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Podzimní nabídka
sportovních 
a kulturních 
aktivit pro děti.
(příloha)
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V Thomayerových
sadech vzniká
naučná stezka.

3. STRANA

Karlínem budou za pár let procházet dvě

hlavní rovnoběžné dopravní tepny − So−

kolovská a nová Pobřežní. Po vzoru Sokolovské

a Českomoravské ve Vysočanech bude jedna

určena pro průjezdnou dopravu a druhá by

měla být „klidovou“ zónou. Výstavba prod−

loužení Pobřežní ulice je pro radnici Prahy 8

jednou z největších priorit v oblasti Karlína 

a Libně. Osmičce to potvrdil starosta Josef

Nosek: „Umožní nám to jednak zklidnit

dopravu, v této části Prahy 8 a zároveň to

umožní rozvoj celé oblasti od Sokolovské

směrem k Vltavě, kde je obrovské rozvojové

území. To v současné době není možné obsluho−

vat, protože tu chybí infrastruktura. Výstavba

Pobřežní ulice umožní v této oblasti rozvoj, 

a ten my jednoznačně vítáme a podporujeme.“

Prodloužení stávající Pobřežní ulice, či lépe

Rohanského nábřeží, je rozděleno na dvě etapy.

„V té první jde o zhruba kilometrové prodloužení

směrem k Invalidovně,“ prozradil Osmičce radní

pro dopravu a zastupitel Prahy 8 Radovan Šteiner.

„Nová silnice bude prakticky kopírovat dnešní

Sokolovskou ulici, bude to skutečně přímé prod−

loužení současné silnice, ve stejných parametrech

a stavět by se mělo začít ještě letos,“ upřesnil

Šteiner.

Cílem výstavby je umožnit založení infrastruktu−

ry rozvoj nových ploch na Rohanském ostrově.

Náměstek primátora a čerstvý poslanec Jan

Burgermeister k tomu dodává: „Vykoupili jsme

pozemky Metrostavu kolem betonárky na

Rohanském ostrově, abychom ji mohli zlikvidovat

a ten prostor vyčistit. Pozemky, poté co jsme je

odkoupili od Dopravního podniku, jsou od

Libeňského mostu až k betonárce vlastnicky pod

kontrolou hlavního města Prahy. To má pro nás

docela dobrý efekt, protože až se všechno dobře

připraví, bude i finanční přínos do městské 

pokladny. Budeme totiž hledat investora pro další

rozvoj tohoto území,“ dodal Burgermeister. 

Pokračování na straně 2

Doprava v Karlíně se zklidní Jak to vidí starosta...
Téměř měsíc tu máme nový silniční zákon přísně

postihující většinu nešvarů našich silnic. Za tuto

dobu se objevila řada názorů odborníků i laiků, co

v něm změnit, zda není moc přísný či o kolik by se

mělo tolerovat překročení povolené rychlosti.

Znění zákona je značně nedokonalé pro použití 

v praxi. Například dodržovat na některých úsecích

omezení na 30 km/h je nesmyslné a odporuje

zdravému rozumu. Pro ilustraci uvádím několik

příkladů, které jsem osobně zažil. Cestou z kopce

mne na takovém úseku předjel zhruba desetiletý

chlapec na kole. Při „rychlé“ jízdě za zrezivělou 

a kouřící Avií, která se, jak pevně věřím, jistě dosta−

la na silnici pouze nedopatřením, se mi v autě

vytvořila dokonalá plynová komora. Nedávno jsem

zase narazil na omezení jízdy v areálu nejmeno−

vaného podniku na 5km/h. To je rychlost, kterou při

nejlepší vůli nemohu dodržovat, protože ji prostě

nemám na tachometru. Nulová tolerance daná

zákonem je nesmysl, neboť nikdo z nás (vyjma po−

licejních vozů) nemá v autě certifikovaný tachometr

a při výměně kol automobilu za větší či menší se

ukazovaná rychlost poměrně výrazně změní. 

Dalším diskutabilním bodem je postih. Možnost

odebrání řidičského průkazu je zcela v pořádku,

ovšem postavit na stejnou úroveň dvojí překročení

rychlosti a jízdu v opilosti, se mi zdá poněkud

pochybné. Samozřejmě, pokud za překročení

rychlosti bude trest smrti, pak všichni budou jezdit

krokem. Za svůj život jsem ujel mnoho set tisíc kilo−

metrů a vím proto, že většina nehod vzniká nepo−

zorností za volantem, překročením vlastních

možností nebo alkoholem. Problém je v tom, že

vlastní možnosti jsou individuální a například na

dálnicích v Německu, kde je pouze doporučená

rychlost, jsem viděl méně nehod než v Česku. To co

dnes spatřuji kolem sebe, jsou oči řidičů vytřeštěně

zírající na tachometr a o to méně sledující provoz

kolem sebe. Dovolte mi závěrem parafrázi citátu 

z jednoho vozu, za kterým jel po Praze jeden můj

přítel: „Netrubte, prosím. Jezdím podle nového zá−

kona!“. Ten výrok samozřejmě byl ostřejší s několi−

ka peprnými přívlastky. Ale to už do věcné diskuse 

o novém zákonu nepatří.

Josef Nosek, Starosta Městské části  Praha 8

Dětská hřiště
Péče o dětská hřiště spadá do náplně

práce oddělení správy městské

zeleně, Odboru životního prostředí

ÚMČ Praha 8 (dále jen OŽP).

Situace kolem nich doznala za

poslední roky na Praze 8 velkých

změn. 

Velmi výrazným zásahem do výkonu

úkolu byla legislativa EU, na základě

které došlo na pověstné „zeměkoule“

vyrobené z trubek, na kterých odrostla

dnešní dospělá generace. Rok 2004 byl ve znamení likvidace. Místo nových dět−

ských hřišť se prostředky musely vynakládat na odstraňování starých, dle norem EU,

nebezpečných atrakcí. Teprve v roce 2005 se tak mohli pracovníci OŽP pustit do

konstruktivní práce − plánovat místa pro vznik nových hřišť a budovat je, opravovat

ta stará. Pryč jsou doby, kdy hřiště budovali obyvatelé přilehlého panelového domu.

Dnešní hřiště musí být osazeno herními prvky, které mají patřičný certifikát, 

v opačném případě se provozovatel vystavuje v případě úrazu nebezpečí, že bude

žalován o náhradu škody. 

Vedle legislativy však vstupuje do plánování i komunikace s občany. Na jedné

straně stojí skupina těch, kteří si žádají zbudování hřiště − často jsou to rodiče právě

narozených a malých dětí. Oproti nim se zvedá sice méně početná, ale o to hlasitější

skupina, která je proti přání skupiny první. Často je velmi obtížné vytvořit smírčí

řešení uspokojující obě strany. Velkým překvapením je pak pro mě skupina

„bojovníků“ proti opravě či vybudování hřiště. Nejednou mě zarazila iniciativa

občanů, kteří se velmi usilovně snaží zabránit zbudování nového dětského hřiště,

třeba i velmi malého o několika atrakcích. Jejich argumenty zní: hřiště bude pod

jejich okny, bude sloužit i cizím maminkám, lavičky budou využívat i lidé bez 

dětí.                                                                                  Pokračování na straně 12

100. narozeniny v Praze 8
Ke 100. narozeninám paní

Boženě Šimkové pogratuloval

i starosta Prahy 8 Josef Nosek.

Jubilantka je od svých 95 let

obyvatelkou Domova důchodců 

v Ďáblicích a svého hosta vítala 

s úsměvem a v plné síle. Mezi

gratulanty byli mimo jiné i ředitel

domova důchodců PhDr. Milan

Sedláček a za Pražskou správu

sociálního zabezpečení pan Hlaváček. Na menší

oslavě, kterou pro paní Šimkovou uspořádali zaměst−

nanci domova důchodců, oslavenkyně ukázala svůj

smysl pro humor a postarala se o veselou atmosféru.

Tímto se připojujeme

ke všem gratulantům

a přejeme paní Šim−

kové hodně zdra−

ví, štěstí, pohody 

a neustále její krásný

úsměv na rtech.    −tr−

Výstavba prodloužení 
Pobřežní ulice umožní zklidnit

dopravu, a zároveň pomůže
rozvoji celé oblasti 

od Sokolovské 
směrem k Vltavě.



Dokončení ze strany 1

Město na výstavbu prodloužení Pobřežní ulice

požádalo o podporu ze strukturálních evropských

fondů. Pokud vše dobře dopadne, až 50 procent

nákladů uhradí EU. Ta podporuje vznik nových

rozvojových území, která díky prodloužení

Pobřežní ulice v Karlíně vzniknou.

Na Rohanském ostrově by měly vzniknout jak

bytové plochy, tak komerční a administrativní

prostory. „Vykupujeme pozemky Pražských stro−

jíren, abychom tam mohli založit dopravně úplně

jinak řešenou křižovatku − napojení Švábek na

Sokolovskou,“ přiblížil aktivity Magistrátu Jan

Burgermeister a dodal: „Čeká nás druhá část

náročné operace, a to je určení strategie dalšího

postupu při hledání partnera pro nové stavění na 30

hektarech volných ploch mezi novou Pobřežní

komunikací a protipovodňovými zábranami.

Doufám, že obhájíme pozici města pro budování

nového ramene Vltavy v Karlíně ve státním

rozpočtu. Tím by byla zahájena výstavba nového

městského parku o rozloze 40 hektarů mezi řekou 

a zábranami. Pro město jde o prioritu, protože

dojde k odlehčení průtoku řekou v ohbí. Pokud

všechno dopadne dobře a nové rameno řeky se

odtěží, tak se finálně upraví celý park. Věřím, že

stát svým slibům a povinnostem dostojí. Byla by to

totiž jediná investice státu do protipovodňových

opatření v Praze. Vše ostatní jsme platili z vlast−

ního rozpočtu,“ uzavřel Jan Burgermeister.

Podle Radovana Šteinera je kilometrové prod−

loužení Pobřežní směrem k Invalidovně jednodušší

a levnější částí výstavby. „Jde opravdu jen o povr−

chovou komunikaci bez zásadních problémů.

Složitější je její další pokračování. Tam bylo deset

let diskutováno, jestli pokračovat s komunikací

směrem na sever, to znamená k Libeňskému mostu

a k Palmovce, nebo naopak na jih, tedy přejít

Sokolovskou a napojit se na Českomoravskou 

v oblasti Balabenky. Vybráno nakonec bylo řešení

„severní“, včetně připravované rekonstrukce 

a rozšíření Libeňského mostu.“ Další prodloužení

Pobřežní ulice bude tedy směřovat na sever. Napojí

se na ulici Švábky a současně bude začleněna do

nového systému nájezdových a sjízdných ramp na

Libeňský most. Prodloužení Pobřežní tak umožní

nejenom rozvoj ploch na Rohanském, ale i na

Libeňském ostrově.

„Věřím, že letos by se dala zahájit první část výs−

tavby, tedy kilometrové prodloužení stávajícího

Rohanského nábřeží, zhruba na úroveň metra

Invalidovna. Tady bude komunikace nějakým způ−

sobem zaústěna do Sokolovské ulice,“ popsal

Radovan Šteiner. Ode dneška maximálně do dvou

let se tak původní Karlín podaří kompletně vyčistit

od tranzitní dopravy. „Její vymísťování začalo už 

v polovině devadesátých let, kdy byla Pobřežní

ulice stavěna a prodlužována. Rohanské nábřeží

bylo zprovozněno zhruba před osmi lety. I my

budeme stavět dva pruhy každým směrem. Zlepší

se tramvajová doprava i komfort chodců. Okolí

tramvajové zastávky Urxova je dnes bohužel velice

intenzivním a také nebezpečným dopravním

uzlem,“ dodal Radovan Šteiner. Druhá etapa prod−

loužení Pobřežní ulice bude podle něj zahájena

pravděpodobně příští rok. „Větší smysl ty stavby

budou mít společně, nicméně pomohou i samostat−

ně, takže nemusíme s jedním prodloužením čekat

na druhé a obráceně.“

Napojení Pobřežní ulice na Voctářovu ulici 

a Švábky si vyžádá přestěhování Pražské strojírny

do Vinoře. Nová Pobřežní bude totiž procházet

napříč areálem strojírny, takže ho nebylo možné

zachovat. Pokračuje Radovan Šteiner: „Areál bude

prodán a během letošního roku se Pražská strojírna

přesune, což by mělo pomoci i jí samotné. Celý

areál byl z první poloviny 19. století, takže výroba

tam byla hodně improvizovaná, nešlo rozhodně 

o nic moderního. Naopak ve Vinoři se podaří vybu−

dovat velice moderní provoz včetně napojení na

železniční vlečku. Pražské strojírny tedy na

přestěhování také vydělají.“

První etapa prodloužení Pobřežní začne letos,

její napojení na Libeňský most bude zahájeno

příští rok, ale Magistrát už má ve výhledu

připravené další napojení na tunel pod

Palmovkou. Ten je podle Šteinera projekčně

připraven a bude se určitě realizovat, ale ne 

v horizontu několika příštích let: „Jde o řešení

plánované do budoucna. Tunel by měl vyústit 

v ulici Na Žertvách, kde už je dnes postaven

čtyřpruh, ale využívá se zatím jen k parkování.

Zatímco za totality se plánovalo řešení ne příliš

ohleduplné k okolí, dnes máme navržené řešení

šetrné. Půjde o jakési zaústění Pobřežní ulice,

tedy o poslední etapu výstavby a napojení na

městský okruh nad Balabenkou,“ uzavřel

povídání o budoucnosti dopravy v Karlíně a Libni

radní pro dopravu a zastupitel Prahy 8 Radovan

Šteiner.                            −roa−, Foto: M. Mařatka
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

SRPEN - ZÁŘÍ 2006
Vážení občané,

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás

dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou

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

pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který

nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro

odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK

neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky

komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,

zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Jirsíkova − Malého 22. 8.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 29. 8.

Pobřežní − U Nádražní lávky 5. 9.

Pernerova − Šaldova 12. 9.

Pobřežní − Thámova 15. 8.

Petra Slezáka − Urxova 22. 8.

Pernerova − Sovova 29. 8.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy) 5. 9.

Kotlaska (u mateřské školy) 8. 8., 12. 9.

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 15. 8.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) 29. 8.

Na Vartě 5. 9.

Kašparovo náměstí 8. 8., 12. 9.

Pod Labuťkou − Prosecká 15. 8.

Kandertova (proti ul. Lindnerova) 22. 8.

Nad Rokoskou 5. 9.

Na Truhlářce (parkoviště) 12. 9.

Gabčíkova (za ul. Kubišova) 15. 8.

Ke Stírce − Na Stírce 22. 8.

Kubišova − U Vlachovky 29. 8.

U Slovanky − Dolejškova 9. 8., 13. 9.

Štěpničná (parkoviště) 16. 8.

Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště) 23. 8.

Třebenická 30. 8.

Roudnická (za Bešťákovou) 6. 9.

Modřínová 30. 8.

Kubíkova − u DD 6. 9.

Havránkova − Šimůnkova 9. 8., 13. 9.

Šimůnkova 16. 8.

Janečkova 23. 8.

Hlaváčova 16. 8.

Burešova 23. 8.

Kurkova 30. 8.

Šiškova 6. 9.

Pakoměřická − Březiněveská 9. 8., 13. 9.

Na Pecích − Chaberská 16. 8.

Služská − Přemyšlenská 23. 8.

V Mezihoří 30. 8.

Na Pěšinách − Pod Statky 6. 9.

Uzavřená 9. 8., 13. 9.

Trojská − Nad Trojou 24. 8.

Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště) 31. 8.

Písečná − K Sadu 7. 9.

Na Přesypu − Pod Přesypem 10. 8., 14. 9.

Třeboradická 17. 8.

Havlínova − Pohnertova 24. 8.

Libišská (parkoviště) 31. 8.

Podhajská pole (parkoviště) 7. 9.

Gdaňská 10. 8., 14. 9.

Hnězdenská (parkoviště) 17. 8.

Mazurská (u trafostanice) 10. 8., 14. 9.

Řešovská (u Zelenohorské) 17. 8.

Zhořelecká (parkoviště) 24. 8.

V Nových Bohnicích 31. 8.

Dolákova − Hackerova 7. 9.

K Mlýnu − Drahaňská 24. 8.

Mlazická 31. 8.

Fořtova − Do Údolí 7. 9.

Korycanská − K Ládví 14. 9.

Petra Bezruče − U Pískovny 17. 8.

Pod Vodárenskou věží − Společná 15. 8.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 22. 8.

Pekařova 29. 8.

Valčíkova − Na Truhlářce 5. 9.

Velká Skála − K Haltýři 8. 8., 12. 9.

Frýdlantská (parkoviště 

u křižovatky ul. Žernosecká − Ďáblická) 23. 8.

Davídkova (park. severně od garáží Stavegu) 30. 8.

V Zahradách − Na Sypkém 9. 8., 6. 9.

Braunerova − Konšelská 16. 8., 13. 9.

Nad Rokoskou (u školy) 9. 8., 6. 9.

Nad Popelářkou 16. 8., 13. 9.

Křivenická (u konečné BUS 152, 181) 23. 8.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 30. 8.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 31. 8.

Drahorádova 10. 8., 7. 9.

Lindavská 17. 8., 14. 9.

U Pekařky (sloup VO č. 8) 24. 8.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány

již během dne, který předchází dni uvedenému 

v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána

po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny

budou následující den po dni, který je v harmono−

gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky

v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků

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

rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

najdete na www.praha8.cz.

Opravy karlínských ulic pokračují
Do závěrečné fáze se v současné době dostává rekonstrukce Křižíkovy ulice v Karlíně.

Už v minulých letech se podařilo opravit její většinu, a to od Karlínského náměstí po

Hybešovu ulici. Před prázdninami začaly práce na úseku mezi Vítkovou a Peckovou

ulicí. Na tuto opravu navazují opravy navazujících úseků, tedy od Peckovy 

ke Kollárově a od Vítkovy k ulici

Prvního Pluku. „Kompletní rekonstruk−

ci Křižíkovy ulice definitivně dokončíme

v první polovině  příštího roku, kdy při−

jde na řadu křižovatka Křižíkovy ulice 

s  Prvního Pluku,“ řekl Osmičce ředitel

Technické správy komunikací (TSK)

Luděk Dostál.

Opravy se ale netýkají jenom Křižíkovy.

Už před prázdninami skončila oprava

Šaldovy ulice a na podzim se rekonstrukce dočká také Vítkova ulice. Náklady na tyto opravy se pohybují 

v desítkách milionů korun. „Například letošní opravy Křižíkovy ulice stojí kolem 70 milionů, rekonstrukce

v Šaldově ulici nás přišla na 20 milionů korun,“ říká pražský radní Radovan Šteiner. Rekonstrukce karlínských ulic totiž výrazně prodražily povodně. „Povodně

z roku 2002 velmi poškodily nejen povrch komunikací, ale i jejich podloží, které často musíme sanovat,“ upřesňuje šéf TSK Dostál. Během současných rekon−

strukcí se pokládají znovu i veškeré sítě. Díky tomu by obyvatelé Karlína v nejbližších letech neměly trápit havárie plynu, vodovodu nebo kanalizace. −roa−

Od letošního září pojedou
do Ďáblic znovu tramvaje
Podle plánu pokračuje stavba nového úseku pražského metra 

z Ládví na Prosek a do Letňan. Už v nejbližších týdnech tak zač−

nou mizet stavební ohrady a v září bude obnoven i provoz tram−

vají do Ďáblic. 

