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Necelé dva měsíce před

komunálními volbami pos−

kytl starosta Prahy 8 Josef

Nosek Osmičce exkluzivní

rozhovor. Co se podle jeho

názoru v uplynulých letech 

v Praze 8 povedlo? Proč

chybí na sídlištích parkovací

místa? Chystá radnice stavbu nových obecních

bytů? Je opravdu Karlín chráněn před povod−

ní? A proč zatím nevznikla informační centra 

v jednotlivých částech Prahy 8? Na tyto a další

otázky najdete odpovědi v následujícím roz−

hovoru.

Následky povodní jsou 
po čtyřech letech odstraněny

V říjnu končí volební období a tak je čas bilanco−

vat. Když se podíváte na uplynulé 4 roky, co se 

z Vašeho pohledu povedlo a co se nepovedlo?

Před čtyřmi lety, v roce 2002, jsme těsně před

komunálními volbami zažili povodně a dá se říci,

že Praha 8 tehdy byla ve stavu bojové rozvrá−

cenosti. Zvláště Karlín a Libeň tehdy byly v totál−

ně dezolátním stavu. My jsme se s tím museli

vyrovnat a já jsem rád, že když dnes projíždíte

Karlínem, když jedete třeba Sokolovskou ulicí,

tak vidíte, že je všechno jinak. Nechci říci, že by

Praze 8 nakonec povodně pomohly, ale faktem je,

že po těch čtyřech letech se postižené oblasti 

minimálně vrátily tam, kde byly před povodněmi.

A možná jsou dokonce o něco krásnější.

Zastavme se u povodní. Podařilo se vám za ty 4

roky odstranit všechny následky povodní, nebo

ještě zbývají nějaké resty?

Pokud jde o domy, které patří městské části, tak

máme všechno hotovo, tedy až na jednu výjimku −

jde o dům, který není možné opravit a tak budeme

muset vymyslet, co a jak s ním. Pokud jde o infra−

strukturu, máme opraveny hlavní komunikace, teď

se ještě pracuje na posledních částech Křižíkovy

ulice a na několika bočních ulicích v Karlíně.

Během zbytku letošního a začátku příštího roku

bude ale i v tomto směru všechno dokončeno.

Zbývá ještě rekonstrukce Libeňského mostu, která

určitě zasáhne do života obyvatel, hlavně v dolní

části Libně. Ale jinak je opravdu všechno hotovo.

Pokračování na straně 4

Praha 8 nabídne internet zdarma
Praha 8 je další městskou částí, která spustí na svém území bezdrátovou síť pro připojení k internetu zdarma. Zkušební provoz bude

spuštěn v září. Komu je tato služba určena a jaké budou její parametry, jsme se zeptali radního Michala Kindla.

Jaké budou technické vlastnosti nové služby?

Služba bude poskytována v pásmu 2,4 GHz na rychlosti 64 kbps s omezením na služby webu a e−mailu.

Proč pouze web a e−mail?

Smyslem projektu je poskytnout internet jako prostředek ke komunikaci s úřady. Kdo by chtěl využívat další

služby internetu, například k telefonování, musí si zakoupit placenou službu od některého z komerčních posky−

tovatelů.

Jaké území bude signálem pokryto?

V této chvíli vybíráme vhodné lokality pro umístění vysílačů. V první fázi jich bude asi pět. Po vyhodnocení zkušebního provozu a také podle

finančních možností budeme pokrytí rozšiřovat. Vysílače budeme umísťovat tak, aby co nejefektivněji pokryly oblasti s vysokým počtem oby−

vatel. Přesné umístění budeme uveřejňovat na webových stránkách úřadu.

Musí mít zájemce o službu nějaké zvláštní technické vybavení?

Zájemce o službu musí mít počítač vybavený rozhraním Wi−Fi. Pokud již není součástí počítače, jeho

pořízení zpravidla nepřesáhne tisíc korun.

Znamená to tedy, že pokud mám toto vybavení a nacházím se v oblasti pokryté signálem, mohu se bez

problému připojit?

Teoreticky ano. Bohužel ve skutečnosti tomu tak být nemusí. Pásmo 2,4 GHz je zatíženo velkým počtem

vysílačů, a proto může být příjem na konkrétním místě slabý nebo zarušený. V tom případě doporučuji

obrátit se na odbornou firmu, která může změřit signál a doporučit řešení například výběrem vhodné antény.

Bude služba poskytována pouze občanům Prahy 8?

Služba bude poskytována na území Prahy 8. Tím je do značné míry determinována pro její obyvatele,

ale nebudeme bránit komukoliv, kdo se nachází na Praze 8 a není jejím obyvatelem, aby službu využil.

Neohrozí internet zdarma zájmy komerčních poskytovatelů?

Ne. Žádný z komerčních poskytovatelů nenabízí internet na rychlosti 64 kbps a ještě omezený na web a e−mail. Cena takové služby by byla

pod hranicí rentability. Tím se otevírá prostor pro poskytnutí veřejné služby, aniž by komerčnímu sektoru konkurovala.                               −vl−

Starosta Josef Nosek bilancuje končící volební období

Všechno nejlepší ke stým narozeninám!
Až na tu číslovku pronášíme známou gratulační formulku poměrně často. Josef Nosek, Starosta MČ Praha 8, však

již podruhé v krátké době pronášel gratulaci i s onou neuvěřitelnou stovkou. 

Jak se zdá, život v Praze 8 přeje dlouhověkosti. V obou případech byla gratulace velmi milým zastavením u sympatic−

kých dam plných životního optimismu a zdraví. V srpnu oslavila své kulaté výročí paní Marie Erbanová. Syn paní Erbanové

prozradil, že babička pochází z podkrkonošské vesničky Bozkov u Vysokého nad Jizerou, ale v Praze žije od roku 1932.

„Naše babička má 2 děti, 2 vnuky a 4 pravnoučata. Vždy byla přesnou kopií Babičky od Boženy Němcové, ke každému

milá, srdečná, ochotná každého vyslechnout a maximálně pomoci.“ Starosta osmé městské části dodává: „Paní Erbanová

je velmi milá dáma, které patří můj obdiv za přístup k životu a poděkování za chvíli, kterou nám gratulantům věnovala.“

Paní Erbanová, i my ostatní Vám přejeme všechno nejlepší! −tr−

Většina domů v Karlíně 
je opravena a získala nový kabát.
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2006
Vážení občané,

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás

dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny

pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který

nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro

odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK

neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky

komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,

zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Jirsíkova − Malého 26. 9.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 3. 10.

Pobřežní − U Nádražní lávky 10. 10.

Pernerova − Šaldova 12. 9.

Pobřežní − Thámova 19. 9.

Petra Slezáka − Urxova 26. 9.

Pernerova − Sovova 3. 10.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy) 10. 10.

Kotlaska (u mateřské školy) 12. 9.

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 19. 9.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) 3. 10.

Na Vartě 10. 10.

Kašparovo náměstí 12. 9.

Pod Labuťkou − Prosecká 19. 9.

Kandertova (proti ul. Lindnerova) 26. 9.

Nad Rokoskou 10. 10.

Na Truhlářce (parkoviště) 12. 9.

Gabčíkova (za ul. Kubišova) 19. 9.

Ke Stírce − Na Stírce 26. 9.

Kubišova − U Vlachovky 3. 10.

U Slovanky − Dolejškova 13. 9.

Štěpničná (parkoviště) 20. 9.

Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště) 27. 9.

Třebenická 4. 10.

Roudnická (za Bešťákovou) 11. 10.

Modřínová 4. 10.

Kubíkova − u DD 11. 10.

Havránkova − Šimůnkova 13. 9.

Šimůnkova 20. 9.

Janečkova 27. 9.

Hlaváčova 20. 9.

Burešova 27. 9.

Kurkova 4. 10.

Šiškova 11. 10.

Pakoměřická − Březiněveská 13. 9.

Na Pecích − Chaberská 20. 9.

Služská − Přemyšlenská 27. 9.

V Mezihoří 4. 10.

Na Pěšinách − Pod Statky 11. 10.

Uzavřená 13. 9.

Trojská − Nad Trojou 28. 9.

Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště) 5. 10.

Písečná − K Sadu 12. 10.

Na Přesypu − Pod Přesypem 14. 9.

Třeboradická 21. 9.

Havlínova − Pohnertova 28. 9.

Libišská (parkoviště) 5. 10.

Podhajská pole (parkoviště) 12. 10.

Gdaňská 14. 9.

Hnězdenská (parkoviště) 21. 9.

Mazurská (u trafostanice) 14. 9.

Řešovská (u Zelenohorské) 21. 9.

Zhořelecká (parkoviště) 28. 9.

V Nových Bohnicích 5. 10.

Dolákova − Hackerova 12. 10.

K Mlýnu − Drahaňská 28. 9.

Mlazická 5. 10.

Fořtova − Do Údolí 12. 10.

Korycanská − K Ládví 14. 9.

Petra Bezruče − U Pískovny 21. 9.

Pod Vodárenskou věží − Společná 19. 9.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 26. 9.

Pekařova 3. 10.

Valčíkova − Na Truhlářce 10. 10.

Velká Skála − K Haltýři 12. 9.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky 

ul. Žernosecká − Ďáblická) 20. 9.

Davídkova (park. severně od garáží Stavegu) 27. 9.

V Zahradách − Na Sypkém 4. 10.

Braunerova − Konšelská 13. 9., 11. 10.

Nad Rokoskou (u školy) 4. 10.

Nad Popelářkou 13. 9., 11. 10.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181) 20. 9.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 27. 9.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 28. 9.

Drahorádova 5. 10.

Lindavská 14. 9., 12. 10.

U Pekařky (sloup VO č. 8) 21. 9.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány

již během dne, který předchází dni uvedenému 

v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána

po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny

budou následující den po dni, který je v harmono−

gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky

v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků

adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam

rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

najdete na www.praha8.cz.

Třicítek bude méně, sedmdesátek
se ale zatím nedočkáme
Diskuse o tom, jestli by na některých místech nemělo dojít k úpravě

maximální povolené rychlosti, se nevyhnuly ani Praze 8. Magistrát 

i radnice „osmičky“ v uplynulých týdnech vytipovávají, kde by mohla

jezdit auta rychleji, než dosud. „Ukazuje se, že především některá

omezení na 30 kilometrů za hodinu postupem času poněkud ztratila

opodstatnění. Už víme minimálně o 4 místech, kde platí třicítka a kde

by se přitom dalo jezdit padesátkou,“ řekl Osmičce šéf dopravní

komise Prahy 8 Luděk Hoznauer. Jednotlivá místa ještě prozkouma−

jí dopravní experti, ke změně maximální rychlosti by mělo dojít 

v průběhu září.

Naopak zklamáni zřejmě budou řidiči, kteří se těšili, že na hlavních sil−

nicích Prahy 8 bude rychlost zvýšena na sedmdesátku. „V tomto směru

jsme posuzovali především 3 ulice a ve všech případech jsme se rozhodli

ponechat současnou padesátku. V Čimické ulici by zvýšení rychlosti

určitě vadilo místním obyvatelům, navíc jsou tam semafory, které by stej−

ně neumožnily zvýšené rychlosti využít. Horňátecká ulice je poněkud

nepřehledná díky zeleni, mohlo by tam dojít k ohrožení chodců.

Nejnadějněji vypadala Střelničná ulice, nakonec jsme ale rychlost

nezvýšili ani tam, protože ve Střelničné jsou 3 nebo 4 školy a mohlo by tak

dojít k ohrožení dětí,“ dodává Luděk Hoznauer. −pan−, foto: M.Mařatka

Praha 8 se v posledních letech stává sídlem

stále většího počtu českých i nadnárodních

společností. „Osmička“ je dobrou adresou

například pro automobilky Ford a Fiat, 

cestovní kancelář Blue Style, Komerční po−

jišťovnu, společnosti Mediatel, Unilever,

Procter & Gamble, Pioneer a desítky dalších.

Většina z nich sídlí na Rohanském ostrově 

v nových administrativních komplexech Nil

House a Danube House.

Rohový Danube House je dnes obsazen z 92 pro−

cent, před rokem dokončený Nil House má volnou

jen čtvrtinu kancelářských prostor. Společnost

Europolis se proto rozhodla vybudovat třetí kom−

plex s názvem Amazon court. V příštích dvou

letech vznikne na rohu ulic Rohanské nábřeží 

a Zábranská jako součást projektu River city

Prague na Rohanském ostrově v Karlíně.

„Pojmenování našich kancelářských center mají

reflektovat lokalitu na břehu řeky. Při úvaze, jak

naše projekty nazývat, jsme chtěli zdůraznit jejich

mezinárodní pozadí a kvalitu. Proto jsme se

rozhodli pro názvy velkých a dobře známých

veletoků,“ vysvětlil netradiční názvy ředitel

Europolisu Petr Urbánek.

Karlín získá další luxusní administrativní kom−

plex a do Prahy 8 budou denně směřovat stovky

úředníků. Amazon court bude nabízet převážně

kancelářské prostory, které doplní restaurace,

kavárna a další podpůrné služby pro uživatele

budovy. Chybět nebude ani veřejně přístupné

podzemní parkoviště. Budova bude mít celkem 3

podzemní a 7 nadzemních podlaží.

Náklady na výstavbu Amazon court se odhadují

kolem jedné miliardy korun. „Vzhledem k tomu,

že není dokončeno výběrové řízení na dodavatele,

je ale těžké říct přesnou cenu,“ vysvětlil Osmičce

Petr Urbánek a dodal: „Stavební povolení jsme

získali v červenci, výkopové práce začnou během

několika týdnů a k přestřižení pásky, nebo spíše 

k nastěhování prvních nájemníků by mělo dojít

koncem roku 2008.“  

Výkopové práce ani těžká technika by okolí

příliš rušit neměly. Nejvíc rušivé práce budou

probíhat před nastěhováním prvních obyvatel do

sousedního bytového komplexu River Diamond.

„Navíc máme dobrou zkušenost z doby, kdy jsme

stavěli Nile House. Jeho výstavba probíhala při

plném provozu v sousedním komplexu Danube

House a jeho nájemníci žádné výrazné narušení

nevnímali,“ uzavřel ředitel společnosti Europolis

Petr Urbánek.                                              −roa−

V Karlíně vznikne administrativní komplex

Nová kancelářská budova na první pohled připomíná budovu bývalého Federálního shromáždění.
První nájemníci se do sedmipatrového komplexu Amazon court nastěhují na přelomu let 2008 a 2009.

Letecký pohled na Karlín a centrum Prahy. V popředí rozvojové území na Rohanském ostrově, kde
ke dvěma administrativním komplexům Danube a Nile House přibude během dvou let Amazon court.
Nejblíž je dokončovaný bytový komplex River Diamond. Směrem k Vltavě v příštích letech vyroste
hotel a budova Yukon rezidence − projekt určený pro dlouhodobější ubytování hotelového typu.
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Důležitá dopravní tepna spojující

Libeň s Holešovicemi se v příštím roce

dočká dlouho odkládané rekon−

strukce. Oprava Libeňského mostu

bude trvat přibližně rok a půl a stát

bude zhruba 1,5 miliardy korun.

„Současná podoba Libeňského mostu

je nevyhovující. Jeho celková rekon−

strukce zkulturní vzhled tohoto mostu

a navíc umožní prodloužení cyk−

lostezky mezi Prahou 7 a Prahou 8.

Výsledkem bude důstojné přecházení

pro lidi i průjezd pro tramvaje a pro

auta,“ řekl Osmičce k plánované

rekonstrukci Libeňského mostu

starosta Prahy 8 Josef Nosek.

Nová podoba Libeňského mostu se od

té současné příliš lišit nebude. Auta

budou mít na mostě k dispozici dva

pruhy každým směrem, uprostřed bu−

dou dvě koleje pro tramvaje − nově − na

zvýšeném tělese, komfortní široké

chodníky zůstanou zachovány a novin−

kou bude cyklostezka v obou směrech.

Překvapivý je proto fakt, že přes Vltavu

povede zcela nový Libeňský most, stá−

vající bude totiž zbourán: „Stávající

obloukový most bude opravdu zbourán

a na jeho místě vyroste moderní

Libeňský most ve vzhledu repliky toho

současného. Chceme zachovat his−

torický ráz a vzhled celého mostu,“

upřesnil ředitel TSK Luděk Dostál.

Technická správa komunikací bude

hlavním investorem nákladné rekon−

strukce. Její ředitel Osmičce prozradil, 

v jaké fázi je plánování oprav dnes:

„Momentálně projednáváme doku−

mentaci ke stavebnímu povolení.

Územní rozhodnutí máme vydané 

a předpokládáme, že bychom na podzim

měli mít vydané i stavební povolení.

Vlastní rekonstrukci chceme zahájit 

v průběhu roku 2007,“ dodal Dostál.

Opravě mostu zabránila v předchozích

měsících snaha památkářů prohlásit

Libeňský most za kulturní nebo tech−

nickou památku. „K tomu nakonec

nedošlo. Nicméně naší snahou bylo už

od začátku jednoznačné zachování his−

torického vzhledu mostu. Libeňský

most patří ke koloritu a charakteru

Prahy 8 a my na tom nechceme nic

měnit! Nicméně současný most už tech−

nicky nevyhovuje požadavkům doby,“

uzavřel ředitel TSK Dostál.

V průběhu opravy se nepočítá s vybu−

dováním provizorního přemostění Vlta−

vy. Několik měsíců příštího roku tak

mezi Libní a Holešovicemi nebudou

jezdit tramvaje ani auta. Objížďky

budou vedeny po Hlávkově mostě a po

Povltavské a mostu Barikádníků.

Celkové náklady TSK se budou pohy−

bovat kolem jedné miliardy, dalších 500

milionů investuje do celkové opravy

Libeňského mostu Dopravní podnik.

Rekonstrukce bude financována ze zdro−

jů hlavního města a částečně z fondů

Evropské unie. −roa−, foto: M. Mařatka

Libeňský most bude opraven

Dobrovolní hasiči se budou věnovat civilní ochraně
Jednotka dobrovolných hasičů Prahy 8, která funguje už tři roky,

změní své zaměření. Do budoucna se bude spíše věnovat civilní

ochraně. „V praxi se ukazuje, že v Praze při požárech dobrovolní

hasiči v podstatě jen vozí

vodu. Ne že by to bylo

nedůležité, ale přece jen

chceme dělat víc,“ řekl

Osmičce šéf jednotky Lu−

děk Hoznauer.

„Praha 8 je specifická, po

zkušenostech z povodní 

v roce 2002 musíme být

připraveni zasáhnout,“ dodává Hoznauer. I do budoucna bude fungovat družstvo

hasičů, které bude spolupracovat s profesionálním hasičským sborem, většina 

jednotky se ale přejmenuje na Jednotku civilní ochrany Městské části Praha 8.

„Budeme rozšiřovat družstvo záchranářů a zdravotníků, už nyní máme potápěče

a lezce. Jak se ukázalo při jarních povodních ve středních Čechách, jsme schopni

kdykoliv zasáhnout a pomoci, kde je třeba. Zaměřovat se přitom budeme na pomoc obyvatelům nejen v případě povodní, ale

i v případě výpadků elektřiny a samozřejmě i při požárech a po výbuších plynu,“ doplňuje Luděk Hoznauer. −pan−

Prioritou radnice Prahy 8 jsou investice
Vedení Prahy 8, které vznikne po volbách 20. − 21. října 2006, by se mělo zaměřit především na investice do obec−

ního majetku. Rozpočet na rok 2006, jehož celková výše je nyní 736 milionů Kč, počítá s výdaji na investice ve

výši 159 milionů Kč. Na investice jde tak cca 1/5 celkového rozpočtu. Mělo by být cílem nového vedení Prahy 8

tento podíl zvýšit v roce 2007 na nejméně 1/3.

