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Zpravodajství

Zvýšené nájemné jde na opravy domů
Prostředky získané ze zvýšeného nájemného budou beze zbytku využity na opravy obecních domů.
V tomto smyslu přijaly Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 8 rozpočtové opatření, kterým se částka téměř
30 milionů z navýšeného nájemného převádí právě na rekonstrukce a údržbu bytových domů. Ke zvýšení
nájemného v obecních domech došlo v červenci.
bytů v domech, které zůstanou ve

každý krok vedoucí k deregula-

vlastnictví obce nebo do rekon-

ci nájemného je nutný, nicméně

a repase či výměny oken. To se

strukcí v objektech škol. Radnice

také víme, že se jedná o sociálně

týká především domu Peckova 11,

tak chce dospět do stavu, kdy

citlivou otázku. Zvlášť bedlivě sle-

kde bude zároveň opravena stře-

bude mít své volné byty v dobrém

dujeme situaci seniorů. Chceme

cha, dále domů Křižíkova 3 a 7,

stavu, aby je poté mohla obsadit

vycházet

Na Korábě 4, Palmovka 3 či domu

na základě výběrových řízení, kte-

kteří obývají byty velké a měli by

Sokolovská 147. Nová získají rov-

rá by měla přinést další prostřed-

problémy s placením nájmu,” sdě-

něž domy Cafourkova 520 - 526,

ky pro rozvoj naší městské části,”

lil Gros. Radnice se jim na základě

řekl Gros.

jejich žádosti pokusí poskytnout

Burešova

1151,

Čimická

767

– 769, dále budou v šesti domech
v Katovické ulici vyměněny výtahy, v domech Petra Slezáka 15
a Pobřežní 28 proběhnou celkové

Foto: M. Mařatka

Z větších akcí tak budou provedeny například opravy fasád

rekonstrukce vodoinstalace. „Je

vstříc

těm

seniorům,

Nájemné se od července zvý-

náhradní menší byt. Nikdo tedy

šilo na 60,18 koruny/m2 v by-

není ke stěhování nucen, vždy

tech bývalé I. kategorie, nejnižší

se jedná jen na základě žádosti

nájem

obyvatelé

občana, kterou projednává bytová

bytů IV. kategorie – 38,15 koru-

komise, což by mělo být zdůrazněno. Počet volných menších bytů

budou

platit

tedy jasné, že peníze jsou vyna-

o nejvhodnější nabídku na uza-

ny/m2.

kládány účelně,“ prohlásil předse-

vření nájemní smlouvy k bytu.

I. kategorie o rozloze 60 m2 se

da bytové komise Ondřej Gros.

„Tyto prostředky, zatím zhruba 50

tedy platí nájemné bez služeb

S další pomocí je zde na řadě

K výraznějším opravám přispí-

milionů korun, byly již komplet-

spojených s jeho užíváním ve

stát a jeho sociální podpora ve for-

vají i příjmy z výběrových řízení

ně investovány do oprav volných

výši 3611 korun. „Chápeme, že

mě příspěvku na bydlení.

V

průměrném

bytě

však není neomezený.

-tk-

Využijte příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení je dávka, kterou stát přispívá na
náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými
příjmy. Tato dávka státní sociální podpory je závislá
na výši příjmů rodiny či jednotlivce. Výpočet příspěvku vychází z příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Pro výpočet není důležité, zda náklady vznikají v souvislosti s bytem obecním, družstevním či soukromém
nebo s vlastním domem. Naopak důležitý je trvalý
pobyt v tomto bytě či domě – tedy nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu přihlášený
v bytě k trvalému pobytu.

vlastníků jsou to obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb

Příspěvek v případě trvalého bydliště v Praze náleží, jestliže 35 procent

Praha 8, U Meteoru 8, Praha 8. Úřední hodiny: pondělí a středa

příjmů rodiny či jednotlivce nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a záro-

8.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00. Formuláře k dávkám lze po celý týden

veň těchto 35 procent příjmů je nižších než příslušné normativní náklady

vyzvednout i v informačním centru úřadu, které se nachází v přízemí

energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené
velikosti bytů pro daný počet osob, které v nich trvale bydlí.
Normativní náklady pro nájemní byty
v Praze od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Normativní náklady pro družstevní byty
a byty vlastníků v Praze od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2008

Počet osob v rodině

Počet osob v rodině

Výše v Kč

Výše v Kč

1

4 182

1

2 653

2

6 091

2

4 055

8 401

3

5 763

4 a více

7 385

3
4 a více

10 549

Příspěvek na bydlení vyřizuje Odbor státní sociální podpory ÚMČ

stanovené zákonem. Pokud nárok na výplatu příspěvku splňuje více osob

„bílého domu”. K vyplněnému formuláři je třeba doložit doklady, o kte-

hlášených ve stejném bytě či domě, příspěvek je vyplacen pouze jednou,

rých se dočtete v odstavci „k žádosti prosím doložte”.

-tk-

a to osobě určené dohodou.
Výše měsíčního příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a v Praze koeficientu 0,35.
Zákonem určené normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako
průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti a stanovují se vždy na období jednoho roku. V nájemních bytech
jsou to částky nájemného (a náklady za plnění poskytované s užíváním
bytu, nejsou-li již zahrnuty do nájemného), pro družstevní byty a byty

Odkazy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
www.mpsv.cz – stránky Ministerstva sociálních věcí ČR
http://portal.mpsv.cz – integrovaný portál MPSV (problematika dávek v odkazu
„sociální tematika” na hlavní stránce portálu),
příspěvek si můžete sami vypočítat na kalkulačkách, které vám internet nabídne
po zadání hesla „příspěvek na bydlení” v internetovém vyhledávači (výsledek
nutno brát jako orientační, vhodná je návštěva odboru).
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Zpravodajství

Pomník Operaci Anthropoid má vítěze

Krátce

Rada osmé městské části 16. července 2008 stvrdila výběr soutěžní
poroty o nejvhodnější návrh podaný v soutěži o návrh pomníku Operaci Anthropoid. Stal se jím návrh Davida Moješčíka, Michala Šmerala,
Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise.

Sjednocené plochy zeleně
umožní rozvoj cyklistiky
Rada osmé městské části ustavila novou
komisi, která se zaměří na dvě oblasti – cyk-

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu

listické stezky na území Prahy 8 a sjedno-

pomníku Operaci Anthropoid na místě atentátu,

cování vlastnických vztahů k veřejné zeleni.

včetně stavebních úprav bezprostředního okolí

„Po celé Praze 8 je spousta větších, menších

pomníku. Finanční limit na realizaci pomníku byl

i miniaturních pozemků s veřejnou zele-

pět milionů korun, které bude garantovat Měst-

ní a nejrůznějšími vlastníky. To znamená

ská část Praha 8. V souladu se soutěžními pod-

i s různou úrovní péče či různými záměry.

mínkami je budoucí pomník nejen připomínkou

Naším cílem je pozemky pokud možno sjed-

jedné z nejúspěšnějších akcí čsl. odboje v letech

notit pod jednoho vlastníka, v některých pří-

II. světové války, ale i symbolickým holdem

padech přímo pod městskou část, a zajistit

vojenským ctnostem, vyjádřeným v čs. vojen-

jim péči, kterou si veřejná zeleň zaslouží,”

ské tradici, jako je věrnost přísaze, statečnosti

prohlásil starosta Prahy 8 Josef Nosek.

a vůli bránit svůj stát i za cenu vlastního života.

Vlastnicky sjednocené plochy umožní nejen

V rámci zákonem daných možností byly poro-

lepší správu veřejných míst, ale také rozvoj

tou na autory vzneseny dodatečné dotazy týkají-

cyklodopravy v Praze 8. Hlavním problémem

cí se podoby postav, výšky a materiálu podstav-

při budování stezek je totiž právě rozdrobe-

ce. „Momentálně probíhá diskuze nad možností

né vlastnictví pozemků.

snížit výšku podstavce, obléci postavy do uni-

Předsedou komise bude Petr Vilgus ze

forem britské armády a z jedné učinit civilistu

Strany zelených.

a dále diskuze nad způsobem umístění nápisů.

-hš-

Radnice podporuje rozvoj
Akademie věd

Podobu pomníku je třeba jemně vyladit jak po
estetické a historické stránce, tak i po stránce
bezpečnostní,” uvedla místostarostka Vladimíra

Osmá městská část souhlasí s projekto-

Ludková. Základní myšlenku, symbol ve formě

anonymní návrhy, a to pouze ty, které splnily

vou dokumentací pro územní řízení dostavby

trojúhelníkového tvaru klínu české, respektive

soutěžní podmínky. To, kdo soutěžní podmínky

Ústavu termomechaniky v areálu Akademie

československé vlajky, si podstavec ponechá.

splnil a kdo ne, posoudila nezávislá advokátní

věd ČR na Mazance. Podle záměru by v ulici

Postavy, které stojí na jeho hraně v sebevražed-

kancelář,” doplnila místostarostka. K hodnocení

U Slovanky měla být postavena novostavba,

ném postoji, což odpovídá vykonanému činu,

se porota sešla ve složení plk. Mgr. Aleš Knížek,

která bude zahrnovat laboratorní a provoz-

měly původně představovat parašutisty. „Po

Vojenský historický ústav Praha, PhDr. Stanislav

ní část, dále pracovny a přednáškový sál.

dohodě s autory budou postavy znázorňovat čes-

Kokoška, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, doc.

Objekt bude doplňovat provoz stávajícího

koslovenské vojáky v uniformách britské armá-

Dr. Josef Hendrich, Český svaz bojovníků za svo-

Ústavu termomechaniky.

dy v nichž byl prodělán výcvik a civilistu, neboť

bodu, plk. v. v. Alexander Beer, Československá

úspěch operace záležel i na zapojení civilního

obec legionářská, Jaroslav Čvančara, novinář

obyvatelstva,” doplnila místostarostka. Postavy

a badatel, ThDr. Jaroslav Šuvarský, Národní

stojí na zrezivělém podstavci - státním symbolu,

památník hrdinů heydrichiády, PhDr. Ivo Želez-

který se snaží bránit. Jejich tváře nemají detai-

ný, Magistrát hl. m. Prahy, Mgr. Vladimíra Lud-

ly, aby se poukázalo na tendenci zapomínat na

ková, Městská část Praha 8, PhDr. Michal Lukeš,

na ochranu nájemníků

hrdiny. Samotnou operaci Anthropoid (člověk)

Ph.D., Národní muzeum, a Mgr. Marek Pokorný,

Praha 8

pak připomíná postoj postav, který vychází ze

Moravská galerie v Brně. „Rozhodování bylo

známé kresby člověka Leonarda da Vinciho.

velmi náročné, neboť porota vybírala z dvacítky

Rada osmé městské části zároveň rozhodla

návrhů. Zvážit bylo potřeba jak zpracování, a to

o umístění soutěžních návrhů na II. a III. místě.

včetně odolnosti proti vandalismu, tak samotný

Druhé místo a finanční odměnu ve výši 100 tisíc

ideologický záměr - i s historickými a faktický-

korun získal návrh ak. sochaře Františka Häc-

mi vazbami. Po šestihodinovém jednání porota

kela, třetí místo a finanční odměnu ve výši 50

vybrala návrhy, které tyto požadavky nejlépe

tisíc korun návrh ak. sochaře Michala Gabriela

splňovaly,” sdělila místostarostka.

a Causa, spol. s r. o.

Na

místě

budoucího

pomníku

byl

již

Zcela anonymní návrhy hodnotila odborná

27. května 2008 umístěn základní kámen s tex-

soutěžní porota, kterou 21. května 2008 jme-

tem „Základní kámen pomníku Operaci Anthro-

novala Rada MČ Praha 8. „Porota hodnotila

poid 27. květen 1942”.

-hš-

-hš-

Bezplatná bytová
právní poradna Sdružení

Kdy? 16. 9. a 21. 10.
od 17.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice
Metra B Palmovka
V případě zájmu
se prosím, objednejte na tel.:
222 50 26 55 nebo 721 02 98 92

Osmička
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Zpravodajství

Nevzhledné stánky mizí z Prahy 8
Ze dvou lokalit osmé městské části v minulých dnech zmizely stánky, které veřejná místa příliš nezvelebovaly.
Jedná se o dva kiosky u tramvajové křižovatky na Palmovce a tržnici v Klapkově ulici poblíž stanice Ke Stírce.
Dva stánky na Palmovce, u kterých se velmi
často scházely nevábné skupinky občanů, tam
stály na základě povolení stavebního úřadu
Prahy 8. Ten jim další působení nepovolil právě
i z důvodu vysoké koncentrace lidí bez domova, kteří tam konzumovali alkoholické nápoje a
znečišťovali veřejné prostranství. „Budeme se
snažit, aby podobných stánků stále ubývalo,”
prohlásil radní Prahy 8 Tomáš Mrázek.
Tržnice v Klapkově ulici skončila díky účinnosti nového tržního řádu. „Dodrželi jsme své
slovo a tato tržnice v polovině července ukončila svůj provoz. Tento krok považujeme za
Foto: M. Mařatka

příspěvek ke zlepšení vzhledu naší městské
části. Určitě tím neutrpěla nabídka služeb pro
naše občany, protože kamenných prodejen
s obdobným sortimentem je na území Prahy
8 dostatek,” řekl Mrázek. Stánky nabízely ve
větší míře zboží, které není pro uliční prodej
-tk-

Bývalá tržnice v Klapkově ulici narušovala vzhled Prahy 8

Foto: M. Mařatka

vhodné, například textil.

POVODŇOVÁ KONTROLA
Dvoudenní provozní zkouška protipovodňového uzávěru Libeňských
přístavů včetně čerpací stanice a náhradních elektrických zdrojů prokázala funkčnost všech systémů. „Zkouška čerpadel probíhala přesně
tak, jak by se postupovalo při uvádění systému do provozu v povodňové situaci,” konstatoval specialista protipovodňové ochrany Magistrátu
hl. m. Prahy Jiří Hovorka.

-tk-
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

srpen – PROSINEC 2008

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova – Malého
26. 8., 30. 9., 18. 11., 30. 12.

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

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

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

Šimůnkova
10. 9., 15. 10., 19. 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nekvasilova (parkoviště za TJ.)
19. 8., 23. 9., 11. 11., 16. 12.

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

Pekařova – Jestřebická
9. 9., 14. 10., 2. 12.

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

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

Valčíkova – Na Truhlářce
12. 8., 16. 9., 21. 10., 4. 11., 9. 12.

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

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

Velká Skála – K Haltýři
19. 8., 23. 9., 11. 11., 16. 12.

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

Uzavřená
10. 9., 15. 10., 19. 11.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecká – Ďáblická)
27. 8., 1. 10., 29. 10., 26. 11.

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

Trojská – Nad Trojou
11. 9., 16. 10., 20. 11.
Na Dlážděnce – U Sloupu
(parkoviště)
14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.
Písečná – K Sadu
21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.
Na Přesypu – Pod Přesypem
28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.
Třeboradická
4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.
Havlínova – Pohnertova
11. 9., 16. 10., 20. 11.
Libišská (parkoviště)
14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.

Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
3. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12.
V Zahradách - Na Sypkém
13. 8., 10. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12.
Braunerova – Konšelská
20. 8., 17. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.
V Zámcích
24. 9.
Nad Rokoskou (u školy)
3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.
Nad Popelářkou
13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12.
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
20. 8., 17. 9., 15. 10., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na Rohanském ostrově bude
stavět společnost Sekyra Group
Na vzhledu nového městského centra, které za 15 miliard korun na
pražském Rohanském ostrově vybuduje developer Sekyra Group, by se
mohli podepsat renomovaní architekti jako Eva Jiřičná nebo Renzo Piano.
Uvedl to šéf a majitel developerské společnosti Sekyra Group Luděk Sekyra, který soutěž na atraktivní pozemek vyhrál.
Společnost Sekyra Group na Rohanském ostrově plánuje postavit zhruba
1200 až 1300 bytů a několik komerčních budov. Byty by ale měly hrát prim
- mají tvořit 55 až 60 procent projektu. Součástí areálu budou oddechové
zóny a hodně zeleně v blízkosti pravého břehu Vltavy.
Sekyra odhaduje, že v době dokončování
celého projektu v roce 2018 se cena jednoho

ském ostrově stát 480 tisíc eur a průměrný plat

vytvořena přírodní rezervace, která bude pří-

Pražana dosáhne 3500 eur měsíčně.

stupná široké veřejnosti.