„Výstavba metra pokračuje velmi intenzivním tempem, 

i když se to na první pohled nemusí zdát. Tunely metra už jsou 

v plném rozsahu hotovy a pracuje se na dokončování stanic,“ řekl

Osmičce pražský radní Radovan Šteiner. V průběhu srpna začnou

také mizet stavební zábory ze Střelničné ulice. Likvidace ohrad

potrvá do konce října, na zimu už zůstanou jen ty, které jsou nezbyt−

né z technologického hlediska. „Střelničná i Vysočanská ulice budou

opět zprovozněny v obou polo−

vinách, od zářijového zavedení

běžného provozu MHD znovu

budou jezdit tramvaje až na

Sídliště Ďáblice,“ doplňuje radní

Šteiner. Nový úsek trasy C bude

zprovozněn v prvním pololetí

roku 2008. Už nyní se ve Zličíně

montuje 6 nových souprav metra,

které budou využity právě na tra−

se C po jejím prodloužení.   −pan−

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

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

obchodní 
veřejnou soutěž

o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy o úplatném
převodu obecních nemovitostí svěřených jí do správy Statutem hl. m.
Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v platném znění, a to:
nájemního bytového domu čp. 894 s pozemkem parc. č. 2285, 
o výměře 819 m2, vše na k. ú. Kobylisy, na adrese Klapkova 108,
182 00 Praha 8.

• minimální cena vyhlašovaná soutěží je 4 800 000 Kč.
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 31. srpna 2006 v úředních 

hodinách podatelny ÚMČ Praha 8.

Podmínky soutěže na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska.
Podrobnější informace na tel.: 222 80 57 70 (paní Šolcová) a tel.: 222 80
57 56 (paní Ing. Večerová).

Doprava v Karlíně se zklidní 

Město na výstavbu prodloužení Pobřežní ulice 
požádalo o podporu ze strukturálních evropských fondů.

Foto: M. Mařatka
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Co všechno ukazuje návštěvníkům Thomayero−

vých sadů nová naučná stezka?

Vzhledem k tomu, že je tato naučná stezka

umístěna v Praze, konkrétně v Libni, tak ukazuje

především to, jak krásná a zajímavá může být

příroda v městské zástavbě a také tu představujeme

zajímavosti Libně. Naučné stezky obvykle bývají

umístěny v přírodě, ale zajímavé rostliny i živo−

čichy můžete najít také ve městě. Právě to má

spolu s historií Libně ukázat naučná stezka.

Naučná stezka má přívlastek „školní“, co to 

znamená?

To slovo „školní“ má dva důvody. Za prvé se do

její přípravy do značné míry zapojili žáci ze

Základní školy v Zenklově ulici přímo proti

Libeňskému zámečku. Z velké části je to i jejich

dítě, společně jsme určovali rostliny i živočichy,

děti sháněly informace o libeňských památkách.

Druhým důvodem je to, že chceme, aby tato

naučná stezka sloužila také k výuce − ať už historie,

nebo třeba občanské výchovy a biologie. Aby děti

věděly, co všechno tady mohou najít, a mohly se

poučit. Samozřejmě se to hodí i v souvislosti 

s reformou školského systému.

Budete na tuto naučnou stezku zvát i jiné pražské

školy?

Samozřejmě, tu naučnou stezku jsme nedělali jen

pro naší školu, určitě budeme rádi, pokud sem

budou chodit i z dalších základních a středních

škol. Ale naučná stezka může být zajímavá i pro

dospělé. Když je člověk 20 let pryč ze školy, tak je

rád, že si může leccos připomenout. Navíc tu

vzniká cyklistická stezka, takže sem zveme i pro−

jíždějící cyklisty.

Kolik bude mít libeňská naučná stezka

zastávek?

Celkem jsme připravili 20 zastávek. Ta první je

úvodní, dozvíte se tu o historii Thomayerových

sadů, ale i o vzniku této stezky a je tu také její

plánek. Zbývající tabule se potom týkají jed−

notlivých zajímavostí, které se tu vyskytují.

Na řadě tabulí se věnujete přírodě, opravdu je

příroda v Libni, konkrétně v Thomayerových

sadech, tak rozmanitá?

I když se někdy zdá, že centrum města žádnou

přírodu nemá, tak jsou Thomayerovy sady vážně

velmi zajímavé, skutečně se tu dá najít všechno

možné. Od rostlin, které jsou zvyklé na městské

prostředí, až po spoustu živočichů − bezobratlých,

savců, obojživelníků a dokonce i vodních

živočichů. S dětmi jsme tu přímo z vody například

lovili říční škeble.

Naučná stezka se věnuje také historii Libně 

a hlavním památkám, můžete zmínit některé 

z nich?

V první řadě je to samozřejmě Libeňský zámeček

jako ústřední místo v Libni. Věnujeme se ale třeba

i libeňské sokolovně, budově gymnázia nebo

kostelu sv. Vojtěcha.

Jedna tabule je věnována i známému spisovateli

Eduardu Štorchovi, proč právě jemu?

Měli jsme pocit, že Eduard Štorch je trochu ve

stínu jiných známých obyvatel této části Prahy.

Eduard Štorch je významným obyvatelem Libně −

sice se tu nenarodil, ale velkou část svého života tu

prožil a navíc, okolí Libně se objevuje i v jeho

známém příběhu o Lovcích mamutů. Tabuli 

o Eduardu Štorchovi chceme umístit tak, aby z ní

byl přímý výhled na Bílou skálu, kde se právě

odehrává část děje Lovců mamutů. 

Jak dlouho jste připravovala tuhle naučnou

stezku?

Tu myšlenku mám už několik let, naučné stezky

jsou úžasnou příležitostí k tomu, aby se lidé dozví−

dali více. S konkrétním zpracováním této stezky

jsme začali v únoru, kdy jsem to poprvé navrhla

paní ředitelce a té se ten nápad zalíbil. Navštívila

jsem s projektem vedoucího OŽP ÚMČ Praha 8

pana Martina Cibulku, u kterého jsem našla od

samého začátku podporu. Touto cestou bych mu

chtěla poděkovat.

Kolik dětí se na přípravě této stezky podílelo?

Celkem to bylo 50 nebo 60 dětí, ale pomohli mi 

i někteří kolegové a řadu věcí jsme konzultovali 

i s uznávanými odborníky na dané téma.       −pan−

V sousedství Libeňského zámečku vzniká naučná stezka
V Libni, konkrétně v Thomayerových sadech za Libeňským zámečkem, bude v září za organizační podpory OŽP ÚMČ Praha 8 otevřena naučná stezka. Na 20 panelech se návštěvníci
dozvědí informace o historii Prahy 8, ale také o řadě rostlin a živočichů, které je možné přímo v této městské části vidět. Autorem naučné stezky je učitelka ze Základní školy v Zenklově
ulici Dominika Dobrylovská, na přípravě jednotlivých informačních panelů se podílely i desítky dětí této základní školy. Další informace Osmičce řekla právě Dominika Dobrylovská.

Otázka pro...
vedoucího odboru životního
prostředí, Martina Cibulku, DiS.

Díky podpoře OŽP vznikne nová naučná

stezka, která zpříjemní procházky návštěv−

níkům Thomayerových sadů. Autorka

stezky Osmičce popsala tvůrčí stránku pro−

jektu, co dodáte vy za odbor životního pros−

tředí, který provede fyzickou realizaci stezky?

Velmi podporujeme podobné aktivity. Naše

zkušenost hovoří o tom, že o informační tabule,

které jsou zdrojem poznání okolí, je velký

zájem. Tam kde je to možné a účelné se snažíme 

o prohlubování vztahu občanů k místu kde žijí.

Informovaný a poučený občan si více všímá

svého okolí a současně si ho více váží. Ilustrací

může být případ jezírka v Ďáblicích a jeho

okolí, které MČ Praha 8 minulý rok opravila.

Občané si toho velmi považují a s pracovníky

OŽP spolupracující při péči o toto místo. Nově

vznikající naučná stezka je jen jinou cestou,

výchovnou a poznávací, jak upevnit vztah

občanů k městské části. I proto měl projekt zák−

ladní školy od začátku moji podporu. 

?

Karlín i Libeň jsou zase o něco lépe chráněny

před případnými povodněmi. Magistrát 

v polovině července převzal 16 obřích mobil−

ních čerpadel. Ta jsou určena pro přečerpávání

vody z kanalizace. „V době záplav je nutno

uzavřít kanalizační síť a zabránit tomu, aby se

splašková voda rozlévala do níže položených

ulic. Vodu, která nemá kam odtékat, právě tato

čerpadla pomáhají odvádět,“ řekl Osmičce

ředitel Odboru krizového řízení Magistrátu

Petr Beran. 

Hlavní město koupilo 5 silnějších čerpadel 

o výkonu 200 litrů za sekundu a dále 11

polovičních čerpadel o výkonu 100 litrů za sekun−

du. Toto množství bude podle plánů stačit pro

zabezpečení Karlína, Libně i dalších ohrožených

částí Prahy. Svého využití se přitom čerpadla

mohou dočkat i bez povodní, například v případě

havárií kanalizace. Nákup

čerpadel stál celkem 19 mi−

lionů korun.

Zakoupením čerpadel je

zcela dokončena ochrana

Karlína i Libně před případ−

nými povodněmi. V rámci

celé Prahy zbývá už jen

dokončit ochranu Zbraslavi,

Radotína, Chuchle a Troje. 

I to by se mělo povést do

konce letošního roku. Výs−

tavba protipovodňových opa−

tření v Praze celkově stála 2

a půl miliardy korun.      −pan−

Nová čerpadla ochrání Karlín a Libeň

Foto: M. Mařatka
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Blok: 1

Termín čistění: 27. 10.

Pobřežní (Ke Štvanici − U Nádr. lávky)

Sokolovská (Ke Štvanici −

U Nádr. lávky)

Za Poříčskou Branou

Křižíkova (Ke Štvanici − Peckova)

Pernerova (Prvního Pluku − Peckova)

U Nádražní lávky

Vítkova

Jirsíkova

Prvního Pluku

Malého

Peckova

Karlínské náměstí (západní část)

Blok: 2

Termín čistění: 26. 10.

Pobřežní (U Nádr. lávky − Šaldova)

Sokolovská (U Nádr. lávky −

Šaldova)

Křižíkova (Karl. nám. − Šaldova)

Pernerova (Peckova − Šaldova)

Karlínské nám. (východní část)

Kollárova

Thámova

Šaldova

Blok: 3

Termín čistění: 25. 10.

Křižíkova (Šaldova − Hybešova)

Pernerova (Šaldova − U Invalidovny)

Kaizlovy sady

Lyčkovo náměstí

Na Špitálsku

Korybutova

U Invalidovny

Hybešova

Na Střelnici

Sovova

Kubova

Petra Slezáka

Urxova

Březinova

Blok: 4

Termín čistění: 24. 10.

Na Kopečku

U Sluncové

U Sluncové (parkoviště)

Molákova

Nekvasilova

K Olympiku

Za Invalidovnou

Blok: 5

Termín čistění: 20. 10.

Na Žertvách

Novákových

U Balabenky

Heydukova

Palmovka

Vacínova

Turnovská

U Pošty

V Mezihoří

Blok: 6

Termín čistění: 19. 10.

Stejskalova

Na Rokytce

Pivovarnická

Andrštova

Bednářská

U Libeňského pivovaru

Náměstí Dr. Holého

Kotlaska

Světova

Na Hrázi

Ludmilina

U Synagogy

Ronkova

park. Na Žertvách

Horovo náměstí

Chocholouškova

Blok: 7

Termín čistění: 18. 10.

Budínova

Chlumčanského

Na Korábě

Krejčího

Kašparovo náměstí

Nad Košinkou

Konšelská

Ve Vrchu

Braunerova

Podlipného

Kandertova

Lindnerova

Blok: 8

Termín čistění: 17. 10.

Střížkovská

Na Vartě

Františka Kadlece

V Zahradách

Pod Čertovou Skálou

Na Dědince

Na Sypkém

Srbova

park. Fr. Kadlece − U Pekařky

Hejtmánkova

Pod Bání

Soví Vršek

U Pekařky

Na Šedivé

Kundratka

Blok: 9

Termín čistění: 13. 10.

Na Pěšinách

Na Okrouhlíku

Ke Stírce

Na Hlínách

Vršní (Pod Sídlištěm − Nad Šutkou)

V Brance

Pod Statky

Nad Koupalištěm

Ke Koupališti

Rolnická

U Nádrže

Pod Náměstím

Okrouhlická

Pod Hliništěm

U Třešňovky

Na Stírce

Pod Stírkou

Na Kopytářce

K Okrouhlíku

Malý Okrouhlík

Rozšířená

U Stírky

Blok: 10

Termín čistění: 12. 10.

Nad Rokoskou

Na Úbočí

V Podvrší

Pomezní

Kubišova (S. K. Neumanna

− V Holešovičkách)

Valčíkova

Gabčíkova

Na Truhlářce

U Hercovky

Pátkova

Blok: 11

Termín čistění: 11. 10.

Kubišova (U Vlachovky − S. K.

Neumanna)

Pod Vlachovkou

U Vlachovky

S. K. Neumanna

Nad Hercovkou

Na Dlážděnce

Květinářská

Přádova

Pod Dlážděnkou

Trojská (po ul. Nad Kazankou)

Blok: 12

Termín čistění: 10. 10.

K Sadu

Na Šutce

Pod Kynclovkou

U Dětského domova

Uzavřená

Pod Přesypem

Na Přesypu

Písečná

Vzestupná

Blok: 13

Termín čistění: 15. 9. 

Klíčanská

Třeboradická

Přemyšlenská (Třeboradická −

Horňátecká)

Služská

Benákova

Velenská

Paláskova

Košťálkova

Hovorčovická (Mirovická −

Třeboradická)

Havlínova (Mirovická − Třeboradická)

Bašťská

Na Přesypu (Bašťská − Čimická)

Trousilova

Blok: 14

Termín čistění: 14. 9.

Luhovská

Chotovická

Libišská

Mirovická

Neratovická

Pohnertova

Bergerova

Balabánova

Zlonínská

Havlínova (Mirovická − Neratovická)

Hovorčovická (od Mirovické po

otočku)

Blok: 15

Termín čistění: 6. 10.

Poznaňská

Vratislavská

Štětínská

Toruňská

Gdaňská

Sopotská

Opolská

Bydhošťská

Podhajská pole

parkoviště u Podhajských polí

parkoviště u Čimické

Lindavská

Bukolská

Blok: 16

Termín čistění: 13. 9.

Těšínská

Krosenská

Sosnovecká

Glowackého

Olštýnská

Notečská

Lublinská

Dunajecká

Lešenská

Hnězdenská − parkoviště

Blok: 17

Termín čistění: 11. 9.

U Pentlovky

Krynická

Pomořanská

Mazovská

U Polikliniky

Mazurská

Blok: 18

Termín čistění: 5. 10.

Řešovská

Zelenohorská

Košalinská

Radomská

Ratibořská

Svídnická

Blok: 19

Termín čistění: 8. 9.

Kusého

Dolákova

Hackerova včetně park.

Hanouškova

Feřtekova

Eledrova

Blok: 20

Termín čistění: 4. 10.

U Velké Skály

Kostřínská

Před Ústavem

V Nových Bohnicích

Na Bendovce

U Pazderek

K Farkám

Nad Pentlovkou

Cafourkova včetně park.

Hlivická

Katovická

Blok: 21

Termín čistění: 3. 10.

Chvatěrubská

Přívorská

Na Hranicích

Skálova

Pekařova

Pod Čimickým Hájem

Pešinova

Hanzlíkova

Kočova

Minická

Jestřebická

Nedomická

Okořská (jižní část)

Rousovická

Řepínská

Vraňanská

Blok: 22

Termín čistění: 29. 9.

Na Průhonu

Fořtova

Brandýská

Libeňská

Vánková

Okořská (K Ládví − Na Průhonu)

Ke Hřišti

Do Údolí

Korycanská

Blok: 23

Termín čistění: 27. 9.

K Mlýnu

Větrná

K Větrolamu

Chlumínská

Vidovická

Mikovická

Zlončinská

Chorušická

Vidimská

Vehlovická

Byšická

Drahanská

Turská

Blok: 24

Termín čistění: 26. 9.

Žalovská

Na Zámkách

K Rybníku

Strážnická

Křivenická

Ouholická

Mlazická

Libčická

Tišická

Blok: 25

Termín čistění: 22. 9.

U Pískovny

Větrušická

Petra Bezruče

Klecanská

Veltěžská

Mašínova

Na Ládví

Máslovická

Vodochodská

Kaňkovského

Šiškova

Blok: 26

Termín čistění: 21. 9.

Vršní (Pod Sídlištěm − Horňátecká)

Chaberská

Předbořská

Sedlecká

Líbeznická (Vršní − Klapkova)

Přemyšlenská (Horňátecká −

Klapkova)

Bořanovická (Vršní − Klapkova)

Březiněveská (slepý konec −

Klapkova)

Na Pecích

Blok: 27

Termín čistění: 20. 9.

Líbeznická (Klapkova − Pakoměřická)

Přemyšlenská (Klapkova − Čumpelíkova)

Bořanovická (Klapkova − Čumpelíkova)

Březiněveská (Klapkova − Čumpelíkova)

Štíbrova

Pakoměřická − park.

Zdibská

Náhorní

U Školské zahrady

U Měšťanských škol

Blok: 28

Termín čistění: 7. 9.

Bojasova

Slancova

Burešova

Famfulíkova

Kurkova

Kyselova

Rajmonova

Hrubého

Opálkova

Blok: 29

Termín čistění: 4. 9.

Hlaváčova

Taussigova

Za Střelnicí

Binarova

Davídkova (slepá u Taussigovy)

Tanvaldská

Chabařovická

Střekovská

Třebenická

Frýdlantská

Sebuzínská

Blok: 30

Termín čistění: 19. 9.

Dolejškova

Batličkova

U Slovanky

Na Slovance (Na Kopanině −

Davídkova)

Pod Vodárenskou věží

Na Novou Libní

Ryzlinková

Na Kopanině

Koláčkova

Nad Mazankou

Za Vodárnou (Na Slovance − Pod

Vodárenskou věží)

Společná (Na Slovance − Pod

Vodárenskou věží)

Blok: 31

Termín čistění: 5. 9.

Na Slovance (Davídkova −

Bedřichovská)

Na Malém klínu

Klínová

Bedřichovská

Na Štěpnici

Za Vodárnou (Na Malém klínu − Na

Slovance)

Pod Vlastním krovem

Společná (Na Malém klínu − Na Slovance)

Na Dílcích

Štěpničná

Blok: 32

Termín čistění: 31. 8.

Akátová

Březová

Javorová

Jedlová

Kaštanová

Modřínová

Ořechová

Učitelská

K Ovčínu

Pod Hvězdárnou

Kubíkova

Na Rozvodí

parkoviště při Ďáblické

Blok: 33

Termín čistění: 1. 9.

Jelínkova

Formánkova

Janečkova

Havránkova

Šimůnkova

Bešťákova

Bínova

Drahorádova

Černého

Česákova

Roudnická

Červenkova

Blok: 34

Termín čistění: 30. 8.

Velká Skála

Vřesová

K Haltýři

Tařicová

Dřínová

Nad Vavrouškou

Nad Trojou (od ul. Čimická po ul.

Nad Vavrouškou)

Vážení čtenáři,

úplný přehled blokového čistění komu−

nikací na území MČ Praha 8 naleznete

na internetové adrese www.praha8.cz.

Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2006
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Negrelliho viadukt je po Karlově mostě druhým

nejstarším mostem v Praze. Postaven byl v letech

1846 až 1850 podle projektu rakouského

inženýra Aloise Negrelliho von Mold−Elbe (1799 −

1858, v jižních Tyrolích), který byl význačným

konstruktérem kamenných mostů, zvláště

železničních. Projektoval nejen regulace velkých

řek (např. Rýna), o čemž svědčí jeho šlechtický

predikát von Mold−Elbe (Vltava − Labe), ale 

i mořského Suezského průplavu. Viadukt je výz−

načný především svou neobvyklou délkou 1 110

m, do níž není zahrnuta později vystavěná

východní větev na pravobřežním předmostí.

Svoji délkou se řadí mezi naše největší železniční

mosty severně od Alp.

