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Přístavy postupně mění svou tvář k lepšímu
Karlín, Libeň i Holešovice se za poslední roky
výrazně změnily k lepšímu. Následky povodní
jsou definitivně odstraněny, protipovodňové
zábrany dokončeny a tak se investoři vrací
k původním plánům na zvelebení bezprostřed−
ního okolí Vltavy. Téměř současně odkryly dvě
zahraniční společnosti své plány na oživení pří−
stavů v Libni a v Holešovicích.
Projekt „Libeňské doky“ Osmičce představil
obchodní ředitel Real Estate Karlin Group Milorad
Miškovič: „My jsme do tohoto projektu vstoupili
v polovině roku 2000. Původně šlo o projekt České
loděnice, dnes mluvíme o Libeňských docích. Od
roku 2000 do dnešního dne jsme dokoupili pár
strategických pozemků, takže dnes vlastníme na
libeňské straně Vltavy celkem čtrnáct hektarů
pozemků. Na nich plánujeme, podle nového územ−
ního plánu, vybudovat 126 až 140 tisíc metrů
čtverečních maloobchodních a kancelářských pros−
tor i bytů. Těch bude odhadem tisíc a budou zabírat
asi 70 procent plochy.“
Pro koho jsou byty v Libeňských docích určeny?
Já si myslím, že oba projekty − libeňský
i holešovický − jsou určeny hlavně vyšším českým
i zahraničním vrstvám. A to kvalitou lokality, kva−
litou architektury, kvalitou provedení a hlavně tím,
že jde o první projekty bydlení u vody. Mluvit dnes
o cenách je předběžné, ale cenové rozpětí by mělo
být od 55 do 120 tisíc korun za metr čtvereční.
Stavba prvního bytového domu začne v libeňském
přístavišti koncem příštího roku. Kdy se sem
nastěhují první nájemníci?
První obyvatelé se sem nastěhují až po dokončení
celkové rekonstrukce Libeňského mostu. Mimo−
chodem, v jeho těsné blízkosti nebudou byty, ale
kancelářské prostory. My chceme maximálně dbát
na to, aby se sem první nájemníci mohli nastěhovat
bez jakýchkoli problémů a bariér. Dokončení
opravy mostu by mělo podle našich informací
proběhnout do konce roku 2007, takže první nájem−
níky uvítáme začátkem roku 2008.
Popište čtenářům Osmičky, jak bude bydlení
v Libeňských docích vypadat?
Chceme začít souběžnou výstavbou třech produk−

Konečná podoba Libeňských doků v letech 2010 − 2012. Vlevo v popředí protipovodňová vrata u ústí Rokytky, v pravé části Libeňský most a příjezd na Palmovku.

tů. Viladomů nejblíže k Vltavě, atypického bydlení
na poloostrově a bydlení podél Voctářovy ulice. Na
poloostrově to bude bydlení určené hlavně pro
mladé lidi, kteří dobře vydělávají a pro lidi tvůrčí.
Ve Voctářově ulici půjde o bydlení „klasičtější“,
i když s důrazem na originalitu.

V libeňských docích jsou dnes haly, sklady nebo
betonová prostranství. Až se sem za 2 roky
nastěhují první lidé, bude okolí stejné jako dnes?
Určitě ne. Jakmile zahájíme bytovou výstavbu,
chceme udělat celkovou demolici všech stávajících
objektů v lokalitě Libeňské doky. Týká se to všech

průmyslových hal a stavebních objektů. Zbouráme
všechno a zatím z toho území uděláme park, který
umožní prvním majitelům bytů po nastěhování
nemít pocit, že jsou uprostřed staveniště a starých
doků.
Pokračování na straně 4

Netradiční Jarmark měl velký úspěch

Radnice neplýtvala, rozpočet skončil přebytkem

Desítka chráněných dílen se poslední předvánoční pondělí představila v hale tak−
zvaného „bílého domu“ na Vánočním jarmarku. Chráněné dílny jsou dnes nedílnou
součástí neziskových organizací, které poskytují své služby lidem se specifickými
potřebami (lidem s postižením, nemocí
atd.). Dávají jednak pracovní zázemí
klientům organizace a jednak možnost
aktivního smysluplného zapojení v rám−
ci terapeutického programu.
Vánoční výzdoba, stromeček, koledy
a nádherné dárky, to vše mohli vidět
návštěvníci jarmarku. Jeho první ročník
zaštítila senátorka za Prahu 8 Alena Paleč−
ková, která si pochvalovala vysokou úroveň
nabídky a vyjádřila radost nad netradiční
vánoční akcí. „Již dlouho jsem zamýšlela Senátorka Alena Palečková vybírá dárky
pozvat chráněné dílny i do Prahy 8. Výrob− pro své blízké.
ky klientů, kteří se v rámci terapeutického plánu zdokonalují ve svých dovednostech
a připravují na samostatnou existenci v každodenním životě, jsou nejen krásné, ale svou
originalitou a kvalitou zastíní komerčně nabízené produkty. Sama podobné akce navštěvu−
ji a své blízké vždy potěším milým dárkem. Doufám, že příští naše pozvání přijmou i další
organizace, aby si každý vybral ten svůj dárek. Koupí dárku potěšíme nejen své blízké, ale
prostředky získané prodejem výrobků slouží na provoz dílen a další terapii klientů. Všichni,
kdo chtějí přispět na charitativní účely, ale bojí se zneužití svého příspěvku, tak mají
jedinečnou možnost přímého kontaktu s těmi, komu jsou finanční prostředky určeny,“ řekla
senátorka. Návštěvníci mohli vybírat z nabídky svíček, keramiky, obrázků, aromalamp,
batikovaných textilií, háčkovaných deček, pletených výrobků a dalších velmi milých
dárků. Pro velký úspěch prvního ročníku Vánočního jarmarku se již nyní můžete těšit
na příští rok.
−bse−

Mírným přebytkem skončil v loňském roce rozpočet osmé městské části. „Naší snahou je a bude obec nezadlužovat
a snažit se maximálně účelně vynakládat veřejné prostředky. Čísla za loňský rok dokazují, že se nám to daří,“ řekl
k hospodaření Prahy 8 její starosta Josef Nosek.
Letošní rozpočet je naplánován jako vyrovnaný. Podle Noska bude mezi priority radnice patřit rozvoj městské infra−
struktury, parků, chodníků či zeleně. Rovněž oblast školství čekají významné investice. „Počítáme i s výstavbou nových
parkovacích míst v severní části obvodu či moderních dětských hřišť,“ dodal starosta.
−vlk−