čtverečního metru bytu může pohybovat mezi

„Investoři ze Západu vidí, že ve střední

Nově se propojí Karlín s Libní a nábřeží těchto

140 až 150 tisíci korunami. Běžný třípokojový

a východní Evropě je vyšší hospodářský růst

dvou čtvrtí bude s Rohanským ostrovem spojo-

byt o velikosti 65 čtverečních metrů by tak na

a potenciál většího růstu jejich investice. Ceny

vat několik mostů. I na jejich podobě se mají

Rohanském ostrově v centru Prahy stál 9,7 mili-

kvalitních bytů jsou u nás stále nižší než v cen-

podílet renomovaní čeští a zahraniční architekti.

onu korun. Cena vypadá jako vysoká, ovšem za

trech západních metropolí. Myslím, že půjde

„Už při zpracování studie jsme spolupracovali

deset let se podle odhadu analytiků průměrná

o atraktivní investici i pro zahraniční klientelu,”

s architekty z dublinské a dánské architekto-

mzda v Praze, která ke konci 1. čtvrtletí letoš-

říká Sekyra.

nické kanceláře, které mají mezinárodní zku-

ního roku činila 28 tisíc korun měsíčně, zvýší

V novém městském centru mají být obyt-

nejméně jeden a půlkrát. Za deset let by tedy

né domy, obchody, služby, kanceláře, nábřeží,

vodních ploch a bydlení

měl každý Pražan brát průměrně 70 tisíc korun

park i plovárna. Ta má být využívaná celoročně,

která se považuje za nejkvalitnější město na

za měsíc, samozřejmě v přepočtu na eura, kte-

v zimě by se na ní mělo bruslit.

světě k bydlení,” naznačuje směr svých záměrů

rá v té době už budou oficiální českou měnou.

Na menším ze dvou ostrovů, které na Vltavě

V přepočtu tak bude průměrný byt na Rohan-

vzniknou obnovením původních kanálů, má být

šenosti. Inspirativní řešení těsného sousedství
je hlavně v Kodani,

Sekyra.
Podle současných představ by na Rohanském
ostrově měl být omezený dopravní provoz, jeho
součástí jsou pěší zóny a rozsáhlá podzemní
parkoviště. Noví obyvatelé budou mít na dosah
i hromadnou městskou dopravu. V dosahu
několika set metrů je stanice metra a zastávky
tramvaje.
Se stavbou však Sekyra Group nezačne
hned. Vedle vlastního stavebního a územního
řízení bude developer zpracovávat ještě realizační studii projektu.
„Myslím, že za 18 měsíců až dva roky, pokud
nedojde k významnějšímu odvolání, bychom
mohli začít stavět,” uvedl Leoš Andrle, výkonný ředitel pro development společnosti Sekyra
Group.
Před povodněmi, které toto území v 2002
velmi zasáhly, bude podle něj Rohanský ostrov
ochráněný. „Město už vytváří protipovodňovou
bariéru,” řekl Anderle.
Konsorcium Rohan, které patří společnosti Sekyra Goup, získalo pozemky za bezmála
1,7 miliardy korun. V soutěži zvítězilo nad společností Development Pobřežní, která nabízela
1,59 miliardy, a Avenzo Vice s cenou 1,47 mili-

Na Rohanském ostrově vzniknou obytné domy, obchody, park i plovárna

ardy korun.

-vk-
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Zelené centrum města poslouží
všem lidem, říká šéf firmy
Společnost Sekyra Group Real Estate se z developmentu jednotlivých budov propracovala k budování celých městských čtvrtí v Praze. Šéf a majoritní
vlastník společnosti Luděk Sekyra jmenuje dostavbu Vítězného náměstí v Dejvicích, novou čtvrť místo
části Nákladového nádraží na Žižkově, v areálu Smíchovského nádraží i na Opatově. A nově také Rohanský ostrov.

Jak

bude

Rohanský

ostrov

– poslední větší volná plocha

návrhy architektů. Mělo by to být

atraktivní a myslím si, že v Čes-

něco, co by bylo určitou dominan-

ku není moc srovnatelných budov

tou.

tohoto typu.

prostorách s frekvencí deseti až

Na kolika projektech pracuje-

A který projekt Vás nejvíce

patnácti tisíc lidí.

te, v jaké hodnotě?

zklamal?

V současné době stavíme nebo

v centru české metropole –

Máme více jak šedesát projek-

podle Vašich záměrů vypadat?

Budete na Rohanském ostrově

připravujeme

šedesát

tů v realizaci. Někdy jsme šli do

zhruba

Výjimečnost Rohanského ostro-

stavět jen byty a kanceláře,

projektů v Česku, na Slovensku

projektů, které byly příliš malé,

va je daná tím, že je v těsném

nebo také něco architektonic-

a v Rusku. Celková hodnota se

pětadvacet, třicet bytů v Praze.

sousedství

centra

ky výrazného, co by se mohlo

pohybuje kolem čtyř miliard eur,

To nás stálo mnoho energie,

města. My tam chceme vybudo-

historického

stát symbolem nové městské

tedy necelých sto miliard korun.

kterou jsme mohli koncentro-

vat zelené centrum Prahy. Chce-

čtvrti?

vat spíše na velké projekty. To

me, aby tam vyrostly parky i kou-

Ambici postavit něco výrazné-

Který váš projekt se vám nej-

paliště pěšky dostupná z centra

je i naše strategie, nemít řadu

ho určitě máme. Chtěli bychom,

města. Nebudou sloužit jen oby-

aby na Rohanském ostrově vznikl

více líbí?

malých projektů, ale koncent-

vatelům více než třinácti set bytů,

jeden projekt, který bude jakým-

budovy

Architektonicky

příprava je sice delší, ale když

které tam vyrostou, ale všem

si symbolem, ikonou. Jak bude

i z hlediska pracovního prostředí,

se rozvinou, stanou se klíčovými

lidem. Denně počítáme v těchto

vypadat, to si musíme počkat na

které jsme tam vytvořili, je velice

lokalitami rozvoje města.

Je to třeba projekt centrální
Nestlé.

rovat se na velká území. Jejich

-vk-

Osmička



srpen 2008

měsíčník Městské části Praha 8

Bezpečnost

Zápisník policisty

Můj mobil je lepší!
A pak ji napadl

odcizil volant, dva airbagy a část
středového panelu palubní desky.

Hlídka policie v ulici Na Žertvách
24.

července

zajistila

30letého

Svým jednání způsobil škodu ve
výši sto tisíc korun.

muže vietnamské národnosti, kte-

Při loupeži nastříkali
do očí sprej

vozidla Volvo S80, přičemž orien-

rý fyzicky napadl 35letou ženu též

tační dechovou zkouškou byla zjiš-

vietnamské národnosti a způsobil jí

Vodku s limonádou platit
nechtěla

těna hodnota 0,64 promile alkoholu

zranění v obličejové části. K fyzic-

Nakupovat bez placení se roz-

vyšetřování

v dechu. Druhý řidič, který byl kon-

kému útoku muže vyprovokovala

hodla 30letá žena v prodejně Billa

v druhé polovině července zadrželi

trolován v ulici Kundratka při řízení

pouhá hádka o to, který z mobil-

v ulici Na Hrázi, kde si do své tašky

32letého muže s 24letou spolupa-

osobního motorového vozidla Seat

ních telefonů je lepší. Za svůj čin

vložila láhev vodky a láhev limoná-

chatelkou, kteří provedli loupež-

Ibiza, při orientační dechové zkouš-

se bude zodpovídat u přestupkové

dy a prošla pokladnami bez zapla-

né přepadení ve zlatnictví v ulici

ce nadýchal hodnotu 0,88 promile.

komise Městské části Praha 8.

cení. Následně byla zadržena bez-

Sokolovská. Požádali prodavačku

Všechna jednání byla oznámena na

o předvedení zboží umístěného ve

Odbor dopravně správních agend

vitríně, přičemž když prodavačka

Magistrátu hl. m. Prahy k projedná-

odemkla vitrínu, nastříkali jí spre-

ní přestupku, přičemž za uvedená

Zřejmě prodejnu náhradních dílů

jem do obličeje neznámou látku

jednání hrozí pokuta až do výše 50

se snaží otevřít neznámý pachatel,

a následně se zmocnili zlatých prs-

tisíc korun a zákaz řízení motoro-

který na začátku července v ulici

tenů a zlatých řetízků a z místa činu

vých vozidel až na dva roky.

U Sluncové vypáčil zámek levých

Neznámý pachatel v ulici Hey-

Pracovníci 2. oddělení služby
kriminální

policie

a

pečnostní službou a předána policii

Vnitřek auta totálně
vyraboval

k dalšímu řízení. Zboží bylo vráceno do prodeje a ženě byla uložena
bloková pokuta ve výši tisíc korun.

Zloděj si zacvičit nepřišel

utekli. Loupežné přepadení nebylo

U soudu však skončí jednání

předních dveří vozidla Volkswagen

dukova se v prvním červencovém

pro zadrženého muže novinkou,

28letého muže ukrajinské národ-

Passat, barvy červené, a z vozidla

týdnu pokusil vloupat do sportov-

neboť v minulosti si již za loupeže

nosti, který řídil osobní motorové

ního centra tím, že uštípl závoru

„odseděl” osm let. Muž byl vzat

vozidlo BMW 520, přičemž ori-

visacího zámku dveřní mříže vcho-

do vazby. Jeho spolupachatelka je

entační dechovou zkouškou byla

du a dále se pokusil vypáčit vcho-

vyšetřována na svobodě.

zjištěna

hodnota

dové

alkoholu

v

Společná evropská
databáze funguje
V rámci takzvané společné databáze pro Evropu bez hranic, jejímž

dechu

2,53

promile

dveře za touto mříží, při-

podezřelého.

čemž poškodil plastový rám dveří

Po sdělení podezření a provede-

a plastovou zárubeň. Pachatel sice

ní všech úkonů byl případ předán

nic neodcizil, ale svým jednáním

státnímu zástupci k podání návrhu

způsobil majiteli škodu v částce

na potrestání.

nejméně 20 tisíc korun.

-jf-

účelem je mimo jiné i pátrání po
hledaných osobách a po pobytu

Policejní rádce

osob pro potřeby justičních orgánů, byly zadrženy čtyři osoby, po

Dopravní nehody dětí jako chodců nebo cyklistů

kterých dle Schengenského infor-

nepatří ve statistice dopravních nehod k nejvýznam-

- zda je dostatečně zajištěno poučení dětí ze strany

mačního systému pátrají slovenské

nější položce. Přesto se jedná o závažné úrazy, ke

I v případě kladných odpovědí na všechny uve-

justiční orgány. O zadržení osob

kterým dochází zbytečně. Děti jako chodci a cyklisté

dené otázky není bezpečnost dětí v dopravě zaru-

byla informována Národní centrála

také často špatně řeší situace, které silniční zákon

čena. Na výchově dětí jak se chovat v dopravě se

Sirene.

přináší. Svědčí to o tom, že dopravní výchova sice

musí podílet rodiče a nespoléhat na to, že ve škole

školy.

děti učí pravidla, ale mnohdy už ne jejich uplatnění

jsou děti dostatečně informováni. Rodiče by měli

Řidiči stále jezdí opilí,
hrozí jim tvrdé tresty

v reálných situacích. Děti mají svůj svět, vidí, slyší

dbát na to, aby děti při jízdě na kole měly ochranné

a reagují jinak než dospělí. V dopravních situacích se

přilby. Zároveň dětem vštěpovat základní pravidla

Dne 19. června byl v ulici Čupro-

chovají spontánně a většinou neočekávaně. Vhod-

bezpečnosti v dopravě a při příležitostech, kterých

va při řízení osobního motorového

nou formou prevence může být úrazům zabráněno.

jistě není málo, uvádět praktické příklady, např. jak

vozidla Peugeot Partner kontrolován

Základem pro jakékoliv zlepšení situace je však lepší

se zachovat při přechází silnice, když je a když není

46letý muž, u kterého byla prove-

informovanost o problematice dětí v silničním provo-

provoz řízen světelnými signály apod. Z vlastních

dena orientační dechová zkouška,

zu. Rodiče bude samozřejmě zajímat:

zkušeností nabytých z dopravně bezpečnostních

kterou bylo zjištěno 0,54 promile

- zda odpovídá nejvyšší povolená rychlost na

akcí, však apeluji na rodiče, aby zároveň šli dětem

alkoholu v dechu. Další řidiči pod

pozemní komunikaci před školou bezpečnosti dětí,

příkladem. Není nic platné dětem vykládat jak se

vlivem alkoholu byli zjištěni ve

- zda je tato rychlost kontrolována policií,

mají chovat a na co dávat pozor, když sám rodič

dnech 17. a 16. června 2008. Prv-

- zda jsou v blízkosti školy umístěny technické

před dítětem porušuje základní pravidla bezpečnos-

ní z těchto řidičů, 40letý muž, byl
kontrolován v ulici V Holešovičkách
při

řízení

osobního

motorového

prostředky snižující rychlost vozidel,
- zda jsou přechody pro chodce před
a v blízkosti školy umístěny v trase pohybu dětí,

ti silničního provozu.
npor. Zdeněk Pohunek
zástupce vedoucího MOP Libeň
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Strážníci: Lidé vraky neřeší
Odpad z domácností se již většina z nás naučila třídit, víme, kam s plasty
i papírem. Ne tak s vysloužilým automobilem. V pražských ulicích postávají stovky odložených vozidel-vraků a poté je na městské policii, aby na
ně upozornila a nechala z komunikací odstranit.

Bez střechy
nad hlavou
Jeden ze smutných příběhů se odehrál ve dvacátém pražském obvodu.
Ke staršímu muži přistoupil muž ve středním věku poté, co si jej vyhlédl, jak se sám
snaží postarat o svůj rodinný dům a nabídl
mu pomoc své stavební firmy. Starší majitel velkorysou nabídku přijal a společně se
dohodli na několika pravidlech.
Podvodník prováděl různé opravy a úpravy celkem spolehlivě a tím si také získal ještě větší důvěru majitele rodinného domu.
Několikrát se osmělil a požádal starého pána
o finanční půjčku, které bylo vždy vyhověno.
Tu pak včas vrátil nebo na oplátku provedl
bezplatně práce na domě. Po nějakém čase
se seniorovi muž svěřil, že by rád provozoval
jistou podnikatelskou činnost, na niž potřebuje určitý nemalý finanční obnos. Ten si
však on sám nemůže nikde půjčit, neboť již
několik půjček má. S příslibem mnohonásobného vyrovnání přesvědčil majitele rodinného
domku, aby svůj dům dal do zástavy a půjčil
si na něj více než milion korun. Po krátkém
váhání a pod vidinou velkého zisku stařík
nakonec souhlasil.
Vloudilý pomocník obětavě sehnal realitní

„Během uplynulého roku technici Správy služeb

kancelář a společně byly sepsány velmi nevý-

pod-

pražské městské policie zaevidovali přes čtyři

hodné podmínky pro majitele domu.

huštěné pneumatiky, rozbitá okénka, jsou zko-

tisíce aut, z nichž zhruba devět set odstrani-

První splátka byla uhrazena mazaným

rodované či poškozené po havárii.

li. Letos jsme objevili téměř patnáct set vozi-

mužem včas. Dalších plateb se však starý

Vraky mají často podle vrchního komisaře
Městské policie v Praze 8 Josefa Skalky

„Strážníci provedou obhlídku vozidla, při kte-

del a z komunikací jich odstranili přes dvě stě

muž nedočkal. Důvěřivému staříkovi došlo,

ré zjišťují vnější technický stav, a to zejména

osmdesát,” uvedl první náměstek pražského

že začíná přicházet o střechu nad hlavou.

stav karoserie. Dále zjistí, zda není v data-

primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence

Obrátil se proto na MČ ve svém bydlišti

bázi ukradených vozidel a je označeno státní

bezpečnost v metropoli spadá.

o právní pomoc a dále na policii. Jeho dluh se

poznávací značkou, kde by měla být vyznače-

Pokud po uplynutí dvouměsíční lhůty stojí

na lhůta technické prohlídky,” uvedl Skalka.

vrak stále na stejném místě, nechá jej město

Pokud je datum technické prohlídky propadlé,

smluvní firmou odstranit z komunikace a ekolo-

pořídí hlídka fotodokumentaci a zapíše, kde se

gicky zlikvidovat. Náklady, které jsou s odstra-

vůz nachází. Dokument poté putuje na Správu

něním vraku spojeny, může hlavní město vymá-

služeb městské policie hlavního města Prahy.

hat na majiteli vozidla.