Celý viadukt, včetně původně jediného oblou−

kovitého západního napojení na dnešní Masarykovo

nádraží, byl postaven v jednotné koncepci kvá−

drových kleneb, jichž bylo v celé stavbě kromě

bočních podchodů pro pěší 85.

Šířka mostu mezi masivními kamennými parapety,

jež tvořily zábradlí, měří 7,60 m a byla určena pro

dvoukolejnou železniční trať. Jádro zdiva je většinou 

z opukového lomového kamene, ložené na maltu 

z jakostního pražského vápna. Kvádrové zdivo

kleneb je z české žuly a obklady pilířů jsou 

z pískovce se žulovými kvádry na rozích. Pilíře jsou

založeny na dřevěných roštech.  

Vybudování tohoto technického díla v Praze mělo

i svůj vlastenecký přínos, neboť na přípravě stavby

se podílel i český technik Jan Perner (1815 − 1845),

stavitel železnic v Rakousku a v Rusku. V druhé

polovině 19. století, postupným vývojem pražské

železniční sítě, byla postavena východní kolejová

větev, která nemá již tak jednotnou konstrukční 

a materiálovou koncepci jako původní stavba

Negrelliho. Má sice rovněž polokruhové klenby při−

bližně stejného rozpětí jako západní větev, ale nej−

sou již provedeny z kvádrového zdiva, nýbrž mají

spárované cihelné zdivo. Souvislost kleneb stavby

byla již tehdy z komunikačních důvodů přerušena na

dvou místech. Nad ulicí Prvního Pluku a Pernerovou

byly osazeny nýtované železné příhradové kon−

strukce. V roce 1936 byla vyměněna část nad ulicí

Prvního Pluku, a část nad ulicí Pernerovou byla

nahrazena až v r. 1951 moderní svařovanou

ocelovou konstrukcí. Ze stejných důvodů bylo 

v letech 1954 až 1956 provedeno přemostění západ−

ní větve viaduktu v úseku nad Křižíkovou ulicí 

a konečně v letech 1980 − 1981 byl rozšířen podjezd

Bubenského nábřeží. Poloha viaduktu byla často kri−

tizována již koncem 19. století, kdy s postupujícím

rozvojem města se stala tato železniční stavba

dopravní i estetickou překážkou. 

Byla rovněž brána jako nevítaný zásah do prostoru

města, že celá trasa měla být vedena mnohem dále

na východ. V době stavby však byly levné

venkovské pozemky pro železnici nejvhodnější 

a jako takové určitě ovlivnily polohu viaduktu v rea−

lizované trase. Podobně jako stavba sama nebyl

původně doceněn ani její projektant. Je to patrno 

i z názvu mostu, který byl po celých sto let

označován všeobecně jako „viadukt Společnosti

státní dráhy“, později jako „železniční viadukt 

z Karlína do Holešovic“. Jméno autora se objevuje 

v jeho názvu až v padesátých letech našeho století.

I dnes bývá tato stavba vnímána Pražany jako

ohyzdná a nepříjemná stavba, která přes všechny

rekonstrukce a dodatečné zvětšování světlostí kom−

plikuje dopravu. Málokdo si uvědomuje nejen stáří

této mostní stavby, ale i její skutečnou krásu. 

Z hlediska vnějšího vzhledu mu ublížily dodatečné

zásahy, především ale přehnané snahy o využití

prostor pod klenbami  pro skladištní a výrobní účely,

pro které nebyl stavěn a které viadukt znehodnocují

a znečišťují stavbu i okolí. Známý historik a spisova−

tel Zdeněk Wirth ocenil estetickou hodnotu mostu 

a označil ji za „projev monumentality empirové

doby v oboru technické stavby“.

Místo: z Prahy 8 na Prahu 7, ul. Prvního Pluku.

Doprava: poblíž stanice metra Florenc.

−hš−, zdroj: www.praha8.cz

Toulky Prahou 8 III. − NEGRELLIHO VIADUKT

Sociální problematika se více či méně

dotýká každého z nás. Pomoc, péče 

a podpora jsou stabilizující prvky

našich životů, nejsou však vždy každé−

mu dostupné. Sociální odbor má za

úkol alespoň z části tyto absentující

sociální prvky nahradit a přijmout

kroky k jejich obnově. Jana Janků,

vedoucí Sociálního odboru ÚMČ

Praha 8 v Osmičce již hovořila na

téma týrání, zneužívání a zanedbávání

dětí a téma rozvodů. Dnes se jí ptáme

na termín „sociálně právní ochrany

dětí“.  

Můžete prosím stručně čtenářům

vysvětlit, co znamená sociálně právní

ochrana dětí? 

Stručně by stačilo říci, že se jedná 

o zajištění blaha dítěte.  Ale nedá mi to,

abych nedodala, že touto činností se

zabývá orgán sociálně právní ochrany

dětí. Jedná se zejména o ochranu práv 

a právem chráněných zájmů dětí. Patří

sem ochrana práv na příznivý vývoj 

a řádnou výchovu, ochrana oprávněných

zájmů dítěte vč. ochrany jeho jmění 

a dále působení směřující k obnovení

narušených funkcí rodiny. 

Kdo tvoří cílovou skupinu, které se

sociálně právní ochrana dětí týká?

Je to skupina velmi široká. Žádost 

o pomoc může sociálnímu odboru

adresovat prakticky každý. Děti, rodiče,

nastávající matky, učitelé, občané, kteří

chtějí upozornit na jakýkoli problém

týkající se dítěte.

Jaké nejčastější problémy oddělení

sociálně právní ochrany řeší? 

Nejčastěji řešíme otázky spojené 

s rozvodem manželství a úpravou

poměrů dětí − to znamená, komu budou

nezletilé děti svěřeny do výchovy, pří−

padně jak bude vypadat jejich kontakt 

s druhým rodičem. Často se na nás

obracejí též svobodné nastávající matky

nebo naopak zájemci o adopci a pěstoun−

skou péči. Chtěla bych podotknout, že

velmi důležitou součástí naší práce je

ochrana dětí jakkoli ohrožených. To zna−

mená dětí týraných fyzicky i psychicky,

zanedbávaných, zneužívaných a podob−

ně. V této práci se neobejdeme bez

spolupráce s veřejností a dalšími insti−

tucemi, které s dítětem přichází do styku.  

Může se tedy na vás obrátit i dítě bez

vědomí rodičů?

Ano může, jedná se o jeho právo

zakotvené v mezinárodních úmluvách.

Takovému sdělení věnujeme maximální

pozornost

Co konkrétně občanům můžete nabíd−

nout?

Poskytujeme poradenství v sociálně

právní oblasti, ze zákona zastupujeme

nezletilé děti všude tam, kde tak nemo−

hou činit jejich zákonní zástupci

(například soudní rodinné spory, dě−

dictví, trestná činnost a podobně),

zprostředkováváme kontakty na jiná

odborná pracoviště dle charakteru

problému. Je samozřejmé, že každý pří−

pad musíme řešit individuálně. Někdy

se jedná o složitou a dlouhodobou

spolupráci s rodinou, jindy stačí jen

klienta vyslechnout a psychicky pod−

pořit. 

Co když se dozvíte o problémech dítěte,

ale rodina s vaším oddělením nemá

zájem spolupracovat?

I na takové situace zákon pamatuje.

Naší stěžejní a nejefektivnější činností

jsou osobní návštěvy v rodinách,

spolupráce se školami, dětskými lékaři,

soudy a policií. Zákon nám umožňuje

využívat i takových metod jako je

například nařízení spolupráce s odbor−

nými pracovišti (rodinné poradny, pe−

dagogicko − psychologické poradny 

a podobně) a nespolupracující rodiče

můžeme přimět k součinnostii fi−

nančním postihem. 

Jaká je při této práci role veřejnosti?

Je velmi podstatná. Veřejnost nám

poskytuje mnohdy první informaci 

o rodině, což ne v jednom případě

pomohlo zachránit zdraví, ale i život

dítěte. Naše pracovnice jsou oprávněné

získávat informace například od

sousedů v domě a ty  jsou často  velkým

přínosem. Chtěla bych občany ujistit,

že nemusí mít obavy své poznatky

sdělovat, neboť na jejich přání mohou

zůstat utajeni.

Vámi popisovaná práce je psychicky

velmi náročná pro sociální pracov−

nice. Nevděčná zpětná vazba, vý−

hrůžky, slzy a lidské utrpení, to bude

pravděpodobně běžnou součástí pra−

covního dne. Jaké musí sociální pra−

covnice být?

Kromě kvalifikačních předpokladů je

kladen důraz zejména na morální 

a charakterové vlastnosti každé z nás.

Práce je opravdu velmi náročná na čas 

a psychiku, neexistuje zde ohraničená

pracovní doba, pracujeme tam, kde

bývá ubližováno těm nejbezbrannějším

v naší společnosti  − dětem, to vše velmi

vyčerpává. Ne každá sociální pracov−

nice obstojí, většinou se její kvality

poznají již ve zkušební době. Pro náš

obor je typická vyšší pracovní fluktua−

ce, která brání syndromu vyhoření. 

Máme druhý prázdninový měsíc − jsou

prázdniny ve vašem oboru klidnější?  

Právě naopak. Děti nesedí ve školách,

mnoho z nich netráví čas na táborech 

a s rodiči na dovolených a ocitají se „na

ulici“. Období prázdnin je vnímáno

jako více rizikové z hlediska zvýšených

případů delikventního jednání dětí, ale 

i  trestné činnosti páchané na dětech.

A co lze ve věci snižování a omezování

zmíněných rizik dělat? 

V první řadě intenzivněji pracujeme 

s rodinami, které z různých důvodů nes−

tačí na výchovu svých dětí a jejichž děti

se v minulosti dopustily protispolečen−

ského jednání. Zejména pracujeme s ro−

dinami, jejichž děti jsou klienty

výchovných ústavů a pobývají v rodině

na prázdninové dovolence.

Můžete být konkrétnější? 

Sociální odbor připravuje každý rok

pro naše klienty letní dětský tábor. Tábor

je alternativním pokračováním snahy

sociálních pracovníků. Doposud se nám

vždy podařilo kapacitu tábora plně obsa−

dit, neboť z předchozích pobytů získal

mezi dětmi i rodiči vysoký kredit. Dětem

je věnována maximální pozornost a vždy

je připraven velmi kvalitní program. Děti

se mají možnost kulturně a sportovně

vyžít, nechybí vlastivědné výlety a vhod−

ně je do programu zakomponována osvě−

ta vedoucí k občanskému soužití 

a posílení právního vědomí.

Pro sociální práci bude určitě důležité

dlouhodobé působení, proto jeden

tábor nemůže vyřešit problémy.

Navazujete na letní táborové pobyty 

i další průběžnou nabídkou? 

Máte pravdu, že výchovné výsledky se

dostavují postupně. Sociální odbor však

nemůže suplovat práci organizací zabý−

vající se volným časem dětí, například

domů dětí a mládeže. Naši volnočasovou

nabídku je třeba posuzovat především

pro její přínos při individuální práci 

s konkrétními dětskými klienty. Proto

nově připravujeme výjezdní pobyty 

a naučné společné vycházky po Praze 

a jejím okolí o víkendech v průběhu

roku. Chceme tak dětem ukázat možnos−

ti  pozitivního využívání volného času.

To vše se neobejde bez finančních

prostředků. Kde na akce čerpáte

finanční prostředky? 

Musím podotknout, že rodinný

rozpočet našich klientů je zatížen pouze

kapesným a ostatní náklady jdou na vrub

Městské části Praha 8. Za to patří upřím−

ný dík všem radním, kteří pro uvolnění

finanční částky k těmto  účelům  zvedli

ruku.  

Děkujeme.                                    −vl−

V příštím čísle se paní Janků zeptáme na

další cílovou skupinu − seniory. 

Sociálně právní ochrana dětí

Těšíte se na narození svého miminka? Trápí Vás současně 
i problémy, které mohou nastat po jeho příchodu na svět?

• Máte existenční obavy?
• Nevíte, zda otec dítěte bude chtít uznat otcovství?
• Jste příliš mladá a proto i nezkušená?
• Máte v souvislosti s péčí o Vaše dítě dotazy, na které neznáte odpověď?

Obraťte se na Oddělení sociálně právní ochrany dítěte při MČ
Prahy 8, U Meteoru 8, tel.: 222 80 52 10, kde se pokusíme s Vámi
Vaše problémy řešit. Kontaktovat nás můžete telefonicky, osobně
mimo úřední den po předchozím objednání, ale i kdykoli v úředních
hodinách v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do
18.00 hodin. Vaše dotazy zodpovíme i anonymně. 

Civilní ochrana
informuje

Majitelé a provozovatelé objektů v zápla−

vových oblastech mají podle zákona 

č. 254/2001 Sb. povinnost zpracovávat

povodňové plány. K povodňovým plánům

uděluje Úřad MČ Praha 8, po předchozím

vyjádření správců toků, „soulad“ s Povodňo−

vým plánem Městské části Praha 8.

V průběhu procesu udílení souladu dochází ve

znění ke změnám a úpravám. Není však nutné

návrhy povodňových plánů osobně a v několika

výtiscích nosit na úřad. Z důvodu urychlení je

možné návrhy zaslat v elektronické podobě na

nově zřízenou adresu oddělení obrany 

a bezpečnosti ÚMČ Praha 8: povodno−

vy.plan@p8.mepnet.cz. Plány budou přezkou−

mány s ohle−

dem na jejich

soulad s po−

vodňovým plá−

nem MČ Pra−

ha 8 a s pří−

padnými při−

p o m í n k a m i

odeslány zpět

s výzvou k zas−

lání (poštou či

osobní návště−

vou) jeho fy−

zické podoby

v potřebném

počtu vydání. 

K následnému udělení souladu je nutné přiložit

Vyjádření Povodí Vltavy s. p. nebo Rokytky. 

Další informace poskytnou pracovníci od−

dělení obrany a bezpečnosti: Libor Paulus, tel.:

222 80 51 79, e−mail: libor.paulus@p8.mep−

net.cz, Antonín Janeba, tel.: 222 80 51 80, 

e−mail: antonin.janeba@p8.mepnet.cz. Praktické

informace naleznete také na www.praha8.cz,

kde jsou pod kategorií „civilní ochrana“ zveřej−

něny doporučené náležitosti tvorby povod−

ňových plánů.                 −lp−, Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka
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Přinášíme Vám nabídku nalezených a opuštěných psů, kteří skončili v městském útulku v Troji (V Zámcích 56, tel.: 283 01 17 11, 233 55 42 42). Nyní se

můžete seznámit se psy, kteří v útulku čekají na skutečný domov − možná právě u vás?

1153/2006evidenční číslo

kříženecplemeno

pes, 10 letpopis

bílorezavá, kratšísrst

menšívelikost

25. 6. 2006, Praha 8, Primátorskánalezen

červený kož. obojek, zatím v léčenícharakteristika

Chcete mě?

1257/2006evidenční číslo

kříženec rotvajleraplemeno

fena, 1 rokpopis

černá s pálením, krátkásrst

většívelikost

9. 7. 2006, P−10, Hostivař, U Továren nalezen

zpočátku nedůvěřivá, na zahraducharakteristika

1247/2006evidenční číslo

kříženecplemeno

pes, nad 10 letpopis

rezavobílá, delšísrst

menšívelikost

7. 7. 2006, P−4, Michle, Hodonínskánalezen

vhodný do bytucharakteristika

1236/2006evidenční číslo

kříženec jezevčíkaplemeno

fena, 1 rokpopis

hnědá + č. melír, vlnitásrst

menšívelikost

7. 6. 2006, P−8, Libeňnalezen

kožený obojek, v léčenícharakteristika

Hvězdárna Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

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

SRPEN 2006 / Otevírací doba: Pracovní dny (mimo pátků), 10.00
− 12.00 hod., 13.30 − 15.30 hod. Každý čtvrtek 21.00 − 23.00 hod.
Neděle 6. 8., 20. 8. a 27. 8., 14.00 − 16.00 hod.
Pozorování oblohy dalekohledy v uvedené termíny za jasného
počasí!

Denní obloha: Slunce − povrch se skvrnami. Venuše − za dobrých
podmínek. Noční obloha (srpen): Měsíc − od 1. 8. do 9. 8. Jupiter
− začátkem srpna. Uran, Neptun − koncem srpna za dobrých pod−
mínek. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy − po celý srpen.
Hvězdokupy, mlhoviny − za
bezměsíčných večerů.

Podmínkou úspěšného po−
zorování je pokud možno
jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) je možné
promítnout filmy (astrono−
mické, kosmonautické), pro−
hlédnout si přístrojové vyba−
vení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astro−
nomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

Místo dalekého rozhledu / V těsném sousedství hvězdárny je výh−
led na téměř polovinu území Čech. Podle podmínek okamžité
viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blízkého okolí až po
pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době přítomnosti
pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozorování kra−
jiny spolu se směrovou růžicí.
Vstupné: Dospělí 20 Kč, mládež, důchodci 10 Kč.

Doprava: Konečná MHD sídliště Ďáblice, BUS 136, 152, 181 a 10
min. pěšky. Stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová, BUS (od
metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky. Konečná MHD
Ďáblice − Šimůnkova, BUS 175, 181 a 10 min. pěšky. Stanice 
U Spojů, BUS 202 a 10 min. pěšky.     

Nabídka kurzů
Základní škola Zenklova 52 pořádá kurzy pro

veřejnost: PC (základy, dig. foto, internet),

jazyky (anglic., franc., španěl.), cvičení pro

ženy (body styling). Informace na www.zs−

zenklova.cz, tel.: 266 31 79 35.                 −zl−

JISKRA −
DIVADLO KARLA HACKERA

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

Předprodej: PÁ 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00
hod., NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.:
284 68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 15, 17, 24, 25 −
stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144, 152, 175, 177,
186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C stanice
„Kobylisy“. Nevyzvednuté rezervované vstupenky
vracíme 15 minut před začátkem představení do prode−
je. Změna programu vyhrazena.

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2006

5. 9. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA
LS Jiskra − P. Slunečko.

12. 9. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA

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

26. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK

28. 9. ČT 9.00 a 10.30 hod.
KOCOUR MODROOČKO
J. Kolář, J. Untermüller.
Pojďte s kocourkem Modroočkem 
poznávat svět. Milé a poetické 
představení provázané písničkami 
Marka Ebena.

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

30. 9. SO 15.00 hod.
KOCOUR MODROOČKO

1. 10. NE 10.00 hod.
HADÍ KRÁLOVNA

3. 10. ÚT 17.00 hod.
HADÍ KRÁLOVNA

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

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

1307/2006 evidenční číslo

kříženec plemeno

fena, 10 let popis

béžová, zanedbaná srst

menšívelikost

16. 7. 2006, P−8, Bohnice, park. u Plusu nalezen

černý, kožený obojek s cvokycharakteristika

1326/2006 evidenční číslo

kříženec německého ovčákaplemeno

pes, 5 let popis

černá se znaky, krátká srst

většívelikost

20. 7. 2006, Praha 8, Karlín nalezen

kov. polostahovák, kov. náhubekcharakteristika

1325/2006 evidenční číslo

kříženec bígla plemeno

pes, 10 let popis

černý s pálením, kratší srst

menšívelikost

20. 7. 2006, P−8, Bohnice nalezen

bez ničeho charakteristika

1349/2006 evidenční číslo

kříženec ohaře plemeno

pes, 2,5 měsíce popis

béžová, krátká srst

štěně velikost

10. 7. 2006, Praha 8, Zdiby nalezen

bez ničeho charakteristika
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Úřad Městské části Praha 8 
oddělení kultury 

SRPEN
středa, 16. 8.

