Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

radnice  školstv í  z d r a v o tn i c t v í  d op r a v a  k u l t u r a  s p or t
zdarma

www.praha8.cz

červenec 2008

Vyhláška zakázala
alkohol na veřejných
místech  
Více na str. 2

Seznam míst, kde se nesmí pít

Rozhovor
se starostou
MČ Praha 8
Josefem Noskem
Více na str. 6

Radnice pokračuje
v opravách dětských
hřišť   
Více na str. 10

Téma čísla

Autobusový terminál
Florenc získá novou halu

červenec 2008

Osmička



měsíčník Městské části Praha 8

Zprávy

str.

Druhý odboj má pomník
v Ďáblicích

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

3

konečně přišla ta chvíle, kdy se
Vám do rukou dostává nová podo-

Obec požádala o zvýšení
kapacity škol

ba Osmičky. Po dlouhých měsících
12

příprav, výběrových řízení a dolaďování detailů tak máte k dispozici

Radnice pořídí deset
preventivních radarů

tiskovinu, která, alespoň na mne,
15

působí prakticky, moderně a přehledně.

15

názor. Tak to zkrátka funguje u všech věcí. Podobou nové stanice met-

Je přirozené, že každý z Vás bude mít při hodnocení Osmičky jiný

Dopravní značení v Kobylisích se změní

ra u Vašeho domu počínaje a změnou v sestavě fotbalového národní-

Fórum zastupitelů: Vyhovuje
bezpečnostní situace
v Praze 8 občanům?

ho týmu konče. Přesto bych byl rád, kdybyste hlavně ze začátku byli
v hodnocení tolerantnější. Novou Osmičku totiž připravuje velmi úzký
16

tým lidí, který postupem času všechny mouchy a mušky související
s tak rozsáhlou proměnou jistě vychytá.

Policejní rádce: Sezona
kapesních zlodějů začala

Už v minulém sloupku jsem se zmiňoval o tom, jak praktický nový
18

formát časopisu je. S nastupujícím létem proto neváhejte a jeden
výtisk si k vodě či na chalupu vezměte. A protože Osmička slouží jako

Jak správně zabezpečit byt
či dům před dovolenou

Váš informační servis, neostýchejte se sdělit redakci Vaše postřehy,
19

náměty či nápady, jak časopis do budoucna ještě vylepšit. Vždyť je
zbytečné například pomocí ankety zjišťovat, jaké informace byste

Vyškolení pracovníci
pomohou lidem s různým
postižením
Brigádní generál
Josef Hercz vydal paměti
Sezóna byla pro fotbalovou
Admiru velmi úspěšná

v měsíčníku uvítali či naopak rádi oželeli. Zkrátka redakce čeká na
Vaši odezvu, protože pouze touto cestou se lze dozvědět, co vlastně
21

občan jako čtenář potřebuje.
Krásné léto a příjemné prožití dovolených Vám přeje

23

Josef Nosek
24

starosta MČ Praha 8

Obsah
Obsah, tiráž, slovo starosty

Tiráž
1

Zpravodajství

2-3

Téma

4-5

Rozhovor

6-9

OSMIČKA - měsíčník MČ Praha 8
Vydává MČ Praha 8, IČ: 00063797.
Adresa redakce: Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8-Libeň,
tel.: 222 805 108, e-mail: osmicka@praha8.cz.

Životní prostředí

10 - 11

Školství

12 - 13

Inzerce

14

tel./fax.: 222 805 135.

Doprava

15

Šéfredaktor: Tomáš Kňourek.

Redakce, příjem inzerce: Petra Klugová, e-mail: petra.klugova@praha8.cz, Pavla Zachařová, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz,

Fórum

16 - 17

Redakční rada: Tomáš Mrázek, Vladimíra Ludková, Helena Šmídová,

Bezpečnost

18 - 19

Roman Petrus, Petr Vilgus, Vladimír Bouša.

Zdravotní a sociální péče

20 - 21

Grafické zpracování: Technika PR, spol. s r. o., Pod Altánem 99/103,

Kultura

22 - 23

Sport

24 - 25

100 00 Praha 10, tel.: 274 822 868, e-mail: alena.porizova@technikapr.cz.
Tisk a osvit: Česká Unigrafie, a.s., U Stavoservisu 1, 100 40 Praha 10
– Malešice.

Pozvánky

26

Pozvánky, výročí

27

Praha - č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995.

Zábava

28

Registrace: MK ČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají

Inzerce

29 - 32

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s. p., Odštěpný závod

autoři, u inzerátů inzerenti.

Osmička



červenec 2008

měsíčník Městské části Praha 8

Zpravodajství

Vyhláška zakázala alkohol
na veřejných místech
Popíjení alkoholu v okolí škol, zdravotnických zařízení či dětských hřišť a zastávek veřejné dopravy se může velmi prodražit. Od července
totiž začaly na celém území metropole platit nové vyhlášky o zákazu
konzumace alkoholu na veřejných místech a o čistotě.

Krátce

Karlín má první
nekuřáckou restauraci
Od dubna začala fungovat na Karlínském
náměstí první nekuřácká restaurace v této
části Prahy 8. Podnik s názvem Central Park
najdete ve sklepních prostorách na Karlínském náměstí 4. Přísný zákaz vstupu kuřákům
označuje již cedule nad vchodem do restaura-

ka by nám v tom mohla pomoci, i když vyma-

ce a na stolech pochopitelně nikdy nenajdete

hatelnost, například uložených pokut, od těch-

popelník. Na rozdíl od většiny restaurací, kte-

to osob je velmi problematická,” uvedl Skalka.

ré zakazují nebo omezují kouření jen v době

S pravidly nových vyhlášek se strážníci

oběda, v Central Parku nenarazíte na kuřáka
v žádnou denní či večerní dobu.

seznamují během tematických instruktáží.

-pp-

Městští policisté budou mimo zákazu popíjení na veřejných místech hlídat i dodržování
čistoty v ulicích a parcích. Za porušení mohou
hlídky, stejně jako u vyhlášky o alkoholu, uložit
na místě blokovou pokutu až jeden tisíc korun,
v případném správním řízení může postih
za vážný přestupek dosáhnout až 30 tisíc.
Za znečišťování ulic se pokládá například odhození zbytků potravin, žvýkaček, ale i nedopalků cigaret.
Zákaz konzumace alkoholu platí i na Palmovce

Vyhlášky mají podle náměstka pražského
primátora Rudolfa Blažka zabránit narušování

400 let od uzavření
Libeňského míru

Podobně jako v jiných městských čás-

veřejného pořádku a dalším negativním jevům,

Císař Rudolf II. uzavřel 25. června 1608

tech, i v Praze 8 první vyhláška vyjmenovává

které bývají s konzumací alkoholických nápojů

se svým bratrem Matyášem smlouvu nazva-

18 konkrétních míst, kde bude zákaz alkoholu

na veřejných prostranstvích spjaty. Jejich při-

nou Libeňský mír, ve které uznává platnost

platit. Nejčastěji řeší strážníci problémy s opilci

jetím podle něj získá městská policie do ruky

Vídeňského míru a vzdává se vlády v Uhrách,

podle vrchního komisaře Obvodního ředitelství

další legitimní nástroj, kterým může situaci ve

Rakouských zemích a na Moravě (tam vlád-

Městské policie v Praze 8 Josefa Skalky v okolí

městě ovlivnit.

ne Matyáš) a zůstávají mu jen Čechy, Lužice

stanic metra Palmovka, Florenc a Kobylisy. Nej-

Vyhláška o zákazu požívání alkoholu se

a Slezsko. Významné jubileum si radnice při-

méně třikrát do týdne musí ale hlídky vyjíždět

nevztahuje na restaurační zahrádky či prostory

pomene reprezentativní výstavou, kterou při-

i na tramvajové zastávky

stánků s občerstvením, neplatí ani u akcí, jaký-

pravuje ve spolupráci s VHÚ Praha a Národ-

ke křižovatce ulic

Zenklova a Na Žertvách ve směru na Libeňský

mi jsou například vinobraní, posvícení, silves-

ním muzeem. K vidění bude v prvním patře

most.

trovské a novoroční oslavy.

Libeňského zámku od 20. srpna.

„Velmi často se zde ve skupinkách pohybují
bezdomovci a jiné osoby pod vlivem alkoholu,

Kompletní

znění

vyhlášky

najdete

www.praha8.cz pod odkazem Krizové řízení.

které za sebou zanechávají nepořádek. Vyhláš-

-tk-

na

-teg-, foto - koláž: M. Mařatka

Kde také platí zákaz konzumace alkoholu:

Šutka bude mít studii
pro pražský územní plán
Lokalita Velká Skála – Šutka – Pod Písečnou

Všeobecně:
v okruhu 100 metrů od škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení a od vchodů do
stanic a vestibulů metra a na dětských hřištích a pískovištích. Zákaz se týká také požívání
alkoholu v prostoru zastávek veřejné dopravy

bude mít vlastní studii, která se stane pod-

Náměstí a ulice:
U Synagogy; U Meteoru; Zenklova od křižovatky ul. U Meteoru; Stejskalova; Zenklova do
křižovatky ul. Primátorská; Zenklova, U Rokytky; Těšínská 600/4; prostranství u Kulturního
domu Krakov (pěší zóna); Burešova 1661/2, prostranství u Kulturního domu Ládví

studií, kterou zpracovává Útvar rozvoje HMP,

Obchodní centra:
areál Krakov – Hnězdenská 595/1, 598/3; Areál Odra – Lodžská 399/26; Areál Visla
– Zhořelecká 514/2; Areál Nisa – Krynická 31; Areál Draháň - Čimická 780/61; Areál Ládví
– Burešova 1660/1, 1658, 1659; prostranství u nákupního centra Šimůnkova 1625/1
prostranství před supermarkety Albert – Trousilova 1031/2; Kaufland – Střelničná 2270/46;
Albert – U Libeňského pivovaru 63/2; Billa – Na Hrázi 4; Lidl – Lodžská č.o. 30 / Čimická
č.o. 43; Penny – ul. Maškova

ností území, jsou zde také vymezeny plochy

kladem pro koncept nového pražského územního plánu. Rada osmé městské části již se
vyslovila souhlas. „Cílem studie je určit hranici
mezi rozšiřováním zástavby a nezastavitelpro plavecký areál Šutka,” uvedl starosta MČ
Praha 8 Josef Nosek. Studie vychází z regulačního plánu Pod Písečnou, který si městská
část nechala vypracovat. Stanovuje proto
i podrobnější regulativy, než územní plán.-hš-

Osmička
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Zpravodajství

Druhý odboj má pomník v Ďáblicích
17. června v 17.00 hodin, v předvečer 66. výročí posledního hrdinného boje, který svedli českoslovenští parašutisté v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, byl na Ďáblickém hřbitově odhalen pomník druhému odboji. Stojí na jednom z kdysi nejutajovanějších míst v Čechách, kde se oba totalitní režimy vládnoucí
u nás ve 20. století – nacistický i komunistický – zbavovaly tělesných ostatků svých obětí.
Ďáblický hřbitov, který se nacházel v poměr-

nelze ani na neméně hrdinně padlé příslušníky

ně velké vzdálenosti od centra města, byl ústa-

desantu ANTIMONY.
V roce 1945 tam byla pohřbívána těla

vem soudního lékařství využíván pro ukládání
neznámých ostatků. Po okupaci Čech a Moravy

v

v březnu 1939 tato praxe pokračovala – s jedi-

německé branné moci a zbraní SS a poté i těla

Pražském

povstání

padlých

příslušníků

nou výjimkou. Identita mrtvých těl vlastenců,

popravených zrádců, kolaborantů a nepřátel

zemřelých v přímém boji s nacistickou mocí

čs. státu (například příslušníků kladenského

a vhazovaných zcela nepietně do hromadných

gestapa odpovědných za masakr v Lidicích).

šachtových hrobů, byla velmi dobře známa.

V období po převzetí moci komunisty v únoru
1948 se v souvislosti s Ďáblickým hřbitovem

Ze zlomků informací, které se doposud podařilo historikům nashromáždit, je patrné, že prá-

nic nezměnilo. Komunistický režim plně navá-

vě zde se nacházejí ostatky takových národních

zal na praxi nacistického a ukládal tam popel

hrdinů, k nimž bezesporu patří například štáb-

části popravených odpůrců, a to až do poloviny

ní kapitán Václav Morávek, celá řada sokolů

50. let minulého století.
Je jedním z významných paradoxů našich

POID v čele s Janem Zelenkou-Hajským, Marie

dějin, že právě na půdě Ďáblického hřbitova
Foto: M. Mařatka

– podporovatelů parašutistů výsadku ANTHROMoravcová, v jejímž bytě v Biskupcově ulici na
Žižkově se nacházel hlavní opěrný bod parašutistů, a samozřejmě českoslovenští parašutisté desantů ANTHROPOID, OUT DISTANCE,
SILVER A, TIN a BIOSCOP, kteří po atentátu
na zastupujícího říšského protektora Heydricha
vybojovali svůj poslední boj v tehdejším chrámu sv. Karla Boromejského, zapomenout však

Místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková s ředitelem Vojenského historického ústavu plukovníkem Alešem Knížkem

jsou v těsné blízkosti uloženy tělesné ostatky
předních hrdinů československého odboje, ale
i vrcholných zločinců nacistického režimu. Je
až pozoruhodné, jak dějiny Ďáblického hřbitova souvisí s významnými dějinnými okamžiky
Československa.
Vladimíra Ludková,
zástupkyně starosty Prahy 8

Pražský

magistrát

získal

lotě až 80 °C – nebo přehřátá suchá

výkonného

pára o teplotě 190 °C. Součástí

pomocníka v boji s černým

sestavy jsou různé druhy pistolí,

výlepem, který hyzdí především

trysek a koncovek, které umožňují

historické centrum metropole.

mnohostranné využití tohoto zaří-

Stalo se jím nové mobilní čistící

zení.

významného

a

zařízení italské značky Ghib-

To je vhodné zejména k čiště-

li, které zakoupila společnost

ní stožárů veřejného osvětlení od

Eltodo, smluvní partner magis-

plakátů či nálepek, k mytí stožárů

trátu

od soli na frekventovaných ulicích

v

oblasti

provozování

údržby veřejného osvětlení.

nebo

k

odstraňování

Foto: M. Mařatka

Metropole bojuje s černým výlepem

žvýkaček

zašlapaných do chodníků. Při doplJedná se o multifunkční čistící

nění dalšího příslušenství může být

zařízení s vlastní pohonnou jed-

toto čistící zařízení využito také

notkou – dieselagregátem. Spolu

k odstraňování sprejových nápisů

s nádrží na tisíc litrů vody a dalším

a maleb z fasád, obkladů či vozovek

příslušenstvím, jako je například

nebo k likvidaci nečistot z budov

vysavač, je vestavěno do dodávko-

a soch, stejně jako k odstraňová-

Na začátku června se letos již podruhé uskutečnila tradič-

vého automobilu. Pracovní náplní

ní smogových nánosů a špíny ze

ní akce Vítání občánků. Zúčastnilo se jí 180 dětí. Další vítání

stroje může být voda pod tlakem

střech a omítek.

přijde na řadu až na podzim, konkrétně mezi 10. a 12. listo-

až 180 barů – studená nebo o tep-

-tk-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

padem.
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Nádraží slaví 60.výročí své existence
Autobusové nádraží Praha - Florenc slaví 60 let své existence. Stavba nádraží byla zahájena v roce 1948, kdy
byl pozemek po zrušených uhelných skladech zpevněn a pokryt žulovou dlažbou. Samotný provoz autobusového
nádraží byl pak zahájen 17. června 1948.
V době zahájení provozu bylo k dispozici celkem 25 odjezdových stanovišť, z nichž některá byla krytá. O rok později v roce 1949 byla
postavena „výpravní” budova, v níž byla čekárna pro cestující, pokladna, restaurace, odpočívárna řidičů a průvodčích a toalety. V této podobě fungovalo autobusové nádraží Florenc až do
počátku 70. let, kdy bylo přestavěno v důsledku
výstavby metra.
Kromě šedesátiletého výročí existence autobusového nádraží na Florenci letos také slavíme 100. výročí od zahájení provozu pravidelné městské autobusové dopravy v Praze, kde
byl zahájen provoz

7. března 1908 na trase

Malostranské náměstí – Pohořelec, a 100 let
pravidelné meziměstské linky autobusů v českých zemích – meziměstské autobusy začaly
jezdit 13. května 1908 z Pardubic do Bohdanče
a z Pardubic do Holic.
Na území hlavního města se do vypuknutí
I. světové války objevily linky soukromých provozovatelů vedené z Brandýsa nad Labem, Kostelce nad Labem nebo Mělníka. Slibný rozvoj
autobusové dopravy zpomalila II. světová válka. Autobusy měly v roce 1940 svá stanoviště