Ta prověří, zda opravdu vozidlo splňuje znaky

„Největší počet vraků, v průměru čtyři sta

vraku a vylepí na něj upozornění o dvouměsíční

padesát, strážníci loni odhalili v Nuslích, na

lhůtě na odstranění.

Smíchově a v Praze 12. Letos zaregistrovali ve

„V roce 2007 bylo takto oznámeno našimi
strážníky celkem 136 vozidel. Za první polole-

zmiňovaných lokalitách již sto sedmdesát vozidel,” dodal Blažek.

tí letošního roku to bylo již 111 vozidel, která

Nejméně odložených automobilů se naopak

vykazovala znaky vraku. Bohužel někteří majite-

objevuje v centru města nebo v okrajových

lé si s odstavením svých automobilů moc těžkou

městských částech, jako je například Újezd nad

hlavu nedělají a zanechávají je v ulicích, a to ve

Lesy a Uhříněves. Za loňský i letošní rok jich

všech částech Prahy 8,” poznamenal Skalka.

zde dohromady městská policie nalezla padesát

Podobná situace panuje v celé metropoli.

sedm.

-tk-

již vyšplhal na více než dva milióny korun.
Rady:
- než někoho pustíte do svého domu nebo
bytu, zjistěte si nejprve, zda skutečně
nezvaná osoba má oprávnění nabízené
služby a další činnosti provádět
- neposkytujte žádné půjčky bez řádně
sepsané smlouvy
- sami si vyberte osobu, která Vám
pomůže smluvní podmínky sestavit
- nesmíte dovolit, aby Vám byla podsunuta hotová smlouva nebo osoba, která
smlouvu sestaví
- nepodceňujte rady příbuzných a než se
do takového kroku pustíte, vezměte si
někoho k podpisu smlouvy, komu skutečně důvěřujete
nprap. Bibiana Fuchsová,
Policie ČR, OŘ Praha III
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Jak se mají majitelé pozemků, na
nichž je zeleň, starat o tyto plochy?
Musí být známy minimální požadavky údržby
Otázka jednoduchá a odpověď prostá: Majitelé pozemků se mají starat o zeleň dobře, aby zeleň byla pěkná
a skutečně zelená. Položíme-li si však otázku: Co je to pěkná zeleň?
Zjistíme, že na ni jsou různé odpovědi a to

Odbory životního prostředí v Praze i jiných

dokonce i u odborníků. Tak třeba trávník, který

obcích znají požadavky na péči o zeleň. Pro-

je součástí prakticky každé zeleně.

být v případě potřeby také uplatněny, jinak
nemají smysl.

blém je v jejich uplatnění pro všechny, to zna-

3. Velká většina majitelů se o pozemky stará

Žádat, aby každý trávník byl stále sestřižen

mená především preventivní výchova (protože

myslím vcelku dobře. Aby to byli všichni nebo

„po anglicku”, dost dobře není možné. Takový

je nejúčinnější a nejlevnější) a kde je to nutné

skoro všichni, musí obce trvale působit.

trávník vyžaduje péči prakticky každodenní –

i sankce.

Péče o zeleň a životní prostředí by měla být

sekání, zalévání, přihnojování. To proto, že tyto

Minimální pravidla péče o zeleň platná pro

trávníky jsou původně určeny k trvalé zátěži –

všechny majitele by měla být oznámena všem

né instituce od obcí až po vládu udělat mno-

tenis, golf, běhání a jiné hry. Ostatně některým

majitelům takových pozemků a to písemně.

hem více, a to na úkor současného působení

se takový trávník ani nelíbí, patří na hřiště.

více v centru pozornosti. Pro to mohou veřej-

Náklady na takovou akci, pravidelně opakova-

a propagandy zaměřené jen na komerci a pri-

Ponechat trávník a zeleň jen přírodě podle

nou, by měly obce určitě vynaložit. K tomu by

mitivní spotřebu. Sdělovací prostředky jsou

tvrzení: „ať si příroda sama poradí” také nel-

patřilo vhodné upozornění na možné sankce

dnes v komerční výchově skutečně mistři svě-

ze. Už jen proto, že takový prales „přitahuje”

a jejich výši pro ty nejhorší majitele.

ta. Známé rčení „nejen chlebem živ je člověk”

odpadky. Zvláště to jsou známé igelitové pytlí-

Takže moje odpověď na otázku je tato:

platí pro životní prostředí, jako součást lidské

ky, PET lahve, papíry a podobně. Navíc taková

1. Způsob starání o pozemky se zelení nechť

kultury jistě také. Pro to musí udělat více všich-

plocha občas přitahuje problémové lidi, a to se

určí odborníci na životní prostředí a nechť

ni, ale především ti, kteří se nechali zvolit do

mnohým rovněž nelíbí.

určí pouze minimální požadavky.

pozic reprezentantů obecních věcí. Jen tak se

Rozumná a nejpřijatelnější podoba trávníku

2. Pravidla starání o pozemky musí být všem

bude zřejmě mezi těmito extrémy, například

známa. Pro slušné a pracovité majitele

sekání dvakrát za rok, a jsou-li tam stromy či

to stačí. Pro ty, kteří takoví nejsou, musí být

Jiří Nejedlo,

keře, pak alespoň jedenkrát ročně shrabat listí.

sankce, rovněž všem známé. Sankce musí

člen Komise životního prostředí RMČ za KSČM

Setkání s politiky
Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou
Palečkovou?
Od září máte příležitost každé pondělí od
10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo
dveří 4.
Zastupitelé za KSČM v Praze 8 oznamují, že v průběhu srpna, s ohledem na
čerpání dovolených, se setkání konat nebudou. Pokračovat budou 10. září, dále 24. září
a 8. října 2008. Případné dotazy směřujte
na OV KSČM Praha 8, Světova 8, Libeň, tel.:
284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@kscm.cz
ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli
zvolenými v Praze 8. Ta se uskuteční 16. 9.
a 21. 10. 2008, od 17.00 hod.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech naší městské části. Pro dohodu
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail:
petr.vilgus@zeleni.cz.

nám bude prostředí ve městě líbit a v něm lépe
a zdravě žít.

Magistrát by měl více svěřovat
pozemky městským částem
„Daruji 1/16 slunného pozemku v zeleni v k.ú.Libeň, P8. Pozemek není
a nebude vhodný k zástavbě, změna územního plánu není a nebude možná, na nabídky RK nereaguji! Zn.:průběžná údržba nutná!”
Jsem spolumajitelem části zelené plochy tře-

části je vlastnický chaos. Co s tím? Otevřít širo-

ba na území Městské části Prahy 8, ostatním pří-

kou politickou diskusi o bezplatném převodu

buzným patří 15/16, babičkám, tetám a strýč-

či odkoupení pozemků zařazených v „zeleni”?

kům je v průměru 78 let. Sám bydlím v Brně.

Nabídnout tyto pozemky do správy různým

Poradí mi někdo, jak se mám o svůj díl starat

občanským

a zabezpečit sekání trávy (alespoň dvakrát do

bu některých pozemků? Nabídnout některé

roka), odvážet posečenou trávu a uklízet pře-

pozemky do správy podnikatelským subjek-

létávající odpad z okolních pozemků, například

tům, které sídlí v sousedství? Přesvědčit Magis-

v majetku Českých drah? Také mám zmlazovat

trát hl. m. Prahy k rychlejšímu a masovějšímu

dva keře, které mi patří. A děsím se toho, že na

svěřování či převodům pozemků na jednotlivé

mém pozemku vznikne divoká skládka. Z čeho

městské části!

zaplatím likvidaci, to opravdu nevím, studuji…
Těchto katastrofických scénářů je mnoho
a bohužel jsou pravdivé. Všeobecně platí, že
v pozemcích nejenom na území naší Městské

sdružením?

Sponzorovat

údrž-

Jak všichni víme a cítíme, tato problematika je tíživá a složitá a bude záležet na každém
z nás. Zkusme najít alespoň dílčí řešení.
Josef Vokál, místostarosta Prahy 8 za ODS
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Zelené plochy mají být ve vlastnictví obce
Téma srpnové mezistranické polemiky se dotýká péče o tzv. zelené plochy na území naší městské části. Odpověď na obecnou otázku nemůže být jiná než obecná. Jak se starají majitelé pozemků o zelené plochy? Jak kdo
a jak kde. A jak by se o ně měli starat? Tak, aby tato místa sloužila veřejnosti k její plné spokojenosti.
Ať se na tuto problematiku podíváme z jaké-

ho plánu a jeho prostřednictvím na možnost

Českého úřadu zeměměřičského a katastrální-

koliv pohledu, dospějeme vždy k obtížně

postavit na místo dnešní zeleně něco velkého

ho na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

řešitelnému problému – rozdrobenému vlast-

ze skla a betonu. Vlastnické právo k trávníkům

Zelení jsou příznivci jak soukromého, tak

nictví pozemků. Když občan Prahy vidí zane-

a parkům může patřit fyzickým osobám, kte-

veřejného vlastnictví. Domníváme se však,

dbaný park, v něm neposekanou trávu a hro-

rým tento majetek připadnul dědictvím či resti-

že místa sloužící jako veřejná prostranství by

madu odpadků, má tendenci obvinit radnici

tucí. A také se může stát, že je majitel pozem-

měla být ve správě MČ Praha 8. Jedině tak lze

z neschopnosti starat se o vlastní majetek.

ku neznámý, protože o něj běží soudní spor,

zajistit úroveň údržby, která odpovídá charak-

Jako příslušník opozice nemám potřebu psát

nebo jsou údaje v katastru nemovitostí neúpl-

teru a potřebám daného místa.

na úřad Prahy 8 chvalozpěvy, přesto uzná-

né. Odpověď na otázku, komu patří konkrétní

I tento proces však má svá ale. V komunál-

vám, že o „náš” majetek se příslušné odbory

pozemky v Česku, najdete na webové stránce

ních volbách jednou vyhrají ti a po druhé zas

starají dobře. Bohužel je velmi častým jevem,

jiní. Za dva roky nebo třeba za deset let se do

že zanedbané pozemky nejsou ve vlastnictví

vedení radnice mohou dostat lidé, kteří nepre-

městské části.

ferují veřejný, ale vlastní zájem. Proto je dobré

Komu patří zelené plochy? Mohou být v pod-

omezit riziko zástavby zelených ploch v územ-

statě kohokoliv. Může je mít v držení hlavní

ním plánu, který závazně určuje způsob využití

město Praha, které je může (a nemusí) svěřit

každého pozemku v Praze. V současnosti se

do užívání Praze 8. Uživatelem pozemků může

připravuje komplexní změna územního plánu

být některá z Prahou zřízených organizací

Prahy, v rámci které se jistě objeví nápady

– typicky třeba Technická správa komunikací

na zástavbu řady zelených ploch. Zastupitelé

nebo Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nemálo

z Prahy 8 vám budou vděční, pokud upozorníte

ploch vlastní stát prostřednictvím Pozemkové-

na případy, kdy navrhované změny jdou proti

ho fondu nebo Úřadu pro zastupování státu ve

zájmu občanů naší městské části. Schvalová-

věcech majetkových. Bohužel i 19 let po lis-

ní změn územního plánu je plně v kompetenci

topadu 1989 stále existují likvidované státní

„velkého” zastupitelstva se sídlem na Marián-

podniky, které dodnes vlastní některá veřejná

ském náměstí.

místa. Zelená plocha může patřit bohaté deve-

Petr Vilgus,

loperské firmě, která čeká na změnu územní-

zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Kde není zisk, není ani posečená tráva
Celou řadu občanů, zvláště v poslední době, trápí zeleň a čistota na pozemcích, kolem nichž denně procházejí.
Ty jsou neuklizené, není na nich posečená tráva, často nejsou nijak upravené. Ale jsou na území Městské části
Praha 8, a jsou tedy naší vizitkou.
Problém sahá do roku 1990, kdy bez jakého-

mezi vlastníkem pozemku a Městskou částí Praha

Jaká je realita? Městská část Praha 8 se o své

koliv pověření a zmocnění osvědčení byly části

8. Dle českého práva se však určuje jen to, zda

pozemky stará. Její pozemky jsou uklizeny,

pozemků Městské části Praha 8 prodány společ-

je tráva vysoká nebo není. Nikde ale není stano-

tráva na nich je posekána. Pozemky soukromé

nostem a jednotlivcům, anebo přiznány v rámci

veno, od kolika centimetrů výšky se za vysokou

a pozemky Magistrátu Hlavního města Prahy,

restitucí. A kde vzniknul problém?

již považuje. Na tento stav se ale dá snadno hře-

jichž je u nás bezpočet, jsou neuklizené a neu-

Myšlenka soukromého vlastníka, který se

šit. Dalším sporným bodem je pak to, že majitel

pravené. Ovšem právě tyto neuklizené pozem-

o svůj majetek stará mnohem lépe než stát

pozemku musí uklidit svůj pozemek v případě,

ky v devadesáti procentech případů sousedí

nebo obec, dostává v těchto případech na frak.

že takový pozemek hyzdí městskou část. I to ale

s pozemky Městské části Praha 8. A právě zde

Soukromé společnosti, které by se měly o své

může být sporné. Dochází k správnímu řízení,

dochází u občanů k zmýlenému myšlení, že Pra-

pozemky starat, se o ně rozhodně lépe nestara-

které může skončit i u soudu. Při rychlosti našich

ha 8 se o své pozemky nestará.

jí. V mnoha případech se o ně nestarají vůbec.

soudů je výsledek v nedohlednu, tak proč by si

A proč? Z jednoduchého důvodu. Nepřináší to

majitelé pozemků měli s úklidem dělat starosti.

totiž žádný zisk.

Občané žijící v mém okolí mě přeci nezajímají

Náprava spočívá vyvoláním správního řízení

– mě zajímá jen zisk!