Jde o výdaje, které mají dlouhodobý užitek pro občany naší městské části. Investice mají podstatný vliv na růst životní úrovně každého

z nás. Investiční prostředky se dají využít na rekonstrukci a výstavbu obecních nemovitostí včetně bytů, budování a rekonstrukci parků,

dětských a školních hřišť, kulturních center či dokončení výstavby bazénu Šutka apod.

Nárůstu investic je nutno docílit úsporami v ostatních oblastech rozpočtu. Vždyť rozsah schváleného rozpočtu v roce 2002 byl 438 

milionů Kč a výdaje na investice byly schváleny ve výši 188 milionů Kč. Právě obdobné struktury rozpočtu je potřebné opět docílit.

Radnice městské části musí také vyvinout úsilí k získání dalších finančních zdrojů pro investiční akce. Je nutné pokračovat v jednání 

s Magistrátem o navýšení prostředků, které jsou naší městské části přerozdělovány z daní vybraných městem. Dosavadní rozdělování

prostředků mezi městské části nezohledňuje dostatečně klíčové kritérium, jímž musí být počet obyvatel. Právě toto hledisko je nutné

prosadit jako rozhodující počínaje rokem 2007. Prostředky na investice v rozpočtu se tak můžou významně navýšit.

Dalším možným zdrojem jsou prostředky z fondů EU. Praha 8 si již dnes vede úspěšně v přípravě projektů na čerpání z těchto zdrojů.

V letech 2007 − 2013 bude mít Praha a její městské části přístup k ještě významnějším zdrojům z fondů EU, než jsou dosavadní 

4 miliardy Kč v letech 2004 − 2006. Je zde šance pokračovat v úspěšném získávání těchto zdrojů v řádech desítek milionů Kč ročně.

Další významnou skupinu investic představují projekty, které se mají nacházet či řešit situaci Prahy 8, ale naše městská část není jejich

investorem. Jedná se zejména o rychlou dostavbu severozápadní části Pražského okruhu, rekonstrukci pražské čistírny odpadních vod,

investice do alternativních paliv v MHD či výstavbu cyklostezek. Je nutné, aby vedení Prahy 8 vytvořilo trvalý tlak na představitele

Prahy, jednotlivých ministerstev a dalších institucí, za účelem maximálního urychlení těchto investic, které okamžitě zlepší kvalitu 

života na naší městské části. Při investicích připadá v úvahu i spolupráce se soukromými investory v modelu PPP či ve výjimečných

případech při zajištěné návratnosti získání úvěru od finanční instituce. Jsem přesvědčen, že důraz na podporu investic v naší městské části

se stane rozhodující prioritou městské části Praha 8. Svými hlasy v komunálních volbách o tom může rozhodnout každý z nás.                

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, předseda finančního výboru Městské části Praha 8  

Městská část Praha 8 
se sídlem orgánů Zenklova 35,
180 48  Praha 8 − Libeň 

v y h l a š u j e 
podle ust. § 281 a násl. zákona 
č.  513/1991  Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku −  návrh  uzavření kupní smlouvy o úplat−
ném převodu obecních nemovitostí svěřených do správy
Městské části Praha 8 − tzv. Libeňského podzámčí (schváleno
usnesením č. 0442/89.RMČ/2006. Rady Městské části Praha 8 ze
dne 16. srpna 2006)

Bližší informace na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska, popř. 
e−mailem:  petr.svoboda@p8.mepnet.cz.

Löwitův 
mlýn čp. 40. 

Zámecký pivovar 
čp. 2158. 

Zámecký pivovar čp. 2158.

Parkoviště P+R na Palmovce je na novém místě
Parkoviště P+R na Palmovce je na novém místě, a to v Sokolovské ulici, těsně za křižovatkou se Zenklovou. „Z původního

místa u autobusového nádraží jsme od majitele pozemku, Dopravního podniku, dostali výpověď. Proto jsme provoz

parkoviště P+R přesunuli na jiné místo,“ zdůraznil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Technické správy komunikací hl. města

Prahy. „Na místě starého parkoviště má totiž v budoucnu vyrůst nový polyfunkční objekt,“ dodal.

Dobrou zprávou pro motoristy je výrazné navýšení kapacity. „Na novém místě v jednu chvíli může parkovat téměř 180 automobilů,

což je o šedesát více než na původní ploše,“ upozornil Mrázek. V letošním roce vznikly na území hlavního města tři zcela nová

parkoviště typu P+R − u stanic metra Skalka a Depo Hostivař a v obchodním centru Chodov. V metropoli je nyní motoristům k dis−

pozici 16 parkovišť P+R s 2,5 tisíci parkovacích míst. Většina z nich je umístěna u stanic metra v okrajových částech metropole.

„Výstavba parkovišť typu P+R nekončí a město s ní počítá s ní i nadále. Například u budoucí konečné stanice metra C v Letňanech

vznikne velkokapacitní parkoviště pro několik stovek automobilů,“ sdělil Mrázek. Parkoviště P+R jsou zapojeny do systému Pražské

integrované dopravy. Poplatek za jejich využívání je deset korun za jeden den. Provozní doba je od čtyř hodin ráno do jedné hodiny

ranní následujícího dne. Aktuální informace o obsazenosti parkovišť P+R mohou motoristé nalézt na webové stránce www.tsk−

praha.cz.  Aktuální seznam parkovišť P+R: Skalka I a II, Zličín I. a II., Nové Butovice, Opatov, Ládví, Rajská zahrada, Černý Most

I. a II., Palmovka, Radotín, Nádraží Holešovice, Běchovice, Chodov a Depo Hostivař.                                                            −tm−
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Dokončení ze strany 1

Hovořil jste o majetku Prahy 8, v Karlíně ale stále

ještě zůstává několik neopravených soukromých

domů, snažíte se s tím něco dělat?

Naše pravomoci se v tomto směru stále limitně

blíží nule. Pokud ten objekt nepadá, pokud

neohrožuje zdraví obyvatel nebo kolemjdoucích, tak

nemůžeme majitele k ničemu donutit. Nepřímým

tlakem se nám ale přesto podařilo přimět velkou část

oněch černých ovcí k tomu, aby se o své objekty

přece jen postarali. Drtivá většina obyvatel se tak už

vrátila i do těchto domů. Ve dvou domech nám

situaci komplikují bezdomovci, kteří tam bydlí. Dá se

ale říci, že až na jeden případ v Křižíkově ulici se nám

daří komunikovat s majiteli a začíná to fungovat.

V Osmičce průběžně informujeme o stavbě pro−

tipovodňových zábran, můžete jako starosta Prahy

8 potvrdit, že už je v tomto směru vše hotovo a že 

v současné době je Praha 8 před povodněmi

podobnými těm z roku 2002 chráněna?

Protipovodňové bariéry už skutečně jsou dokonče−

ny, všechno je připraveno k použití. Pokud nedojde

k nějaké lidské chybě, tak už by se opravdu neměla

opakovat situace z roku 2002.

Karlín nesmí být 
oddělen od centra

Když se od povodní vrátíme zpátky k té úvodní

otázce, co kromě likvidace povodňových škod se 

z Vašeho pohledu v Praze 8 v těch posledních 4

letech povedlo a co se nepovedlo?

Pokud zůstaneme v Karlíně a Libni, tak se daří

urychlovat rozvoj Rohanského ostrova, probíhá

příprava stavby prodloužení Pobřežní ulice, což

usnadní dopravu v této části Prahy 8. V příštím

volebním období bychom se rádi postarali 

o Negrelliho viadukt, a to po dohodě se Správou

železničních cest, aby to byla kultivovaná brána do

Karlína a ne závora, jakou je v současné době. 

A když se vrátím k Rohanskému ostrovu, už nyní

tady stojí nové budovy, a to jak administrativní 

centra, tak i nové byty.

Zmínil jste se o úpravách Negrelliho viaduktu, jak

konkrétně ho chcete měnit?

V první etapě by pomohlo, kdyby ho alespoň

umyli, ale naše plány jsou samozřejmě zásadnější.

Chceme, aby například zmizela sběrna druhotných

surovin, která je těsně vedle Sokolovské ulice.

Obecně chceme otevřít ty uzavřené prostory mezi

pilíři, mohly by tam vzniknout kavárny, možná 

i malé nákupní centrum, chceme, aby to bylo prů−

chozí. Zkrátka chceme, aby zmizela současná čínská

zeď, která odděluje Karlín od centra Prahy, chceme,

aby okolí viaduktu začalo žít.

Počítáte stále i s projektem, že by vedle Negrelliho

viaduktu vyrostla lávka spojující Karlín a Ho−

lešovice?

To není záležitost, kterou by řešila Praha 8, to je

věc hlavního města, ale pokud vím, tyto plány stále

platí a lávka by měla v historicky krátké době

vyrůst.

Před rokem v rozhovoru pro Osmičku jste hovořil

o záměru prodloužit Pernerovu ulici, aby se tak 

i opticky propojil Karlín s centrem Prahy, posunul

se za ten uplynulý rok tento projekt dál?  

Stejně jako ostatní podobné projekty, je to skutečně

běh na dlouhou trať. Obnáší to vyjednávání s majiteli

pozemků, navíc musí jít o spolupráci s Prahou 1 

a s hlavním městem. Rozhodně na tomhle záměru

trváme, chceme, aby Pernerova přímo navazovala na

Opletalovu ulici. Bude to ale záležitost let − jestli 2, 4

nebo 6, to si teď netroufám odhadovat.

S tímto projektem souvisejí také úvahy o možném

zrušení autobusového nádraží na Florenci, uvažu−

jete o tom, že by toto autobusové nádraží zaniklo?

Osobně se musím přiznat, že nemám velkou

radost z toho, že je autobusové nádraží právě na

Florenci, tedy v centru města. Na druhou stranu ale

jde o soukromé pozemky, nádraží provozuje

soukromý subjekt a my tak nemáme šanci a ani

nechceme do jeho fungování zasahovat. Věříme, že

majitelé pozemků sami zváží, jestli je efektivní na

Florenci do budoucna provozovat autobusové

nádraží, nebo jestli by nestálo za to toto místo využít

jinak.

Na sídlištích vzniknou 
podzemní garáže

Velkým problémem Prahy 8 je doprava, především

obyvatelé severní terasy by mohli dlouze povídat 

o tom, jak komplikovaná je cesta ve špičce do cen−

tra Prahy...

V tomto volebním období se podařilo dokončit

metro do Kobylis a do Ládví, což považuji za velký

úspěch, pro řadu obyvatel Bohnic, Kobylis nebo

Ďáblic se tak urychlila cesta do centra. Máte ale

pravdu, že zůstávají velké problémy s automo−

bilovou dopravou. A v tomto směru existuje jediné

řešení − okruh kolem Prahy. To ale bohužel nezávisí

na nás. My neovlivníme například to, jak se podaří

vyřešit protesty obyvatel Suchdola, kteří nechtějí,

aby trasa okruhu vedla právě u nich. Přesto pevně

věřím, že dostavba okruhu je už opravdu otázkou let

a nikoliv desetiletí.

Kolony se v ranních špičkách tvoří také v Karlíně,

hlavně v Sokolovské ulici.

V tomto směru určitě pomůže prodloužení

Pobřežní ulice, ale faktem je, že situace v Karlíně 

a Libni je podstatně lepší. Přece jen tu existuje něko−

lik různých možností, kudy jet, zatímco při cestě ze

severní terasy se musíte dostat přes Most

Barikádníků, odkud stojí ve špičce kolony až 

k Bulovce.

Velkým problémem na sídlištích v Praze 8 je

parkování. Poraďte obyvatelům, kde mají svá

vozidla zaparkovat...

Parkování na sídlištích je opravdu velký problém.

V tomto volebním období jsme vybudovali nové

parkovací plochy, například v Bohnicích vzniklo

několik set nových parkovacích míst, ale vím, že je

to pořád málo. Tady ale neexistuje jednoduché

řešení. Kdybychom totiž pokračovali dál, tak

například v Bohnicích zmizí všechna zeleň a všude

bude jen asfaltová plocha a na ní budou stát auta. To

také nejde. Proto chceme zkusit postavit podzemní

parkoviště. Jde o velmi nákladný projekt, ale

chceme na něj získat dotace z Evropské unie.

Kde a kdy by tyto podzemní garáže měly být?

Počítáme s tím, že bychom tyto garáže postavili 

v Bohnicích, v Kobylisích a možná i v Ďáblicích.

Mělo by jít o menší garáže, které by využívali oby−

vatelé jejich blízkého okolí. Nějakou dobu to ale

potrvá. Získání dotací je záležitostí jednoho až dvou

let, samotná stavba potom bude trvat minimálně 

stejně dlouho. 

Byty se staví 
i rekonstruují

Pojďme od dopravy k bydlení. Praha 8 patří podle

statistik mezi obvody, kde roste nejvíc nových bytů. 

Je to pravda. Praha 8 nabízí poměrně velké rozvo−

jové území, a to nejen v oblasti Rohanského ostro−

va. Na druhou stranu existují oblasti, kde už nové

byty nechceme. Například v Bohnicích už nechce−

me, aby se nějak masivně stavělo, podle mého

názoru už teď je bohnické sídliště hodně hustě za−

stavěné. Na druhé straně jsou ale třeba Čimice nebo

Ďáblice, kde probíhá nová výstavba a může 

i v budoucnu dál pokračovat. Obecně mohu říci, že

bych chtěl preferovat rodinné domy a bytové domy

rozumných rozměrů, nechci nějaké velké mrako−

drapy. Dá se očekávat, že v Praze 8 vyrostou 

v příštích letech další tisíce bytů, například 

v Karlíně a v Libni je rozvojové území o velikosti 40

hektarů.

Budete stavět také nové obecní byty?

Tak to je spíš otázka pro nové zastupitelstvo. Já

osobně si umím představit, že bychom si odprode−

jem starého bytového fondu mohli vydělat na stavbu

nových menších startovacích bytů pro mladé rodiny

s dětmi. Ale jestli to tak bude, to musí rozhodnout až

nové zastupitelstvo.

V uplynulých letech jste museli investovat do oprav

domů v Karlíně a v Libni, nepřišly trochu zkrátka

byty na sídlištích?

Je pravda, že v tomto směru cítíme určitý dluh. 

V posledních 4 letech šla skutečně většina investic

do domů v Karlíně a v Libni, teď bychom to chtěli

vyvážit a investovat více i do Bohnic, Čimic, Ďáblic

a Kobylis. I v těch uplynulých letech jsme se ale

sídlištím v mezích možností věnovali. Ve všech

obecních domech jsme například provedli zateplení

a snažíme se o rekonstrukce jednotlivých domů. 

Evergreenem, který se nedaří vyřešit, je stavba

plaveckého stadionu na Šutce. Máme za sebou

další volební období, blýská se na lepší časy?

Plavecký stadion na Šutce je ve správě hlavního

města, ale my se i tak snažíme tu situaci vyřešit, je

to totiž velký dluh města vůči obyvatelům Prahy 8.

Je to ostuda, ale snad se už opravdu blíží řešení.

Jednáme o rozumné variantě, že by se nabídly

investorům pozemky pod rozestavěným stadionem

pro výstavbu nových bytů a za to že by investor

dostavěl plavecký areál. 

Obyvatelé Prahy 8 budou 
mít bezplatný internet

Radnici Prahy 8 je dlouhodobě vytýkána uza−

vřenost, podle kritiků málo komunikujete 

s občany...

Pokud jde o fungování Úřadu Městské části Praha

8, nechali jsme si udělat průzkumy, jak jsou oby−

vatelé spokojeni. A pravdou je, že u některých

odborů, například u stavebního, nám vyšla nespoko−

jenost. Určitě se budeme snažit situaci napravit. Na

druhou stranu je ale řada odborů, se kterými lidé

spokojeni jsou, sem patří například sociální odbor.

Pokud zůstanu na radnici i v příštích letech, mohu

zaručit, že přijdou změny. Dochází ke generační

výměně, do zastupitelstva kandiduje spousta nových

lidí. Opravdu chceme, aby byla radnice otevřenější.

Pomoci tomu mají například informační centra,

která chceme otevřít.

Kolik informačních center chystáte a kde mají být?

Chtěli bychom 3 nebo 4 informační centra,  jedno

z nich bude v Bohnicích, další v Karlíně. Chceme,

aby třeba člověk z Bohnic nemusel se vším jezdit až

do Libně do „bílého domu“. Chceme odstranit

situaci, kdy něco chcete, přijdete na úřad, tam si

vystojíte frontu a na jejím konci dostanete formulář,

který si odnesete domů a budete s ním muset na úřad

ještě jednou. Naše představa je, že se v infor−

mačních centrech dozvíte, co k danému řízení potře−

bujete, a zároveň rovnou dostanete příslušné for−

muláře a případně i další rady. Měl by tu být i jakýsi

informační kiosek.

Projekt informačních center ale není nový, proč se

ho zatím nepodařilo zrealizovat?

Je pravda, že to byla moje myšlenka už z dob před

povodněmi. Právě povodně to na 3 roky zabrzdily,

ale teď se k tomu vracíme. Hotovo by vše mělo být

za rok, maximálně za dva roky. Informační centra

ale nejsou jediným krokem ke zlepšení infor−

movanosti, možná ještě zásadnější bude možnost

bezplatného připojení na internet.

Hovoříte o bezplatném připojení na internet −

budete ho nabízet všem obyvatelům? A bude

možné prohlížet všechny stránky, nebo budou

zdarma třeba jenom informace o městské části?

Náš projekt bezplatného internetu je podobný

tomu, co funguje v Praze 5. Znamená to, že bude pro

všechny a bez omezení. Kdokoliv na území Prahy 8

se budete moci pomocí bezdrátového připojení, tedy

takzvaného wi−fi, připojit k síti a získat tak bezplat−

ný průchod do internetu. Obyvatelé tam najdou

jakýsi vstupní portál, kde budeme prezentovat 

některé důležité informace, ale uživatelé samozřej−

mě budou mít přístup i na jakékoliv jiné internetové

stránky.

Toto bezplatné internetové připojení bude fungo−

vat v celé Praze 8?

Bude to skoro na celém území, samozřejmě bude

záviset na síle signálu v konkrétním místě. Obecně

se dá říci, že bude pokryta celá Praha 8, ale to nez−

namená, že bude signál v každém bytě a na každém

centimetru území. Většina obyvatel rozhodně doma

signál mít bude a bude tak mít šanci bezplatného

internetového připojení přímo z domova.

A kdy bude bezplatný internet v Praze 8 spuštěn?

V současné době (konec srpna − poznámka

redakce) dolaďujeme poslední technické záležitosti,

aby vše mohlo začít fungovat v příběhu září, nej−

později začátkem října.          −pan−, foto: M. Mařatka

Starosta Josef Nosek bilancuje končící volební období
Okolí Negrelliho 
viaduktu 
brzy ožije.

Mobilní protipovodňové
zábrany ochrání 
Karlín i Libeň.

Důkaz dynamického 
rozvoje Karlína 
− Danube House. 

Protipovodňová stavba 
při ústí Rokytky je plně funkční 
a připravena k použití. 
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Jaké jsou možnosti pomoci seniorům

ze strany sociálního odboru?

Jedná se o zákonem vymezený rozsah

pomoci, která zahrnuje poradenství,

sociální služby a dávky sociální péče. 

Jak se dovíte, že starší občan potřebuje

pomoc pracovníků sociálního odboru? 

V zásadě jsme informováni třemi cesta−

mi. Prováděním depistáží, tedy návště−

vou po předchozí domluvě přímo 

v domácnosti občana. Druhou

cestou jsou podněty institucí

(občanská sdružení, zdra−

votnická zařízení, apod.) 

a třetí pak podněty občanů

(sousedů, blízkých osob,

apod.). 