První den provozu nádraží 17. června 1948, jak ho zachytil fotograf ČTK

v Praze u Wilsonova nádraží, v Lützowově ulici
a v ulici Na Poříčí. Po II. světové válce pak bylo
v metropoli vybudováno několik autobusových
nádraží: na Pankráci, na Smíchově a právě na
Florenci.
V roce 1949 byl vytvořen národní podnik
ČSAD. Ten převzal provoz autobusových linek
od ČSD a postupně i od soukromých dopravců. Nový podnik dostal do správy i autobusová
nádraží a stanoviště. ČSAD fungoval s jistými organizačními změnami až do roku 1991.
Následně došlo k rozdělení a privatizaci celého
systému.
Zásadní změnou v pražské městské hromadné dopravě byla v 70. letech výstavba metra, která přinesla vytvoření nových stanovišť
v autobusových terminálech u stanic podzemní
dráhy. Jediné z prvních tří pražských poválečných autobusových nádraží, které přežilo veškeré historické zvraty, a dokonce i rozsáhlé
povodně v roce 2002, je nádraží na Florenci.
Od počátku 90. let bylo vytvořeno několik
projektů zahrnujících rekonstrukci terminálu.
-jf-

Florenc v 60. letech

Osmička
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Autobusový terminál Florenc získá novou halu
Stavět se začne letos v září, s dokončením se počítá v polovině příštího roku
Neútulné

prostředí

známé-

ho autobusového nádraží na
Florenci v Karlíně se konečně
dočká přeměny. Společnost
ČSAD Praha holding, která
je provozovatelem areálu, se
tam chystá vybudovat novou
odbavovací halu. Náklady by
neměly přesáhnout 70 milionů korun.
„Stavět bychom měli začít letos
v září, s dokončením počítáme
v polovině příštího roku. Kapacita nádraží zůstane zachována,”
prohlásil generální ředitel ČSAD
Praha holding Pavel Vráblík.
Autorem návrhu nové haly je
brněnský architektonický ateliér Hrůša a spol. Projekt počítá
se zastavěnou plochou necelých
1100 metrů čtverečních, z toho
obchody, restaurace a další zařízení pro cestující budou zaujímat
40 procent plochy. „Také jednáme
s Policií ČR a pražskými strážníky

Nová hala nabídne cestujícím podstatně více pohodlí

o zřízení stálé služebny,” infor-

jení Karlína k centru metropole,”

dy. „Je to ale běh na dlouhou

Autobusové nádraží na Floren-

moval Vráblík.

reagoval

trať, předpokládám, že do deseti

ci již desítky let poskytuje cestu-

let k tomu nedojde,” řekl ředi-

jícím komfort přímé dopravy do

„Pro

nás

je

podstatné,

že

na

karlínský

projekt

starosta Prahy 8 Josef Nosek.

investor svým záměrem zacho-

Provozovatel má podle Vráblí-

tel. Do té doby zůstane provoz

centra Prahy až na hranici měst-

vává možnost propojení Perne-

ka již připraven záměr na kom-

původní staré budovy nádraží

ské památkové zóny a široké

rovy a Opletalovy ulice. To do

pletní přestavbu celého areálu,

zachován, a to včetně funkčních

možnosti přestupu na pražskou

budoucna umožní silnější připo-

který počítá s hotelem i obcho-

pokladen.

MHD i na vlakové spoje.

12 milionů spojů
Na nádraží Florenc, které začalo fungovat
17. června 1948, bylo od tohoto dne odbaveno přes 12 milionů spojů, což představuje přibližně 375 milionů cestujících. Počet
linek postupně narůstal a vrcholu dosáhl
kolem roku 1990, kdy areálem projelo téměř
400 tisíc autobusů ročně. S růstem individuální dopravy počet spojů klesal až k roku
2000, kdy se stabilizoval na současných
zhruba 200 tisíc spojů ročně, to je kolem
sedmi milionů cestujících.
Lidé na Florenci najdou nové obchody a restaurace

-jf-
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Ať uděláme cokoli, někoho
potěšíme a někoho naštveme
Z prodeje bytových domů získáme peníze pro všechny občany, říká starosta Prahy 8 Josef Nosek
Určitě Vás některé rozhodnutí
radnice někdy pořádně namíchlo.
Třeba v sousední ulici se opravily chodníky, ale trávníku před
vaším domem si nikdo nevšímá.
A to vám připadá nespravedlivé.
„Žádné rozhodnutí nemůže vyhovět naprosto všem lidem. Vždycky
ale vybírám řešení, které více lidí
potěší a méně jich zklame,” říká
starosta Městské části Praha 8
Josef Nosek.
Ruku na srdce: kdybyste Vy byli
na jeho místě, budete rozhodovat
naprosto stejně. Je to totiž jediná
možná metoda spravedlivé správy
věcí veřejných.
Je červenec 2008, skoro polovina volebního období. Jak se
vám daří plnit priority, s nimiž
jste do voleb šel?
Nejdůležitější prioritou – kterou
se nám zároveň daří nejlépe naplňovat – je prodej bytových domů

V majetku obce je nyní zhruba devět tisíc bytů...

do rukou oprávněných nájemníků.
V majetku máme zhruba deset

se v rozmezí 10 až 12 tisíc korun

že na dobu určitou, na dva roky,

tisíc bytů. Jako každá státní správa

Každý, kdo něco kupuje, ať je to

za čtvereční metr. Tržní cena těch

dostane sociální byt.

nebo samospráva se o ně staráme

televizor, automobil nebo byt, se

nejhorších panelákových bytů se

trošičku hůř než soukromí vlast-

to vždycky snaží získat za co nej-

přitom pohybuje kolem 25 tisíc

Lidé nežijí jen v bytech. Chodí

níci. Zároveň si myslíme, že úko-

nižší cenu. My jsme ale samosprá-

korun za čtvereční metr.

i po ulicích…

lem městské části není starat se

vou pro všechny občany, ne jen

o byty, ale o to, aby lidé dostávali

pro nové vlastníky našich bytů.

Radnice tedy nebude mít žád-

výhody pro všechny občany. Pro-

včas stavební povolení, aby nestáli

Proto nemůžeme dávat byty zce-

né byty?

dejem získáme peníze, které hod-

fronty na občanské průkazy, pros-

la zdarma. Ale na druhé straně se

Nějaké byty radnice mít musí,

láme investovat do rozvoje měst-

tě aby úřad fungoval jako servisní

je snažíme prodávat za podmínek,

ale v řádu stovek, ne tisíců. Někte-

ské části. Tak splníme to, co jsme

organizace, ne jako „byťák”. Proto

které jsou velmi výhodné a srov-

ří lidé totiž nejsou schopni se o se-

slibovali v programovém prohláše-

jsme zahájili masivní prodej domů

natelné s podmínkami, které měli

be postarat sami. Nedávno jsem

ní: více zeleně, udržované parky,

oprávněným nájemcům. V sou-

občané v dřívějších vlnách priva-

tady měl matku se třemi dětmi,

opravené lavičky. Chceme zlepšit

časném volebním období se poku-

tizace.

kterou manžel týral, dostala se do

městskou infrastrukturu, chceme,

síme prodat zhruba polovinu, to je

situace, kdy neměla východisko.

aby člověk, který vyjde z domu,

asi pět tisíc bytů. Je to obrovský

V ten okamžik nastupuje sociální

nešlápl do něčeho ošklivého, pro-

podílem

síť a její součástí je i komunální

stě aby byli občané spokojeni.

která kdy proběhla v městských

z odborných odhadů. Jsou nižší

politika, musíme se o takového

Normálního občana ani tak moc

částech.

než polovina tržní ceny, pohybují

člověka postarat. Například tím,

nezajímají politické problémy, jaká

úkol. Největší akce tohoto druhu,

Za kolik byty prodáváte?

Jak ceny stanovujete?
Ceny

se

stanovují

Od

vlny

prodejů

se

odvíjejí

Osmička
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vládne koalice, kdo zrovna sedí

Neumíme udělat to, že bychom

na ulicích neobtěžovali bezdomoci,

dopravy. Teď nemůže policie vůbec

na úřadě, většina ani neví, jak se

zpoplatnili vjezd do městské části

aby se nebáli mít peněženku při

nic, maximálně jim dá složenku

jmenuje starosta. Co ale občany

– takže nemáme jiný nástroj než

ruce. Ve spolupráci s náměstkem

a to je všechno. Nově mohou poli-

bytostně zajímá, je to, aby si měli

parkovací zóny.

primátora Rudolfem Blažkem jsme

cisté přikázat, že na tomto místě

kde sednout v parku, aby byly

Výstavba parkovacích domů je

se podíleli na přípravě vyhlášky

víno z té krabice pít nebudou. My

ulice opravené a čisté, aby je na

natolik drahá, že na ni jako měst-

zakazující pití alkoholu na veřej-

neumíme bezdomovce zrušit, jsou

náměstí neobtěžovali bezdomovci.

ská část nikdy mít nebudeme. Když

ných místech.

problémem, který se nedá vyřešit.
Dá se ale zmírnit. Z míst, kde je

by to dělal soukromý investor, tak
Vyjmenoval jste spoustu věcí,

podle našich zjištění by měsíčně

Jak chcete z bezdomovců dolo-

největší frekvence pohybu osob

které

život

za parkování účtoval sedm, osm,

vat pokuty?

se bezdomovci odsunou tam, kde

občanů. Oni ale nechodí jen do

devět tisíc korun. A já si nejsem

Nejde o vymáhání pokut. Člověk,

parku nebo nejezdí tramvají.

jistý, kolik obyvatel z bohnického

který je schopen zaplatit poku-

Nejméně polovina z nich jsou

sídliště nebo z karlínského náměs-

tu, většinou nesedí na chodníku

řidiči, mají auta a potřebu-

tí by zaparkovalo své auto za osm

s krabicovým vínem v ruce. Díky

Kde konkrétně v Praze 8 bude

jí někde parkovat. Jak chcete

tisíc měsíčně.

vyhlášce bude mít policie důvod

pití

obtěžovat bezdomovce popíjející

zakázáno?

vyřešit

mohou

zlepšit

nedostatek

parkova-

cích míst a přeplněné silnice?
To kdybych věděl, tak jsem

nevadí, respektive kde vadí podstatně méně obyvatelům.

alkoholu

na

veřejnosti

Další věcí, která lidi trápí, je

alkohol například u stanic metra.

Typicky u všech stanic met-

bezpečnost…

Půjde o legislativní opatření, kte-

ra, Florenc, Kobylisy a podobně.

horkým kandidátem na cenu za

Ano, to je další bod našeho

ré umožní strážníkům zasáhnout

Pak na náměstích, například na

zásluhy o hlavní město Praha.

volebního programu a po volbách

v okruhu sto metrů od školských

náměstí Dr. Holého. A poblíž všech

Pokoušíme se řešit něco, co v pod-

jsme se na bezpečnost občanů pri-

zařízení,

zaříze-

škol, školek, domovů pro seniory,

statě žádné rozumné řešení nemá.

oritně zaměřili. Lidé chtějí, aby je

ní a zastávek městské hromadné

budov úřadů, všude tam, kde člo-

zdravotnických

Jest otázkou, jestli parkovací zóny

věk musí projít.

pomohou či nikoli. V Karlíně a ve
spodní části Libně jsme dělali prů-

Podle

zkum, tam většina lidí říkala, že

je zakázáno také odhazovat

magistrátní

vyhlášky

ano. Na druhé straně zavedení

nedopalky cigaret a žvýkačky

parkovacích zón znamená, že když

a je nařízeno odklízet psí výka-

za vámi přijede kamarád z Pře-

ly. Jak budete dodržování této

louče, tak nezaparkuje, jestliže

vyhlášky kontrolovat a posti-

budete potřebovat opravit pračku

hovat, když již nyní mají maji-

nebo přivézt lednici, tak tam neza-

telé psů nařízeno uklízet po

stavíte.

svých miláčcích, nejméně polo-

Teď probíhá na radnici intenzivní

vina z nich to nedělá a strážní-

diskuze, v politických stranách. Je

ků není tolik, aby je při činu

to jedno z horkých témat a zatím

přistihli a pokutu uložili?

nevím, k jakému řešení dospěje-

Za prvé funguje už ten odstra-

me. Myslím, že parkovací zóny by-

šující efekt, že za to nějaký postih

chom měli zavést v okamžiku, kdy

je, že to není jen nějaký výkřik.

to skutečně bude potřeba. Kdy

Druhá věc je reálná vymahatel-

to pomůže, a ne že to ublíží. Ale

nost. Nerad se vymlouvám, ale

bohužel tím, jak se na Prahu valí

většina komunikací není ve správě

stále více aut, jak lidé, kteří bydlí

městské části, tohle si řeší magis-

v satelitních městečkách, přijedou

trát sám. Městská policie je pod-

do

řízena primátorovi, ne starostovi

metropole,

zaparkují

poblíž

stanic městské hromadné dopravy

městské části.

a odjedou do práce tramvají nebo
metrem, tak tím začíná být par-

Je vztah městské části a magis-

kování na „osmičce” neuvěřitel-

trátu naprosto bezproblémový?

ný problém. Na severní terase se

Vnímá magistrát problémy měst-

dnes už prakticky zastavit nedá,

ských částí a akceptuje řešení,

totéž v Karlíně či Libni, tam už

která městské části navrhují?

jsou místa, kde večer musíte auto
nechat jeden dva bloky od bydliště, protože blíž místo nenajdete.

Vztahy nikdy nejsou bezpro...ty privatizované nemůžeme dávat zdarma, ale snažíme se je prodávat
za velmi výhodných podmínek.

blémové, vždycky se vyskytnou
Pokračování na str. 8

Osmička
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Dokončení ze str. 7

Jak jste spokojen s výstavbou

konflikty, ale to je normální. Kdy-

v Praze 8?

by to tak nebylo, kdyby všechno

Pro rozvoj města to je samozřej-

fungovalo hladce a všichni bychom

mě dobře. V okamžiku, kdy je to

se na sebe usmívali, tak je něco

postavené, si ani občané nestěžují,

strašně špatně. Jiný pohled třeba

spíše to chválí. Ale evidujeme stíž-

na průjezdnost komunikace bude

nosti na průběh výstavby. Výstav-

mít člověk, který se má na magis-

ba přináší, v současné době třeba

trátu starat, aby byl provoz plynu-

v Karlíně, až neuvěřitelný nepo-

lý, a jiný pohled má náš správce

řádek, zmatky, dopravní kolapsy.

domu, který se stará o to, aby pod

Snažíme se to maximálně ovlivnit,

okny bytů byl co nejmenší hluk.

upozorňujeme firmy, aby po sobě

To je jen jeden z příkladů. Nemu-

uklízely, rozdáváme pokuty, je to

síme mít všichni stejný názor, ale

ale věčný boj. Například při budou-

je důležité, že jsme schopni si to

cí rozsáhlé výstavbě na Rohanském

vyříkat. Názory se musí přiblížit

ostrově hledáme řešení odvozu

k nějakému kompromisu.

materiálu, třeba lodí, aby občané
byli co nejméně obtěžováni.

Jde jen o diskuzi, nebo můžete
například

navrhnout

změnu

Může radnice ovlivnit, co se

zákona, protože na městské

kde bude stavět?

části máte bezprostřední zku-

Možnosti

radnice

jsou

velmi

šenosti s fungováním určitých

omezené. Vyjadřujeme se pouze

pravidel – a vrcholní politici to

k první části povolovacího procesu,

akceptují?

kdy probíhá takzvané územní říze-

Samozřejmě probíhá diskuze na

ní. V této fázi můžeme buď souhla-

úrovni městská část kontra magis-

sit, nebo ne. Pak už je to záležitostí

trát. S parlamentem nebo vládou

státní správy čili stavebního odbo-

diskutujeme jen velmi výjimečně.

ru.

Na „osmičce” se to stalo v době

chom na radě nikdy neodsouhlasi-

povodní. Trošku jiná je regionální
politika a trošku jiná celostátní.

Je spousta staveb, které by-

li, ale ony přesto stojí.
I na komunální úrovni existují výrazné rozdíly mezi pravicí a levicí...