Senioři, přijměte mé pozvání…
Ráda bych pozvala všechny zájemce z řad seniorů na první lednové
Setkání třetího věku. Bude se skládat z deseti přednáškových bloků na
různá témata. Odehrávat se budou jednou měsíčně, vždy ve čtvrtek třetí
(nebo čtvrtý týden) v měsíci, v malém přednáškovém sále „bílého domu“,
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň, v čase od 15.00 do 17.00
hod. Účast na setkání je bezplatná. Stačí přijít a vybrat si místo.
Těšit se můžete na odborníky v problematice, která Vás zajímá, i když se
Vás přímo nemusí dotýkat. Setkání třetího věku mají být především vzdělá−
vacím, diskusním a společenským příspěvkem v nabídce pro aktivní stáří. Na
téma plánovaného setkání budete vždy dopředu upozorněni na stránkách
Osmičky, www.praha8.cz a nástěnce ve vstupní hale „bílého domu“. Bližší
informace budou poskytnuty také na telefonním čísle: 283 09 04 33, oddělení
kultury.
Dovoluji si Vás upozornit, že první setkání se bude konat ve čtvrtek,
19. ledna 2006, v malém přednáškovém sále „bílého domu“, od 15.00 do
17.00 hod. Hostem bude Jana Janků, vedoucí Sociálního odboru ÚMČ
Praha 8 a její téma zní „Co byste měli vědět o sociálním zajištění pro plno−
hodnotné stáří“.
Ráda bych, aby třetí čtvrtek v měsíci patřil ve Vašem diáři Setkání tře−
tího věku.
Těší se Vaše senátorka Alena Palečková
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Připomínáme držitelům (chovatelům) psů

Odstrojené vánoční stromky patří k popelnicím

Od 1. ledna 2005 byla každému chovateli (držiteli) psa na území hl. města
Prahy, vyhláškou č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, uložena povinnost trvalého
označení psa mikročipem nebo tetováním a přihlásit do evidence vedené
Magistrátem hl. m. Prahy. Ne všichni chovatelé psů v Praze 8 tuto povinnost
v loňském roce již splnili (termín do 31. 12. 2005).

Odpověď na otázku „Kam s vánočním stromkem“ nemusíme v Praze ani letos složitě řešit. Smrčky, borovičky nebo
jedle se mohou, stejně jako v předchozích letech, odkládat u popelnic a Praha 8 není výjimkou. Na základě smlouvy
s městem je budou stejně jako v minulých letech odvážet pracovníci odpadových firem. Stromky odložené u popelnic
končí ve spalovně, protože jejich zpracování na štěpky se neosvědčilo. Řada lidí na stromcích nechává hliníkové třás−
ně nebo ocelové háčky a čas od času se najde zapomenutá ozdoba nebo čokoládový bonbón.
Druhou možností, jak se zbavit vánočního stromku, je zanést ho do některého ze sběrných dvorů. V libeňské Voctářově ulici
ho provozuje společnost Ipodec, nejbližší sběrný dvůr Pražských služeb najdete v ulici Pod Šancemi v Praze 9. Stromky ze
sběrných dvorů končí v kompostárně. K popelnicím můžete dávat „vysloužilé“ stromky až do konce února. Magistrát letos
zaplatí odpadovým firmám za jejich odvoz zhruba 380 tisíc korun.
−roa−

Kdo provádí označování psů: Označování psů jsou oprávněni provádět vete−
rinární lékaři, případně jiné odborně způsobilé osoby.
Kde se přihlásit do evidence: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor občansko −
správních agend, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2. Telefon: 236 00 46 37 −
8, 236 00 46 40 − 2.
Úřední hodiny: PO 9.00 − 17.00 hod. • ÚT 9.00
− 14.30 hod. • ST 8.00 − 18.00 hod. • ČT 9.00 −
14.30 hod. • PÁ 9.00 − 14.30 hod.

Praha 8 posiluje kontejnery na tříděný odpad

Jak se přihlásit: Přihlášení do evidence se
provádí registrační kartou chovatele. K regis−
traci je třeba doložit evidenční číslo mikročipu
nebo číslo tetování.
Tiskopis registrační karty
chovatele psa získáte:
• MHMP − Odbor občansko − správních agend
• MHMP − informační středisko
• Úřad Městské části Praha 8, ekonomický odbor, pracoviště:
U Meteoru 10, Praha 8 − Libeň (stanice tramvaje Stejskalova)
• MHMP: www.praha−mesto.cz.
Sleva z roční sazby místního poplatku ze psů bude poskytnuta ve dvou letech
následujících po označení psa mikročipem a registraci u MHMP, maximálně do
výše 350 Kč ročně.
−tr−

Na území Prahy 8 přibudou v roce 2006 další stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Radnice Prahy 8 tak reaguje na ros−
toucí zájem obyvatel o třídění odpadu.
Na několika desítkách míst Prahy 8 se už v prvních týdnech roku 2006 objeví další nádoby na tříděný odpad nebo se alespoň ty
stávající budou vysypávat častěji. Radnice Prahy 8 totiž u pražského magistrátu uspěla se svými žádostmi o vylepšení systému
sběru tříděného odpadu. „Seznam míst, kde dojde ke zlepšení, zabírá celou stranu formátu A4. Více skla a papíru se bude odvážet
například z Florence (přesněji z ulice Ke Štvanici), z Kaňkovského ulice, častěji se budou vysypávat i kontejnery v Thámově nebo
v Sokolovské ulici. Úplně nově vznikne například stanoviště tříděného odpadu v Davídkově ulici, kde vyrostl nový bytový kom−
plex,“ řekl Ondřej Mutl z Odboru životního prostředí.
S dalším vylepšováním se počítá i v průběhu roku. „Navyšování počtu stanovišť a jejich častější obsluha se zavádí neustále.
Každý měsíc dáváme magistrátu návrh patnácti až dvaceti míst, kde by měl být sběr tříděného odpadu posílen,“ dodává vedoucí
odboru životního prostředí Martin Cibulka. V současné době je v osmé městské části 270 stanovišť tříděného odpadu. Jejich další
navyšování samozřejmě závisí na finančních možnostech, navíc případná další stanoviště by leckde byla na úkor parkovacích míst.
Proto se jednotlivé lokality řeší případ od případu. Pokud má kdokoliv z obyvatel Prahy 8 pocit, že někde stanoviště chybí, že není
dostatečně často vysypáváno, nebo že by mohlo být někam přemístěno, měl by se obrátit na Odbor životního prostředí Městské
části Praha 8. „My situaci prověříme a pokud půjde o oprávněnou žádost, předložíme požadavek magistrátu, který o každém místě
definitivně rozhoduje,“ říká Cibulka.
−hos−

