné, problém nebo trápení - my to také
známe, co všechno nás trápí, co děláme, když nás
něco trápí, nerozumné přání, touha po energii nebo
výkonu - různé látky ve sportu, proč, co hrozí.
V rámci programu se děti zabývají i tím, kdo za to
může, že se pohádkovým postavám stalo to, co se
stalo (prakticky jde vždy o droga - dealer, ten co
nabízí - uživatel) a jak se chovat k cizím lidem.
Dozvědí se také, kdo pomůže - v příbězích vždy

někdo pomohl a dobře to dopadlo, ale u lidí je to
jinak, co by se stalo dál, kdyby nikdo nepomohl.
Součástí programu je i vytváření právního vědomí ve smyslu pochopení nutnosti pravidel, co všechno
musí určovat zákony, předpisy nebo jiná pravidla,
proč, co se stane s těmi, kteří tato pravidla nedodržují - v ostatních pohádkách vždy co se stane s těmi, co
někomu dali nějakou látku.
Důležitý je základ pochopení pojmu závislost. Děti
samy od sebe definují, že někoho lákalo brát znova
a znova. Říkají, že někdo toužil, líbilo se mu to
a chtěl to znova a znova (jako by znaly nejmodernější
termín bažení - craving). S tím se pojí i naprosto
nenásilné pochopení existence různých typů drog
a jejich účinků a následků. I ti nejmenší chápou, že
pes Voříšek po makovici divně spal, ale kotě nebo
koníček naopak byli velmi čilí, nebo že líná holčička
viděla vše trochu jinak. To vyplyne samo. Nedávno
se většina dětí dívala na Asterixe a Obelixe a bez
zaváhání přirovnaly jejich lektvar k tomu, co vzalo
kotě nebo koníček z pohádky. Když děti v nižších
třídách samy neuvádějí názvy, vůbec je nezmiňujeme. Nezapomínáme také na širší souvislosti
s dalšími sociálně patologickými jevy, jako jsou
šikana, xenofobie, rasismus, trestné činy.
Všechny lekce se odehrávají na základě speciální
čtené pohádky nebo příběhu (někdy doplněné
obrázky nebo maňásky). Děti vyprávěním o příběhu
samy nacházejí “poučení”, někdy přehrávají některé
situace a řešení v improvizovaných scénkách.
S programem máme dlouholeté kladné zkušenosti.

Při školeních již mnoha set učitelek mateřských škol
a prvního stupně základních škol je oceňován jako
přiměřený a vhodný pro tuto věkovou kategorii dětí,
zvláště proto, že vlastně tvoří jakýsi mezipředmětový projekt.
-redZkušenosti ředitelky MŠ
paní Karly Běhounkové
(Za Invalidovnou 3, Praha 8 – Karlín):

Paní ředitelko, již několik let spolupracujete
s občanským sdružením Institut FILIA a realizujete protidrogový program pro předškoláčky.
Někomu se může zdát, že nabízet preventivní
protidrogový program pro děti v mateřské škole
je předčasné. Myslíte, že má smysl provádět
takový typ prevence již u této věkové kategorie?
Jsem přesvědčená, že to vůbec není předčasné.
Už naše děti se s pojmy „droga, fetovat, alkohol,
opilý, kuřák, nekuřák“ setkávají a slyší je často.
Mluvila jsem o stejném problému s rodiči i s lektorkou, která vedla v naší MŠ „protidrogové
povídání“, všichni si myslí totéž co já, že už
v předškolním věku je tato prevence nutná.
Jaké máte ve vaší škole s tímto programem
zkušenosti?
Velmi dobré, proto jsem také vděčná, že
i k nám, třebaže jsme nejmenší mateřská škola
v Praze 8 a máme tedy menší počet předškoláků,
dochází lektorka v rámci protidrogové prevence.
-kar-