Hlas starosty ale slyšet je, slouží

Stavební

zákon je postavený tak, že jestliže
stavebník splní všechny náležitosti,

k tomu různá setkání, kongresy

prodeji. Jsou tedy poměrně výraz-

rekonstruované, ale že by ho

tak se mu stavební povolení vydat

ODS. Primátor Pavel Bém je čle-

né rozdíly i na komunální úrovni.

chtěly rozšířit, protože tam chy-

musí. Bohužel nejde říci: tady by se

nem ODS, ve vládě má převahu

bí některé herní prvky, které

mi líbil bytový dům s modrou stře-

ODS, máme svého poslance v par-

Konfliktní situace nemusí pra-

mají děti rády. O hodinu pozdě-

chou, tady supermarket. Můžeme

lamentu,

probíhá.

menit jen z politiky, ale ze

ji přišla druhá návštěva z domu

to mírně korigovat pomocí územní-

Spíše je to o tom, že my můžeme

zcela praktických záležitostí.

poblíž dětského hřiště s peticí,

ho plánu, ale to je záležitost na dva

mít názor na něco a máme relativ-

Radnice například nechá poká-

abychom ho uzavřeli a přesunu-

roky. Když chceme změnu územní-

ně uzavřený pohled na jednu část

cet

nemocných

li někam jinam, protože je děti

ho plánu, třeba aby se někde místo

problému. Když probíhá legislativ-

stromů.

lidé

obtěžují hlukem.

dvoupatrových domů daly postavit

ní změna, dotýká se věcí, na které

protestovat. Kdyby je radni-

Ať uděláme cokoli, tak někoho

pětipatrové nebo naopak, potrvá

my z městské části nedohlédne-

ce nenechala vykácet a poté

potěšíme a někoho naštveme.

tato změna dva roky. A je to jedi-

me. A to je úkol parlamentu, vlády

spadla větev někomu na hla-

A my se snažíme vybalancovat

ný nástroj, který jako obec máme.

a pana prezidenta.

vu, budou občané protestovat

to tak, abychom více lidí potěšili

Výstavbu můžeme ovlivnit třeba

také. Jak lehce nebo jak těžce

a méně naštvali. Příklad: v Koby-

v tom, že se snažíme, aby v Karlíně

se v takových případech rozho-

lisích jsme chtěli kácet přestár-

vyrůstaly byty, v tom, aby se tam

duje?

lé stromy a místo nich vysadit

nestavěly dvacetipatrové paneláky,

Jsou to zhruba tři měsíce, kdy

nové, a pokud možno ještě více

ale jinak ne.

jsme opravili jedno dětské hřiš-

– a dostal jsem dopis, v němž

Náš stěžejní program, to zna-

tě a objednaly se ke mně těsně

stálo, že bych prý také nechtěl,

mená prodej bytů nájemcům, tak

za sebou dvě návštěvy. Jedna,

aby mi strom stínil do obýváku.

A priori nejsem proti výškovým

tam je hluboký rozpor mezi námi

to byly maminky, které přišly

Vždycky se najde někdo, komu

budovám. Na druhé straně Kar-

a levicovou opozicí, která je proti

poděkovat, že hřiště je hezky

určité rozhodnutí nesedí.

lín je historické území, které se,

komunikace

Do jaké míry se dá dělat pravicová politika na komunální
úrovni? Nestírají se tu ideologické rozdíly?

alej

starých
Někteří

budou

Vám se nelíbí mrakodrapy?

Osmička

červenec 2008



měsíčník Městské části Praha 8

Rozhovor

doufejme, stane součástí širšího

Kdy

centra metropole. Nejsem si jistý,

s občany?

máte

čas

na

setkání

Kdysi dávno jsem byl aktivním

divadelníci

sportovcem, dělal jsem veslová-

revoluci?

vyvolali

pouliční

Pondělí celý den a středy dopo-

ní a střílel jsem z pistole, párkrát

Nerozumím, co je špatného na

vý dům. Jsou místa, kde výškové

ledne mám vyhrazené na návště-

jsem i reprezentoval republiku, ale

tom, kdyby byl dotacemi odměňo-

budovy nevadí. Třeba na Pankráci,

vy, přijmu kohokoli, kdo chce při-

bohužel je to už dvacet let zpátky.

ván ten, kdo prodá více vstupenek.

tam když se postaví další výško-

jít. Většinou to jsou stěžovatelé.

vá budova, tak se nic nestane. Na

Ale za těch osm let, co „starostuji”,

Rohanském ostrově si ale mrako-

už jsem tady měl dva lidi, kteří mi

Když se mi podaří utéct, tak buď

dotace na vstupenku čili pomáhat

drap představit neumím.

přišli poděkovat. Jeden těsně po

ryby chytám nebo je doma cho-

těm, ke kterým lidé chodí. Pokud

povodních a jeden před rokem.

vám v akváriu.

jsem to správně pochopil, největ-

starosta řešit, je velice široká.

Každý manažer nebo význam-

V Karlíně je Hudební divadlo,

nedotuje Kultura s velkým ká, ale

Jak vlastně vypadá typický den

ný činitel hraje tenis nebo golf.

další scénu máte Na Palmovce.

že se dotují divadla, kam lidé cho-

starosty, v kolik třeba stáváte?

Kdy máte, pane starosto, čas

Víte o nich, zajdete tam?

dí. Tento rozpor nechápu. Nevím,

jak by tam vypadal třicetipatro-

Škála

problémů,

které

Nejsem ale v této oblasti odborník.
Při čem tedy relaxujete?

musí

Dnes to bylo ve čtyři hodiny

Přijde mi však logické poskytovat

ší protesty jsou kvůli tomu, že se

na golf?

Chodíval

jsem

s

manželkou,

jestli Voskovec a Werich dostávali

a dvanáct minut. Mám osmiměsíční

Podlehl jsem této módní vlně,

dokud to šlo. Máme ale doma

nějaké dotace, myslím, že ne. Lidé

mimino, manželku v šestém měsí-

koupil jsem si jednu hůl, sedmič-

kojence a další mimino čekáme,

na ně chodili a Osvobozené diva-

ci těhotenství, čekáme druhé dítě.

ku. Asi pětkrát jsem si byl zatré-

takže to nejde.

dlo přece nehrálo nějaké plytké

Z prvního manželství mám dvě

novat a když jsem zjistil, že si

děti. Co se týká zábavy mimo úřad,

tím více ublížím než co jiného, dal

Co si myslíte o změně dotací

Divadlo je podle mne od toho,

jsem poměrně značně vytížený.

jsem ji pod postel a je tam dodnes.

pro divadla, kvůli níž pražští

aby se tam lidé chodili dívat. Tako-

operety.

Pokud malého nebolí zoubky, stá-

vé nechť je podporováno. Jestliže

vám obvykle kolem sedmé, půl

se tam chodí pouze divit – a cho-

osmé a těsně po osmé jsem v kan-

dí se tam divit velmi málo – tak

celáři. Občas se i nasnídám, větši-

se nedivím tomu, že podporováno

nou ale ne.

není.

První věcí, kterou v kanceláři

Kdyby neprotestovali lidé, kte-

dělám, je pošta. Někdy půl hodi-

ré známe z televizních obrazovek,

ny, někdy dvě hodiny. Pak dopo-

nedostalo by se protestům takové

ledne přijdou návštěvy nebo vyři-

pozornosti. Kultura je samozřejmě

zuji administrativu. Kolem jedné

potřebná, patří k civilizaci, pro-

či druhé hodiny po obědě větši-

vází člověka po celá tisíciletí. Ale

nou jedu na magistrát nebo na

v okamžiku, kdy na kulturu jdou

pochůzky mimo úřad. Spoustu věcí

stovky milionů korun a zároveň

je potřeba vidět přímo na místě,

probíhají sbírky na nákup zaří-

v současné době třeba probíráme

zení na záchranu lidských životů

dům, který má stát na rohu Kaf-

pro nemocnici v Motole, se náro-

kovy a Horňátecké ulice, má jít

ky kultury obhajují obtížně. Stov-

do výšky, a tak se tam raději jedu

ky milionů do kultury plynou do

podívat, protože z fotografií nelze

něčeho, co lidi baví, co je emoci-

poznat celé to prostředí. Na úřa-

onálně obohacuje. Lidský život má

dě končím mezi pátou až šestou.

ale podle mne mnohem vyšší cenu

Velmi často pak musím ještě řešit

než pobavení nad dialogem spiso-

stranické záležitosti, místní, oblast-

vatele a pivovarského sládka.

ní sdružení, setkání s občany. Cel-

Uměl bych si představit, že když

kově s prací končím mezi pátou až

budou dotace na umělce, budou

devátou hodinou odpoledne.

dotace třeba i na chov rybiček,
protože to je také bohulibá záliba
– když ke mně někdo přijde, rád

A co víkendy?
Pro mne neplatí pětidenní pracov-

se na ně podívá. A v logice věci si

ní týden, například v neděli jsem byl

umím představit, že na ty šedivé

pozván na předávání medailí mladým

rybičky, které nikdo nechová, by

sportovcům, obvykle jeden nebo i po

byla dotace větší než na pěstování

oba víkendové dny na dvě hodiny
nebo i na celý den někam jedu.

...což dokazuje hluboký rozpor mezi námi a levicovou opozicí v otázkách
privatizace obecních domů

těch barevných...
-vk-, foto: M. Mařatka
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Životní prostředí

Radnice pokračuje v opravě dětských hřišť
Rekonstrukce se již brzy dočkají areály v Kobylisích a Bohnicích
Počet opravených dětských hřišť na území Prahy 8 stále narůstá. Rada MČ na svém
nedávném zasedání schválila vznik dalších dvou. Od doby platnosti evropských
norem, které v mnoha obcích stály za likvidací většiny hřišť, radnice nechala opravit 27 areálů.

2006 od magistrátu a samozřejmě
jsme nejprve museli náklady na
rekonstrukci zahrnout do rozpočtu.
Opravu tak provedeme nejdřív, co
to jde,” sdělil Vokál.
Rekonstrukce

se

bude

týkat

zhruba 0,5 hektaru pozemku, který
dříve sloužil k rekreačním účelům.
V současnosti je tam pískoviště,
dále asfaltobetonové plochy, cestičky, betonové lavičky a zahradní domek, které jsou ve špatném
stavu. Nevyhovující části hřiště
budou vybourány a odstraněny, na
plochách budou vybudovány nové
pochozí mlatové plochy a dopado-

Foto: M. Mařatka

vé plochy z pryže, vrstvy písku či
oblázků. Po rekonstrukci tam bude
k dispozici dvanáct herních prvků,
třeba věžová multifunkční a vodní
herní sestava, kolotoč, domeček,
skluzavka, houpačky, pískoviště či
tabule na kreslení. Samozřejmostí
bude i čtrnáct laviček, odpadkové

V Třeboradické ulici vznikne větší, multifunkční hřiště vhodné pro většinu věkových kategorií

koše a zatravnění.

dětské

době vypracovat, a po získání sta-

mín je do konce listopadu, přičemž

Rekonstrukce se již brzy dočká

hřiště se skateboardovou plochou

vebního povolení. „Budeme s tím

vybraná firma musí nejprve zpra-

také dětské hřiště v Bohnicích

a

hotovi do konce roku,” informoval

covat

v Řešovské ulici. Rada osmé měst-

místostarosta.

a zajistit stavební povolení.

V

Kobylisích

multifunkčním

vznikne
hřištěm,

kon-

krétně v ulici Třeboradická, poblíž
obchodního

centra

projektovou

dokumentaci

ské části proto schválila výběr

„Sokolníky”.

Kobylis se týká také chystaná

„Víme, že místní občané netrpěli-

V současnosti jsou na betonových

rekonstrukce hřiště ve Větrušic-

vě čekají, až zde bude dětské hřiš-

firmy,

3,1 milionu korun provede. Pro-

která

opravu

za

zhruba

plochách hřiště, které je rozděleno

ké ulici. Náklady přesáhnou čtyři

tě obnoveno. V tomto stavu jsme

stor hřiště tvoří tři asfaltové plochy

svažitým terénem do dvou čás-

miliony korun. Předpokládaný ter-

jej však získali na podzim roku

s původními betonovými lavička-

tí, pouze dvě houpací pružinová

mi, zídkami a základy původního

sedátka. „Budou opraveny povrchy

pískoviště. Po rekonstrukci se děti

hřiště a v jeho jednotlivých částech

mohou těšit na nové pískoviště,

budou instalovány herní prvky jak

herní prvky pro děti ve věku od

pro děti do šesti let, tak pro větší

dvou do osmi let, jako jsou hou-

děti a mládež. Umístíme tam napří-

pačky, pružinová houpadla, dvoji-

klad lanovou sestavu, multifunkč-

tou věž či dětský domeček a také

ní hřiště pro basketbal a fotbal či

na více než čtyřmetrovou lanovou

plochu se skateboardovými prv-

šplhací pyramidu pro děti nad pět

ky,” uvedl zástupce starosty Josef

let. Samozřejmostí bude úprava

Vokál.

a oprava povrchů, zhotovení bez-

Vzniknout by tak mělo větší, mul-

pečnostních dopadových ploch či

tifunkční dětské hřiště, zaměřené

umístění laviček a odpadkových

pro většinu věkových kategorií dětí

košů. „Nejprve musíme získat sta-

a mládeže. Výstavba se zahájí po

vební povolení, samotnou opravu

vyhotovení projektové dokumentace, kterou radnice nechá v nejbližší

hřiště předpokládám na podzim,”
Hřiště v Řešovské ulici projde kompletní rekonstrukcí

uvedl Vokál.

-hš,tk-
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

ČERVENEC – PROSINEC 2008

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
22. 7., 26. 8., 30. 9., 18. 11., 30. 12.		

Havránkova – Šimůnkova
30. 7., 3. 9., 8. 10., 12. 11., 17. 12.

V Nových Bohnicích
10. 7., 14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
29. 7., 2. 9., 7. 10., 25. 11.		

Šimůnkova
6. 8., 10. 9., 15. 10., 19. 11.

Dolákova – Hackerova
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.		

Pobřežní – U Nádražní lávky
5. 8., 9. 9., 14. 10., 2. 12.

Janečkova
13. 8., 17. 9., 22. 10., 26. 11.

K Mlýnu – Drahaňská
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.

Pernerova – Šaldova
12. 8., 16. 9., 21. 10., 4. 11., 9. 12.

Hlaváčova
13. 8., 17. 9., 22. 10., 26. 11.

Mlazická
10. 7., 14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.

Pobřežní – Thámova
15. 7., 19. 8., 23. 9., 11. 11., 16. 12.

Burešova
16. 7., 20. 8., 24. 9., 29. 10., 3. 12.

Fořtova – Do Údolí
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.

Petra Slezáka – Urxova
22. 7., 26. 8., 30. 9., 18. 11., 30. 12.

Kurkova
23. 7., 27. 8., 1. 10., 5. 11., 10. 12.		

Korycanská – K Ládví
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.

Pernerova – Sovova
29. 7., 2. 9., 7. 10., 25. 11.

Šiškova
30. 7., 3. 9., 8. 10., 12. 11., 17. 12.

Petra Bezruče - U Pískovny
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.		

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
5. 8., 9. 9., 14. 10., 2. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
6. 8., 10. 9., 15. 10., 19. 11.

Pod Vodárenskou věží – Společná
22. 7., 26. 8., 30. 9., 18. 11., 30. 12.		

Kotlaska (u mateřské školy)
12. 8.,16. 9., 21. 10., 4. 11., 9. 12.

Na Pecích – Chaberská
13. 8., 17. 9., 22. 10., 26. 11.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
29. 7., 2. 9., 7. 10., 25. 11.

Nekvapilova (parkoviště za TJ.)
15. 7., 19. 8., 23. 9., 11. 11., 16. 12.

Služská – Přemyšlenská
16. 7., 20. 8., 24. 9., 29. 10., 3. 12.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11.

V Mezihoří
23. 7., 27. 8., 1. 10., 5. 11., 10. 12.

Na Vartě
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Na Pěšinách – Pod Statky
30. 7., 3. 9., 8. 10., 12. 11., 17. 12.

Kašparovo náměstí
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Uzavřená
6. 8., 10. 9., 15. 10., 19. 11.

Pod Labuťkou – Prosecká
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
29. 7.,2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.
Nad Rokoskou
5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11.
Na Truhlářce (parkoviště)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.
Ke Stírce – Na Stírce
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.
Kubišova – U Vlachovky
29. 7.,2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.
U Slovanky – Dolejškova
30. 7., 1. 10., 5. 11., 10. 12.

Trojská – Nad Trojou
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.
Na Dlážděnce – U Sloupu
(parkoviště)
14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.
Písečná – K Sadu
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.
Na Přesypu – Pod Přesypem
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.

Pekařova – Jestřebická
5. 8., 9. 9., 14. 10., 2. 12.
Valčíkova – Na Truhlářce
12. 8., 16. 9., 21. 10., 4. 11., 9. 12.
Velká Skála – K Haltýři
15. 7., 19. 8., 23. 9., 11. 11., 16. 12.
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecká – Ďáblická)
30. 7., 27. 8., 1. 10., 29. 10., 26. 11.
Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
6. 8., 3. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12.
V Zahradách - Na Sypkém
16. 7., 13. 8., 10. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12.
Braunerova – Konšelská
23. 7., 20. 8., 17. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.
V Zámcích
24. 9.

Třeboradická
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.

Nad Rokoskou (u školy)
6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.

Havlínova – Pohnertova
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.

Nad Popelářkou
16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12.

Libišská (parkoviště)
10. 7., 14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 22. 10., 19. 11.,
17. 12.

Štěpničná (parkoviště)
6. 8., 3. 9., 8. 10., 12. 11., 17. 12.

Podhajská pole
(parkoviště)
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.

Davídkova (u ul. Tanvaldská – parkoviště)
13. 8., 10. 9., 15. 10., 19. 11.

Gdaňská
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.

Pod Vodárenskou věží – Nad Mazankou
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.

Třebenická
16. 7., 20. 8., 17. 9., 22. 10., 26. 11.

Hnězdenská (parkoviště)
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.

Drahorádova
10. 7., 14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.

Roudnická (za Bešťákovou)
23. 7., 27. 8., 24. 9., 29. 10., 3. 12.

Mazurská (u trafostanice)
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.

Lindavská
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.

Modřínová
16. 7., 20. 8., 24. 9., 29. 10., 3. 12.

Řešovská (u Zelenohorské)
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.

Kubíkova – u DD
23. 7., 27. 8., 1. 10., 5. 11., 10. 12.