Žijeme v právním státě. Ale v to snad věří jen
ti, kteří o tom mluví.
Zdeněk Ševčík,
zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD
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Zdravotní a sociální služby v Praze 8
jsou unikátní, říká Iva Holmerová
Před několika dny média zveřejnila znepokojivé informace o fungování některých léčeben pro dlouhodobě
nemocné. Pacienti v nich žijí ve špatných podmínkách, s minimální, a v některých případech ponižující péčí.
„Motivovaný personál v dostatečném počtu, to je základní předpoklad dobré péče,” tvrdí jedna z největších
odbornic v této oblasti Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra v Praze 8.
Paní doktorko, jak tahle celá aféra podle

byl myslím jeden důležitý moment. Od samého

vašeho názoru vůbec vznikla?

počátku naší existence jsme věděli, že si musí-

Jaké služby teď vlastně poskytujete?
V Benákově ulici máme moderní zařízení

Myslím si, že to téma prostě dozrálo. Trochu

me mnoho věcí pořídit vlastní iniciativou, získali

určené pro rehabilitaci a doléčení lidí vyššího

škodolibě bych řekla, že došlo na naše slova.

jsme jak sponzorské dary, tak dotace a granty

věku, kteří přicházejí například po úrazech,

Léta poukazujeme jako Česká gerontologická

prakticky ze všech tehdy možných zdrojů, na

operacích z nemocnice a potřebují ještě další

a geriatrická společnost i Česká alzheimerovská

poskytování zdravotní péče jsme získali smlou-

rehabilitaci k návratu soběstačnosti a kondice.

společnost na skutečně naléhavou potřebu sys-

vy se zdravotními pojišťovnami a tedy úhradu

Snažíme se ale řešit i takové situace, kdy ješ-

témově řešit geriatrickou péči a péči dlouhodo-

ze zdravotního pojištění. Například veškeré lož-

tě člověk není indikován k pobytu v nemocnici

bou. Ministerstva k tomu však stále přistupova-

ní prádlo jsme tehdy získali z darů pražských

(nemá tu „správnou” diagnózu), ale doma se

la velmi laxně: předávala si celý problém jako

hotelů.

jeho stav zhoršuje a potřebuje léčení a rehabili-

horký brambor. Přitom právě uspokojivé řešení

V roce 1992 jsme byli delimitováni ze SAZZ

taci. Zařízení v Benákově ulici vzniklo rozsáhlou

dlouhodobé péče vyžaduje součinnost obou

a Gerontologické centrum bylo zřízeno jako

rekonstrukcí pavilonu bývalé mateřské školy, je

resortů.

příspěvková organizace. V průběhu dalších
měsíců a let jsme získávali nejprve občasné

Tedy zdravotnické a sociální služby jako je

příspěvky od Městské části Praha 8, která nás

to u nás?

však postupně zařadila do svého rozpočtu: to

Ano přesně tak, jak Gerontologické cent-

byla pro nás velmi důležitá jistota a předpoklad

rum, tak Obvodní ústav sociálně zdravotnických

dalšího rozvoje. Přesto jsme se snažili i nadále

služeb tady v Praze 8 poskytují jak zdravotnic-

získávat na svou činnost prostředky z různých

ké, tak sociální služby, v tom je myslím situace

dalších zdrojů.

v obvodu 8 velmi unikátní.
To jsou trochu dobrodružné začátky…
Jak vlastně Gerontologické centrum vzniklo?

Ano, to máte pravdu, ale ona to byla taková

Je tomu už dávno (smích). Ba ne, bez legrace.

doba plná nadšení a možnosti uskutečnit dob-

Zkusím se vrátit trochu do historie.

ré nápady. Jsem ale ráda, že to prvotní dob-

Gerontologické centrum, to byl vlastně jen

rodružství získalo určitý rámec a že nás měst-

takový pracovní název a nápad. V roce 1991

ská část přijala jako svou organizaci. To bylo

vypsal tehdejší SAZZ (Sdružení ambulantních

myslím velmi prozíravé rozhodnutí ze strany

zdravotnických zařízení Praha 8) jakési výběro-

zastupitelstva. Přineslo nám to jistotu a klid pro

vé řízení, poptávku po návrhu zajištění služeb

práci. Nemuseli jsme se již zabývat tím, jak zís-

pro seniory. Tehdy totiž nebyla vůbec využívána

kat prostředky, ale mohli jsme se soustředit na

budova jeslí v Šimůnkově ulici a naopak se vede-

vlastní služby a na odborné věci.

ní SAZZ setkávalo s dotazy a poptávkou po službách pro seniory. Přišla jsem s určitou předsta-

A jste tedy zdravotnické nebo sociální zaří-

vou, která vycházela z mé zkušenosti praktické

zení?
Jsme

zdravotně

–

sociální

nebo

sociál-

kdy jsme doma pečovali o tchýni po úrazu hlavy

ně – zdravotnické, to je vlastně jedno, jak to

a podařilo se nám ji vrátit zpět do života. Říkala

pojmenujeme, ale to skutečně podstatné je,

jsem si, že to, co tehdy chybělo, je jakýsi článek

že poskytujeme jak zdravotnické, tak sociální

mezi zdravotní a sociální péčí a mezi nemocnicí

služby, a to přímo podle naší zakládací listiny.

a domácností. Neměli jsme tehdy zvláště vel-

To je myslím to, co mnoho obdobných zařízení

kých ambicí, říkali jsme si, že to bude jakási

v jiných místech či městských částech postrá-

„domácnost” s lékařským dohledem.

dá. Naší městské části se tím podařilo do jisté

Museli jsme nabídnout služby, které budou ty
stávající doplňovat a spolupracovat s nimi, to

míry překlenout tuhle mezeru mezi zdravotní
a sociální péčí.

Foto: M. Mařatka

lékařky a také z mé nedávné rodinné zkušenosti,

Iva Holmerová
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situováno v zahradě, pokoje jsou tu dvoulůž-

„návrh přijetí”, formulář je k nalezení i na našem

časné době předsedám, se setkávám s mnoha

kové a třílůžkové s vlastním příslušenstvím. Je

webu. Na základě návrhu se zpět ozve naše soci-

případy různých zařízení, vím o jejich složitých

tu celkem 32 lůžek situovaných ve dvou pod-

ální pracovnice či přímo staniční sestra.

jednáních s jejich zřizovateli, o nepochopení

lažích. Společně s vrchní sestrou Jiřinou Jirás-

celého problému, o obcích, které se nestara-

kovou se snažíme o to, aby tu byl i přiměřený

Jaké jsou tu ještě další služby?

jí o svá zařízení. Takže vím, že tenhle vstřícný

počet personálu, aby se pracovníci průběžně

V Šimůnkově sídlí také denní centrum pro

postoj naší městské části k problematice senio-

dále vzdělávali a podobně. Motivovaný personál

seniory a sídlí tu dvě další organizace, se kte-

rů a péče o ně není zcela běžným jevem v naší

v dostatečném počtu, to je základní předpoklad

rými Gerontologické centrum již historicky spo-

zemi, a proto si jej opravdu vážím.

dobré péče. Většinu nákladů na péči totiž tvoří

lupracuje a které vlastně vznikly v jeho lůně,

náklady na personál. Tady je nutné myslím zdů-

i když je jejich činnost už velmi přesahuje (tím

Zmínila jste Českou alzheimerovskou spo-

raznit, že si velmi vážíme podpory městské čás-

mám na mysli zejména Českou alzheimerovskou

lečnost…

ti, protože pouze platby pojišťoven na provoz

společnost, ale nakonec i o.s. GEMA, které se

tohoto oddělení (v této kvalitě) nestačí.

zabývá podporou zdraví ve vyšším věku).
Senioři sem docházejí na obědy, sami se tu

na pomoc lidem postiženým demencí a rodin-

Takže v Benákově je jenom lůžkové oddělení?

obsluhují a organizují si tu také další aktivity.

ným příslušníkům, kteří o ně pečují. Vznikla

V principu ano, ale je tu ještě velká a moder-

Říkáme tomu burza seniorů. V létě se v zahra-

u nás v Gerontologickém centru, protože se tu

Ano, ta už slavila loni také své desáté narozeniny. Je to občanské sdružení, které vzniklo

ně vybavená kuchyně, která vaří také pro pečo-

dě hraje pétanque. Po celý rok se tu organizují

začali scházet zájemci o tuhle problematiku,

vatelskou službu. Do zdejší moderní a prosvět-

různé sportovní či společenské akce, kurzy ang-

právě v tehdy novém denním stacionáři pro lidi

lené jídelny s výhledem do zahrady chodí také

ličtiny, vycházky do blízkého či vzdálenějšího

s demencí. Česká alzheimerovská společnost

40 seniorů z okolí na obědy. Někteří se nám po

okolí. GEMA tu provozuje internetovou kavárnu

má nyní třicet kontaktních míst v celé České

hospitalizaci vracejí na kontroly do ambulance.

pro seniory.

republice. V současné době ji řídí paní Martina
Rokosová, která má vlastní zkušenost s péčí

Vrchní sestra paní Jiřina Jirásková se zabývá
ošetřováním chronických ran a poskytuje také

Zdá se, že se daří organizovat spoustu věcí.

o člověka s demencí. Ale jsem ráda, že se mne

konzultace

Je to skutečně tak jednoduché?

na alzheimerovskou společnost ptáte, protože si

pečujícím

rodinným

příslušníkům

atd. takže, se snažíme, aby i toto oddělení bylo
svému okolí co nejotevřenější.

Víte, skutečně si velmi vážím podpory MČ Praha 8, které se našemu zařízení dostává. Není to
jen fráze či planá lichotka. Je to skutečně tak.

A jak je to v Šimůnkově ulici?

Víme, že když něco potřebujeme, můžeme se

Tam jsou různé služby. Jednak je to malá jed-

s důvěrou obrátit jak na vedení naší radnice, tak

notka péče pro lidi s demencí, a dvě lůžka jako

na příslušné odbory. Vždy se nám snaží pomoci,

zázemí pro domácí péči (celkem 14 lůžek). Oddě-

problém vyřešit. Nejen to, oni jsou na nás ještě

lení je přece jen již starší, pokoje nemají vlastní

lidsky hodní a slušní, a to jak třeba vedení radni-

příslušenství, takže už neodpovídalo požadavkům

ce a jednotliví zastupitelé a zástupci příslušných

na moderní doléčovací oddělení, jako je napří-

odborů při každoročním projednávání výsledků

klad v Benákově. Když jsme se však zamýšleli

hospodaření, tak při jednotlivých průběžných

nad změnou koncepce celého zařízení, tak jsme

jednáních a „za provozu”. V rámci České geron-

si řekli, že oddělení v Šimůnkově zase tím, že je

tologické a geriatrické společnosti, které v sou-

malé a přehledné, velmi útulné, světlé, se sesternou uprostřed a tedy dostupnou v pár krocích
všem pacientům a naopak, může být docela dobrým oddělením pro lidi s demencí, kteří se hůře
orientují a potřebují na ošetřující stále vidět a být
jimi viděni. Jsou tu také dvě takzvaná sociální
lůžka, sloužící využití sociálnímu odboru MČ Praha
8 k přechodným pobytům z převážně sociálních
důvodů, kdy není možné propuštění z lůžkového
oddělení do domácího prostředí.
Jak se lze do zařízení dostat nebo jak tu
péči objednat?
Praktická otázka. Pobyt na lůžkovém oddělení je buď přímo překladem z nemocnice nebo na
doporučení jiného ošetřujícího (nejčastěji praktického) lékaře: to je také podmínkou pro úhradu ze
zdravotního pojištění. Potřebujeme tedy nejprve

myslím, že jejích služeb by mohli lidé z Prahy 8
více využívat.
Kontakty:
Gerontologické centrum
Šimůnkova: 286 883 676
Fax: 286 882 788
www.gerontocentrum.cz
Benákova: 284 683 303
Česká alzheimerovská společnost:
283 880 346
www.alzheimer.cz
www.gerontologie.cz
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Školství

Knihovny v Praze 8 se představují
Víte, co vyjadřují tato čísla: 150 tisíc, 12 tisíc, dva tisíce? Na území Prahy 8 najdete tři pobočky Městské
knihovny v Praze a všechna tato čísla o nich vypovídají. Na své čtenáře tu čeká více než 150 tisíc knih, 12 tisíc
zvukových nosičů - CD, magnetofonových kazet a dokonce i starých dobrých LP, na studenty čeká více než
2 tisíce učebnic, kazet a CD pro výuku angličtiny. Tyto pobočky jsou opravdu knihovnami pro každého – od těch
nejmenších až po stoleté.
Začneme

od

té

největší.

Najdete ji v kulturním domě Kra-

rozsáhlou

rekonstrukcí

a

byla

vybavena moderním zařízením.

kov v Těšínské ulici v Bohnicích.

Část této rekonstrukce byla hra-

Nabízí svým čtenářům okolo 80

zena z evropských fondů. Svým

tisíc knižních titulů ze všech obo-

dětským i dospělým čtenářům

rů lidské činnosti – můžete si zde

nabízí pobočka rozsáhlý knižní

půjčit detektivku či leporelo, ale

fond – knihy naučné i beletrii,

také knihy z oboru psychologie,

okolo 30 titulů periodik (z toho

dějin a politiky a mnohých dalších

dva deníky), mapy a samozřejmě

oborů. Turisté zde najdou mapy

přístup na internet. Specifikem

Z beletrie:

ho válečníka Asterixe, tentokrát
z daleké Hispánie, odkud byl une-

Václav Junek:
Císař, jehož čas uplynul

sen syn tamějšího náčelníka.

Beletristicky zpracovaný příběh

Gilbert Awdry:

posledních dnů, týdnů a měsíců

O mašince Tomášovi

života císaře Rudolfa II. Vyprávě-

Příběhy mašinky Tomáše a jeho

ní o událostech a osobách, které

přátel. Vyprávění o statečném

svými činy spoluvytvářely kolo-

Freddiem, který se zúčastnil rych-

rit císařova osobního i fyzického

lostního závodu, o veselé mašince

konce.

Rosie napodobující Tomáše nebo

a průvodce. Také posluchači dob-

této pobočky je speciální jazy-

ré hudby a mluveného slova si

kový koutek, ve kterém čtená-

Günter Grass:

přijdou na své: najdou tu fond,

ři najdou okolo 2 tisíc učebnic,

Při loupání cibule

čítající okolo 12 tisíc hudebních

kazet a CD, určených pro výuku

René Holler:

Autobiografický román německé-

nosičů – CD, magnetofonových

angličtiny. Tento fond byl pořízen

Tajný spolek škorpiona

ho prozaika, básníka, dramatika

kazet a k poslechu zde na mís-

z darů Britské rady. Také tato

Historická krimi ze starověkého

a výtvarníka o jeho rodině, dospí-

tě také gramofonových desek.

pobočka je bezbariérová a čte-

Říma, v níž tři děti odhalí spiknutí

vání v Gdaňsku i o jeho poměrně

Opravdoví milovníci hudby, kte-

náři mohou využívat kamerovou

„Škorpionů” a zabrání tak velké

ří ji sami aktivně provozují, si

televizní lupu.

nedávno přiznaném účastenství

loupeži. Pro děti kolem 10 let.

mohou vybírat z rozsáhlého fon-

Nejmenší a nejstarší je poboč-

kamarádském Nevillovi a dalších.

u SS během druhé světové války.

Z naučné:

partitur. K hudbě

ka v Kobylisích. Sídlí v Klapkově

Charlotte Link: Bouřlivý čas

ovšem patří i teorie – proto tu

ulici již od roku 1922. Také ona

Rozsáhlý

najdete i knihy, patřící do této

prošla v loňském roce rekonstruk-

v jehož centru stojí osud neoby-

Děti jsou lidé, kteří hledají

oblasti.

cí a své čtenáře vítá v novém.

čejné ženy dozrávající v průběhu

cestu

Knihovna má kromě půjčovny

Jde o útulnou malou knihovnu,

dramatických událostí 1. světové

Studie myšlená jako příručka pro

též studovnu, kde najdete nauč-

jejíž poklidná atmosféra je neo-

války v silnou individualitu, sle-

rodiče shrnuje poznatky dětské

né knihy z různých oborů a krom

pakovatelná. Na čtenáře tu čeká

duje základní historické změny

psycholožky o tom, co všech-

jiného také knihy o Praze 8. Čte-

okolo 30 tisíc svazků, převážně

v Evropě až do 30. let 20. století.

no působí na dítě a vývoj jeho

náři si mohou vybírat ze 69 titu-

beletrie, časopisy, denní tisk a po

lů periodik – z toho 4 jsou denní

rekonstrukci

tisk. Samozřejmostí je přístup

internet.

du hudebních

přibyl

přístup

na

na internet – v pobočce najdete

Na všech pobočkách najdou

11 internetových stanic. Městská

čtenáři elektronický katalog, ve

knihovna předplácí pro své čte-

kterém mohou prohledávat nejen

náře i některé elektronické data-

fond té pobočky, ve které se prá-

báze, např. The Oxford Reference

vě nacházejí, ale fond celé Měst-

Online, Pro Quest, databáze Co

ské

to je a další. Knihovna je bezba-

titulů – od těch nejnovějších až

riérová a čtenářům se zrakovými

po staleté.

knihovny,

čítající

statisíce

problémy nabízí využití kamero-

A co přibylo v posledních týd-

vé televizní lupy, která umožňuje

nech? Nabízíme jen malý výběr

několikanásobně zvětšení předlo-

z beletrie pro dospělé i děti

hy a snadnější práci s textem.

a trochu naučné. Nechte se inspi-

Co do velikosti je druhá po

rovat.