Sen o exotické zemi - Timoru

Nemocnice Na Bulovce nabízí
novou onkologickou léčbu

Salesiánské hnutí mládeže v Kobylisích
pořádá i letos výtvarnou a keramickou
přehlídku. Partnerem čtvrtého ročníku charitativní a osvětové akce se stala Městská část Praha 8. Záštitu v letošním
roce přezval obhájce lidských práv, biskup Václav Malý
a společným tématem přihlášených prací bude „Sen
o exotické zemi“.
A proč právě toto téma? Salesiáni Dona Bosca působí mnoho
let ve Východním Timoru, nejchudší zemi v Asii. Salesiáni tu
provozují celkem pět farností, 120 misijních středisek v horách,
základní, střední odborné školy, učňovská učiliště a internáty. Celé Salesiánské provincii se nedostává finančních
prostředků na provoz charitativních projektů. Proto se Salesiánské hnutí mládeže ve spolupráci s Městskou částí
Praha 8, kavárnou Vesmírna a nakladatelstvím Portál rozhodli pomoci. „Letošní ročník výtvarné a keramické
otevřené přehlídky bude spojen s charitativní prodejní výstavou vítězných prací ve prospěch chudých dětí
z Východního Timoru,“ prozradila organizátorka přehlídky Vanda Malinovská. „Výtěžek bude předán prostřednictvím Salesiánské provincie. Je tedy zajištěno, že získané prostředky se dostanou opravdu k těm nejpotřebnějším,“ dodala
Výtvarná a keramická přehlídka se pořádá ve dvou kategoriích – keramika (plastická i plošná díla) a spojená
kategorie kresba, malba, kombinovaná technika, tisk (nejmenší formát A4). Přihlášená díla budou hodnotit dvě
komise – odborná dospělá komise a porota dětská. V pondělí 12. května bude slavnostní vernisáží zahájena prodejní výstava vítězných děl, která budou k vidění ve foyer velkého sálu Kulturního domu Krakov v Praze 8. Soutěže
se můžete zúčastnit i vy, termín pro odevzdání přihlášek je prodloužen až do konce března 2008. Pravidla přehlídky jsou uvedena na webových stránkách SHM www.shm.cz/kobylisy pod heslem Výtvarná a keramická přehlídka. Akce navazuje na nedávno skončenou výstavu „Keňa nevšedníma očima“, která v Krakově skončila na
začátku března.
-vm-

V Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Na Bulovce byla dokončena kompletní
rekonstrukce brachyradioterapeutického operačního traktu včetně výstavby zcela nové
ozařovny. „Naše pracoviště v Praze 8 je vybaveno nejmodernější diagnostickou i léčebnou
technikou, která umožňuje provádět nejnáročnější brachyradioterapeutické výkony u celé
řady nádorů dospělého věku,“ řekl mluvčí nemocnice Na Bulovce Petr Mach. Pracoviště
spolupracuje s anesteziologickým oddělením v případě, že aplikace zářiče musí být
prováděna v jakémkoliv typu anestezie.
Základy brachyradioterapie, tedy ozařování na krátkou vzdálenost, byly Na Bulovce položeny
před více než 70 lety. „Jde o metodu, při které se zavádí zářič do dutinových orgánů, například
dělohy, jícnu nebo průdušky, případně přímo do tkání, například prsu, jazyka nebo konečníku
a tím se intenzifikuje dávka v nádoru při šetření okolních zdravých tkání,“ přiblížil metodu
Mach. Zpravidla je metoda navíc kombinována se zevní radioterapií lineárními urychlovači, případně s jinými metodami onkologické léčby. Dokončení brachyradioterapeutického operačního
traktu v Praze 8 znamená pro pacienty nejen přístup ke komplexní onkologické léčbě, která je
v České republice ojedinělá, ale i pobyt v kultivovaném prostředí.
-pm-