Jaký byl loňský rok a jaký bude ten letošní?
Doprava:
Přechody jsou bezpečnější
Co se týká bezpečnosti chodců, tak bych chtěl
zdůraznit, že v roce 2005 nedošlo na území osmé
městské části k žádnému smrtelnému úrazu na pře−
chodu. To považuji za velmi významné. Praha 8 má
nejvíce přisvětlených přechodů v metropoli,
v poslední době v problematických místech
přikročujeme k omezení rychlosti tam, kde to situace
vyžaduje. Naše městská část patří k nejbez−
pečnějším. Velmi mě mrzí, že se nepodařilo vybu−
dovat parkovací místa ve Služské ulici v Kobylisích.
Projekt byl v poslední chvíli zamítnut z důvodu
parovodu, který vede pod komunikací. V Kobylisích
budeme hledat náhradní lokalitu pro parkovací
místa. Další místa vybudujeme v Bohnicích.
V blízké budoucnosti bychom chtěli změnit
Palmovku a její pěší zónu. Projekt je již dokončen
a výrazně zvýší bezpečnost chodců. Také v blízké
době očekáváme zahájení projektu Pobřežní II.
a III., který vyřeší dopravní problém Švábky.
Budeme s vedením Dopravního podniku jednat
o stáncích v blízkosti autobusového nádraží Palmov−
ka. Ty jsou častým předmětem stížností občanů na
neustálý nepořádek, zápach a sníženou bezpečnost.
Chtěl bych na závěr ubezpečit, že radnice vnímá
dopravu při absenci vnějšího městského okruhu jako
velký problém a věnuje jí náležitou pozornost.
Luděk Hoznauer,
předseda dopravní komise RMČ Praha 8

takovou technikou, že může zahájit evakuaci
i následně zasahovat. Jednotka je koncepčně
budována po zkušenostech z Karlína a Libně 2002.
Jsem rád, že dnes jsme schopni se o spoluobčany
osmé městské části v případě nouze postarat
a nabídnout jim pomoc.
Luděk Hoznauer,
ředitel Jednotky dobrovolných hasičů
Školství:
Další významné investice
Osmá městská část zůstává nadále zřizovatelem
čtyřiadvaceti mateřských škol (2248 dětí) a šest−
nácti základních škol (6218 žáků). Každá mateřská

Dobrovolní hasiči:
Jsme schopni se o občany postarat
V loňském roce členové jednotky prováděli plný
výcvik, aby byli akceschopní, bude−li to situace
vyžadovat. Chtěl bych připomenout, že budujeme
jednotku k civilní ochraně obyvatelstva. Naším
záměrem není asistovat profesionálním hasičům
při požárech, ale poskytnout následnou pomoc,
ubytování, ošacení, dodávku potravin a první
lékařskou pomoc. Dnes jednotka disponuje

škola má vlastní profilaci a vytváří si svůj vzdělá−
vací program.
Školy spolupracují v rámci městské části napřík−
lad s DDM, se sportovními organizacemi, s měst−
skou i státní policií, linkou důvěry a dalšími nestát−
ními organizacemi
Od ledna 2006 na základě ustanovení § 167
zákona č. 561 /2004 (školský zákon) pracují na
školách školské rady. Třetinu školské rady jmenu−
je zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční
období je tříleté a čestné. Základní školy zřízené
MČ Praha 8 mají rady tříčlenné. Rada školy se
schází nejméně dvakrát ročně a projednává napřík−
lad zprávy školské inspekce, schvaluje výroční
zprávu o činnosti školy a tak dále.
V ZŠ Burešova proběhne v průběhu tří (čtyř)
měsíců náročná rekonstrukce jídelny a kuchyně,
a to ve dvou etapách. První bude stát skoro 18 mi−
liónů korun. MČ také podpořila spoluúčastí čtyři
milióny korun grantové projekty pěti základních
škol (Burešova, Hovorčovická, Dolákova, Molákova
a Glowackého) na rekonstrukce školních hřišť.
Do výše deseti miliónů korun MČ připravuje rekon−
strukci části pozemku U Meteoru na zatravněné
hřiště. Hřiště bude sloužit pro výuku a pro žákovský
fotbal. Další investice proběhnou například v ZŠ Žer−
nosecká, Mazurská, Zenklova, Dolákova. MČ Praha
8 schválila koupi pozemku pro MŠ Sokolovská, děti
budou mít více prostoru pro hraní.
V průběhu prvního pololetí školního roku 2005 /06
se bude konat beseda pro žáky 9. a 8. tříd na téma sní−
žení trestní odpovědnosti pro žáky a mladistvé na 14
let. V lednu a březnu proběhnou obvodní kola
dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce.
ZŠ Lyčkovo náměstí spolupracuje na dvouletém
projektu WORKSHOP EVROPA (téma: o skuteč−
nostech a možnostech). ZŠ Hovorčovická stále
pracuje na projektu Socrates Comenius.
Plánují se i další akce. Například na březen před−
nášky ke Kobyliské střelnici, na duben Den země,

Osmičkový oříšek, soutěže pro děti a dospělé či
v červnu zábavný pořad k ukončení školního roku.
Soňa Teplá,
zástupkyně Starosty MČ Praha 8
Životní prostředí:
Boj proti nepořádku
V roce 2005 přibylo v Praze 8 celkem deset
nových dětských hřišť, která splňují přísné normy
Evropské unie. Rok 2005 byl na „osmičce“ ve zna−
mení boje za větší pořádek na ulicích, trávnících
a parcích. Rozdali jsme mnoho pokut v řádech
desetitisíců a padla i jedna pokuta v hodnotě
100 000 Kč. Pro majitele psů jsme pak mezi rad−
nicí a Grabovou vilou vybudovali psí louku.
V letošním roce bude pokračovat snaha o výsad−
bu dalších stromů nebo budování dalších dětských
hřišť. V tuto chvíli jsou už na našem odboru
připraveny studie a projekty na opravu a doplnění
deseti stávajících hřišť a výstavbu tří nových
v lokalitách, kde dětská hřiště chybí. Bude to rok,
kdy se nepořádní majitelé budou setkávat s pra−
covníky odboru životního prostředí. Ti budou
bojovat s nepořádkem, který nás všechny trápí.
A co by si zaměstnanci odboru životního prostředí
nejen pro letošní rok přáli? Hlavně to, aby si všich−
ni uvědomili, že to, jak vypadá naše městská část,
je věcí nás všech a každý z nás má možnost život−
ní prostředí ve svém okolí zlepšovat.
Martin Cibulka,
vedoucí Odboru životního prostředí

Ďáblický hřbitov má novou obřadní síň
Na hřbitově v Ďáblicích byla slavnostně ukončena stavba obřadní síně na louce rozptylu. Stavbu
za zhruba 10 miliónů korun financoval pražský magistrát. „Na hřbitově chybělo důstojné
zázemí pro obřady na rozptylové loučce. Jsem rád, že město našlo na stavbu peníze, a že se
podařilo dodržet termín. Ďáblický hřbitov tak získal funkční i architektonicky velmi zajímavou
a hezkou stavbu,“ řekl při první návštěvě ďáblického hřbitova radní Bohumil Černý.
Pavilon má tvar osmiúhelníku o průměru třináct metrů, je prosklený a navrhla ho známá architektka
Marie Švábová. Ďáblický hřbitov patří mezi významné kubistické památky a nový pavilon je proto
navržen v tomto duchu. Jeho kubistická architektura je chráněna památkovým úřadem jako ojedinělá
stavba tohoto typu. V zimních měsících se rozptyly neprovádějí, a proto je dostatek času na vnitřní
vybavení nové obřadní síně.
Ďáblický hřbitov má rozlohu 29,32 hektarů, 180
hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů.
Hřbitov byl plánován jako jeden ze tří ústředních
hřbitovů v Praze a je druhým největším hřbitovem
po Olšanech v Praze. Jeho uspořádání je spíše
parkové, takže se vymyká podobě dalších hřbi−
tovů. V prostoru hřbitova v Ďáblicích je mezi−
národní Čestné pohřebiště bojovníků za svobodu,
popravených a umučených odpůrců komunismu,
tzv. III. odboj. Proti tomuto pohřebišti se nachází
tzv. Dětský hřbitov a ve východní části hřbitova
se pak nachází jediné pohřebiště neznámých
v Praze.
−roa−