-jf-

společenský

román,

Jirina Prekopová:

Orhan Pamuk:

osobnosti v prvních sedmi letech

Jmenuji se Červená

života.

Historický román s téměř detektivní zápletkou a výrazným filozofickým podtextem se odehrává
v barvitých kulisách Istanbulu
v roce 1591 jako záznam okolností vraždy iluminátora, pracujícího na knize oslavující sultána
a osmanskou říši.

David Procházka:
Hledáme na internetu
Základní pokyny pro práci s internetem - od způsobů připojení,
přes komunikaci pomocí elektronické pošty až po možnosti vyhledávání.
Jitka Staňková:

Pro děti:

Tradiční textilní techniky

René Gosciny:

Přehled vývoje tradičních českých

Asterix v Hispánii

textilních technik a návodů na

Další kreslené příhody galské-

jejich zvládnutí a využití.

Bohnicích pobočka Ďáblice. Sídlí
v kulturním domě Ládví v centru sídliště. V roce 2005 prošla

Vybrali jste si a ještě nejste čtenáři? Co pro to můžete udělat, o tom až příště. Ovšem nejlépe
bude, když navštívíte svoji nejbližší knihovnu nebo internetové stránky www.mlp.cz.
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Evropský projekt v ZŠ Bohumila Hrabala je úspěšný
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 uskutečňuje od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2008 projekt JPD 3
„Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol”. Cílem veškerých aktivit
projektu je zvyšování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně. Při realizaci a evaluaci projektu
se využívá nová učebna s 25 počítači a dataprojektorem. V průběhu realizace bylo vytvořeno 270 výukových
hodin, díky nimž je umožněn přístup k výpočetní technice celé třídě najednou a ve všech předmětech.
Hodnocení průběhu realizace
projektu JPD 3 z pozice žáků:

tačů. Naučili jsme se toho za stej-

stejně důležité jako jeho odborná

prostřednictvím žáků II.stupně naší

nou dobu daleko víc a i příjemným

příprava.

školy. Tvorba hodin nám umožni-

Tento projekt mi přišel velmi

způsobem. Samozřejmě jsme mohli

Dominika Dobrylovská,

la ještě více se zdokonalit v práci

zajímavý a přínosný. Díky tomu-

PC v počítačové učebně EU využívat

učitelka přírodopisu a chemie

s počítačem, rychleji a efektněji

to projektu jsem se naučila více

i ve volném čase.

pracovat s počítačem. Kromě toho

vyhledávat nové informace. Vymýšprojektu

leli jsme další nové formy a metody.

vytvořili v rámci svých aprobací

Práce to byla náročná, ale odmě-

Michaela Macháčková, žákyně 9. A

si z hodin, kdy probíhala výuka

Učitelé

zapojení

do

v počítačové učebně EU, pamatuji

Hodnocení průběhu realizace

během prvního roku 15 - 20 výu-

nou nám byly nadšené reakce dětí

daleko více než z těch, které trá-

projektu JPD 3 z pozice peda-

kových hodin na počítači. Druhý

v jednotlivých hodinách.

víme nad učebnicemi. Velice se mi

gogů

rok projektu jsme jednotlivé hodi-

Zdena Duževičová,

líbilo, že na konci každé hodiny byl

hodin):

ny ověřovali v počítačové učebně

učitelka českého jazyku a dějepisu

(realizátorů

výukových

test (někdy i vtipnou formou poda-

Projekt ESF přinesl nový vítr do

ný), který shrnoval celou probranou

koncepce vyučování nejen z hledis-

látku. Člověka (i nás) to navnadilo

ka žáků, ale i učitelů. Museli jsme

k tomu, aby přemýšlel nad tím, co

přehodnotit vhodnost a účinnost

čte, a ne jen bezmyšlenkovitě pře-

úloh pro počítačovou výuku a podí-

Milana Tesleviče

cházel text v učebnicích.

vat se na naše vyučovací hodiny

která se koná v termínu od 1. 9. 2008 do 24. 10. 2008

i z jiné strany. Bylo radostí vidět,

v Informačním středisku v ul. Zenklova 27, Praha 8

jak se i děti chopily nového způso-

k 70. výročí Rychlých šípů
a 101. výročí Jaroslava Foglara

Diana Dvořáková, žákyně 8.B
Mnoho hodin z naší výuky bylo

bu vyučování s nadšením a musí-

vyučováno v počítačové učebně

me, i přes počáteční lehkou skepsi,

EU. Jednalo se o výukové hodiny

konstatovat, že toto vyučování je

ze všech předmětů, které vytvořili

přinejmenším stejně účinné jako

učitelé naší školy. Probíranou látku

naše obvyklé metody. Kromě toho

jsme si mohli lépe zapamatovat.

nás tento způsob vyučování i bavil,

V tom je totiž největší kouzlo počí-

což si myslím, že je pro učitele

Občanské sdružení OSM Vás zve
na výstavu OBRÁZKů

vernisáž 18. 9. 2008 od 17 hod.

VZHŮRU NA TÁBOR
Pět dní v balónu je název příměstského tábora, který pořádá
230. pionýrská skupina Záře poslední týden prázdnin (25. – 29. 8. 2008)
pro všechny děti, které budou trávit konec prázdnin v Praze.
Děti s námi mohou strávit celý týden
a nebo třeba jen pár dní. Každý den na ně
čeká jiný zajímavý program a to jak výlet
do okolí Prahy, ale spousta her a soutěží.
Celý program tábora připravují zkušení
vedoucí a po celou dobu jeho konání bude
přítomen kvalifikovaný zdravotník.
-mf-

Děti ze Základní školy Libčická
10se rozloučily se školním rokem
2007/2008 v Divadle Za plotem
školní akademií.

Přihlásit se je možné:
u Markéty Fraitové,
tel.: 777 79 37 01,
e-mail: marketa@pionyr.cz.
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Co se událo ve roce 2007/08 v MŠ U Sluncové?
Září

ní společnost s vystoupením Půjdem spolu do

lo do mateřské školy opět divadlo a 17.3. nám
zahrálo pohádku O kohoutkovi a slepičce.

Aby měly děti ,,školkové” září plné zážitků,

Betléma, dokončila se série protidrogových

byl u nás 14. 9. ,,Klaun Pepino” se svým roz-

přednášek a 5. 12. máme nadílku s Mikulášem,

pustilým vystoupením a hned druhý den 15.

čertem, andělem, sladkostmi, a pár bram-

9. jsme vyrazili s nejstaršími dětmi do divadla

bor pro neposedy se také našlo! Jen nesmí-

Naše krásná, velká zahrada se vymyká rázu

Gong na roztomile neohrabaného zmatkáře

me všichni podlehnout předvánočnímu shonu

městské, zastavěné části a stromy se košatí

Kocoura Modroočka.

,a proto zveme rodiče 3. 12. k nám na zahra-

listy, a záhony, s jarními květinami nám ros-

du, kde zazpívá ženský komorní sbor koledy,

tou a rozkvétají před očima. A my zhlédneme

děti s paní učitelkou u kytary také nezůsta-

ve školce 2. 4. pohádku Smolíček Pacholíček

Uspořádali jsme 3. 10. důstojné ,,Rozloučení

nou pozadu, rodiče mlsají napečené perníčky

a předškoláci se dozví 14. 4. v Salesiánském

s létem”, zazpívali písničku a opékali i s rodi-

a zahřívají se u vánočního punče. Vrcholem

divadle, jak to bylo s Bětuškou a Kleofášem.

či buřty na naší krásné zahradě. A musíme

všeho je rozsvícení vánočního stromu a už

Dlouho jsme nezapojili naše milé rodiče do dění

vždy dopřát kulturní zážitky i menším dětem,

míříme k besídkám…

ve školce, a tak hurá na Pálení čarodějnic.

Leden

Květen

Říjen

Duben

proto byla 8. 10. ve třídě „Berušek” na návštěvě divadelní společnost s představením
Zlatovláska. Se staršími dětmi už se můžeme

V měsíci lednu, kterému vládne ledová krá-

Kvetoucí stromy voní a děti mohou využít

vydat na cestu do kamenného divadla, vyrazili

lovna, už musíme myslet na předškoláky, kteří

zahradu s pískovišti, klouzačkami, houpačkami

jsme proto 19. 10. do divadla Karla Hackera na

za chvilku udělají další krok do života vstupem

a hradem, opravdu většinu dne. 12. 5. jsme

představení Myšáci jsou rošťáci. Paní učitelky

na základní školu, a navštívili jsme 14. 1. ZŠ

napnutí, jak nám herci ve školce předvedou

z ,,Koťátek” vyrazily 26. 10. se staršími dětmi

Lyčkovo náměstí, kde jsme prožili hodinu vyu-

pohádku. Celá škola jsme 14. 5. vyrazili na

poznávat Prahu, Karlův most a Staré město,

čování v 1. třídě a dětem už bylo jasnější, co je

celodenní výlet do ZOO a s nejstaršími dětmi

byla to moc hezká procházka a velký zážitek

čeká a na co se těšit. Pro všechny děti v mateř-

jsme se 22. 5. vydali na Cestu za pokladem

pro děti.

ské škole jsme 25. 1. připravili vystoupení Zví-

Pražského hradu. Dobrodružství začalo ráno

řátka a Petrovští.

při příchodu registrovaného průvodce Prahou,

Únor

ních nádvořích, chrám sv. Víta s čarodějnický-

Listopad
Měsíc

nejdivočejších

který během dne dětem ukáže kašny na hradbarevných

výtvar-

ných fantazií, lepení listů, obtisky, vytrhávání,

Tajuplný bílý únor nám dopřál nejen zimní

mi chrliči, Vladislavský sál, kam smějí i koně,

zkrátka tvoří a zpívá celá škola. A do té divo-

sporty a radovánky, ale i 20.2. karneval. Masku

Zlatou uličku, Daliborku se všemi legendami

ké nálady zavítala 5.11.divadelní společnost

měl od rána každý z nás, snad i paní kuchařky,

a další zajímavosti Pražského hradu.

s představením Tam, kde žijí divočiny, a jak je

a celá škola byla plná fáborků, balónků a smí-

u nás zvykem, předškoláci se ještě trhnou od

chu. A když jsme odložili masky, opět jsme se

ostatních a vyjedou si 22.11. do Divadla Spej-

vydali do divadla Karla Hackera.

bla a Hurvínka. Abychom neopomíjeli prevenci
a osvětu, je pro starší děti připravena listopa-

Červen
Není možné, že nám uběhl celý školní rok! 4.
a 5. 6.máme besídky ve všech třídách. Předve-

Březen

deme, co jsme se za půl roku naučili a důstoj-

Je tu březen! A tak si 10.3. osedláme tram-

ně a neradi se rozloučíme s dětmi, které jdou

vaj a navštívíme s předškoláky ,,Planetárium”,

v září do základní školy. Poslední divadelní

kde se ocitneme pod hvězdnou oblohou, mezi

společnost k nám zavítá 25. 6. s představením

Pohádkový, kouzelný prosinec, čekání na

planetami a mimozemšťany. Protože si na jaře

Trpaslík a sedm Sněhurek, a teď už opravdu

Vánoce a Štědrý den… 3. 12. přijela divadel-

povídáme o zvířatech a jejich mláďatech, přije-

krásné léto a hurá na prázdniny!

dová série protidrogových přednášek.

Prosinec

…aby bylo přímo veselo aneb
setkání s Jaroslavem Uhlířem

-zš-

a Zubejda, Ať žijí duchové, Vrchní prchni nebo
Tři veteráni. Jaroslav Uhlíř rozezpíval a roztleskal nejen všechny děti, ale i personál.

Závěr školního roku v Základní a Mateřské

„Moc panu skladateli děkujeme za milé

škole při Fakultní nemocnici Bulovka v Praze

vystoupení, které pro děti uspořádal nezištně,”

8 zpříjemnil dětem hudební skladatel Jaro-

vzkázala ředitelka školy Jaroslava Matějovičová

slav Uhlíř. Dětským pacientům přinesl hudební

a dodala: „Jiskry radosti v dětských očích roz-

dárek v podobě krásných písniček autorské dvo-

zářily celé nemocniční oddělení v duchu jeho

jice Svěrák – Uhlíř. Na dětském ortopedickém

nejznámější písně Není nutno, aby bylo přímo

oddělení tak zazněly známé písničky z pohá-

veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se

dek a filmů Princové jsou na draka, Lotrando

brečelo.”

-pb-
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Inzerce

Tel.: + 420 222 311 695, +420 777 660 220

info@rpsplus.cz, www.rpsplus.cz

Váš nový domov nad Vltavou – Větrušice u Prahy

součástí ceny je i terasa, oplocení a terénní úpravy

(Placená inzerce)

Cena RD včetně DPH 4 660 000 Kč

• Výjimečná lokalita pro milovníky klidu na hranici přírodní rezervace
s krásným výhledem
• 8 energeticky úsporných dvojdomů s dispozici 4-5+kk, včetně garáže,
s oplocenou zahradou od 378 - 735 m2
• Užitná plocha domu 164 m2, zastavěná plocha 99,16 m2
• Kvalitní cihlové materiály, energeticky úsporná plastová okna
• Pouhých 10 km od stanice metra Kobylisy, PID
• Financování formou úvěru zajištěno

(Placená inzerce)

Kolaudace 2008
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Doprava

Ve městě fungují nové přívozy
Na základě žádosti městských částí Praha 1, Praha 2 a Praha 5 jsou od začátku
srpna v provozu nové lodní linky pro lepší spojení pražských ostrovů v centrální části města. Linky P4 a P5 jsou zahrnuty do systému Pražské integrované
dopravy. Základní jízdné je 26 korun, uznávány jsou také předplatní jízdenky
PID. Stejně jako na ostatních přívozech nelze užít nepřestupní jízdenky ani SMS
jízdenky. Jízdní kola a kočárky jsou přepravovány zdarma.

Krátce

Autobus 136 má
o zastávku více
Autobusová linka 136 ve směru od sídliště Ďáblice má na
žádost radnice o jednu zastávku víc, a to Vozovnu Kobylisy.
Tato zastávka je nyní na této

Linka P4 zajistí spojení obou

trase autobusu rovnou dvakrát

vltavských břehů a všech cen-

– původní v Žernosecké ulici

trálních

a nová přímo u vozovny. „Lidé si

ostrovů.

Přístaviště

„Národní divadlo-Hollar” je pří-

stěžovali na nebezpečné a kom-

stupné ze Smetanova nábřeží,

plikované přecházení, pokud se

přístaviště

z autobusu ve směru ze sídliš-

„Střelecký

ostrov”

se nachází na východním břehu

tě Ďáblice chtěli dostat na dal-

ostrova nad mostem Legií v těs-

ší spoje. S firmou ROPID jsme

né blízkosti schodiště na most,

proto vyjednali umístění nové

přístaviště

ostrov-

zastávky, přesněji řečeno pro-

Žofín” se nachází na západní

dloužení konečné autobusu až

„Slovanský

straně ostrova na úrovni mostu

k vozovně,” uvedl zástupce sta-

z nábřeží, přístaviště „Dětský

rosty Josef Vokál s tím, že rad-

ostrov” je umístěno na jižním

nice by dále ráda prosadila ještě

cípu ostrova v blízkosti lávky

zastávku ve směru od vozovny

na Janáčkovo nábřeží a zajišťu-

na sídliště.

chova. Linka P4 bude v provozu

-hš-

Foto: M. Mařatka

je kvalitní napojení oblasti Smí-

Přívoz Sedlec - Zámky přepraví denně v průměru 50 jízdních kol

v intervalu 20 minut.