V kulturním domě Krakov byly do začátku března k vidění fotografie Michala Smetánky z největšího slumu
na světě v africké Keni. V květnu a červnu bude foyer velkého sálu KD Krakov pro změnu patřit nejchudší
zemi v Asii - Východnímu Timoru
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Karlín bude hostit nekuřáky z dětských domovů
Už v polovině března se do Prahy sjede první skupina dětí z dětských domovů z Čech a Moravy. Třicet dětí ve věku 15 – 18 let
v pražském Karlíně totiž čeká zajímavý projekt „Věřím si 2008“,
který pro ně připravil zdejší Institut certifikovaného vzdělávání
/ICV/ ve spolupráci s nejmenovanou tabákovou firmou.
Jeho cílem je ulehčit těmto mladým lidem vstup do samostatného
života. Sleduje mimo jiné rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti
sebepoznání, psychohygieny, komunikace i v předcházení závislostem. Děti v šesti samostatných
modulech získají mnoho užitečných rad a návodů, jak zvládat nenadálé životní situace, se
kterými se během svého pobytu v dětském
domově třeba dosud nesetkaly. Pod vedením zkušených lektorů ICV
si je mohou nejenom na vlastní kůži vyzkoušet, ale především se
dozvědět, jak ně. Speciálně sestavené tréninky pomohou dětem
nenásilnou formou rozvíjet jejich osobnost a pozdější uplatnění
v samostatném životě. Na řadu postupně přijdou i neméně zajímavá
témata, jako například správné stolničení, základy etikety, ale i jak
jednat s lidmi, stanovování perspektivních osobních cílů či jak
překonávat nejrůznější životní překážky.
„Mezi nejvíce diskutované zcela určitě patří hledání zaměstnání.
Děti se v něm naučí, jak vyhledávat, třídit a správně využívat potřebné informace, které mohou později uplatnit při volbě a hledání
takového zaměstnání. Zajímavostí našeho projektu je i to, že se
zaměřuje na prevenci proti závislostem“, říká lektorka Alexandra

Sedmihradská z ICV. Její slova podtrhuje účast tabákového výrobce,
který již v loňském roce financoval široký výzkum o kouření dětí
z dětských domovů, jehož se zúčastnilo přes pět set respondentů

Slavnostního předávání certifikátů spokojeným absolventům
projektu Věřím si se zúčastnil i bývalý mluvčí Václava Havla –
PhDr. Ladislav Špaček, který dětem zároveň podepisoval svou
Velkou knihu etikety.

z třiapadesáti dětských domovů. Do projektu jsou dětskými domovy
nominováni také především nekuřáci. Jak však potvrzuje manažer
projektu Otto Lokaj z ICV, stanovená kritéria výběru není mnohdy
možné bezezbytku naplnit: „Nedávno prováděný výzkum ve
vybraných dětských domovech ukázal, že více jak polovina
dotázaných /z 541/ dětí žijících v dětských domovech kouří. Když si
vezmete, že 40 procent z nich dokonce kouří pravidelně, není potom
taková selekce rozhodně jednoduchá,“ upřesňuje na závěr.
Snad právě proto jeden z bloků projektu bude věnován
prevenci vzniku závislostí na nikotinu, drogách a alkoholu. Hovořit
se má i o bezpečném sexu na téma „Láska není jenom sex“, a tak
se ke slovu dostane i známý sexuolog a pracovníci Společnosti AIDS
centra.
Již předchozí tři ročníky obdobného projektu se setkaly s nebývalým zájmem vedení dětských domovů a především dětských
aktérů, pro něž byl připraven i bohatý program. Ten čeká na
účastníky nového ročníku i letos. Setkání s dětmi organizátorům
přislíbili například herci Miriam Kantorková, Jiří Krytinář a zpěvák
Hynek Tomm.
Děti se vydají hned do několika pražských divadel, multikina, ale
i na žižkovskou radnici, úřad práce či do Domu světla v Karlíně.
Projekt „Věřím si 2008“ vyvrcholí v polovině prosince, kdy se obě
skupiny setkají na mítinku a nakonec převezmou v ICV certifikáty
o absolvování kurzu.
-ol-

Placená řádková inzerce

(Placená inzerce)

SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8 Bohnice, přijme zaměstnance do oddělení skladu a expedice. Požadujeme
zručnost, pečlivost, časovou flexibilitu
a ochotu pracovat v kolektivu. Praxe
v oboru je výhodou. Průkaz VZV
a uživatelská znalost práce na PC vítána. Nástup dle dohody. V případě
zájmu volejte paní Velíškovou, tel.:
283 09 03 16 v době PO – PÁ 8.00
- 16.00 hod.
PRONAJMU ZDĚNOU GARÁŽ
v ulici K Sadu, Praha 8, el. přípojka,
2 000 Kč/měs., 21 000 Kč/ roč.
Tel.: 604 25 60 77.
KOUPÍME BYTY, DOMY A POZEMKY v lokalitě Prahy 8 a v blízkém okolí. Platba do 48 hodin! Více
info na tel.: 222 51 28 05.
SANITÁRKA – POMOCNÝ ZDRAVOTNÍK. Kožní sanatorium v Praze
8 nabízí zaměstnání pro „Sanitárka –
pomocný zdravotník„. Dvousměnný
provoz, zkrácená pracovní doba.
Zdravotnické vzdělání není podmínkou, nabízíme zaškolení. Tel.: 233 55
37 58, www.achillea.cz.
AEROBIK A BODYSTYLING,
každé pondělí v 18.00 hodin, ZŠ Na
Korábě 2, přijďte si zacvičit, na Vaši
návštěvu se těší Lenka!
AŽ 5 000 KČ MĚSÍČNĚ BEZ
PRÁCE! Nechte vydělávat své auto,
plot či dům. Udělejte z nich reklamní
plochy! Tel.: 221 22 15 51.
TANEC PRO MINIDĚTI v Sokole
Kobylisy, U Školské zahrady 9.
Pondělí 15.00 - 16.00 hodin děti 3 –
6 let, středa 10.00 – 10.45 hodin
a čtvrtek 9.00 – 9.45 hod. rodiče
s dětmi 2 – 3 roky. TANEC PRO
ŽENY (i dříve narozené) ve čtvrtek
10.00 – 11.00 hodin tamtéž.
Informace na tel.: 604 59 24 59 Leona.

(Placená inzerce)

LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY.
Tel.: 603 83 31 07.
DVOULETÁ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, Vítkova 12, 186 00
Praha 8, tel.: 221 72 28 31,
www.dkss.cz nabízí studium absolventkám ZŠ i ZvŠ nestudijního typu
v oborech: charitativní služby, praktická škola dvouletá. Absolventky po
úspěšném složení závěrečných zkoušek mohou získat osvědčení: pracovník v sociálních službách, šička,
kuchařské práce.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v ul. Na Sypkém, u zastávky Vosmíkových. Cena 1 500 Kč/1 měsíc.
Tel.: 603 41 62 22.
HROZÍ VÁM EXEKUCE? Máte
finanční problémy? Obraťte se na nás,
vykoupíme Vaši nemovitost! Platba
do 48 hodin. Tel.: 222 51 28 05.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE, KOSMETIKA, MODELÁŽ
NEHTŮ. Nízké ceny, Palmovka. Tel.:
736 64 40 55.
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.

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

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

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

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.:
606 57 10 92.

ODHADY NEMOVITOSTÍ PROVEDE soudní znalkyně Eva Cihelková. Tel.: 728 36 01 45, 283 04 41
75, 244 47 01 51.

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

OBRAZY HARMONIZUJÍCÍ VÁS,
Váš prostor všeobecně nebo individuelně. Více na tel.: 728 81 85 65.

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

POTŘEBUJETE PRODAT BYT,
RD, CHATU, POZEMEK? Nevíte
jak, komu a za kolik? Zdarma Vám
pomůžeme! AP REALITY, tel.: 222
25 13 46, 775 35 52 23.