Dobrovolní hašiči zasahovali například při odstraňování následků předvánoční
vichřice. Na bohnickém sídlišti odklízeli polámané stromy.
−roa−
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Nová administrativní centra
1. Nile House, Praha 8
2. BB Centrum Beta, Praha 4
3. Budějovická alej, Praha 4
Rekonstruované kanceláře
1. The Forum, Praha 1
2. Machine House, Praha 8
3. Business Centrum Bohemia, Plzeň

(Placená inzerce)

River City Prague. Nile House má šest nadzem−
ních a tři podzemní podlaží, nabízí bezmála 18
tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, 17
tisíc čtverečních metrů maloobchodních ploch
a 218 parkovacích míst.

III. ROČNÍK
CHCETE VĚDĚT VÍCE
O SVATBÁCH V HOTELU TROJA
4.−5. 2. 2006
10:00 − 17:00 / VSTUP ZDARMA

Hotely
1. Jelení dvůr, Praha 1
2. Residence Alchymist, Praha 1
3. Anděl's Suites, Praha 5
Rezidenční projekty
1. Residence Alibaba, Praha 5
2. Apartmány Čertovka, Harrachov
3. Bytový dům Na Zemance, Praha 4

Bydlení „na osmičce“ je velmi žádané
Nejvíce nových bytů v metropoli vyrostlo v roce 2004 v Praze 8, vyplývá to
z údajů Českého statistického úřadu. Osmá městská část byla v Praze jedi−
nou, kde za rok vzniklo přes tisíc bytů − v roce 2004 konkrétně 1 119.
Druhé místo obsadila s 606 novými byty Praha 4 a pomyslný bronz patří
Praze 13 s 515 nově postavenými byty. Celkem bylo v roce 2004 (novější
údaje zatím statistikové nemají k dispozici) v Praze postaveno necelých
šest tisíc bytů. Praha 8 se tak na celkovém počtu bytové výstavby v Praze
podílí necelou pětinou!
Jednoznačně největším developerem v Praze 8 byla v předchozích dvou
letech společnost Finep. Ta dokončila dva bytové projekty: Bydlení Mazanka −

170 bytů a Trojský Vrch − 695 bytů. „Bydlení na Trojském vrchu jsme stavěli
ve dvou etapách a dokončili jsme ho právě v roce 2004. Převládalo tady bytové
složení 2+kk, zatímco v projektu Bydlení Mazanka byly bytové dispozice
různé,“ řekla mluvčí Finepu Pavla Temrová.
Proč si Finep zvolil pro výstavbu nových bytů Prahu 8?
Lokalita nabízí výbornou infrastrukturu a stále se zlepšující dopraví spojení
v podobě nově vznikajících tras metra C. Na území osmé městské části je velké
množství zeleně a atraktivitu bytů zvyšuje i nedaleký Trojský park. Celé území
Prahy 8 je na vysoké úrovni i co se týče služeb. Je tady dostatečné množství
supermarketů, zdravotnické středisko s lékárnou a obchodní centrum Letňany
je v dojezdové vzdálenosti. I proto jsou dnes všechny byty v projektu Trojský
Vrch prodány. V loni dokončeném projektu Bydlení Mazanka je volných méně
než 30 procent bytů.
Budete ve výstavbě bytů v Praze 8 letos pokračovat?
V blízké budoucnosti výstavbu na Praze 8 neplánujeme. V současné době se
zaměřujeme na sousední Prahu 9, ve které právě realizujeme bytový projekt
Nová Harfa. Jedná se o největší polistopadový bytový projekt v České repub−
lice vznikající v lokalitě Nových Vysočan.
−roa−

Nákupní centra
1. Galerie Vańkovka, Brno
2. Varyáda, Karlovy Vary
3. Galerie Butovice, Praha 5

Policie ČR
informuje

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

Rady pro seniory

Nikdy neotvírejte automaticky
dveře, nevíte−li, kdo je za nimi.
Použijte kukátko umístěné na
dveřích a komunikujte pouze pomocí bezpečnostního řetízku. Do
bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně
prokáží a sdělí vám, proč přichází. Pokud vás někdo oslovuje
jménem, ještě to neznamená, že vás zná.
Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc.
Pomoc můžete poskytnout pomocí telefonu i za zabezpečenými dveřmi.
Zvolit správné číslo pomoci můžete sami, není třeba dávat telefonní
přístroj z ruky.
Nenechte se nalákat na výhodný nákup prostřednictvím osoby, která
zazvoní na vaše dveře. Pozor na různé výhry nebo poskytnutí nějaké
finanční hodnoty. V mnoha případech poté následuje rozměnění velké
bankovky, aby pachatel zjistil, kde máte uložené peníze. Nakonec mnoh−
dy slušně vypadající člověk odchází s darovaným obnosem i s vašimi
úsporami. Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na
dobře viditelném místě.
Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v rodinném domku
nebo v přízemí, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete
nakoupit. Čekáte−li příchod cizího člověka, požádejte někoho z blízkých,
aby s vámi počkal doma.
Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte doma více peněz
v hotovosti nebo velmi cenné věci. Pro vyzvednutí finančního obnosu
nechoďte sami. Vždy požádejte o doprovod někoho blízkého. U sebe
noste jen nezbytnou peněžní hotovost. Nepůjčujte peníze cizím lidem
a nedávejte ani žádné zálohy podomním prodejcům.
Doklady, peníze, klíče a jiné cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu.
Neodkládejte je s oděvem v šatně u lékaře, v restauraci či na úřadech.
Příruční tašku nebo kabelku mějte vždy uzavřenou a neodkládejte ji ani
do nákupního vozíku. Svým věcem věnujte velkou pozornost v hromad−
né dopravě.
Nemalou pozornost věnujte také dopravě, neboť každé tři minuty je
policii nahlášena dopravní nehoda. Každou sedmnáctou minutu je při
nehodě lehce zraněn člověk. A každou stou minutu je zraněn těžce.
Během každých sedmi hodin jeden člověk na následky dopravní nehody
zemře. Každý rok je z celkového počtu dopravních nehod cca 2 000 za−
viněno chodci.
Nejčastější příčinou je náhlé vstoupení do vozovky a nesprávné zhod−
nocení dopravní situace. Další nebezpečí představuje přecházení mimo
přechod. V případě přednosti chodce na přechodu před motorovými
vozidly je potřeba nespoléhat na tuto přednost. Mějte na paměti, že
jedoucí vozidlo nám může vážně poškodit zdraví, a to i v případě naší
přednosti. Protože jak na straně chodců, tak i na straně řidičů jsou
neukáznění jedinci.
ppor. Bibiana Fuchsová, PIS OŘP Praha III.