Setkání třetího věku
pod záštitou RNDr. Aleny Palečkové, senátorky
osmé setkání oblíbeného přednáškového cyklu

hostem Jan Řehounek − novinář,
publicista a manažer výstavy
Senior − Handicap na téma
„Literární beseda aneb povídání
nejen o Bohumilu Hrabalovi“, 
„bílý dům“, velký sál, 
15.00 až 17.00 hod., 
vstup volný

čtvrtek, 31. 8.
Výtvarná dílna pro věkem pokročilé

„Rámečkování“
v DDM Praha 8, ulice Přemyšlenská 

13.00 až 16.00, vstup volný
rezervace míst: 222 80 56 23, 283 09 04 25

do 31. 8.
Praha 8 ve fotografii

výstava fotografií tematicky vztažených k Praze 8
autoři vystavených snímků byli účastníky

soutěže vyhlášené MČ Praha 8
vstupní hala „bílého domu“
po a st: 8.00 − 18.00 hod., 
út a čt: 8.00 − 15.30 hod., 

pá 8.00 − 15.00 hod.

ZÁŘÍ

sobota, 9. 9. 
a sobota, 16. 9.
Dny Evropského

dědictví
informace v článku

pondělí, 11. 9. − neděle, 17. 9.
Salon výtvarníků

II. ročník netradiční výstavy 
ukázek volné tvorby více jak dvou 

desítek výtvarníků
velký sál Kulturního domu Ládví,

podrobnosti účasti v samostatné pozvánce

úterý, 12. 9.
Zámecký koncert

Petr Nouzovský − violoncello
Matej Arendárik − klavír

skladby Leoše Janáčka, Johannesa Brahmse 
a Bohuslava Martinů

Libeňský zámek, Obřadní síň, 19.00 hodin
rezervace míst: 283 09 04 22

úterý, 19. 9.
Diashow − Papua Nová Guinea

cestopisná projekce
KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8 − Bohnice

19.00 hodin

středa, 20. 9. 
Slavnostní otevření 

Školní naučné stezky v Thomayerových
sadech za účasti autorky stezky 

a představitelů radnice
podrobnosti v příštím čísle

středa, 20. 9.
Setkání třetího věku

pod záštitou RNDr. Aleny Palečkové
téma: „Bezpečné stáří“ 

20. 9. − 30. 11.
Krajina jako domov

výstava ve spolupráci s Historickým
ústavem AV ČR Praha

1. patro Libeňského zámku
podrobnosti v samostatné pozvánce

sobota, 23. 9.
Osmičkové šlápoty

pořádá DDM Praha 8 
ve spolupráci s oddělením 

kultury ÚMČ Praha 8
I. ročník pochodu 

pro všechny bez rozdílu věku
Na trase dlouhé 8888 m vás může 

doprovázet i čtyřnohý kamarád.
Za účast drobný dárek.

Informace: 284 68 02 30 
nebo 283 09 04 22

úterý, 26. 9. 
Taneční pro dříve narozené

po prázdninách opět se Žižkovankou
na nově napastovaných parketách 

velký sál KD Krakov, 15.00 až 18.00 hod.
vstup 30 Kč

středa, 27. 9.
Výtvarná dílna pro dříve narozené

od září v prostorách KD Krakov
podrobnosti v příštím čísle

Kontakty na oddělení kultury:
Mgr. Vladimíra Ludková, 

vedoucí odd. kultury 222 80 56 23
a dále 283 09 04 25,

283 09 04 22 a 283 09 04 30.

Dny evropského dědictví (EHD = European

Heritage Days) jsou od roku 1991 známy 

i v České republice, která se k nim každoročně

v měsíci září připojuje zpřístupněním celé řady

výjimečných míst. První zpřístupnění památek

se konalo v roce 1984 z podnětu Francie. 

Široká veřejnost měla poprvé možnost vkročit

především do jindy uzavřených míst. Iniciativu

následovaly další země a také Česká republika.

Veřejnost může navštívit architektonické, sakrální,

funerální a technické památky, militaria (pevnosti

aj.), archeologické památky, místa s historickou

zelení (parky aj.), přírodní památky a památná

místa a konečně soubory sbírkových předmětů. 

Cílem EHD je oživování nejen kulturního ale

především celkového „lidského“ dědictví. Dny

evropského dědictví jsou tak významnou celoevrop−

skou poznávací akcí, která nám pomáhá pohledem

do minulosti pochopit současnou společnost. 

V České republice se EHD konají pravidelně od

roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku

1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historic−

kých sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve

spolupráci s jedním z členských měst pořádá národ−

ní zahájení. Letošní národní zahájení připadá na

město Jičín a koná se ve dnech 8. a 9. září. 

Městská část Praha 8 se k EHD 

připojuje zpřístupněním těchto památek: 

Synagoga na Palmovce
• 9. září 2006 

• 13.00 − 19.00 hod.

• k dispozici informační skládačka o památce.

Libeňský zámek
• 16. září 2006

• 14.00 − 18.00 hod.

• k dispozici informační skládačka 

o památce + průvodce.

Kostel sv. Vojtěcha
• 16. září 2006

• 10.00 − 17.00 hod.

• k dispozici informační skládačka o památce.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
• 16. září 2006 

• 10.00 − 19.00 hod.

• k dispozici informační skládačka o památce.

Kobyliská střelnice
• 16. září 2006 

• 14.00 − 18.00 hod.

• k dispozici informační skládačka 

o památce + průvodce.

Zdroj: http://www.shscms.cz/ehd, Foto: M. Mařatka

Dny evropského dědictví (EHD)

Kostel sv. Vojtěcha.

Kurz odezírání
Svaz neslyšících a nedoslýcha−

vých v ČR − kraj Praha, ZO Praha

8, pořádá „KURZ ODEZÍRÁNÍ“

pro sluchově postižené. Výuka se koná od

poloviny září v místnosti ústředí P8, Karlínské náměstí 12. Zájemci se

mohou přihlásit na telefonu: 283 84 07 87 (večer).                            −snn−

Úspěšné zakončení sezóny 
Kobyliských loutkářů
Na začátku července skončila velmi úspěšná sezóna Loutkového divadla

Jiskra z Kobylis. To se totiž konal v Chrudimi festival nejlepších

loutkářských souborů z celé naší republiky. Své umění zde předvedlo na

dvacet souborů a divadel a mezi nimi také loutkáři z Kobylis.

V rámci pořadu tradičních loutkových divadel, tedy těch, které se věnují

především dětem předškolního věku, vyznávají prostředky iluzivního divadla 

a hrají převážně loutkou závěsnou − marionetou na nitích, vystoupila rovněž

Jiskra, která uvedla svou poslední úspěšnou inscenaci Dvanáct měsíců.

Jiskra předvedla inscenaci celkem třikrát a zcela zaplnila sál loutkového divadla

ve škole Husovka. Její vystoupení byla přijata velmi dobře, neboť se setkala 

s velkým ohlasem dětského a zejména festivalového publika. Co charakterizuje

úspěšnost sezóny kobyliských loutkářů? Tedy vystoupení v Chrudimi nepochyb−

ně. Jiskra však hrála i na dalších přehlídkách: na domácím 31. festivalu pražských

loutkářů, dále pak na Skupových Strakonicích a loutkářských Letních v Přerově 

a Rakovníku. Během celé sezóny pak divadlo

odehrálo šedesát šest představení, z tohoto počtu

bylo sedm na zájezdech a stejné množství na fes−

tivalech. Divadlo se po sezóně uzavřelo, ale ne

na dlouho, v září bude totiž zahájena nová

sezóna a na scénu se vrátí Červená Karkulka,

Míček Flíček a další inscenace. Tato sezóna

bude sezónou přípravnou, neboť v krátké době,

v roce 2008 oslaví Jiskra své další jubileum −

95 let činnosti.     −psl−

Dvanáct měsíců.
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KD  KRAKOV  - CENTRUM
VOLNÉHO ČASU OSMIČKA
V nově vznikajícím Centru volného času Osmička v KD Krakov

(Praha 8 − Bohnice, Těšínská 600), se od září otevře pro děti

všech věkových kategorií řada atrak−

tivních kurzů. 

BALETNÍ a MALÝ CVIČEBNÍ SÁL
Nově zrekonstruovaný a vysoce moderní

baletní a malý cvičební sál nabídne například kurzy:

HIP HOP − výuka současných diskotékových tanců pro děti 

od 8 do 14 let.

MODERNÍ TANEC − kurz pro děti od 13 do 18 let.

STEP − kurz stepu pro děti od 8 do 14 let.

KURZY TANEČNÍ A POHYBOVÉ VÝCHOVY − FUNKY,

JAZZDANCE, HIP HOP

Kurzy pro děti od 3 do 18 let.

DĚTSKÝ KLUB OSMÍK        
V příjemném a kreativním

prostředí dětského klubu

Osmík připravujeme například

kurzy:

KURZ FONEMICKÉHO

UVĚDOMĚNÍ − program pro

děti předškolního věku, který

efektivně, systematicky a uce−

leně rozvíjí schopnosti dítěte.

ANGLIČTINA pro předškol−

ní děti −  výuka anglického

jazyka pro děti předškolního věku, speciální forma výuky − kombi−

nace rodilého mluvčího a českého lektora.

UČEBNY

ANGLICKÝ JAZYK − kurzy pro děti od 8 do 18 let. Individuální

výuka, příprava k maturitním zkouškám, obchodní angličtina.

FLÉTNA, KLAVÍR

Podrobné informace o nabídce najdete na www.kdkrakov.cz nebo na

nástěnce v přízemí KD Krakov.

Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8

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

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

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

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

Servisní středisko
pro správu svěřeného 
majetku MČ Praha 8

nabízí k pronájmu 
na školní rok 2006/2007

nově zbudovaný a plně vybavený 
dětský koutek Osmík

v objektu KD Krakov.

Veškeré informace 
na tel.: 724 34 29 22, 
283 09 04 33, e−mail:

marketa.paulusova@p8.mepnet.cz
www.kdkrakov.cz

Dětský koutek 
v KD Krakov. 

PODZIMNÍ NABÍDKA SPORTOVNÍCH 
A KULTURNÍCH AKTIVIT PRO DĚTI

DDM PRAHA 8
Školní rok 2006 − 2007

Kroužky v Domě dětí a mládeže 
v budově v Kobylisích:
Keramika, formy − odlévání, výtvarná výchova. Kočičiny −
zábavná výtvarka. Školička pro předškolní děti, šachy, TV
8, divadelní a dramatické, deskové hry, kytara, flétna
Nové: tvůrčí psaní, mytologie a mystika, L.A.R.P. − živé
hraní rolí, digitální fotografie, Adobe photoshop, Microsoft
Office, Adobe Ilustrátor, turistika. 

Kroužky v Domě dětí 
a mládeže v budově v Krynické:
Taneční, pohybové hry, železniční a plastikoví modeláři,
letečtí modeláři, akvaristika, přírodověda hrou, rybáři,
aranžování květin, kytara, flétna, klavír, rybářství, aerobic,
salsa a merenque, step, power jóga, gymbalóny, cvičení
rodičů s dětmi, těhotenské a rehabilitační cvičení.
Nové: streetfunk, dancers for you, hry na živo, přírodově−
da jinýma očima, cyklistika.

V tělocvičnách základních škol: softbal, basketbal,
volejbal, flloorbal.

Předškolní děti čeká překvapení
Od září 2006 přijdou předškolní děti do nového. Jejich
herna v budově v Krynické ulici byla přemístěna do přízemí,
a tak budou mít maminky snazší přístup s kočárkem 
i batolícím se potomkem. Propojení místnosti s malým
tanečním sálem a následně verandou umožní rozšíření
činnosti ve větším prostoru a rozdělení na pohybové a výt−
varné aktivity. Děti uvítá i nové vybavení − stoly, židle,
skříňky i hračky. Nové budou i programy tělovýchovné 
i výtvarné.

Za chlupatými kamarády se bude chodit do ZOO
Kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám a vzrůstající−
mu počtu návštěvníků nebudou od září otevřeny kroužky
chovatelství. Děti budou mít možnost zapojit se do kroužku
s názvem „Přírodověda jinýma očima“, v němž se budou
učit dívat se na živou i neživou přírodu netradičními meto−
dami. Z živých zvířat v budově zůstanou jen akvarijní
rybičky a za chlupatými kamarády se bude chodit do
nedaleké zoologické zahrady. 

Návštěvu spojte se zápisem do kroužků
Již třetím rokem bude mít veřejnost příležitost prohlédnout
si všechny prostory DDM v Kobylisích a v Bohnicích,
určené pro zájmové vzdělávání. V obou budovách 
− v Krynické i v Přemyšlenské ul. se 6. září uskuteční „Den
odemčených dveří“ a zápis do kroužků. Rodiče se tak
podívají do prostředí, kam jejich dítě bude celý rok chodit 
a ve většině případů se seznámí i s vedoucím kroužku.
Každý si bude moci vyzkoušet některé aktivity a porovnat
dovednost svou se zručností svého potomka. 

Milovníci mýtů se mají na co těšit
Mýty, legendy a pohádky nejrůznějších národů, jejich spo−
jení s historií a kulturou je obsahem nového kroužku 
v DDM Praze Kobylisích. Prvky náboženství nás v různých
slovních spojeních provázejí téměř na každém kroku.
Nejen ty, ale i zvyky z dávné minulosti dodnes přežívající,
samostatně i v souvislostech, budou vysvětlovány. Vše
bude spojeno s návštěvami výstav a případnými před−
náškami hostujících odborníků. 

Z dílny tvůrčího psaní se možná vyklube i časopis
Obeznámení s nejrůznějšími literárními útvary, směry 
i žánry, s tvorbou příběhu, vývojem postav, vymýšlením
jmen, zápletek i závěru, tvůrčí hry a možnost publikovat
v zamýšleném časopise DDM Praha 8. To je náplň
nového kroužku, kde se uplatní ti, kteří se nebojí psaného
slova.

L.A.R.P. − co to je?
LARP je zkratka pro Live Action Role − Playing, což by se
dalo volně přeložit jako „živé hraní rolí“. Jde o směs
improvizovaného divadla a táborové hry. Hlavní charakter−
istikou LARPu je, že každý z hráčů představuje nějakou
postavu, která je určena nejen herními schopnostmi, ale
především povahou. Hráči by během hry neměli vypadá−
vat z rolí, měli by spolu mluvit jako postavy, řešit úkoly 
a překonávat překážky jako postavy. LARPy učí hráče
řešit logické hádanky, improvizovat, pohotově reagovat,
vyjadřovat se a řešit problémy v modelových situacích.
Právě o tomto je jeden z kroužků, který od září 2006 otevře
dveře všem nadšencům tohoto žánru.

Kontakt: Přemyšlenská 1102/15, Praha 8, 182 00. Tel.:
284 68 02 30, 284 68 10 50. E−mail: info@ddmpraha8.cz,
www.ddmpraha8.cz.

Dům dětí a mládeže Praha 8, Kobylisy a Bohnice

Den odemčených dveří 
a zápis do kroužků

Kdy: 6. září 2006. V kolik: Od 13.30 do 17.00 hodin.
Kde: V  budovách Přemyšlenská a Krynická.

Zájemci se mohou zapsat v kterékoliv budově na kterýkoliv
kroužek. Doporučujeme zároveň uhradit příslušný poplatek.

Kde se kroužky
scházejí: V budově
v Přemyšlenské: di−
vadlo, dramatika, ke−
ramika, výtvarná vý−
chova, kytara, flétna,
počítače, deskové
hry, L.A.R.P. a všech−
ny herní aktivity, TV
8, některé předškolní
kroužky, turistický − Poznáváme ČR, šachy a otevřený klub „Na
Desce“.

V budově v Krynické: železniční, letečtí a plastikoví modeláři,
taneční, pohybové, přírodovědné, programy ekologické výchovy,
aranžování květin, těhotenské a rehabilitační cvičení, hry na živo(t),

akční kroužek pro akční děti,
klavír, kytara, flétna, před−
školní a otevřený klub pro
předškolní děti „Pohoda“,
hudební klub „Takt“.

Sportovní kroužky − flloor−
bal, volejbal, míčové hry, bas−
ketbal, softbal se scházejí 
v tělocvičnách základních

škol, přihlásit se je však možné v kterékoliv budově.

Akční život si žádá akci − Od září budou mít ti, kteří rádi zkoušejí
nové aktivity, možnost zapojit se do činnosti zájmového útvaru
„Akční kroužek pro akční děti“, který otevírá „Dům dětí a mládeže 
v Praze 8“ v Kobylisích.
Účastníci se seznámí
například s nedalekou
bobovou dráhou, podí−
vají se do lanového
centra, ale také si své
síly změří na jízdním
kole. Více informací je
možné získat 6. září
odpoledne při „Dnu
odemčených dveří“. 

Vážení rodiče, abychom Vám usnadnili hledání kroužků volného času pro Vaše děti, zeptali jsme
za Vás na nabídku organizací působících zde na Praze 8. Přehled je pouze orientační, ne každá
organizace se do uzávěrky tohoto čísla vyjádřila. Přejeme Vašim dětem příjemně strávené chvíle. 
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T. J. Sokol Praha Libeň
Oddíly všestrannosti − sportu pro všechny

Rodiče s dětmi
Věková kategorie: děti 2 − 4 roky s rodiči, prarodiči popř. starším sourozencem (nad 15

let). Cvičí se: pondělí 16.00 − 17.00 hod., úterý 9.30 − 10.30 hod., čtvrtek 16.00 − 17.00 hod. 
Místo: velký (Strnadův) sál. Vedoucí: Anna Kavinová (pondělí, čtvrtek), tel.: 222 32 29 40,
Lenka Kratochvílová (úterý), tel.: 776 13 79 51. Popis činnosti: získávání základních pohy−
bových dovedností, rozvíjení drobné motoriky, seznamování s náčiním a nářadím,
osamostatňování, upevňování citových vazeb, rytmus, zpívání, říkadla.

Předškolní děti
Věková kategorie: děti 4 − 6 let. Cvičí se: pondělí 16.00 − 17.00 hod., čtvrtek 16.00 −

17.00 hod. Místo: velký (Strnadův) sál. Vedoucí: Iva Duchačová, tel.: 608 00 66 28, e−mail:
duchacova@sokol−liben.cz. Popis činnosti: rozvíjení samostatnosti, zapojování do kolektivu,
orientace v prostoru tělocvičny, seznamování s náčiním a nářadím, gymnastická a atletická
průprava, práce s míčem, důraz na správné držení těla, základy zpevňování těla a důkladné
protažení uvolnění prostřednictvím různých her, hříčky se zpíváním, soutěže a závody.

Mladší žáci
Věková kategorie: žáci 6 − 10 let. Cvičí se: úterý 17.00 − 18.00 hod., čtvrtek 17.00 −

18.00 hod. Místo: velký (Strnadův) sál. Vedoucí: Jiří Novák, tel.: 602 28 41 98, Martin
Chlumský, tel.: 604 72 62 98, e−mail: chlumsky@sokol.cz. Popis činnosti: říjen až duben −
tělocvična − rozcvičky a cvičení na nářadí − všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné),
květen, červen, září − park, dvůr sokolovny − atletika, hry, celoroční soutěže: docházka, atletika,
dovednostní dlouhodobé soutěže.

Starší žáci
Věková kategorie: žáci 11 − 14 let. Cvičí se: úterý 18.00 − 19.00 hod., čtvrtek 18.00 −

19.00 hod. Místo: velký (Strnadův) sál. Vedoucí: Jiří Novák, tel.: 602 28 41 98, Vladislav Voráč,
tel.: 604 95 81 08. Popis činnosti: říjen až duben − tělocvična − rozcvičky a cvičení na nářadí −
všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné), květen, červen, září − park, dvůr sokolovny
− atletika, hry, celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní dlouhodobé soutěže.

Mladší žákyně
Věková kategorie: žákyně 6 − 11 let. Cvičí se: pondělí 17.00 − 18.00 hod., čtvrtek 17.00

− 18.00 hod. Místo: velký (Strnadův) sál. Vedoucí: Anna Feřtová, tel.: 284 82 55 63, Josef
Maleček, tel.: 233 37 79 02, Iva Duchačová, tel.: 608 00 66 28, e−mail: duchacova@sokol−
liben.cz. Popis činnosti: rozcvička (i s hudbou), hry + závody, průprava SG, cvičení na nářadí,
průprava na míčové hry, nácvik pódiových skladeb k různým akcím.