Přeprava kol
na lodích: zdarma

Linka P5 je zřízena především

přístaviště „Botel Admirál” zajis-

pro spojení obou vltavských bře-

tí napojení smíchovské náplavky,

V severní části města fungu-

hů s ostrovem Císařská louka,

přístaviště „Výtoň” je umístěno

jí dva přívozy. Na trase Zámky

lečnost ve spolupráci s magis-

který je v současné době spo-

v kvalitním kontaktu na stejno-

– Sedlec přepraví průměrně kaž-

trátem bude po celou plavební

lehlivě dostupný pouze po mos-

jmenné zastávky tramvajových

dý pracovní den zhruba 150 ces-

sezónu 2008 přepravovat na

tu na jižním cípu ve směru od

linek a přístaviště „Císařská lou-

tujících a 50 jízdních kol. Přívoz

svých linkových plavbách zdar-

zastávek „Lihovar”. Přístaviště

ka” na severním cípu ostrova

mezi Podbabou a Podhořím pře-

ma jízdní kola. Kvůli snadnější

„Jiráskovo náměstí” se nachází

výrazně zlepší dostupnost celé-

praví denně asi 450 cestujících

přepravě jsou na lodích umístě-

přímo pod Jiráskovým mostem,

ho ostrova. Linka P5 bude pro-

a 40 jízdních kol.

ny stojany na kola, stojany jsou

vozována v intervalu 30 minut.

-tk-

Pražská

paroplavební

spo-

instalovány i v centrálním pří-

Projekt má zlepšit dopravu v metropoli
Více elektronických tabulí s aktuálními informacemi o dopravních zácpách a uzavírkách, novou světlenou signalizaci a lepší centrální řízení silniční dopravy má
v hlavním městě přinést projekt, který chystá Technická správa komunikací (TSK).
Opatření, která by měla zvýšit plynulost a bezpečnost silniční dopravy, budou stát
655 milionů, 85 procent nákladů zaplatí Evropská unie.

stavišti na Rašínově nábřeží.
V této plavební sezóně cyklisté
mohou využívat přepravu kol na
plavbách do Troje nebo na Slapskou přehradu. Při jižní plavbě
na Slapy je možno využít tato
přístaviště: Zbraslav, Měchenice, Davle, Mandát, Štěchovice
a Třebenice. Možnost přepravy

TSK chce do roku 2010 vybudo-

V metropoli rovněž přibude 60

vat na městském okruhu a hlavních

informačních tabulí, které už fun-

komunikacích tabule, které budou

gují u některých pražských tune-

podle aktuální situace omezovat
rychlost

vozidel,

měla hlavní dopravní ústředna Na
Bojišti.

jízdních kol na linkových plavbách rozšiřuje již dostupné služ-

TSK chce pražský systém říze-

by v metru, ve vozech Českých

lů. Dotace bude směřovat také

ní dopravy propojit také s národ-

drah a ve vybraných tramva-

na novou světelnou signalizaci,

ním dopravním řídícím centrem

jových spojích. S paroplaveb-

nebo řidiče informovat o zácpách

41 kilometrů optické sítě nebo na

v Ostravě a jednotným systémem

ní společností magistrát jedná

a uzavírkách. Podobné tabule mají

zařízení, která zlepší sběr doprav-

dopravních informací, který spra-

i o rozšíření počtu nástupišť na

například na německých dálnicích.

ních informací. Vylepšit by se také

vuje ředitelství silnic a dálnic. -tk-

obou březích Vltavy.

projíždějících

-tk-
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Školka získala sociální automobil
„Sociální automobil” je název projektu firmy Kompakt s. r. o., poděbradské reklamní agentury s celorepublikovou působností. Projekt pomoci znevýhodněným lidem všech věkových kategorií a druhů znevýhodnění
vznikl téměř před deseti lety a je postaven na spoluúčasti firem a společností z daného regionu, kde má
sociální automobil sloužit.
auta je jedním z kritérií, která hraji roli při
výběru ústavu, s nímž spolupracujeme. Velmi
mě potěší, když se setkám s přispěvatelem
a on mi hlásí, že auto potkal na křižovatce.
A co naopak vám naopak vyrazilo dech?
Vzpomínám na jeden dopis občana městské
části. Stěžoval si na cirkusáckou barevnost
auta, které mu parkuje před okny.

Dodnes

ten dopis v duchu čtu a cítím, jak mi tehdy
bylo smutno a úzko z takového myšlení.
A jak si konkrétně vybíráte instituce, pro
které budete dojednávat nákup a provoz dalšího automobilu? Předpokládám,
že o podobnou pomoc musí být velký
zájem.
Dříve jsme oslovovali zařízení sociálních
služeb sami, a to ta, která nebyla mediálně
známá a sponzoři se do nich nehrnuli.Dnes je
to naopak a zařízení vyhledávají nás. Podobná zařízení sice mají svého zřizovatele, například obec či kraj, ale není v jeho silách hradit
veškeré potřeby, které při provozu vyvsta-

Sociální automobil předaný pečovatelské službě Prahy 8 k rozvozu obědů v roce 2003

nou. A samozřejmě potřebných ústavů je víc,
než samotných sponzorů.

Myšlenka projektu vychází z teze, že každý

to automobilu jsou symbolem díků za jejich

podnik, který se zavedl a dlouhodobě půso-

pomoc, což je uvedeno i na „čele” auta vedle

Kolik musíte oslovit firem, aby se auto

bí na trhu, by se měl alespoň malou částí

názvu ústavu, kterému bude sloužit.

zaplatilo? Ne každý se chytne …

zapojit do pomoci potřebným. A díky ocho-

V době, kdy Vás denně na ulici zastavují

tě a pochopení mnohých podnikatelů z celé

Můžete

téma

s prosbou o příspěvek na nejrůznější cíle, je

republiky tak do současnosti mohlo být pře-

nějakým střípkem? Za těch deset let

opravdu složité přesvědčit, že náš projekt má

dáno již 196 automobilů. Nejčerstvější pří-

jednání s podnikateli a při předávání

smysl a jsou vidět výsledky. Oslovit musíme

růstek do rodiny sociálních automobilů je

automobilů musíte mít řadu úsměvných

někdy desítky a někdy stovky subjektů. Pro-

historek.

blém nastává v regionech, kde je nízká kon-

Renault Kango, který byl předán 15. červen-

odlehčit

tak

závažné

ce 2008 Speciální mateřské školce Draháň-

To nám jednou auto přijelo na slavnostní

ská v Praze 8 (zřizovatelem je Magistrát hl.

předání s vyraženým zadním oknem. Nejdří-

m. Praha). Více k projektu však manažerka

ve nám zatrnulo, ale nakonec jsme se všichni

Jak už bylo řečeno, v polovině července

Kompaktu Jarmila Jiráková.

pobavili. Samozřejmě byla okamžitě sjedná-

společnost Kompakt předávala sociální

na náprava. Ostatně děje se tak vždy, když

automobil speciální školce. Jaký to byl

je karoserie automobilu poškozena. Dbáme

pocit? 196. auto plné samolepek s logy

ochotné podnikatele shrnout, co obnáší

na to, aby ústavy auto nejen maximálně pro-

firem bylo předáno … a předpokládám,

projekt „sociálního automobilu”?

těžovaly, ale aby se spolu s námi o něj dobře

že to je začátek pro další kolo?

Můžete za agenturu Kompakt, a také za

centrace firem.

Finanční prostředky na zakoupení automo-

staraly. Znamená to, že každé větší poškoze-

Vždycky se mi uleví, že se dobrá věc opět

bilu získáváme pronájmem reklamní plochy.

ní nám zařízení nahlásí a my se postaráme

povedla. Sobě samé se snažím namluvit, že

Samozřejmě, nejedná se o reklamu v pravém

o jeho okamžité odstranění. Neradi vidíme,

po 10 letech je to pro mě rutina, ale není.

slova smyslu. Loga firem umístěná na tom-

když auto stojí v garáži. Ostatně vytíženost

Pokaždé jsem tam částí svého srdce. Jsem
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přesvědčena, že pomoc těmto lidem, ať jsou

služby však dramaticky stoupá, a proto

to naši senioři, nebo jakkoliv postižené děti,

jsme se rozhodli opět vstoupit do spolu-

nás posunuje nad konzumní společnost. A co

práce v rámci vašeho charitativního pro-

se týká další práce, přesuneme se od dětí

jektu. Vzkázala byste prosím něco pod-

k seniorům, takže další „autíčko - Ford Tran-

nikatelům (nejen) z Prahy 8?

zit” bude pro potřebné obyvatele Prahy 8.

Kontroloři zjišťovali,
zda děti nepijí alkohol
Na popud místostarostky Vladimíry
Ludkové byla poslední školní den pro-

Věřím, že ve vedení firem na Praze 8 najdu

vedena kontrolní akce, která měla pre-

lidi, kteří budou ochotni tento projekt podpo-

ventivní charakter – chránit děti před

Alespoň v to chci věřit, že další autíčko

řit. V následujících měsících možná některým

alkoholem.

bude pro obyvatele Prahy 8. Před několi-

přijde dopis, který prosím přečtěte a budete-

Konec školního roku vyvolává u „nedo-

ka lety vaše společnost pomohla s vozo-

li mít zájem o další informace, prosím spojte

spělých absolventů” školy touhu zpříjem-

vým parkem i příspěvkové organizaci MČ

se se mnou. Těším se na spolupráci.

nit si začátek prázdnin alkoholem. V den

-kz-

předání vysvědčení bohužel došlo v minu-

Praha 8 – Obvodnímu ústavu sociálně
zdravotnických služeb. Tehdy se jedna-

Pokud chcete přispět na další auto

lých letech k požívání alkoholických nápojů

lo o vůz značky Renault Kango, který je

volejte či pište vedoucí projektu Jarmi-

zejména dětmi. Vyskytly se i případy, kdy

naší pečovatelskou službou používán na

le Jirákové. Tel.: 602 380 265, e-mail:

byly opilé děti hospitalizovány v důsledku

rozvoj obědů. Počet klientů pečovatelské

jarmila.jirakova@seznam.cz.

otravy alkoholem. Alkohol byl dětem podán
v restauracích, ale i

Poděkování patří následujícím firmám:
-

AKROS v.o.s. (Praha 8)
JAN ZLATNÍK – OPTIK (Praha 9)
ORTOTIKA s. r. o. (Praha 8)
ICLA IMPORT CZ, spol. s r. o.
(Praha 9)
- AAC PRAGOCEL s. r. o. (Praha 9)
- INSET s. r. o. (Praha 8)
- HAKR spol. s r. o. (Praha 8)
- DOZNA s. r. o. (Praha 9)
- IKP Consulting Engineers, s. r. o.
(Praha 8)
- PAB pojišťovací agentura Beata
(Stará Boleslav)
- PROMAT s. r. o. (Praha 6)
- PROMA s. r. o. (Praha 7)
- MONITORING s. r. o. (Praha 8)
- ZG - stavby s. r. o. (Praha 8)
- Exel Automotive s. r. o.(Kosmonosy)
- Publicitaria Praha s. r. o. (Praha 4)
- JIŘÍ VODRÁŽKA – DEFEKTA
(Praha 1)

prodán v obchodech

s potravinami.

- ZLATA TÁBORSKÁ - LITA-SPORT
(Praha 5)
- INTERCONTI - Gruppo
Imar Partner, s. r. o. (Český Brod)
- ZAVOS s. r. o. (Praha 2)
- KONZULT Praha s. r. o. (Praha 8)
- CLAUS HUTH PRAHA, s. r. o. (Praha 8)
- Miroslav Kašpar (Praha 8)
- AKROS s. r. o. (Hvězdnice)
- AZ ELEKTROPROJEKCE s. r. o.
(Praha 8)
- COMPO PRAHA s. r. o. (Praha 1)
- Green Center s. r. o. (Praha 8)
- Miloš Vanický – VLAMI (Vraný)
- Messer Eutectic Castolin
spol. s. r. o. (Praha 8)
- Dynamic Vision s. r. o. (Praha 5)
- IVO GOMBÍK (Praha 9)
- Teka - CZ s. r. o. (Praha 8)
- Knauf AMF s. r. o. (Praha 8)
- VEDKA s. r. o.(Praha 8)

Milí dobrovolníci,
v Domě s pečovatelskou službou v Burešově ulici vzniklo v loňském roce příjemné
centrum aktivizačních programů pro seniory z Prahy 8. Nabízí volnočasové aktivity
a možnost přístupu a výuky internetu. Zejména o školičku práce s počítačem je
veliký zájem.
Hledáme ty z Vás, kteří umí alespoň v základech pracovat na počítači a rádi by
svůj čas věnovali druhým – i občasná hodina je pro nás velmi vítanou pomocí.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte na telefonním čísle: 222 805 150 nebo
emailem: vladimira.ludkova@praha8.cz.
Těším se na spolupráci s Vámi.
Vladimíra Ludková,
zástupkyně starosty

V den ukončení letošního školního roku
proto provedli kurátoři pro mládež ze sociálního odboru ÚMČ Praha 8 společně se
strážníky Městské policie Praha 8 preventivní akci, při které byly prováděny kontroly v restauracích, internetových kavárnách,
barech, hernách a vytipovaných obchodech
s potravinami. Personál byl upozorněn na
možnou zvýšenou poptávku alkoholických
nápojů dětmi do 18 let a na případné následky prodeje. V průběhu prováděné akce byly
zjištěny dva přestupky v souvislosti s alkoholem. Společné akce na kontrolu podávání
alkoholu nezletilcům budou intenzivně probíhat i v průběhu prázdnin.
Jana Janků,
vedoucí sociálního odboru
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Ü Získal v kategoriích mladších dorostenek, starších žaček, mladších
žaček a mladších minižaček tituly Mistra České republiky a k tomu dvě
bronzová umístění v nejmladších mini a starších minižačkách!
Ü Ženy uhájily extraligovou příslušnost v nejvyšší soutěži a již nyní se
připravují na další sezónu a s nimi i další mládežnické týmy dívek!
Ü Zároveň Slovanka otevírá další přípravku pro dívky ročníku 1998,
1999, 2000 v ZŠ Na Slovance, vždy v úterý od 17.00 hodin po celé
září! Pokud máte i Vy dceru tohoto ročníku, tak neváhejte a přijďte!

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Dívčí basketbal se na Slovance
dělá nejlépe z celé Prahy a okolí!

(Placená inzerce)

Basket Slovanka - dívčí basketbalový klub, který trénuje
a hraje především v ZŠ Na Slovance v Ďáblicích měl nejlepší
sezónu ve své 19leté historii!

(Placená inzerce)

Basket Slovanka hledá šikovné
a sportovně nadané dívky ročníků
1998, 1999, 2000 - 2001!
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Válku vystřídal na zámečku Libeňský mír
Radnice osmé městské části pokračuje v sérii populárně naučných výstav mapujících nedávnou i dřívější část
historie Prahy 8. Na loňský ohromující úspěch výstavy „Atentát na Reinharda Heydricha” letos navázaly výstavy vzpomínající na Československé legie v Itálii „Od Vltavy k Piavě” a právě skončená „2. světová válka v ulicích Prahy 8”. Tu během necelých tří měsíců navštívily zhruba čtyři tisíce lidí.
Téma první a druhé světo-

ty Prahy 8 Vladimíra Ludková.