Městská policie informuje
Strážníci mohou kontrolovat řidiče i na alkohol
Řidiči v hlavním městě, kteří se dopustí dopravního přestupku, musejí již počítat s tím, že i strážník městské policie je může kontrolovat, zda
nejsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Tuto pravomoc dává obecní policii zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škoda−
mi způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který
začal platit od 1. ledna 2006.
„Není to sice prioritní úkol městské policie, avšak vzhledem k počtu dopravních přestup−
ků a zvláště důsledků nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu, jde o významný krok
z hlediska zvyšování bezpečnosti v dopravě,“ zdůrazil náměstek primátora Rudolf Blažek.
„Pokud strážník zjistí orientační zkouškou alkohol, má právo nechat řidiče převézt
k lékařskému vyšetření. Přestupek bude oznámen správnímu orgánu, kde ve správním řízení
může být uložena pokuta od 5 do 10 tisíc korun a zákaz činnosti až do dvou let. V závažnějších případech, kdy orientační
zkouška ukáže více než 1,0 promile alkoholu, bude řidič okamžitě předán Policii ČR.“
Ředitel Městské policie hl. m. Prahy Vladimír Kotrouš uvedl, že orientační vyšetření osob na přítomnost alkoholu budou strážníci provádět pomocí dechové
zkoušky, s použitím digitálního alkoholtestu nebo detekčních trubiček. „Máme k dispozici dostatek obou typů přístrojů tak, aby byl pokryt výkon služby na všech
městských částech. A všichni strážnici jsou patřičně proškoleni a připraveni,“ dodal.
Podle nového zákona je strážník oprávněn postupovat obdobně jako policista. Bude moci vyzvat řidiče, se kterým
řeší dopravní přestupek, aby se podrobil vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky a provést orien−
tační vyšetření na místě. Odmítnutí podrobit se vyšetření vede automaticky k tomu, že se na kontrolovanou osobu
hledí jakoby byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Nová pravomoc strážníkům umožní zasáhnout nejen proti opilým řidičům, ale i proti opilcům na ulicích, v hro−
madných dopravních prostředcích, na zastávkách městské hromadné dopravy, na nádražích apod. a v případech, kdy
zjistí na veřejnosti osobu, která by pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky ohrožovala sebe, jiné osoby či
poškozovala cizí majetek.
V souvislosti s alkoholem připomněl náměstek Blažek, že strážníci budou i nadále v rámci běžného výkonu služ−
by preventivně kontrolovat restaurační zařízení, zda v nich není podáván osobám mladším 18 let alkohol.
−vlk−

(Placená inzerce)

Praha 8 uspěla v celorepublikovém měřítku také
v další kategorii. Druhé místo mezi rekonstruo−
vanými kancelářemi obsadila budova Machine
House v Pernerově ulici.
−roa−

„Místo, které přátelé doporučují“

(Placená inzerce)

Karlín se stal jednoznačným vítězem soutěže
o nejlepší realitní „počiny“ v roce 2005. V pěti
kategoriích obsadily budovy z této části Prahy 8
jedno první a jedno druhé místo, což je
v konkurenci nejen Prahy, ale celé České repub−
liky vynikající úspěch potvrzující obrovský růst
Karlína v posledních letech.
Administrativní budova Nile House zvítězila v 7.
ročníku soutěže Best of Realty. O nominaci na
ocenění titulem „Nejlepší z realit 2005“ se mohly
ucházet stavby dokončené v České republice po
1. lednu 2004. Ve hře bylo pět hlavních kategorií −
administrativní budovy nové a rekonstruované,
obchodní centra, byty a hotely. Nová dominanta
Rohanského ostrova je další etapou projektu River
City, umístěného na kdysi zanedbaném karlínském
nábřeží Vltavy. „Ocenění v tomto typu soutěží
považuji za určitý druh certifikátu kvality, který
nepřímo zjednodušuje jednání s nájemci i investo−
ry,“ říká Petr Urbánek ze společnosti Europolis.
Nile House je „mladším sourozencem“ stavby
Danube House na Rohanském ostrově. Jde o druhý
dokončený objekt z celkem pěti budov projektu

Výsledky jednotlivých kategorií:

Účetní poradenství
a vedení účetnictví
Ing. Jitka Klusáčková - Finnet
Služby v oblasti vedení všech typů účetnictví vč. souvisejících evidencí, přechod
z DE na účetnictví, DPH, zpracování roční
uzávěrky, přiznání ke všem daním, účetní
poradenství, zajištění auditu, zástup na
úřadech, zpracování mezd.
Kancelář: Zikova 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Metro A - stanice Dejvická
Statutární zástupce: Ing. Jitka Klusáčková
Telefon: +420 224 310 023, 724 767 454
Fax:
+420 224 310 477, 724 207 458
Internet: http://www.klusackova.cz
E-mail: finnet@klusackova.cz

(Placená inzerce)

Nile House stavbou roku 2005
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• kosmetika, líčení, permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra, modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské, pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahušování vlasů
• kyslíková terapie

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

Přístavy postupně mění svou tvář k lepšímu
Dokončení ze strany 1
Přeměnu druhé strany Vltavy plánuje společnost
Lighthouse, která bude přebudovávat přístaviště
v Holešovicích. Koordinujete výstavbu a plány na
změny obou břehů Vltavy?
Projekt společnosti Lighthouse „Prague marina“
nevidíme vůbec jako konkurenta. Naopak s panem
Wintersteinem a jeho týmem úzce spolupracujeme.
Naše společnost REKG dokonce panu Winter−
steinovi poradila při stanovení cenových podmínek
pro prodej prvních bytových domů. Zároveň jsme
pochopitelně konkurenty, ale každý projekt má své
plusy i mínusy. Ty jsou dané jak lokalitou, tak
architekturou. My, jelikož jsme majitelem nejen
pozemků, ale i vodních ploch v bývalých docích
v Libni, máme jedinečnou příležitost vytvořit tu
exkluzivní projekt housebotelů. Jde o bydlení na
vodě, které je naprostou novinkou, nejen v Evropě,
ale i ve světě. Housebotelů bude od pěti do deseti,
budou opravdu na vodě a budou mít přibližně 500
metrů čtverečních. Očekáváme, že díky nim budou
Libeňské doky ještě atraktivnější lokalitou pro
bydlení.
Jen několik desítek metrů řeky Vltavy dělí projekt
Libeňské doky od zmíněného projektu Prague
Marina společnosti Lighthouse. Více Osmičce
prozradil její ředitel Tamir Winterstein: „Prague
Marina se nachází v Holešovicích v prostoru
bývalých Českých přístavů. Je to území unikátní
tím, že má obrovskou hranu spojenou s řekou −

Jižní část vnese do této dříve průmyslové oblasti
zcela nový urbanistický koncept, ve kterém se
uplatní především samostatně stojící administra−
tivní budovy, z nichž každá sama o sobě bude
dobrou adresou.