A jakou cestou se infor−

mace o pomoci dostanou 

k potřebným? 

K tomu slouží již zmiňo−

vané depistáže. Jedná se 

o činnost sociálního pracov−

níka, která zahrnuje vyhledávání, kontak−

tování a dle domluvy i návštěvu občana

cílové skupiny. Cílovou skupinou jsou 

v tomto případě občané starší 75 let, které

v rámci primární prevence oslovujeme

dopisem. Písemně mu sdělujeme, na

kterého sociálního pracovníka se může 

v případě potřeby obrátit.  

Především senioři jsou neustále

varováni před podvodníky.  Jak poznat,

že jde o pravého sociálního pracovní−

ka?  

Je lépe mít případnou návštěvu předem

domluvenou. Občan tak zná jméno pra−

covníka, který ho navštíví.  

Jsou případy, kdy nelze předem

návštěvu hlásit. To může být rizikové.  

Jsou to případy sociálního šetření 

u dávek sociální péče, na které občan

uplatnil nárok. Šetřením se zjišťuje opod−

statněnost žádosti a tedy není možné se

předem na návštěvě domluvit. Šetření by

ztratilo výpovědní hodnotu. Občan však 

z návštěv na sociálním odboru zná svého

sociálního pracovníka a ví o jeho povin−

nosti provést šetření. Jinak je samozřej−

mostí, že se sociální pracovník prokáže

služebním průkazem. 

Obavy trvají a navštívený pracovníka

nevpustí… Jak postupujete dále? 

Je lépe, pokud si občan není jistý

zvonící osobou, do bytu nikoho 

nevpustit.  I za cenu, že se jedná o sociál−

ního pracovníka. Je možné si domluvit

náhradní termín návštěvy. Pracovníci

sociálního odboru mají pro takové jed−

nání pochopení. Ráda bych ještě jednou

zdůraznila, že v případě dávek sociální

péče nelze nic předem sjednávat. 

Co konkrétně můžete nabíd−

nout v případě potřeby? 

Jak již bylo řečeno, jedná se

o dávky sociální péče, které

lze přiznat v případě splnění

zákonem daných podmínek.

A dále se jedná o služby

sociální péče. Naše inter−

vence je v oblasti služeb

směrována k poradenské čin−

nosti, diagnostice sociální

situace a následnému hledání

řešení za pomoci sdružení, zdravot−

nických a sociálních institucí, atd.  Dále

se jedná: o zprostředkování žádosti do

ústavu sociální péče, sociálně právní

poradenství (ne v rozsáhlých a vleklých

právních sporech, či právní zastupování),

zprostředkování pečovatelské služby, při−

jímání žádostí a rozhodování ve věci

nároku na mimořádné výhody (známé

jako průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P),

rozhodování o zvláštním příjemci dávek

(v případě, že občan není schopen přijí−

mat sám svá peněžitá plnění).

Kdy má občan na dávku sociální péče

nárok? 

Cílem dávky je nezbytné zajištění

občana v případě nouze nebo mimořádně

obtížné životní situace s následkem

finančních problémů. Tyto dávky jsou

vázané na sociální potřebnost a zákon

stanovuje podmínky pro jejich přiznání.  

Můžete podmínky konkretizovat? 

Například nutnost uplatnit dávky státní

sociální podpory (u seniorů se jedná 

o příspěvek na bydlení). Dále nutnost

uplatnit zákonný nárok ve formě

výživného od dětí nebo rozvedeného

manžela, dále nízký nebo žádný příjem,

absence majetku, cenností a další. 

Některé dávky jsou vázané na zdravot−

ní stav občana (ne věk). Jsou to dávky

sociální péče, které kompenzují zdravotní

stav občana − jedná se o poskytnutí

nejrůznějších příspěvků (na provoz

motorového vozidla, zvýšené životní

náklady, kompenzační pomůcky až po

příspěvky na úpravu bytu, nákup automo−

bilu, atd.). Vyjmenované dávky se

seniorů týkají ve značné šíři. Nárok na

dávku v tomto případě posuzuje dle 

předložených lékařských nálezů lékař

posudkové služby a na základě jeho

posouzení vydá sociální odbor rozhod−

nutí o přiznání či nepřiznání příslušné

dávky.  

Jak zvládnout péči o nemocného člena

rodiny? 

Tato otázka trápí mnoho rodin. V drtivé

většině případů se jedná o seniory.

Rodina řeší těžké dilema zda zůstat 

v domácnosti a o člena pečovat. Proto

existuje příspěvek při péči o osobu blíz−

kou ve výši 5 400 Kč. Jeho pobírání je

možné při splnění zákonem stanovených

podmínek: péče musí být dlouhodobá,

osobní, řádná celodenní. Jedna z dalších

důležitých podmínek je, že zdravotní stav

člověka, o kterého je pečováno, musí

odpovídat minimálně převážné bezmoc−

nosti, v případě občanů starších osmde−

sáti let částečné bezmocnosti. To, zda

zdravotní stav odpovídá požadovanému

stupni bezmocnosti, je na posouzení

lékaře posudkové služby. Stejně jako 

u všech výše zmiňovaných dávek se

nárok posuzuje individuálně. Nelze

paušálně říci, kdo má nárok nebo nemá.

Doporučuji, aby občané, kteří tento prob−

lém potřebují řešit, navštívili sociální

odbor. Příslušný pracovník jim pomůže

najít cestu.  

Vámi popisovaná situace se však

vztahuje na případy, kdy se lze 

v domácích podmínkách o člena

rodiny postarat. Ne vždy je to možné. 

Často se setkáváme s občany, kteří

sami  nemohou o svého blízkého pečovat.

Důvodem je nevyhovující domácí

prostředí, v němž péči nelze zvládnout.

Dalším důvodem jsou také existenční

problémy. Zde je třeba hledat jinou formu

pomoci. Pokud péči nelze zvládnout

pomocí pečovatelské služby v domácím

prostředí, pak nastupuje možnost umístě−

ní v některém z ústavů sociální péče či

ošetřovatelském zařízení. Vzhledem 

k dlouhým čekacím dobám v ústavech

sociální péče, poskytujeme rodinám

informace i o ústavech mimo Prahu. 

Ráda bych podotkla, že díky pochopení

vedení radnice MČ Praha 8, se podaří

mnoho případů vyřešit přímo v osmé

městské části kvalitní pečovatelskou

službou, umístěním v Domech s pečova−

telskou službou, v Domě sociálních

služeb a v sociálně ošetřovatelském

zařízení.   

Umístění do podobných zařízení je

mnohdy vnímáno jako nesplnění

povinnosti vůči stárnoucím rodičům 

a zbavení se zodpovědnosti. Věřím, že

drtivá většina rodin, která řeší Vámi

popisované dilema, je nařčena

neprávem. 

Ze své praxe vím, že bohužel ne vše 

a vždy lze zvládnout. Může se stát, že

stav člena rodiny − seniora se zhorší nato−

lik, že zkrátka v běžném domácím

prostředí nelze péči zvládat bez pomoci

dalších profesionálů. V tuto chvíli je

opravdu vhodnější zajistit dostupnou

lékařskou a sesterskou péči. Praxe říká,

že převážná většina rodin k tomuto kroku

přistupuje opravdu až ve chvíli, kdy jiné

řešení není. I tak je to velmi těžké rozhod−

nutí. Lze snad dodat jen tolik, že 

v krajních případech je opravdu vhodnější

péče institucionální, a to zcela z pragma−

tického důvodu − již zmiňované dostup−

nosti profesionální zdravotnické péče. 

V žádném případě nelze brát umístění

seniora jako újmu. V současné době je

péče na velmi dobré úrovni a opět z praxe

vím, že většinou jsou v ústavech  senioři

velmi spokojeni. Naopak! Jsou mezi

vrstevníky, mají si s kým přes den

popovídat, netrpí pocitem samoty, účast−

ní se řady aktivit. 

Vzkážete prosím něco pečujícím ro−

dinám?

Že se svými problémy nejsou samy.

Objeví−li se jen pochybnosti, pracovníci

sociálního odboru se jim pokusí pomoci.

Přeji hodně sil všem, kteří péči o své

blízké zajišťují, ať již s pomocí institucí či

doma.

Je sociální práce v péči o seniory psy−

chicky náročná?

Záleží na okolnostech. Pokud má senior

rodinné příslušníky, kteří s námi

spolupracují a pomáhají v řešení, nejsou

problémy a práce nevyčerpá. Problém

nadchází tam, kde senior péči potřebuje,

sám není schopen si ji zajistit a navíc

odmítá jakoukoli pomoc v důsledku

sníženého náhledu na situaci. Tato si−

tuace, a není vzácná, klade na sociálního

pracovníka vysoké nároky. Často je

nutná spolupráce například s ošetřujícím

lékařem. Bohužel bez souhlasu občana,

nemůžeme nic dělat. Přidává se přání

okolí, například sousedů, kteří žádají

nápravu. To jsou právě ty nejnáročnější

okamžiky v práci sociálního pracovníka.

Psychická náročnost spočívá v tom, že se

snažíme člověka „přesvědčit“, aby na

nabízenou péči přistoupil. Naši prvotní

snahou je klienta udržet v domácím

prostředí. Samozřejmě pokud si to přeje.

Je třeba, aby přijal, alespoň pomoc pečo−

vatelské služby. 

Vaše práce musí být bohatá na

příběhy, a to i pozitivní. Můžete

čtenářům jeden popovídat? 

Jako mladá sociální pracovnice jsem

sama chodila po terénu a navštěvovala

seniory. Tehdy osmdesátileté a starší.

Návštěv bylo mnoho. Čas jsem se snažila

ušetřit jak se dalo. Rychle jsem proto

vybíhala do schodů a než přišel dotyčný

otevřít popadla jsem dech. Jednou jsem si

zase tímto způsobem „nadbíhala“ čas, ale

než jsem se stačila vydýchat, otevřely se

dveře. Okamžitě po zazvonění mi přišla

otevřít velmi čilá drobná paní, chvíli mě

pozorovala a pak povídá: „Nic si z toho

slečinko nedělejte, já když jdu pro uhlí 

a ten den mám línou,  vezmu si dva

kyblíky najednou, abych nemusela

dvakrát a taky se zadýchám.“  A pak že se

stáří měří věkem!                               −vl−
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Sociální odbor radnice Prahy 8 pomáhá seniorům
Na říjen připadá Mezinárodní den seniorů, proto i pokra−
čování rozhovoru s Janou Janků, vedoucí sociálního odboru,
bude věnováno problematice starších občanů. 

Senioři mají svůj mezinárodní den
Datum 1. října je v kalendáři významných dnů věnováno

Mezinárodnímu dni seniorů. Díky rezoluci Valného shromáždění

OSN se slaví již od roku 1991. Za zařazením seniorského svátku

vedle jiných neméně významných a mezinárodních reprezentantů

(například na 20. října připadá Den stromů, velmi známý je záři−

jový Den evropského dědictví a další) je třeba vidět hlubší souvis−

losti. Jeho smyslem je rozpoutání diskuse na dané téma. 

Stáří je součástí života, proč mu věnovat zvláštní péči? Protože mo−

derní společnost přináší ve spojitosti se stářím a stárnutím řadu otazníků, nad kterými celosvě−

tově bezradně krčíme rameny. Osamělost ve starším věku, izolace ve velkém městě, psy−

chické i fyzické násilí, neuspokojení vyšších lidských potřeb − smysluplnosti a seberealizace.

Moderní společnost, tedy my všichni − stát, obec, odborníci, rodina, sousedé i přátelé, a také

osmá městská část, jsme schopni přispívat svým dílem k odstraňování nejen vyjmenovaného. 

Oddělení kultury Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 8 se podle možností věnuje široké

veřejnosti, senioři pak patří mezi často oslovovanou cílovou skupinu. Smyslem vol−

nočasové nabídky je aktivizovat danou skupinu a inspirovat ji k dalším krokům. S ohle−

dem na Mezinárodní den seniorů přinášíme speciální nabídku, které samozřejmě mohou

využít i ostatní. 

Pro velký úspěch tanečních odpolední přinášíme novinku − Ples seniorů, který se koná pod

záštitou Starosty MČ Praha 8, Josefa Noska. Ples seniorů Vás roztančí 3. října, v Kulturním

domě Krakov v Praze 8 − Bohnicích. K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela

Strahovanka. Chybět nebude tombola a taneční vystoupení skupiny „Tančící babičky“ pod

vedením profesorky Radechovské. 

Milovníky deskových her, a nejen věkem pokročilé, zveme na druhou novinkovou akci

„Umíte hrát scrabble?“. Desková hra je výborným prostředkem k utužování duševního

zdraví. Scrabble je navíc hra velmi rozšířená a hrát ji může každý bez ohledu na věk. Zkušení

herní lektoři Vás seznámí s pravidly, ale zváni jsou i ti, kteří již pravidla ovládají. Díky

zkušenosti lektorů s výukou starších se nikdo nemusí obávat. Hrát se bude v přízemí

Kulturního domu Krakov, 12. a 17. října. Podle zájmu je možné lekce nabídnout i v dalších

termínech. Nutností je telefonická rezervace místa. Vstup je bezplatný. 

Další milé pozvání je na slavnostní ukončení přednáškového cyklu Setkání třetího věku,

které se letos koná naposledy. Termín je mimořádně páteční, a to 13. října od 15.00 hodin.

Hostem senátorky Palečkové bude starosta Josef Nosek a také zajímavá osobnost z domácí

umělecké scény. 

Poslední pozvánka je na Výtvarnou dílnu, která se bude konat 26. října opět v KD Krakov.

O té však více v říjnovém čísle Osmičky. 

Všichni jste srdečně zváni.                    Mgr. Vladimíra Ludková, vedoucí oddělení kultury 
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LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
(LSPP) PRAHA 8
ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2

AKTUALIZACE  TELEFONNÍCH  ČÍSEL
OD 1. ŘÍJNA 2006

LSPP pro dospělé: 283 842 222, 283 842 223, 266 083 301.
LSPP pro děti a dorost: 283 842 224, 266 082 673.
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První zmínka o Čimickém rybníku pochází z roku

1890. V té době byl rybník průtočný s rozlohou

povodí 1,6 km2 a nacházel se v horní části Čimic−

kého údolí. V šedesátých letech 20. století, po zahá−

jení rozvoje Čimic, byl rybník vyčištěn a upraven po

obou stranách hráze a současně byl na vtoku do ryb−

níka postaven nový usazovací objekt, jako opatření

proti jeho rychlému zanášení. Při výstavbě kana−

lizace v Čimicích došlo k masivnímu zatrubňování

původních odvodňovacích příkopů, čímž se výrazně

snížila možnost vody zasáknout zpět do půdy 

a podzemních vod. V rozmezí let 1977 až 1983 zde

byla společně s dalšími inženýrskými sítěmi vybu−

dována hlavní kanalizační stoka F, která vede v těsné

blízkosti rybníka (cca 1m pod úrovní dna). Z důvodů

stavebních prací byl rybník asi na šest let vypuštěn 

a po ukončení výstavby se ho již nikdy nepodařilo

napustit. 

Projekt na celkovou revitalizaci rybníka byl zpra−

cován v letech 2003 − 2005 a v dubnu 2005 byla stav−

ba zahájena. Veškeré staré nefunkční objekty byly

odstraněny, stejně jako původní opevnění hráze. 

V místě starého přelivu bylo postaveno nové stavid−

lo (požerák) a návodní strana hráze byla utěsněna 

a opevněna kamennou dlažbou. Dále pak byly

upraveny břehy a rybník byl odbahněn.

Velmi důležitým krokem bylo utěsnění okolí

kanalizační stoky vedoucí podél rybníka, která

odváděla veškerou podzemní vodu mimo rybník.

Ihned po zatěsnění začala hladina vody v rybníce

stoupat a měsíc po provedených opatření dosáhla

voda své původní hladiny. Povedlo se tak zachránit

jeden z pražských rybníků, a to včetně potůčku, který

z rybníka vytéká do Čimického údolí. 

Problémem však stále zůstává kvalita přitékající

vody, která obsahuje zvýšené množství dusíku a fos−

foru, což v letních měsících způsobuje nadměrný

výskyt řas. 

Investorem rekonstrukce je Hlavní město Praha −

Odbor ochrany prostředí. Stavbu prováděla organi−

zace Lesy hl. m. Prahy. Projekt byl spolufinancován

Evropskou unií v rámci programu JPD2.

Rekonstrukce Čimického rybníka je součástí projek−

tu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“, v rámci

kterého se od roku 2002 podařilo opravit již 8

pražských rybníků.

Přírodní zajímavosti 
Čimického rybníka

Čimický rybník je významnou přírodní lokalitou,

a to nejen v Čimicích, ale i v celé Praze. Při rekon−

strukci bylo dno rybníka upraveno tak, aby rybník

plnil nejen funkci krajinotvornou a estetickou, ale

také ekologickou. Mělké části s porostem rákosu

obecného, orobince úzkolistého a zblochanu vod−

ního byly na levém břehu ponechány, protože 

jsou nezbytné pro rozmnožování obojživelníků 

a hnízdění vodních ptáků. Pro ptáky je důležitým

útočištěm také malý ostrůvek se skupinou vrb 

u nátoku. 

Významným obyvatelem rybníka je slípka

zelenonohá, která zde pravidelně hnízdí a vyvádí

mláďata. Bezpečně ji poznáme podle červeného čela

a zobáku a zelených nohou s dlouhými prsty. 

V Čimickém rybníce se také vyskytuje na území

Prahy velmi vzácný měkkýš − terčovník vroubený.

Významný je i výskyt severoamerického druhu

kružníka, který se v současnosti šíří na celém území

ČR. V rybníce můžeme také zahlédnout skokana

zeleného, skokana hnědého, ropuchu obecnou, ale 

i užovku obojkovou.

Do budoucna rybník nebude sloužit k chovu ryb

ani k rybolovu. Cílem je vytvořit v této přírodní

lokalitě vhodné podmínky pro rozvoj vzácných vod−

ních živočichů a rostlin. 

Přírodní památka 
Čimické údolí

Nedaleko rybníka se v mělkém údolí Čimického

potoka nachází přírodní památka Čimické údolí. 

V těchto místech na povrch vystupují skalky, tvořené

pevnými břidlicemi předprvohorního stáří. Ty byly

později, ve čtvrtohorách, překryty štěrkopískovými

usazeninami, které sem přinesla Vltava a které byly

později opět erodovány vodou. Jejich zbytky lze na

území najít dodnes.

Údolí bylo člověkem osídleno už v době kamenné

a postupně bylo využíváno převážně zemědělsky.

Úrodnější části území s hlubšími půdami jako pole,

zatímco svahy, skalní výchozy a údolní niva jako

pastviny. Jižní svahy území byly v pozdější době

přeměněny na sady a nejvýchodnější skalka byla na

začátku dvacátého století využívána jako lom.

Odtěžený kámen byl použit mimo jiné i na stavbu

silnice spojující Chabry s Čimicemi.

Na skalách a stepích se postupem času vyvinula

teplomilná společenstva rostlin, která byla udržová−

na zemědělskou činností člověka a pastvou. 

V mělkých půdách kolem skal roste řada vzácných

rostlin jako je křivatec český, koniklec luční český či

bělozářka liliovitá. Skály jsou také na několika

místech porostlé vřesem. Také se zde vyskytuje řada

chráněných živočichů, a to zejména hmyzu. V Či−

mickém údolí bývají častými hosty ropucha obecná 

a skokan hnědý, hnízdí zde také řada druhů ptáků.

