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Návštěva ministra na Radnici Prahy 8
Události posledních měsíců poukázaly na nevyhnutelnost řešení
dopravní situace v Praze 8. Nedávné povodně ještě více zkompliko−
valy už tak obtížnou situaci. Neprůjezdností Karlína, Libeňského
mostu a části Libně byla doprava úplně ochromena. Také požár
v Cafourkově ulici jasně ukázal, že v případě nutnosti rychlého
zásahu je skoro znemožněn přístup hasičů a záchranářů do této
lokality.
Hlavně proto se 11. února 2003 uskutečnilo jednání mezi Starostou
Městské části Praha 8 Josefem Noskem, místostarostou MČ Praha 8
Janem Lukavským, předsedou dopravní komise Rady MČ Praha 8
Luďkem Hoznauerem s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Pavlem
Němcem. Účelem jednání bylo především informovat pana ministra
o nutnosti zahájení výstavby
Silničního okruhu kolem
Prahy, jehož realizace je pro
Prahu 8 nezbytná.
Představitelé radnice v rám−
ci usnesení Zastupitel−
stva MČ Praha 8 č.
0034/14.ZMČ/2001 ze dne
27. června 2001 opět pod−
pořili trasu Ruzyně − Such−
dol − Březiněves, tj. stavby
518 a 519, dle platného
Územního plánu sídelního
útvaru Hlavního města Pra−
Ministr pro místní rozvoj Mgr. Pavel hy, takzvanou variantu „J“,
Němec při rozhovoru s předsedou
kterou Zastupitelstvo na
dopravní komise Rady MČ Praha 8
svém výše jmenovaném za−
Luďkem Hoznauerem.
sedání podpořilo. Ministr Ně−
mec se přiklonil k této variantě řešení dopravní situace a vyjádřil tak plnou
podporu zahájení výstavby Silničního okruhu kolem Prahy.
−red− Přivítání ministra pro místní rozvoj Mgr. Pavla Němce Starostou Městské části Praha 8 Josefem Noskem.

Stáří − dimenze cesty života

Rozhovor s ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8 Kobylisích, MUDr. Ivou Holmerovou, Ph. D.

poře a pomoci Městské části Praha 8
a jež MČ Praha 8 také výrazně finančně
podporuje v rámci svého rozpočtu.
S obcemi je to ve vztahu k seniorům

Lůžková část je jádrem Geronto−
logického centra a tvoří zázemí všem dalším
typům péče. Tvoří mezičlánek mezi
zdravotní a sociální péčí a mezi nemoc−
nicí a domácností či rodinou pacienta.
Největší počet pacientů přijímáme z Fa−
kultní nemocnice Bulovka. Posky−
tujeme jim rehabilitaci po operacích
zlomenin krčku kosti stehenní, typických
pro vyšší věk občanů. Dále v rámci
spolupráce s Českou Alzheimerovskou
společností, která sídlí pod naší střechou,
stále častěji přijímáme pacienty s diagnó−
zou demence k rehabilitaci po hospita−

jako s rodinami: některé se starají, něk−
teré ne. Já si myslím, že více než 10 let
existence Gerontologického centra
v Praze 8 velmi dobře dokládá zájem
této městské části o její seniory.

lizaci, či ke zvládání průvodních komp−
likací tohoto onemocnění. Průměrný věk
našich pacientů je asi 80 let a průměrná
doba pobytu asi jeden měsíc. Vzhledem
k tomu, že naše oddělení má omezenou

Základním právním kodexem naší zdravotnické legislativy po dlouhá léta byl
a stále je zákon č. 20 z roku 1966 o péči o zdraví lidu. Tento zákon byl již mno−
hokrát pozměněn, nicméně je v něm stále obsažena ta část, která říká, že péče
o zdraví je zaměřena preventivně zejména s ohledem na pracující a mladou
generaci. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu průměrnému věku našich obyvatel
je však třeba posunout těžiště zájmu směrem ke starším spoluobčanům. Stáří
je zákonitou částí různě dlouhé cesty člověka. Starší lidé jsou platnými a cen−
nými členy lidského společenství, které by bez jejich přispění nemělo všechny
potřebné dimenze …
V roce 1991 Zastupitelstvo Městské
části Praha 8 vypsalo výběrové řízení na
projekty péče o seniory, tedy oblast,
která byla do té doby okrajovou částí
zdravotnické prevence. Projekt, který
v počátku připomínal tak trochu „vzdušný
zámek“, se postupně během let podaři−
lo úspěšně zrealizovat a z budovy
bývalých jeslí v Kobylisích vzniklo
Gerontologické centrum s lůžkovou
částí a rehabilitačním oddělením pro
pacienty staršího věku. Mezi stávajícími
zařízeními, která poskytují zdravotní
a sociální péči pro starší občany nabízí
specifickou škálu služeb, která nebyla
dosud pokryta. O rozhovor jsme po−
žádali ředitelku Gerontologického
centra MUDr. Ivu Holmerovou, Ph. D.
Jaké služby nabízí v současné době
Gerontologické centrum seniorům
Prahy 8?
Ještě než začnu o jednotlivých
službách, chtěla bych zdůraznit to, co
říkám v souvislosti s Gerontologickým
centrem vždy a všude. Gerontologické
centrum je komunitním centrem,
vzniklo a existuje díky rozhodnutí, pod−

lůžkovou kapacitu (22 lůžek), snažíme se
pacienty co nejdříve postavit na nohy
a vrátit je do jejich přirozeného prostředí,
tedy domů.
Na lůžkové oddělení navazuje násled−
ná domácí péče. Umožňuje pacientům
vyššího věku s výraznou potřebou
ošetřovatelské péče, aby setrvali v do−
mácím prostředí. Stanice domácí péče
má k dispozici osobní automobil, pře−
nosné EKG, glukometry, potřebné
rehabilitační pomůcky atd. Naši pracov−
níci „domácí“ navštěvují denně 30−40
pacientů. S domácí péčí máme dobré
zkušenosti. Rodina nám důvěřuje, a stav
seniora se stabilizuje také po psychické
stránce. Znamená to tedy, že senior,
který od nás odejde, nezůstává napospas
svým problémům, ale že je o něj
i nadále postaráno. Spolupracujeme
samozřejmě také s Obvodním ústavem
sociálních služeb a sousedícími domovy
důchodců. Náš lékař a sestra docházejí
do domů s pečovatelskou službou
v Burešově ulici a na Bulovce a do
Domova důchodců v Kubíkově ulici.
Vybudovali jsme systém nouzového
volání, jehož provoz zajišťujeme, a je
určen pro pacienty, kteří jsou v domácí
péči, ale také pro seniory chronicky
nemocné, kteří jsou doma, a například
v případě pádu či nevolnosti by si těžko
dokázali přivolat pomoc. V praxi to
znamená, že tito lidé v případě zranění
či nevolnosti mohou k nám, do
Gerontologického centra, vyslat signál
nouzového volání pomocí tlačítka, které
mají vždy při sobě. My však na základě

tohoto signálu nevysíláme záchranku
ani nevyjíždíme (nesuplujeme záchran−
nou službu), ale máme vlastní databázi
lidí, což jsou osoby pacientům blízké,
sousedi, a ty následně kontaktujeme.
Pro tuto nepřetržitou službu máme ještě
volné kapacity, takže můžeme uspokojit
i případné další zájemce. Stačí pouze
zavolat na naši informační linku, kde se
dozvědí vše potřebné.
Unikátní službou našeho Geronto−
logického centra je denní stacionář.
Jsou to vlastně takové jesličky pro
seniory. Provoz je od 6.30 ráno do 18.30
hodin večer. Složení klientů denního
centra je rozmanité. Nejčastěji se jedná
o pacienty, kteří nemohou být sami doma
a potřebují stálý dohled. Největší význam
má denní stacionář bezesporu pro pacien−
ty postižené demencí. Pobyt ve stacionáři
a přiměřená aktivizace u nich vytváří
jakýsi přirozený rytmus dne a noci. Další
část klientů tvoří ti, kteří k nám přicháze−
jí např. po prodělané cévní mozkové
příhodě, kdy u nich došlo k částečné
ztrátě soběstačnosti. U těchto klientů je
vhodné doplnit celodenní péči také
o intenzivní fyzioterapii (zejména nácvik
chůze) a cílenou ergoterapii (obnovení
funkce ruky − nácvik úchopů a nácvik
soběstačnosti ve všedních denních čin−
nostech). Pobyt u nás má mimo te−
rapeutické i socializační funkce. Během
dne je pacientům zajištěn terapeutický
program vedený specializovaným
ergoterapeutem. Individuální program
pomáhá k tomu, aby pacienti i přes svá
postižení, či nemoc byli relativně sobě−
stační. Denní stacionář je zařízení pro
celodenní nebo půldenní pobyty seniorů,
o které celodenně nemůže pečovat jejich
rodina. Dále je určen pro seniory, kteří
žijí sami.
Pokračování na straně 4

BÿEZEN 2003

STRANA 2

karlín

kontejnery

Památkové objekty v Karlíně
Loňské povodně změnily osudy lidí i domů. Napáchaly milionové škody na
majetku. Byly poškozeny památkově chráněné objekty, jejichž uvedení do
původního stavu si vyžádá mnoho úsilí i peněz. O tom, jak probíhá rekon−
strukce takových objektů, nám řekl vedoucí odboru pro obnovu Karlína
a Libně Ing. Filip Koucký.
Můžete říci, který památkově chrá−
něný objekt na území Karlína byl
nejvíce poškozen povodní?
Celá oblast Karlína je zařazena do
památkově chráněné zóny. V této
zóně se nacházejí ještě chráněné
objekty, které jsou zapsané v Seznamu
nemovitých kulturních památek
České republiky. Do tohoto seznamu
mimo jiné patří povodní nejvíce
poškozené domy Sokolovská 51 a So−
kolovská 92, které spravuje Městská
část Prahy 8.
Jak probíhá rekonstrukce chrá−
něných objektů?
Začíná se rozjíždět druhá etapa
opravných prací, tzn. zahájení celkové
rekonstrukce poškozených objektů,
přijdou na řadu vnitřní omítky, fasády,
vstupní partery, podlahy aj. Vzhledem
k technologii provádění štukových
a sádrových výzdob v některých
objektech nebudeme používat sa−
nační omítky, ale omítky obyčejné.
Na dostatečně vyschlou omítku se pak

krátké zprávy

Odečty zemního
plynu v Karlíně
Pražská plynárenská, a. s., bude
provádět v březnu 2003 odečty
spotřeby zemního plynu u zákazníků
odběratelské kategorie „domácnosti“
v Městské části Praha 8 − Karlín.
Odečty měly probíhat v průběhu září
2002, byly ovšem v důsledků povodní
odloženy. Prosíme zákazníky o přítom−
nost při odečtu plynu. Zákazníci, kteří si
zaznamenali stav plynoměru ke
změnám ceny zemního plynu, (k 1. 10.
2002 a 1. 1. 2003) mají možnost jej
nahlásit pracovníku provádějícímu
odečet. Odečty provádí firma ODEM,
a. s. Stav plynoměru lze také nahlásit
prostřednictvím elektronického for−
muláře, který je umístěný na interne−
tových stránkách www.ppas.cz v kapi−
tole „Pro zákazníky“, podkapitole
„Elektronické formuláře“. Pro více
informací mohou odběratelé volat
zákaznický dispečink: 221 092 333 nebo
nás navštívit na adresách: Praha 1,
Jungmannova 31 (Palác Adria) nebo
Praha 4 − Michle, U Plynárny 500.