Zhořelecká (parkoviště)
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.

Chaberská – Líbeznická
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.

Lodžská – Zhořelecká (parkoviště)
30. 7., 27. 8., 24. 9., 29. 10., 26. 11.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete také na www.praha8.cz.
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Školství

Radnice požádala o zvýšení kapacity škol
Předpokládaný nárůst počtu žáků ve školách i školkách vede k navyšování kapacit. Osmá městská
část proto požádala Magistrát hlavního města Prahy
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zvýšení kapacit některých škol. „Vzhledem k tomu, že se
jedná o úřední proces, je třeba žádat rok dopředu.
Pokud to bude schváleno, kapacity se zvednou od
1. září 2009,” uvedl zástupce starosty Martin Roubíček.
Jedná se například o Mateřskou

roste již od letošního září. Děti se

školu Řešovská (ze současných

mohou těšit na novou třídu v ZŠ

125 dětí na 130 dětí), školní druži-

a MŠ Lyčkovo náměstí v Karlíně.

nu ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí (ze

V Kobylisích, kde je tradičně nej-

125 na 180), školní družinu ZŠ

větší zájem o školky, se budou

Poznaňská v Bohnicích, která byla

Celkově Městská část Praha 8

Na Šutce (z 205 na 235). Městská

otevírat dvě třídy

– a to 6. třída

doposud pronajata jazykové ško-

připravuje od nového školního roku

část Praha 8 požádala také o zří-

v MŠ Chabařovická a 4. třída v MŠ

le a musí být stavebně upravena.

2008/2009 otevření pěti nových

zení školního klubu ZŠ B. Hrabala.

Štěpničná. Tato třída projde rekon-

Naopak již od počátku září potěší

tříd v mateřinkách, což je v rámci

„Školní klub umožní až 150 žákům

strukcí, takže otevření se plánuje

nová (celkově čtvrtá) třída v MŠ

celé Prahy číslo zcela jistě nadstan-

smysluplné trávení volného času po

během září.

a SMŠ Korycanská v Čimicích,

dardní a rodiče jej v období baby

která pomohla i rodičům z oblasti

boomu ocení.

vyučování,” dodal místostarosta.
Kapacita mateřských škol se roz-

Podobný osud čeká děti zapsané do nové (celkově páté) třídy MŠ

Kapacita by se měla zvýšit i v družině školy na Lyčkově náměstí

Písečné v Kobylisích.

-hš-, foto: M. Mařatka

Družice jsou už řadu let našimi pomocnicemi
Dne 11. června 2008 navštívil 9. třídu ZŠ Palmovka vážený pan doc. Ing. Jaroslav Klokočník. V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově se zabývá dráhovou dynamikou umělých družic Země a družicovou altimetrií
(zjišťování výšky družic nad vodní hladinou pomocí radarového výškoměru). Přednáší družicovou geodézii
na ČVUT.
Pan Klokočník nám předvedl velice zajímavou

Odchylky v jejím měření jsou od dm–m a jsou

a poutavou přednášku doprovázenou prezenta-

způsobeny oceánskými proudy. Družice mohou

cí se spoustou pěkných fotografií družic a videí

zachránit mnoho lidských životů, neboť předpo-

oceánských a mořských jevů. Dozvěděli jsme

vídají a varují před nebezpečnými jevy. Sledují

se také, že umělé družice umí velice dobře zma-

například jev zvaný El Niňo, jenž je způsobován

povat krátery a jiné jevy, že start první rakety

pasáty směřujícími od Jižní Ameriky k Asii, což

s družicí se uskutečnil roku 1957, že družice

způsobuje přesun teplé vody a monzunových

potřebuje ke zdárnému oběhnutí několika elips

dešťů. Tento jev je tvořen obrovskou, 30 metrů

okolo Země výšku asi 100 kilometrů, k něko-

vysokou vlnou mořské vody. Způsobuje nárůst

lika měsícům či rokům létání v atmosféře asi

hladiny moří asi tři milimetry za rok.

500 kilometrů.
Obsáhle pohovořil o tom, z čeho jsou složeny
vesmírné družice: všechny typy družic mají

Po dopadech meteoritů zbyly velké kráteVědec doc. Ing. Jaroslav Klokočník přednáší

ry. Například ve městě Chicxulub. Zde vzniklo mnoho kráterů tvořících macochy často

panely slunečních baterií, dále pak anténu

panely, což zajišťuje její kompaktnost; b) Gra-

vyplněné pitnou vodou. Toto kráterové území

měřící výšku družice nad mořem, laserový dál-

ce-A-B měří vzdálenost mezi sebou, jsou k sobě

má poloměr 170 kilometrů. A to vše způsobil

koměr, radary a jiné antény a další díly. Také

přitahovány, a jakmile se mezi nimi vzdálenost

meteorit o průměru ,,jen” deseti metrů. Dále

o různých typech družic : 1) geodynamické -

změní, znamená to změny v gravitačním poli,

například ve městě Manicouagan v Kanadě po

tvoří celosvětový souřadnicový systém, určují

3) GOCE - obsahuje gradiometr, jenž má podá-

dopadu meteoritu vznikly dva krátery o prů-

polohy družic, největší z nich je 50 kg těžká

vat zprávy o každém detailu či anomálii v gra-

měru 100 kilometrů. Také v Rusku je kráter

a měří 2 metry; 2) altimetrické - měří výšku letu

vitačním poli Země.

o průměru 100 kilometrů, ve kterém je největší

nad oceánem, zabývá se rozdíly výšky moří; 3)

Stanice Doris přijímá informace od družic

geodetické – a) Champ - vlastní magnetometr,

a komunikuje s nimi. Esa je nejvýznamněj-

zásoba diamantů.
Bára Kolářová a Magda Mihulová,

má tvar střechy a na ní jsou umístěny sluneční

ší družice měřící průběh výšky hladiny moří.

ZŠ Palmovka
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Školství
Příběhy
Příběhy:

Strom roku 2008 - anketa

Když strom mluví

Stýská se mi po dětech

Školní platan soutěžil
v anketě Strom roku

Zasadili mě před více jak sto lety. Musí to

Žiji na území ZŠ Molákova. Jsem mohut-

být ale určitě mnohem déle, neboť jsem tak

ný a vysoký, je mi asi 200 let. Rostou na mě

Celkem 109 přihlášek obdržela v letošním

starý, že mám velké trhliny v paměti. Matně

takové chlupaté koule. Vždy kolem mě léta-

ročníku celostátní ankety Strom roku 2008

si vzpomínám na doby, kdy se kolem mě roz-

jí děti a učitelé, ale také na mně sedávají

Nadace Partnerství ve spolupráci s Minister-

kládaly jen lesy a pole. Pak přišli lidé, sekera-

ptáčkové a někdy se tu i zabydlí kuna. Zažil

stvem životního prostředí. V pondělí 16. červ-

mi a ohněm ničili vše, co stálo v cestě jejich

jsem povodně, na které nikdy nezapomenu,

na zasedla odborná porota, která z došlých

kamenným domům a kouřícím komínům. Z luk

když skončily, byl jsem špinavý a zaprášený.

109 návrhů vybírala 12 finalistů. Do ankety

se stala obdělávaná pole a ze stromů potrava

Zažil jsem i obě světové války. Byli tu vojáci

přihlásila svůj strom – platan javorolistý –

pro jejich nenasytné domy s velkými kouřícími

a bojovali proti sobě, mluvili různými jazyky

i Základní škola Molákova. Platan, který roste

komíny. Já jsem byl jeden z mála, který přežil

a většině z nich jsem nerozuměl. Byl tu prach

v areálu školy se dostal do nejužšího výběru,

tyto posedlostí a ničením hnané tvory, kteří se

a dým. Nejdřív se to tu jmenovalo Špitálské

i když do finále nakonec vybrán nebyl.

nazývali lidmi.

pole a později Invalidovna. Zažil jsem tedy

Žáci se přípravám na soutěž věnovali

Na události následující krátce po tomto

hodně změn. Jak dobrých, tak i zlých. Založi-

v několika vyučovacích předmětech, v hodi-

ničení mi chybí vzpomínky, ale odhaduji, že

li tu Karlín. Viděl jsem první motocykly. Dva

nách

po mnoha desítkách let vyrostlo v mém okolí

měsíce v roce tu jsem vždy opuštěný, což se

a zeměpisu vyhledali a zpracovali informace

jakési cvičiště a lidé v černých uniformách se

mi moc nelíbí, stýská se mi po dětech. Tak to

nejen o stromu, ale i o jeho blízkém okolí.

cvičili ve střelbě na terče. Krátce po odchodu

je celý můj život.

Při matematice změřili jeho přibližnou výšku.

lidí v černých uniformách jsem upadl do hlu-

(Iveta Kindlmanová, 7. třída)

informatiky,

ekologie,

přírodopisu

Součástí přihlášky do ankety nebyly jen bota-

bokého spánku, lidé jsou malicherní tvorové,

nické informace a obrazová dokumentace, ale

posedlí válkou a ničením, a tak bylo zřejmě

také příběh, který se ke stromu váže. Protože

nejlepší, že jsem spal. Spal jsem velmi dlouho

není známo, kdy přesně byl strom zasazen,

a mnoho věcí, které se udály před příchodem

žáci vycházeli z historie místa, kde strom

lidí, jsem zapomněl. Probudil jsem se po dlou-

stojí, a v hodinách českého jazyka vymýšle-

hých letech, okolo mě vyrostlo mnoho nízkých

li příběhy ze života stromu. Většina příběhů

budov a také tu běhala lidská mláďata. Věci

je spojena s budovou karlínské Invalidovny,

se částečně změnily k lepšímu a doufám, už

která byla postavena v letech 1731 – 1737

kvůli jejich mláďatům, že se lidé z minulosti

na zelené louce podle myšlenky florentského

poučili.

hraběte Petra Strozziho, jehož jméno se od
září objeví v názvu školy.
Radka Adamcová, ZŠ Molákova

(Michal Grendys, Jan Trenkler,
8. třída)

Den bezpečnosti

Krátce

Čtvrté červnové odpoledne bylo v areálu
Mateřské školy Řešovská v Bohnicích ve znamení prezentace složek integrovaného záchranného systému. V průběhu dvou hodin se několika
desítkám dětí a jejich rodičům se svou technikou
předvedli hasiči z Březiněvsi, zástupci Městské

budovy,” doplnil zástupce starosty Prahy 8

Školní zahradu
v Libčické ozdobí
herní prvky

Martin Roubíček. Městská část Praha 8 do
zateplení vloží osmnáct milionů korun.

MŠ Šiškova bude mít
nové hřiště

policie a Zdravotnické záchranné služby hlavního

Mateřská škola Libčická pořídí na školní

města Prahy. „Největší úspěch sklidili strážníci

zahradu nové herní prvky. Rada MČ Praha 8,

s ukázkou zadržení pachatele s pomocí psů, ale

coby zřizovatel, již schválila převod 150 tisíc

Rada osmé městské části schválila převod

děti si užily i důkladnou prohlídku sanitky i simu-

korun z rezervního do investičního fondu školy.

280 tisíc korun z rezervního do investičního

lovaný zásah hasičů,” upřesnila ředitelka školky

Celkově se náklady vejdou do 300 tisíc korun.

fondu školy MŠ Šiškova. Ta použije celkem

Ctirada Foučková.

Herní prvky, které zahrnou herní soupravu

218 tisíc korun na výstavbu pryžového hřiště,

s dopadovou plochou, houpačky aj., budou

zbývající peníze půjdou na zakoupení zahrad-

instalovány

„Oživení”zahrady

ních prvků či venkovní sprchy. „Na nové hřiště

fasády,

střechy

se děti mohou těšit od nového školního roku,

a výměny oken budovy školky, které bude

výstavba se uskuteční v červenci,”řekl zástup-

probíhat od začátku července do polovi-

ce starosty Martin Roubíček.

-fc-

naváže

na

na

podzim.

rekonstrukci

ny září. „Sníží se tím energetická náročnost

-hš-
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Doprava

Radnice pořídí preventivní radary
Osmá městská část zakoupí preventivní radary, které budou ještě do
konce letních prázdnin osazeny na deseti místech obce. Provoz radarů,
které se po zakoupení stanou majetkem hlavního města Prahy, bude
zajišťovat Technická správa komunikací. „Osmá městská část poskytne
Technické správě komunikací milion korun s tím, že radary se stanou
majetkem hlavního města,” uvedl radní Tomáš Mrázek.
Preventivní radary budou umístěny převáž-

nainstalovat v loňském roce v Žernosecké ulici

ně na rovných úsecích komunikací, v blízkosti

u Základní školy Burešova. „Velmi se osvědčil,

školních zařízení, a to ve směrech do centra

protože většina rozumných řidičů zde po upo-

i z centra v Davídkově ulici, v ulici K Ládví, Per-

zornění na vyšší než povolenou rychlost dává

nerova a Čimická a po jednom v ulici Prosecká

nohu z plynu,” dodal radní.

a Vodníkových. „Radary mají mít preventivní

Ukazatele okamžité rychlosti vozidel jsou
nejúčinnějších

psychologických

Radnice Prahy 8 bude financovat přeměnu dopravního značení v oblasti kolem Katastrálního úřadu v Kobylisích. „Není to
běžné řešení, instalace dopravních značek je v režii Technické správy komunikací, ta však
nemá finanční prostředky,” uvedl zástupce starosty Josef Vokál
s tím, že úprava přijde zhruba na
180 tisíc korun. O záměru přeměnit v této lokalitě dopravní značení jsme informovali již letos
v únoru 2008.

funkci, to znamená, že mají řidiče upozornit

jedním

na jejich aktuální rychlost. Nicméně měřiče

opatření ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

umožňují mimo jiné i záznam celkového počtu

Statistika i z ostatních měst České republiky

projíždějících vozidel a označení těch, kteří

ukazuje, že řidiči jedoucí vyšší než povolenou

překročili rychlost, takže jejich použití může

rychlostí reagují ve většině případů na údaj

„Vyslyšeli jsme stížnosti obyvatel, kteří

být velmi variabilní,” vysvětlil Mrázek.

o své aktuální rychlosti odpovídajícím zpoma-

zde nemají kde zaparkovat. Zároveň jsme se

lením.

dohodli s katastrálním úřadem na zpřístupně-

První preventivní radar radnice nechala

z

Dopravní značení
v Kobylisích
se změní

-hš,tk-

ní většího množství parkovacích míst, které
má k dispozici, pro návštěvníky úřadu,” sdělil
místostarosta.
Osmá městská část má již od února k dispozici plán úpravy dopravního režimu v lokalitě ohraničené Horňáteckou a Klapkovou ulicí a ulicí Pod Sídlištěm, který se bude týkat
jednak „zjednosměrnění” vybraných komunikací, jednak osazení dopravních značek
se zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu.

Foto: M. Mařatka

„Pro místní bude změna jednoznačně přínosem, neboť se doprava v celé lokalitě zklidní. Věřím, že potřebu změn pochopí a brzy si
zvyknou, jak se přes jednosměrky a zákazy
dostat ke svému bydlišti. Změna bude pro
jejich prospěch,” doplnil Vokál.
-hš-

Na území Prahy 8 od loňského roku funguje preventivní radar v Žernosecké ulici

Studie cyklotrasy Ládví – Ďáblice dostala zelenou
Vedení radnice vyslovilo sou-

úpravu řešení v Burešově ulici tak,

zení cyklotrasy v podstatě zlega-

Podle něj je tato trasa ideálním

hlas se studií proveditelnosti

aby zde byl jednoznačný pás mezi

lizuje již používanou trasu. Přes-

spojením mezi metrem a příro-

cyklotrasy Ládví – Ďáblice (to

cyklisty a chodci, to je aby byli

to by zde byly provedeny drobné

dou, navíc je zde nízká intenzita

znamená do lokality Vozovna

ochráněni slabší účastníci provo-

úpravy, které by vedly k její cel-

vozidel, takže cyklotrasu by mohly

Kobylisy), kterou k vypraco-

zu. Zároveň jsme se vyjádřili pro

kové kultivaci. Jedná se například

využívat zejména rodiny. „Záměr

vání zadala Technická správa

jednu konkrétní variantu,” shrnul

o již zmiňovanou ochranu chod-

proto plně podporujeme,” dodal.

komunikací.

připomínky MČ Praha 8 starosta

ců, umístění dopravního značení,

Výstavba cyklotrasy, kterou by

Josef Nosek. Studie proveditelnos-

rozšíření

komunikací

podle studie bylo možné uskuteč-

„Ke studii máme pouze tři při-

ti dokazuje, že vznik této cyklotra-

a vznik nových, třeba přejezdu pro

nit s minimálními náklady, by byla

pomínky. Chceme dořešení krát-

sy je reálný v celé délce za pomoci

cyklisty v Žernosecké ulici,” uvedl

investiční akcí magistrátu.

kého úseku u metra Ládví a také

drobných stavebních úprav. „Zří-

starosta.

stávajících

-hš-
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Fórum

Vyhovuje bezpečnostní situace občanům?
Praha 8 bude díky projektu bezpečnější
Začátek léta je pro osmou městskou část ve znamení změn v bezpečnostních otázkách. Radnice ve spolupráci
s odborem krizového řízení Úřadu Městské části Praha 8 pokračuje v uskutečňování svého bezpečnostního projektu „Bezpečná Osmička”.
Prvním úkolem, který stojí před

jasně najevo, že v naší městské

a změnou, která se týká vět-

mi standardy na území městské

pracovním týmem, je rozšíření

části nejsou vítané a každé poru-

šiny občanů městské části, je

části vyvstává jasná souvislost.

projektu o další objekt, kde bude

šení práv slušných občanů bude

schválení nové vyhlášky hl. m.