Výchozy skal jsou uměle udržovány ve stavu

bezlesí, jinde můžeme nalézt lesíky s dubem zimním

a javorem klenem. Velká část území však byla 

v minulosti zalesněna smrkem a zejména nepůvod−

ním trnovníkem akátem.          −jp−, foto: J. Karnecki

Toulky Prahou 8 ČIMICKÝ RYBNÍK
Odbor ochrany prostředí MHMP
společně s organizací Lesy hl. m. Prahy
žádají občany MČ Praha 8 o pomoc při
vyhledávání historických fotografií Či−
mického rybníku a jeho okolí. 

Čimický rybník je zařazen do projektu
„Obnova a revitalizace pražských nádrží“,
jehož cílem je nejen obnovit pražské rybníky
a zlepšit životní prostředí v Praze, ale také
zdokumentovat historii pražského ryb−
níkářství. Pokud máte jakékoli staré foto−
grafie, či jiné zajímavé informace o Čimic−
kém rybníku a jste ochotni nám poskytnout
jejich kopie, kontaktujte nás prosím telefo−
nicky na čísle: 272 08 18 26 nebo e−mailem:
prusova@lesy−praha.cz. Děkujeme.

Před rekonstrukcí.

Po rekonstrukci.

S DDM Praha 8 se budeme toulat nejen Českou republikou
Ke všeobecnému lidskému rozhledu patří kromě jiného znalost nejen cizích krajů,
ale především vlastního prostředí. O netečnosti české populace k historii svého
národa a krajiny hovoří různé ankety, v nichž tázaní nedovedou zařadit někdy ani
pohoří do Čech nebo Moravy. Dům dětí a mládeže v Praze 8 − Kobylisích chce
umožnit Pražanům podívat se za hranice hlavního města, a proto na školní rok
2006 − 2007 vyhlašuje program s názvem − Touláme se nejen Českou republikou.

Cílem programu je poznávání více i méně známých míst ČR, okrajově také
zahraničí. Prostředkem budou jednodenní výlety a vícedenní pobyty do oblastí, kde
nám předkové zanechali svědectví o tehdejším životě. Po cestách si budeme také
všímat zajímavostí současnosti a někdy výlet spojíme s rukodělnými pracemi nebo
turistickým pochodem.

Program bude obsahovat nejméně deset nabídek, na každý měsíc jednu. Podle
zájmu bude program operativně doplňován. Program je určen veřejnosti bez
omezení věku. Počty účastníků:
1) při jednodenním výletu pro skupinu nejméně 15 osob, max. do výše kapacity
autobusu.
2) při dvou a vícedenním zájezdu dle ubytovací kapacity, min. pro 15 osob.
Jestliže se nepřihlásí dostatečný počet účastníků, bude akce zrušena.
Cena:  Poplatek bude stanoven na každou akci individuálně. 

První nabídky z programu Touláme se nejen ČR
Dům dětí a mládeže v Praze 8 Kobylisích v rámci programu Touláme se
nejen Českou republikou zve na:

23. 9. − dálkový pochod Osmičkové šlápoty (ve spolupráci s oddělením kultu−
ry MČ Praha 8). Start účastníků: mezi 8.00 a 9.00 hod. od budovy DDM v Krynické
ul, v Bohnicích. S sebou je možné vzít psa na vodítku. Maximální délka trasy: 8 888
m vede okolím Troje a Bohnic. Informace: Jiřina Hlobilová, tel.: 284 68 10 50.

28. 9. − 1. 10. − víkendový pobyt − Krkonoše − Petrova bouda. Výlet je určen
pro zájemce od 8 let, kteří se nebojí chůze v délce okolo 15 km. Kromě turistiky se
vykoupeme v aquaparku ve Špindlerově Mlýně a možná pojedeme na Černou
horu. V ceně 500 Kč za osobu je zahrnuto: doprava, ubytování, strava − plná
penze, vstupné do aquaparku. Informace: Jana Vargová, tel.: 608 06 05 78.

7. 10. − jednodenní výlet do ZOO a dinosauřího parku v Plzni. Cena: 120 Kč
(doprava, vstupné). Informace: Jiří Marek, tel.: 233 55 37 90.

14. 10. − jednodenní výlet vlakem na zámek Kačina. Cena: 90 Kč (doprava,
vstupné). Informace: Jana Vargová, tel.: 608 06 05 78.

Víkendové semináře budou patřit dospělým
Taneční aktivita jako odpočinek se zabydlila v sále DDM v Krynické ul. 
v Bohnicích. V novém školním roce jsme proto připravili sérii pohybových ví−
kendů pro dospělé. První se uskuteční 24. 9. od 15.00 do 18.00 hod. na téma:
Latinskoamerické tance − salsa a merengue bachanta s lektorem Ondřejem
Hníkem. Cena: 120 Kč na jeden kurs, 1 000 Kč na cyklus 10 seminářů. Více
informací: Miluše Haklová, tel.: 233 55 37 90.

Které kroužky otevíráte v novém škol−

ním roce?

Snažíme se nabídnout zájemcům různé

obory tak, aby každý měl možnost najít

si ten svůj. Otevíráme: sportovní,

taneční, hudební, turistické, divadelní,

dramatické, výtvarné, keramické, herní,

počítačové, digitální fotografii, šachy,

elektro, letecké a železniční modeláře,

přírodovědné, pro předškolní děti a mno−

ho dalších.

Proč se musí na technické kroužky

chodit do Krynické ulice?

Členové našich kroužků se

scházejí ve třech lokalitách: 

v Přemyšlenské ul. v Kobylisích,

v Krynické ul. v Bohnicích 

a v tělocvičnách základních škol.

Každá budova je zařízena pro konkrétní

činnost − tím se myslí vybavení heren, 

v nichž se nachází zázemí včetně

vybavení. Technické kroužky mají své

pomůcky v Krynické ul., proto se

scházejí tam. Někdy se potýkáme 

s nedostatkem místa a využívat jednu

místnost pro jeden kroužek v týdnu by

pro nás byl velký luxus a plýtvání 

prostorem.

Všude se mluví o zdražování. Jak to

bude letos s cenami kroužků?

Jedním z našich cílů, který jsme si

vytyčili ve školním vzdělávacím progra−

mu, je nezvyšovat cenu v kroužcích. 

A tak tomu bude i v novém školním roce

− zůstáváme na stejné úrovni jako vloni. 

Za které kroužky se zaplatí nejvíce?

Cena za členství v kroužku se odvíjí

především podle finanční náročnosti

pomůcek. Nejnižší částka, 400 Kč za

pololetí, se platí v těch kroužcích, kde se

během roku nepotřebují nákladné

pomůcky, například v turistickém.

Zjednodušeně řečeno, čím více mate−

riálu musíme kupovat, tím vyšší cenu

člen zaplatí. Tradičně k nejdražším

kroužkům patří keramika, floorball, soft−

bal.

Má člen kroužku při akcích nějaké

slevy?

Při jednorázových akcích, kde se

vybírá vstupné, mají členové našich

kroužků zpravidla až poloviční slevy.

Slevy nemají účastníci táborů, kde se

musí zaplatit doprava, ubytování a stra−

va.

Otevřete letos nějaké nové kroužky?

V novém školním roce otevíráme nově

například městský L.A.R.P., což je hraná

fantastika v městském prostředí, myto−

logii a mystiku, digitální fotografii,

přípravu ke studiu na střední škole s výt−

varným zaměřením, počítačové kroužky

zaměřené na grafické zpracování letáků

a několik nových tanečních kroužků. 

Zaslechli jsme, že neotevřete kroužky

pro předškolní děti.

Informátor nemluvil pravdu. Zájem 

o předškolní aktivity vloni tak vzrostl, že

jsme ve 2. pololetí otevřeli nový

kroužek. V budově v Krynické ul. je

vybudována herna právě k těmto

účelům. Tu jsme v letních měsících

přemístili z poschodí do přízemí,

vymalovali a vybavili novým nábytkem.

Herna je propojena s malým tanečním

sálem, který budou rodiče a děti využívat

nejen během kroužku, ale i při nára−

zových návštěvách. Pro rodiče 

a předškolní děti totiž u nás funguje klub

Pohoda, kam mohou zájemci chodit

podle chuti. 

Vloni jste začali pořádat jednodenní

zájezdy. Budete pokračovat?

Byli jsme překvapeni zájmem z řad

veřejnosti různého věku. Proto i letos

nabídneme výlety do různých míst.

Připravili jsme program Touláme se

nejen Českou republikou s jedním

výletem v každém školním měsíci.

Navíc budeme pořádat dle zájmu další

zájezdy včetně dvou až čtyřdenních ví−

kendových pobytů v době prázdnin.   −jv−

Na vaše dotazy odpovídají pracovníci Domu dětí
a mládeže v Kobylisích a v Bohnicích
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Kynologickou poradnu a zajímavou

výstavu najdete nově v Útulku pro

opuštěná zvířata v Troji.

Historicky první výstava v trojském

útulku je určena pro širokou veřejnost 

a to nejen z Prahy 8. „Zároveň jsme tu

zahájili zkušební provoz bezplatné

Kynologické poradny Městské policie,“

řekl při vernisáži výstavy náměstek

primátora Rudolf Blažek a dodal: „Dobu

výstavy jsme nevybrali náhodně. Kaž−

dým rokem totiž konec prázdnin zna−

mená zvýšení počtu bezprizorních psů 

a koček.“ Podle Blažka jde o první krok 

k záměru vytvořit z trojského útulku

osvětové a vzdělávací centrum, ve

kterém by mohli zájemci, v souvislosti 

s péčí o psy, i trávit volný čas. „Pražané

dnes mají možnost se v útulku dozvědět,

co všechno péče o zvíře obsahuje. Není to

jenom radost, ale také starost a povin−

nost,“ dodal náměstek Blažek.

Do psího útulku v Troji zavítá měsíčně

kolem dvou tisíc návštěvníků a mnozí 

z nich si odtud odvážejí domů nového

čtyřnohého kamaráda. Nová expozice

umístěná v administrativní části areálu

mapuje vznik a vývoj útulku až po

současnost, včetně fotografií z ničivé

povodně v roce 2002. Cílem výstavy je

oslovit veřejnost, seznámit Pražany 

s provozními podmínkami útulku a při−

blížit osudy opuštěných a týraných psů 

i koček. „V neposlední řadě výstava

může zájemcům pomoci se správným

výběrem z nabídky psů a koček,“ řekl

patron útulku Rudolf Blažek.

V samostatné budově v těsné blízkosti

útulku začala před pár dny sloužit

Kynologická poradna Městské policie.

Zkušený kynolog z útvaru psovodů tu

poskytne bezplatné využití výcvikové

školy jak v teoretické rovině, tak i v prak−

tické části, při základní výchově psa.

„Získané informace o výchově psa, jeho

výcviku a ovládání na veřejnosti usnadní

vzájemné soužití se psy,“ uvedl ředitel

strážníků Vladimír Kotrouš a dodal:

„Zcela jistě to ocení i ostatní obyvatelé

Prahy, kteří se právě psů obávají“.

Pro návštěvníky útulku a kynologické

poradny je připravena informační

brožura s řadou metodických, odbor−

ných pokynů a rad z oblasti kynologie.

Další možností, jak získat informace, je

návštěva internetových stránek Městské

policie www.mppraha.cz. Prostřed−

nictvím e−mailu se můžete se svými

dotazy obrátit na kynologa na adrese:

psi.poradna@mppraha.cz .    

−roa−

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?

1534/2006evidenční číslo

kříženec plemeno

pes, >10 letpopis

černá bílá náprsenka, zanedbanásrst

střednívelikost

20. 8. 2006, P − 8, Bohnicenalezen

hnědý, kožený obojekcharakteristika

Chcete mě?

1535/2006evidenční číslo

kříženecplemeno

fena, 1,5 rokupopis

bílá černé znaky, krátká srst

střednívelikost

20. 8. 2006, P − 8, Sokolovská 67nalezen

plastový košík, látkové vodítkocharakteristika

1540/2006evidenční číslo

kříženecplemeno

pes, 10 měsícůpopis

černá se znaky, krátkásrst

větší velikost

20. 8. 2006, P − 9, Letňany − Kbelskánalezen

−charakteristika

1528/2006evidenční číslo

kříženec plemeno

pespopis

krémová s bílým, krátká srst

štěně velikost

19. 8. 2006, P − 8, Kobylisynalezen

−charakteristika
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Útulek v Troji nabízí nové služby

V roce 1926 vyšlo mezi několika dospělými

cvičenci kobyliského Sokola najevo, že mají

společnou zálibu − šachy. To dalo podnět 

k ustavení samostatného šachového klubu 

v Kobylisích. Podle dochované pamětní knihy se

ustavující schůze konala 1.září 1926 v restauraci

U Topolů a prvním předsedou se stal Jaroslav

Štěpánek. 

Do Ústřední jednoty českých šachistů klub vstoupil

v roce 1929. V počátcích klub těžce bojoval o svoji

existenci, tvořilo ho okolo 20 členů, měl finanční

problémy a slabé sportovní výsledky. Výkonnost

členů klubu se začala značně zlepšovat ve

čtyřicátých letech pod vedením předsedy Emila

Škvora, který kladl důraz na pravidelné tréninky,

které se konaly dvakrát týdně v restauraci U Topolů.

V roce 1950 přešel klub podle nařízení do TJ Admira

Kobylisy a schůzky se konaly v Agitačním středisku

Národní fronty vedle Střelničné ulice.

Velký rozvoj klubu nastal pod vedením předsedy

Ph.Dr. Milana Kuny, Dr.Sc v sedmdesátých 

a osmdesátých letech, kdy byla zahájena výstavba

sídlišť Ďáblice, Kobylisy a Bohnice. Počet členů

vzrostl na 60 a družstvo A se v pražském přeboru

probojovalo do I. třídy a posléze až do přeborové

skupiny (divize I). Jádro družstva tvořili: KM

Zdeněk Skyva a silní hráči I. výkonnostní třídy JUDr.

Josef Neděla, ing. Václav Pfeifer, ing. Karel Turek 

a Miloš Hedánek, který současně vedl tréninky dětí 

a mládeže. Nejlepší z mladých odchovanců klubu

(Pavel Kopta, Petr Pištík, David Dlouhý, David

Zeman, Robert Peňažka, Rostislav Táborský...) se

zařazovali do oddílových družstev včetně družstva

A. Na počátku devadesátých let se TJ Admira

Kobylisy přihlásila k sokolským idejím, název byl

změněn na TJ Sokol Kobylisy. Šachový oddíl zůstal

členem jednoty i nadále, prožíval však kritické

období, snížil se zájem členů o hru a klub navíc

ztratil tradiční hrací místnost ve Střelničné ulici.

Situaci vyřešil nový předseda Miloš Hedánek, který

zajistil novou místnost v sokolovně TJ a podnítil

zájem členstva o šachy. Vedení a trénink mládeže

převzal ing. Pavel Kopta. Družstvo mládeže se od

roku 1991 účastnilo české ligy mladšího dorostu 

a v letech 1997 − 2004 extraligy dorostu. Postup

vybojovalo družstvo ve složení: Matyáš Novák, Filip

Rozsypal, Matěj Görner, Jan Paulovič, Miroslav

Hekrdla, Jan Dušek, Alena Kubíková, Michal Dušek

a  Petr Šimek Největším úspěchem bylo obsazení 

3. místa v extralize v roce 2002, družstvo hrálo ve

složení Erendžen Mikuev (host), Petr Šimek, Jakub

Routner, Alena Kubíková, Petr Kostroun, Jiří Čihák

a Martin Málek. Mezi jednotlivci se nejvíce

prosadili: Tomáš Paulovič: 1. místo na mistrovství

Čech H14 (1992), Alena Kubíková: řada výborných

umístění a několikanásobná reprezentace na ME 

a MS (1. místo na mistrovství ČR D10, 1997 a 1998,

12. místo na mistrovství světa D10, 1998, 1. místo na

mistrovství Čech H12, 1999, 1. místo na mistrovství

ČR D20, 2003, 1. místo na mistrovství žen 2005),

Matěj Hoffmann: 3. místo na mistrovství ČR H16

(1998), reprezentoval ČR na mistrovství Evropy,

Filip Rozsypal: 2. místo na mistrovství Čech H16

(1998), Petr Šimek: 2. místo namistrovství Čech H16

(2000), Joel Jančařík: 1. místo na mistrovství Čech

H12 (2004). Nejlepší z mladých hráčů postupně

zvýšili výkonnost družstev dospělých a v roce 2001

se splnil velký oddílový sen, družstvo A zvítězilo 

v přeboru Prahy a postoupilo do II. ligy. Základ

družstva tvořili: Přemysl Bělaška, Borek Bernard

(hosté), Matěj Hoffmann, Pavel Kopta, Martin

Paulovič, Jan Dvořák, Jiří Janda, Zdeněk Kout a Petr

Adámek (host). Pod vedením kapitána Karla Turka

družstvo mělo družstvo v letech 2002 a 2004 na

dosah postup do I. ligy, ale skončilo vždy na 2. místě.

V současnosti oddíl pokračuje ve výchově mladých

nadějí, podařilo se založit kroužky na některých

školách a DDM v Praze 8. Jako trenéři v posledních

letech působili: Pavel Kopta, Petr Pištík, Pavel

Stejskal, Jan Grus, Matyáš Novák, Matěj Hoffmann,

Matěj Görner, Jakub Routner a Jonáš Zýka. Šachový

oddíl pořádá řadu soutěží pro své členy i hosty 

z jiných oddílů i pro neregistrované hráče. Velkou

oblibu v poslední době získal seriál turnajů 

v aktivním šachu Rapid a seriály turnajů Sudý pátek

pro mládeže a večerní bleskové turnaje. Aktuality je

možné nalézt na webových stránkách www.vol−

ny.cz/sachy.kobylisy a www.muj−web.cz/sport/sa−

chy.kobylisy). 

− pk−, −mh−

Najdeme příští mistry?
Když se nějaký pražský sportovní klub chystá oslavit 80. výročí své exis−

tence, v jejímž průběhu se prosadil do nejpřednějších soutěží svého oboru,

leckterého občana to možná zaujme, ale příliš nepřekvapí. Velkých klubů 

s bohatými tradicemi je zde přece poměrně dost. 

Další informace, že dotyčný oddíl pořádá na své vlastní náklady také pravidel−

né turnaje žákovských družstev pro školy v místní pražské části, nebo že jeho

nejmladší členové − dívky i chlapci − se ve svých věkových skupinách umisťují

na předních místech přeborů republiky, dokreslují jen prvotní občanovu před−

stavu, že jde opravdu o některou prestižní organizaci z odvětví současného

sportovního showbyznysu. V tomto dojmu se ještě více utvrdí, dozví−li se navíc

třeba i to, že teprve osmiletému členu tohoto oddílu se loni též naskytla ojedinělá

příležitost uplatnit poznatky ze své dosavadní klubové průpravy i v utkání 

s dospělým exmistrem světa. Dotyčný občan se však může při konfrontaci své

představy se skutečností dočkat nejednoho překvapení. Předně v tom, že nejde

o žádný mocný klub v lukrativním odvětví, přitahujícím trvalý zájem veřejno−

sti a štědré sponzory, nýbrž o vcelku málo známý a nevelký oddíl se skromný−

mi prostředky, který si však dokázal najít svou cestu, jak přetvářet a znásobovat

své možnosti do nadprůměrných výkonů. Posuďme jen některé další metody 

a výsledky:

• trvalá péče o sportovní vývoj a správné chápání zásad fair play v kroužcích pro

6 − 15leté juniory ve třech školách a dvou Domovech dětí a mládeže pod

odborným dozorem trenérů, které svého času týž oddíl sám vychoval.