Zprávy z Radnice
Slevy nájemného u bytů v domech
ve vlastnictví obce postižených po−
vodní.
V důsledku povodní bylo usnesením
Rady Městské části Praha 8 ze dne
17. prosince 2002 schváleno storno
nájemného v plné výši u bytů svěřených
do správy Městské části Praha 8 na k. ú.
Karlín a Libeň, které nemohou být
užívány v důsledku povodně, a to za
období od 1. 1. 2003 do 30. 1. 2003.
Vzhledem k probíhajícím opravám
domů je užívání ostatních bytů
v domech poškozených povodní částečně
omezováno. Z tohoto důvodu Rada
Městské části Praha 8 na svém zasedání
dne 5. února 2003 schválila poskytnutí
slevy nájemného ve výši 10% u těchto
bytů, a to za období od 1. 2. 2003
do 30. 6. 2003.
Dovolujeme si Vás také informovat
o přestěhování odboru sociálního
(odd. dávek rodině a dětem, tel.: 222 805
232, odd. soc. péče, tel.: 222 805 248,
odd. pro práci s rodinou a dětmi, tel.:
222 805 210, odd. soc. kurátorů, tel.:
222 805 225) a odboru státní sociální
podpory (odd. dávek SSP − I., tel.: 222
805 268, odd. dávek SSP − II., tel.: 222
805 281) do objektu U Meteoru 8,
Praha 8 − Libeň.

udělá původní štuková výzdoba.
Následně začnou práce na replikách
vstupních dveří a portálů atp.

Existují nějaké speciální postupy
rekonstrukčních prací, které se nějak
liší od opravných prací prováděných
na domech, které nejsou památkově
chráněné?
Ke všem domům je přistupováno
individuálně, z důvodů jejich velké
rozmanitosti. Ale vzhledem k tomu,
že je celý Karlín památkově chráněný,

musíme přistupovat ke každému
objektu více či méně stejně, a to velmi
citlivě. Domy se snažíme dát do před−
povodňového stavu, a pokud je to
v našich silách, snažíme se i o jejich
možné vylepšení. Při obnově úzce
spolupracujeme s památkáři, se který−
mi konzultujeme postupy prací.
Mají objekty zapsané v Seznamu
nemovitých kulturních památek ČR
přednost před ostatními?
Žádný dům nemá přednost.
Pokračujeme podle plánu od ulice
k ulici. Zmíněné dva objekty jsou tak
poškozené, že na jejich rekonstrukci
bude muset být vynaložena velká
finanční částka. Zatím se pohybuje
finanční propočet na jeden tento dům
okolo 40 milionů korun.
Co vás čeká během března? Máte
ještě nějaké obavy z vody?
Znovu bude probíhat mapování objek−
tů a vypracovávání podkladů pro rekon−
strukci. Pro záchranu objektů jsme za−
tím udělali vše, co jsme v současné době
udělat mohli. Neočekáváme další kata−
strofu. I když je pravda, že hladina pod−
zemní vody je, díky zvýšenému průtoku
ve Vltavě, stále vysoká, a proto ještě přes−
ně nevíme, co se stane, až se voda vrátí
na své dlouhodobé hodnoty normálu.

Sokolovská ulice v době letních povodní v roce 2002.

Děkuji za rozhovor.
Věra Vampolová , Foto: J. Hilmar

Doprava v Praze 8
S plánovanou výstavbou části trasy metra IV. C1, která má propojit Holešovice
a Ládví, nastávají pro obyvatele a řidiče na Kobyliském náměstí změny
v dopravě. Prodloužení trasy metra probíhá podle plánovaného harmonogra−
mu, a komplikace v dopravě se snaží řešit objízdné trasy.
Z původního záboru zůstává už jen
malá část. Z ulice Nad Šutkou je provoz
možný ve třech jízdních pruzích.
Uzavření jihozápadního rohu Koby−
liského náměstí vyžaduje IV. etapa vý−
stavby vestibulu metra. Uzavírka se týká
severního jízdního pruhu ulic Pod
Sídlištěm, Vršní a křižovatky Klapkova −
Střelničná. Provoz je v nových jižních
jízdních pruzích překlenujících jižní část
podchodu. Vzhledem k chybějícímu
obchvatu Prahy zatím není jiná možnost,
než používat k cestě do centra Prahy
z Bohnic a Čimic Kobyliské náměstí
a Zenklovu ulici. Obě tyto komunikace
jsou již dnes neúměrně přetíženy.
Od 30. března bude probíhat rozšíření
Čimické ulice na pět jízdních pruhů.
Dojde ke zmenšení středového pásu
a směrem od Písečné do centra přibude
jeden pruh pro autobusy. Dopravní
omezení, která tato výstavba přinese, se
týká provozu v úseku od Kobyliského
náměstí k Písečné ulici. Budou
přemístěny autobusové zastávky Služ−
ská v obou směrech do ulice Pod
Sídlištěm. Stávající pruh pro autobusy,
který je nyní na Čimické ulici, bude po
dobu stavby zrušen.
Koncem března začne oprava totálně
povodní poškozeného tramvajového
svršku v oblasti Karlína. Harmonogram
oprav je dvouměsíční, pakliže nedojde
k nepředvídaným komplikacím. Oprava

se bude provádět tím způsobem, že
koleje budou uloženy na měkkých
ložiscích, aby provoz tramvají ne−
narušoval statiku poškozených objektů.
Termín plného obnovení provozu tram−
vají, vzhledem k náročnosti rekon−
strukce, nelze s přesností uvést.
Doprava v této lokalitě je zajišťována
náhradním autobusem X−8, který jezdí ve
špičkách s tříminutovým intervalem na
trase Palmovka − Masarykovo nádraží
a metrem trasy B (Zličín − Černý most).
Tramvaje, které projížděly Sokolovskou
ulicí, budou nadále jezdit přes Vltavskou
na Palmovku a dál po svých trasách.
Provoz metra je omezen na interval
osmi minut. Stanicemi Křižíkova
a Invalidovna zatím soupravy projíždějí
bez zastavení. Průjezd Karlínem ve
směru ze Žižkova je možný pouze pro
dopravní obsluhu. Pro Karlín je lepší,
když vozidla využívají Rohanské ná−
břeží.
Přestože jsou termíny zprovoznění
veškeré dopravy v postižených
oblastech naplánovány, je třeba mít na
mysli, že se mohou vyskytnout komp−
likace. Nikdo dnes nemá přesnou před−
stavu, jak vyplavené domy ovlivnila
zima, neustálé změny teplot, a k jakým
problémům v důsledku toho může dojít.
Metro by mělo být plně zprovozněno
v dubnu tohoto roku. Zdá se tedy, že pro
Karlín bude rozhodující duben, který

Z Krkonoš do Prahy
Srpnové povodně už pro většinu
národa, s výjimkou jimi postižených,
do značné míry odvál čas. O ničivé
povodni se napsalo mnoho, průběh
i následky se mnohokrát zjevovaly na
televizních obrazovkách, a budou se
napravovat dlouhá léta. Napsalo se
hodně i o pomoci a obětavosti
statečných zachránců, požárníků,
policistů, vojáků i řadových občanů.
K nehrdinskému úřednickému konání
v sídle odboru školství Městské části
Praha 8 v kulturním domě Krakov, ze
kterého sděluji tuto informaci, patřila
starost o zajištění další výuky dětí
zatopených mateřských a základních
škol, ubytování a stravování stovek
občanů, povodní vyhnaných z domovů.
Naše sídlo je dodnes připomínkou

smutných událostí. Pohled do foyeru
jednoho ze sálů, který slouží jako sklad
nejrůznějších potřeb pro postižené, je
dostatečně výmluvný. Postiženým
pražským školám se dostalo různé
pomoci. Ta jedna, která určitě stojí za
ocenění, přišla k nám do Prahy z hor.
Vedením KRKONOŠSKÝCH PAPÍ−
REN a. s. Hostinné byl pražským
školám nabídnut sortiment v celkové
hodnotě cca 700 tisíc Kč. Naše násled−
ná operativní návštěva firmy stvrdila
výběr na místě a zajistila, aby nabídka
byla vzápětí na základě darovacích
smluv s městskými částmi Praha 1, 7,
a 8 realizována, a výrobky se dostaly do
správných rukou. A právě za děti,
učitele a ředitele mateřských a základ−
ních škol Městské části Praha 8, které

ukáže, v jakém skutečném stavu objekty
a komunikace jsou. Dopravní obsluž−
nost Karlína zůstane zachována jako
před povodní.
Dalším závažným tématem, které řeší
MČ Praha 8 z hlediska dopravy v klidu,
jsou parkovací místa. Největším prob−
lémem je oblast sídlišť, speciálně sídliště
Bohnice. Architekt při projektování zřej−
mě nepočítal s tak velkým nárůstem aut
jako je dnes. Tento problém je třeba akut−
ně řešit, protože přes zaparkovaná auta
není možný rychlý a bezpečný průjezd
zásahových jednotek pro případ rychlého
zákroku. Městská část Praha 8 (odbor
dopravy) navrhla úpravy ve změnách
parkování, například změny z podélného
parkování na příčné, a také výstavbu
nových parkovacích míst, čímž Bohnice
získají o 150 parkovacích míst navíc.
Zřízení zón placeného stání zatím neřeší
nedostatek parkovacích míst. Parkovací
domy, které by pomohly řešit tuto situaci,
jsou problematické z hlediska investorů.
Ti chtějí mít parkovací místa zaplacená
ještě před započetím výstavby. Lidé však
zatím nejsou ochotni platit takové částky
za parkování. Další potřebné úpravy jsou
otázkou financí, ale vzhledem k povod−
ním a rekonstrukcím jsou finanční
prostředky MČ Praha 8 omezené.
Z hlediska bezpečnosti dopravy má
Praha 8 nejvíce osvětlených přechodů
pro chodce. Ke zklidnění dopravy při−
spěla i instalace zpomalovacích prahů
v blízkosti škol, školek a jeslí.
Luděk Hoznauer, uvolněný předseda
dopravní komise Rady MČ Praha 8

byly povodněmi postiženy, bych chtěla
poděkovat za tento nemalý sponzorský
dar, který v podobě „papírových“ škol−
ních potřeb, tedy sešitů, bloků, kres−
lících i kancelářských papírů, papírů
pro výpočetní techniku atd., věnovali
přátelé z Krkonoš. Nešlo o záchranu
životů, ale o užitečný dar, který je
užitečný určitě dvakrát. Do sešitu se dá
psát a když ho dostanu od přátel, tak mě
to potěší. KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a. s.
Hostinné, významný český výrobce
a zpracovatel papíru, respektive jeho
vedení tak prokázalo i jiné než výrobní
schopnosti. Naše poděkování patří
i smluvnímu distributorovi této spo−
lečnosti, firmě MRAKEŠ, která zajisti−
la veškeré skladovací a manipulační
práce související s touto akcí. Tak tedy
ještě jednou díky z Prahy, tentokrát do
Krkonoš.
Mgr. Petr Svoboda
ved. odb. školství