Máme totiž dlouhodobé nepříjem-

instalován kamerový systém, a to

nekompromisně postihováno.

Prahy o zákazu požívání alko-

né zkušenosti s konzumací alko-

v Mateřské školce Chabařovická.

Multifunkční

dohledové

cen-

holických nápojů na veřejných

holu na veřejnosti a využijeme

Dalším významným počinem je

trum, které zahájí činnost kon-

prostranstvích.

vyhláška,

všechny právní nástroje, které

vybudování multifunkčního dohle-

cem

bude

kterou sama osmá městská část

nová vyhláška přináší. Navíc se

dového centra. Tento „mozek”

v nepřetržitém provozu moni-

iniciovala, učiní přítrž konzuma-

považujeme tak trochu za iniciá-

budoucího bezpečnostního systé-

torovat určené objekty a pro-

ci alkoholu na nevhodných mís-

tora tohoto řešení, a proto bude-

mu bude vyhodnocovat výstupy

story. Dojde ke zřízení krizové

tech, kde převážně bezdomovci

me dodržování vyhlášky nekompromisně vyžadovat.

letošního

podzimu,

Tato

veškerých kamerových, elektro-

linky městské části, kde bude

obtěžují svým chováním a zne-

nických a protipožárních systémů

nepřetržitě poskytováno krizové

čisťováním prostředí kolemjdou-

Nastávající letní dny tedy pro-

na území městské části. Kamerové

poradenství a pomoc občanům

cí občany. Jde především o pro-

věří, zda úsilí a snaha radnice

systémy je nutné v budoucnosti

v nouzi. Centrum bude úzce pro-

story v okolí vstupů do metra

řešit problémy občanů v bezpeč-

rozšířit i do problémových lokalit,

pojeno s městskou policií a zajistí

na Palmovce, parčík na náměstí

nostní oblasti nevyzní naprázdno

ve kterých dochází k přestup-

tím efektivnost řešení případných

Dr. Holého a prostor před super-

a veřejná prostranství budou opět

kům a páchání trestné činnosti.

mimořádných událostí.

marketem Albert na Kotlasce. Mezi

sloužit jen slušným lidem.

Je třeba dát nežádoucím osobám

Dalším

závažným

tématem

touto vyhláškou a bezpečnostní-

Josef Nosek, starosta Prahy 8

Policie chrání a pomáhá jen ojediněle
Vídáme je často – vozidla se znakem Policie ČR, občas houkající a s nápisem „POMÁHAT A CHRÁNIT”. Odpovídá však toto heslo zkušenostem občanů? Podle vyjádření ministra vnitra jsou modernizovány policejní
služebny, ale jak to vypadá, tak jen pro oko příchozích. Služební prostory pro personál mnoha změn nedoznávají. Podle ministra vnitra se stabilizuje a roste počet příslušníků policie v ulicích, ale lidé zaznamenávají
jejich rapidní úbytek. I těch „jezdících” vozů „Pomáhat a chránit” je, zdá se, stále méně.
„CHRÁNÍ” nás tedy policie? Přes velkou

ho musí v mnoha případech propustit. To však

Shrneme-li poznatky občanů, pak bez-

mediální kampaň lidé neregistrují zlepšování

není vina policistů, ale právního systému této

pečnostní situace občanům nevyhovuje,

bezpečnostní situace. Strach občana vyjít ve

země a pokřiveného systému hodnot.

policie je chrání a pomáhá spíše ojediněle

večerních hodinách, a nejen v nich, třeba do

„POMÁHÁ” nám policie? Mnohdy ani radou

než jako dobře fungující systém. Nepovažuji

kina, ho spíše nutí k tomu, zůstat doma. Lidé,

ne, neboť řada příslušníků není z Prahy a neu-

to však za nedostatek těch, kdož pracují na

bez rozdílu věku, se bojí přepadení, znásilně-

mí poradit, jak se kam člověk dostane nebo

jednotlivých služebnách, ale těch, co policii

ní, vykradení bytu, chaty, auta a ani snad není

kde co najde. A jazykové vybavení pro odpo-

řídí. Nedostatky v práci policie navíc zveličují

nutné ve výčtu pokračovat. Trestnou činnost

vědi na dotazy cizinců jsou mizivé. Rady a pre-

i sdělovací prostředky, čímž se dále prohlubu-

provádějí bezdomovci, cizinci a nepřizpůsobi-

vence typu – kupte si další zámek ke dveřím,

je nedůvěra občana k této instituci. Pozitiv-

ví jedinci, s kterými si ani policie neví rady.

kupte si další zabezpečovací systémy k autu,

ních příkladů, i v naší „OSMIČCE”, je málo.

Obtěžují na veřejnosti, v dopravních prostřed-

nenechávejte na chatách drahé věci, dopro-

K posílení bezpečnosti a veřejného pořád-

cích, a zejména v okolí heren a restaurací.

vázejte děti do školy, zamřížujte si okna atd.

ku tu však existuje i druhá policie – Městská

Zvlášť neurvalé jsou party dětí a výrost-

– jsou radami „knížecími”, zatěžující spíše

policie hl. m. Prahy. Bohužel v duchu naší

ků.

A policie „nezvládá”. Je mi líto, že si

peněženky občanů než řešící situaci. Rozhod-

legislativy vlastně dubluje činnosti Policie ČR.

lidé pomalu zvykají, že policie je tu pouze

ně však musíme uznat, že prevence pro děti,

V poslední době se objevily i názory na spo-

na vybírání pokut za špatné parkování a jiné

jejich orientace v dopravních situacích apod.,

jení obou složek v Praze do jedné, a to do

dopravní přestupky. Často se setkáváme s tím,

to zvládá policie velmi dobře. Před časem došlo

Metropolitní policie. Nevím, zda k tomu dojde,

že se „jedoucí” hlídka raději otočí na druhou

v Praze k velkým organizačním změnám – byla

a hlavně – bude to opět znamenat další úby-

stranu, jen aby neviděla, co se děje, a nemu-

zrušena obvodní ředitelství policie. Občanům

tek policistů z ulic? Dočkáme se v dohledné

sela zasahovat. Pro ni je „zásah” asi velkou

bylo sděleno, že se to kladně projeví zvýšením

době zlepšení?

„papírovou” zátěží při následném vyšetřování,

počtu policistů v ulicích. Po pár letech můžeme

na pachatele je ve své podstatě krátká a stejně

konstatovat, že nastal pravý opak.

Vladimír Bouša,
zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
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Fórum

Uniforma budí větší respekt než kamera
S příchodem léta se otázka bezpečnosti stává více než horkým tématem. Parky a lesíky rozevřou náruč bezdomovcům, zlodějům plesá srdce nad opuštěnými byty lidí, kteří vyrazili na dovolenou, ulice se hemží pobíhajícími dětmi, kterým skončila školní docházka a sváteční řidiči vyrážejí k vodě a na chalupy.
Bezpečí občanů patří k významným, ale

dlouho se záznam bude uchovávat? A jaká je

prostor v budovách patřících městské části)?

zároveň k mimořádně citlivým tématům.

jistota, že nebude zneužitý? Vzpomeňme, jak

Je nezpochybnitelné, že personální obsaze-

V čem jedni vidí posilování bezpečí, druzí to

často se v médiích objevují záhadně uniklé

nost jednotlivých okrsků MP výrazně ovlivňu-

samé chápou jako omezování osobní svobody

policejní odposlechy.

občanů. Hovořím mimo jiné o projektu Bez-

je stav a úroveň veřejného pořádku v jejich

Kamery mají nepochybně několik význam-

okolí. Navíc se domnívám, že „uniforma” budí

pečná Osmička, který byl spuštěn v loňském

ných kladů. Fungují jako strašák proti drob-

roce. Jeho hlavním cílem je umísťování kamer

né pouliční kriminalitě v případě pachatelů,

Závěrem chci zdůraznit, že staré pražské

do veřejného a poloveřejného prostoru (uli-

kteří mají co ztratit a kterým ještě zbylo

pořekadlo „Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni”

ce, náměstí, školní budovy, objekty zdravotní

nějaké svědomí. Díky kamerovým systémům

ubývá na síle. Platí to zejména v poříčních

a sociální péče a kulturní zařízení).

se prokazatelně daří dopadnout a usvědčit

oblastech Libně a Karlína. Po povodních zmi-

A právě toto masivní nasazování kamer

mnohonásobně vyšší počet pachatelů trestné

zela řada problematických míst, kam se sta-

nevyvolává jednohlasně souhlasné reakce.

činnosti, než kdyby v daném místě kamery

hovala pouliční kriminalita. Bezpečnostní situ-

Ti hloubavější z nás si vybavují Orwellův

nebyly.

stále ještě větší respekt než kamera.

ace se v Praze 8 zvolna zlepšuje, a obyvatelé

román 1984, ve kterém měl Velký bratr své

Dopadnout a potrestat pachatele je jistě

by tak mohli být spokojenější. Jenomže je tu

oko v každém lidském obydlí. Bezpečí bylo

chvályhodné. Nebylo by však lepší usilovat

ještě jeden důležitý faktor. Tím je lhostejnost

zaručeno, ale právo na soukromí pošlapáno.

spíše o prevenci? Kamera zachytí už konaný

obyvatel naší městské části. Dokud budou

Vyplouvají pak na povrch otázky: kde začíná

či dokonaný čin, který musí někdo v dohle-

lidé stále tak lhostejní k tomu, co se děje

neškodný dohled nad bezpečností a kde už se

dovém

vyhodnotit

v jejich okolí, nebudeme dostatečně v bezpe-

jedná o neúměrný zásah do práv nevinných

a poslat na místo hlídku. Nebylo by účinnější

čí nikdy a nepomůže tomu žádný Velký bratr.

občanů a jejich kriminalizaci? Jaké dostaneme

a „lidštější” potkávat v ulicích více strážní-

Terezie Krejbychová, členka zdravotní

záruky, že nahrávky z kamerových systémů

ků a nových služeben městské policie (resp.

a sociální komise a komise pro národnostní

uvidí jen ti, kteří jsou k tomu povoláni? Jak

podpořit jejich vznik bezplatným pronájmem

menšiny za Stranu zelených

centru

zaznamenat,

Monitorovat nájemní domy je nepřijatelné
Před odpovědí, jak jsou uspokojeny požadavky občanů naší městské části v oblasti bezpečnosti, je třeba upozornit, v jakém právním prostředí se městská část pohybuje. Především jaké jsou její kompetence v této oblasti
a především k čemu je zmocněna. Poměrně často se setkávám s žádostmi občanů, kteří upozorňují na bezpečnostní rizika a častá porušování obecně závazných právních předpisů ve svém okolí. Často občané požadují
vyřešit nadměrný hluk v okolí restaurací a heren stanovením zavírací doby, pokutovat znečišťování chodníků
psími exkrementy a dožadují se vytlačení osob se sociálními problémy z okolí stanic metra apod.
Bohužel musím konstatovat, že městské čás-

ných nástrojů je spolupráce s Městskou policií

Nedomnívám se však, že by se Městská část

ti mají jen velmi omezené prostředky, jak tato

hlavního města Prahy i Policií České republiky.

Praha 8 měla vydat podobnou cestou, jako jsou

Přestože spolupráce s jednotlivými bezpečnost-

úvahy v některých městských částech v Praze.

Zákon o hlavním městě Praze umožňuje hlav-

ními složkami se dá považovat za bezproblémo-

Například považuji za nepřijatelné osadit kame-

nímu městu ukládat v samostatné působnosti

vou, je každému jasné, že strážník či policista

rami nájemní domy, které by monitorovaly, kdo

obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabez-

nemůže být v každé ulici, na každém rohu.

do domu vstupuje či s čím odchází. Otázkou

pečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Účinným řešením, ke kterému Městská část Pra-

zůstává, zda přínos z pozitivní externality (ve

Touto pravomocí disponuje však jen zastupi-

ha 8 přistoupila, se zdá být projekt Bezpečná

formě zvýšeného pocitu bezpečí) dostatečně

telstvo hlavního města Prahy, které již svých

Osmička, jehož cílem je vybudování nezávislého

vykompenzuje negativní externalitu v podo-

kompetencí několikrát využilo a vydalo obecně

bezpečnostního systému. Tento systém by měl

bě neustálého pocitu hlavních hrdinů Orwello-

závazné vyhlášky regulující erotická vystoupení

spočívat na třech pilířích – samostatný kamero-

va románu 1984. Dle mého názoru by se mělo

a erotické služby na svém území, byla vydána

vý systém, integrace elektronického zabezpe-

zabránit tomu, aby systém, který má být nástro-

vyhláška regulující žebrání a v nedávné době

čení objektů městské části Praha 8 a požárních

jem prevence kriminality, byl instrument Velké-

byla přijata vyhláška regulující počty výherních

zabezpečovacích systémů. V současné fázi je

ho bratra, který umožní každého z nás sledovat

hracích automatů na veřejně přístupných provo-

projekt ve své první fázi a probíhá zapojování

na každodenní cestě do práce či za zábavou.

zovnách.

vytipovaných objektů, především dohled nad

A pokud bych měl být ještě více skeptický, tak

Přestože Městská část Praha 8 nedisponu-

okolím mateřských a základních škol. Druhá fáze

připomenu jeden z Murphyho zákonů: „Pokud

je žádným legislativním nástrojem, kterým by

by měla spočívat v rozšíření kamer na veřejná

dojde k protiprávnímu jednání na místě pod

mohla omezit některé aktivity narušující bezpeč-

prostranství, kde panuje předpoklad, že dochá-

dohledem kamery, je kamera nastavena jinam.

nost či veřejný pořádek, snaží se i tak o zvýšení

zí k častějším protiprávním jednáním. Pokud by

I když je kamera nastavena na místo protipráv-

bezpečnosti svých občanů i návštěvníků Prahy 8,

mělo zůstat pouze u takového rozšíření kamer,

ního jednání, tak je zrovna mimo provoz.”

a to přímými i nepřímými nástroji. Jedním z účin-

tak má kamerový systém moji velkou podporu.

podání občanů řešit.

Milan Hejkrlík, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD
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Bezpečnost

Zápisník policisty

pachatel po vypáčení dveří vnikl do

následně potvrdilo, kdy bylo zjiště-

prodejny a tam odcizil různé druhy

no, že mladík zmíněné vozidlo řídil

kávy, čajů a koření, přičemž svým

po vykouření marihuany. Své počínání tak bude muset vysvětlovat na
Magistrátu hlavního města Prahy,

Mladí řidičák neřeší

na území hlavního města Prahy po

Letní počasí vylákalo na silnice

dobu tří let. Dále bylo zjištěno, že

mnoho řidičů, ale bohužel i čím dál

muž byl vyhlášen v celostátním

více řidičů, kteří nemají za volan-

pátrání, kdy po něm pátralo šest

tem či řidítky motorových vozidel

útvarů policie.

kam byl přestupek oznámen.

Vykrádání bytů táhne
Policie eviduje případ ze začátku června, kdy neznámý pachatel

vůbec co dělat. V červnu například
libeňští policisté evidovali 11 případů trestného činu řízení motorové-

po vytlačení dveří vnikl do bytu na

Za falešné razítko
poputuje za katr

náměstí Dr. Holého a z něj následně
odcizil finanční hotovost, videore-

ho vozidla bez řidičského oprávně-

Při pokusu o úvěrový podvod byla

ní. Těchto skutků se dopustili mladí

v bankovním domě v Praze 8 pří-

šperky, hodinky a mobilní telefon.

lidé ve věku od 18 do 25 let. Z toho

mo na místě policií zadržena 25letá

Tím způsobil škodu v celkové výši

dva mladíci svoji jízdu proložili not-

slečna, která s vidinou snadného

120 tisíc korun.

nou dávkou alkoholu a další dva za

výdělku šla žádat o půjčku s úmys-

Další vloupání do bytu neznámý

volant usedli, ačkoliv měli vysloven

lem si peníze ponechat a půjčku

pachatel provedl 12. června v ulici

zákaz řízení motorových vozidel

nesplácet. Při žádosti o půjčku

Na Sypkém. Lapka po vypáčení dveří

všeho druhu. A opět dva mladíci

předložila potvrzení o výši příjmu,

bytu vnikl dovnitř a odcizil notebook

se tohoto činu dopustili opakova-

kde však uvedla nepravdivé údaje

zn. Acer. Svým jednáním způsobil

ně, přičemž jeden z této dvojice za

týkající se jejího zaměstnavatele

škodu ve výši 23 tisíc korun.

volant usedl hned druhý den po pro-

a výši příjmů. Dále na tomto potvr-

puštění ze zadržení. Všechny přípa-

zení zfalšovala razítko svého údaj-

jednáním poškozené způsobil ško-

dy byly vyřešeny ve zkráceném pří-

ného zaměstnavatele. Na podvod

du ve výši kolem 23 tisíc korun (viz

pravném řízení, přičemž v jednom

se samozřejmě přišlo a místo peněz

fota).

případu policie navrhla, aby pode-

z bankovního domu odešla s pouty

zřelému byl uložen trest propadnutí

na rukou.

věci, tedy propadnutí jeho osobního
motorového vozidla.