• každoroční letní soustředění pokročilejších mladých hráčů, kteří mají možnost

absolvovat − rovněž pod odborným vedením − desetidenní tréninkovou  přípravu

v příjemném prostředí krkonošské chaty.

• pořádáním pravidelných turnajů v intervalu 14 dnů ve vlastní klubovně. Tyto

oblíbené soutěže jsou otevřeny pro všechny zájemce ve věku do 15 let a o jejich

popularitě svědčí jak vysoká účast, tak i samotný počet již 50 uskutečněných

akcí.  

Pracovníci klubu se vždycky mnohem víc a raději starali o své mladé svěřence,

než aby pěstovali vlastní publicitu. Na tomto místě se však sluší uvést i jméno:

hovoříme o šachovém oddílu Sokola Kobylisy. 

Lze říci, že právě takováto činnost, bez ohledu na rozsah působení, pomáhá

svým způsobem rehabilitovat i samotné dnešní pojímání sportu. Ten v jiných

bohatých odvětvích v poslední době bohužel smutně proslul spíš různými

korupčními aférami, leckdy i za účasti rozhodčích a funkcionářů s pochybnou

morálkou. Ve zmíněných Kobylisích však naopak existuje příklad, že máme

naštěstí ještě také kluby a oddíly, v jejichž prostředí mohou mladí lidé 

plně vnímat sport z jeho přece jen ušlechtilejší stránky. Znamená to, že i když

sport  je  sice také prostředkem a specifickou formou uplatnění určitých zájmů,

schopností, zdatností a úsilí, sportem zůstává jedině za podmínky, že způsob

takového uplatnění je vždy poctivý, morálně čistý a duch soutěžení proto jed−

noznačně zdravý. V dobrých klubech je to samozřejmostí. Stejně samozřejmé je

i to, že jejich vedoucí a trenéři jsou zde pro mladé a nově příchozí členy spíš

staršími kamarády, kteří se jim dokáží věnovat nezištně a s plným nasazením. 

V dnešním běžném životě to není rozhodně málo.    

A že v daném případě jde zrovna o šachy? Z hlediska základních

výchovných principů není konkrétní odvětví samozřejmě nijak rozhodující.

Mnozí zajisté dávají spíš přednost pěstování fyzické vyspělosti na hřištích 

a tělocvičnách. Avšak i dnešní řady těch, kdož rádi pravidelně či občas

zasednou ke svým čtyřiašedesáti polím a promění je ve své oblíbené závodní

nebo rekreační kolbiště, jsou docela početné. Je jich hodně nepochybně 

i proto, že právě u šachu se mohou scházet jeho příznivci od svého nejútlej−

šího do nejstaršího věku. Zeptáte−li se jich, co pro ně šach znamená, dostanete

pravděpodobně několik různých odpovědí: Je to zábava. Společenská záleži−

tost. Kousek umění. Ověřování schopnosti tvůrčího myšlení. Ale mezi

odpověďmi rozhodně nechybí, že je to právě také i sport − někdy dokonce

především sport, v tomto případě jeho duševní forma. Sport, který sice

nerozvíjí svaly, zato však zejména paměť, fantazii, přesnost, vůli. Variace

jsou skoro nevyčerpatelné a nebylo ani přílišnou nadsázkou, když básník lord

Byron si kdysi povzdechl, že „na šachovou hru je lidský život příliš krátký“.

Zaujetí pravého šachového srdce ale možná nejlépe, i když nejjednodušeji,

vyjádřil velmistr Tal: „Šachy jsou pro každého tím, co v nich on sám hledá“. Je

docela dobře možné, že pořád zůstává mnoho mladých lidí mezi 6 − 15 lety, kteří

také dosud hledají, a to kde a jak si šachy dobře zahrát. Anebo se ještě něčemu

novému v šachu naučit a později na tomto poli třeba i vyniknout. Anebo najít

dobré sportovní a společenské prostředí, partnery, soupeře, instruktory a mezi

nimi třeba i nové bližší přátele. Anebo všechno tohle dohromady. Kobyliský

šachový oddíl naopak hledá a uvítá ve svých řadách všechny další takové

zájemce o tuto hru. 

Titulní otázka, kolik klub vychová příštích mistrů, jednoznačnou odpověď

samozřejmě nemá. Dosavadní historie, tradice, praxe a zkušenosti z práce 

s šachovou mládeží v kobyliském oddíle ale dávají dobrý příslib, že zde ani 

v budoucnu nepoleví dosavadní úsilí o co nejlepší výsledky budoucích zdatných

a čestně bojujících sportovců.    

Všichni zájemci se mohou přihlásit kdykoli u vedoucího mládeže šachového

oddílu ing. Pavla Kopty, Pomořanská 483, 182 00 Praha 8, tel. 233 55 00 60,

604 14 63 85.                                                                                             −mk−
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Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. čer−

vence 2006 zveřejněném dne 21. července 2006 ve

Sbírce zákonů č. 369/2006, částka 116 byly 

vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR − voleb−

ní obvod č. 23, do Zastupitelstva hlavního města

Prahy a do Zastupitelstva Městské části Praha 8 

a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 20. října 2006
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 21. října 2006
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

+

případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu

ČR se bude konat:

pátek 27. října 2006
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 28. října 2006
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Volby do Senátu
Parlamentu ČR

Volební obvod č. 23 / Sídlo: Praha 8
Zahrnuje území městských částí Praha 8, Praha −

Březiněves, Praha − Ďáblice, Praha − Dolní Chabry,

Praha − Čakovice.

Volby do Zastupitelstva 
Městské části Praha 8.
Území Městské části Praha 8

Počet volených členů zastupitelstva: 45.

Počet volebních obvodů: 3.

Stálý seznam voličů, 
dodatek stálého seznamu voličů 
Voličský průkaz
Úřad Městské části Praha 8, občansko−správní

odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní

občany ČR, kteří mají trvalý pobyt na území

Městské části Praha 8. Každý volič si může osob−

ně v úředních hodinách na tomto odboru ověřit,

zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro

voliče, státní občany členských států Evropské

unie, kteří mají trvalý pobyt na území Městské

části Praha 8, a to pouze pro účely voleb komunál−

ních. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na

základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání této

žádosti končí 18. 10. 2006 v 16.00 hodin.

Při komunálních volbách (tzn. volby do ZMČ

Praha 8 a ZHMP) nelze volit na voličský průkaz,

tudíž volba může být provedena pouze ve voleb−

ním okrsku určeném podle místa trvalého pobytu

voliče.

Při volbách do Senátu lze volit na voličský

průkaz, ale pouze ve volebním okrsku na území

volebního obvodu č. 23.

Vydávání voličského průkazu
Volič může požádat o vydání voličského průkazu

ode dne vyhlášení voleb (21. 7. 2006), a to písem−

ným podáním opatřeným ověřeným podpisem

voliče*), doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem

voleb (13. 10. 2006) tomu, kdo vede stálý seznam

voličů, nebo osobně do okamžiku uzavření 

(18. 10. 2006 do 16.00 hod.) stálého seznamu voličů.

Úřad Městské části Praha 8 voličský průkaz

nejdříve 15 dnů (5. 10. 2006) přede dnem voleb

předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže

plnou mocí s ověřeným podpisem voliče*) žáda−

jícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči

zašle.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, v platném znění, je toto

ověření osvobozeno od správního poplatku.

Voličský průkaz pro případné 2. kolo voleb do

Senátu lze vydat ještě i od 23. 10. 2006 do 25. 10.

2006. Poslední den této lhůty však pouze do 16.00

hodin.

Kontaktní místo 
pro vydávání voličských průkazů
Úřad Městské části Praha 8 − občansko−správní

odbor, Praha 8 − Libeň, U Meteoru 6 („bílý dům“),

1. patro, kanc. č. 131, tel.: 222 80 55 55, referentky

Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová.

Na základě shora uvedeného existují prakticky tyto

možnosti ve třech obdobích: 

1) Již od 21. 7. 2006 do 13. 10. 2006 lze podat

písemným podáním žádost o vydání voličského

průkazu a tento průkaz bude voliči zaslán na jím

uvedenou adresu.

2) Již od 21. 7. 2006 do 4. 10. 2006 lze podat osob−

ně žádost o vydání voličského průkazu, ale tento

průkaz bude předán nebo zaslán až v období od 5.

10. 2006 do 18. 10. 2006.

Úřední hodiny pro toto období: 

Po + St: 8.00 − 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod.

(+ popř. jiný termín lze dohodnout telefonicky)

3) Podat žádost o vydání voličského průkazu až 

v období od 5. 10. 2006 do 18. 10. 2006 a tento

průkaz bude žadateli rovnou předán.

Úřední hodiny pro toto období: 

Po + St: 8.00 − 12.00 hod., 13.00 − 18.00 hod.*)

Út + Čt: 9.00 − 12.00 hod., 14.00 − 15.00 hod.

(+ popř. jiný termín lze dohodnout telefonicky)

*) Ve středu 18. 10. 2006 pouze do 16.00 hod. 

(§ 97a zák. č. 247/1995 Sb., v platném znění).
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NABÍDKA
Máte−li zájem při volbách pracovat na
území Městské části Praha 8 jako člen
okrskové volební komise, jste státním
občanem ČR nebo občanem členského
státu EU s trvalým pobytem na území
ČR a je Vám alespoň 18 let, kontaktujte
občansko−správní odbor Úřadu Městské
části Praha 8 na tel. č. 222 80 55 55
nebo písemně či osobně na adrese 
U Meteoru 6 („bílý dům“), Praha 8 − Libeň,
1. patro, kanc. č. 131, s uvedením svého
jména, příjmení, data narození, trvalého
pobytu a kontaktního telefonu.

Odměna člena komise činí 1 200 Kč
(u předsedy komise 1 500 Kč ) a strav−
né cca 140 Kč.

V případě konání druhého kola voleb do
Senátu se uvedená částka zvyšuje 
o 200 Kč.

Informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky, 
do Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ Praha 8) 
a do Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP)

Basket Slovanka − nábor hráček
Basket Slovanka hledá nové hráčky ročníků 1995 a 1996/7

pro doplnění družstev minižaček. Dívky by měly být dobře

pohybově nadané nebo na svůj věk hodně vysoké.

Basket Slovanka je jediným dívčím basketbalovým klubem 

v Praze 8. Klub dlouhodobě pracuje s mládeží na velmi profe−

sionální úrovni, což dokazují jeho výsledky. Od roku 1991 získal

8 titulů Mistra ČR v mládežnických kategoriích a další medailové

úspěchy. Klub je držitelem statutu Centra talentované mládeže, hraje žákovské ligy a obě extraligy

dorostenek. Odchovankyně již několik let  hrají i v nejvyšší soutěži žen. V současné době je v klubu

devět juniorských reprezentantek a dalších perspektivních hráček v několika žákovských 

a minižákovských družstvech. 

Tréninky probíhají  na ZŠ Na Slovance, vždy v pondělí a středu. Pro dívky ročníku 1996 jsou tréninky

od 16.00 hodin a pro dívky ročníku 1997 od 17.30 hodin. Podrobné informace najdete na www.basket−

slovanka.cz nebo přímo u trenéra pana Touška na telefonu 604  23 92 96.   −pz−

AIKIDO
Aktivity: Aikido dospělí a děti, aerobik, moderní tance 

a funky, historický šerm, capoeira, kick box, thay box.

Nábor do všech aktivit se koná od začátku září. Velká

exhibice pro veřejnost

(aikido, capoeira, thay

box, historický šerm...),

20. září 2006 od 19.00

hod. (vstup volný). Poslední novinky (fotky z Japonska květen

2006). www.aikidokarlin.cz.

Kontakt: Ondřej Malina, tel.: 777 88 16 66, Aikido −

Křižíkova 48, Praha 8, 186 00, www.aikidokarlin.cz, e−mail:

webmaster@aikidokarlin.cz.                                            −om−

Základní umělecká škola Praha 8,
Taussigova 1150, tel.: 286 587 747, 286 587 985.
Příležitost pro vás a vaše děti tvořivě 
a smysluplně využít volný čas!!!
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ na školní rok 2006 − 2007
se koná všechna pondělí a úterý v září od 15.00 do 18.00 hodin.
Přijímáme děti předškolního a školního věku, mládež i dospělé do
hudebního, výtvarného, literárně dramatického a tanečního oboru
Máte−li zájem o muzikál, přijďte se zapsat 12. září od 17.00 do
19.00 hodin. Zájemci o výtvarný obor se mohou hlásit od pondělí do
pátku a zároveň se seznámit v prostorách školy s výtvarnými prace−
mi žáků. Další informace na www.taussigova.cz.                       −tr−

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

Významné 
jubileum oslavili:

SRPEN
Stanislav John
Věra Zikmundová
Růžena Zachová 

Manželé Helena a Ing. Zdeněk Budinkovi
oslavili ve zdraví 23. srpna 2006 úžas−
ných 65 let společného života. Za celou
rodinu děkuje a přeje další společná léta
dcera Zdenka. 

Významné jubileum slaví:

ZÁŘÍ
Karel Pokorný
Václav Knot
Ing. Oldřich Rychtář
Jiřina Vodová
Charlota Jurmanová
PhDr. Ivan Kaspar
Margot Fränkelová
Julie Grossová

Karel a Marie Ficzovi
slaví 1. září 2006
55 let společného života.

JUBILEA
Nově narozené děti:

ČERVEN
Mourková Lucie
Kozlíková Barbora
Hánová Barbora 

ČERVENEC
Pavelková Dominika
Rendl Jiří
Jelenová Leontýna
Zeizingerová Klára
Kostelníková Hana
Lebeda Jan
Hamhalter Filip
Prudil Vojtěch
Fišerová Zuzana
Keddamová Salma

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

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

Základní škola Zenklova 52,
Praha 8

pořádá tyto kurzy pro veřejnost: PC (zák−
lady, dig. foto, internet), Jazyky (anglic.,
franc., španěl.) Cvičení pro ženy (body sty−
ling). Informace: www.zs−zenklova.cz, Tel.:
266 31 79 35.

09_ZAR_06.qxd  31.8.2006  16:31  StrÆnka 8



ZÁŘÍ

pondělí, 11. 9. − neděle, 17. 9.

Salon výtvarníků

krátkodobá výstava výtvarné tvorby domácích uměl−

ců, v 17.00 hod. zahájí vernisáž Josef Nosek,

Starosta MČ Praha 8, velký sál KD Ládví,

Burešova 1661/2, Praha 8, denně 10.00 − 18.00 hod.

úterý, 12. 9. 

Zámecký koncert

mimořádně v úterý, 19. 9.

Setkání třetího věku

pod záštitou RNDr. Aleny Palečkové, senátorky

deváté setkání oblíbeného přednáškového cyklu,

hostem pracovníci z oddělení prevence MP hl. m.

Prahy, téma: Bezpečné stáří, 15.00 až 17.00, „bílý

dům“, vstup zdarma.

úterý, 19. 9.

Diashow − Papua Nová Guinea

cestopisná projekce

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8 − Bohnice,

v 19.00 hodin, vstup zdarma.

středa, 20. 9. 

Slavnostní otevření Školní naučné stezky

v Thomayerových sadech

Josefem Noskem, Starostou MČ Praha 8 

a Dominikou Dobrylovskou, autorkou stezky,

9.00 hod. slovo na úvod, 9.15 až 11.15 hod.

soutěže přihlášených družstev žáků základních

škol a následné vyhlášení vítězů (vědomostní

soutěž na téma „Školní naučná stezka“, více

informací v zadání na této straně).

středa, 20. 9. − 30. 11.

Krajina jako domov

výstava ve spolupráci s Historickým ústavem AV

ČR Praha, 1. patro Libeňského zámku, podrobnos−

ti v samostatné pozvánce.

čtvrtek, 21. 9. − pondělí, 16. 10.

Nekázanka

výstava Českého klubu fotografů amatérů.

sobota, 23. 9.

Osmičkové šlápoty 

pořádá DDM Praha 8 ve spolupráci s oddělením

kultury. Na trase dlouhé 8888 m nebo její části vás

může doprovázet i čtyřnohý kamarád, za účast

drobný dárek, informace: 284 68 02 30 nebo 283

09 04 22. 

úterý, 26. 9.

Taneční pro dříve narozené

po prázdninách opět se Žižkovankou, velký sál KD

Krakov, 15.00 až 18.00 hod., vstup 30 Kč.

středa, 27. 9.

Výtvarná dílna pro dříve narozené

od září se nově koná v KD Krakov, „magnetky 

a kolíčky“, nutná telefonická rezervace, vstup

zdarma, od 14.00 do 17.00 hod.

ŘÍJEN

úterý, 3. 10.

Ples seniorů pod záštitou Starosty MČ Praha 8,

Josefa Noska, k poslechu hraje kapela Straho−

vanka, předtančení  Taneční kroužek seniorek pod

vedením profesorky Radechovské, tombola, vstup

40 Kč, od 15.00 do 18.00 hod.

Vítání občánků

9., 10. a 16. 10., informace v samostatném článku.

čtvrtek, 12. 10. a úterý, 17. 10.

Umíte hrát scrabble?

Odpoledne nejen pro starší, 15.00 až 17.00 hodin.

KD Krakov, Praha 8 − Bohnice, výuka pravidel

populární deskové hry pro každý věk, pravidly 

a hrou Vás provedou zkušení lektoři. Hry k dis−

pozici na místě. Nutná telefonická rezervace.

Vstup volný.

mimořádně v pátek 13. 10.

Slavnostní zakončení Setkání třetího věku za

účasti senátorky Aleny Palečkové,  Starosty Jo−

sefa Noska a dalších zajímavých hostů, „bílý

dům“, 15.00 až 17.00 hod., vstup zdarma. 

úterý, 17. 10. 

Vyhlášení foto−literární soutěže Příběh stromu,

konané pod záštitou Starosty MČ Praha 8, Josefa

Noska, „bílý dům“, výstava potrvá do 31. 12. 

čtvrtek, 26. 10.

Výtvarná dílna pro věkem pokročilé, 14.00 až

17.00 hodin, v KD Krakov.

Kontakty na oddělení kultury: Vladimíra

Ludková, vedoucí odd. kultury, 222 80 86 23, 

a dále 283 09 04 25, 283 09 04 22 a 283 09 04 30.

Městská část Praha 8
Vás srdečně zve
na prohlídku památek zpřístupněných 
v rámci celoevropské akce

Dny evropského dědictví
Synagoga na Palmovce
Libeň, ul. Ludmilina
9. září 2006
13.00 − 19.00 hod.

Libeňský zámek
Libeň, Zenklova 35
16. září 2006
14.00 − 18.00 hod.

Kostel sv. Vojtěcha
Libeň, stanice tram. Stejskalova
16. září 2006
10.00 − 17.00 hod.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Karlín, Karlínské náměstí
16. září 2006
10.00 − 19.00 hod.

Kobyliská střelnice
Kobylisy, mezi ulicemi 
Žernosecká x Čumpelíkova
16. září 2006
14.00 − 18.00 hod.

Ve všech zpřístupněných objektech je pro
návštěvníky připravena informační sklá−
dačka o dané památce. Libeňským
zámkem a Kobyliskou střelnicí bude
provázet profesionální průvodce.

VSTUP VOLNÝ

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

Kalendář akcí
ZÁŘÍ − ŘÍJEN 2006

14. 9. 
Desáté z cyklu provázení.
Japonská zahrada. 

14. 9. 
Jedenácté z cyklu provázení.
Trvalky . 

16. 9. − 17. 9. 
Vinobraní v BZ.

19. 9. − 1. 10. 
Výstava prací studentů.
„Arabský svět“.

23. 9. − 24. 9.
Víkend českých a moravských vín.

26. 9. − 13. 10. 
Výstava Achimenes a Streptokarpus.