Starší žákyně a dorostenky
Věková kategorie: žákyně, dorostenky, 11 − 18 let. Cvičí se: pondělí 18.00 − 20.00 hod.,

čtvrtek 18.00 − 19.00 hod. Místo: velký (Strnadův) sál. Vedoucí: Iva Duchačová, tel.: 608 00
66 28, e−mail: duchacova@sokol−liben.cz, Lenka Malečková, tel.: 602 97 45 24, Vladislav
Voráč, tel.: 604 95 81 08, e−mail: vorac@sokol.info. Popis činnosti: cvičení na nářadí, základy
gymnastiky, posilování, protahování, hry (přehazovaná, volejbal, floorball, vybíjená, basketbal,
fotbal... aerobik, step aerobik nácvik pódiových skladeb k různým akcím.

Dorostenci
Věková kategorie: dorostenci 15 − 18 let. Cvičí se: úterý 18.00 − 20.00 hod., čtvrtek

18.00 − 20.00 hod. Místo: velký (Strnadův) sál. Vedoucí: Jiří Novák, tel.: 602 28 41 98,
Vladislav Voráč, tel.: 604 95 81 08. Popis činnosti: říjen až duben − tělocvična − rozcvičky 
a cvičení na nářadí − všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné), květen, červen, září
− park, dvůr sokolovny − atletika, hry, celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní
dlouhodobé soutěže, úterý floorball od 19.00 hod., čtvrtek basketball od 19.00 hod. Členové
všech oddílů se účastní závodů a soutěží pořádaných naší jednotou, župou i ČOS (župní pře−
bory v gymnastice, atletice, plavání, míčový trojboj a čtyřboj, výlety s turistickými oddíly atd.).

Široká nabídka akcí pořádaných pro veřejnost
Akademie, Šibřinky, Mikulášská nadílka, Dětský den, Běh Strmý do Zámeckého vrchu,

jarní a podzimní výlety do přírody, účast na Sletech.

ODDÍLY TURISTICKÉ

KÁŇATA / Věková kategorie: žáci a žákyně 7 − 10 let. Schůzky: čtvrtek 15.30 − 16.45 hod.
Místo: klubovna, 2. patro, místnost č. 204. Vedoucí: Alena Duchačová, tel.: 608 73 14 21,
Barbora Matiášová, tel.: 607 78 38 67. Popis činnosti: schůzky v klubovně, náplň: hry, tábor−
nické dovednosti, kamarádství, výpravy − jednou za měsíc, 2x ročně vícedenní výprava, letní
tábor − cca 14 dní.

JILM / Věková kategorie: žáci 10 − 15 let. Schůzky: středa 16.30 − 19.00 hod. Místo: klubov−
na, 2. patro, místnost č. 204. Vedoucí: Jiří Novák, tel.: 602 28 41 98, Tomáš Novák, tel.: 721
86 58 73, Vít Jakoubek, tel.: 732 73 36 87. Popis činnosti: schůzky − středa 16.30 −19.00 hod.
v klubovně − místnost 204 − 2. patro sokolovny, hry, signalizace, uzlování, tábornické doved−
nosti, poznávání přírody, celoroční hra, měsíční bodování, výpravy − jednou za tři týdny − pěší,
1x ročně na lodích, 2x ročně na kolech, vždy s úsekem celoroční hry, letní tábor 3 týdny na
zelené louce, vše si postavíme sami − táborová hra, bobříci, výpravy, koupání, tábornické
dovednosti... rozvíjíme rozhodnost, šikovnost, slušnost, kamarádství, spolehlivost, soběs−
tačnost, odpovědnost.

TJ Sokol Kobylisy
Cvičení pro rodiče a děti − každé úterý 16.00 − 17.00 hod.;
Předškolní děti − pondělí 17.00 − 18.00 hod. a čtvrtek 16.00 −
17.00 hod.; Žactvo − pondělí 18.00 −19.30 hod. a čtvrtek 17.00 −
18.00 hod.; Dětský aerobik − 6 − 9 let pondělí 18.00 − 19.00 hod.,
9 − 13 let středa 16.00 − 17.30 hod. a čtvrtek 17.30 − 19.00 hod.
Pro dospělé: Relaxační cvičení pro ženy pondělí − 19.30 − 20.30 hod. a středa 18.30 −
20.00 hod.; Joga − úterý 18.00 − 19.30 hod.; Sokol muži − úterý 19.00 − 20.00 a čtvrtek 19.00
− 20.00 hod.; Dále nabízíme: házená − hoši, floorball, volejbal mládež, šachy. Začínáme
cvičit od 11. září 2006.
Kontakt: U Školské zahrady 9, 182 00 Praha 8, tel./fax.: 284 68 16 51, 
e−mail: sokolovna@sokolkobylisy.cz, www.sokolkobylisy.cz.

Základní umělecká škola Klapkova
HUDEBNÍ OBOR / Žáci se zde mohou učit hrát na následující hudební nástroje:
klávesové nástroje: klavír, akordeon, keyboard (elektronický klavír), dechové nástroje:
zobcová a příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesní roh, tuba,
smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, strunné nástroje: kytara, bicí
nástroje: bicí souprava, další bicí nástroje, pěvecké oddělení: sólový a sborový zpěv.

Kromě výuky hry na zvolený nástroj navštěvují studenti hudebního oboru jednou týdně ho−
dinu hudební nauky a mohou zpívat či hrát ve sborech a souborech školy − v současnosti zde
působí čtyři dětské pěvecké sbory, symfonický orchestr, jazzově orientovaný Bzzuš band, tři
folklorní soubory, akordeonový a klávesový orchestr PRAKO a množství komorních sesku−
pení různého obsazení.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR / V žácích literárně − dramatického oboru rozvíjejí peda−
gogové smysl pro kulturu řeči a pohybu. Jejich studenti dokáží stejně dobře přednášet poezii
jako bravurně vykreslit charakteristiky divadelních postav ve hrách nejrůznějších stylových
období. Literárně dramatický obor pořádá ročně několik samostatných interních a veřejných
představení. 

VÝTVARNÝ OBOR / Je druhým největším oborem školy. Žáci tohoto oboru se 
v průběhu vyučování seznamují se základy výtvarných technik − kresbou, malbou, grafikou, prací
s keramickou hlínou či textilem. Výtvarný obor disponuje vlastní keramickou dílnou vybavenou
vypalovací pecí a hrnčířským kruhem a jeho žáci se svými pracemi významně podíleli rovněž na
výzdobě interiéru školy.

TANEČNÍ OBOR / Pod vedením pedagogů se v žácích tanečního oboru probouzí smysl pro
krásu tance a pohybu vůbec. Rozvíjí své hudební a prostorové cítění, upevňují si správné držení
těla a zvyšují svoji celkovou pohyblivost. Studenti tanečního oboru se několikrát ročně před−
stavují na samostatném vystoupení v Salesiánském divadle.

ZÁPIS / Zápis pro školní rok 2006/2007 do hudebního, tanečního a výtvarného oboru proběhne 
v úterý 5. září 2006 od 15.00 do 18.00 hodin v hlavní budově školy. Zápis pro žáky literárně dra−
matického oboru je situován do pavilonu v ulici Novákových 655, Praha 8, kde rovněž probíhá
i výuka. Ke studiu hudebního a tanečního oboru jsou přijímány děti od pěti let, studium výtvarného
oboru mohou navštěvovat žáci od šesti let, literárně dramatický obor je určen dětem od sedmi let. 

KONTAKT / Další informace můžete získat na adrese školy: Praha 8, Klapkova 25, telefo−
nicky na čísle 284 68 11 43, www.zus−praha8.zus.cz.
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Karlínské Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
Tel.: 222 33 38 88, fax.: 224 81 57 40

http://spektrum.ddmpraha.cz
www.lodenice−vltava.cz

www.vysokalana.cz

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy − Karlínské
Spektrum Vás zve na zápis do kroužků na
školní rok 2006/2007. Zápis začíná 4. 9. − 15.
9. od 9.00 hod. do 19.00 hod. − pokud nesti−
hnete tento termín můžete se objednávat
průběžně u lektorů kroužků nebo vedoucích
oddělení. Věříme, že Vás naše nabídka
uspokojí a těšíme se na Vaši návštěvu.

KARLÍNSKÉ SPEKTRUM PŘEDSTAVUJE

KERAMIKA
Pracujeme vždy na dané téma, děti se sezna−
mují s různými technikami tvoření i glazování.
Keramika − předškolní a školní věk. Věk: 5 −
11. Cena: 1 000 Kč/pol.− 1 800 Kč/rok. Kera−
mika − starší školní věk. Věk: 11
− 15. Cena: 1 000 Kč/pol. − 
1 800 Kč/rok. Keramika − stu−
denti a dospělí. Tématická 
i vlastní tvorba. Věk: neome−
zeno. Cena: 1 400 Kč/pol. −
2 600 Kč/rok. Keramika −
dopolední klub. Studenti,
matky s dětmi, důchodci.
Věk: neomezeno. Cena: 
1 400 Kč/pol. − 2 600 Kč/rok.
Slevy: studenti a důchodci
200 Kč/pol.

Kontakt: MGr. Dana Kostková, tel.:  222 33 38
52, e−mail: kostkova@ddmpraha.cz.

VÝTVARKA
Příprava na výtvarné školy. Věk: 15 − 30.
Cena: 1 600 Kč/pol. − 2 600 Kč/rok. Kurz fi−
gurální kresby, malby. Věk: 18 − neomezeno.
Cena: 1 500 Kč/kurz (50 hodin). Kurz textilní
tvorby. Různé techniky malování na hedvábí,
batiky, malování na textil. Tvorba textilních
bytových doplňků. Věk: neomezeno. Cena: 
1 200 Kč/pol. − 2 200 Kč/rok. Výtvarná výcho−
va pro nejmenší − pastelka. Děti budou
hravou formou seznámeny s výtvarnými tech−
nikami. Věk: 3 − 4. Cena: 500 Kč/pol. − 800
Kč/rok. Výtvarná výchova − předškoláci. Věk:
4 − 6. Cena: 700 Kč/pol. − 1 200 Kč/rok. Základy
kresby, malby, grafiky − žáci. Věk: 6 − 15.

Cena: 900 Kč/pol. − 1 600 Kč/rok.
Základy kresby, mal−

by, grafiky − mládež 
a dospělí. Věk: 18 −

neomezeno. Cena:
1 000 Kč/pol. − 1 800
Kč/rok.

Kontakt: Zuzana
Altnerová, tel.: 222 33
38 88, e−mail: altnero−
va@ddmpraha.cz.

LODĚNICE VLTAVA
Vodácko−turistické oddíly pro děti a mládež od 7
do 15 let. Pravidelné schůzky, víkendové akce 
v přírodě, zimní ly−
žařské a relaxační
pobyty, letní putovní
tábory. Cena: 700 Kč za
pololetí a 1 200 Kč za rok. 

LANOVÉ CENTRUM
Z bohaté nabídky
aktivit v LC doporuču−
jeme: 

Vysoká lana: Standardní pro−
gram pro školní skupiny. Cena programu je 50
Kč na osobu a hodinu programu. Příjemný
den: Zažijete nevšední zážitky spojené 
s posezením u ohně, hrou na hřišti a opékáním
buřtů. Cena 90 Kč na osobu a hodinu programu.
Volno: Program určený pro širokou veřejnost.
Vyzkoušíte si nízké lanové překážky a vysoké
lanové překážky. Cena programu je 90 Kč na
dospělého a hodinu a 50 Kč na dítě a hodinu
programu. Rodinný výlet: Program speciálně
koncipovaný pro rodinu. Cena programu je 500
Kč za dvouhodinový program a celou rodinu
(2+2). 

Pokud jste si z naší nabídky zde uveřejněné
nevybrali, navštivte naše internetové stránky

www.vysokalana.cz, kde najdete kompletní sez−
nam programů. Připravíme Vám program přes−
ně na míru. Těšíme se na spolupráci 
s Vámi.

Kontakt: Jan Handrejch, tel.: 777 15 97 17, 
e−mail: info@vysokalana.cz, www.lodenice−vlta−
va.cz. 

HUDEBKA
Alikvótní sbor. Alikvótní technika zpěvu
umožňuje rozeznít i normálně neslyšitelné tóny.
Věk: 14 − neomezeno. Cena: 900
Kč/pol. − 1 600 Kč/rok.  Klíček −
komorní. Pro ty kteří rádi zpí−
vají. Věk 14 − 26. Cena: 900
Kč/pol. − 1 600 Kč/rok.
Sluníčko. Hudebně pohy−
bová hodinka pro nejmenší.
Věk: 3 − 7. Cena: 850 Kč/pol.
− 1 500 Kč/rok.

Výuka hry na nástroj:
Bicí. Technická cvičení, improvizace,
nácvik rytmů. Věk: 12 − neomezeno. Cena:
1 600 Kč/pol. − 3 000 Kč/rok. Didgeridoo.
Tvorba tónů, dokonalý nátisk, zvláště dobré
ovládání dechu. Věk: 10 − neomezeno. Cena: 
1 600 Kč/pol. − 3 000 Kč/rok. Flétna − zobcová,
příčná; klarinet. Věk: 5 − neomezeno. Cena: indi−
viduální výuka 1 600 Kč/pol.− 3 000 Kč/rok, dvo−
jice 1 300 Kč/pol. − 2 400 Kč/rok. Hudební
experimentální studio. Avantgardní bubeník
zve k netradičnímu muzicírování hráče na coko−
liv. Věk: 14 − neomezeno. Cena: 1 600 Kč/pol. −

3 000 Kč/rok. Karlínský rytmický soubor.
Volně otevřený prostor. Věk: 13 −
neomezeno. Cena: zdarma. Klavír/keybort.
Věk: 6 − neomezeno. Cena: individuál.
výuka 1 600 Kč/pol. − 3 000 Kč/rok. Dvojice
1 300 Kč/pol. − 2 400 Kč/rok. Kytara. Věk:
7 − neomezeno. Cena: individuál. výuka

1600 Kč/pol. − 3 000 Kč/rok. Dvojice 1 300
Kč/pol. − 2 400 Kč/rok. Saxofon. V ho−
dinách se naučíte techniku hry. Věk: 12 −

neomezeno. Cena: individuální výuka 1 700
Kč/pol. − 3 200 Kč/rok. Sólový zpěv. Věk: 5 −
neomezeno. Cena:individuál. výuka 1 600
Kč/pol. − 3 000 Kč/rok. Dvojice 1 300 Kč/pol. − 
2 400 Kč/rok.

Kontakt: Zuzana Altnerová, tel.: 222 33 38 88,
e−mail: altnerova@ddmpraha.cz.

DIVADLO
Divadelní ABECEDA. Základy divadelní práce,
dramatizace textu a tvorba představení. Věk: 15
− 30. Cena: 1 650 Kč/pol. − 3 100 Kč/
rok. Divadelní praktikum pro
učitele. Výuka divadelních postupů 
a technik. Věk: neomezeno. Cena: 
1 050 Kč/pol. − 1 900 Kč/rok.
Divadelní praktikum. Věk: 16 −
neomezeno. Cena: 1 050
Kč/pol. − 1 900 Kč/rok. Od tance 
k divadlu... Tanec, divadlo, práce 
s textem a skloubení textu  a tance.
Věk: 14 − 26. Cena: 1 050 Kč/pol. 
− 1 900 Kč/rok. Divadlo − pohyb −
maska. Tvorba představení, pohybové divadlo.
věk: 16 − 26. Cena: 600 Kč/pol. − 1 000 Kč/rok.
Divadelní estetická výchova. Tvorba masek,
loutek, stínohra − tvorba krátkých představení na
téma. Věk: 8 − 14. Cena: 1 050 Kč/pol. − 1 900
Kč/rok. Kouzelníci. Základy kouzlení, pokročilé
triky, veřejné zkoušky a představení...  Věk: 15 −
26. Cena: 650 Kč/pol. − 1 100 Kč/rok .

V současné době u nás fungují
tyto soubory:

DIVADLO BEZ ZÁRUKY, NATĚSNO PLUS,
DIVADLO PROČ?, DRMOL, ESENCE, NA
CESTĚ PM, ODEVŠAD, KÁMEN, DAŽ,

ČTYŘLABUŤ, DISHARMONIE

Kontakt: Miloš Samek, tel.:
222 33 38 12, e−mail: sa−

mek@ddmpraha.cz.

TANEC A SPORT
Anais. Moderní tanec, choreografie na různé
styly hudby. Věk: 14 − neomezeno. Cena: 1 850
Kč/pol. − 3 500 Kč/rok. Flamengo. Tempe−
ramentní španělský tanec. Věk: 15 −
neomezeno. Cena: 850 Kč/pol. − 1 500 Kč/rok.
Impuls. Moderní tanec. Věk: 15 neomezeno.
Cena: 1 850 Kč/pol. − 3 500 Kč/rok. MJ studio −
taneční přípravka. Základní pohybová výcho−
va. Věk 4 − 6. Cena: 600 Kč/pol. − 1 000 Kč/rok.

MJ studio − taneční přípravka II. Moderna,
klasika, akrobacie, začátečníci. Věk: 6 − 10.
Cena: 850 Kč/pol. − 1 500 Kč/rok. MJ studio −
taneční přípravka III. Moderna, klasika,
akrobacie, pokročilí. Věk: 10 − 14. Cena: 850
Kč/pol. − 1 500 Kč/rok. MJ studio − taneční
soubor I. Moderní scénický tanec. Věk: 10 − 14.
Cena: 1 100 Kč/pol. − 2 000 Kč/rok. MJ studio −
taneční soubor II. Moderní scénický tanec.
Věk: 14 − neomezeno. Cena: 1 600 Kč/pol. − 

3 000 Kč/rok. Řecké tance − začátečníci.
Věk: neomezeno. Cena: 600 Kč/pol. − 

1 000 Kč/rok.
Řecké tance − pokročilí. Věk: 15 −
neomezeno.

Cena: 600 Kč/pol. − 1 000 Kč/rok.
Salsa dance. Kurzy žhavých latin−
sko−amerických tanců. Věk: 16 −
neomezeno. Cena: 700 Kč/pol. − 

1 200 Kč/rok. Step by Step − příprav−
ka pro děti. Standardní  a latinsko −

americké tance. Věk: 6 − 14. Cena: 1 950
Kč/pol. − 3 700 Kč/rok. Step by Step −

přípravka II. Junioři sportovní − společenský
tanec. Věk: 9 − 14. Cena: 1 950 Kč/pol. − 3 700
Kč/rok. Step by Step − hobby klub.
Společenský tanec pro pokročilé. Věk: 18 −
neomezeno. Cena: 500 Kč/ pol. Step by Step −
dance studio. Společenský tanec.
Věk: 15 − neomezeno. Cena: 2 500
Kč/pol. − 4 800 Kč/rok. Šarvanci
− přípravka děti. Lidové tance 
a písně. Věk: 6 − 14.  Cena: 600
Kč/pol. − 1 000 Kč/rok. Šarvanci
soubor. Lidový tanec, vys−
toupení... Věk: 14 −
neomezeno. Cena: 850
Kč/pol. − 1 500 Kč/rok.
Trialog. Moderní scénický
tanec.Věk: 12 − neomezeno. Cena: 1 100
Kč/pol. − 2 000 Kč/rok. Trn v oku − soubor.
Základy různých tanečních žánrů. Věk: 14 −
neomezeno. Cena: 1 600 Kč/pol. − 3 000 Kč/rok.