Vyhoštění nerespektovala

Chystal čajový
dýchánek

kordér, digitální fotoaparát, dámské

Vyraboval auto
Neznámý

pachatel

v

době

od 21.00 do 23.00 hodin v ulici
U Libeňského pivovaru rozbil okno

Joint před jízdou se
nevyplácí

pravých předních dveří osobního
motorového vozidla VW Golf, ze

Vozidlo Renault 19, které řídil

kterého odcizil autorádio, airbag

23letý mladík, zastavila 17. červ-

řidiče a spolujezdce, zadní kryt

Dne 9. června bylo policii ozná-

na hlídka v Zenklově ulici. Z cho-

zavazadlového prostoru a rezerv-

Dne 18. června Služba kriminální

meno vloupání do prodejny čajů

vání kontrolovaného mladíka hlíd-

ní pneumatiku. Svým činem, tak

policie a vyšetřování správy hl. m.

a koření. Na místě policisté spolu

ka pojala podezření, že mladík je

poškozenému způsobil škodu ve

Prahy při své akci v obvodu MOP Li-

s poškozenou zjistili, že neznámý

pod vlivem návykové látky, což se

výši 80 tisíc korun.

-tk-

beň mimo jiné zadržela a následně
příslušnému útvaru předala 26letou
ženu ukrajinské národnosti, která se

Policejní rádce

v Praze a potažmo v České republice neoprávněně zdržovala, ačkoliv

Sezona kapesních zlodějů začala

jí byl Obvodním soudem pro Prahu

S nastupujícím létem do našeho překrásného měs-

5 uložen trest vyhoštění na dobu

ta přijíždí stále více turistů. Bohužel se v tomto obdo-

- vždy mít přehled, kde se taška nachází, v doprav-

pěti let. Případ byl i s podezřelou po

bí do Prahy stahují i různá individua, kterým je tato

ních prostředcích je nejlepší mít tašku před sebou

provedení zkráceného přípravného

skutečnost známa a svoji obživu zakládají na okrá-

a chráněnou rukama,

řízení předán státnímu zástupci.

dání druhých. Jedná se o kapesní zloděje. Kapesní

- vyhýbat se tlačenicím jak v dopravních prostřed-

krádeže jsou páchány převážně organizovanými sku-

cích, tak i v nákupních centrech,

pinami, jejichž členové se snaží vyvolat nepřehlednou

- PIN k platební kartě mít zcela mimo tašku, NIKDY

situaci (tlačenice při nástupu či výstupu z dopravních

NENECHÁVEJTE PIN U PLATEBNÍ KARTY !!!

zdržoval

prostředků hromadné dopravy, v supermarketech

- pokud dojde ke krádeži platební karty, neprodleně

v Praze. Muž byl v polovině června

a podobně), čehož využijí další členové této skupi-

ji zablokujte.

kontrolován hlídkou policie v ulici

ny a nic netušícím obětím povětšinou z tašek, batohů

V Mezihoří, přičemž bylo zjištěno,

a kabelek zcizují peněženky, doklady a mobilní telefo-

že má Obvodním soudem pro Pra-

ny. Člen, který věc vytáhne z tašky, okamžitě odcize-

hu 10 uložen trest zákazu pobytu

nou věc předává jinému členu skupiny.

V Praze se mu zalíbilo
Stejně skončil i 39letý muž,
který

se

neoprávněně

K prevenci proti kapesní krádeži mimo jiné patří:
- hlídat si svoji tašku,

S přáním krásně prožité dovolené
npor. Zdeněk Pohunek
zástupce vedoucího MOP Libeň
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Bezpečnost

Zabezpečení obydlí a dovolená – rady a doporučení
Základní pravidla
bezpečeného chování

videlně podle nastavení rozsvěcují v bytě, rodin-

možnosti. Některé zabezpečovací firmy nabíze-

ném domku světla, zapínají rádio, televizi a tím

jí klientům možnost pořízení zabezpečovacího

• Nechlubit se kam, kdy a na jak dlouho odjíždíte

navozují zdání, že objekt je obývaný.

zařízení na splátky nebo pronájem techniky na

na dovolenou, co máte doma cenného, zvláště
ne před neznámými lidmi, mohou to být tipaři.

určitou dobu.

Zabezpečení bytu

Pojištění domácnosti

• Nejdražší cennosti je vhodné uložit do sejfu

Je-li byt v přízemí je nutno zabezpečit jeho

v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti

riziková místa – okna, lodžii a vstupní dveře

Kruh ochrany a zabezpečení vašeho bytu či

doma, je dobré si pořídit certifikovaný trezor,

(instalace mříží, bezpečnostních skel, folií, uza-

rodinného domu uzavírá a jistí pojistná smlouva,

který bude instalován do zdi či do podlahy.

mykatelných klik, zámkových uzamykacích sys-

která reaguje na aktuální vybavení vaší domác-

• Nesdělujte vaši nepřítomnost do telefonního

témů /bezpečnostní zámek, cylindrická zámková

nosti. Pozor, aby objekt nebyl podpojištěn!

záznamníku a nenechávejte o vaší nepřítomnosti

vložka, bezpečnostní kování/ či instalace bez-

vzkazy na dveřích.

pečnostní dveří).

• Panelový dům se musí zamykat, tím se vytvoří
první filtr proti zlodějům.

Program Bezpečná lokalita

Ve vyšších patrech domu věnujte pozornost

Jde o preventivní program, který reaguje na

především vstupním dveřím vašeho bytu (ople-

vysokou majetkovou kriminalitu. Ta představuje

chování stávajících dveří, výměna uzamykací-

70 procent kriminality celkové. Městská policie

ho systému dveří za certifikovaný či instalace

hl.m. Prahy při realizaci tohoto programu spolu-

nových bezpečnostních dveří atd.).

pracuje s pojišťovnami a s AGA.

Zabezpečení rodinného domku

o zabezpečení majetku, ochraně osob a zása-

Program nabízí občanům základní informace
U rodinného domu je nutné chránit mechanický-

dách bezpečného chování, kontakty na policejní

mi zábrannými prostředky všechny dveřní a okenní

preventivní pracoviště a policejní poradenská

otvory (nezapomínat ani na sklepní a koupelnová

místa, zprostředkování informací o certifikované

okénka, zadní dveře, vikýř apod.). Optimálním

technice a službách zabezpečovacích a bezpeč-

řešením je zabezpečení rodinného domu elek-

nostních firem, které se řídí etickým kodexem

trickým zabezpečovacím systémem (nadstavba

a evropskými normami, a optimální pojistné pro-

k mechanickým zábranným prostředkům) s vyve-

dukty pojišťoven.

dením poplachového signálu na pult centralizované

Informace a přihláška do programu jsou na

ochrany bezpečnostní služby nebo v případě jedno-

internetových stránkách

dušší signalizace např. k sousedům.

ce/lokalita/index.html.

www.mvcr.cz/preven-

Doporučuji svěřit instalaci techniky zabezpe-

Do programu se hlásí jednotliví občané se

čovací firmě, která je například členem Asocia-

svými byty, rodinnými domky a rekreačními

ce technických bezpečnostních služeb Grémium

objekty, bytová družstva a obce.

Alarm (AGA). Nemělo by se zapomínat ani na
patřičné pojištění.
Které

zabezpečovací

Co dělat je-li byt, rodinný dům přesto
vykraden?

výrobky

použít

a které firmy oslovit?

Pokud možno zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který

• U rodinných domků je nutné dbát, aby keře

Doporučuji vyžadovat od firem pouze certifi-

by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání

a stromy nezakrývaly velkou část objektu. To

kovanou zabezpečovací techniku (seznamy této

ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu.

umožňuje zlodějům pracovat skrytě. Keře je

techniky jsou na internetové adrese www.mvcr.

Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy,

třeba prostříhávat. Nezapomínejte ani na dobré

cz/prevence/obcanum/rady/odborne/certifik/

které mohou být vodítkem pro policii a pojišťov-

osvětlení před objektem. Díky lepší viditelnosti

index.html. Tuto techniku vyžadují i pojišťovny.

nu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může

potom mohou i vaši sousedé snáze kontrolovat,

Občan si zde zjistí typ výrobku, jeho bezpečnost-

být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.

zda je vše v pořádku.

ní třídu (např. u bezpečnostních dveří pojišťovny
vyžadují bezpečnostní kategorie 3 až 4).

Sousedská výpomoc

Pro případ vloupání se vyplatí označit si některé cennosti (například kódem) a zapsat si

Občané by měli kontaktovat firmy, které jsou

výrobní čísla elektronických výrobků apod. Cen-

Vyplatí se udržovat dobré vztahy se sousedy

členy AGA. Asociace garantuje serióznost těch-

nosti, které lze jen ztěží označit, vyfotografujte

a vzájemně si všímat podezřelých osob v blízkosti

to firem. V oblasti pojištění doporučuji kontakto-

a sepište seznam všech označených předmětů.

obydlí. Důvěryhodná a všímavá osoba vám může

vat pojišťovny, které jsou členy České asociace

Seznam pečlivě uložte třeba u příbuzných. Tato

v době dovolené dohlížet na byt či rodinný do-

pojišťoven.

a v případě problémů přivolat policejní pomoc.

opatření usnadňují nalezení a identifikaci předmětů a ulehčují práci pojišťovnám a policii.

mek, vybírat poštovní schránku, zalévat květiny

Nedostatek peněz a času

JUDr. Pavel Kocábek,

Není-li k dispozici spolehlivá osoba lze využít

Odjíždíte-li například za týden na dovolenou

útvar situační prevence Městské policie hl.m. Prahy

různá elektronická spínací zařízení, která nepra-

a chcete si obydlí zabezpečit, máme reálně dvě

Foto autora
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Zdravotní a sociální péče

Oční oddělení na Bulovce modernizuje vybavení
Nejmodernější operační mikroskop světové úrovně získala v těchto dnech Fakultní nemocnice Na Bulovce,
konkrétně její oční oddělení. To poskytuje péči v celém rozsahu moderní oftalmologie a plnohodnotně pokrývá
spádovou oblast. Celé oddělení je umístěno v prvním poschodí pavilonu číslo tři. „Většina pacientů přichází na
oční na Bulovku od svých stálých očních lékařů. Ale není výjimkou, že nemocného pošle k očnímu vyšetření
praktický lékař z místa bydliště nebo jiný specialista. Je totiž mnoho celkových chorob, které se projeví vně
i uvnitř oka,” prozradil primář Břetislav Brožek.
Většina pacientů je vyšetřována na všeobecné

další specializované postupy, včetně operativy

ambulanci a přidružených speciálních poradnách.

sklivce a sítnice.

Po vyšetření na všeobecné ambulanci se nemoc-

Další specialitou očního oddělení FNB je porad-

ný podle typu onemocnění vrací zpět ke svému

na pro onemocnění slzných cest. V neposlední

očnímu lékaři, nebo léčba probíhá na Bulovce.

řadě je třeba zmínit péči a operace dětí se šilhá-

Další částí očního oddělení je lůžková část, kde

ním ve spolupráci se specializovaným stacioná-

probíhá léčba takových onemocnění, která nelze

řem MUDr. Jana Ondráčka (Praha 8–Kobylisy).

léčit ambulantně. Zároveň je možno operovat na

„Nemohu se nezmínit o ošetřovatelské péči

lůžku takové pacienty, jejichž celkové nemoci či

kolektivu sester a ostatního zdravotnického per-

věk ambulantní operaci vylučují. „Zároveň díky

sonálu, vedeného vrchní sestrou paní Marcelou

zázemí velké nemocnice, a to je důležité pro

Růžičkovou. Práce sester se zrakově postiženým

pacienty vyššího věku, je na Bulovce zabezpe-

pacientem má totiž své zvláštnosti. Laskavý pří-

čena veškerá zdravotní péče pro například náhlá

stup a podrobné vysvětlení všech medicínských

interní onemocnění,” připomněl Brožek.

a ošetřovatelských postupů předem je u nevi-

Poslední částí očního oddělení FN Bulovka je
operační sál. Nejčastěji zde lékaři operují šedý

Fotografie šedého zákalu (šipka)

domých naprostou nezbytností,” uvedl Brožek.
Podle něj pacient, který se právě podrobil oční

zákal, ročně zde provádí přibližně 1200 těchto

s cukrovkou, že musí být jejich oční pozadí

operaci, vyžaduje mimořádnou péči. Navíc zra-

operací nejmodernějším způsobem, tj. ultrazvu-

pravidelně vyšetřováno očním lékařem. Pak

kové obtíže se u většiny dříve narozených čas-

kem, malým řezem za použitím nejmodernějších

v případě podezření na vznikající komplikace na

to kombinují i s ostatními celkovými chorobami

ohebných nitroočních čoček. „Je třeba zdůraznit,

sítnici budou odesláni do sítnicové poradny na

(pohybové, interní, mentální). To vše klade na

že tyto operace a implantace nitroočních čoček

podrobnější vyšetření. To zahrnuje řadu testů,

celý tým zdravotníků mimořádné nároky. Přes-

se provádějí zcela bezplatně a bez doplatků,”

zejména specializované fotografování sítnice po

to, nebo právě proto, se všichni snaží, aby paci-

upozornil primář. Jistě i díky zkušenému týmu

obarvení sítnice speciální injekcí. Jsou-li nale-

ent nalezl klidné prostředí a vlídné zdravotníky

operatérů a vynikajícím sálovým sestrám paci-

zeny chorobné změny, může následovat lasero-

pečující o pacienty všeho věku.

enti říkají, že operace je bezbolestná a „že to

vé ošetření sítnice k zastavení změn, případně

za ten strach nestojí”. A tak snad i tento text
pomůže všem zmírnit obavy. „Navíc nic nebrání pacientovi se zamlženým viděním, které se
postupně zhoršuje, aby se obrátil na naši ambulanci se svou starostí přímo,” sdělil Brožek.
Další důležitou oblastí oční péče je komplexní
diagnostika a léčba zeleného zákalu. V této oblasti
jsou pro pacienty Bulovky k dispozici jak nejmodernější diagnostické přístroje a postupy (ultrazvukový přístroj na měření tloušťky rohovky nebo
počítačový analyzátor zorného pole), tak i arzenál operativních postupů pro toto onemocnění. Je
nutné zdůraznit, že u tohoto onemocnění (zelený
zákal = glaukom) je nesmírně důležitý včasný
záchyt onemocnění, neboť již vzniklé poškození
zrakového nervu nelze napravit.
Třetí nejdůležitější oblastí, ve které má oční
na Bulovce mnohaletou zkušenost, je péče
o nemocné s chorobami sítnice. I zde je základem oční medicíny včasná diagnóza. Proto je
nutno připomenout zejména všem nemocným

MUDr. Žáčková operuje šedý zákal

-pb-
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Zdravotní a sociální péče

Pomoc lidem s různým
postižením
To si přeje při ohrožení kaž-

jí obtížím, které z toho plynou.

dý a je rád, že profesionálové

Poskytnou rady, jak jednat při

v zachraňování, tedy hasiči, poli-

krizových událostech, pomohou

cie a zdravotníci, to dovedou.

vytvořit nouzový seznam úkonů,

A což teprve lidé se zdravotním

jenž je potřeba učinit před pří-

postižením

padnou evakuací, a věcí, jež je

nebo

senioři,

kte-

ří potřebují pomoc druhé osoby

nezbytné vzít s sebou.

i v běžném životě! Při povodni

Všichni, kdo přijdou do sty-

či úniku plynu, při požáru nebo

ku s důvěrnými a citlivými daty,

při teroristickém útoku jsou však

dodržují zákon o ochraně osob-

právě tito lidé v ještě větším

ních údajů.