28., 29., 30. 9. a 1. 10. 
Večerní procházka Trojou.
(organizuje ZOO).

30. 9. − 1. 10. 
Arabské dny.  

1. 10. 
Mezinárodní den seniorů.

7., 14., 21. a  28. 10. 
Sobotní programy pro seniory. 

19. 10. 
Dvanácté z cyklu provázení.
Jehličiny. 

21. 10.
Den stromů. 

28. 10. 
Den Severní Ameriky (se ZOO).

31. 10. 
Halloween.

Botanická zahrada hl. města Prahy je
otevřena celoročně. Venkovní expozice
otevřeny denně (do září 9.00 − 19.00
hodin), skleník Fata Morgana z důvodu
pravidelné údržby každé pondělí (pokud
není uvedeno jinak) uzavřen. Více na
www.botanicka.cz.

Úřad Městské části Praha 8
oddělení kultury

SOUTĚŽNÍ TEST 
PRO VŠECHNY

Školní naučná stezka
U příležitosti otevření Školní naučné stezky v Thomayerových sadech jsme pro

Vás připravili jednoduchý vědomostní test. Nápovědu hledejte v Tho−

mayerových sadech.

1. Ve kterém roce byla Libeň povýšena na město?

2. Jak zní starší zeměpisné označení říčky Rokytky, které se objevuje 

v písemných pramenech?

3. Vyjmenuj alespoň tři účely, kterým v minulosti 

sloužil Libeňský zámek.

4. Kolik druhů ryb se v současné době vyskytuje v pražském vodním prostředí? 

5. Je „slepýš křehký“ had? 

6. Jak lze označit druh rostlin či živočichů, který se 

přizpůsobil životu v blízkosti člověka ?

7. Co a kde vybudoval Eduard Štorch na území dnešní Prahy 8?

8. K čemu slouží listy rostlin z čeledi tučnolistých?

9. Jaké dřeviny převládají v Thomayerových sadech?

10. Jmenuj dva ptačí predátory, kteří způsobují pokles

drobného ptactva. 

Odpovědi zasílejte do 15. října 2006, písemně na adresu: Odbor školství a kultury

ÚMČ Praha 8, oddělení kultury, Těšínská 600, Praha 8 − Bohnice, nebo elektronicky

na adresu: zuzana.laznova@p8.mepnet.cz. Na obálce dopisu nebo v předmětu elek−

tronické zprávy uveďte heslo „stezka“. Dvacet vylosovaných získá knižní odměnu.

Jména výherců přineseme v listopadovém čísle Osmičky. Do losování budou

zařazeni pouze ti, kteří správně odpoví na všech deset otázek. Nezapomeňte prosím

na kontaktní adresu. −vl−

?

Srdečně zveme nejen sportovní fanoušky na
„Benefiční fotbalové utkání"

AMFORA
X 

podnikatelé a občané MČ Praha 8 
neděle 15. října 2006, od 14.00 hodin.

Výtěžek bude věnován FN Na Bulovce.
Bohatý doprovodný program (střelba, žonglování, slalom, hudba).

V týmu Amfory uvidíte: Pavla Poulíčka, Jana Čenského, Leška Semelku, Romana Skamene,
Stanislava Hložka a další. Čestný výkop Jitka Zelenková a Antonín Panenka.

Podrobné informace v příštím čísle Osmičky.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

Vás zve na výstavu
Českého klubu fotografů amatérů

NEKÁZANKA
21. 9. − 16. 10. 2006

Výstava fotografií se koná ve foyer budovy
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“).

Otevřeno: PO a ST 8.00 − 18.00 hodin.
ÚT a ČT 8.00 − 15.30 hodin.

PÁ 8.00 − 15.00 hodin.

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Praze 8

pořádá

v úterý 3. října 2006 od 14.00 hodin,
v Domově důchodců v Praze 8 

− Bohnicích, Na Hranicích 674/18.

DEN SPCCH 2006
Na programu je přednáška 
ředitelky OÚSS PhDr. M. Holé,
vystoupí herečka Květa Fialová
a budou promítány filmy 
z rekondicí a přátelských setkání.

VSTUP VOLNÝ!

STRANA 9ZÁŘÍ 2006

Vinice sv. Kláry.
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DDěěttsskkýý  kklluubb  OOssmmííkk
KD KRAKOV, TĚŠÍNSKÁ 600
181 00 PRAHA 8 BOHNICE

MMAAMMIINNKKYY,,  TTAATTÍÍNNKKOOVVÉÉ,,      
BBAABBIIČČKKYY  AA  DDĚĚDDEEČČKKOOVVÉÉ

MMÁÁTTEE  ZZÁÁJJEEMM  AA  CCHHUUŤŤ  SSEE  
AAKKTTIIVVNNĚĚ  ZZAAPPOOJJIITT  DDOO  
PPRROOGGRRAAMMUU    NNAAŠŠEEHHOO  
MMAATTEEŘŘSSKKÉÉHHOO  CCEENNTTRRAA??  

VVOOLLEEJJTTEE  660022  228822  557777
TĚŠÍME SE NA VÁS

Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8

Nabízí ke krátkodobým             
pronájmům od 1. září 2006 
v objektu KD KRAKOV nově 
zrekonstruované sály:

BALETNÍ SÁL
Sál o rozloze 150 m2, vybaven 
parketami, zrcadly, technické
vybavení a nové šatny k dispozici.

MALÝ CVIČEBNÍ SÁL
Sál o rozloze 38 m2, vybaven měkkou fitness kryti−
nou, zrcadly, technické vybavení a nové šatny k dis−
pozici.

Veškeré informace na tel.: 724 34 29 22, 283 09
04 33, e−mail: marketa.paulusova@p8.mepnet.cz,
www.kdkrakov.cz

KD KRAKOV OŽIL NOVÝM
CENTREM VOLNÉHO ČASU
Od září 2006 bylo otevřeno v KD Krakov Centrum volného času

Osmička. V nově zrekonstruovaném baletním sále a malém

cvičebním sále začínají probíhat pohybové

kurzy pro děti a mládež a hodiny cvičení

podle posledních módních trendů pro

širokou vrstvu obyvatelstva.  

Pro děti i dospělé se v druhé polovině září

otevírají kurzy: jógy, orientálního tance, stepu, hip hopu, moderního

tance, bojových umění, pilates, pilates body ball, zdravotní cvičení

na balonech, cvičení rodičů s dětmi, taneční a pohybová výchova pro

děti od 3 let. Součástí centra je Dětský klub Osmík, který vznikl

především pro malé děti a maminky na mateřské dovolené. Od

pondělí do pátku v dopoledních hodinách od 9.00 do 14.00 hod. zde

bude fungovat mateřský klub nabitý programem pro děti a jejich

rodiče. Fungovat zde bude hlídací služba dětí, výtvarný kroužek,

tvořivá dílna, zpívánky, pohybové hry se zpěvem, divadélko pro nej−

menší. Pro zájemce se zde také plánují kurzy: baby masáže, těhoten−

ské cvičení, aromaterapie a esoterie. Pátky budou patřit speciální

poradně pro matky na mateřské dovolené, které se chtějí vrátit zpátky

do práce.  Maminky se zde doví spoustu praktických rad od sestavení

správného životopisu až po přípravu na pracovní pohovor, rady pro

matky samoživitelky apod.

V odpoledních hodinách zde budou kurzy pro nejmenší.

Angličtina vedená unikátní kombinovanou metodou rodilého 

mluvčího a českého lektora. Z dalších kurzů vybíráme speciální  kurz

Fonemického uvědomění (kurz rozvíjející schopnosti a dovednosti

předškolních dětí, vhodný zvláště pro děti s nějakým vývojovým

problémem), kurz Flétnička zaměřený na rozvoj hudebních znalostí

a dovedností.

V našich učebnách také začínají kurzy pro dospělé a mládež. 

Z hudebních kurzů to jsou flétna, kytara a klavír. Z  jazykových

kurzů je to angličtina, kde si z její široké nabídky od klasických

hodin pro děti, školáky, dospělé, až po možnost objednání indi−

viduálních hodin šitých na míru, vyberou jistě všichni.

Veškeré informace o probíhajících kurzech zjistíte na tel.: 233 31 28

43, 724 34 29 22, na našich webových stránkách www.kdkrakov.cz

nebo na nástěnce přímo ve vstupním foyer KD Krakov a na nástěnce

u Centra volného času Osmička (suterén KD Krakov).              −mp−

Dětský koutek 
v KD Krakov. 

Kulturní dům KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.: 283 09 04 27

Předprodej v pokladně KD Krakov PO − ČT
16.00 − 19.00 hod., rezervace na tel.: 283 09 04
27. Spojení: BUS č. 102, 144, 177, 186 od 
M „Kobylisy“.

ZÁŘÍ − ŘÍJEN 2006

21. 9. ČT 10.00 hod.
Krakonošova houbovka.
Jak zvířátka dostala chuť na houbovou 
omáčku a nebýt Krakonoše, uvařila si 
i muchomůrky. Činoherní představení 
s maňásky. 
(MŠ, 1. − 2. roč. ZŠ − ag. Frištenská) 

22. 9. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
Kartinky (Modest Petr Musorgskij).
Rostislav Tvrdík zařazuje ukázky 
skladeb, které mají svou programnost 
a literární základ a jejichž
zvukomalebnost podněcuje dětskou 
představivost např. i k výtvarnému  
zpracování jednotlivých obrazů. Kartinky 
jsou skladba, psaná původně pro klavír 
a patří k vrcholům působivosti 
hudebního sdělení posluchači.
(II. stupeň ZŠ).

25. 9.  PO 10.00 hod.
Hudba pro nejmenší (jak šli pejsek 
s kočičkou na koncert).
První část cyklu výchovných koncertů, 
jehož cílem je seznámit děti s existencí
„vážné“ hudby ve věku, kdy jsou 
otevřené všemu novému a vzbudit 
v dětech zájem nejen o poslech, 
ale také o aktivní hru na hudební 
nástroje.
(MŠ, 1. − 2. roč. ZŠ divadélko „Na stole“).

10. 10.ÚT 10.00 hod.
Jak kouzelný mlýn staré báby na 
mladé panny semlel.
Činoherní a loutková pohádka na lidové 
motivy s použitím známých lidových 
písniček. Trochu o hubatosti 
a rozpustilosti, trochu o zaslouženém 
trestu, ale nakonec si s radostí 
zazpívají herci i obecenstvo.
(MŠ, 1. − 2. roč. ZŠ − divadélko „U panáků“).

11. 10.ST 10.00 hod.
O starých řemeslech.
Pořad zavede posluchače do světa 
řemesel a lidských činností, která se 
zrodila v minulých staletích z potřeb 
nejrůznějších lidových vrstev. Lidovými  
řemeslnickými písničkami, říkadly, 
vyprávěním a promítáním průvodních 
obrázků se dětem představí celá řada 
řemesel v současné době již 
neznámých. (2. − 5. roč. ZŠ. ag. Renzová).

12. 10.ČT 9.00 a 10.30 hod.
Hodina zpěvu s Nezmary.
Koncert pro školy, ve kterém zábavnou 
formou děti zpívají písničky za doprovo−
du skupiny Nezmaři (typově podobné
TV pořadu hodina zpěvu). Pořad 
supluje hodinu hudební výchovy a děti 
se v něm doví i něco více. (1. stup. ZŠ.).

Večerní představení

11. 10. ST 19.00 hod.
NEZMAŘI − koncert.
K téměř třicetileté tradici chronicky 
známé skupiny není třeba komentáře. 

Předprodej od 25. 9. 2006, informace o pro−
gramech na tel.: 603 84 45 67, 283 09 04 27.

Městská část Praha 8
oddělení kultury, Odbor školství

Vás zve na

diashow Tomáše Petra

PAPUA NOVÁ GUINEA
KD Krakov
Těšínská 600
Praha 8 − Bohnice
19. září 2006 
od 19.00 hodin.

S potomky lidojedů
papunskou vrchovi−
nou, kam noha bělo−
cha dlouho nevs−
toupila. Dobromyslní
průvodci a krevní
msta. Misionáři a ani−
mistická víra. Ochut−
náme místní zvěř, budeme se brodit bahnem 
a vystoupíme na nejvyšší vrchol země.
Odskočíme si i na slavnosti v sousední zemi
Irian Jaya, zrekreujeme se na Bali a poslední
zastávku uděláme v Jakartě.

Klub Na Desce zve seniory
Dům dětí a mládeže v Praze 8 Kobylisích pořádá ve čtvrtek  21. září
v době od 9.00 do 12.00 hod. pro seniory dopoledne v klubu Na
Desce, který je provozován v budově v ul. Přemyšlenská. K dispozici
bude kulečník, fotbálek, deskové hry, petanque, ruské kuželky, ale také šachy buď 
v tradiční podobě nebo drátěné, mnohonásobně zvětšené. Senioři si budou moci 
zalistovat v zábavných časopisech a také pohovořit s pracovníky DDM, kteří budou
připraveni podat informace, ale i poslechnout si náměty a nápady na další spolupráci.

Vydáme se na 1. ročník Osmičkových šlápot
Obracejí se na nás zájemci o turistické pochody a ptají se, co že to vlastně
jsou už jednou avízované Osmičkové šlápoty?

Žijeme v Městské části Praha 8. A číslo osm můžeme brát jako motiv pro pořádání
různých akcí. Vždyť nás noviny Osmička oslovují každý měsíc. Pracovníci Domu
dětí a mládeže v Kobylisích a pracovníci oddělení kultury Prahy 8 dali hlavy dohro−
mady a vymysleli Osmičkové šlápoty. Trasa bude vytyčena ve tvaru osmičky, na
trase pochodující dostanou na osmi stanovištích potvrzení a hlavně se pokusíme
vyznačit cestu dlouhou 8 888m. „Rádi bychom založili tradici nenáročného turi−
stického pochodu hlavně v našem bezprostředním okolí a pořádaného ve druhé
polovině září,“ informovala nás Jana Vargová, ředitelka DDM v Praze 8 a dodala:
„Velice nás potěšilo, že se pracovnicím oddělení kultury akce zalíbila. Organizaci 
i finanční náklady si rozdělíme a věříme, že si tento pochod své příznivce najde.“

Na trasu je možné vzít s sebou psa na vodítku. I pro tyto čtyřnohé členy rodiny je
totiž připraven malý dárek. Na jejich pány však také bude pamatováno. Startuje se
mezi 8.00 a 9.00 hodinou od budovy DDM v Krynické ul. v Praze 8 − Bohnicích.

DDM PRAHA 8 / PROGRAM − ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2006

Budova v ul.  Přemyšlenská
6.  9. − Den odemčených dveří a zápis do kroužků, 13.30 − 17.00 hodin.
11. 9. − Konkurz do redakce Televize Osmička.
21. 9. − Klub Na Desce pro seniory, od 9.00 do 12.00 hod.

Budova v ul. Krynická
6. 9. − Den odemčených dveří a zápis do kroužků, 13.30 − 17.00 hod.
18. − 22. 9. − Týden odemčených přírodovědných dveří, 14.00 − 17.00 hod.
23. 9.  − Osmičkové šlápoty − 1. ročník dálkového pochodu. Trasa: 8 888 m. Start:
mezi 8.00 − 9.00 hodinou. S sebou si můžete vzít i psa na vodítku. Všichni obdrží
malý dárek.
24. 9. − Seminář  pro dospělé − latinsko−americké tance, poplatek.

Jinde
4. 9. −  Historickou tramvají po Praze − od 9.30 do 12.00 hod. po celé Praze poje−
dou dvě tramvajové soupravy − jízdné zdarma
16. 9. − Parníkem do ZOO, z Rašínova nábř. V 9, 11, 13 h., lodní lístek zdarma 
k vyzvednutí v nejbližším DDM od 4. 9., vstupné do ZOO: děti 10 Kč, dospělí 90 Kč.
28. 9. − 1. 10. − Jedeme do Krkonoš, prodloužený víkend v našich nejvyšších
horách s ubytováním v Petrově boudě. Budeme chodit po turistických trasách,
navštívíme aquapark ve Špindlerově Mlýně a možná pojedeme na rozhlednu na
Černou horu. Cena: 450 Kč; pro členy kroužku Poznáváme ČR, 500 Kč pro ostat−
ní. Přihlášky a úhrada do 20. 9. 
7. 10. − Výlet do ZOO a dinosauřího parku v Plzni. Cena: 100 Kč.

Připravujeme na říjen
14. 10. − Celodenní výlet na zámek Kačina.
Podzimní prázdniny − pobytový zájezd do Lisabonu se zaměřením na média.
22. 10. − Seminář pro dospělé − břišní tance.

Vítání občánků
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených ve II. pololetí roku

2005 a v roce 2006 na slavnostní Vítání občánků, které se

uskuteční 9., 10. a 16. října 2006 v Obřadní síni Libeňského

zámku, 1. patro, Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8 − Libeň.

Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pracovníci

oddělení kultury nemohou získat informaci o narození dítěte. Prosíme proto rodiče,

kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků se svými dětmi, aby

se přihlásili do 22. září 2006 na Odbor školství, odd. kultury, ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně

Láznové, tel.: 283 09 04 25 nebo na e−mail: zuzana.laznova@p8.mepnet.cz.   
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Hudební divadlo Karlín
Říjen 2006

17. 10. ÚT 19.00 hod.
Producenti

18. 10. ST 19.00 hod.
Producenti

19. 10. ČT 19.00 hod.
Producenti

20. 10. PÁ 19.00 hod.
Producenti

21. 10. SO 15.00 hod.
Producenti

21. 10. SO 19.00 hod.
Producenti

25. 10. ST 19.00 hod.
Producenti

26. 10. ČT 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA

27. 10. PÁ 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA

28. 10. SO 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA

Vzácnou spolupráci dvou konku−

renčních divadel z Prahy 8 si vyžá−

dal závěr opravy historické budovy

Hudebního divadla v Karlíně. První

zkouška v nově rekonstruovaných

prostorách proběhne 23. září a pre−

miéra muzikálu Producenti je

plánována na 12. října. 

Prostory Kongresového centra herci

karlínského divadla opustili už 

v polovině června, a tak neměli kde

zkoušet. Pomocnou ruku podalo

Hudebnímu divadlu v Karlíně li−

beňské Divadlo Pod Palmovkou.

Osmičce to potvrdil ředitel HDK

Egon Kulhánek: „Já si myslím, že 

i když jsou obě divadla v Praze 8, žán−

rově si příliš konkurenty nejsme. My

jsme pana režiséra a ředitele Kracíka

požádali, jestli bychom u něj nemohli

zkoušet a on řekl, že mohli. Celý

srpen byly divadelní prázdniny, takže

jsme se s místními moc nepotkávali.

Obě divadla navíc mají jednoho zřizo−

vatele a to hlavní město Praha, takže

je to úplně v pohodě.“ Mnohaměsíční

nákladná oprava karlínského divadla

je před dokončením. Na první pohled

to nemusí vypadat, protože se

dokončuje nová zelenkavá fasáda, ale

uvnitř všechno spěje k tomu, že 12.

října uvítá Hudební divadlo v Karlíně

první diváky.

Co se v těchto dnech děje za 

zdmi historické budovy, kam se

podíváme až za několik týdnů?

Ve velkém historickém sále už je

zbourané lešení a kromě drobností už

je všechno zrestaurované, včetně nád−

herných fresek. Myslím si, že je znají

jen ti opravdu hodně staří pamětníci,

takže budou pro všechny velkou

novinkou. Já osobně si pamatuji za

posledních deset let vnitřek

Hudebního divadla hodně zašlý, a on

teď prokoukl famózním způsobem.

Začínají se tu pokládat koberce, bude

se navážet nábytek a za pár týdnů zač−

nou funkční zkoušky jevištních tech−

nologií. Od 23. září tam přeneseme 

z Divadla Pod Palmovkou zkoušky.