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V BŘEZNU 2003
4. 3. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
5. 3. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
Žernosecká − Ďáblická) • Nad Po−
pelářkou
6. 3. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská − U Zelenohorské • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodá−
renskou věží − Společná
11. 3. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Ku−
bišova)
12. 3. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
• Křivenická (u konečné BUS 152,
181)
13. 3. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou
18. 3. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul.
Lindnerova) • Ke Stírce − Na Stírce
19. 3. STŘEDA
Třebenická • Modřínova • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • V Zahradách −
Na Sypkém • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
20. 3. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Draho−
rádova
25. 3. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Per−
nerova) • Pernerova − Sovova • Pi−
vovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky
26. 3. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova (u DD) • Šiškova • Na
Pěšinách − Pod Statky • Braunerova −
Konšelská • Pekařova
27. 3. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská
Kontejnery jsou na uvedená stano−
viště umísťovány již během dne, který
předchází dni uvedenému v harmo−
nogramu. K dispozici jsou tedy již od
rána po celý den, který je uveden
v rozpisu. Odvezeny budou následu−
jící den po dni, který je v harmo−
nogramu uveden jako den přistavení.

Vítání občánků Prahy 8
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí
narozených v roce 2002 na slavnostní
vítání občánků, které se uskuteční
7. a 8. dubna 2003 v obřadní síni Li−
beňského zámku, 1. patro, Zenklova
1/35, 180 48 Praha 8 − Libeň.
Vzhledem k platnosti Zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, pracovníci odboru nemohou
získat informaci o narození dítěte.
Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem
se zúčastnit se svými dětmi slavnost−
ního obřadu vítání občánků, aby se
přihlásili do 11. března 2003, na odd.
kultury ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně
Láznové na tel.: 222 805 162 nebo na
e−mail: zuzana.laznova@p8.mepnet.cz.
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Představujeme Radu Městské části Praha 8
Josef Nosek − ODS
Starosta MČ Praha 8
předseda Zvláštního orgánu MČ − Po−
vodňové komise, člen komise pro územní
rozvoj, komise pro životní prostředí, komise
pro bezpečnost a veřejný pořádek, nestálé
komise pro obnovu Karlína a Libně, komise
petiční a redakční rady „Osmičky“
spravované oblasti: bezpečnost a veřejný
pořádek, finance, územní rozvoj, výkon
státní správy, styk s veřejností a noviny
městské části „Osmička“, životní prostředí

Jan Lukavský − ODS
zástupce starosty
člen nestálé komise pro obnovu Karlína
a Libně, komise bytové a pro nebytové
prostory, komise pro obecní majetek,
komise pro územní rozvoj, komise pro
infrastrukturu a komise petiční
spravované oblasti: správa a hospo−
daření s obecním majetkem svěřeným do
správy MČ, zadávání veřejných zakázek

Soňa Teplá − ČSSD
zástupkyně starosty
členka Zvláštního orgánu MČ − komise pro
sociálně−právní ochranu dětí, předsedkyně
komise pro bezpečnost a veřejný pořádek,
komise pro výchovu a vzdělávání, komise
sociální, komise zdravotní, nestálé komise
pro obnovu Karlína a Libně, komise bytové
a pro nebytové prostory, petiční komise
a redakční rady „Osmičky“
spravované oblasti: školství

Věra Hrdinová − ODS
zástupkyně starosty
předsedkyně komise protidrogové, člen−
ka Zvláštních orgánů MČ − Povodňové ko−
mise, komise pro sociálně−právní ochranu
dětí, komise sociální, komise zdravotní,
komise dopravní a komise petiční
spravované oblasti: zdravotnictví, so−
ciální problematika, doprava

Michal Kindl − ODS
radní − uvolněný
člen komise pro výchovu a vzdělávání, člen
komise bytové a pro nebytové prostory, člen
komise pro informatiku, člen kulturní komise,
člen redakční rady „Osmičky“
spravované oblasti: informatika

Roman Petrus − ČSSD
radní − uvolněný
člen kulturní komise, člen komise protidro−
gové, člen komise pro územní rozvoj, člen
redakční rady „Osmičky“
spravované oblasti: kultura

Mgr. Martin Roubíček − ODS
radní
předseda kulturní komise, člen komise pro
výchovu a vzdělávání, člen komise protidro−
gové, člen redakční rady „Osmičky“, ředitel
Servisního střediska

Radovan Šteiner − ODS
radní
spravované oblasti: doprava v HMP
(uvolněný člen Rady HMP)

Mgr. Karel Zemek, CSc. − ČSSD
radní
člen finančního výboru ZMČ, předseda
nestálé komise pro obnovu Karlína a Libně,
předseda komise pro přípravu „Programu
regenerace památkové zóny (PZ) Karlín
v MČ Praha 8“, člen komise pro obecní
majetek, člen komise pro životní prostředí,
člen komise pro infrastrukturu

Zápis dětí do 24 mateřských škol
MČ Praha 8 pro školní rok 2003/2004
Zápis se uskuteční v období od 2. do 30. dubna
2003, vždy ve středu (2., 9., 16., 23. a 30. dubna),
v ředitelnách mateřských škol v hodinách uve−
dených u jednotlivých mateřských škol. Zákonní
zástupci s dětmi mohou navštívit mateřskou školu
ve dnech otevřených dveří. Bližší informace na
www.praha8.cz.
Zákonní zástupci při zápisu předloží svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte!
1. Mateřská škola a Speciální mateřská škola pro
děti zdravotně oslabené, Praha 8, Korycanská 14
Adresa: Korycanská 14/ č. p. 395, 181 00 Praha 81
− Čimice, telefon/fax.: 233 553 134
E−mail: j.kotrbova@volny.cz
Zápis: od 13.00 do 17.00 hodin.
Týden otevřených dveří od 10. 3. do 14. 3. 2003 od
9.00 do 10.00 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin.
Odloučené pracoviště: Speciální MŠ pro děti
zdravotně oslabené Korycanská 12
Adresa: Korycanská 12/ č. p. 394, 181 00 Praha 81
− Čimice, telefon/fax.: 233 553 134
Zápis: v budově MŠ Korycanská 14 od 13.00 do
17.00 hodin.
2. Mateřská škola Invalidovna, Praha 8,
Nekvasilova 27
Přemístěna po povodních do Mateřské školy, Praha
8, Sokolovská 182 a Mateřské školy Lindnerova 1
(odloučené pracoviště Mateřské školy, Praha 8, Na
Korábě 2)
Adresa ředitelství: MŠ Sokolovská 182/ č. p. 513,
180 00 Praha 8 − Libeň, telefon: 284 829 535; fax.:
284 829 534
E−mail: msinvalidovna@quick.cz
Zápis: od 8.00 do 17.00 hodin v MŠ Sokolovská
v suterénu.
3. Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a
Adresa: U Sluncové 10a/ č. p. 135, 186 00 Praha
86 − Karlín, telefon: 284 825 712; fax.: 266 310 079
E−mail: msusluncove@seznam.cz;
http:// www.sweb.cz/ms.usluncove
Zápis: od 13.00 do 17.00 hodin.
Navštívit mateřskou školu je možné kdykoliv po
telefonické domluvě.
4. Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182
Adresa: Sokolovská 182/ č. p. 513, 180 00 Praha 8
− Libeň, telefon: 284 822 596; fax.: 284 829 534
E−mail: sprachtova@quick.cz
Zápis: od 14.30 do 17.00 hodin.
Dny otevřených dveří 19. 3. a 26. 3. 2003 od 8.00
do 10.00 hodin a od 14.30 do 17.00 hodin.
5. Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Adresa: Kotlaska 3/ č. p. 30, 180 00 Praha 8 −
Libeň, telefon: 284 823 823
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin.
Den otevřených dveří 2. 4. 2003 od 8.00 do 10.00
a od 15.00 do 17.00 hodin.
6. Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2

Adresa: Na Korábě 2/ č. p. 350, 180 00 Praha 8 −
Libeň, telefon/fax.: 283 842 809
E−mail: mskorab@cmail.cz;
http:// www.cmail.cz/mskorab
Zápis: od 14.30 do 17.00 hodin.
Dny otevřených dveří v měsíci březnu každý
čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin.
Odloučené pracoviště: Mateřská škola Lindne−rova 1
Adresa: Lindnerova 1/ č. p. 575, 180 00 Praha 8 −
Libeň, telefon/fax.: 284 842 026
Zápis: od 14.30 do 17.00 hodin v ředitelně
Mateřské školy Na Korábě 2.
Dny otevřených dveří v měsíci březnu každý
čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin.
7. Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
Adresa: Na Pěšinách 13/ č. p. 1720, 182 00 Praha
82 − Kobylisy, telefon/fax.: 284 683 294
E−mail: mtspesiny.popkova@volny.cz
Zápis: od 14.00 do 17.00 hodin.
Týden otevřených dveří v březnu od 24. 3. do 28.
3. 2003 od 15.00 do 16.30 hodin.
8. Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
Adresa: Šiškova 2/ č. p. 1223, 182 00 Praha 82 −
Kobylisy, telefon: 284 684 875
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin.
9. Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1
Adresa: Bojasova 1/ č. p. 1242, 182 00 Praha 82 −
Kobylisy, telefon: 286 884 253; fax.: 286 587 478
E−mail: ms.bojasova@worldonline.cz;
http:// mujweb.cz/www/msbojasova/
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin.
Týden otevřených dveří v březnu od 24. 3. do 28.
3. 2003.
10. Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13
Adresa: Šimůnkova 13/ č. p. 1599, 182 00 Praha
82 − Kobylisy, telefon/fax.: 286 585 264
E−mail: ms.s@email.cz
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin.
Den otevřených dveří 26. 3. 2003 od 10.00 do
17.00 hodin.
11. Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1
Adresa: Štěpničná 1/ č. p. 1964, 182 00 Praha 82
− Libeň, telefon: 286 589 518; fax.: 286 587 759
E−mail: ms.stepnicna@quick.cz
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin.
Do mateřské školy je volný přístup po celou
provozní dobu v průběhu celého roku.
12. Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2
Adresa: Chabařovická 2/ č. p. 1349, 182 00 Praha
82 − Kobylisy, telefon/fax.: 286 882 816
E−mail: ms.chabarovicka@volny.cz
Zápis: od 13.00 do 17.00 hodin.
Dny otevřených dveří v měsíci březnu a dubnu
každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin.
13. Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4
Adesa: Na Přesypu 4/ č. p. 441, 182 00 Praha 82 −
Trója, telefon: 284 684 517
E−mail: ms.napresypu@volny.cz