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

DAŇOVÝ PORADCE nabízí odklady daní, daňová přiznání, poradenství
(i e–mailem), účetnictví, spol. zdaň.
manželů, nemovitosti. Certifikace,
pojištění, příznivé ceny. Tel.: 608 06
60 88, e-mail: praha@mareda.cz.
PORADNA – pro rozvoj osobnosti –
alternativně. Tel.: 728 81 85 65.
GARÁŽOVÉ STÁNÍ V ULICI
K Haltýři 19 (Velká Skála) za 1 300
Kč/měs. Tel.: 739 55 81 57, 233
54 38 59.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke stropu rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
LOGOPEDIE – vady řeči, výuka Nj.
Obojí děti i dospělí. Praxe a trpělivost.
Tel.: 728 81 85 65.
KÁCENÍ A ŘEZ VZROSTLÝCH
STROMŮ, rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel:. 606 52
70 91, e-mail: arborista@centrum.cz.
GARÁŽOVÉ STÁNÍ V ULICI Korycanská 855 (Čimice) za 1 200 Kč/měs.
Tel.: 739 55 81 57, 233 54 38 59.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8
A OKOLÍ, platba hotově, stav nerozhoduje, nejraději 2 + 1 a větší. Ne
RK! Tel.: 603 16 25 00.
PRODÁM NOVINOVÝ STÁNEK
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721
58 69 36.
AŽ 50 000 Kč – zapl. za zl. Svatovácl. 10 dukát, až 25 000 Kč za
5 dukát, dále ruské zl. ruble, šperky
s brilianty i bez nich, s čes. granáty, st.
stolní stříbro, st. zbraně, bronz. sošky
atd. Koup. st. obraz moře, lodě, přístav od J. Svobody, a obrazy lokomotivy Kreibich, Ronek. Hledáme st.
ruské stř. předměty, i jednotlivě!
INTERANTIK, Praha 9, Pod Pekárnami 3, proti st. metra B „Vysočanská“, u st. TRAM č. 8. Tel.: 283 89
33 34, 605 82 94 40, od 10.00 do
17.00 hodin.
CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na poradnu. www.realitniporadna.cz, tel.: 284
69 35 33.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, mezd, daní - rychle
a spolehlivě, cena dohodou. Adresa:
Pernerova 294/13, Praha 8 - Karlín,
tel.: 224-829-293, e-mail: harantovahana@seznam.cz.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.n@centrum.cz.

KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví,
kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno i dekret - nájemní smlouvu, i v domě
s majitelem, podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený, s nežádoucím nájemníkem,
či s jakoukoli právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 222 94
10 32 nebo 603 42 00 13.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608
25 35 49.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04, záznamník + fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.
ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 – 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.
PRODÁM AUTOSEDAČKU JANE RACING. Je určena pro skupinu
0 - 1 děti s váhou do 18 kg, věk do čtyř
let. Polohování otáčením polohovacího
šroubu na přední straně autosedačky.
Záruční lhůta do 3. ledna 2009. Cena:
1 900 Kč. Tel: 724 99 44 73.
PRODÁM DVĚ DĚTSKÉ POSTÝLKY. Šířka 60 cm, délka 120 cm.
Možnost polohování roštů. Masivní
dřevo borovice. Původní cena
postýlky 3 000 Kč, nynější 1 700 Kč.
Kompletní příslušenství zdarma. Vše
ve výborném stavu! Tel: 724 99
44 73.
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PROSECKÁ 20 • PRAHA 8
150 m od zastávky tramvaje 10,24,25
a autobusu 140,185,187,233 „U Kříže“
TEL.: 284 84 00 69, 724 32 71 83
e-mail: r.mikulsky@seznam.cz
www.veterinaukrize.com, www.veterinavpraze.cz

MVDr. ROMAN MIKULSKÝ

(Placená inzerce)

PO 10.00 - 12.00 14.00 - 21.00 hod.
ÚT 8.30 – 12.00 14.00 - 19.00 hod.
ST
14.30 - 21.00 hod.
ČT
8.30 - 12.00 14.00 - 19.00 hod.
PÁ 10.30 - 12.00 14.00 - 20.30 hod.
SO
8.00 - 12.00 hod.
Neděle a svátky ZAVŘENO

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

Náhlé změny jsou uvedeny na internetových stránkách!

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Očkování – vakcinace, kastrace,
odstraňování zubního kamene ultrazvukem,
čipování – europas, léčba akutních a chronických
onemocnění, chirurgie, poradenství, prodej krmiv.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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