okolo 1,8 kilometru. Dnes území vypadá jako větši−
na přístavů, které nejsou využívány. Doprava na
vodě je minimální a prostory se využívají jako skla−
dy. Při výstavbě Prague Marina využijeme toho, že
jde o bývalý přístav a vybudujeme v nové čtvrti
i sportovní marinu.“
Zvelebení druhého břehu Vltavy plánuje spo−
lečnost Real Estate Karlin Group, která bude pře−
budovávat přístaviště v Libni. Koordinujete vý−
stavbu a plány na změny obou břehů Vltavy?
S panem Borensteinem, který pracuje na druhé
straně řeky, spolupracujeme a naše projekty
koordinujeme. Na jedné straně si konkurujeme, ale
na druhou stranu společně vytváříme něco zcela
nového a unikátního. Nový Karlín, nová Libeň
a nové Holešovice spolu vytvoří nové centrum
Prahy, které samozřejmě nebude konkurovat staré−
mu historickému centru, ale prodlouží ho až k nám.
Jak bude bydlení v Holešovicích vypadat?
Prague Marina je unikátní bytový projekt
vznikající na místě, kde byl před 110 lety vybu−
dován nejvýznamnější pražský přístav. V několi−
ka fázích na území holešovického přístavu
vyroste město ve městě čítající až tisíc unikátních
bytů, kancelářské a obchodní prostory, restaurace
a kavárny. Velká zelená plocha vytvoří oddy−
chovou zónu s dostatkem prostoru pro aktivní
život i odpočinek. Naší vizí není vytvořit jen
místo pro bydlení, ale především prostor pro
život. Nové město obklopí řeka, která dodává
bydlení ojedinělou atmosféru. Jednotlivé byty
nabízejí zajímavé, nadprůměrně prostorné dispo−
zice a netradiční technická řešení, např. panora−
matická okna, velké balkóny nebo terasy. První
fáze projektu nabídne výběr ze 350 nadstandard−
ních bytů od efektních studií o velikosti 40 m2 až
po rozsáhlé penthousy s 219 m2. Bydlení bude
umístěno ve třech samostatných osmi až
desetipodlažních bytových domech, které se

Západní sektor těží z možnosti lokality, jež dovoluje
vznik velmi kvalitních rezidenčních prostor, ve
volně stojících budovách propojených s okolím.
Architektura zde stejně jako v dalších částech
oblasti staví na dialogu s přírodním a vodním
prvkem, který sektor obklopuje.

budou Vltavě přibližovat téměř na dotyk.
V Libni dojde k demolici všech starých hal
i skladů. Jak budete postupovat na holešovickém
břehu?
Při výstavbě projektu Prague Marina budou
zachovány stávající památkově chráněné objekty.
Ty budou začleněny do nové zástavby a společně
s přístavištěm, upravenými zahradami a spojením
s řekou vytvoří neopakovatelnou atmosféru.
Zachován bude například historický lodní výtah.
K zajímavostem bude patřit vedle vytvoření
sportovní mariny pro rekreační plavidla i obnovení
průtoku vody v přístavu původním proplachovacím
kanálem. To by spolu s biologickým čištěním vody
mělo zajistit vytvoření přirozené čisté říční laguny.
−roa−

Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň
vyhlašuje
podle ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu obecních nemovitostí
svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v platném znění, a to: domu čp. 1489
s garážemi, pozemku parc. č. 892, o výměře 435 m2, a pozemku parc. č. 893, o výměře 349
m2, vše na k. ú. Libeň a na adrese V Holešovičkách 36, 180 00 Praha 8,
• minimální cena vyhlašovaná soutěží je 5 195 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 9. února 2006 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8.

KURZY TENISU

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

pro děti a mládež od 5 do 18 let zajišuje
Tenisová škola TALLENT
v místě bydliště (25 středisek v Praze)
Od 16. ledna nové čtvrtletí.

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

Zápis stále probíhá!
ZÁPIS:
telefonicky:
224 815 871, GSM: 603 527 172,
603 418 066
více info:

http://www.tallent.cz

(Placená inzerce)

vyhlašuje
podle ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu obecních nemovitostí
svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v platném znění, a to: nájemního domu čp. 724
s pozemkem parc. č. 583, o výměře 168 m2, a pozemku parc. č. 584, o výměře 160 m2, vše na k. ú.
Kobylisy a na adrese Náhorní 6, 182 00 Praha 8
• minimální cena vyhlašovaná soutěží je 4 426 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 9. února 2006 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8.
Podmínky soutěže na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska.
Podrobnější informace na tel.: 222 80 57 70 (paní Šolcová) a tel.: 222 80 57 56 (paní Ing. Večerová).
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V Praze 8 se nacházejí tři domovy důchodců
Dalším článkem zdravotně sociálních služeb který představujeme, jsou domovy důchodců. Městská
část Praha 8, stejně jako ostatní pražské městské části, nezřizuje vlastní domovy důchodců. Domovy
důchodců, které se na našem území nacházejí tři, jsou zřizovány hlavním městem Prahou.
Osobně nepovažuji toto řešení za zcela šťastné. Celosvětová tendence je poskytovat sociální služby co
nejblíže občanům. Princip subsidiarity, tj. rozhodování na nejnižší možné úrovni, kde je to ještě účelné, je
i jedním ze základních principů Evropské unie. Úsilí Městské části Praha 8 směřuje k poskytování skutečně
provázané sociální a zdravotní péče. Navazují na sebe terénní služby i bydlení v domech s pečovatelskou
službou, disponujeme lůžky pro přechodné pobyty sociálního i zdravotního charakteru, jak byli čtenáři
Osmičky informováni již v předchozích číslech. Bez dispozice s lůžky domovy důchodců však nemůže být
zdravotně−sociální péče v městské části komplexní.
Není také zcela zohledňován zdravotní stav a sociální poměry žadatele o umístění. Tato skutečnost v kom−
binaci s dlouhými čekacími dobami způsobuje, že do domovů důchodců nastupují i klienti, kteří by mohli
zůstat za pomoci terénních služeb ještě nějaký čas v domácím prostředí, na druhé straně v domácnostech
zůstávají senioři, kteří tento typ péče již opravdu potřebují. Je pravděpodobné, že systémová změna by mohla
snížit tlak na počet lůžek v domovech důchodců a zejména zlepšit kvalitu života seniorů a jejich jistotu, že
o ně bude postaráno. Přes tyto malé výhrady bych chtěla ocenit práci pracovníků domovů důchodců a všech,
kteří jim zajišťují podmínky pro práci v Magistrátu hl. m. Prahy. Musíme také poděkovat kolegům ze sociál−
ního odboru magistrátu za spolupráci, zejména při řešení naléhavých situací.
Dnes Vám blíže představíme domov Důchodců Ďáblice v Kubíkově ulici rozhovorem s jeho ředitelem
Milanem Sedláčkem.
Eva Prošková, radní Městské části Praha 8

Zrekonstruovaná chodba
lůžkového oddělení B.