Zápis: od 13.00 do 17.00 hodin.
Den otevřených dveří 19. 3. 2003 od 13.00 do
17.00 hodin.
14. Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20
Adresa: Klíčanská 20/ č. p. 1677, 182 00 Praha 82
− Kobylisy, telefon: 284 684 671; fax.: 284 693 656
E−mail: ms.klicanska@quick.cz
Zápis: od 15.00 do 18.00 hodin.
15. Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2
Adresa: Lešenská 2/ č. p. 548, 181 00 Praha 81 −
Trója, telefon/fax.: 233 555 895
E−mail: helena.ondrackova@worldonline.cz
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin.
Dny otevřených dveří ve středu 19. 3. a 26. 3. 2003
vždy od 15.30 do 16.30 hodin.
16. Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32
Adresa: Poznaňská 32/ č. p. 462, 181 00 Praha 81
− Bohnice, telefon: 233 550 293
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin.
Den otevřených dveří 26. 3. 2003.
17. Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8
Adresa: Řešovská 8/ č. p. 490, 181 00 Praha 81 −
Bohnice, telefon: 233 553 909
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin.
Dny otevřených dveří každou středu v dubnu jako
zápis, ale již od 15.00 do 17.00 hodin.
18. Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6
Adresa: Libčická 6/ č. p. 398, 181 00 Praha 81 −
Čimice, telefon/fax.: 233 559 258
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin.
19. Mateřská škola Lyčkovo náměstí 6 při Zá−
kladní škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Přemístěna po povodních do Mateřské školy, Praha
8, Chabařovická 2 a do Mateřské školy, Praha 8,
Šimůnkova 13
Základní škola: e−mail: skola@zs−ln.cz;
http:// www.zs−ln.cz
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin v Základní škole
Lyčkovo náměstí 6 − levý vchod 1. stupeň ZŠ v 1.
patře.
20. Mateřská škola U Školské zahrady 8 při
Základní škole, Praha 8, U Školské zahradě 4
Adresa: U Školské zahrady 8/ č. p. 486, 182 00
Praha 82 − Kobylisy, telefon: 284 680 871,
tel./fax.: 284 680 367
Základní škola: e−mail: zsuskolske@centrum.cz;
http:// www.volny.cz/zsuskolske
Zápis: od 15.30 do 17.00 hodin.
21. Mateřská škola Drahorádova 2 při Základní
škole Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
Adresa: Drahorádova 2/ č. p. 530, 182 00 Praha 82
− Střížkov, telefon/fax.: 286 587 026
Základní škola: e−mail: slovanka@thundernet.cz;
http:// www.zs−slovanka.thundernet.cz
Zápis: od 15.00 do 18.00 hodin.
Dny otevřených dveří v měsíci březnu každou stře−
du před zápisem od 10.00 do 17.00 hodin.
22. Mateřská škola Ústavní 16 při Základní
škole Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa: Ústavní 16/ č. p. 414, 181 00 Praha 81 −
Bohnice, telefon/fax.: 233 550 524

Základní škola: e−mail: zshliv@bohem−net.cz;
http:// www.zs−ustavni.zde.cz
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin.
Dny otevřených dveří: ve středu 26. 3. 2003 od
15.00 do 17.00 hodin a každou středu v dubnu
v době zápisu od 16.00 do 17.00 hodin.
23. Mateřská škola Dolákova 3 při Základní
škole, Praha 8, Dolákova 1
Adresa: Dolákova 3/ č. p. 598, 181 00 Praha 81 −
Bohnice, telefon/fax.: 233 552 578
Základní škola: e−mail: dolakova@mbox.vol.cz;
e−mail: m.koranda@iol.cz;
http:// www.volweb.cz/dolakova
Zápis: od 16.00 do 17.30 hodin.
Dny otevřených dveří každou středu v dubnu
v době zápisu od 16.00 do 17.30 hodin.
24. Mateřská škola Krynická 2 při Základní
škole Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
Adresa: Krynická 2/ č. p. 490, 181 00 Praha 81 −
Trója, telefon: 233 556 692
E−mail: ms.krynicka@post.cz
Základní škola: e−mail: mazurska@centrum.cz;
http:// www.mazurska.freehosting.cz
Zápis: od 14.00 do 17.00 hodin.
Den otevřených dveří 28. 3. 2003.

Městská část Praha 8
Úřad Městské části Praha 8
odbor školství
Odbor školství Úřadu MČ Praha 8 v souladu s vy−
hláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování
konkurzních komisí a pravidlech jejich činností pro
konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti škol−
ství, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje konkurz na funkci ředitele základní školy:
ZŠ, Praha 8, Zenklova 52 (RVJ)
Požadavky:
− vzdělání podle vyhlášky č. 139/1997 Sb.,
o podmínkách odborné a pedagogické
způsobilosti pedagogických pracovníků
a předpokladech kvalifikace výchovných poradců
− nejméně 6 let pedagogické praxe na ZŠ
− znalost školských předpisů a školské
problematiky
− občanská a morální bezúhonnost
− dobrý zdravotní stav
Přihlášky podávejte do 31. března 2003 na adresu :
Odbor školství Úřadu MČ Praha 8, KD Krakov,
Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8
K přihlášce doložte:
− ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
− doklad o průběhu zaměstnání potvrzený
posledním zaměstnavatelem
− strukturovaný životopis
− koncepci rozvoje školy (v rozsahu maxim. 5 stran
strojopisu)
− výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo
doklad o jeho vyžádání
− čestné prohlášení podle § 4 odst . 3 zákona č.
451/1991 Sb.
− potvrzení lékaře o zdravotním stavu uchazeče
(ne starší 2 měsíců)
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Stáří − dimenze cesty života

Rozhovor s ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8 Kobylisích, MUDr. Ivou Holmerovou, Ph. D.
Pokračování ze strany 1
Mezi služby, které zajišťuje denní cen−
trum, patří dovoz a odvoz mikrobusem
České Alzheimerovské společnosti
klientů, kteří mají trvalé nebo přechodné
bydliště na Praze 8, celodenní stravování,
dohled nad užíváním léků, hygienický
dohled, služby pedikérky, kadeřnice,
drobné léčebné úkony (např. aplikace
infuzí, injekcí, převazy, atd.) Tato péče je
financována z rozpočtu Městské části
Praha 8 a za spoluúčasti pacientů.
Poskytujeme i služby dietního
stravování seniorům MČ Praha 8, kteří
k nám dochází, nebo obědy v rámci
domácí péče rozvážíme.
Působíte také jako výkonná místo−
předsedkyně České Alzheimerovské
společnosti. Můžete nám přiblížit okruh
činnosti a jakým způsobem se práce pro−
líná se službami Gerontologického cen−
tra?
Během dvanácti let naší práce se
ukázalo, že jsou dvě oblasti péče o senio−
ry, které jsou nepokryté. Problematika
pacientů s demencí a podpora a rozvoj
zdraví ve vyšším věku. V současné době
žije v České republice dle kvalifiko−
vaných odhadů 80 tisíc osob postižených
demencí, kteří potřebují nějaký typ
služeb či pomoci a celkem cca 150 tisíc
osob, kteří mají buď výrazné obtíže či trpí
jen lehčími poruchami paměti.
Nejčastější příčinou, která je zodpovědná
za cca dvě třetiny těchto případů, je
Alzheimerova choroba. Tato oblast neby−
la u nás dříve příliš zmapována a infor−
mací bylo tragicky málo. To byl impuls
k tomu, aby v roce 1997 vznikla Česká
Alzheimerovská společnost, určená pro
pacienty s demencí. Jedním z iniciátorů
založení společnosti byl zkušený geron−
topsychiatr Doc. MUDr. Vojtěchovský,
CSc. Česká Alzheimerovská společnost
sídlí v recepci Gerontologického centra,
kde nejprve dobrovolníci a později pra−

covníci Gerontocentra začali naslouchat
problémům lidí s Alzheimerovou
chorobou. Prvním počinem naší
Alzheimerovské společnosti bylo zalo−
žení informační linky, která poskytuje
informace pro pacienty i jejich rodinné
příslušníky: denně od 8.00 do 20.00 hod.
(283 880 346). Zájemci se mohou objed−
nat na konzultace, které neposkytují
lékaři, protože nechceme suplovat jejich

mohou využívat také občané Prahy 8, je
respitní péče. Respite znamená
v angličtině odpočinek, oddech. Tato
služba má přinést oddech rodinným
příslušníkům, kteří dlouhodobě pečují
o své blízké, postižené Alzheimerovou
chorobou či jinou formou demence.
Náš asistent přichází do těchto rodin
a na určitou dobu (cca 10 hodin týdně)
přebírá péči o pacienta postiženého

Taneční terapie pod vedením Mgr. Petra Velety.