SPORT
Pencak Silat. Indonézské bojové umění. 14 −
neomezeno. Cena: 600 Kč/pol. − 1 000 Kč/rok.
Sportovní miniklubík. Hry a cvičení zaměřené
na rozvoj základních pohybových dovedností 
a soužití v dětském kolektivu. Věk: 3 − 7. Cena:
500 Kč/pol. − 800 Kč/rok. Gymnastika.
Gymnastika pro děti. Věk: 6 − 14. Cena: 1100
Kč/pol. − 2 000 Kč/rok. Roztleskávačky
mladší. Netradiční pohyb v rychlém tanečním
rytmu. Věk: 8 − 11. Cena: 850 Kč/pol. − 1 500

Kč/rok. Roztleskávačky  starší. Věk:
12 − 20. Cena: 1 350 Kč/pol. − 2 500
Kč/rok. Jóga − Selea − mládež +
dospělí. Jóga pro mládež 

a dospělé. Věk: 14 − neomezeno.
Cena: 1 100 Kč/pol. − 2 000
Kč/rok. Jóga − Kapoun.

Pravidelná setkávání zájemců 
o jógu. Věk: 16 − neomezeno.

Cena: 850 Kč/pol. − 1 500 Kč/rok.
Sportovní šerm. Pro ty, kteří chtějí

poznat radost z vítězství a jít cestou

mladých mušketýrů. Věk: 10 − 15 let. Cena: 
1 700 Kč/pol. − 3 200 Kč/rok. Šachy − děti +
mládež. Věk: děti (od 5 let), mládež do 18 let.
Cena: 600 Kč/pol. − 1 000 Kč/rok. Šachy −
mládež + dospělí. Výuka hry, turnaje o výkon−
nostní třídy, šachové akademie, analýza partií,
řešitelské soutěže. Věk: neomezeno. Cena: 700
Kč/pol. − 1 200 Kč/rok.

Kontakt: MGr. Milana Ježková, tel.: 222 33 38
34, e−mail: jezkova@ddmpraha.cz. 

VZDĚLÁVÁNÍ
Jazykové kurzy:
Čeština pro cizince. Věk: 15 −
neomezeno / individuální výuka: 120
Kč/vyuč.hodina /  kurz 45 (45 VH) −
Cena: 2 700 Kč/kurz, kurz 40 (40 VH)
− Cena: 2 400 Kč/kurz. Doučování
pro dyslektiky. Individuální přístup 
a specifické metody. Věk: 6 − 15. Ce−

na: 600 Kč/pololetí 1 000 Kč/rok  čeština,
angličtina. Angličtina. Klasické jazykové kurzy
s možností pokračování pro mládež a dospělé.
Mírně pokročilí, pokročilí. Délka kurzu = 20
vyučovacích hodin. Věk: 15 − neomezeno.
Cena: 1 000 Kč/kurz.

Přípravné kurzy na školy:
Všeználek. Děti si hravou formou osvojují veš−
keré dovednosti důležité pro úspěšný start ve
škole. Věk: pro předškoláky a prvňáčky. Cena:
350 Kč/pololetí, 500 Kč/rok. Český jazyk 
a matematika. Pro zájemce o studium na
víceletých gymnáziích z 5. tříd  a pro zájemce
studium na SŠ z 9.tříd. Věk: žáci 5. a 9. tříd.

Cena: 1 500 Kč/kurz. České a svě−
tové dějiny. 15. ročník prestižního
cyklu přednášek z českých a svě−
tových dějin. Věk: neomezeno.

Cena: 1 800 Kč/30 přednášek.

POČÍTAČOVÉ KURZY
Délka 1 kurzu = 20 vyuč.hodin. Cena
− platí pro kurzy A − G: 1 000 Kč/1

kurz; 1 500 Kč/2 kurzy, 2 000
Kč/3 kurzy. Navazující kurzy A: 
a) Základy práce na PC, b) Word
c) Excel, kurz B: a) Základy

práce na PC , b) Word, c) Excel
samostatné kurzy C: MS Office 
kurz D: Základy práce na PC, kurz E: MS
Office, kurz F: Open Office, kurz G: Linux   

VÍKENDOVÉ KURZY PC
Délka 1 kurzu = 10 vyuč. hodin. Cena: 500
Kč/kurz. 
a) Práce s internetem 
b) MS Office 
c) Nero a jeho konkurence 
d) Linux 
e) Free SW v kanceláři
f) Práce s digitálním fotoaparátem
g) Příprava a sazba tiskovin.

POČÍTAČOVÉ KROUŽKY
Cena pro děti, mládež, dospělé 1 000 Kč/pol. −
1 800 Kč/rok. Cena pro maminky na MD, seniory, 
postižené: 600 Kčpol./1 000 Kč/rok. Poznej
svůj počítač − operační systém, kancelář,
kreslení, internet… Udělej si web − tvorba
webových stránek. Počítačový kroužek pro
mentálně postižené. Pro maminky na MD.
Pro seniory.

Kontakt: MGr. Alena Gotmanovová, tel.: 222
33 38 21, e−mail: gotmanovova@ddmpraha.cz.

RŮZNÉ
Človíčkov. Rodinné centrum s hernou pro děti
od 1 roku (skluzavka, bazének s balónky...).
Možnost hlídání dětí při následujících aktivitách:
Jóga pro těhotné. Systém cvičení podle 
A. Smrkalové k udržení zdraví a psych. pohody.
Cena: 500 Kč/10 hodin. Zdravotní cvičení pro
dospělé. Prevence a odstranění bolestí zad 
a velkých kloubů. Věk: neomezeno. Cena: 500
Kč/10 hodin.

Klubíky: Klub capartů. Hry, pohádky,… prostě
zábavné „čekání na maminku“. Věk: 3 − 6. Cena:
500 Kč/pol. − 800 Kč/rok. Láčhe Roma. Klub
nejen pro romské děti a mládež (tanec, zpěv,
tradice, …). Věk: 4 − 18. Cena: 550 Kč/pol. − 900
Kč/rok. Radost. Klub nejen pro rusky mluvící
děti a mládež (divadlo, kreslení,…). Věk: 4 − 18.
Cena: 1 x týdně 1 000 Kč/pololetí 1 800 Kč/rok,
2 x týdně 1 500 Kč/pol. − 2 800 Kč/rok.
Televizní klub Hvězdná cesta. Pro děti 
a mládež možnost vyzkoušet si práci v „televizi“ 
jako režisér, reportér, redaktor… , ale i naučit se
např. správně mluvit a chodit, chovat před
kamerou … Věk: 4 − 18. Cena: 1 x týdně  1 000
Kč/pol. − 1 800 Kč/rok, 2 x týdně  2 000 Kč/pol.
3 800 Kč/rok. Filmový klub. Pravidelná setkání
příznivců kvalitních filmů spojená s přednáškou.
Věk: neomezeno. Cena: 30 Kč/film. Kino X.
Kurz filmové produkce pro studenty SŠ a VŠ. 
1 kurz = 4 měsíce. Věk: neomezeno. Cena: 300
Kč. Zdravotník zotavovacích akcí. Akre−
ditovaný kurz MŠMT a ČČK v délce 40 hodin je
určen zdravotníkům na táborech, školách 
v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež.

Věk: 18 − neomezeno. Cena: 1 500 Kč /kurz.
Cvičení pro seniory − udržení kondice, pre−

vence, zlepšení zdravotních obtíží. Věk:
60 − neomezeno. Cena: 500 Kč/10
hodin.

Kontakt: MGr. Alena Gotmanovová, tel.:
222 33 38 21, e−mail: gotmanovo−

va@ddmpraha.cz.                              −ks−
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DIVADÉLKO JISKRA
HUDEBNÍ ŠKOLIČKA
Děti se naučí vnímat hudbu a její
vlastnosti, vytvořit základy pro
pozdější hudební aktivity (hru na
hudební nástroj, zpěv, tanec), sle−
dovat a vytvářet správně melodii a ryt−

mus, vnímat různou dynamiku a tempo skladeb, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji (rytmickými), přirozeně vyjadřovat
hudbu pohybem v souladu s povahou skladby formou hudebně − pohy−
bové hry, společného zpívání známých písniček a seznámí se s hrou
na Orffovy nástroje.

Věk: 3 − 6 let; Počet dětí ve skupině: nejméně 4, nejvíce 8; Délka 
1 lekce: 45 minut; Počet lekcí v cyklu: 5; Cena za 1 pětihodinový
cyklus: 250 Kč; Termíny: úterý od 14.00 nebo 15.00 hod.; Začátek: 12. září 2006; Lektorka:
Kateřina Čunková. Přihlášení zájemců: tel.: 608 53 96 01, K. Čunková.

VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA
Kurzy vedou zkušené arteterapeutky, které u dětí rozvíjí nejen individuální výtvarný projev, ale
pěstují v dětech i schopnost sociální adaptace, skupinové spolupráce, soustředění a se−

bedůvěru.

Počet dětí ve skupině: kurzy pro nejmenší: 4 děti, od 3 do 7 let (5 − 6
dětí na lektorku).  

Kurzy budou probíhat od 19. září 2006 vždy: PO 9.00 − 9.45 
odp. 13.30 − 14.15 hod.,10.00 − 10.45 odp. 14.30 − 15.15 hod., 11.00 −
11.45 odp. 15.30 − 16.15 hod., 16.30 − 17.15 hod., 17.30 − 18.15 hod., ÚT
9.00 − 9.45 hod., 10.00 − 10.45 hod., 11.00 − 11.45 hod., ST 13.15 − 14.00
hod., 14.15 − 15.00 hod., 15.15 − 16.00 hod., 16.15 − 17.00 hod., PÁ 9.00
− 9.45 hod., 10.00 − 10.45 hod., 11.00 − 11.45 hod.

Místo konání: Divadlo Karla Hackera − Jiskra, Klapkova 26, Praha 8 − Kobylisy (vchod z ulice
Ke Koupališti). Kontakty + přihlášení na tel.: 284 68 42 38 nebo osobně (v současné době již
obsazeny všechny termíny), Lektorky: Václava Balabánová, Marcela Pušová.                      −ih−

SHM Klub Praha − Kobylisy
Navštěvovat u nás můžete: Klub maminek − 2x týdně; Školička pro děti od 3 let − 3x
týdně. Jazyky − angličtina, němčina 1x týdně, Keramika − 1x týdně.

Zájmová činnost − děti a mládež 4 − 26 let a dospělí.    

Na školní rok 2006/2007 Vám nabízíme tyto kroužky: Taneční soubor ISIS − od 4 let,
více skupin − dle věku a pokročilosti i pro dospělé; Historický šerm − pro chlapce od 10 let;
Sportovní hry − od 5 let; Fotbal − dvě skupiny: 6 − 9 a 10 −12 let; Stolní tenis − od 8 let, tři
stupně pokročilosti: začátečníci, pokročilí, závodníci; Flétna − od 5 let, více skupin dle
pokročilosti; Kytara − od 8 let, více skupin dle pokročilosti; Keramika − od 4 let, pro
začátečníky, pokročilé i pro dospělé; Výtvarka − od 4 let, více skupin s různou náplní;
Šikovné ruce − od 7 − 15 let; Železniční modeláři − od 10 let; Výuka jazyků − angličtina,
němčina − pro děti i dospělé; Divadelní kroužek − 7 let  a starší; Tvořivé večery pro dospělé.
Víkendové semináře. Zápis do kroužků se uskuteční 11. − 13. září 2006 od 15.00 do 18.00
hod. v Salesiánském divadle na Kobyliském nám.

Kontakt: Kučerová Gabriela, Lucie Lišková, tel: 283 02 93 19; 605 55 42 84; Kobyliské
náměstí 1, Praha 8 − Kobylisy, 182 00; e−mail: shm@sdb.cz, www.shm.cz/kobylisy.

Nabídka Salesiánského střediska mládeže na školní rok 2006/07

Oratoř − nabídka volnočasových aktivit
Projekt Oratoř nabízí prostory, kde mohou děti a mladí lidé aktivně 
a smysluplně trávit svůj volný čas. Jedná se o vnitřní hernu, skate hřiště,
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hokejbalové hřiště a půjčovnu sportovních potřeb.
Oratoř je otevřena každý všední den včetně letních prázdnin od 14.00 do 18.00 hod. 

Kontakt: Michaela Láníková, tel.: 283 02 93 09, e−mail: misa@sdb.cz.

Horolezecká stěna s posilovnou jsou tři vnitřní prostory se zázemím.
Stěna je sedmimetrová bouldrovka s několika členitými profily, každý
návštěvník si může zapůjčit základní lezecké vybavení. Posilovna je
rozdělena do dvou samostatných místností. Jedna je vybavena činkami 
a posilovacími stroji, ve druhé jsou rotopedy, stepery, veslovací trenažér 
a boxovací pytel. Otevřeno je každý všední den od 16.00 do 19.00 hod. 

Kontakt: Petr Záleský, tel.: 283 02 93 10, e−mail: seta@sdb.cz

Nízkoprahový klub Vrtule
Klub Vrtule poskytuje zázemí pro mladé lidi
ve věku 13 − 20 let. V klubu je možné si
zahrát šipky, kulečník, společenské stolní

hry, přečíst si časopis, půjčit si knížku, pustit si vlastní hudbu, 
k dispozici je také počítač s internetovým připojením. Klub nabízí
bezpečný prostor pro trávení volného času a vytváří podmínky
pro kontakt pracovníka s návštěvníkem klubu. Pracovníci jsou
schopni pomáhat dospívajícím řešit jejich problémy a těžkosti. Otevřeno je každý všední den
od 16.00 do 20.30 hod. Do výše popsaných projektů neprobíhá žádný zápis, zájemci mohou
přijít kdykoliv během otevírací doby.

Kontakt: Pavel Kaplan, tel: 283 02 93 10, e−mail: papinka@sdb.cz, Kobyliské nám.
640/11,182 00 Praha 8, www.sdb.cz/sasmkob.

Sportovní klub SK Kometa Praha 
Všeobecná sportovní příprava

Věkové kategorie:
Předškoláci − 1x týdně pátek 13.00 − 14.00 hod., (ZŠ Na
Šutce). Všeobecná sportovní příprava − hrajeme si 
v tělocvičně a učíme se základním sportovním návykům.
Školáci − 1 − 3 třída ZŠ − 2x týdně ST a PÁ 14.00 − 15.30
hod., (ZŠ Na Šutce); 2x týdně ST 14.30 − 16.00 hod., (ZŠ
Hovorčovická) a PÁ 14.00 − 15.30 hod.; 2x týdně ST a PÁ 14.00 − 15.30 hod., (ZŠ Na
Balabence); 2x týdně ÚT a PÁ 15.30 − 17.00 hod., (ZŠ Mazurská); 1x týdně ST 14.00 − 15.30
hod., (ZŠ Dolní Chabry).

Všeobecná sportovní příprava se zaměřením na všeobecný
sportovní rozvoj a míčové hry − zájemci si mohou vybrat
místo tréninku dle svého bydliště/dosažitelnosti tělocvič−
ny/časů.

Volejbalová přípravka: Školáci 4 třída a starší 2x − 3x týdně
podle oddílů, volejbalová přípravka − pro děti, které se chtějí
aktivně věnovat volejbalu. Učíme základy volejbalu, hrajeme
krajskou soutěž mini volejbalu a připravujeme se na postup
do žákovské kategorie výkonnostního volejbalu, kde se již
účastníme krajských i celorepublikových soutěží.

Volejbalová závodní družstva: 3x − 4x týdně podle věkové
kategorie. Celoročně uvítáme vysoké dívky i chlapce pro
doplnění závodních oddílů žákyň i žáků (ročníky 1992 
a mladší) a kadetek (ročníky 1990 a mladší), pro doplnění
družstva 1. ligy.

Tenis: trénujeme celoročně individuálně i ve skupinách (i přes zimu). Celoročně probíhá
nábor dětí do tenisové přípravky a družstev mladšího i staršího žactva a dorostu. Hrajeme
soutěže pražského přeboru.

Zápis probíhá přímo v hodinách tréninků od 11. září
2006.

Kontakt: Chvalkovická 689, Praha 9, 193 00 (sídlo
klubu), aktivity provozovány v rámci MČ Praha 8, Kobylisy,
Trója, Bohnice, www.skkometapraha.cz. SK Kometa Praha přeje všem dětem úspěšné zahá−
jení nového školního roku !

ATLETICKÝ ŠKOLNÍ KLUB MAZURSKÁ
Nábor nových členů: nábor probíhá formou „čtyřboje“. Závodí se ve
sprintu na 60m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a v běhu na
250m. Zájemci (chlapci r. 1999 a starší, děvčata 1998 a starší) se mohou
také hlásit kdykoliv v průběhu roku. Nejlépe trenérům patřičných skupin
(dle pohlaví a věku dítěte).  

Tréninky a trenéři jednotlivých skupin:

Mladší žáci: r. n. 1993 − 1995, PO a ČT 17.00 − 19.00 hod.
Trenéři: F. Kubelka, A. Petrlíková, K. Pojerová, R. Vašíček.
Tel.: 739 51 14 17, 723 75 54 72, 605 44 66 97, 605 14 14 05.
Přípravka žáci: r. n.
1996 − 1998, PO − ČT
16.00 − 17.30 hod.

Trenéři: V. Mašková, P. Potůčková, M. Příhodová.
Tel.: 728 99 70 30. Starší žákyně: r. n. 1991 − 1992,
PO 15.45 − 17.15 hod. Trenéři: A. Vostatková, 
V. Steinerová, V. Sládková, M. Tomášková, L. Hrstka.
Tel.: 737 78 56 09, 607 82 54 45, 728 02 51 78.
Přípravka žákyně: r .n. 1995 −1998, PO 18.30 −
20.00 a ST 17.00 −18.30 hod. Trenéři: V. Tunkrová, Z. Chmátalová, M. Forman, R.
Fukalová. Tel.: 723 25 06 83, 721 44 42 74, 777 24 07 86.Přípravka žákyně: r. n. 1997
− 1999, od září 2006 ÚT a ČT 17.00 −18.30 hod. Trenéři: A. Petrlíková, K. Vašíčková. Tel.:
723 75 54 72.

Kontakt: Radek Vašíček, tel.: 605 14 14 05, ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1a, 181 00,
Praha 8, e−mail: askmazurska@volny.cz.

Hovorčovická
Budou se otevírat tyto zájmové
kroužky: Angličtina pro 1. třídy,
Angličtina pro 2. a 3. třídy, PC hry,
Keramika, Stolní tenis pro 3. a 5. třídy,
Stolní tenis pro 6. až 9. třídy, Vaření,
Aerobik, oddíl moderní gymnastiky,

dovedné ruce. Moderní gymnastika je 
i pro děti z celé Prahy. Zápis do všech
kroužků a další bližší informace paní
Frišová. Zápis bude probíhat v 1. polo−
vině měsíce září 2006.      

Kontakt: Frišová, ZŠ Hovorčovická
1281/11, Praha 8 Kobylisy, 182 00,
email: zastupce@zshovorcovicka.cz.

Dolákova
Zájmové kroužky ve školním roce
2006/2007: keramika, keramická dílna,

výtvarná dílna, softball, floorball, výpočet−
ní technika, pohybové hry − I. stupeň,
kroužek šikovných rukou, dramatický
kroužek. Zápis do zájmových kroužků
proběhne ve 2. až 3. zářijovém týdnu.
Cena kroužků bude upřesněna. Na tyto
kroužky budou moci docházet i děti 
z jiných škol.

Kontakt: ZŠ a MŠ Dolákova 1, Praha 8
− Bohnice, 181 00, tel.: 233 55 47 20, 
e−mail: info@dolakova.cz.

Základní umělecká škola Praha 8
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ − na
školní rok 2006 − 2007. Koná
se: všechna pondělí a úterý 
v září od 15.00 do 18.00

hodin. Přijímáme děti předškolního a školního věku,
mládež i dospělé do hudebního, výtvarného, literárně
dramatického a tanečního oboru. Příležitost pro Vás 
a Vaše děti tvořivě a smysluplně využít volný čas!!! 

Další informace: Základní umělecká škola Praha 8,
Taussigova 1150, tel:. 286 58 77 47, 286 58 79 85, 
www.taussigova.cz.