Rudolf ve prospěch Matyáše vlády

považovat za unikátní. Výstava je

vé války vystřídá na Libeňském

Tentokrát se v historii vrátíme

v Uhrách, v Rakouských zemích

připravena ve spolupráci s Vojen-

zámku dávná historie. „20. srpna

až do 17. století, konkrétně si

a na Moravě,” řekla. Historic-

ským historickým ústavem Praha,

zahajuje výstava, kterou si při-

připomeneme rok 1608, ve kte-

kých dokumentů ze 17. století se

a tak jako k předešlým projektům

pomeneme 400 let od uzavření

rém Rudolf II. podepsal přímo

mnoho nedochovalo, proto není

bude na místě zdarma brožurka,

takzvaného

míru,”

v prostorách Libeňského zámku

výstava tak bohatá jako předešlé,

která se bude obsahově vázat

staros-

tzv. Libeňský mír. V něm se vzdal

přesto ji lze v prostorách radnice

k výstavě. Brožurky k předcho-

prozradila

Libeňského
zástupkyně

zím výstavám lze stále získat
v informačním centru MČ Praha 8
v budově radnice v ulici U Meteoru 6 nebo na odboru kultury v přízemí Libeňského zámku.
V

prvním

patře

Libeňského

zámku můžete výstavu o Libeňském míru navštívit vždy v pondělí a ve středu mezi 8:00 a 18:00
hodinou, v úterý a ve čtvrtek
v době 8:00 až 15:30 a v pátek
Ohlasy návštěvníků k výstavám uspořádaných k válečné historii Prahy 8

mezi osmou a třetí odpolední.-pb-

Karlínské nábřeží oživila studentská výstava
Zajímavá výstava studentských
prací Vysoké školy umělecko-průmyslové probíhá až do 29. září
na Rohanském ostrově. Projekt
s názvem Dvakrát nevstoupíš
do téže řeky probíhá pod širým
nebem v prostorách River City Prague. „Nová tvář pražského Karlína
s mezinárodně oceněnými administrativními a rezidenčními budovami se stala pro studenty výzvou,
jak se vypořádat s netradičním
exteriérem,” řekl při vernisáži
ředitel společnosti Europolis Petr
Urbánek. Výsledkem je přehlídka
třinácti originálních prací z oblasti figurální tvorby, kterou zaštítil
rektor VŠUP Pavel Liška. Ateliéru
Sochařství II v Praze vznikl v roce
1999 jako druhá sochařská dílna
Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a pod vedením Jiřího
Beránka se specializuje na klasic-pbké sochařské materiály.
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Meteor zve mladé fotbalisty do přípravek
Pomyslnou tečku za velmi úspěšným letošním fotbalovým ročníkem klubu FK Meteor Praha VIII udělaly na
konci června ve slovenském Senci jeho starší (ročník 97) a mladší (98) přípravky. Na základě pozvání místního
spřáteleného klubu se obě mužstva zúčastnila 10. ročníku megaturnaje, jenž je každoročně organizován pro
kategorie od těch nejmenších (6 let) až po starší žáky(15 let).
Letos se na devíti velmi dobře připravených
hřištích v Senci a okolí představilo celkem
71 mužstev ze šesti zemí. O tom, že se jednalo o dobře připravenou, ale i velmi sledovanou
mezinárodní sportovní akci, svědčí i to, že slavnostnímu zahájení a průvodu všech účastníků
byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič.
Obě mužstva (jediní pražští zástupci) rozhodně našemu městu, ale ani České republice
ostudu neudělala. Ti mladší po remíze s Lomnicí n/Popelkou 2:2, porazili chorvatský Senj 6:0,
Inter Bratislava 4:1 a Widzew Lodž 3:0. Ale jediná porážka s domácím týmem 0:1 je odsoudila
„jen” k zápasu o 5. místo. Přitom jedna vstřelená
branka navíc by je posunula do finále turnaje.
A tak nakonec po vítězství 4:2 nad dalším bratislavským mužstvem zvučného jména Slovanem
obsadili mladí „meteoráci” pátou příčku.
Ti starší sice prohráli první zápas s Lomnicí

Mládežnické týmy fotbalového Meteoru bývají v soutěžích velmi úspěšné

n/Popelkou 0:1, ale dále už jen vítězili. Nad pol-

v soutěžích. V žákovských soutěžích je už laťka

přihlížejících z řad rodičů, příbuzných a dalších

ským Startem Lodž 3:1 a domácím mužstvem

nasazena výše. Odrazem toho jsou i postavení

přátel fotbalu. Tomuto úspěšnému zakončení

Sence 5:1. Právě toto vítězství je posunulo do

a výkony zejména A starších žáků v divizi, v níž

fotbalové sezony přispěla i pomoc společnosti

finále své kategorie v němž si mladíci z Libně

se dlouhodobě drží na špici.

IPODEC – Čisté město, a. s, která měla nad jed-

poradili s mužstvem Púchova 2:0 a mohli se tak

Libeňský klub je v širokém okolí znám i jako

radovat ze svého prvního velkého mezinárodní-

organizátor řady turnajů, od dospělých počínaje

Vzhledem k tomu, že se školní prázdniny

ho úspěchu.

a těmi nejmenšími konče. Využívá k tomu obou

již kvapem blíží ke svému konci, jsou trenéři

Oběma mužstvům patří dík za vzornou repre-

svých sportovních areálů, jak na Štěpničné, tak

a funkcionáři klubu již nyní připraveni přijímat

zentaci klubu a svého města. Tyto, ale i další

i v Libni, kde Městská část Prahy 8 vybudovala

do svých přípravkových družstev další děti, a to

letošní výsledky a poznatky jenom potvrzují

na bývalém škvárovém víceúčelové hřiště s UMT

kluky i dívky z ročníků narození 1998 – 2003,

správnost nastoupené cesty libeňského klubu

3. generace. V obou areálech se na konci červ-

případně i mladší. Proto neváhejte a v případě

v každodenní práci s mládeží, jež je jeho priori-

na s fotbalovou sezonou rozloučily ty nejmladší

zájmu volejte na tel. čísla 266 313 671 (sekre-

tou. Filozofie Meteoru je v tomto směru jedno-

(nesoutěžní) ročníky, tedy děti narozené v letech

tariát) nebo 731 124 262 (sekretář klubu), kde

duchá. U těch nejmenších dětí (přípravky) jde

2001 a 2002. Každého z turnajů se zúčastnilo

obdržíte podrobnější informace. Ty získáte také

ještě o masovost a učení se fotbalovým zákla-

14 mužstev ze všech koutů Česka a oba pro-

na: www.fkmeteorpraha.cz.

dům, kde se neklade důraz na jejich umístění

vázela krásná atmosféra s velkým množstvím

ním z turnajů patronát (O hroší pohár).

Pavel Stehlík, sekretář klubu

Pozvánka na domácí zápasy mužů FK Meteor Praha VIII v soutěžním ročníku 2008/2009 (divize sk. A)
Po oslavách úspěšné fotbalové sezony 07/08, kdy muži Mete-

Plán domácích zápasů

oru vyhráli Pražský přebor, se už naplno rozjela i ta nová 08/09

Neděle

10. 8. od 10.15 - Meteor – SK MARILA Votice

„divizní”. Nový je i realizační tým. Trenérem se stal Jaroslav

Neděle

24. 8. od 10.15 - Meteor – FK Tachov

Peřina, který libeňské prostředí velmi dobře zná z dřívějších let,

Neděle

kdy zde působil v roli šéftrenéra mládeže. Za svého asistenta si
vybral Jiřího Smetanu, jenž je v klubu zároveň i trenérem mlad-

7. 9. od 10.15 - Meteor – SK Strakonice 1908

Neděle

21. 9. od 10.15 - Meteor – Loko Vltavín

Neděle

5. 10. od 10.15 - Meteor – FK Hořovicko

Neděle 19. 10. od 10.15 - Meteor – Jiskra Domažlice

ších žáků C. Vedoucím mužstva je Jiří Štefek, který tuto roli dříve

Neděle

vykonával u C dorostu.

Neděle 16. 11. od 10.15 - Meteor – FK Admira Praha

2. 11. od 10.15 - Meteor – Tatran Prachatice

srpen 2008
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Sport

Evropská softbalová špička
v bohnickém Svoboda parku

U Ládví vznikl beachvolejbalový areál

První zářijový týden se bude v Bohnicích odehrávat ve znamení nejlepšího evropského softbalu. Do Svoboda parku, areálu při ZŠ Dolákova, se sjede 21 týmů z celé Evropy, aby tam odehrály nejprestižnější
klubový turnaj na starém kontinentu - Pohár mistrů evropských zemí.
Pořadatelem a zároveň českým zástupcem na turnaji je úřadující mistr
ligy Joudrs, jehož zatím největším úspěchem z pohárových soutěží je
stříbrná medaile z Poháru vítězů pohárů 2006. „Naším cílem pro turnaj
je získat medaili, je to ale poměrně obtížný cíl, skoro z říše snů,” říká
hlavní trenér Joudrs Tomáš Kusý. „Za úspěch lze považovat, i když se
umístíme v první šestce a především budeme hrát kvalitní softbal.”

dovalo občanské sdružení Beachklub Ládví

V Praze 8 vznikl nový sportovní areál, který se zaměřil na beachvolejbal. Areál vybuv části nevyužívaného bývalého školního
hřiště v Chabařovické ulici. „Školy, které zřizuje Praha 8, budou mít během školního roku
v dopoledních hodinách nájem kurtů zdarma,” uvedl zástupce starosty Martin Roubíček. Na téměř hektarovém pozemku vyrostl
areál s šesti beachvolejbalovými kurty, které
doplní mobilní tribuny a nafukovací hala pro
zimní provoz. Součástí areálu budou i šatny,
sociální zázemí, umělé osvětlení hřišť a dět-

Domácí prostředí může být pro hráčky stre-

Pohár mistrů evropských zemí se v České

sující, z toho ale trenér Kusý strach nemá.

republice hrál naposledy v roce 1992. V prv-

„Hráčky mají mnoho reprezentačních i klubo-

ním zářijovém týdnu na vás ve Svoboda par-

vých zkušeností a především se těší na hru

ku čeká mnoho diváckých zážitků i bohatý

doma před svými fanoušky. Věřím, že pro nás

doprovodný program. „Diváci, kteří přijdou na

domácí prostředí bude výhodou.”

ské pískoviště a hřiště.

-hš-

Night Grand Prix
v centru Prahy

zápasy Joudrs v oranžové, což je klubová bar-

Závěrečná akce PIM Běžeckého seriálu

Hlavními soupeři Joudrs budou týmy z tra-

va, budou mít nárok na pivo zdarma,” slibuje

2008 proběhne v sobotu 13. září 2008 v cen-

dičně silných softbalových zemí Itálie, Nizo-

Kusý. V průběhu celého turnaje bude možnost

tru Prahy pod názvem Tesco Night Grand Prix.

zemí a Ruska. Italská nejvyšší soutěž Serie

si odpálit nebo nechat změřit rychlost hodu.

V 18:30 hod startuje Běh pro život 3.8 km

A vyšle na turnaj hned dva zástupce, svého

V areálu budou umístěny stánky s občerstve-

– nesoutěžní charitativní běh pro celou rodi-

loňského vítěze Legnano a zlaté medailisty

ním a suvenýry a zkrátka nepřijdou ani děti,

nu a pro ty, co nechtějí soutěžit, ale podpořit

z posledního poháru mistrů Fiorini Forli. Prá-

bude pro ně připraven skákací hrad a v pátek

dobrou věc. Závod je otevřený všem věko-

vě s druhým jmenovaným odehrají Joudrs

ve spolupráci s DDM i soutěže. „Jedná se o jedi-

vým kategoriím. V 19:30 hod startuje Běh

svůj úvodní zápas. „Legnano bude určitě pat-

nečnou možnost vidět na vlastní oči špičkový

pro ženy 5 km a ve 21:00 hod Běh pro muže

řit k favoritům turnaje. V loňském roce vyhráli

softbal a proto si ji nenechte ujít,” vzkazuje na

10 km – soutěžní běhy pro jednotlivce a také

PVP i italskou ligu a budou chtít svou vítěznou

závěr divákům Kusý.

tříčlenné týmy.

sérii ještě protáhnout,” hodnotí Kusý. Holandským mistrem 2007 jsou Terrasvogels, tým
s dlouholetou tradicí a mnohočetnými zku-

Více informací o turnaji, rozpisu a týmech na

„Vzhledem k večernímu času Night Grand
Prix slibuje skvělý a netradiční sportovní

www.cup.joudrs.cz
Jakub Stařík

zážitek, vše se totiž bude odehrávat za umě-

šenostmi z evropských pohárů. Národní tým

lého osvětlení,” prozradila za organizátory

Holandska je evropským zástupcem softbalu

Dagmar Langová a dodala: „Jako každý rok

na olympiádě v Pekingu, a tak budeme mít

bude běh doprovázet Marathon Music Fes-

možnost vidět i hráčky s čerstvou olympijskou

tival. Celé Staroměstské náměstí tak ožije

zkušeností. Stálicí mezi pohárovými účastníky

hudbou, tancem a zábavou.” Online registra-

je také Carrousel, celek, který se i letos dosud

ce je již otevřena a více informací najdete na

drží na prvním místě v ruské lize a opírá se

www.pim.cz.

-dl-

o mnoho reprezentantek.
Turnajové zápasy se uskuteční ve třech různých areálech. Kromě hřišť A a B v ZŠ Dolákova – Svoboda parku se boje budou odehrávat

Admira se ponořila
do smutku

v trojském areálu Sabatu a v Neratovicích, na

Fotbalová Admira prožívá těžké období.

domácím hřišti MFF. Do organizace je zapojeno

V krátké době po sobě totiž ztratila dvě vel-

mnoho dobrovolníků, intenzivní přípravy pro-

ké osobnosti klubu. 26. června 2008 zemřel

bíhají již od března, kdy bylo o dějišti turnaje

věrný admirák, obětavý a nezištný člen pořa-

rozhodnuto. „S přípravou nám velmi pomáhá

datelské služby, bývalý fotbalový rozhodčí

a vychází vstříc ZŠ Dolákova. Kdyby z jejich

a delegát Zdeněk Nožička. O tři dny dříve pak

strany nebyla chuť a ochota ke spolupráci,

zákeřné nemoci podlehl Zdeněk Jonáš, jehož

nikdy bychom nebyli schopni turnaj zorganizo-

srdce pro kobyliský klub doslova hořelo. -tk-

vat,” podotýká Kusý.
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice

SRPEN 2008

182 00 Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

září 2008
Otevírací doba:
PO 18.00 – 21.00/ČT 20.00 – 22.00/PÁ 12. 9. 20.00 – 22.00/
NE 14.00 – 16.00/PÁ 26. 9. 20.00 – 22.00 hod. Noc vědců.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hod..
15. 9. Petr Adámek:
Podzimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
22. 9. Ing. Jiří Burdych: Tajemný Tibet.
FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hod.
1. 9. APOLLO 15, APOLLO 16.
8. 9. Jeho jasnost Slnko, Karlův most – paprsek staletími.
29. 9. Země náš kosmický domov, Míry a váhy.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
ČT 20.00 – 22.00/PÁ 12. 9. 20.00 – 22.00/NE 14.00 – 16.00/

10. srpna 2008
Zámek Hospital a lázně v Kuksu.
Sraz v 7.40 hod. u pokladny č. 2 – Praha Hlavní nádraží.
Návrat v 19.45 hod. Praha Hlavní nádraží.
17. srpna 2008
Tetín – zámek, kostel sv. Ludmily a kostel sv. Kateřiny.
Sraz v 7.50 hod. u pokladny č. 2 – Praha Hlavní nádraží.
Návrat v 17.40 hod. Praha Hlavní nádraží.
24. srpna 2008
Hrusice – památník Josefa Lady, Týnec nad S. – hrad.
Sraz ve 7.45 hod. u pokladny č. 2 – Praha Hlavní nádraží.
Návrat v 18.49 hod. Praha Hlavní nádraží.
31. srpna 2008
Sv. Jan Pod Skalou – Klášter.
Sraz v 9.10 hod. u pokladny žel. stanice Praha – Smíchov.
Návrat v 18.39 hod. Praha – Smíchov.
Vedoucí a průvodce zájezdu:
Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

PO 1., 8., 15. a 29. 9. 20.00 – 21.00/PÁ 26. 9. 20.00 – 22.00 hod.
Noc vědců. Přístupné bez objednání!

POJEĎTE S NÁMI!

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Venuše - za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 6. 9. do 19. 9.
Jupiter – po celé září.
Uran, Neptun – za dobrých podmínek.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celé září.
Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů.

ZLÍN – BOJKOVICE
– STRÁŽNICE – LUHAČOVICE
26. – 28. 9. 2008
26. září 2008

Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém

Zámek ve Zlíně – prohlídka muzea a galerie, prohlídka měs-

počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou pří-

ta. Ubytování Uherské Hradiště. Odjezd Praha Hlavní nádraží

strojového vybavení hvězdárny.

v 9.06 hod. - Zlín - příjezd ve 13.03 hod.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY

27. září 2008

Vždy ve čtvrtek 19.00 – 20.00 hod. mohou hvězdárnu navštívit pře-

Bojkovice – prohlídka zámku. Zámek a Skanzen ve Strážnici

dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodi-

– prohlídka. Sklípek ve Strážnici – posezení – ubytování Uher-

ny s dětmi, školy).

ské Hradiště. Uherské Hradiště - odjezd 7.45 hod., Bojkovice

Program: promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vyba-

– příjezd 8.32 hod., ubytování.

vení hvězdárny.