práci, ale chceme doplňovat jejich
služby. Dále máme tzv. svépomocné
skupiny, kterým říkáme čaje o páté.
Jednou za 14 dní se setkávají rodinní
příslušníci pacientů s Alzheimerovou
chorobou. Je to unikátní skupina lidí,
kteří si najednou mohou sdělit své prob−
lémy. Začali jsme vydávat odborné pub−
likace a informační materiály pro pomoc
pečujícím rodinám. Činnost je financo−
vána výhradně z grantů, jsou to granty
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva
práce a sociálních věcí, Magistrátu
i Městské části Praha 8, a teď to bude
i program Phare. Každoročně pořádáme
Pražské gerontologické dny.
Další důležitou službou České
Alzheimerovské společnosti, kterou

demencí. Pečující rodina si tak může
alespoň na tuto dobu odpočinout
a zařídit si, co potřebuje. Také tato
služba je financována převážně z grantu
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Respitní péče o pacienta s demencí
zahrnuje
například
vycházky,
předčítání, diskutování, posilování
zbylé paměti, motorická cvičení,
procvičování domácích prací či jiné
činnosti, které zabrání postupnému
upadání seniorů s demencí do pasivity
a ztráty sebeobsluhy.
Jaké služby poskytujete v oblasti pre−
vence zdraví lidí ve vyšším věku?
Původně na pomoc domácí péči
Gerontologického centra bylo založeno

občanské sdružení GEMA, které se
zabývá oblastí podpory zdraví seniorů.
V rámci tohoto projektu vznikly
Kavárničky pro seniory po celé ČR.
Takže i my zde jsme vyčlenili část pros−
toru pro malou internetovou ka−
várničku, kde máme čtyři počítače a kam
každou středu mohou lidé přijít a za
dohledu a pomoci našeho pracovníka
mohou i ve vyšším věku objevovat kou−
zlo internetu. Kapacita naší kavárničky
není ještě zcela využita, takže kdyby se
nám podařilo na základě dobrovolné
spolupráce třeba se studenty nebo
s někým, kdo s internetem a s počítači
umí zacházet, mohli bychom tyto
hodiny rozšířit. Obecnou zkušeností
i ze světa je, že jakmile se starší lidé
naučí používat internet, tak jejich život
dostává další prostor nejen pro své
rozvíjení a aktivaci, ale i pro lepší
komunikaci s vnuky atd. Internetové
kavárničky pro seniory jsou všude ve
světě plné.
Již třetím rokem probíhají Taneční
hodiny pro seniory. Což jsou vlastně
normální taneční hodiny, ale protože
vyššího věku se vesměs dožívají ženy
a jsou také aktivnější, účastní se jich
převážně ženská část seniorské popu−
lace. Nejedná se tedy o klasické párové
tance, ale třeba o country a společenské
tance. Senioři tyto taneční berou velice
vážně, je to pro ně společenská událost.
V jednom cyklu proběhne deset hodin,
hodina stojí dvacet korun, celý kurz tedy
stojí dvě stě korun a je přenosný, takže
když někdo nemůže jít, může přenechat
svou hodinu. Taneční se uskutečňují
v Domě kultury barikádníků. Kdyby se
našel nějaký jiný vhodný prostor zadar−
mo nebo skoro zadarmo, mohli bychom
pro seniory z Prahy 8 k tanečním pořádat
třeba ještě čaje pro seniory apod. Pro
účastníky tanečních jsou k dispozici zá−
znamy na videokazetách, které si mohou
koupit. Každý rok vydáváme sestřihy
jak naši senioři tančili.

Taneční pro seniory jsou součástí
taneční terapie, neboli prevence
z hlediska socializační a psychote−
rapeutické. Pomoc nám nabídl Mgr.
Petr Veleta (asistent režie ND), který
tyto taneční pro seniory vede, a je
zároveň autorem speciálního projektu
„tanec pro seniory“. Na tomto projektu
spolupracujeme i s jinými domovy
důchodců. Vydali jsme i metodiku
taneční terapie, která postihuje několik
oblastí. Speciální formou je tanec
s lidmi na vozíčku, v této oblasti
spolupracujeme s domovem důchodců
Na kopečku (v Mirovické ulici). Zde
v Gerontologickém centru máme
speciální terapii − tanec s pacienty trpící
demencí. Aktivizace prostřednictvím
hudby a pohybu. Vzhledem k tomu, že
při demenci ubývá převážně schopnost
verbálně (slovem) komunikovat, zatím−
co schopnost nonverbální komunikace
je zachována, je možno pohybem
s těmito lidmi daleko lépe komunikovat,
když už verbální komunikace není
možná. Na tom je vlastně tato terapie
založena. Další kapitolou, kterou jsme
vymysleli, je step vsedě. Spousta
starších lidí hýbá jen horními končeti−
nami a dolní jsou zanedbávány. Tito
lidé často jen dlouze sedí a ubývá
přirozeného pohybu dolních končetin.
Cílem této zábavné metody je jen
přimět lidi, aby nohami více hýbali.
Takže se vlastně poměrně jednoduchou
metodikou učí step. Pohyb pata, špička
s cílem, když uslyší hudbu, aby si sami
začali podupávat. Naše metodika, která
má i videokazetu a je určená pro
domovy důchodců, pečovatelské domy,
je takovým návodem pro pohybovou
práci se seniory.
Děkujeme za rozhovor.
Hana Růžičková a Věra Vampolová

Kontakt na informační linku:
Tel.: 283 880 346 − Česká Alzheime−
rovská společnost, 286 883 676 −
Gerontologické centrum, e−mail:
iva.holmerova@gerontocentrum.cz
nebo www.gerontocentrum.cz.

Nabídka studia

Dny otevřených dveří na ZŠ Chabařovická

Integrovaná střední škola Praha 8, Náhorní 1, působí na Praze 8 již od roku
1986. Nabídka studijních a učebních oborů je zaměřena na propagaci, knihku−
pectví, ekonomiku a obchod.
Škola integruje střední odbornou školu s maturitními studijními obory propagační
výtvarnictví − aranžování, knihkupectví, obchodně podnikatelská činnost a střední
odborné učiliště s učebními obory aranžér/ka a prodavač/ka, ukončenými závěrečnou
zkouškou s výučním listem. Maturitní zkouškou jsou ukončeny i obory nástavbového
studia propagace a provoz obchodu. V tomto školním roce je ještě možno podat
přihlášky ke studiu oborů obchodně podnikatelská činnost, knihkupectví,
aranžér/ka a propagace. Přijatí uchazeči nastoupí ke studiu 1. září 2003.

V poslední době se objevilo mnoho rozporných zpráv o budoucnosti Základní školy, Praha 8, Chabařovická 4. Jako ředi−
tel školy bych rád informoval rodiče nynějších i budoucích žáků o současné situaci.
S potěšením Vám mohu oznámit, že rozhodnutím Rady Městské části Praha 8, ze dne 5. února 2003, zůstává škola i nadále
v provozu bez jakýchkoliv omezení. Škola bude fungovat ve vedlejším křídle budovy (bývalá škola B4/a). Tyto prostory jsou
z provozního, hygienického i ekonomického hlediska pro naši školu zcela vyhovující.
Touto cestou bych chtěl pozvat všechny zájemce a hlavně naše budoucí „prvňáčky“ s jejich rodiči na Dny otevřených dveří,
které se uskuteční na ZŠ Chabařovická ve středu a ve čtvrtek 5. a 6. března 2003 od 14.00 do 17.00 hodin. Předškoláci se
během Putování z pohádky do pohádky seznámí s prostředím školy a setkají se s paní učitelkou, která je bude v příštím školním
roce učit. Každé dítě si odnese pěkný dárek. Pokud budou mít rodiče zájem, mohou své děti přihlásit do naší školy právě
během Dnů otevřených dveří nebo kdykoliv jindy na tel.: 286 882 367. Další informace o naší škole získáte na tel.: 286 882
367 nebo na internetových stránkách www.zschabarovicka.wz.cz.
Na brzké shledání v rámci Dnů otevřených dveří a na vzájemnou spolupráci v následujících letech se těší
Mgr. Jiří Markalous, ředitel školy
ZŠ Chabařovická nadále přijímá ve školním roce 2003/2004 žáky do 1. ročníku.

OZNÁMENÍ / Dne 8. března 2003 uplyne 30 let od otevření Mateřské školy
Šiškova. Přejeme všem, kteří mateřskou školou prošli, spokojený a úspěšný život.
Děkujeme za projevenou přízeň a zveme Vás na zahradní slavnosti v jarních měsících.
Termín dodatečně oznámíme.
Jaroslava Bezpalcová, ředitelka MŠ
V dnešním díle „Encyklopedie“ se seznámíme
s jednou specifickou školou, kterou zřizuje
Hlavní město Praha jako kraj.
V centru Kobylis − blízko Stírky a v těsném
sousedství Základní školy U Školské zahrady −
působí v samostatné budově z roku 1931 již
necelých deset let Integrovaná střední škola
Náhorní, legitimní nástupce Středního odborného
učiliště, které zde sídlilo již od roku 1986. Samotný
název školy, je na naší městské části
výjimečná, odráží skutečnost, že tuto instituci tvoří
dvě rozdílné formy, a to střední odborná škola
a střední odborné učiliště, které jsou zde zdařile
propojeny, tedy integrovány. Studijní i učební
obory se zaměřují na knihkupectví, propagaci
a obchod.
V rámci střední odborné školy mohou žáci stu−
dovat čtyřleté studijní obory ukončené maturitní
zkouškou, a to knihkupectví, propagační výtvar−
nictví se zaměřením na aranžování (zde je nutné
k přijetí úspěšné zvládnutí talentových zkoušek)
a obchodně podnikatelskou činnost. Knihkupectví
připravuje žáky, kteří se v praxi uplatní v oblasti
prodeje knih, odděleních odbytu a propagace
nakladatelství, redakcích, provozu distribučních
firem, řízení menšího knihkupeckého podniku.

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÍL 25. − VEŘEJNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY (3. ČÁST)
Absolventi oboru propagační výtvarnictví se
mohou v praxi uplatnit jako propagační výtvarníci,

výtvarní redaktoři, aranžéři, drobní podnikatelé
v oblasti propagace. Jako pracovníci obchodních
oddělení, odborní pracovníci nákupu a prodeje
zboží, obchodní inspektoři, kontrolní pracovníci či
dealeři mohou pracovat studenti, kteří absolvují
obor obchodně podnikatelská činnost, který je
svým obsahem blízký zaměření obchodní
akademie.
Střední odborné učiliště vyučuje tříleté učební
obory ukončené závěrečnou zkouškou se získáním
výučního listu − prodavač se zaměřením na prodej
hodin a klenotů, smíšeného, drobného a drogistic−
kého zboží a aranžér. SOU spolupracuje s řadou
SPV jako např. DRAPA, či Primus, kde učni
vykonávají odborný výcvik, který se v týdenním
cyklu střídá s výukou. Nadaní absolventi těchto
učebních oborů si mohou ve škole zvýšit své
vzdělání v denním nástavbovém dvouletém studiu
oborů provoz obchodu (pro prodavače) a propa−
gace (pro aranžéry), které je ukončeno maturitou.
Více informací lze najít na http://web.tele−
com.cz/iss−nahorni.
−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) obuvník, brašnář
2) kloboučník
3) Anděl
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Edita Formanová, Emílie Švestková a Miroslav
Váňa z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme věcné
ceny.
Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ, e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) Kdy byla postavena
budova ISä N·hornÌ?
2) Co spojuje ökola dohromady?
3) Lze studovat na tÈto ökole
obor kade¯nÌk?
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Čtyřicet let od založení Posádkové hudby Praha,
Vojenské hudby ministerstva obrany
Posádková hudba Praha patří mezi dechové orchestry, které za léta svého
působení dosáhly velké popularity u naší veřejnosti. Toto originální umělecké
těleso, představující profesionální špičku současného hudebního života ve své
oblasti, vzniklo 1. května v roce 1963 po rozdělení a reorganizaci tehdy jediné
vojenské hudby v Praze Ústřední hudby Československé armády. Tak byly
vytvořeny dva samostatné orchestry, které se umělecky a vojensky konsoli−
dovaly ve zcela svébytná a jedinečná orchestrální tělesa.
V čele nově vzniklé Posádkové hudby
stanul hlavní dirigent pplk. Karel
Pšeničný, jehož zástupcem se stal druhý
dirigent kpt. Adolf Novák. Po nich se na
místech velitelů Posádkové hudby vystří−
dali pplk. František Železňák, plk.
Jaroslav Zeman, pplk. Petr Stříška, pplk.
Viliam Béreš (současný velitel Vojenské
hudby MO), pplk. Richard Rataj (součas−
ný Hlavní inspektor vojenských hudeb)
a mjr. Marian Špeťko. S orchestrem
spolupracovaly například i některé další
významné osobnosti hudebního života dr.
Václav Smetáček, skladatelé Karel
Vacek, Miloš Machek a někteří přední
sólisté Národního divadla, Státní opery
Praha a Česká filharmonie.
Po provedené reformě AČR se od
1. ledna 2002 Posádková hudba Praha stala