U Školské zahrady 
Nabízíme Vám tyto zájmové kroužky: Keramika, Zobcová flétna,
Angličtina, Tanečky. V průběhu září budou upřesněny termíny a proběhne
zápis. Rodiče budou mít možnost se  seznámit s lektory a jejich metodami
práce na třídní schůzce. Navštěvovat tyto kroužky mohou pouze děti z této
školy. Kontakt: Jaroslava Kleperádová (zást. řed.), ZŠ a MŠ, U Školské
zahrady 4, tel.: 284 68 08 71, e−mail: msuskolske@volny.cz.
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Dokončení ze strany 1

Samozřejmě snažím se pochopit obě strany, jen

chci i ostatním občanům (a občanům obou proti

sobě bojujících skupin) přiblížit jak nesnadným

úkolem může péče o dětská hřiště být. 

A jak tedy pracovníci OŽP při plánování dět−

ských hřišť postupují? Jde především o to, aby dět−

ská hřiště byla v centru spádové oblasti, nebyla

blízko silnice apod. Nesmíme zapomenout, že nové

hřiště musí být na pozemku MČ Praha 8, Hlavního

města Prahy nebo jiné instituce jejíž pozemek je ve

správě MČ Praha 8. MČ Praha 8 spravuje prostřed−

nictvím OŽP „jen“ 202 ha z celého území Prahy 8.

Zbylé pozemky patří fyzickým nebo právnickým

osobám, které nemají s MČ Praha 8 nic společného,

dále Hlavnímu městu Praha a dalším institucím

státu! Tento fakt si často občané neuvědomují 

a domáhají se zbudování dětského hřiště na

pozemku, který není v naší správě nebo pozemku,

který není pro nové hřiště vhodný.

Poslední dva roky od nové zákonné úpravy pra−

covníci úřadu na problematice dětských hřišť inten−

zivně pracují. Došlo k opravě nebo zbudování

dvaceti hřišť. Do konce tohoto roku přibudou další

tři nová hřiště. V současnost pak pracovníci OŽP

plánují opravy a stavby desítek dalších v následu−

jících letech. 

Doufám, že trend kdy se každý rok opraví nebo

zbuduje 10 dětských hřišť vydrží, nebo bude

stoupat. Samozřejmě, že nic nelze vyřešit přes noc.

Rád bych však, aby žádný rodič nemusel se svým

dítětem daleko. 

Martin Cibulka, DiS., 

vedoucí OŽP ÚMČ Praha 8 

Soupis dětských hřišť
ve správě ÚMČ Praha 8

1) Dolákova ulice:
adresa: Dolákova 553/16, p. č. 840/167, katastrál−

ní úřad Bohnice.

rozměry: délka cca 20 m, šířka cca 10 m, (střední).

herní prvky: skluzavka stojanová (vhodná pro děti

od 3 let), pískoviště, kolébačka koník, houpačka

vahadlová, houpačka závěsná.

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.

popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek mezi

bytovou zástavbou, upravený pískový  povrch.

2) Řešovská ulice: 
adresa: roh ulic Řešovská a  Košálinská, p. č.

840/160, k. ú. Bohnice.

rozměry: neohraničený prostor mezi okolní

bytovou zástavbou, (velké).

herní prvky: 3 ks kolébačka (ptáček, mořský

koník, koník), vláček, 2 ks houpačka vahadlová, 2

ks skluzavka se stojanem (vhodná pro děti od 3 let),

houpačka závěsná dvojitá, hranol šestiboký (lezní,

šplh, hrazda), uni plocha kruhová (asfaltobetonová

plocha), hrací stolek, pískoviště, domeček, kolotoč

(Káča).

popis hřiště: travnatý pozemek mezi bytovou zás−

tavbou s nízkým pahorkem, na kterém jsou v něko−

lika skupinách osazeny hrací prvky, oplocené okolí

pískoviště.

3) Poznaňská ulice I: 
adresa: Poznaňská 463/1, p. č. 827/81, k. ú.

Bohnice.

rozměry: oplocený rovinatý pozemek mezi okolní

bytovou zástavbou, (velké).

herní prvky: pp stůl, kolotoč, houpačka vahadlová

dvojitá,  kolébačka, pískoviště, pískové hřiště na

míčové hry (délka cca 24 m, šířka cca 17 m).

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.

popis hřiště: travnatý pozemek, mezi bytovou zás−

tavbou, plochy kolem hracích prvků pískové.

4) Poznaňská ulice II: 
adresa: Poznaňská 446/30, p. č. 827/290, k. ú.

Bohnice.

rozměry: délka cca 15 m, šířka cca 16 m, (malé).

herní prvky: pískoviště, houpačka vahadlová dvojitá. 

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.

popis hřiště: oplocený travnatý pozemek mezi

bytovou zástavbou.

5) Sopotská ulice:
adresa: Sopotská 624/28, p. č. 585/268, k. ú.

Bohnice.

rozměry: délka cca 36 m, šířka cca 30 m, (velké).   

herní prvky: 2 ks pískoviště, 3 ks kolébačka (pes,

kočka, ryba), 2 ks pp stůl, domeček, houpačka

vahadlová dvojitá, houpačka závěsná dvojitá, kolo−

toč, uni sestava (tři nárožní věže, výstupové 

a propojovací prvky, skluzavka).

popis hřiště: oplocený pozemek mezi bytovou zás−

tavbou, povrch pískový.

6) Katovická ulice:
adresa: Katovická 408/10, p. č. 586/6, k. ú. Bohnice

rozměry: hrací plocha a oplocené hřiště (délka cca

32 m, šířka cca 19 m), (velké).

herní prvky: uni hrací plocha, domeček, písko−

viště, 2 ks kolébačka (kočka, pes) 2 ks pirueta,

odrazová deska (tabule), hrazda složená, kolébačka

vahadlová, housenka, uni věž (šplh, lezení, skluza−

vka), houpačka vahadlová dvojitá, krychle (šplh,

lezení).

popis hřiště: volný pozemek s nepravidelně

rozmístěnými okrasnými dřevinami, mezi

bytovou zástavbou, s asfaltobetonovou plochou pro

míčové hry, oplocenou  plochou s travnatým nekul−

tivovaným pískovým povrchem a s asfalto−

betonovým povrchem, na kterém se nachází

pískoviště.

7) Mirovická ulice: 
adresa: Mirovická 1116/29, p. č. 2485/1, k. ú.

Kobylisy.

rozměry: délka cca 20 m, šířka cca 14 m, (střední).

herní prvky: pískoviště, kolébačka motorka.

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.                                                    

popis hřiště: terasovitě uspořádaný oplocený

pozemek na mírném svahu mezi bytovou

zástavbou, základní povrch štěrkopískový, pro−

rostlý na klidných místech trávníkem.

8) Košinka: 
adresa: park Košinka, p. č. 258, k. ú. Libeň.

rozměry: volná plocha, oplocený pozemek o délce

cca 20 m, šířce cca 20 m, (střední).

herní prvky: pp stůl, průlezka křížová, kolébačka

(ryba, pes), kolébačka vahadlová, pískoviště,

houpačka zavěšená dvojitá, uni sestava (lezení,

šplh, skluzavka).

popis hřiště: volná asfaltobetonová plocha na

okraji parku s oplocenou částí, na které jsou

osazeny hrací prvky, povrch v blízkosti prvků

upravený, pískový.

9) Rokytka (Nákladnická): 
adresa: U Libeňského pivovaru 1140/17 (ze zadu

domu), p. č. 2775/1, k. ú. Libeň

rozměry: oplocený pozemek nepravidelného

tvaru, (malé).

herní prvky: houpačka vahadlová, kolotoč.

popis hřiště: na rovinném travnatém pozemku

mezi okolní bytovou zástavbou je nízkým

oplocením vymezen prostor vlastního hřiště 

s upraveným pískovým povrchem.

10) Burešova ulice:
adresa: poblíž domu Slancova 1262/2, p. č.

2364/1, k. ú. Kobylisy.

rozměry: délka cca 50 m, šířka cca 45 m, (velké).

herní prvky: pískoviště dvojité, kolébačka

křížová, kolébačka vahadlová, houpačka závěsná,

uni plocha (cca 8x8m, basketbalový koš), malý

kolotoč, uni sestava šplh, skluzavka).

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.                                                    

popis hřiště: prostor hřiště vymezen nízkým oplo−

cením na travnaté ploše mezi okolní zástavbou,

základní povrch pískový.

11) Thomayerovy sady:
adresa: nedaleko protipovodňové bariéry, p. č. 9,

k. ú. Libeň.

rozměry: volná plocha a oplocený pozemek 

o délce cca 24 m a šířce 14 m, (velké).

herní prvky: hrazda složená, houpačka vahadlová,

2 ks pískoviště, 3 ks kolébačka (pes, koník,

čtyřlístek), kolébačka vahadlová, pochůzná palisá−

da.

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.

popis hřiště: rovinný travnatý pozemek v parku,

mezi hlavní pěšinou a přírodním valem, na něm

volně osázené hrací prvky a oplocením vymezený

prostor pro vlastní hřiště, povrch kombinovaný, 

u hracích prvků  upravený, pískový.

12) Karlínské náměstí:
adresa: p. č. 335/1, k. ú. Karlín.

rozměry: oplocený obdélníkový, příčně rozdělený

pozemek o délce cca 70 m a šířce

cca 15 m, (velké).

herní prvky: houpačka závěsná, pískoviště,

kolébačka křížová, uni sestava (šplhání,

lezení, schůdky, ribstol pavoučí síť, skluzavka),

pirueta, kuželka, uni stěna (lezecké stěny, pros−

torové síťové stěny, „vývrtky“, závěsná sedačka 

a ribstol).

popis hřiště: prostor vymezen oplocením na trav−

naté ploše při okraji parku, z celku je příčně od−

dělená část pro menší děti se základním povrchem

pískovým a zbytkem z oblého štěrku.

13) Invalidovna:
adresa: ul. Molákova č. 574/32,  č. p. 693/2, k. ú.

Karlín.

rozměry: pozemek o délce cca 27 m a šířce cca 24 m.

herní prvky: kolébačka koník, kolébačka křížová,

houpačka vahadlová, skluzavka se stojanem,

pískoviště.

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.

popis hřiště: oplocené na travnaté ploše mezi okol−

ní bytovou zástavbou,  základní povrch pískový.

14) Metro Ládví: 
adresa: č. p. 2364/1, k. ú. Kobylisy.

rozměry: délka cca 19 m a šířka cca 9 m, (střední).

herní prvky: kombinovaná sestava Hags Kyoto

(ručkovaní, lezení, aj.), vahadlová houpačka.

popis hřiště: oplocené s pískovým povrchem,

nachází se v blízkosti vestibulu metra Ládví.

15) Famfulíkova č.1148: 
adresa: č. p. 2364/1, k. ú. Kobylisy.

rozměry: délka cca 25 m a šířka cca 15 m.

herní prvky: pískoviště, 2 ks kolébačka (motor−

ka, oslík).

poznámky: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.                              

popis hřiště: oplocené, umístěné na asfalto−

betonové ploše, okolí atrakcí má pískový

povrch.

16) Štíbrova (u totemu): 
adresa: Štíbrova 1692/20, p. č. 2364/1, k. ú.

Kobylisy.

rozměry: délka cca 28 m a šířka cca 24 m, (velké)

herní prvky: pískoviště, kolotoč, závěsná houpačka

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.

popis hřiště: oplocené na travnaté ploše, ne−

pravidelná tvar, základní povrch pískový.

17) Okořská č. 339: 
adresa: p. č. 631/4, k. ú. Čimice.

rozměry: hrací plocha a oplocené hřiště o délce

cca 20 m a šířce cca 13 m, (střední).

herní prvky: pískoviště, kolébačka koník, va−

hadlová houpačka, houpačka závěsná dvojitá.

popis hřiště: oplocené na travnaté ploše, okolí

atrakcí pískové. Asfaltobetonová plocha na

míčové hry.

18) Pekařova:
adresa: ul. Skálova 545/24, p. č. 1137/221, k. ú.

Čimice.

rozměry: délka cca 16,5 m a šířka cca 12,5 m,

(střední).

herní prvky: pískoviště, kolébačka kravička,

houpačka vahadlová, houpačka závěsná dvojitá.

popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek mezi

bytovou zástavbou, travnatý povrch.

19) Havránkova:
adresa: ul. Havránkova 1656/3, č. p. 2621/22,

k. ú. Kobylisy.

rozměry: délka cca 21 m a šířka cca 12 m, (střední).

herní prvky: pískoviště, 3 ks kolébačka (pes,

kačer, čtyřlístek), uni sestava (lez, šplh, skluzavka),

odrazová stěna.

popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek na okra−

ji bytové zástavby. Základní povrch travnatý, okolo

herních prvků upravený pískový.

20) Ouholická: 
adresa: p. č. 1016/64, k. ú. Čimice.

rozměry: 2x volná plocha a oplocené DH o délce

cca 18 m a šířce cca 12m, (velké).

herní prvky: 2 ks branka, houpačka vahadlová

dvojitá, kolotoč, pískoviště, 2 ks kolébačka

(medvěd, lachtan).

popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek mezi

okolní bytovou zástavbou. Základní povrch

travnatý, hrací plochy a oplocené hřiště mají

povrch upravený, okolo prvků  pískový.

21) Písečná:
adresa: za domem Písečná 447/13, p. č. 1083/48,

k. ú. Troja.

rozměry: dálka cca 18 m a šířka cca 13 m, (malé).

herní prvky: pískoviště, kolébačka (koník).

poznámka: do budoucna zde budou doplněny

další herní prvky.                                        

popis hřiště: oplocené, nepravidelného tvaru, mezi

okolní bytovou zástavbou, na travnaté ploše.

Dětská hřiště

Pozvánka na zájezd pro seniory
Zámek Libochovice je jedna z nejvýznamnějších raně barokních
památek. Zámek byl dokončen roku 1690 italským stavitelem A. Portou
pro knížete Gundakara Ditrichsteina z Liechtenštejna. V roce 1787 se na
zámku narodil významný český vědec a učenec J. E. Purkyně jemuž je
věnována samostatná expozice. Expozice: sbírka vzácných nástěn−
ných tapisérií a původních kachlových kamen, cenné soubory skla 
a porcelánu, obrazy… součástí je i zámecká kaple. Rozsáhlý

zámecký park založený roku 1690 českým zahradníkem Janem Tulipánem ve stylu francouzských zahrad
se skleníky. Expozice o životě a díle J. E. Purkyně. Datum a hodina odjezdu: sobota 7. října v 9.00 hod.
Místo odjezdu: Metro C−Ládví  Poplatek: 170 Kč na osobu (v ceně doprava busem karosa, pojištění
osob a vstupné na zámek + do expozice J. E. Purkyně a skleníku). Tuto částku uhraďte, prosím, hotově
či složenkou nejpozději 7 dnů před odjezdem na adrese GEMA (úřední den PONDĚLÍ a STŘEDA 9.00 −
16.00 hod.).  Objednávky zasílejte, prosím, na adresu: GEMA, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 nebo
na tel.: 286 88 36 76, 283 88 03 46, 606 15 19 87.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−zde odstřihněte−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Mám zájem o zájezd do Libochovic dne 7. října 2006

Počet osob:___ Jméno, adresa, telefon a rodné číslo: ____________________________________

___________________________________________________________________________________

Molákova je čtyřicetiletá krasavice
Již 40 let je slavnostně zahajován školní rok na naší škole, již čtyřicetkrát byli vítáni prvňáci do

začátku školního života. Je to mnoho let, které pro člověka znamenají převratné změny, různé cesty

osudu.

Naše škola za tu dobu vychovala velký počet žáků, kteří se dobře uplatnili v životě, vychovali své děti

a ty nás opět navštěvují. Stále si udržuje tradici slušné školy slušných dětí. Pokračuje v započaté práci

všech vyučujících, zástupců ředitelů, ředitelů

a zaměstnanců, kteří tady kdy působili 

a působí. Škola změnila svou vizáž, po povod−

ních byla rekonstruována a patří mezi nejmo−

dernější a troufám si říci i nejkrásnější školy

na Praze 8. Děkuji všem, kteří se na dobrém

jménu školy podíleli a podílejí, rodičům, kteří

měli a mají důvěru k naší práci, žákům, kteří

si vážili a váží našeho úsilí. Děkuji všem, kteří

kdykoliv škole pomohli, fandili a podporovali

ji. Přeji všem a škole jen to nejlepší.

Jste srdečně zváni 4. září 2006 v 8.00 ho−

din na slavnostní zahájení školního roku

2006/2007 s následnou prohlídkou školy.

Mgr. Ivana Samková, ředitelka školy
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VÝZVA
Milí přátelé,

Vám, kteří se zabýváte výtvarnou prací, nabízíme možnost prezentovat vlastní 

volnou tvorbu na krátkodobé výstavě nazvané

„Salon výtvarníků“
pondělí 11. září až neděle 17. září 2006

velký sál Kulturního domu Ládví
Vystavování na „Salonu výtvarníků“ není omezeno tématy ani použitými výtvarnými
technikami, pouze díla, která potřebují ke své prezentaci videoprojekci, nemůžeme 
z technických důvodů přijmout.

Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat u paní Vladislavy Wildtové, oddělení
kultury odboru školství ÚMČ Praha 8 (tel.: 283 09 04 22 nebo e−mail: vladislava.wildto−
va@p8.mepnet.cz). Práce budeme shromažďovat v době od 14. 8. do 6. 9. 2006, a to 
v oddělení kultury odboru školství v 1. patře Kulturního domu Krakov, vždy po telefonické
domluvě s paní Wildtovou.  Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce nevystavit.  Výstava
je určena široké veřejnosti. Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

Městská část Praha 8
oddělení kultury, Odbor školství

Vás zve na

diashow Tomáše Petra

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

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

Letní kino River City Prague promítá i v srpnu
Druhým rokem funguje v letních měsících na

Rohanském ostrově v Karlíně letní kino. Provozuje ho

společnost Europolis, která tu vybudovala dvě

výrazné dominanty Prahy 8 − Danube House a Nile

House. Letní kino River City Prague, stejně jako mi−

nulý rok, promítá známé české filmy a to zadarmo.

Provozovatel letního kina River City Prague se po úspěšném loňském

létě rozhodl prodloužit dobu promítání z jednoho na dva měsíce. Letní

kino tak bude fungovat i v průběhu srpna. Od 21.30 hod. můžete shléd−

nout některý z českých filmů posledních let, například Jak se krotí

krokodýli, Snowboarďáci nebo Rafťáci.

Promítání je umožněno díky známému kinematografu bratří Čadíků.

Návštěvníci letního kina se mohou občerstvit v nedaleké restauraci 

a kavárně Foodoo a bezpečnost diváků zajišťují po celou dobu promítání filmů pracovníci bezpečnostní

agentury. Do letního kina se zájemci o české filmy dopraví tramvajemi č. 24 a 8, zastávka Karlínské

náměstí, poté stačí přejít lávku spojující Karlín a Rohanské nábřeží. Motorizovaní návštěvníci letního kina

mohou k parkování využít podzemní garáže River City Prague.                                                      −roa−

Program letního kina 
v srpnu:

pátek, 11. 8. 2006  
Cesta z města 

sobota, 12. 8. 2006  
Čert ví proč 

pátek, 18. 8. 2006  
Mazaný Filip 

sobota, 19. 8. 2006   
Musím Tě svést

pátek, 25. 8. 2006
Snowboarďáci

sobota, 26. 8. 2006
Rafťáci

Sokolové z Prahy 8 se na Strahově neztratili
Necelých 700 svých reprezentantů měla Praha 8 na červencovém 14.

Všesokolském sletu na Strahově. Sokolové z Prahy 8 vystupovali skoro

ve všech skladbách − chyběli pouze ve folklorně zaměřené skladbě 

s názvem Tance domova, ve které účinkovali cvičenci v tradičních krojích.

„Samotné skladby vznikaly před dvěma lety, my jsme je nacvičovali od září,“ řekl Osmičce Martin

Chlumský ze Sokola Libeň. 