28. září 2008

ŠKOLNÍ POŘADY
v PO, ÚT, ST, ČT, PÁ v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní
výpravy. Bližší informace a objednávky na tel.: 283 91 06 44.
Pozor. oblohy, film. večery

VSTUPNÉ:

Doprava:

přednášky

dospělí

20 Kč

30 Kč

mládež, důchodci

10 Kč

15 Kč

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 134, 136 TRAM 10,

17 a 10 min. pěšky podél hřbitova a pak ulicí Pod Hvězdárnou do kop-

Lázně Luhačovice – prohlídka. Uherské Hradiště – odjezd v
7.45 hod., Luhačovice – příjezd 8.39 hod. Luhačovice – odjezd
v 16.06 hod., Praha Hlavní nádraží – příjezd 21.19 hod.
CENA ZÁJEZDU: 440 Kč - 2x ubytování a průvodcovské
služby. Snídaně, obědy a večeře si každý účastník zajišťuje individuálně. Doprava je zajištěna pravidelnými vlaky ČD.
Zálohu ve výši 440 Kč přijímá Jiří Šlechta do 20. 9. 2008.

ce. Stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra C Ládví)
103, 345, 368 a 5 min. pěšky ulicí Pod Hvězdárnou do kopce. Stanice

Vedoucí a průvodce zájezdu:

U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky obcí.

Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67

Osmička
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Pozvánky, výročí
Jubilea
www.ddmpraha8.cz
e-mail: info@ddmpraha8.cz
tel.: Přemyšlenská - 284 68 10 50, Krynická - 233 55 37 90

DEN
ODEMČENÝCH
DVEŘÍ
a zápis do kroužků
pod záštitou Marie Kousalíkové,
náměstkyně primátora hl. města Prahy

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

Významné jubileum slaví
SRPEN 2008
Pokorná Ludmila
Kurucová Květoslava
Ke krásnému věku 92 let,
přeje všechno nejlepší rodina!

Josef a Marta Havlíčkovi
slaví 45 let společného života.

Významné jubileum oslavili

Středa 3. září 2008
od 14.00 do 19.00 hodin
v obou budovách DDM:
Přemyšlenská 1 102
Krynická 490

ČERVEN 2008

Věra a Ing. Jiří Neužilovi
oslavili 50 let společného života.

Nově narozené děti
LEDEN 2008
Kulhavá Natálie

SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V ČR, o. s.
PRAHA 8 – Frýdlantská 1306
Denis Diderot:
„Volný čas je nejdůležitější součást našeho života”

DUBEN 2008
Hrstková Eliška
Švehlák Adam
KVĚTEN 2008
Ryba Tomáš Daniel
Novák Václav
Malkus Mikoláš
ČERVEN 2008
Kučera Václav
Kučerová Johana

Co jsme pro Vás naplánovali na rok 2008
OV (Obvodní výbor) je pro Vás připraven každé první úterý v měsíci od 14.30
do 15.00 hodin, (mimo srpna) v Domově důchodců v Bohnicích 1. patro.
ZO (Základní organizace) č. 7, každé první úterý od 15.00 do 17.00 hodin besedy,
přátelská setkání apod. rovněž v Domově důchodců v Bohnicích. Besedy budou včas
oznámeny úsekáři.
Přátelské předvánoční setkání s hudbou, tombolou a občerstvením se uskuteční
13. 12. 2008 ve velkém sále Domova důchodců v Bohnicích.

Špínová Magdalena
Velebil Patrik
Svach Jiří
Krchňáková Natálie
Thimová Karolína
Boháčová Kristýna
Krommelová Julie
ČERVENEC 2008
Kejklíř Sebastien

VÝLETY
Úterý 9. 9. 2008 – NECHANICE – nově otevřený zámek s překrásným okolím
– cena cca 250 Kč.
Neděle 5. 10. 2008 TROJA – celodenní výlet. Návštěva Trojského zámečku a okolí.

Eliška a Filip
Strakovi

Výlety budou uskutečněny pouze v případě dostatečného zájmu, neboť se na ně
neposkytuje dotace. Veškeré dotazy a přihlášky přijímá paní Jarmila Výrostková,
tel.: 604 15 02 25.

Mašková Nela
Rendl František Daniel
Köhlerová Kamila

REKONDICE – kardio
Čtvrtek 18. 9. až neděle 28. 9. – 10 dní ALBRECHTICE nad Vltavou,
cena cca 3 200 Kč.

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

Za O. V.a Z. O. č. 7 SPCCH
zdraví Vlasta Mikulandová

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

Luštěte o ceny!
Správné znění tajenky z minulého čísla: Negrelliho viadukt.
Knihu „Nad Hrází Věčnosti” - setkání s Bohumilem Hrabalem získávají:
Ivana Jablečníková (Praha 8), Marianna Drozdová (Praha 8), Barbora
Belavá (Palkovice), Mirko Kudrna (Praha 8) a Radka Zívrová (Praha 8).
Správné znění tajenky ze srpnového čísla nám zašlete nejpozději
do 31. srpna 2008 na adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňmte napsat svoji adresu. K připomenutí výročí povodní pětici
vylosovaných zašleme knihu Tři roky poté, aneb Osmička roste jako z vody.

Sudoku (středně těžká)

srpen 2008
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Inzerce
CVIČENÍ PRO VAŠI PÁTEŘ a cvičení Pilates od září 2008 v ZUŠ Taussigova 1 150. Přihlášky: Eva Kozelková,
tel.: 723 21 14 03 nebo www.zdravecviceni.com.

KERAM. VÝTVAR. DÍLNA MALVÍNA, Praha 8, Čimická 780, přijímá
děti i dospělé do uměleckých kurzů!
ZÁPIS: 5. a 8. ZÁŘÍ celý den! Tel.:
720 47 98 99.

KURZY ANGLIČTINY V PRAZE 8
- BOHNICE. Kvalifikovaná a trpělivá
lektorka, pokrok jistý, max. 7 posluchačů ve skupině, individuální výuka
- dospělí, reference: Úřad vlády ČR,
www.firemnianglictina.cz. Tel.: 777
02 46 88.

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1 + 1/L
NA CHODOVĚ za větší, minimálně 3
+ kk s balkonem nebo lodžií, jdoucí do
privatizace. Nabízím zrekonstruovaný
malý byt (40m2): zděné jádro, nový
kuchyňský kout, prostorná zasklená
lodžie, klidné prostředí, dobrá dostupnost MHD (BUS u domu, M 10 minut
chůze), regulovaný nájem + finanční
vyrovnání. Tel.: 724 93 68 29.

VLASTNÍTE AUTO, PLOT, DŮM ČI
POZEMEK? Jejich plochy můžete pronajmout pro reklamní účely a nechat
vydělávat až 5 000 Kč měsíčně. Tel.:
221 22 15 51.
HLEDÁTE „OSOBNÍHO” POJIŠŤOVACÍHO PORADCE? Obraťte se na
mne s důvěrou, zasloužíte si individuální přístup a komplexní servis. Mým
cílem je profesionální pomoc a Vaše
spokojenost. Kontakt: Ľubica Zásmětová, tel.: 606 77 17 52.
PRÁCE NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK.
Náplň: administrativa. Nabízíme: zajímavá práce s možností dalšího růstu.
Požadujeme: spolehlivost, Aj. Místo:
10 min. busem od metra „Kobylisy”.
Tel.: 284 08 31 91/2.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8,
HOVORČOVICKÁ 11 ještě přijímá (vzhledem k nižšímu počtu žáků
v těchto ročnících) nové žáky do 1.,
6. a 7. ročníku. Rodiče mohou své
děti přihlásit v budově školy od 18.
srpna 2008.
HLEDÁM SPOLEHLIVOU PANÍ na
úklid čtyřpokojového bytu v Praze 8
– Bohnicích. Dlouhodobě. Tel.: 606
35 72 67.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ VELKÁ SKÁLA, ul. K Haltýři 692/26, Praha 8,
1 350 Kč/měsíc. Tel.: 724 03 76 21.
PŮJČKY VŠEM – i důchodcům. Výhodně i Slovákům. Tel.: 723 94 61 06.

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda +
šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
MODELÁŽ NEHTŮ I NA NOHOU.
Novinky světových veletrhů. Dlouholetá praxe. Nízké ceny! Praha 8
- Palmovka (u metra). Tel.: 733 50
23 12.

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

PRODÁM NOVINOVÝ STÁNEK
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721 58
69 36.

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

LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE,
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ.
Nízké ceny, Palmovka. Tel.: 736 64
40 55.
CHCETE PRODAT BYT? Máte hrůzu
z realitky? Obraťte se na poradnu.
www.realitniporadna.cz, tel.: 284 69
35 33.

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,

ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU, elektro, voda, truhlář. Denně od
17.00 hod., SO a NE 13.00 – 19.00
hod. Tel.: 603 81 01 39. Jen na území
Prahy 8 a 9.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ,
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73 90,
e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
SOLÁRIUM – FITNESS, masáže,
nově kosmetika. Posilovny rozděleny
ženy – muži. Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 284 82
12 25, www.solarium-fitness.cz.
PRONAJMU KRYTÉ GARÁŽOVÉ
STÁNÍ v domě U Zlatého slunce, Křižíkova 56. Tel.: 602 28 84 44.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45, 286
58 50 47, e-mail: kedar.n@centrum.
cz.
MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování, baňky
- fyzioterapeutka. TRAM Okrouhlická.
Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 05.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře
a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
HOSPODYNĚ S ŽL zajistí pravidelný
úklid Vašeho domu, bytu. Tel.: 608 88
93 56.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.

VYKOUPÍME VAŠE KOLA ZA NEJLEPŠÍ CENU! Bazar Orient, Klapkova
40, tel.: 731 31 27 31.

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

KOSMETICKÉ SLUŽBY DOMŮ. Tel.:
607 27 99 22.

KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.

HLEDÁM BYT 2 + 1 (kk) KE KOUPI, OV i DR vlastnictví v Praze a okolí.
Tel.: 733 67 32 10.

HLEDÁM BYT 3 + 1 (kk) KE KOUPI, OV i DR vlastnictví na Praze 10.
Tel.: 608 92 69 41.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo
se snadno vytáhne ke stropu - rychle
schne a v koupelně nepřekáží. Montáž
na míru. Tel.: 602 27 35 84.

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.

3 000 KČ AŽ 8 000 KČ zaplatíme za
obraz ol./pl. od Em. Famíry. Interantik, Pod Pekárnami 3, Praha 9, tel.:
283 89 33 34, 605 82 94 40.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608
25 35 49.

klozetů kuchyňských desek, instalace
sprchových 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!

KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST,
koupím - odvezu. Tel.: 286 89 14 00.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jakékoli
velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno
i dekret - nájemní smlouvu, i v domě

(Placená inzerce)

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýrnické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777
31 66 80.

s majitelem, podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní vadou.
Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeček
mimo Prahu a pod. a dát čas na
vystěhování. Seriozní jednání, platba
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 nebo
603 42 00 13.
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Poradna, inzerce
Poradna

BLACK ANGELS
FLOORBAL TEAM

F L O O R B A L

Obzvlášť v létě pozor na zloděje
Čas letních dovolených je
v plném proudu a lidé houfně

dobu pozorují.
O dovolené platí dvojnásob:

ré se stávají rájem zlodějů.

Zavřete všechna okna a zamkně-

Zeptali jsme se proto ředitele

te. Pokud vlastníte balkon, nene-

pojištění

Koopera-

chávejte na něm žádné věci,

tivy Michaela Neuwirtha, jak

o které nechcete přijít. Věci na

zabezpečit

něm

domácnosti,

majetku

domácnost

před

odjezdem na dovolenou.

odložené

jsou

snadnou

kořistí.
I když toto všechno zajistíte,

Na prvním místě nedoporučuji
se o svém odjezdu příliš rozšiřo-

doporučuji

vat a i jinak dávat najevo svou

ti umístit v trezoru nebo odvézt

nepřítomnost. Je dobré zachovat

z bytu a uložit v bezpečí. Dále

dojem „obydleného bytu”: neza-

mimo byt uložte všechny doklady,

tahovat závěsy ani žaluzie, „neza-

které mohou sloužit jako případ-

bedňovat”

je

ný důkazní materiál o vlastnictví

dohodnout si se sousedem nebo

vašich věcí. Ideální je opatřit si

jiným dobrým známým, aby vám

fotodokumentaci svého bytu

okenice.

Vhodné

obstaral vybírání poštovní schránky a občas zkontroloval byt.

skutečné

cennos-

Pokud jste tak již neučinili,
určitě zvažte možnost pojištění

Jako i po celý rok je důležité,

vašeho majetku. Pojištění vám

aby byly dveře do bytu kvalitní

zaručuje, že v případě poškození,

a byly opatřeny odpovídajícím

krádeže, a tak dále, tedy takzvané

zámkem (zabezpečení by mělo

pojistné události obdržíte finanční

odpovídat tomu, nakolik si cení-

prostředky, ze kterých si budete

te vybavení vašeho bytu). Dalším

moct obstarat vybavení nové -

ochranným prvkem jsou bezpeč-

adekvátní tomu předchozímu. Je

nostní folie na okna, v ideálním

dobré vzít v úvahu, že domácnost

případě alarm, který lze dopo-

může být nejen vykradena, ale

ručit jak u bytu, tak u rodinného

může být poničena i jiným způ-

domu. U rodinného domu se mi

sobem - například řáděním živ-

jako výhodná jeví investice do

lů, jako jsou blesk, požár, voda

svítidel na fotobuňku - tato čidla

(typicky když vás vytopí sousedi)

mohou případné nezvané náv-

a podobně. Všechny tyto škody

štěvníky odradit. Případně lze

pojištění pokrývá. Stejně tak je

pořídit zařízení, které v náhod-

možné se pojistit proti případu,

ných

svět-

že prasklé potrubí ve vašem bytě

la rozsvítí – to odradí zejména

způsobí škodu třeba vašemu sou-

chytřejší nenechavce, kteří byt

sedovi.

intervalech

občas

-tk-

Čísla jsou bohužel neúprosná:
q

Za posledních 10 let hořelo ve více než 30 tisících
českých domácností

q

Přibližně každých 40 minut dojde k vloupání
do bytu, nejvíce řádí zloději v Praze

q

pro doplnění stávajících týmů hledáme hráče
a hráčky do těchto kategorií:

či dům před vykradením určitou

kte-

opouštějí

stálý nábor hráčů a hráček

Přibližně jen jedno procento z celkové hodnoty
ukradeného majetku se podaří policii vypátrat

q	Celková škoda, kterou každoročně v českých
domácnostech způsobí jen zloději a požáry,
je větší než jedna miliarda korun

•
•
•
•
•

přípravka (2002 – 2000)
elévové (ročník narození 1999 - 1996)
mladší žáci (ročník narození 1995 a 1994)
starší žáci (ročník narození 1993 a 1992)
žákyně (dívky 92 a mladší), dívky ročník 1996
a mladší trénují s chlapci

BLACK ANGELS zajišťuje kvalitní tréninkové podmínky a LIGOVÉ
SOUTĚŽE všem věkovým
kategoriím, chlapcům i dívkám. I v průběhu soutěžní sezóny je
možné se k nám zapojit.
Přijďte si vyzkoušet trénink na ZŠ Burešova.
(stanice metra trasy „C” Ládví a cca 2 minuty pěšky ke škole, vchod
přímo do tělocvičny)
přípravka – pátek 16.30 – 17.30 hodin (malá těl.)
elévové – pátek 16.30 – 18.00 hodin (velká těl.)
mladší žáci – středa 18.30 – 19.30 a pátek 18.00 – 19.30 hodin
starší žáci – středa 19.30 – 20.30 a pátek 19.30 – 21.00 hodin
dívky – pondělí 20.00 – 21.30 (mladší dívky podle věkové kategorie chlapců)
Kontakt:
e-mail: sekretar.blackangels@seznam.cz
http://florbal-blackangels.blog.cz
tel.: 723 51 69 56 Martina, 604 54 47 10 Honza
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