součástí Vojenské hudby Ministerstva
obrany. Hlavním dirigentem Posádkové
hudby Praha je od roku 1999 major
Miloslav Bulín, v roli dirigenta působí
od roku 1999 nadporučík Matej Farkaš.
Mistrovské umělecké kvality jed−
notlivých hráčů a jejich spolehlivé plnění
všech služebních vojenských úkolů jsou
zárukou udržení vysoké prestiže
orchestru, který již řadu let dosahuje
uznání široké veřejnosti.
K hlavním úkolům posádkové hudby
Praha náleží zejména hudební zajišťování
nejrůznějších vojenských aktů, vy−
stoupení při pietních aktech, zajišťování
akcí spojených s odlety a přílety prezi−
denta republiky a vítání státních a vojen−
ských delegací. Právě při těchto uvítacích
ceremoniálech se orchestr svým profe−

sionálním vystupováním významně podílí
na zvyšování prestiže AČR. Významná je
též koncertní činnost hudebního tělesa,
kterou dokládají desítky nahrávek v tele−
vizi, rozhlase, na CD a videokazetách.
Svou vysokou interpretační úroveň
prokázala Posádková hudba Praha řadou

vystoupení ve Francii, Švýcarsku, Ně−
mecku, Rakousku, Anglii, Belgii
a Itálii. Ve svých programech nabízí širo−
kou paletu nejrůznějších hudebních forem,
mezi něž patří díla symfonická, operní,
operetní, muzikálové árie, songy, sólové
instrumentální skladby, ale i swing,

Posádková hudba Praha během vystoupení na Libeňském zámku.

polky, valčíky a pochody. Pevné místo
v repertoáru tělesa zaujímají díla nestorů
české dechovky Karla Vacka a Julia
Fučíka. Tento rozsáhlý repertoár hraje
orchestr na promenádních koncertech na
Pražském hradě, slavnostních koncertech
na velvyslanectvích, výchovných kon−
certech pro mládež a při řadě jiných akcí,
které jsou určeny nejen pražskému pub−
liku. Velký úspěch orchestr zaznamenal
se svým nově vzniklým show−pro−
gramem v roce 2002 na festivalu vojen−
ských hudeb ve francouzském městě
Tarbes a v německém Oldemburgu.
Pokud jste přáteli koncertní dechové
hudby a chcete se s tímto orchestrem
setkat, tak 16. dubna v 19.00 hodin ve
Smetanově síni Obecního domu v Praze
navštivte slavnostní koncert, pořádaný
ke 40. výročí jeho založení. Vstup na
koncert je volný a možnost objednání
lístků je na tel.: 220 205 110, 220 112,
220 189. Koncert nové tvorby se
uskuteční 6. března 2003 v 17.00 hodin
v kině Evropa na Vítězném nám.
v Praze 6 Dejvicích.
Miloslav Bulín

Divadlo pod Palmovkou zahajuje premiérou

Výročí narození Bohumila Hrabala

Divadlo pod Palmovkou, které bylo prakticky zničeno srpnovými povodněmi, zahájí
14. 3. 2003 provoz na vlastní scéně. Velká voda zaplavila sklepy a přízemí divadla, ve foyer
dosahovala 3 metrů. Bylo zničeno hlediště, jeviště, většina kulis, voda zlikvidovala maskér−
nu, rekvizitárnu a celé zázemí okolo jeviště. Museli jsme opravit nefunkční kotelnu
a pořídit novou vzduchotechnickou jednotku. Zasažena byla i velká část světelného parku
a jevištní technika.
Vzhledem k obrovskému rozsahu škod bude provoz obnoven v částečně provizorních pod−
mínkách. Otevřeme jen polovinu foyer, šatna i občerstvení budou fungovat v náhradních pros−
torách. V sále čekají na diváky nové koberce a sedačky, výmalba sálu však bude prozatímní
a dokončíme ji o divadelních prázdninách. Doufáme, že nic podstatného nebude divákovi chybět.
Naopak jsme se snažili zvýšit divácký komfort pohodlnějšími sedadly i větší vzdáleností mezi
řadami, ve foyer přibyly dámské WC. Provoz zahájíme dvěma premiérami 14. a 15. 3. 2003 hry
Arthura Millera „Pohled z mostu“ v režii Petra Kracika. Vypráví tragický příběh italských
přistěhovalců, kteří se perou s chudým a jednotvárným životem ve čtvrti pod Brooklynským
mostem v New Yorku. Láska a vášeň se tu střetávají s pradávným a nade vše postaveným
smyslem pro čest a soudržnost rodiny. V hlavních rolích se představí Aleš Procházka, Klára
Issová, Jan Teplý ml., René Přibil nebo Karel Vlček, Miroslava Pleštilová nebo Simona Vrbická
a Rostislav Čtvrtlík.
Věra Táborská

„… Ta Libeň, ta stará Libeň se v mém životě zjevila jako záchranný pás … podnikal jsem výpravy tam, kde
jsem ještě nebyl, ulička Na Hrázi, hlavní třída, postranní uličky vedoucí do Židů, ulice Bratrská, ulice Na
Žertvách, kudy projížděly vlaky ještě hnané na páru, Kotlaska a hlavně potok Rokytka, to všechno mne
uvádělo v úžas, procházel jsem se i v noci, tak jsem se nemohl nasytit poezie této periférie, nad kterou se
na Palmovce tyčil plynojem ve tvaru koule. Chodíval jsem na pivo a na večeře pokaždé do jiné hospody
a pokaždé, když jsem vešel do výčepu a pak do lokálu, pokaždé jsem byl zasažen bleskem, tak zamilovaný
jsem byl do této periférie, rámované Maninami a Vltavou a její navigací, nad kterou se tyčily vrchy Bulovky
a Hájku s Červenou bání. Ten čas jsem měl pocit a pak trvalý dojem, že se všechny ty uličky a ulice, všech−
ny ty hospody, všechno že je připraveno jen a jen pro mne, že tato periférie na mne čeká, že je určena jen
a jen pro moje oči …“ (B. Hrabal − Moje Libeň)

Program Divadla pod Palmovkou
14. 3. pátek
15. 3. sobota
17. 3. pondělí
18. 3. úterý
19. 3. středa
20. 3. čtvrtek
21. 3. pátek
22. 3. sobota
24. 3. pondělí
25. 3. úterý
26. 3. středa
27. 3. čtvrtek
28. 3. pátek
29. 3. sobota
31. 3. pondělí

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Pohled z mostu
Pohled z mostu
Výstřely na Brodwayi
Amadeus
Oidipús vladař
Edith a Marlene
Kočka na rozpálené plechové střeše
Oidipús vladař
Pohled z mostu
Edith a Marlene
Peer Gynt
O myších a lidech
Kočka na rozpálené plechové střeše
Figarova svatba
Caligula

A. Miller
A. Miller
W. Allen, D. McGrath
P. Shaffer
Sofoklés
E. Pataki
T. Williams
Sofoklés
A. Miller
E. Pataki
H. Ibsen
J. Steinbeck
T. Williams
P. Beaumarchais
A. Camus

Oznámení ZŠ Zenklova
Základní škola s RVJ, Zenklova 52, Praha 8, otevírá ve školním roce 2003/2004 dvě třídy s rozšíře−
nou výukou jazyků. Zařazovací řízení proběhne 14. dubna 2003. Žáci z obvodu Prahy 8 získají při−
hlášky na ředitelství svých škol, ostatní přímo na ZŠ Zenklova. Mgr. Věra Vítková, ředitelka školy

Kulturní středisko MČ Praha 8
Divadlo Karla Hackera − Jiskra, Klapkova 26, Praha 8 − Kobylisy, tel. 284 681 103

28. FESTIVAL PRAŽSKÝCH AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ
21. 3. − 23. 3. 2003
POŘÁDAJÍ
Hlavní město Praha, Kulturní středisko Městské části Praha 8, Společnost přátel Loutkového divadla
JISKRA v Praze 8 − Kobylisích, Skupina amatérských loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků
Pátek 21. 3.
BUDULÍNEK TŘETÍ (Strakaté divadlo Praha) − 18.00 hod.
O STATEČNÉM VOJÁČKOVI A MALÉ TANEČNICI (Loutk. div. VYSMÁTO) − 18.00 hod.
Sobota 22. 3.
KAŠPÁREK V PEKLE (Uměl. scéna Říše loutek − KD Ládví) − 10.00 hod.
PEJSEK A KOČIČKA JDOU DO DIVADLA (Divadélko ROMANETO) − 15.00 hod.
KABARET (Dět. soubor JITŘENKA) − 15.00 hod.
NESPOKOJENÝ DROMEDÁR (ZUŠ Praha 6) − 17.00 hod.
VAJCE (Divadlo VOSTO5) − 17.00 hod.
Neděle 23. 3.
KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU ANEB O PYŠNÉ BASE (Loutk. divadlo JISKRA) − 10.00 hod.
JAK HONZA PŘEMOHL DRAKA (Divadélko FRYDOLÍN) − 10.00 hod.
BERÁNCI A OSPALÝ ČERT (Lout. d. PŘED BRANOU) − 14.00 hod.
KAŠPÁREK DOMEK STAVÍ (Div. spolek PIMPRLE) − 16.00 hod.