Cvičení na Strahovském stadionu před tisíci diváky předcházelo i náročné secvičování přímo na ploše

Stadionu Evžena Rošického. „Zkoušení přímo na Strahově bylo docela náročné − zkoušet jsme začali 

v neděli, samotný slet přitom probíhal až od středy. V celém průběhu sletu bylo navíc strašné vedro,

teploty se ve stínu pohybovaly kolem 32 stupňů, na ploše strahovského stadionu bylo samozřejmě ještě

tepleji. Každý den cvičenci vypili přes 10 tun vody, plochu museli kropit hasiči," vzpomíná Martin

Chlumský. 

Všesokolské slety se konají vždy

po 6 letech, pro velkou část sokolů

to tedy byla na Strahově premiéra.

„Asi všichni jsme měli ze začátku

trochu trému, ale po prvních tak−

tech to z člověka spadlo.

Nakonec nebyly problémy

ani s ozvučením − hudba 

z reproduktorů se sice na strahovském stadionu tříští, takže se na některá místa vrací třeba 

o vteřinu zpožděná ozvěna, ale během vystoupení byla hlasitost nastavena tak, že 

všechno proběhlo bez problémů,“ dodává Martin Chlumský.

Další slet čeká sokoly (a to nejen ty z Prahy 8) v roce 2012. Do té doby ale chysta−

jí celou řadu dalších akcí, o kterých budeme informovat i v Osmičce. −pan−

Městská část Praha 8 pořádá pro

žáky základních škol každoročně

před koncem školního roku pre−

ventivní dopoledne se složkami

integrovaného záchranného systé−

mu. Letošní akce nesla název

„Bezpečná Osmička“ a jejím

hlavním organizátorem byl již

potřetí Jiří Vítek, zastupitel MČ

Praha 8 a profesionální hasič.

Tři roky připravujete bezpečnostní

akce pro děti a mládež. Jak hod−

notíte výchovné akce v oblasti

bezpečnosti? 

Podobné akce je třeba vnímat jako

pověstnou třešničku ve výchově dětí.

Výuka bezpečnosti se stala běžnou

součástí školních osnov a v průběhu

roku probíhají návštěvy profesionálů

ze složek IZS. Akce Bezpečná

Osmička však nabídla ke konci škol−

ního roku nejen opakování a potřeb−

né výstražné upozornění před prázd−

ninami, ale především nabídla průřez

složkami IZS na jednom místě 

a v jeden čas. Akce byla samozřejmě

přístupná i širší veřejnosti. 

Jakou novinku jste si pro děti letos

připravili? 

Především jsme představili zá−

chranářský kamion využívaný pro

hromadná neštěstí, který je pro své

vybavení a možnosti použití oje−

dinělý v Evropě. Poprvé jsme pozvali

psovody specializované na vy−

hledávání osob v sutinách. Změnili

jsme také přístup k dětem. Pasivní

rozdávání informačních letáků jsme

nahradili písemným testem, který se

zaměřil na chování dětí na ulici. Test

se soustředil na přímou osobní

bezpečnost dětí. Odměnou za bez−

chybně vyplněný test bylo žluté

triko, které úspěšného řešitele paso−

valo do role rádce s titulem „Hasič

kadet“. Touto cestou bych chtěl

poděkovat oddělení kultury, Odboru

školství a kultury ÚMČ Praha 8,

který nás organizačně velmi pod−

pořil. 

A vaše plány z oblasti prevence 

a bezpečnosti?

Rád bych pokračoval v projektu

pro děti a mládež a připravil čtvrtý

ročník Bezpečné Osmičky,  více se

chci věnovat poskytování první

pomoci. Přednáškovou činnost plá−

nuji rozšířit i na seniorskou populaci,

upozornit na problémy osobní

bezpečnosti v domácnosti i na ulici.

Proběhla Bezpečná Osmička

Pozvánka na zájezd pro seniory
Skalní vyhlídková terasa Bastei vytváří charakteristickou
dominantu německé části Labských pískovců. Mezi známé
vyhlídky této části patří vyhlídka Wehlrundaussicht, ze které je
překrásný kruhový rozhled na okolní skály a vyhlídkový most

Basteibrücke, a nejznámější vyhlídka Basteiaussicht s nádherným
výhledem do údolí Labe. Zřícenina skalního hradu Neurathen se
nalézá asi 300 m východně od známé vyhlídky Bastei. Hrad, který ve 13. století založili páni z Michalovic,
je od roku 1462 v troskách. Rozkládal se na plošině mezi několika skalními věžemi. Je zachováno pouze
několik fragmentů vytesaných ve skále. Lokalita je zpřístupněna pomocí ocelových můstků a jsou z ní pěkné
výhledy do údolí. Jezero Amselsee obklopuje působivá pohádková kulisa hor s nezvyklými názvy, jako je
například Grosse a Kleine Gans, Lokomotive, Lamm, Bienenkorb, Honigstein a Storchennest. Amselfall je
asi 10 m vysoký vodopád nalézající se v údolí Amselgrund, byl vybudován uměle přehrazením potůčku pro−
tékajícího údolím. U vodopádu se nachází jeskyně asi 4 m vysoká, 2 m široká a 15 m dlouhá. Rathen −
lázeňské městečko ležícím na úpatí hory Bastei, v údolí řeky Labe. Doporučujeme si vzít sebou: cestovní
pas nebo občanský průkaz v plastu (knížky neplatí), dobrou pevnou obuv a drobné 5−10Euro na WC, občer−
stvení, pohledy…(Euro lze vyměnit v busu). 2−3 km středně náročná trasa vedoucí lesem po rovině či mírně
z kopce po schodech. Datum a hodina odjezdu: sobota  16. září 2006 v 8.00 hod. Místo odjezdu: Metro
C−Ládví. Poplatek: 340 Kč na osobu (v ceně doprava busem Karosa, zdravotní pojištění osob do zahraničí,
vstupné na skalní hrad i plavba přívozem přes Labe). Tuto částku uhraďte, prosím, hotově či složenkou
nejpozději 7 dnů před odjezdem na adrese GEMA (úřední den PONDĚLÍ a STŘEDA 9.00 − 16.00 hod.)
Objednávky zasílejte, prosím, na adresu: GEMA, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 nebo na tel.: 286 88
36 76, 283 88 03 46, 606 15 19 87.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−zde odstřihněte−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Mám zájem o zájezd do Saského Švýcarska dne 16. 9. 2006

Počet osob:___ Jméno, adresa, telefon a rodné číslo: ____________________________________

___________________________________________________________________________________
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CHCETE POZNAT POHLED 
Z KOŇSKÉHO HŘBETU? Neumíte
jezdit? Nevadí, koníka Vám povedeme
Drahaňskou přírodou. 1 hodina/300
Kč. Tel.: 607 75 71 32.

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

HLÍDÁNÍ DĚTÍ NA PRAZE 8
v domácnosti. Celodenní hlídání,
vyzvedávání z MŠ, ZŠ i SO a NE,
výuka AJ, úroveň, praxe. Příznivé
ceny. Tel.: 723 24 37 78.   

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.

LEKTORA AJ S PRAXÍ i na
částečný úvazek, hledá jazyková škola.
Výuka v malých skupinách, dobré pra−
covní podmínky. Tel.: 775 37 82 59.

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

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

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

STAVEBNÍ PARCELY BÁŠŤ U LÍ−
BEZNIC − 730 m2, kanalizace, elektři−
na, plyn na hranici, cena 1 050
Kč/m2. Tel.: 602 31 22 12, 602 21
50 14.

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

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

VÝTVARNÉ KURSY V JIŽNÍCH
ČECHÁCH, víkendové i týdenní,

keramika, olej, akvarel atd. Více na
www.atelierprostor.cz nebo na tel.:
736 67 53 17, 385 72 50 50.

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

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE
HLEDÁME BYT 2+1, zařízený, po
rekonstrukci, maximální cena 15 000
Kč včetně poplatků. Kontakt: 777 85
55 02.

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

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

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

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

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

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soudní
žalobě, neoprávněně obsazený, 
s nežádoucím nájemníkem, či s ja−
koukoli právní vadou. Veškeré forma−
lity zajistím, zaplatím stěhování i pří−
padné dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod. 
a dát čas na vystěhování. Seriozní jed−
nání, platba v hotovosti. Tel: 222 71
20 15 nebo 603 42 00 13.

SPĚCHÁ! HLEDÁM VĚTŠÍ BYT
V TÉTO LOKALITĚ! Stav nerozho−
duje, může být i před rekonstrukcí.
Nabídky prosím na tel.: 731 618 312.

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

PŮJČKY A ÚVĚRY s vysokou prů−
chodností − rychlé vyřízení, pro
zaměstnance, podnikatele, všechny
důchodce i cizince. Bankovní i ne−
bankovní. Tel.: 604 83 00 20.

POSILOVNA − MUŽI, SOLÁ−
RIUM, FITNESS JEN PRO ŽENY,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRONAJMU GARÁŽ LÁDVÍ OD
SRPNA. Tel.: 732 97 44 13.

GARÁŽOVÉ STÁNÍ BYDLENÍ
MAZANKA, rohové nadstandardní,
dlouhodobě pronajmu. Tel.: 606 12
68 23.    

Placená řádková inzerce

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

www.divadlopodpalmovkou.cz

ZÁŘÍ 2006

VELKÁ SCÉNA

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

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

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

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

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

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

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

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

20. 9. ST 19.00 hod.

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.
A. Procházka.

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

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

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

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

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

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

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

MALÁ SCÉNA

11. 9. PO 19.30 hod.

Skvrny na slunci.
L. Lahola.

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

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

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

„Ostře sledované vlaky“ v Divadle Pod Palmovkou
Jméno Bohumila Hrabala je neodmyslitelně spojeno s Libní, ale i s Divadlem Pod Palmovkou,

kde slavný spisovatel pracoval určitou dobu jako kulisák. Není proto divu, že dramaturgie

libeňské scény sáhla po divadelní adaptaci jeho nejznámější novely Ostře sledované vlaky,

kterou proslavil Oscarem oceněný film Jiřího Menzela.

Na scéně Divadla Pod Palmovkou se Ostře sledované vlaky neobjevují poprvé. Téměř před čtvrt sto−

letím (v roce 1982) Hrabalův baladický příběh inscenoval režisér Pavel Háša. Tehdejší inscenace 

slavila velký úspěch a dočkala se více 

než stovky repríz. „Současný výběr tohoto

titulu do repertoáru má, kromě víry v sílu 

a přesvědčivost Hrabalova příběhu a jeho

nezaměnitelnou poetiku, i původ v dramatur−

gické linii uvádějící na jeviště adaptace fil−

mových scénářů,“ vysvětlil ředitel divadla

Petr Kracik. Divadlo Pod Palmovkou uvedlo

například Nebezpečné vztahy nebo Výstřely

na Broadwayi.

Původní Hrabalova novela z roku 1965

vznikla spojením dvou autorových starších

textů, existenciální povídky Legenda 

o Kainovi (1949) a povídky Fádní stanice

(1953). Dramatizace Václava Nývlta, autora

scénáře ke stejnojmennému filmu, dobře postihuje hrabalovskou zkratku i ironii, kouzlo banality 

i velikost lidské činorodosti a také neokázalou schopnost velkého činu.

Příběh mladého eléva Miloše Hrmy, který nastupuje k zaškolení na výpravčího malé železniční sta−

nice, začíná jeho trápením s milostným problémem a vlastním dospíváním vůbec. Co se dospělému

může zdát banální až směšné, je pro mladíka naprosto fatální. Ironií osudu se pak, ve chvíli, kdy se

doslova i obrazně stává dospělým mužem, jeho život uzavírá.

Prostředí železniční stanice si Hrabal nevybral náhodou. Vycházel ze svých vlastních zážitků, kdy za

války po násilném uzavření vysokých škol pracoval nejprve jako pomocná síla, posléze telegrafista 

a nakonec jako výpravčí v Dobrovici.

Spisovateli byla v roce 2004 odhalena

na zdejším nádraží pamětní deska.

Novou inscenaci v Divadle Pod

Palmovkou nastudoval hostující re−

žisér Milan Schejbal. V úloze eléva

Miloše Hrmy se představí Ondřej

Kavan, jako výpravčího Hubičku divá−

ci uvidí Oldřicha Víznera, pana před−

nostu a jeho choť hrají René Přibil 

a Jaroslava Obermaierová, Zdeničku

představuje Lucie Pernetová a konduk−

térku Mášu Barbora Valentová. 

V ostatních rolích krásných hra−

balovských postaviček se představí řada dalších členů hereckého souboru Divadla Pod Palmovkou.

První premiéra proběhla 15. června, na druhou si musíme počkat až po divadelních prázdninách (27.

září), kdy se diváci mohou těšit i na další reprízy. −roa−

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

Významné jubileum oslavili:

KVĚTEN
Jana Kulhavá

ČERVENEC

Hermína a Ferdinand Štorkových
oslavili 13. července 2006
60 let společného života.

Ladislav a Jana Kulhavých
oslavili 40 let společného života.

Významné jubileum slaví:

SRPEN
Marie a Lubomír Tomkovi
slaví 4. srpna 2006
50 let společného života.

Nově narozené děti:

KVĚTEN 
Barbora Vomáčková
Tereza Líbalová

ČERVEN 
Andrea Hájková
Eliška Sadílková
Daniel Berka
Renata Šubrtová
Eliška Baráková

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

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

Tel.: 286 88 36 76

BURZA SENIORŮ 
SRPEN 2006

Čtvrtek 10. 8.
Společná vycházka do Stromovky.
Sraz ve 13.00 hod. na zastávce BUS 175 −
Šimůnkova. Nenáročnou trasu pro Vás
připravili senioři v rámci projektu Senioři
seniorům.

Letní hry „Petangue“ pokračují.
Každé pondělí od 13.00 hod. na zahradě G−
centra (jen v případě příznivého počasí).

POJEĎTE S NÁMI!
NÁMĚŚŤ NA HANÉ − OLOMOUC

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

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

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

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

CENA ZÁJEZDU: 400 Kč − 2x ubytování, sní−
daně, obědy, večeře si hradí každý účastník
individuálně. Doprava je zajištěna pravidelný−
mi vlaky ČD. Pojištění je třeba, aby si každý
účastník zajistil individuálně. Zálohu ve výši
400 Kč se závaznou přihláškou přijímá Jiří
Šlechta do 31. srpna 2006. Vedoucí a průvod−
ce zájezdu: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67. 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
SRPEN 2006

6. srpen 2006
Zámek Loučeň a knížata Fürstenberkové.
Sraz v 11.20 hod. u pokladny žel. stanice
Praha − Masarykovo nádraží.

13. srpen 2006
Zámek Stráž nad Nežárkou 
a Ema Destinnová.
Sraz v 7.30 hod. na nástupišti stanice metra
trasy C − Florenc.

19. srpen 2006
Hrad Okoř a hrabata Martinicové.
Sraz v 6.30 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A − Dejvická.

26. srpen 2006
Zámek Zásmuky 
a hraběnka Diana Šternberková.
Sraz v 9.30 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A − Depo Hostivař.



Rekonstrukce Karlínského divadla pokračuje
Na konci září se umělecký soubor vrátí do zrekonstruované budovy Hudebního divadla v Karlíně.

Slavnostní zahájení obstará premiéra světového muzikálu Mela Brookse Producenti. Veřejné 

a v předprodejích nabízené předpremiéry začnou 17. října 2006.                                               −tr−
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PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

Kulturní středisko MČ Praha 8

U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň

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

e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz

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

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

nnaabbíízzíí  
prostory k pořádání vzdělávacích

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

prezentací apod.
Veškeré informace:

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

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

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

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

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

SRPEN 2006

Hudební divadlo Karlín
Říjen 2006

17. 10. ÚT 19.00 hod.
Producenti

18. 10. ST 19.00 hod.
Producenti

19. 10. ČT 19.00 hod.
Producenti

20. 10. PÁ 19.00 hod.
Producenti

21. 10. SO 15.00 hod.
Producenti

21. 10. SO 19.00 hod.
Producenti

25. 10. ST 19.00 hod.
Producenti

26. 10. ČT 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA

27. 10. PÁ 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA

28. 10. SO 19.00 hod.
Producenti
PREMIÉRA

Úřad Městské části Praha 8
oddělení kultury, Odboru školství

a 
Historický ústav Akademie věd ČR Praha

Vás zvou na výstavu

KKRRAAJJIINNAA  JJAAKKOO  DDOOMMOOVV
Praha − Libeň − ves, město, městská část

20. 9. − 30. 11. 2006
Staré mapy, plány, rekonstrukční mapy 

a vyobrazení z Historického atlasu měst České
republiky, svazek č. 14 Praha − Libeň.

Vernisáž 19. 9. od 17.00 hodin.
Vystoupí Komorní orchestr Akademie Praha

s dirigentem Pavlem Hryzákem.
Výstava se koná v 1. patře Libeňského zámku.

Otevřeno: PO a ST 8.00 − 18.00 hodin, 
ÚT a ČT 8.00 − 15.30 hod., PÁ 8.00 − 15.00 hod.

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

pořádá koncert

v rámci Cyklu 
zámeckých koncertů

Petr Nouzovský − violoncello
Matej Arendárik − klavír

úterý 12. září 2006 od 19.00 hodin.

Zazní skladby Leoše Janáčka, Johanesa
Brahmse a Bohuslava Martinů.

Libeňský zámek, Obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň.

Rezervace míst na tel.: 283 09 04 22.

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

Kalendář akcí
SRPEN − ZÁŘÍ 2006

17. 8.
Osmé z cyklu provázení.
Balkónové rostliny.

12. 8. − 13. 8.
První obnovené Trojské posvícení.

19. 8. − 20. 8.
Slunečnicový víkend.

26. 8. − 27. 8.
Seznamte se s vinicí sv. Kláry.

2. 9. −  3. 9. 
Medové dny.  

5. 9. 
Podzimní aranžování. 

5. 9. − 10. 9. 
Výstava masožravek. 

7. 9.
Deváté z cyklu provázení.
Letničky. 

7. 9. −  24. 9. 
Výstava dýní.

9. 9. − 17. 9. 
Výstava bonsají. 

9. 9. − 10. 9. 
Víkend světových vín.

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

14. 9. 
Jedenácté z cyklu provázení.
Trvalky.  

16. 9. − 17. 9.
Vinobraní v BZ. 

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

www.irislingua.cz
kurzy AJ pro děti od 4 let, pro mládež FJ, RJ, NJ, IJ, ŠJ

max. 6 posluchačů, 1 x týdně 90 minut

Bohnice: Poznaňská 462 Ďáblice: Střelničná 47                    
budova mateřské školy u Ládví, vedle čínské restaurace
bus − Odra: 177, 200, 202 bus − Štěpničná: 103, 145, 156, 177
Po − Čt: 13.00 − 19.00 Út a Čt: 15.00 − 19.00 
tel: 283 853 921, 603 378 259 tel: 234 695 214, 603 378 259

ZZÁÁPPIISS  44..99..  −−  1144..99..
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angličtina
italština
španělština
ruština
čínština

francouzština
němčina
portugalština
japonština
indonéština
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CELÉ PRÁZDNINY 
BALKÁNSKÁ KUCHYNĚ 

V HOTELU TROJA

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

„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““
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Dále nabízíme kompletní vybavení
nábytkem Vašeho bytu, domu,
kanceláře, restauračního, hotelového

i prodejního prostoru (ku−
chyně, jídelny, sedací soupravy, bytový ná−
bytek, kanc.nábytek, zakázková výroba)

Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz

Tel/fax: 283 931 807, 603 228 092
www.skrinevlach.cz, vlachpavel@volny.cz

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny
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Zaměření a konzultace nezávazné a ZDARMA. Doprava ZDARMA. 

VZORKOVNA: Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice •
Po−Ne po tel. dohodě (5 min. od nákupního centra
Globus Čakovice)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
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