Granty v sociální
oblasti na rok 2008
Městská část Praha 8 vyhlásila v květnu grantové
řízení v sociální oblasti na letošní rok. Grant byl
vyhlašován v rámci takzvaného V. dotačního programu hlavního města Prahy – Podpora městských
částí v sociální oblasti, kdy Praha 8 obdržela na podporu vybraných sociálních služeb pro občany svého
správního obvodu účelovou neinvestiční dotaci ve
výši 2,142 milionu korun.
Přidělené

finanční

prostřed-

žádosti

posoudila

a

připravila

ky jsou určeny na sociální služ-

návrh na poskytnutí grantů. Ten

Představme si to na příkla-

by poskytované v letošním roce

bude na svém letním jednání

Bezplatnou službu registrace

du: Pan Petrželka je hluchosle-

občanům Prahy 8, a to konkrét-

projednávat

pro ně přichystala Národní rada

pý, bydlí v místě, které zasáhne

ně

službu,

pak v září Zastupitelstvo Městské

osob se zdravotním postižením

povodeň. Vzhledem k tomu, že

nízkoprahová zařízení pro děti

části Praha 8,” uvedla místosta-

ČR (projekt je totiž financován

je zaregistrovaný, se na

mapě

a mládež, odborné sociální pora-

rostka Vladimíra Ludková.

z Evropského sociálního fondu,

znázorňující

část

denství pro osoby se zdravotním

grantového řízení se přihlásilo

státního rozpočtu ČR a rozpočtu

objeví upozornění, že tam bydlí

postižením a seniory (s výjimkou

21 poskytovatelů s 26 žádostmi

hl. m. Prahy, z programu JPD 3).

a potřebuje zvláštní zacházení.

občanských poraden) a sociálně-

o podporu některé z uvedených

Díky ní je na jejich přání mohou

Záchranáři se vybaví tak, aby

aktivizační služby pro osoby se

služeb. „Při posuzování žádostí

vyškolení registrační pracovníci

s ním byli schopni komunikovat,

zdravotním postižením a seniory.

zohledňovala výběrová komise,

- registrátoři - zařadit do regis-

spojí se s organizací, která je s to

tru pro použití v pražském Inte-

pomoci, a zorganizují odpovídají-

s Radou Městské části Praha 8

náležitostí, především charakter

grovaném záchranném systému.

cí následnou péči, pokud je nutná

schválenými

a rozsah poskytovaných služeb,

Většina registrátorů má zdravotní

evakuace.

poskytnutí grantu” bylo ukonče-

počty klientů, kterým jsou posky-

no 12. června 2008. Žadatelem

továny. V tomto smyslu máme

o grant mohl být poskytovatel

výhodu, že se Praha 8 připojila

sociálních

registrovaný

k procesu komunitního plánování

v souladu se zákonem č. 108/2006

sociálních služeb v hlavním měs-

Sb., o sociálních službách, ve

tě. Máme zpracovány základní

znění pozdějších předpisů, který

analýzy potřeb seniorů, osob se

poskytuje uvedené typy služeb

zdravotním postižením a rodin

občanům Městské části Praha 8,

s dětmi, které mohly být při hod-

Městské části – Březiněves, Měst-

nocení žádostí brány na zřetel”,

ské části Praha – Dolní Chabry

řekla místostarostka.

nebezpečí než ostatní.

zatopenou

postižení, a tak dobře rozumě-

-jf-

Jak se s registrátory spojit:
Pro osoby se sluchovým postižením
- Lenka Hejlová, 235 521 412, 774 737 901;
Pro osoby s hluchoslepotou
- Martina Hanusová, 283 880 594, 774 737 902;
Pro seniory
- Ivana Černá, 222 333 546, 774 737 903;
Pro osoby s mentálním postižením
- Věra Hrádková, 286 586 428, 774 737 904;

na

pečovatelskou

Přijímání

žádostí

v

souladu

„Podmínkami

služeb,

pro

a Městské části Praha – Ďáblice.
„Výběrová

komise,

Pro osoby s duševními nemocemi
- Břetislav Košťál, 233 551 241, l. 207, 774 737 907;
Pro osoby s interními nemocemi
- Miroslav Diviš, 235 300 053, 774 737 908;
Pro osoby s tělesným postižením
- Tomáš Lanc, 224 827 210, 777 949 127

nezbytných

Výsledky

a

následně

Do

formálních

grantového

řízení

složená

budou po schválení zveřejněny

ze zástupců všech zmiňovaných

rovněž na webových stránkách

městských částí správního obvo-

městské části.

du Prahy 8, již všechny došlé

Pro osoby se zrakovým postižením
- Ilona Ozimková, 221 462 491, 774 737 906;

kromě

Rada

-jf-
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Úspěšná benefice pro Východní Timor
V červnu vyvrcholil 4. ročník výtvarné a keramické soutěže pořádané Salesiánským hnutím mládeže, Klubem Praha – Kobylisy a odborem kultury Úřadu Městské části Praha 8. V polovině května proběhla benefiční
vernisáž v kavárně Vesmírna v centru Prahy a do 5. června byla některá díla k vidění i ve foyer velkého sálu
Kulturního domu Krakov v Bohnicích.
a předání cen autorům oceněných výtvarných

siánského divadla a byla zdvojnásobena díky

děl. Organizátoři soutěže také předali šek na

Nadaci Divoké husy. Na samotný závěr orga-

částku převyšující 55 tisíc korun panu Evženu

nizátoři soutěže vyjádřili naději, že příští ročník

Rakovskému, ekonomovi Salesiánské provin-

výtvarné soutěže bude ještě úspěšnější než ten

cie. Částka byla získána prodejem výtvarných

letošní a že SHM Kobylisy bude moci pokračo-

děl, přihlášených do soutěže, na výstavě ve

vat v pomoci dětem ze sirotčince v Lospalos.

Vesmírně, v KD Krakov i přímo v předsálí Sale-

-vm-

Salesiáni svými aktivitami podporují děti
z Východního Timoru, což potvrdil i František
Blaha, provinciál salesiánů v ČR. „Naše pomoc
není bezadresná a bude směřovat ke konkrétním dětem do sirotčince v Lospalos.” Právě ten
totiž spravují Salesiáni Dona Bosca a dětem
z tohoto sirotčince je určen výtěžek celé prodejní části výstavy. „Prostřednictvím Salesiánské
provincie bude věnován na nákup základních
potravin a školních pomůcek,” upřesnil Blaha.
Při vernisáži se podařilo vydražit téměř všechny
obrazy a 8 keramických dílek.
Rozloučením s výstavou „Sen o exotické zemi”
bylo slavnostní vyhlášení výsledků celé soutěže

Částka 55 tisíc korun byla získána prodejem výtvarných děl

Podzimní Pohádkový les v Praze 8
Ďáblický háj ožije v úterý 16. září desítkami pohádkových postaviček
a příběhů. Odbor kultury ÚMČ Praha 8 se ve spolupráci s DDM Praha 8
a Karlínským spektrem rozhodl uspořádat velmi populární Pohádkový les.
„Ďáblický háj nám přišel ideální díky své velikosti a také dopravní dostupnosti, přístup do něj
je totiž přímo od konečné tramvají Vozovna Kobylisy v Klapkově ulici,” zdůvodnila volbu místa
ředitelka DDM Praha 8 Jana Vargová.
„Pohádkových stanovišť bude zhruba 15 a děti s rodiči projdou téměř celý Ďáblický háj, a to
rozhodně nejen po hlavní cestě. Pohádkový les musí být totiž nejenom kouzelný, ale i trochu
strašidelný,” dodala ředitelka Karlínského spektra Jana Šimánková.
Pohádkový les v Praze 8 proběhne mezi 10. a 12. hodinou, kdy bude určen především předškolním dětem, rodiče s dětmi jsou do Ďáblického háje zváni v čase mezi 13. a 16. hodinou.
- pb -
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Generál Josef Hercz vydal paměti
V závěru května spatřila světlo světa kniha vzpomínek brigádního generála ve výslužbě MUDr. Josefa Hercze.
Odbor kultury ÚMČ Praha 8 jejím vydáním volně navázal na loňskou knihu pamětí dalšího významného obyvatele Prahy 8 Vasila Dulova.
Josef Hercz se narodil 11. srp-

nici Na Bulovce v Praze na chirur-

na 1917 u obce Egreš u Trebišova,

gickém oddělení.

v květnu 1940 uprchl z Českoslo-

V roce 1996 byl jmenován rytí-

venska a o rok později vstoupil do

řem České lékařské společnosti,

československé armády na Střed-

v roce 2004 mu byl francouzským

ním východě a účastnil se bojů

prezidentem udělen Řád čestné

u Tobruku, kde byl raněn. Absol-

legie a v roce 2005 byl preziden-

voval školu pro důstojníky pěchoty

tem České republiky vyznamenán

v záloze v Haifě, kde potom půso-

Řádem T. G. Masaryka I. třídy.

bil jako instruktor pro 3. a 4. kurz.

Knihu s výstižným názvem Legi-

Dále byl ve Velké Británii velitelem

onář a lékař si můžete zdarma

průzkumného oddílu a zapojil se

vyzvednout v informačním středis-

do bojů u Dunkerque. Po válce

ku MČ Praha 8 v ulici U Meteoru,

dokončil studia medicíny a mimo

ve vrátnici Libeňského zámku nebo

jiné působil jako primář v nemoc-

v Kulturním domě Krakov.

Dětský den Sokola Libeň
Louka u studánky „Libeňka“ v libeňském parku patřila v závěru května již 17. ročníku Dětského dne
pořádaného Sokolem Libeň. „Letos se zúčastnilo na 250 dětí, o které se při 24 soutěžních disciplínách

-pb-

Léto zaklepalo
na dveře

staralo 46 organizátorů,“ přiblížil akci pořádanou za podpory Městské části Praha 8 starosta Sokola
Libeň Jiří Sixta. Největší zájem byl o netradiční sjíždění Rokytky na kanoích a na závěr Dětského dne
v Libni vystoupila skupina historického šermu.
- pb -

Stalo se tradicí, že několik dní před zakončením školního roku se děti z Prahy 8 sejdou
na zahradě budovy DDM v Krynické ulici
a připomenou si, že prázdniny jsou v dohlednu. Letos se akce pořádané ve spolupráci
s odborem kultury ÚMČ Praha 8 zúčastnily
přes tři stovky dětí jak z mateřských škol, tak
i v doprovodu rodičů. Pyramida se stala hradem, žebříky připomínaly námořníky, kláda
na pružinách zase houpající se palubu atd.
Zkrátka děti se bavily a na závěr si odnesly
mnoho dárečků.
Jana Vargová, ředitelka DDM Praha 8
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Fotbalová Admira byla velmi úspěšná
Mimořádného úspěchu dosáhli mladí fotbalisté kobyliské Admiry. Celkem šest týmů v žákovských kategoriích
a v kategoriích přípravek vyhrálo příslušnou soutěž – pět z nich postupuje do vyšších tříd. V letošním roce je
Admira v tomto směru nejúspěšnějším pražským klubem.
Starší žáci nenašli přemožitele
Ojedinělým

způsobem

návštěvníkům admiráckých mlá-

prolétli

dežnických zápasů. Jejich povzbu-

1. třídou starší žáci Admiry. Už na

zování by jim mohli leckdy závidět

podzim vedli tabulku, když vyhráli

i hráči áčka.

osm utkání a jen třikrát remizovali.

Rodiče kluků u každého jme-

V té době tým trénoval Petr Kře-

novaného týmu vytvářejí skvělé

menák. Na jaře pod vedením trené-

party, které se fotbalem skutečně

ra Josefa Kolmana, asistenta Mar-

baví. I oni mají na vydařené sezo-

tina Průši a vedoucí týmu Zdeňky

ně svůj nezanedbatelný podíl. Bez

Drtinové admiráci zvítězili ve všech

jejich podpory a samozřejmě i bez

jedenácti mistrovských zápasech.

nezbytných finančních příspěvků

V tom posledním si po dramatickém

by mladí admiráci nebyli tam, kde

průběhu poradili se svým největším

dnes jsou.

konkurentem ve skupině Aritmou
3:1 a bez jediné prohry postoupili
do Pražského přeboru.
Nejlepším střelcem se stal Jan

Starosta Prahy 8 Josef Nosek blahopřeje vedoucí týmu starších žáků
Zdeňce Drtinové. Vpravo předseda FK Admira Bedřich Bedrlík

Na Admiře zasloužená sláva

Tři prvenství v 1. třídě

převzalo přímo na domácím stadi-

Všech

šest

úspěšných

týmů

Klíma, dále pak admirácký dres

Další tři mládežnické týmy Admi-

onu ocenění od klubového vedení

oblékali a větší či menší mírou

ry vyhrály příslušná oddělení II. tří-

před divizním mistrovským utká-

se na výsledcích podíleli branká-

dy a také postupují o třídu výše.

ním mužů Admiry s Horažďovice-

ři Michal Říčař, Břetislav Kučera,

Jsou to mladší žáci A (trenér

mi. A mladí hráči ve věku od 7 do

hráči Jan Novák, David Blažek,

Robert Rambousek, vedoucí týmu

15 let, trenéři i vedoucí družstev

Richard

sklidili zasloužený potlesk admirác-

Farkaš,

Miloslav Hrabě), starší přípravka B

Michal Dvořák, Jakub Schejbal,

Habr,

(trenér Pavel Vácha, vedoucí Alena

Miloš Čítek, Khabib Aziev, Lukáš

Juklíčková) a mladší přípravka B

jmenované týmy skončily až za

Ovšem protože fotbal nepřiná-

Strožík, Jakub Pokorný, Štěpán

(trenér Richard Lapka, asistenti Jiří

Vikingy a toho si trenér Richard

ší jen úspěchy, ale i porážky, je

Verner,

Lapka velmi považuje.

namístě připomenout také jeden

Vladislav

Radek

Dani-

Vávra, David Hradil, vedoucí Jitka

el Krátký, Jan Kubíček, Jaroslav

Blažek,

Lapková a obětavá dokumentarist-

Kameník, David Kočí, Michal Filip,

ka Blanka Mikulová).

kých fanoušků.

neúspěch
Tygříci vyhráli Mini Cup

–

dorostenci

Admiry

bohužel nedokázali udržet svou

Patrik Mozr, Tomáš Drtina, Jakub

Vikingové, jak se v Admiře říká

Křemenák, Martin Kučera, Etto-

mladší přípravce B, „drželi nepo-

prvenství

re Vassallo, Stanislav Svoboda,

razitelnost” až do posledního kola,

Jakub Šedivý a Tomáš Virag.

kdy podlehli posílenému týmu ABC

hodobé soutěži hráčů ročníku 2001,

hrát na stejné úrovni jako letos

Braník 1:4. Na prvenství a postu-

nazvané Mini Cup. Admira obsadila

postoupivší starší žáci.

pu to ale samozřejmě nemohlo nic

první místo s náskokem šesti bodů

změnit.

a prohrála také jen jediné utkání.

Ocenění od starosty

Navázala tak na vítězství Vikingů,

Slavnostní ráz ocenění šesti mlá-

kteří stejného úspěchu v této sou-

dežnických

těži dosáhli v loňském roce.

la před utkáním divize Admira

Raketový finiš starší přípravky
Do Pražského přeboru postoupila také starší přípravka A, kterou

podtrhlo

divizní příslušnost a sestoupili do

Admiry,

Pražského přeboru. Budou tak od

týmu Tygříků, kteří zvítězili v dlou-

podzimu ve své věkové kategorii

Úspěšnou

sezonu

předpřípravky

trénuje Václav Pudil, a na úspěchu

Před Slavií, Spartou i Bohemkou

se podíleli i další funkcionáři: Jin-

Vikingové se blýskli ještě dal-

dřich Holakovský, Lenka Kocábko-

ším pozoruhodným úspěchem. Dne

Trenérem Tygříků je Petr Karban,

- Horažďovice přítomnost starosty

vá a Jan Šabacký. Přitom čtyři kola

1. května uspořádal kobyliský klub

asistuje mu Pavel Josefus. Funkci

Městské části Praha 8 Josefa Noska,

před koncem to na postup ještě

na svém stadionu II. ročník turnaje

vedoucí

Petra

který přímo na trávníku před hlav-

nevypadalo. S největším konku-

Admira Cup. V konkurenci dalších

Matějková a o propagaci týmu se

ní tribunou osobně všem úspěšným

rentem – Střešovicemi – admiráci

jedenácti týmů, mezi nimiž nechy-

vzorně stará Vlaďka Zamrazilová.

fotbalistům, trenérům i vedoucím

prohráli 1:3. Pak ale přišla smršť –

běli ani kluci z českých velkoklubů

tři zápasy (Satalice 8:0, Řepy 5:1,

Slavie, Sparty, Slovanu Liberec,

ČAFC 5:0), devět bodů, konečné

Bohemians 1905 či Dukly Praha,

Na tomto místě je třeba poděko-

Aleš Pivoda,

prvenství v 1. třídě a opět obrov-

vybojovali Vikingové pro Admiru

vat všem maminkám a tatínkům,

mediální pracovník FK Admira

ská radost v Kobylisích.

znamenité třetí místo! Všechny

babičkám a dědečkům, věrným

Foto: FK Admira Praha

perfektně

zvládá

týmů

Admiry

doda-

týmů poblahopřál a poděkoval za
Dík patří také rodičům

vynikající reprezentaci Prahy 8.
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Softbalistky se zocelují.
V zápasech proti chlapům

Muži Meteoru
postoupili do divize

Znáte ty sportovní příběhy? O někom se vždy povídá, že si po každém
tréninku přidával, že dřel více než ostatní a i ve chvílích, kdy by mohl
mít volno, tak se věnoval tréninku. Takové jsou v těchto dnech softbalistky klubu Joudrs Praha.
„Hlavní cíl celé této části sezony je jasný.
Co nejlépe se připravit na Pohár mistrů evrop-

v nastavení,” pochvaluje si zařazení střetnutí
proti mužům do tréninkového procesu Kusý.

ských zemí, který budeme v Bohnicích pořádat

Červenec a začátek srpna je nyní vyčleněn

v září. Proto hodně trénujeme, hodně děláme

reprezentacím. V dresu bohnického týmu běhá

Fotbalový rok Meteoru se koncem červ-

kondici, a tak jsme v některých ligových zápa-

mnoho ženských i juniorských reprezentantek.

na završil a lze s radostí konstatovat, že

sech nehráli úplně dobře,” říká trenér Tomáš

Klub bude reprezentovat republiku i na histo-

jde o sezonu, na kterou se dlouho neza-

Kusý.

ricky prvním mistrovství Evropy do 22 let. „Tři

pomene.