Kdy se do Karlína začnou stěhovat

první umělci, zázemí a také Vy jako

ředitel?

První umělci tu budou právě v sobo−

tu 23. září, kdy začneme v historické

budově zkoušet muzikál Producenti.

Kdy se budou stěhovat kanceláře,

uvidíme, budeme to řešit průběžně 

a za pochodu. Pro nás je prioritou

číslo jedna premiéra, aby byla dobře 

a včas.

Říká se, že je lepší dvakrát vyhořet,

než se jednou stěhovat. Platí to 

i u divadla?

My jsme sice nevyhořeli, ale

vyplavila nás voda, takže jsme 

o spoustu věcí přišli. Hodně věcí 

v opravené budově bude úplně

nových, takže to stěhování samotné

tak složité nebude. Složitější to

budeme mít po premiéře muzikálu

Producenti. Pětkrát budeme muset

naložit dekoraci v Kongresovém cen−

tru, postavit ji v Karlíně, napasovat ji

tam, zasvítit a po poměrně dlouhé

odmlce znovu nazkoušet. To pro nás

bude možná větší komplikace, než

celé stěhování.

V Kongresovém centru jste skončili

už v polovině června, ale zázemí tam

máte dodnes?

Přesně tak. Všechno máme v Kon−

gresovém centru ve skladech...

Ale zkoušíte v Divadle Pod Pal−

movkou...

Zdejší zázemí se nám zdálo dobré 

a vhodné pro naše záměry. Naše vlast−

ní divadlo stále není dokončené 

a Kongresové centrum není zkušeb−

nami vybaveno tak jako libeňská

scéna.

V srpnu byly divadelní prázdniny, ale

jak budete zkoušet v září, kdy už se

bude v Divadle Pod Palmovkou

hrát? První zkouška v Karlíně

proběhne až 23. září...

Budeme pořád fungovat v Divadle

Pod Palmovkou. Je to zkoordinováno

tak, abychom se vzájemně co nejméně

trápili a obtěžovali. My si rozhodně

těch 23 zářijových dnů žádnou pauzu

nebo odmlku dávat nemůžeme, to

nepřipadá v úvahu. −roa−

Herci z Karlína zkouší pod Palmovkou

POJEĎTE S NÁMI!
NÁMĚŠŤ NA HANÉ − OLOMOUC

SV. KOPEČEK − HELFŠTÝN
22. − 24. září 2006

22. září 2006
ZÁMEK NÁMĚŠŤ NA HANÉ − sbírka
porcelánu, obrazů a kočárů. Přerov − uby−
tování. Odjezd Praha Hlavní Nádraží v 8.05
hod. − Olomouc, příjezd v 11.26 hod.

23. září 2006
OLOMOUC − Přemyslovský hrad, kostel sv.
Václava, arcidiecézní muzeum. Sv. Kopeček −
známé poutní místo − zoologická zahrada.
Přerov ubytování.

24. září 2006
LIPNÍK NAD BEČVOU − hrad Helfštýn. Přerov
odjezd v 16.04 hod., Praha Hlavní Nádraží −
příjezd v 19.46 hod.

CENA ZÁJEZDU: 400 Kč − 2x ubytování, sní−
daně, obědy, večeře si hradí každý účastník
individuálně. Doprava je zajištěna pravidelný−
mi vlaky ČD. Pojištění je třeba, aby si každý
účastník zajistil individuálně. Zálohu ve výši
400 Kč se závaznou přihláškou přijímá
Jiří Šlechta, vedoucí a průvodce zájezdu,
tel.: 220 80 22 67. 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
ZÁŘÍ 2006

10. září 2006
Zámek a kostel všech svatých v Uhříněvsi.
Sraz ve 13.30 hod. u pokladny č. 1 − Praha
Hlavní Nádraží.  

17. září 2006
Malostranské paláce − 2. část.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A − Malostranská.

30. září 2006
Kostel sv. Ondřeje a historie Kolovrat.
Sraz ve 13.30 hod. u pokladny č. 1 − Praha
Hlavní Nádraží. 

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

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

pořádá koncert
v rámci Cyklu zámeckých koncertů

Petr Nouzovský − violoncello
Matej Arendárik − klavír

v úterý 12. září 2006 od 19.00 hodin.

Zazní skladby Leoše Janáčka, Johanesa
Brahmse a Bohuslava Martinů.
Libeňský zámek, Obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň.

Rezervace míst na tel.: 283 09 04 22.

Úřad Městské části Praha 8
Odboru školství, oddělení kultury 

a Historický ústav Akademie 
věd ČR Praha

Vás zvou na výstavu

KRAJINA JAKO DOMOV
Praha − Libeň − ves, město, městská část

20. 9. − 30. 11. 2006

Staré mapy, plány, rekonstrukční mapy 
a vyobrazení z Historického atlasu měst
České republiky, svazek č. 14 Praha −
Libeň. Vernisáž 19. 9. od 17.00 hodin.
Vystoupí Komorní orchestr Akademie
Praha s dirigentem Pavlem Hryzákem.
Výstava se koná v 1. patře Libeňského
zámku.

Otevřeno: PO a ST 8.00 − 18.00 hodin
ÚT a ČT 8.00 − 15.30 hodin

PÁ 8.00 − 15.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Mezinárodní festival 
outdoorových filmů v Kině Atlas
Výstup na Mt. Everest či jiné horské velikány, potápění v mrazivých hlubinách Antarktidy, setkání

s bílým žralokem, paragliding v Kyrgyzstánu. To je jen maličký zlomek toho, co mohli vidět diváci

minulých ročníků Mezinárodního festivalu outdoorových

filmů. Letos budete moci „prožít“ spoustu dobro−

družných a adrenalinových zážitků od 4. prosince do 10.

prosince v Kině Atlas. 

Jak už bylo řečeno v úvodu, festival se zaměřuje na dokumentární filmy dobrodružného, adrenalinového

či outdoorového charakteru. Filmy Vás zavedou často do nehostinných koutů naší planety, mezi lidi, kteří

překonávají různé limity v horách, ve vzduchu, na divokých řekách, v hlubinách moří atd.. Letošní 

4. ročník slibuje přihlášky od několika desítek autorů nejen z České republiky (očekávaný počet zas−

toupených zemí je 15 − 20). Festival putuje 18 městy České republiky. Festival bude zahájen v „rodné“

Ostravě a následně se přesune prakticky do všech větších krajských

měst (ale tradičně i do měst menších), včetně hlavního města Prahy,

kde bude festival i slavnostně zakončen a vítězům budou předány

ceny. MFOF je dnes jedním z největších putovních filmových festi−

valů u nás. Přední novinka tohoto festivalu je nové místo konání, 

a to nově rekonstruované kino Atlas na Florenci. Novinkou je také

promítání paralelně ve 2 sálech. Diváci tedy uvidí všechny filmy

přihlášené do soutěže. Opět se budou reprízovat vítězné snímky

předchozích ročníků, takže návštěvníci uvidí i to nej z minulých let.

Chcete−li pravidelně sledovat festivalové novinky, tak navštivte

webové stránky MFOF − www.mfof.cz.  −tr−

Dvojí poděkování…
Jako starší člověk s řadou životních zkušeností si velmi vážím pomoci druhého, často velmi skromného

člověka, který o děkování nestojí.  Ráda bych proto touto cestou poděkovala dvěma osobám. 

První z nich je pan primář očního oddělení FN Bulovka, MUDr. Brožek. Po té co jsem využila dne

otevřených dveří na očním oddělení, jsem ho navštívila i osobně. Pan primář Brožek mě vyšetřil, shledal

závadu a musela jsem být hospitalizována. Po celou dobu nemocničního pobytu jsem měla pocit, že jsem jak

na rekreaci. Výborná strava, úzkostlivá čistota a příkladná péče všech lékařů i sester.  Během života jsem byla

v různých nemocnicích, proto velmi oceňuji veškerou péči, které se mi na očním oddělení FN Bulovka dosta−

lo. Velmi děkuji panu prim. MUDr. Brožkovi za to jak oddělení vede a samozřejmě celému kolektivu.

Čtenářům pak doporučuji, aby se v případě očních potíží beze strachu na toto oddělení obrátili. 

Druhé poděkování směřuji panu Radovanu Šteinerovi, radnímu hl. m. Prahy. Měla jsem možnost se s ním

setkat a při té příležitosti se zmínit o problémech s přechodem silnice v Bohnicích a chybějících lavičkách 

u penzionu jehož jsem obyvatelkou. Pan radní mě pozorně vyslechl a vše si pečlivě zaznamenal. Jak jsem byla

překvapená, když zde byl zřízen bezpečnější přechod na autobusovou zastávku a přibyly lavičky v parku, kde

si my starší rádi posedíme. I jemu za celé naše zařízení ze srdce děkuji. J. Fialová

Za zdmi historické budovy divadla probíhají dokončovací práce.
Vnitřek zdobí krásné fresky a někde už se pokládají koberce.

Na Hudební divadlo v Karlíně se po náročné rekonstrukci
naskytne nový pohled i zvenčí.

Měsíc a půl před prvním představením
si finišující opravy historické budovy
divadla v Karlíně přišli prohlédnout 
i herci Aleš Háma, Tereza Duchková 
a ředitel divadla Egon Kulhánek.

Nejzásadnější změnou pro karlínské
divadlo je vybudování zcela nového
prostoru za pódiem.
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Najdete jej v Praze 8, na hřišti pod

Čimickým hájem, v Bukolské ulici.

K černobílé klubové vlajce se hlásí

8 mužstev, od nejmladší přípravky

po týmy mužů „A“ a  „B“, navazu−

jících na tradici prvorepub−

likových Bohnických klubů DISK,

Čechoslovan a dalších.

Dnes má klub celkem přes dvě

stovky hráčů a činovníků. Věnují se

převážně práci s mládeží, která tvoří

zhruba 90 % členské základny. Práce

s dětmi je náročná a odpovědná,

proto se Slovan opírá o kvalitní

trenéry s dlouholetou zkušeností.

Připravují malé hráče prakticky od

prvních fotbalových krůčků, doslova

je učí, jak kopat správně do míče.

Dbají na kvalitní fyzickou a herní

průpravu, tréninky každého mužstva

probíhají minimálně dvakrát týdně.

Na jaře a na podzim na hřišti, v zimě

v tělocvičnách. Nábor nových hráčů

probíhá v průběhu celé sezóny, vítáni

jsou hráči všech věkových kategorií.

Pro talentované hráče je dobrá

příprava odrazovým můstkem do

klubů, které hrají fotbal na vyšší

úrovni, a přípravě mládeže se věnují

Bohničtí opravdu poctivě. Herní

zkušenosti hráči získávají i na turna−

jích, kterých se zúčastňují mužstva 

v době zimní přestávky, tradičně 

s výbornými výsledky.

Také Slovan Bohnice organizuje

zimní turnaj, letošní ročník bude

jubilejní, třicátý. Turnaj má velmi

dobrou úroveň, síly tu měří například

družstva Meteoru Praha, Admiry

Praha nebo Horních Měcholup, Troji

a samozřejmě Slovanu Bohnice.  

Srdcem fotbalového klubu je hřiště,

ta jsou v areálu dvě, nedávno vybu−

dované travnaté a staré, škvárové,

pozůstatek z dob, kdy na škváře hrála

převážná většina týmů. Bohničtí fot−

balisté by v  budoucnosti chtěli tento

povrch nahradit umělou trávou, tím

se klubu otevřou další možnosti.

Vlastně nepřetržitě se zde pracuje

na zlepšení kvality prostředí, 

v současné době probíhá rozsáhlá

rekonstrukce sociálního zařízení 

a šaten. Osvěžit se návštěvníci areálu

mohou v přilehlém Klubu Troja.

Oddíl se snaží, aby nová sezóna

začala pro všechny hráče a příznivce

fotbalu v prostředí co nejpříjem−

nějším. Kolem hřiště je stále dost

práce, a všichni, kdo se podílí na

chodu Slovanu Bohnice, zde pracují

ve svém volném čase a  bez nároku

na odměnu. 

Informace a aktuality najdete 

na stránkách Slovanu Bohnice

www.slovanbohnice.cz .              −pp−

Oddíl kopané Tělovýchovné jednoty Slovan Bohnice

Prázdniny jsou již, bohužel, minulostí

a my Vám, čtenářům Osmičky,

přinášíme další reportáž z naší pestré

činnosti. Dnes Vás nejprve zveme na

malý exkurz do historie skautského

hnutí a poté, jak jsme slíbili v minulém

článku, na návštěvu táborů některých

středisek našeho obvodu.

Historie světového skautingu se

začala psát téměř před sto lety, přesně

roku 1907. Tehdy anglický voják, Sir

Robert Baden Powell uspořádal pro

mladé chlapce první tábor. Hlavními

myšlenkami jeho výchovy byly zod−

povědnost, všestrannost, pokora a přátel−

ství. O dva roky později je založen dívčí

skauting.

V českých zemích položil základy

skautingu pro chlapce profesor Antonín

Benjamín Svojsík v roce 1912. Po třech

letech zde byly položeny také základy

dívčího skautingu. 

V průběhu následujících desetiletí byl

politickou mocí v našem státě skauting

několikrát zakázán. V roce 1940 nacisty,

po konci 2. světové války byl obnoven 

a v roce 1949 komunisty opět zakázán. 

V roce 1968 byla činnost obnovena,

avšak krátce poté, roku 1970, opět zruše−

na. Poslední obnova československého

skautingu proběhla v roce 1990.

Mnohé skautské oddíly se však v době

zákazu činnosti skryly pod křídla organi−

zací jako např. TOM, ochránci přírody,

atd. A pokud byste nevěděli, co znamená

slovo skaut, vězte, že do češtiny

přeloženo znamená zvěd.   

Tábor 46. střediska SFINX v Údolí
Moravské Sázavy u města
Lanškroun

Náš tábor se zde konal již potřinácté. 

V prvních třech červencových týdnech se

ho zúčastnily všechny oddíly našeho

střediska. Jako každoročně i letos nás

přivítala zelená louka, a tak nás nejdříve

čekalo vybudování tradičních táborových

staveb − kuchyně, jídelny a především

našich stanů. Světlušky a Vlčata tábořily 

v podsadových stanech, skautky a skauti

v indiánských tee−pee. Každý oddíl měl

svou celotáborovou hru, na kterou se

všichni vždy nejvíce těší. Světlušky

procházely detektivním výcvikem, vlčata

se vypravila do vesmíru hledat planetku

MX 2312 a skautky a skauti skládali

zkoušku dospělosti coby členové kmene

australských aboriginců. 

V průběhu tábora jsme také uskutečnili

několik výletů za poznáním okolí tábora,

starší oddíly se vydaly na několikadenní

putování do vzdálenějších končin.

Jedním z vrcholů tábora byly slavnostní

táborové ohně z nichž jeden byl slibový.

Václav Zeman − Šík

„Noční den“ na táboře světlušek 
a skautek 24. střediska SEVER 

u obce Nížkov na Českomoravské
vrchovině
10. − 11. července 2006

Je 23.30 hod. a venku slyším křičet

„Budííííčééék!" Co to má být? „Za 5

minut nástup na rozcvičku!" Začal Noční

den. V rychlosti proběhla protahovací

rozcvička, k snídani jsme každá měla

kousek koláče. Potom byl písknutý ná−

stup, na kterém jsme se dozvěděly, že

jako program budou hrát skautky fotbal 

a světlušky přehazovanou. Hned po nás−

tupu jsme se pustily do hry. To bylo něco

− každý měl baterku a už to lítalo… Poté

znovu nástup − „večerní“ a už

honem do spacáků. Celý

„den“ trval asi 45 minut 

a ráno jsme měly naštěstí

posunutý budíček.                  

Zuzka Hořínková

Na stránkách příštího vydání

Osmičky se Vám představí

další středisko našeho obvo−

du. Již nyní Vás zveme 

k účasti na dalším ročníku

oficiální celorepublikové fi−

nanční sbírky na podporu vzdělanosti 

v afrických zemích (viz leták níže), které

se aktivně zúčastní i některá střediska

Prahy 8. Jejich stánky a zástupce ve

skautských krojích najdete na těchto

místech: před supermarketem Delvita na

Florenci, u stanice metra Kobylisy a na

konečné autobusu č. 200 Sídliště

Bohnice. Pomozte nám POSTAVIT

DALŠÍ ŠKOLU V AFRICE! Za Vaši

účast v podobě finančního příspěvku

Vám již nyní děkujeme. O výsledku naše−

ho společného snažení Vás budeme infor−

movat v listopadové Osmičce.             −tr−

Halóóó… tady skauti Prahy 8

JUNÁK − Svaz skautů a skautek ČR

SKAUTI PRAHY 8 ZVOU MEZI SEBE
CHLAPCE A DĚVČATA 

VE VĚKU 8 − 12 LET, KTEŘÍ CHTĚJÍ

− prožít nezapomenutelná dobrodružství 
na výpravách a táborech, 

− zocelit své tělo i mysl, 
− poznat sám sebe i ostatní,
− hrát si s ostatními,
− poznávat přírodu 

i cenná lidská díla

VYBERTE SI STŘEDISKO, KTERÉ JE 
VAŠEMU BYDLIŠTI NEJBLIŽŠÍ, 

KONTAKTUJTE VŮDCE A PŘIJĎTE MEZI 
NÁS − RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME! 

24. středisko SEVER, Větrušická 842, P8−
Kobylisy, tel. 777 02 86 59 • 25. středisko
VATRA, Heydukova 1220, P8 − Libeň, tel. 603
37 84 81 • 46. středisko SFINX, Sokolovská
128, P8 − Karlín, tel. 776 32 88 93 • 52.
středisko STOPAŘI, Cafourkova 523, P8 −
Bohnice, tel. 606 73 11 22 • 88. středisko
RADOST, Kobyliské nám. 1, P8 − Kobylisy,
tel. 776 03 89 82.
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Hvězdárna Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Hvězdárna Praha − Ďáblice je nejmenší ze tří středisek Hvězdárny
a planetária hl. m. Prahy. Má dvě kopule vybavené dalekohledy.
Západní kopule byla vyhrazena pro odborné pozorování, východní
pro vizuální pozorování veřejnosti.

ZÁŘÍ 2006 / Otevírací doba: Pondělí 18.00 − 21.00 hod. čtvrtek
20.00 − 22.00 hod., pátek 15. září 20.00 − 22.00 hod., neděle 14.00
− 16.00 hod., 28. září zavřeno. 

PŘEDNÁŠKY: astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí
od 18.30 hod. 
11. září − Petr Adámek − Podzimní obloha − zajímavé úkazy a objekty.
18. září − Ing. Jiří Burdych − Sicílie, Kypr − ostrovy slunce.
25. září − RNDr. Jan Tomsa − Renesanční astronomie II.             

POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY: Čtvrtek 20.00 − 22.00
hod., pátek 15. září 20.00 − 22.00 hod., neděle 14.00 − 16.00 hod.
Volně přístupné bez objednání. 
Denní obloha: Slunce − povrch se skvrnami, Venuše − za dobrých
podmínek. Noční obloha: Měsíc − do 13. září,  Jupiter − začátkem
září, Uran, Neptun − za dobrých podmínek, dvojhvězdy, vícenásob−
né soustavy − po celé září, Hvězdokupy, mlhoviny − za
bezměsíčných večerů. Při  nepříznivém počasí (zataženo) se koná
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení
hvězdárny. 