Myslím, že není třeba příliš představovat uvedené
řádky, jejichž autorem je Bohumil Hrabal, jedna ze
svérázných postav Libně a významný český spisovatel
dvacátého století. Jeho tvorba je spjata s částí Prahy 8,
kde žil, kterou tolik miloval a kde tragicky ukončil svůj
život. Tento měsíc si připomínáme 89. výročí jeho
narození. Bohumil Hrabal se narodil 28. března 1914
v Brně a zemřel 3. února 1997 pádem z 5. patra budovy
ortopedické kliniky nemocnice Bulovka. Inspirativní
postavou, která velice ovlivnila jeho tvorbu, byl živel−
ný strýc Pepin (bratr Hrabalova nevlastního otce), jenž
svým nekonečným vodopádem příběhů okouzlil duši Proud slov a tolik milované kočky namalované na
libeňské zdi jsou vzpomínkou na spisovatele Bohumila
tehdy desetiletého chlapce.
Dílo Bohumila Hrabala je svébytné z hlediska Hrabala.
české prózy jak stylově, tak tematicky. Základním přínosem většinou krátkých próz je prezentace ho−
vorového proudu řeči a obyčejného člověka jako nepatetického hrdiny. Dokonale zachycené detaily běžného
života vytvářejí ironickou a humornou formou čtenářsky vděčný prostor, v němž se střídá hospodský hovor
s filozofickými sentencemi. Díky filmovému zpracování je obraznost jeho děl zapsána nejen v mysli
čtenářů literatury, ale i vyznavačů kinematografie.
−har−

Tradiční Šibřinky v Libeňské sokolovně
Výbor TJ Sokol Libeň zve všechny tancechtivé na tradiční Šibřinky pořádané 8. března 2003 v Libeňské
sokolovně. Od 14.00 do 16.00 hodin bude sokolovna patřit dětem a jejich maškarnímu dovádění. V 19.00
hodin přijde řada na dospělé. Ráz letošních Šibřinek je „Ve víru tance“. Jako každoročně bude vyhlášení
nejhezčích masek a bohatá tombola. Výtěžek ze Šibřinek bude přidán ke sbírce na pomoc členům Sokola
postiženým povodněmi. K poslechu a tanci bude hrát kapela „Smeč“. Lístky jsou k zakoupení v Libeňské
sokolovně. Přijďte, nebudete litovat ! Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Libeň oznamuje, že svolává řád−
nou valnou hromadu na den 12. března 2003 od 17.00 hod. do Libeňské sokolovny!

Upozornění pro podnikatele
Živnostenský odbor Úřadu Městské části Praha 8 upozorňuje podnikatele (fyzické osoby s trvalým
bydlištěm a právnické osoby se sídlem na území MČ Praha 8) na povinnost nejpozději do 1. dubna
2003 splnit zvláštní podmínky provozování živnosti podle přechodných ustanovení § 34 zákona č.
309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti a služeb určených
k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, tj. doložit zdejšímu odboru ve výše uvedené
lhůtě doklady o odborné způsobilosti.
Tato povinnost se týká podnikatelů vlastnících živnostenská oprávnění pro provozování zejména
následujících živností:
− průvodcovská činnost
− poskytování tělovýchovných služeb
− provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
− činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
− masérské, rekondiční a regenerační služby
− provozování solárií
− obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
− drezúra zvířat
Po předložení dokladů o splnění zvláštních podmínek pro provozování živnosti v zákonné lhůtě zdejší odbor
vydá podnikatelům nová živnostenská oprávnění. V opačném případě, a nebudou−li zároveň požadované dokla−
dy k dispozici ve spise podnikatele z předchozích řízení, živnostenský odbor oprávnění zruší.
S případnými dotazy se můžete obracet na pracovníky živnostenského odboru v úřední dny (PO,
ST 8.00 − 12.00 a 13.00 − 18.00 hodin), případně na tel.: 222 805 335 − 8, 222 805 341 − 2, 222 805 326).
živnostenský odbor

BÿEZEN 2003

STRANA 6

BÿEZEN 2003
P¯edprodej v pokladnÏ KD Krakov, Po - »t
16.00 - 19.00 hod., tel.: 283 090 427, ve
sbÏrnÏ SAZKY v KD L·dvÌ, Po - P· 10.00 18.00 hod., ve dnech programu do 19.15
hod. TelefonickÈ informace a rezervace
pouze v pokladnÏ KD Krakov. Vstupenky
na vybran· p¯edstavenÌ lze zakoupit
i v p¯edprodejnÌ sÌti TICKETPRO.
HUDEBNÕ POÿADY
6. 3. »T 19.00 / 120 KË
SPIRITU¡L KVINTET
ée jsme je uû nÏkdy slyöeli?
A byli dob¯Ì!
11. 3. ⁄T 19.00 / 90 KË
VOTCHI
DIVADLO
18. 3. ⁄T 19.00 / 150 KË
PEPINO
¡ la Moliere - hraje Josef
Dvo¯·k se svojÌ spoleËnostÌ.
25. 3. ⁄T 19.00 / 90 KË
AM-EA
Znali jste v pod·nÌ Bolka
PolÌvky a D·öi Bl·hovÈ ! A nynÌ ?

Masopust je za námi a v březnu přichází jaro, a jaro
znamená optimistickou změnu. A změna se chystá
i v kultuře na Praze 8.
Humanitární středisko, zřízené v Kulturním domě Krakov
v Bohnicích po loňských povodních, uvolní v březnu malý sál
zpět kultuře. Takže po nutných úpravách a gruntování
připravíme první akce na duben. To neznamená, že kultura
zmizí z Kulturního domu Ládví. Právě naopak! Ale zpět
k prvnímu jarnímu měsíci. Hned zkraje u nás vystoupí folková
superliga − Spirituál kvintet. A když klasika folková, tak
i divadelní − Josef Dvořák v Moliérovi. Ado třetice − kultovní
představení někdejšího Divadla na provázku AM − EA. Místo
Bolka Polívky a Dáši Bláhové hraje nová divadelní generace.
Pro naší „tvrdou“ mládež máme připravenu hardrockovou
skupinu VOTCHI. Dobré, skutečně natvrdo! Po mládeži
děti. V našich kulturních stáncích Divadle Karla Hackera −
Jiskře a v KD Ládví spolupořádáme třídenní festival
amatérských loutkářů. Novinkou je fotografická soutěž
SOUČASNÁ KULTURA jako umění, jako potřeba, jako
životní styl ..., jejímž jsme vyhlašovatelem. Výsledky budou
vyhlášeny 10. 3. 2003 na vernisáži v Bílém domě, kde budou
též vybraná díla do 9. 4. 2003 k vidění. A naši pozvánku na
březnovou kulturu zakončíme slavnostně. Reprezentační
ples Městské části Praha 8 se koná v KD Ládví v pátek 7. 3.
2003 od 19.00 hodin. Vše jak má být − profesionální mo−
derátor−taneční mistr připravených tanečních kurzů v KD
Ládví, taneční orchestr hrající všechny žánry, předtančení,
taneční exhibice vicemistrů světa, možnost občerstvení ...
Na všechny akce Vás srdečně zve
Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
22. 3. SO 10.00 / 25 KË
KAäP¡REK V PEKLE
Hraje UmÏleck· scÈna ÿÌöe
loutek.
24. 3. PO 9.00 a 12.00
MAK - SlavnÈ hudebnÌ maliËkosti.
OSTATNÕ
7. 3. P¡ 19.00 / 50 KË
REPREZENTA»NÕ PLES
MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8
(p¯edprodej v KuS)

PÿIPRAVUJEME NA DUBEN 2003
1. 4.

Divadlo: Jeppe ¯·dÌ
(Podle hry Ludwiga Holberga hraje
DivadelnÌ spoleËnost Josefa Dvo¯·ka.)
3. 4. Laura a jejÌ tyg¯i
(Velk· kapela, velk˝ zvuk, velk˝ z·ûitek.)
9. 4. Jimi Hendrix and Janis Joplin
(Revival - celoveËernÌ show ve stylu 60 let.)
⁄Ëinkuji The Fastbirds a zpÏvaËka Pavla
Kapit·nov·.
16. 4. Pepa Pila¯ a Classic Rock ¥n¥ roll band
(Co vÌce chtÌt?)
25. a 26. 4. Praûsk˝ jazzov˝ vÌkend
(Mezin·rodnÌ festival amatÈrsk˝ch
kapel a ÑBig Band˘ì.)

NABÍZÍME MASÁŽE klasické,
lymfodrenáž ruční i strojovou
(Lymfoven), shiatsu, Bowen.
Adresa: Poliklinika Mazurská
484, Praha 8−Bohnice. Dlouhá
otevírací doba: 8−21 h, příznivé
ceny. Objednávky: 603 594
432, 603 179 595
PORADNA, KURZY−REIKI,
KINEZIOLOGIE, KLÍČ K ŽIVO−
TU − odstraňování potíží těla
i duše nalézáním příčin a uvol−
něním energie. ROBOT s.r.o.,
Františka Kadlece 24, tel: 284
689 519 , 603 396 416.
NOVÁ VETERINÁRNÍ ORDI−
NACE Hrubého 1200, Praha 8
Kobylisy, MVDr. Martin Otáhal

ODEČTY SPOTŘEBY PLYNU
V KATEGORII DOMÁCNOSTI

2. 3.

8. 3.

9. 3.

16. 3.

29. 3.

Mal· Ji¯ina
Ml·dkov· Marie
Mrk·Ëkov· St·Úa
Pakostov· Marta
Proch·zkov· R˘ûena
StehlÌk Alois, Ing.
SvatoÚ Jaroslav
Valoökov· VÏra
Votavov· Eliöka
Z·vesk· VÏra

Po−Pá 8−11,30 15−19, objed−
nané případy a operace 13−15
So 8−10 Ne 18−20. Kvalitní
přístroje pro diagnostiku.Tel. 286
588 598, 602 811 567.

30. 3.

SO 15.00
SNÃHURKA A SEDM
TRPASLÕKŸ / Poh·dka v pod·nÌ
V. MarËÌka - TE¡TR HosÌn.
NE 10.00
KÿEMÕLEK A VOCHOMŸRKA
LD Jiskra
SO 15.00
BAJAJA
»inohernÌ p¯edstavenÌ s loutkami
a pÌsniËkami. Hereck˝ koncert V. MarËÌka.
NE 10.00
KÿEMÕLEK A VOCHOMŸRKA
LD Jiskra.
SO 15.00
N¡PAD MYäKY TEREZKY
NE 10.00
KÿEMÕLEK A VOCHOMŸRKA
LD JISKRA / Div. M. KopeckÈho.
SO 15.00
POH¡DKY Z KOUZELN…HO
KAB¡TU / P·smo loutkov˝ch
poh·dek pro nejmenöÌ v pod·nÌ
K. T·borskÈ a R. KrupanskÈho
NE 10.00
O PYäN… BASE - LD Jiskra

PÿEDSTAVENÕ PRO DOSPÃL…
3. 3.

PO 19.00
MYST…RIA - podle zn·mÈ knihy
MYST…RIA BUFFA nositele Nobelovy
ceny, italskÈho spisovatele a dramatika
Dario Fo s laskav˝m a inteligentnÌm
humorem hraje VÌtek MarËÌk.
10. 3. PO 18.30
Autorsk˝ a absolventsk˝ veËer
dramatickÈho oboru ZUä Klapkova
26. 3. ST 19.00
V·clav Koubek - recit·l origin·lnÌho
pÌsniËk·¯e, harmonik·¯e a autora
v doprovodu bubn˘ a dech˘.