Jeho skromnost je možná trochu přehnaná.

týdny před pohárem se opět začneme připra-

Oba starší dorosty dokázaly ve svých sou-

Po odehrání téměř celé základní části české

vovat na tento vrchol sezony. To už budeme

těžích zvítězit a postoupit, což znamená pro

nejvyšší softbalové soutěže joudrsačky vedou

ladit formu. Na minulém ročníku PMEZ jsme

příští soutěžní ročník 2008/2009 fakt, že

tabulku a vypadá to, že míří za mistrovským

skončili čtvrtí, tak letos rozhodně chceme zaú-

A-dorost bude hrát Českou ligu (tedy druhou

hattrickem. Příprava na pohárový turnaj si ale

točit na medaili,” vrací se k cílům týmu Kusý.

nejvyšší dorosteneckou soutěž) a B-dorost

žádá více. Kusý tak přišel s novinkou, svůj žen-

Samotný Pohár mistrů evropských zemí se

ský tým nechává hrát přátelská utkání proti

bude v jeho třicetileté historii v České republice

korunován

mužským oddílům.

pořádat podruhé. Poprvé to bylo před 16 lety.

dorostenců (ročník 1991) ve své divizní

„Už od začátku jara hrajeme pravidelně pro-

Softbalový areál v prostorách Základní školy

skupině. A protože i B-ml. dorost se umístil

ti druholigovým mužským týmům. Pokud se

Dolákova tak zažije další velký turnaj. V roce

v Pražském přeboru na pěkném 4. místě, lze

chceme připravit dobře na pohár, tak tohle je

2005 již hostil mistrovství Evropy. „Troufnu si

uplynulý fotbalový rok Meteoru v této katego-

jediná cesta. Tak kvalitní ženské týmy, proti

tvrdit, že tentokrát to bude ještě větší akce.

rii hodnotit jako naprosto nevídaný úspěch.

kterým budeme v září hrát, u nás prostě ne-

Přijede nám sem 21 týmů z dvaceti zemí.

To však nebylo z pohledu Meteoru vše.

jsou,” vysvětluje Kusý. Rozdíl mezi mužským

Naštěstí základní škola nám hodně pomáhá,

Letošní libeňskou úspěšnou sezonu završi-

a ženským softbalem je viditelný na první

bez ní bychom pohár pořádat nemohli,” říká

li spanilou jízdnou A-muži, kteří dokázali na

pohled. Muži rychleji běhají, mají tvrdší odpa-

Kusý. „Teď už všechno běží. Všem týmům jsme

jaře neuvěřitelnou sérií zápasů bez porážky

ly, rychleji nadhazují. Pro dívky z Joudrs nebylo

již zajistili ubytování a všechny organizační

vyhrát Pražský přebor a postoupit tak po

jednoduché se s takovou úrovní hry srovnat.

věci. Teď ještě hledáme další partnery, kteří by

12. letech do divize. Postup sám o sobě je krás-

se na pořádání PMEZ chtěli podílet.”

ný; ocenit však je potřeba i způsob, jakým áčko

„Ze začátku to opravdu nebylo dobré. Neu-

Českou divizi. Tento ojedinělý úspěch byl
ještě

prvenstvím

A-mladších

stávali jsme to psychicky a zápasy prohráva-

Pohár mistrů evropských zemí se uskuteční

Meteoru postupu dosáhlo. Z 15 jarních zápasů

li velkým rozdílem. Začali jsme tak využívat

v Bohnicích od 1. do 6. září. Český tým zatím

dokázalo ve 14 zápasech v řadě neinkaso-

mužské nadhazovače i v tréninku a holky se

nebyl nikdy lepší než čtvrtý, letos Joudrs chtějí

vat. Tato málo vídaná bilance je samozřejmě

s tím dokázaly poprat. Naposledy jsme hráli

toto místo překonat a získat cennou medai-

zásluhou celého týmu, ale hlavně jeho velmi

proti Havlíčkovu Brodu, jejich chlapi hrají čes-

li. Bližší informace o PMEZ v softbale žen se

kvalitní defenzivy organizované R. Krejčíkem

kou nejvyšší soutěž, a s nimi jsme odehráli

dozvíte na: http://cup.joudrs.cz/.

a M. Daňhelem a brankářem V. Caudrem.

zcela vyrovnaný zápas. Prohráli jsme o bod až

Jakub Stařík

Mezi úspěchy, jež naše mužstva dosáhla,
je potřeba zařadit i výsledky dvou mužstev
starší přípravky (ročníky 97 a 98), které se
ve dnech 20. - 22. června zúčastnily mezinárodního megaturnaje ve slovenském Senci.
Těm mladším (98) utekl postup ze skupiny
do finále o jednu branku. V zápase o 5. místo pak porazili Slovan Bratislava 4:2. Ještě
většího úspěchu dosáhlo naše mužstvo ročník 97. Po vítězství ve skupině vyhrálo i finálový zápas s Púchovem 2:0, a stali se tak
šampiony ve své kategorii.
Pavel Stehlík, sekretář klubu
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice
182 00 Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

SRPEN 2008
Otevírací doba:
PO – ČT 10.00 - 12.00 hod., 13.30 – 15.30 hod.,
ČT 14. 8., 21. 8. a 28. 8. 21.00 - 23.00 hod.,
NE 3. 8., 17. 8. a 31. 8. 14.00 - 16.00 hod.,

Burza seniorů

červenec 2008

Vycházka
„Čakovický zámek a okolí”
23. 7. STŘEDA
Sraz ve 13.00 hod.
před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením Věry Dvořákové.

PÁ 1. 8. 10.30 – 13.00 hod. částečné zatmění Slunce,
SO 16. 8. 21.00 - 01.00 hod. částečné zatmění Měsíce.
POŘADY PRO VEŘEJNOST, začátek v 10.15 hod.
PO (4., 11., 18., 25.) O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
(pohádka).
ÚT (5., 12., 19., 26.) Měsíc u krejčího (pohádka).
ST (6., 13., 20., 27.) Planeta Země I.
ČT (7., 14., 21., 28.) Planeta Země II.
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
PO – ČT 11.00 - 12.00, 13.30 – 15.30 hod.,
ČT 14. 8., 21. 8. a 28. 8. 21.00 – 23.00 hod.,

PETANQUE
Pondělky
21. 7. a 28. 7.
vždy ve 13.00 hod.
na zahradě Gerontologického centra.
Pod vedením Ivy Hubené.

Výtvarná dílna, Babinec a Angličtina
se o prázdninách nekonají !!!

NE 3., 17. a 31. 8. 14.00 - 16.00 hod.
PÁ 1. 8. 10.30 – 13.00 hod., částečné zatmění Slunce.
SO 16. 8. 21.00 – 01.00 hod., částečné zatmění Měsíce.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Venuše - v odpoledních hodinách za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 10. 8. do 23. 8.
Jupiter – po celý srpen, Uran, Neptun
– koncem srpna.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy

Přejeme Vám příjemné prožití letních dnů
kontakt:
Gerontologické centrum,
Šimůnkova 1 600, Praha 8,
tel.: 286 88 36 76, p. Fejfarová, p. Konvičná.

– po celý srpen.
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při
nepříznivém

počasí (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové

vybavení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech.
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od
blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše).
V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro
pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.
VSTUPNÉ: dospělí .................................................... 20 Kč
mládež, důchodci ...................................... 10 Kč
Doprava:

- konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 134, 136,
TRAM 10, 17 a 10 min. pěšky podél hřbitova
a pak na kopec.
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky na kopec.
stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky obcí na kopec.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
ČERVENEC 2008
13. července 2008
Zámek Ctěnice a historie Vinoře.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy
B - Českomoravská.
20. července 2008
Zámek Veltrusy a rod Chotků.
Sraz v 9.00 hod. u pokladny želez. stanice Praha
– Masarykovo nádraží. Návrat v 17.20 hod. Praha
– Masarykovo nádraží.
27. července 2008
Zámek Dobříš a památník Karla Čapka ve Strži.
Sraz v 7.30 hod. u pokladny želez. stanice Praha
– Vršovice. Návrat v 18.01 hod. Praha – Vršovice.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.
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Pozvánky, výročí
Jubilea
www.ddmpraha8.cz
e-mail: info@ddmpraha8.cz
tel.: Přemyšlenská - 284 68 10 50, Krynická - 233 55 37 90

Děti vyšláply přes 2 000 schodů Doporučujeme návštěvu
Členi kroužku Poznáváme ČR při Domu dětí ekologického střediska
a mládeže v Praze 8 se v letošním školním Natura

roce soustředili na rozhledny. Vystoupali
na ochozy 18 věží, vížek a cimbuří a zdolali 2005 schodů. Navštívili známé oblasti,
ale objevili také kraje, o kterých jen četli
či slyšeli. Jako například Rumburk a jeho
okolí. Tam se všichni vypravili na poslední letošní víkendový výlet. Vystoupali na
rozhlednu Jedlovou, na zříceninu hradu
Tolštejn a kvůli rekonstrukci rozhledny
Dýmník na jejím úpatí alespoň posvačili.
Důkaz, že se členi kroužku věnovali zájmovému vzdělávání, se stalo osvědčení. Potvrzení v podobném duchu jako klasické školní vysvědčení. Má o to větší hodnotu, že je
podloženo aktivním a dobrovolným trávením
volného času. Letošní rozhledny pak dětem
budou připomínat záložky s přehledem všech
21 měst a vesnic, kterými letos prošly. A příští
rok? Z podzemí do vody! Děti se podívají do
různých štol, jeskyň a vykoupají se v několika
bazénech a aquaparcích.

Když jsme si pro děti z Domu dětí a mládeže v Prahe 8 vybírali místo posledního
víkendového pobytu v letošním školním
roce, objevili jsme ekologické středisko
Natura v Rumburku.
Pracovníci pro zájemce ve všední dny připravují zajímavé ekologické pořady s odborníky na příslušnou oblast. A proč doporučujeme
návštěvu? Jako doplněk se totiž děti mohou
přiblížit ke zvířatům, která většinou znají jen
z obrázků: jelenům, laním, kolouchům, koze,
kůzleti, lamám, ovcím a divokému praseti
Ferdovi. A aby překvapení nebylo málo, zvířata mohou i nakrmit. Zážitek ze skutečnosti, že divoké prase dítěti doslova žere z ruky,
je nezapomenutelný. A kdo má zájem, může
svůj pobyt doplnit i o jízdu na koni. Tak jak to
učinily i děti z DDM. S využitím sportovního
zázemí – hřiště, míče, kuželky, indiánské stany se tak zdejší pobyt stal jedním z nejhezčích
v letošním školním roce.

Významné jubileum slaví
ČERVENEC 2008
Čámská Jiřina
Zapletalová Jarmila
Justová Ludmila 80 let
Spoustu životního elánu a pevné zdraví
do dalších let přeje rodina.
Helena a Antonín Kamarýtovi
Milý náš taťuldo, když už jsi do teď tu
svoji „bábu” nevyhodil z okna s Ironem v ruce, tak nám nezbývá, než
Vám k tomu Vašemu pětadvacetiletému výročí svatby popřát všechno nejlepší
a co nejvíce dalších krásných let spolu! Pusu
Jana, Jitka s rodinami a babička Květa.

Významné jubileum oslavili
ČERVEN 2008
Josef a Libuše Janečkovi
Oslavili 50 let společného života.
Věra a Ing. Jiří Neužilovi
oslavili 50 let společného života.

Nově narozené děti
LEDEN 2008
Kolářová Adélka
ÚNOR 2008
Chotěborský Štěpán
BŘEZEN 2008

Tichá Natálie
Carmine Bibiana
Sklenářová Tereza
DUBEN 2008
Šenk Petr
Halámková Nicol
KVĚTEN 2008

Kůs David
Barnetová Klementýna
Votřel Dominik
Strejčková Natálie
Semerád Filip
Švorčík Filip
Neubertová Barbora
ČERVEN 2008
Hladišová Gabriela
Válová Kristýna
Bambousek Tadeáš
Altmanová Anna
Volen Matěj
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte na tel.: 222 805 136, 283 090 425 nebo
e-mailem: pavla.zacharova@praha8.cz.
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Zábava

Luštěte o ceny!
Správné znění tajenky nám zašlete nejpozději
do 31. července 2008 na adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.
Trojici vylosovaných zašleme knihu
„Nad Hrází Věčnosti” - setkání s Bohumilem Hrabalem.

Sudoku (středně těžká)

červenec 2008
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Inzerce
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45,
286 58 50 47, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.

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

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

KOSMETICKÉ SLUŽBY
Tel.: 607 27 99 22.

DOMŮ.

VLASTNÍTE AUTO, PLOT, DŮM
ČI POZEMEK? Jejich plochy
můžete pronajmout pro reklamní
účely a nechat vydělávat až 5000 Kč
měsíčně. Tel.: 221 22 15 51.

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

ZAMĚSTNÁME DŮCHODCE – hlídače v garážích na Bohnickém sídlišti. Podrobnosti a veškeré informace na tel.: 283 85 28 29 nebo
777 25 52 67 – nástup ihned.

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

PRONAJMU GARÁŽ na Praze 8,
Famfulíkova. Tel.: 606 54 78 08.
HLEDÁM BYT 2 + 1 (kk) KE
KOUPI, OV i DR vlastnictví v Praze
a okolí. Tel.: 733 67 32 10.
KERAM. VÝTVAR. DÍLNA MALVÍNA v Praze 8 přijímá děti i dospělé
na letní umělecké kurzy dopolední
i odpolední! Info: 720 47 98 99.
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1 + 1/L
V CHODOVĚ za větší, minimálně 3 + kk s balkonem nebo lodžií
jdoucí do privatizace. Nabízím zrekonstruovaný malý byt (40m2):
zděné jádro, nový kuchyňský
kout, prostorná zasklená lodžie,
klidné prostředí, dobrá dostupnost MHD (BUS u domu, M 10
minut chůze), regulovaný nájem
+ finanční vyrovnání. Tel.: 724
93 68 29.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo
se snadno vytáhne ke stropu - rychle
schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
HLEDÁM BYT 3 + 1 (kk) KE
KOUPI, OV i DR vlastnictví v Praze 10. Tel.: 608 92 69 41.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE,
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ.
Nízké
ceny,
Palmovka.
Tel.: 736 64 40 55.
CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na
poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel.: 284 69 35 33.

KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.:
607 11 04 77.
KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST, koupím - odvezu. Tel.: 286
89 14 00.
KOUPÍM BYT nebo rod. dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem,
podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený, s nežádoucím nájemníkem či s jakoukoli právní vadou.
Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případné dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu a pod. a dát
čas na vystěhování. Seriózní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 222
94 10 32 nebo 603 42 00 13.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino. Pokoje, kanceláře, vestavěné
skříně, kuchyně, montáž, doprava.
Tel.: 608 25 35 49.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí,
zde jsou čísla volací: 603 27 47 04,
záznamník + fax.: 283 92 05 73.
SOLARIUM – FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy – muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2, Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium-fitness.cz.

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

DOZOR

PŘIJMU KOSMETIČKU DO FITNESS CENTRA v Praze 9. Tel.: 608
25 35 49.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ DŮM KRAKOV–sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní
doba: PO 16.00–18.00, ÚT 17.30
–19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU, elektro, voda, truhlář. Denně od 17.00 hod., SO a NE 13.00
– 19.00 hod. Tel.: 603 81 01 39.
Jen na území Prahy 8 a 9.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO
ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97
35 00.

MALÍŘSKÉ,
NATĚRAČSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606
22 73 90, e-mail: jsaifrt@seznam.
cz.
PRODÁM NOVOU STAVEBNÍ
UNIMO BUŇKU v Praze 8, odvoz
zajistím. Tel.: 603 84 49 92.
HLEDÁM MANIKÉRKU A PEDIKÉRKU S ŽL do nového kosmetického studia v Praze 8. Tel.: 723 35
51 10.
PRODÁM CHATKU SE ZAHRÁDKOU 170 m2, v osadě zahrádkářů
Praha 8, Střížkovská 20. Tel.: 607
52 32 95.
SVOLÁVÁME SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ na rok 2009, kteří ukončili školní docházku v roce 1949 ve
škole Na Zámečku. Zatím poslední setkání v roce 1984 v kavárně
Svět. Za bývalý JUK Drahomíra
Pfauová – Nehilčová a za IV. ročník Jiří Hanibal. Tel.: 732 54 39 84,
222 94 93 08.

(Placená inzerce)

SEKÁČ – ODĚVY, NOVĚ OTEVŘENO OD ČERVENCE 2008, v ulici
Čumpelíkova 3, naproti poliklinice.
Tel.: 732 88 74 28.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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