zmapování sociální situace klienta. Rozhodovací
činnost je věcí Magistrátu hl. města Prahy. Ten však
rozhoduje na základě podkladů dodaných městskou
částí − konkrétně oddělením sociální péče.
Znamená to tedy, když sociální pracovníci zhodnotí
situaci našeho občana jako urgentní, vyjdou nám
magistrátní úředníci vstříc?
V rámci možností určitě. Například jsme řešili
seniora bez bydliště, kterému se náhle zhoršil psy−
chický i zdravotní stav a bylo potřeba situaci urych−
leně řešit. Během týdne byl umístěn v jednom mimo−
pražském domově důchodců s psychiatrickým
dohledem − ale to jsou opravdu výjimečné případy.
Považujete kapacitu za dostačující?
Rozhodně ne. Vzhledem k celkovým a dobře
známým demografickým ukazatelům stárnutí popu−
lace je stávající kapacita domovů pro seniory
nedostačující. S tím pochopitelně souvisí i dlouhé
čekací doby. Ty se nyní pohybují od tří do deseti let
v závislosti na atraktivitě konkrétního domova.

Co mají občané dělat, když chtějí požádat
o umístění do domova důchodců?
Předpokladem je trvalé bydliště na Praze 8 a je
třeba, aby občan dle svých možností kontaktoval
sociální pracovnici, která mu předá příslušné for−
muláře a v případě potřeby pomůže s vyplněním
žádosti. Pokud by občan nebyl schopen dostavit se na
náš odbor osobně, sociální pracovnice jej po domlu−
vě navštíví a pomůže se sepsáním žádosti doma.
Žádost se podává na sociální odbor, odkud se pos−
tupuje spolu s dalšími podklady (lékařské vyjádření,
sociální šetření) Magistrátu hl. města Prahy. Žádost
může být zamítnuta ze zdravotních důvodů v případě,
kdy trvalé změny přesahují možnosti ošetřovatelské
péče domova důchodců.
Rozhovor s ředitelem ďáblického domova dů−
chodců Milanem Sedláčkem:
Pane řediteli, jaké jsou Vaše hlavní cíle při péči
o klienty?
Především se koncipováním služeb a životního
prostředí v domově snažíme respektovat potřeby
starších lidí. Služby se snažíme přiměřeně individua−
lizovat. Aby byl náš domov důchodců opravdu
domovem, podřizujeme všechny záměry myšlence,
že funkcí domova důchodců je důstojné bydlení,
nikoliv pouze ubytování. Snažíme se nabídnout oby−
vatelům možnost navázat životem v domově na
jejich předchozí životní zkušenosti.
Důraz klademe na respektování autonomie našich
obyvatel, na podporu jejich přirozené aktivity. Čas

JARNÍ PRÁZDNINY
V KRKONOŠÍCH

(Placená inzerce)

5. 2. − 11. 2. a 11. 2. − 17. 2. 2006

Pobyt pro děti ve věku 6 − 16 let zpříjemněný
lyžováním, hraním na sněhu a angličtinou pod
vedením zkušených vedoucích. Ubytování
v pensionu, stravování 3x denně, lyžování denně −
vhodné pro naprosté začátečníky i velmi zdatné
lyžaře a snowboardisty, sjezdovky u pensionu,
cena permanentky je cca 700,− Kč za celý pobyt.

KURZ AJ NA HORÁCH
17. 2. − 23. 2. 2006 pro veřejnost od 16 let
Výuka angličtiny ráno a v podvečer, celkem 30
hodin AJ, začátečníci − pokročilí, pension Blesk,
Malá Úpa, sjezdovky i běž. stopy u pensionu

JAZYKOVÉ KURZY V PRAZE
INFORMACE, PŘIHLÁŠKY:
Jazyková škola PERFECT Školská 26, P1
Tel.:296 236 102, www.jsperfect.cz

Jaká je kapacita domova a jaké ubytování nabízíte?
Kapacita domova je nyní 160 míst, z toho 96
v pokojích jednolůžkových, 30 ve dvoulůžkových,
určených zejména pro manželské páry. Vždy dva
jednolůžkové pokoje mají v předsíni společnou
koupelnu s toaletou. Na odděleních zvýšené péče je
16 lůžek ve čtyřlůžkových a 18 v trojlůžkových
pokojích. Na každém z pater je klubovna s kuřárnou,
kuchyňka a denní místnost, kde je možné sledovat
televizi.
Mohou si obyvatelé vzít sebou svůj nábytek a další
věci z domova?
Pro zvýšení pocitu domova a pro uspokojování
potřeb mohou si obyvatelé vzít sebou do svého
nového domova z prostorových důvodů pouze drob−
né kusy nábytku, televizi, rádio, ledničku, rychlo−
varnou konvici, počítač, obrázky na stěnu a další
oblíbené předměty.
Máme však i případy, kdy manželské pokoje si
obyvatelé zařídili zčásti vlastním nábytkem.
A co zvířata? Mohou si klienti vzít sebou svého
pejska nebo kočičku?
To je složitější otázka. Přestože respektujeme
v maximální míře individuální potřeby obyvatel, je
třeba brát ohled na všechny obyvatele. Vzhledem
k prostorům domova není možné mít u sebe větší
volně chované zvíře. Je však možné vzít si sebou
drobná zvířata chovaná v uzavřených prostorech
jako jsou ptáci nebo rybičky. Nicméně i co se týče
psů, zavádíme postupně změny, například návštěvy
mohou přijít do budovy s menším psem na vodítku.
Nabízíte zejména trvalé ubytování. Je však možné
domluvit se i na přechodném pobytu například
v době dovolené rodinných příslušníků?
Ano, přechodný (respitní, odlehčovací) pobyt lze
individuálně domluvit se sociální pracovnicí domo−
va. Kromě toho nabízíme prodej normální i dietní
stravy důchodcům a zdravotně postiženým lidem
z okolí domova důchodců. Mohou se také zúčastnit
kulturních akcí v domově.
V poslední době je v odborné veřejnosti diskutována
otázka zdravotního personálu v domovech důchod−

ců. Domníváte se, že péče v zařízeních sociální péče
má být zajišťována pouze sociálními pracovníky,
nebo zde mají svou úlohu i zdravotničtí pracovníci?
Péče poskytovaná domovem důchodců musí
odpovídat potřebám obyvatel, tedy i jejich zdravotní−
mu stavu. Nelze přijmout umělé oddělování zdravot−
ní a sociální složky služeb. My se snažíme nahlížet na
potřeby našich obyvatel komplexně. K tomu uplatňu−
jeme týmový přístup, kde nezastupitelné místo mají
zaměstnanci různých odborností.
Kontakty: DD Ďáblice, Kubíkova 11, tel.: 286 58
73 51, e−mail: ddablice@ddablice.cz • DD Bohnice,
Na Hranicích 674, tel.: 283 85 03 44 (platí i pro pen−
zion) • DD Kobylisy, Mirovická 19, tel.: 284 68 17
31 • Úřad Městské části Praha 8, Odbor sociální,
U Meteoru 8, tel.: 222 80 52 48.
Kritériem pro přijetí do domova důchodců či domo−
va penzionu pro důchodce (institucí definovaných
jako „sociální“) je pouze dosažení důchodového
věku a podání žádosti o umístění v domově důchod−
ců či domově penzionu. Dle mého názoru se jedná
o pozůstatek legislativy socialistické doby, kdy
stát deklaroval, že paternalisticky převezme péči
o „invalidy“ i „přestárlé“. Paradoxně tak do domova
důchodců mohou odejít ti, kteří de facto žádnou
pomoc nepotřebují. Naopak existuje seznam kon−
traindikací pobytu v domově důchodců, který
zahrnuje většinu zdravotních stavů běžných ve