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY: Vždy ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod.
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob − vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program:
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení
hvězdárny. ŠKOLNÍ POŘADY: Vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8.30 
a 10.30 hod. pro předem objednané školní výpravy. Bližší informa−
ce a objednávky na tel.: 283 91 06 44.
Pozorování oblohy, filmové večery −
(Přednášky)
Vstupné: Dospělí 20 Kč − 30 Kč,
mládež, důchodci 10 Kč − 15 Kč.
Doprava: konečná MHD sídliště
Ďáblice TRAM 10, 17, 24, BUS 136,
181 a 10 min. pěšky stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky konečná MHD
Ďáblice − Šimůnkova BUS 175, 181 a 10 min. pěšky − stanice 
U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky. −tr−

Hvězdárna Ďáblice
50. výročí / Praha − Ďáblice / 1956 − 2006

2. 10. PO 18.30 hod. / Přednáška pro veřejnost. / RNDr. Jiří
Grygar, CSc.: Půlstoletí rozvoje astronomie 1956 − 2006.

3. 11. PÁ 10.00 hod. / Přednáška pro zvané. / Na připomínku
oficiálního dne zahájení činnosti 3. listopadu 1956. Ing. Václav
Přibáň: Historie hvězdárny Ďáblice.

6. 11. PO 18.30 hod. / Přednáška pro veřejnost. / Ing. Václav
Přibáň: Historie hvězdárny Ďáblice.

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

SALON
VÝTVARNÍKŮ
11. − 17. září 2006
Velký sál KD Ládví,
Burešova 1661/2, Praha 8.

Vernisáž zahájí Starosta
MČ Praha 8 Josef Nosek.

Otevřeno denně 
od 10.00 do 18.00 hodin.
Informace na tel.: 
283 09 04 22.

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

www.divadlopodpalmovkou.cz

ZÁŘÍ 2006

VELKÁ SCÉNA

11. 9. PO 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.

12. 9. ÚT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše.
T. Williams.

13. 9. ST 19.00 hod.
Višňový sad.
A. P. Čechov.

14. 9. ČT 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.

15. 9. PÁ 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas, J. P. Sartre.

16. 9. SO 19.00 hod.
Postel plná cizinců.
Dave Freeman.

18. 9. PO 19.00 hod.
Ubohý vrah.
P. Kohout.

19. 9. ÚT 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.

20. 9. ST 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.
A. Procházka.

21. 9. ČT 19.00 hod.
Oidipús vladař.
Sofoklés.

22. 9. PÁ 19.00 hod.
Caligula.
A. Camus.

23. 9. SO 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.

25. 9. PO 11.00 hod.
Ostře sledované vlaky.
B. Hrabal, V. Nývlt.

26. 9. ÚT 11.00 hod.
Ostře sledované vlaky.
C. Hrabal, V. Nývlt.

26. 9. ÚT 19.00 hod.
O myších a lidech.
J. Steinbeck.

27. 9. ST 19.00 hod.
Ostře sledované vlaky.
B. Hrabal, V. Nývlt.
II. PREMIÉRA

MALÁ SCÉNA

11. 9. PO 19.30 hod.
Skvrny na slunci.
L. Lahola.

15. 9. PÁ 19.30 hod.
Konkurenti.
David Mamet.

21. 9. ČT 19.30 hod.
Skvrny na slunci.
L. Lahola.

25. 9. PO 19.30 hod.
Konkurenti.
David Mamet.

JISKRA −
DIVADLO KARLA HACKERA

Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy 
Telefon: 284 68 11 03

Předprodej: PÁ 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00
hod., NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na
tel.: 284 68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 17, 24, 25
− stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144, 152, 175, 177,
186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C − stanice Kobylisy.
Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme 30 minut
před začátkem představení do prodeje. Změna progra−
mu vyhrazena!

ZÁŘÍ − ŘÍJEN 2006

12. 9. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA

19. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK
LS Jiskra − J. Malík, H. Trávníčková.

26. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK

29. 9. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
KOCOUR MODROOČKO

30. 9. SO 15.00 hod.
KOCOUR MODROOČKO

1. 10. NE 10.00 hod.
HADÍ KRÁLOVNA

3. 10. ÚT 17.00 hod.
HADÍ KRÁLOVNA

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

25. 9. PO 19.30 hod.
HENRY DE MENTHOM: LOKAJOVÉ.
Bořanovická královská opera.

Počasí nás neodradilo!
To pronášely při vstupu účastnice dalšího výtvarného setkání pro věkem

pokročilé, které se konalo poslední červencový čtvrtek. Nejstarší účastnici

bylo přes 90 let! Kreativní

odpoledne pro starší připravuje

každý měsíc oddělení kultury osmé

městské části a vždy se setkává 

s velkým ohlasem. 

Červencové tvoření bylo pod vedením

pracovnic oddělení kultury, které se po

tři hodiny věnovaly dvacítce účastnic.

Výtvarnice si tentokrát odnesly nové

dovednosti v „dárečkování“. Pod hes−

lem „pěkně zabalený dárek, je víc než sám obsah“ se tvořilo dárkové balení, pro

které by nám bylo líto rozbalovat. Společně jsme se učily vyrábět ozdobné krabičky,

obálky, dekorativní větrníky, vějíře či motýly. 

Další setkání se koná 27. září, od 14.00 do 17.00 hod., v KD Krakov. Všichni jsou

srdečně zváni, nové zájemce prosím o telefonické nahlášení. Kdo váhá ze strachu,

že nezvládne výtvarnou techniku, že

věkem nepatří mezi oslovené nebo že

nezapadne do kolektivu, může zavolat

na číslo 222 80 56 23 a zeptat se na

potřebné. Výtvarné techniky nejsou ná−

ročné a skupina výtvarnic se stále utváří

a rozšiřuje. 

Ráda bych také vyzvala všechny, kteří

nechtějí být „pouze učeni“, ale raději by

svou výtvarnou dovednost sami nezišt−

ně předali ostatním a tím se zapojili do našeho tvoření.  I Vy budete velmi vítáni,

neboť smyslem našich výtvarných odpolední je „setkávání a odpočinek v každo−

denním shonu nás všech“.                                               Vladimíra Ludková

Dětský aerobik v TJ Sokol Kobylisy 
aneb děti, které si hrají a cvičí, nepotřebují doktora……. 

Každý souhlasí s tím, že když děti přimě−

jeme ke cvičení, může jim to pomoci zůstat

po celý život zdravými. Dětský aerobik naší

TJ již 12 let nabízí sportovní aktivity

děvčatům i chlapcům věkové kategorie 6 −

14 let. 

Cvičení je zaměřeno především na správné

držení těla u dětí, působení hudby na pohy−

bový projev, seznámení se základy aerobiku,

step aerobiku a na všestrannost. Cvičením

sledujeme i výběr talentovaných dětí do

vrcholových středisek, jako např. do Fit cen−

tra Hanka, kam od nás přešlo několik děvčat.

Pravidelně se zúčastňujeme nepostupových

otevřených soutěžních aerobic Master Class,

které pořádá Český svaz aerobiku, Asociace školských sportovních klubů 

a Česká asociace sportu pro všechny. Nejde nám o vrcholné výkony, ale 

o možnost zacvičit si se špičkovými cvičitelkami a reprezentantkami České

republiky ve sportovním aero−

biku. Srdečně zveme Vaše děti

do našich cvičebních hodin.

Současně nabízíme cvičení pro

děti předškolního věku a pro

rodiče a děti. Podrobné infor−

mace podáme na tel.: 603 43

63 14, 284 68 16 51, 284 68 26

48, e−mail: sokolovna@sokol−

kobylisy.cz, www.sokol−koby−

lisy.cz.                −jp−  
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VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
MVDr. J. ŠÍMA, MVDr. V. VLÁ−
ŠEK, Pomořanská 489, Praha 8 −
Bohnice, tel.: 283 85 06 72, 777 30
54 37, 602 47 15 16. Ordinační
hodiny: PO − PÁ 9.00 − 11.00 
a 14.00 − 19.00 hod., SO 8.00 −
11.00 hod. Kompletní veterinární služ−
by pro psy, kočky a exotická zvířata −
rozšířená RTG diagnostika, SONO,
ultrazvuk na zuby, chirurgické zákroky,
čipování a pasy pro malá zvířata.

PRODÁM BYT V OV, 1 + 1,
PRAHA 8 − ČIMICE, 45 m2, ihned
volný. NE RK! Tel.: 604 65 14 88.

UMĚLECKÉ STUDIO MALVÍNA
otevírá od září 2006 kurzy keramiky 
a výtvarných technik pro děti 
i dospělé. Adresa: Čimická 780,
Praha 8, tel.: 720 47 98 99.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další stře−
diska na Praze 7 a 9.

STAVEBNÍ PARCELY BÁŠŤ U LÍ−
BEZNIC − 730 m2, kanalizace, elektři−
na, plyn na hranici, cena 1 150
Kč/m2. Tel.: 602 31 22 12, 602 21
50 14.

HYPOTÉKA, která vydělává! Info:
731 14 08 64.

PŮJČKY, am. hypotéky, hypotéky se
st. dotací, hot. úvěry, přeúvěrování,
oddlužení, leasing. Jinam už nemusíte!
Tel.: 224 03 27 75, 731 14 08 64.

VÝTVARNÉ KURSY V JIŽNÍCH
ČECHÁCH, víkendové i týdenní,
keramika, olej, akvarel atd. Více na
www.atelierprostor.cz nebo na tel.:
736 67 53 17, 385 72 50 50.

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘI−
TELNA, Křižíkova 73, Praha 8 −
Karlín vyřizuje úvěry, spoření,
pojištění. Tel.: 283 87 09 49, 605 17
32 61, e−mail: op−praha7@rsts.cz.

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

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8.
Nejlépe 2 + kk. Platba hotově. Tel.:
775 21 94 37.

VYKUPUJEME ZNÁMKY, DOPI−
SY, MINCE A STARÉ POHLED−
NICE. Platíme ihned. Filatelie
Palmovka, Vacínova 3. Tel.: 284 82
40 40, 603 84 41 89.

KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST,
koupím − odvezu. Tel.: 286 89 14 00.

ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL
TROJA HLEDÁ nové hráče ročníků
narození: 1992 − 2001. Další infor−
mace Vám podá Jaroslav Fliegl, tel.:
602 15 03 74.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soudní
žalobě, neoprávněně obsazený, s ne−
žádoucím 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, plat−
ba v hotovosti. Tel: 222 71 20 15
nebo 603 42 00 13.

KOMPLEXNÍ REHABILITAČNÍ
PÉČE, MASÁŽE (REFLEXNÍ MA−
SÁŽ HLAVY), VOJTOVA AKTI−
VACE. Rozcvičení po úrazech, ope−
racích, při náhlých mozkových
nehodách. Cestovné ve výši 12
Kč/km (neplatí pro prahu 7, 8). Cena
za 1/2 hod./200 Kč (platba v hotovos−
ti). Kontakt: Daniela Heroldová, zdravot−
ní sestra s praxí, tel.: 721 66 47 07. 

HLEDÁM BYT KE KOUPI. Může
být i před rekonstrukcí. Panelový či
cihlový dům − nerozhoduje. Ne − v pří−
zemí. Tel.: 731 618 430.

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

POSILOVNA − MUŽI, SOLÁ−
RIUM, FITNESS JEN PRO ŽENY,
FIT BAR, MASÁŽE. Otevřeno od
8.00 do 22.00 hodin. OD 8.00 DO
14.00 HODIN ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO FITNESS ZA 50 KČ.
Solárium, turbo solárium − šestá
návštěva 10% sleva! Cenově výhodné
permanentky. Prodej dámského spod−
ního prádla. Nízké ceny. Adresa:
Čihákova 2, Praha 9 − Vysočany. Tel.:
284 82 12 25, www.solarium−fit−
ness.cz.

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

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

MASÁŽE − klasická, čínská meri−
diánová, hlavy − relax, moxování, baň−
ky − fyzioterapeutka. TRAM Okrou−
hlická. Tel.: 732 26 20 10, 284 68
98 05.

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

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.

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 22 73 90.

SPRÁVA DOMŮ V PRAZE.
Kompletní účetní a technický servis,
www.realitniporadna.cz. Tel.: 777 06
69 67, 284 69 35 33, e−mail:
dudar@realitniporadna.cz.

HODNOU PANÍ NA HLÍDÁNÍ
dvou malých dětí. Vhodné pro čerstvé
důchodkyně. Flexibilita nutná − velmi
nepravidelná pracovní doba. Preferu−
jeme Kobylisy, Ďáblice, Troja. Volejte:
Vanda Mahelová, tel.: 724 50 99 32.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY „ZKUS SI
TO“ pro žáky 5. ročníku. Každý pátek
od 6. října 2006, od 15.00 do 18.00
hod., ZŠ Žernosecká 1597, Praha 8,
stanice metra Ládví, autobus č. 175,
181 a 183. ČJ − 100 Kč, M − 100 Kč,
test všeobecných znalostí − 50 Kč,
zlevněné předplatné. Bližší informace
mezi 15.00 − 20.00 hodinou na tel.:
724 51 23 82.

MALÁ ŠKOLA BASKETBALU −
basketbal hravou formou − pro
chlapce a dívky ročníků 95 až 99,
tréninky jednou týdně v tělocvičně
gymnázia Ústavní, o nedělích od
16.30 do 18.00 hodin. Tel.: 724 02
09 98.

AROMA + REFLEXNÍ MASÁŽE
PALMOVKA, odstraní blokády krční
páteře, migrénu, skoliózu a další pr.
detoxikace podle MUDr. Jonáše. AR.
− H. Andrlová, tel.: 606 46 29 49,
RT. − J. Šafránková, tel.: 774 65 07
60.   

HOSPODYNĚ S ŽIVNOSTEN−
SKÝM LISTEM, 6 let praxe, vyžehlí
Vaše prádlo. Tel.: 284 68 67 06, 608
88 93 56.

PRONAJMU BYT V ĎÁBLICÍCH,
2 + KK, zařízený, cena dohodou.
Tel.: 777 27 88 91.

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

DOUČOVÁNÍ ČJ pro studenty SŠ 
i žáky ZŠ. Tel.: 777 27 88 91.

Placená řádková inzerce
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PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

Kulturní středisko MČ Praha 8

U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň

tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81

e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz

Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax.: 286 58 71 56
E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nnaabbíízzíí  
prostory k pořádání vzdělávacích

a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,

prezentací apod.
Veškeré informace:

wwwwww..kkddllaaddvvii..cczz
Možnost cateringových služeb po dohodě 

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

GERONTOLOGICKÉ CENTRUM
Šimůnkova 1600, 182 00, Praha 8 − Kobylisy

Tel.: 286 88 36 76

BURZA SENIORŮ 
ZÁŘÍ  2006

Středa 13. 9. 
Trénování paměti. Veselé hrátky s pamětí.
Od 10.00 hod. v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8 − Kobylisy. Pod
vedením Lucie Forštové, minimální počet
účastníků 6. 

Středa 13. 9. 
Burza seniorů. Schůzka členů. Od 14.00
hod. v Gerontologickém centru, Šimůnkova
1600, Praha 8 − Kobylisy. 

Čtvrtek 21. 9.
Společná vycházka. Šárecké údolí. Sraz
ve 13.00 hod. před stanicí metra C − Ládví −
u fontány. Nenáročná trasa pro seniory
(cca. 4 km), pod vedením Ivy Hubené, na
této trase lze zakoupit občerstvení, návrat
na výchozí stanoviště.

Úterý 26. 9. 
Divadlo Pod Palmovkou. „Ostře sle−
dované vlaky“. Vstupné 65 Kč (omezený
počet vstupenek) − vstupenky je možné za−
koupit denně od 8.00 do 13.00 hodin u paní
Fejfarové na lůžkovém oddělení Gerontolo−
gického centra, Šimůnkova 1600, Praha 8 −
Kobylisy (konečná zastávka busu 175).

Středa 27. 9. 
Trénování paměti. Veselé hrátky s pamětí. 
Od 10.00 hod. v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8 − Kobylisy. Pod
vedením Lucie Forštové, minimální počet
účastníků 6. 

Letní hry „Petangue“. Hraje se s ocelový−
mi koulemi (pro seniory jsou k dispozici
lehčí koule z umělé hmoty) a cílem hry je,
aby se hráč koulí, kterou hází, co nejvíce
přiblížil tzv. prasátku (košonku). Prasátko
hodí na začátku hry doprostřed hřiště jeden 
z hráčů. Hra se hraje do třinácti bodů a je
vhodná pro všechny věkové kategorie.
Každé pondělí od 13.00 hod. na zahradě
Gerontologického centra (jen v případě
příznivého počasí) pod vedením Jany
Fejfarové, minimální počet 4. 

Další možnost pro dlouhodobě nezaměstnané
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil ve spolupráci s Úřadem práce a podporou Evropského sociálního fondu pro−

jekt Příprava lektorů volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jedná se o rekvalifikační kurz pro osoby dlouhodobě neza−

městnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.

Podmínkou jsou dále odborné znalosti a dovednosti v některé oblasti volnočasových aktivit (modelářství, chovatelství a pěsti−

telství, výtvarné obory, rukodělné práce, sportovní aktivity, vzdělávací aktivity) a rysy osobnosti vhodné pro práci s dětmi 

a mládeží. Naším projektem chceme napomoci řešení problémů nezaměstnanosti. Po absolvování tohoto kurzu budou moci

uchazeči a zájemci o práci najít uplatnění

ve střediscích volného času neboli domech

dětí a mládeže, školních klubech nebo

nestátních neziskových organizacích.

Výběr účastníků bude probíhat kontinuálně

a bude ukončen 28. února 2008.  Pro celý

projekt je navrženo šest běhů. 

Zahájení prvního je plánováno na září

2006. Jeden běh potrvá cca tři měsíce 

v šesti týdenních soustředěních, kde se

bude střídat teoretická výuka s praxí.

Celková dotace je 200 hodin. První schůz−

ka zájemců o tento kurz proběhne 6. září

2006 od 10.00 do 11.00 hod v budově

Karlínského Spektra. DDM hl. m. Prahy,

Karlínské nám. 7, Praha 8. 

Zveme vás k účasti na našem vzdělá−

vacím programu a těšíme se na spolupráci 

s Vámi. Pro bližší informace volejte na tel:

222 33 38 30, pí. Drábkové.    

Libor Bezděk, 

ředitel DDM hl. m. Prahy.

Kurz 
odezírání
Svaz neslyšících a ne−
doslýchavých v ČR −
kraj Praha, ZO Pra−
ha 8 pořádá „KURZ
ODEZÍRÁNÍ“ pro slu−
chově postižené. 

Výuka se koná od
poloviny září v míst−
nosti ústředí P8, Kar−
línské náměstí 12. Zá−
jemci se mohou při−
hlásit na telefonu 283
84 07 87 (večer).

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

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

Provozní doba: Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)
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Bolí Vás záda ?
PŘIJĎTE NA MASÁŽ

do zdravotního centra
Šimůnkova 4 P-8.

Stanice autobusů: 175, 181, 183

Můžete se objednat na tel.: 737 71 77 19
nebo večer na 286 58 11 10.

Záda + šíje  180 Kč
Důchodci     160 Kč

Masáž zad ovlivňuje veškeré dění 
v lidském těle: dýchání, zažívání i vy-
lučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.
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K U R Z Y  T E N I S U
pro děti a mládež od 5 do 18 let zajiš�uje 

TEN ISOVÁ  ŠKOLA
TALLENT

v místě bydliště (25 středisek v Praze)
2. října začíná nový 

ŠKOLNĚ-TENISOVÝ rok 2006/07

MOŽNOSTI ZÁPISU:

osobně: pondělí 18. 9. 2006 
od 17.30 hod. v ZŠ Glowackého

telefonicky: 224 815 871, 
GSM: 603 527 172, 603 418 066

více info: 
http://www.tallent.cz
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