ZA DŘEVO POKÁCÍM moto−
rovou pilou. T: 603 833 107.
PRODÁM štípané dříví. 736
288 402.
AKCIOVÁ SPOLEČNOST POS−
KYTNE půjčku hotovosti oproti
zástavě nemovitosti v Praze
a okolí. Měsíční úrok od 1,25 %.
Peníze vyplácíme do 3 dnů. Více
informací na: GSM: 777 608
610, 777 608 604, TEL.: 283
061 555, e−mail: pujcky@acm.cz
PRONAJMU GARÁŽ. stání ,
sídl. Vel. Skála ul. K Haltýři, P8.
Tel. 233 543 859.
REVIT−ZAHRADY, návrhy a re−
alizace zahrad, údržby zahrad,
prořezávání a kácení stromů,
jezírka, pergoly. Tel. 604 928
069, 284 689 704.
KOUPÍM BYT v Praze. Platba
v hotovosti. Tel.: 603 270 707.

Pro centrální závod v Brandýse nad Labem vyrábějící
autopříslušenství pro tuzemský a zahraniční trh hledáme
kandidáty na tyto pozice:

Pražská plynárenská, a. s.,
provede v měsíci březnu 2003
u zákazníků odběratelské kategorie
„domácnosti“ v Městské části

DĚLNICKÉ PROFESE - TŘÍSMĚNNÝ PROVOZ
• Strojírenské dělnice - i bez vyučení
• Operátor SMD linek - vyučení v oboru(strojírenský)
• Opravář autorádií a tištěných spojů - vyučení v oboru (elektrotechnický)

Praha 8 - Karlín
odečty spotřeby zemního plynu.

MZDOVÁ ÚČETNÍ
• SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
• Velmi dobrou znalost problematiky mzdového účetnictví
• Komunikativní znalost NJ nebo AJ (Výhodou)
• Časovou flexibilitu
Strukturovaný životopis, představu o výši platu, možné datum
nástupu zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Prosíme Vás o přítomnost při odečtu plynu.

(Placená inzerce)

Zákazníci, kteří si zaznamenali stav plynoměru
ke změnám ceny zemního plynu, (k 1. 10. 2002,
1. 1. 2003) mají možnost jej nahlásit pracovníku
provádějícímu odečet.

www.ppas.cz
POHOTOVOST PLYN - 1239

1. 3.

15. 3.

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

V˝znamnÈ jubileum slavÌ
Bayer Josef
»erm·kov· Marie
Hejlov· Josefa
Hlav·Ëkov· Marie
Holubov· Marie
Hol˝ LudvÌk
Hoöek Stanislav
JenÌËkov· Milena
Kindlov· Marie
Kubanov· R˘ûena

VYMĚNÍM velký 3+1 s balk. 1.
kat. u metra Budějovická, nájem−
ní byt v družs. domě za 2+k.k.
pouze sídliště Bohnice. Te. 605
732 199.

Odečty provádí firma ODEM a. s.

PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI

JUBILEA - BÿEZEN

dlažby, pokládku lina, koberců,
korku, plov. podlah, malování,
štukování, lepení stropních pod−
hledů, drobné opravy a jiné
údržbářské a kutilské práce na
zvelebení Vašeho bytu, domu či
zahrady.

Pro více informací volejte zákaznický dispečink
tel.: 221 092 333
nebo nás navštivte na adresách:
Praha 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)
Praha 4 - Michle, U Plynárny 500

BÿEZEN 2003

(p¯edprodej od 20. 3. 2003)

(Placená inzerce)

REKONSTRUKCE umakarto−
vých koupelen, nově−obkladový−
mi panely−bez bourání, nepořád−
ku, stav. povolení, levně a rychle
− koup. 2 dny, WC 1 den. Za−
měření, rozpočet, odvoz staré
a montáž nové vany zdarma.
Volejte kdykoli 777 325 466
nebo pošlete SMS s kontaktním
tel. číslem na Vás. Dále
provádíme−výměny van, klozetů,
baterií, instalace sprch. koutů,
nové rozvody vody, obklady,

Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 284 681 103

(Placená inzerce)

PROVÁDÍME OMÍTKY − levně
a kvalitně. Např. omítka štuková
(jádro+štuk) vnitřních stěn při
výměře nad 500 m2 za 195,−
Kč/metr2. Kontakt: p.Florek:
605 256 270.

DIVADLO KARLA HACKERA
P¯edprodej vstupenek: »T 10.30 - 11.30; SO 15.00 16.00; NE 10.00 - 11.00 hod. Na vy-bran· p¯edstavenÌ prodej i v sÌti TICKETPRO.

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ

Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v mezinárodní společnosti
• sociální výhody
• firemní dopravu (Praha - Brandýs a zpět)
• mladý tým, kolegiální firemní atmosféru
• atraktivní finanční ohodnocení
• nástup ihned, resp. dle dohody
VDO Česká republika s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01
Brandýs nad Labem, tel.: 326 908 558, 984, 518, fax: 326 908
509, e-mail: anetta.frankova@siemens.com, www.jobpilot.cz,
www.vdo.jobs.cz

(Placená inzerce)

KADEŘNICTVÍ pro celou rodi−
nu, pedikúra+manikúra. po, st
10−19 h., út, čt, pá 10−18 h., so
− dle dohody. Katovická 409, P−8
Bohnice. T:606 881 714.

JISKRA -

SÁLŮ

přednáškových a společenských v Praze 8 − Libni
Informace: tel.: 222 805 116, fax.: 222 805 117,
e-mail: anna.behalova@p8.mepnet.cz

Placená řádková inzerce
RAIFFEISEN stavební spořitel−
na , oblastní kancelář pro Prahu
7 a 8 (dříve Křižíkova) obnovuje
provoz na nové adrese Praha 7,
Janovského 32, roh ul. Veletržní
a Janovského. T: 283 870 949.

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

Kulturní středisko MČ Praha 8

PRONÁJEM

(Placená inzerce)

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ

Jarní kultura se na Vás chystá

(Placená inzerce)

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8
tel. a fax.: 286 586 094

BÿEZEN 2003

STRANA 7

(KOVOSLUŽBA)

OPRAVY

PODLAHY

• Televizorů - i v bytě zákazníka
• Monitorů

• Radiomagnetofonů

• Videí

• Mikrovlnných trub

PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"

• CD přehrávačů

AREÁL SOKOLNÍKY

PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK

1.patro, k dispozici nákladní výtah
(snadný přístup)
tel. 284 684 306

TEL/FAX: 284 828 574
Mob.: 602/236 870,
723/009 113

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

Otevírací doba:
8 - 12
8 - 12

13 - 17.30
13 - 15.00

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200
e−mail: podlahystanela@atlas.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Po - Čt
Pá

(Placená inzerce)

skříně na míru

ÚČETNÍ
KANCELÁŘ

Firma

Zdeněk Petříček

S tímto kupónem

A servis s.r.o.
Chaberská 6, Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 284 690 462, 777 963 273
e-mail: Aservis@wo.cz

zpevnění a zeštíhlení postavy

Tel.: 286 884 339
606 350 270

na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

na prvních

12 hodin
cvičení

(Placená inzerce)

Nabízí:
• žaluzie a rolety všech typů
• silikonové těsnění do oken
a dveří až 30% úspora tepla
• čalounění vstupních dveří
• shrnovací dveře a vanové,
sprchové zástěny
• sítě proti hmyzu
• opravy oken a dveří

sleva

SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

(Placená inzerce)

Naše společnost nabízí:
- vedení jednoduchého i podvojného
účetnictví
- rekonstrukce účetnictví
- ekonomické poradenství
- daňové přiznání
- zastupování na úřadech
- vedení mzdové a personální
agendy

(Placená inzerce)

Montáž okenních doplňků

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 284 684 6 3 3

Rádi Vás přivítáme
na provozovnách

CUNNINGHAM & MATAS
Rechtsanwälte Advokáti Lawyers
Oleje • Maziva

firmy I.O.B., spol. s r.o.

Servis • Palivo • Emise

prodej a výměna olejů PENNZOIL, olejových, vzduchových a palivových filtrů,
dekarbonizace motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru,
ošetření klimatizace, drobné opravy

mezinárodní advokátní kancelář
oznamuje zahájení své působnosti

U INVALIDOVNY 7
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 0042-224816480
info@cunningham-matas.com
www.cunningham-matas.com

výhodné slevy pro stálé zákazníky
možnost platby kartou CCS
RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844
(areál PEMA)
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: 602 274 959

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 7.00 - 20.00 hod.
SO
8.00 - 18.00 hod.

TRIČKO ZDARMA
NYNÍ AKCE - při každé výměně oleje PENNZOIL nebo aplikaci BG care
Akce platná do 30.4.2003

(Placená inzerce)

Nabízíme:
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Provádíme na počkání:

BÿEZEN 2003

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

STRANA 8

(Placená inzerce)

• Daňové poradenství
• Kontroly účetnictví

(Placená inzerce)

Daňový poradce nabízí:
• Zpracování daňových přiznání
ke všem druhům daní

• Vedení jednoduchého, podvojného
i mzdového účetnictví
• Optimalizace daňové povinnosti
Jsem členem Komory daňových porad−
ců ČR, za vykonané služby přebírám
zodpovědnost.
Ing. Jan Ployer
Javorová 28, Praha 8
tel.: 604 581 821, 286 884 080
e−mail: jployer@volny.cz

Hotel Troja

do zdravotního centra

„Místo, které přátelé
doporučují“

Šimůnkova 4 P-8.
Stanice autobusů: 175, 181, 183
Můžete se objednat na tel. 286 581 110
večer nebo 737 717 719.

Masáž zad ovlivňuje veškeré dění
v lidském těle: dýchání, zažívání i vylučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.

ČSOB OSOBNÍ KONTO PLUS

(Placená inzerce)

Záda + šíje 150,- Kč
Důchodci
120,- Kč

ČSOB, pobočka Praha - Thámova
Thámova 20, 186 00 Praha 8
tel.: 221 890 711
fax: 221 890 761

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666
www.hoteltroja.cz

3

ČSOB, pobočka Praha - Ke Stírce
Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8
tel.: 284 007 211
fax: 284 007 241

(Placená inzerce)

PŘIJĎTE NA MASÁŽ

(Placená inzerce)

Bolí Vás záda ?

ŽÁDEJTE OD SVÉ BANKY VÍC. ČSOB Osobní konto Plus vám otevře „balíček“
bankovních produktů, které komplexně zabezpečí vaše finanční potřeby. Kromě
běžného účtu a platební karty získáte navíc správu trvalých i inkasních příkazů zdarma, službu ČSOB Linka 24 pro ovládání konta telefonem, přístup k účtům přes internet a možnost poskytnutí povoleného přečerpání. Dokud to sami nevyzkoušíte, nebudete vědět, co všechno si můžete dovolit.

www.csob.cz

800 110 707
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