Důvody pro umístění seniorů v DD
Rodina není schopna pečovat o seniora 44,5%
Senior byl pozván k přijetí podle pořadníku
(před tím, než tento typ péče byl potřeba) 10,2%
Senior potřebuje domácí pomoc a mohl by s ní
žít doma, ale terénní péče není dostupná
8,7%
Rodina chce získat byt seniora
7,9%
Rodina nechce pečovat o seniora
6,2%
Senior je považován dalšími členy
rodiny za překážku
5,1%
Senior se chce vyhnout rodině
2,7%
Senior se chce vyhnout týrání/šikaně
ze strany majitele bytu
2,7%
další důvody
13,1%

vyšším věku. Dle platného znění zákona však tento
seznam nemusí být respektován, pokud existuje při
domově důchodců tzv. ošetřovatelské oddělení. Toto
oddělení však nebylo legislativou definováno. Navíc
je zřejmé, že ošetřovatelství je zdravotnickou, nikoli
sociální činností. To se týká také například demencí.
V praxi pak dochází k paradoxním situacím a zcela
odlišnému postoji různých institucí i ke zcela rozdíl−
nému výkladu zdravotního stavu pacienta (například
některé domovy důchodců přijímají pacienty
s demencí, ale nikoli pacienty s Alzheimerovou
chorobou). Přes tuto nedostatečnou legislativní
situaci se díky rozumnému postoji všech zúčast−
něných dostávají do domovů důchodců zejména lidé
vyššího věku s omezenou soběstačností, kteří tuto
péči opravdu potřebují. Důvody pobytu seniorů
v domovech důchodců byly předmětem šetření
(Veselá J. 2003) a jsou uvedeny v tabulce.
Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra
Stránku připravila Eva Prošková

(Placená inzerce)

Jaké jsou možnosti naší městské části při
zajišťování této formy sociální péče?
Je třeba konstatovat, že možnosti městské části
jsou v případě vyřizování žádostí do ústavů sociální
péče omezené. Městská část zprostředkovává podání
žádosti a zajišťuje veškeré další podklady, včetně

Má tedy význam, aby si senioři podávali žádost
„pro jistotu“ před tím, než služby domova důchod−
ců chtějí skutečně využít?
Problém je, že občan v současné době nemá
možnost zajistit si tuto službu tehdy, kdy ji opravdu
potřebuje. V současném stavu tedy je dokonce třeba,
aby občan předvídal obtížnou sociální situaci, která
může nastat a ve většině případů nastane, a žádost
podal v době, kdy ústavní péči ještě nepotřebuje. Je
samozřejmě možné nástup do domova pro seniory
odložit s tím, že občan své místo v pořadníku neztratí
a může výhledově nastoupit například za rok.
V případě, že občan svou žádost zruší, pochopitelně
místo v pořadníku ztrácí. Je tedy třeba dobře zvážit,
zda nástup do zařízení odložit, či odmítnout.
Jednoznačně mohu opět doporučit konzultaci se
sociálním pracovníkem před tím, než občan učiní
jakýkoliv krok ve věci své podané žádosti.

(Placená inzerce)

Kolik domovů důchodců se v současné době
nachází na území Prahy 8?
Na území Prahy 8 se v současné době nacházejí tři
ústavy sociální péče s celkovou kapacitou 639 lůžek.
Jedná se o domovy v Mirovické ulici v Kobylisích,
Na Hranicích v Bohnicích a v Ďáblicích v Kubíkově
ulici.

Má na délku čekací doby vliv zdravotní stav
žadatele a další sociální souvislosti?
Bohužel, ne. Pouze opravdu v urgentních pří−
padech, které byly zmíněny.

(Placená inzerce)

Marta Styborová je vedoucí oddělení sociální
péče, které je součástí sociálního odboru Úřadu
Městské části Praha 8. Zabývá se, mimo jiné,
spoluprací s Magistrátem hl. m. Prahy při vyři−
zování žádostí o umísťování občanů Prahy 8 do
domovů důchodců.

našich obyvatel je jejich časem a jen oni mohou
rozhodovat o jeho využití při životě v našem
domově. Domov důchodců prochází dlouhodobou
rekonstrukcí, jejímž cílem je trvale zlepšovat životní
prostředí obyvatel, přizpůsobovat je jejich potřebám
a vytvářet podmínky ke zvyšování kvality poskyto−
vaných služeb.
Jaké služby konkrétně klientům nabízíte?
Nabízíme řadu aktivit pro volný čas, například kul−
turní akce v budově domova i mimo něj, výlety,
rekreační pobyty. Pravidelně se klienti mohou účast−
nit ergoterapie, pro radost i obnovu a udržení
duševních schopností a jemné motoriky. Jejím obsa−
hem jsou zejména různé ruční práce, keramická
dílna, aktivity trénování paměti a další skupinová
terapie. Nabízíme také individuální rehabilitaci
a skupinová relaxační cvičení a skupinová setkání
s psychologem. Pro obyvatele lůžkových oddělení
nabízíme klub dobré pohody. Organizujeme také
čtení na pokračování, poslech vážné hudby nebo
zpěv lidových písní. Účast na aktivitách je výhradně
dobrovolná a je otevřená nápadům a podnětům oby−
vatel. Kromě těchto aktivizačních služeb je zde
kiosek, kadeřnictví, pedikúra, možnost objednání
novin a časopisů, knihovna, dovoz léků. K dispozici
je klientům i internet, na pokojích je možné mít
vlastní radiotelefon nebo mobilní telefon, telefonní
pobočky naší ústředny jsou na chodbách. Zajišťu−
jeme také dopravu mikrobusem na výlety nebo do
divadel, na koncerty a výstavy.

Budova DD Ďáblice.
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Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu
Schválený návrh zákona
o územním plánováni
zpřehledňuje, zjednodušu−
je a zkracuje postupy
územního plánování a říze−
ní podle stavebního záko−
na. Příprava tohoto zákona
trvala čtyři roky, které
uběhly mezi schválením
věcného záměru zákona
vládou ČR a předložením do Parlamentu ČR. Ty
byly naplněny celou řadou jednání jak na úrovni
státní správy, tak mezi státní správou a veřejností.
Účelem návrhu zákona je vytvoření efektního
systému nástrojů územního plánování a staveb−
ního řádu, který bude zajišťovat udržitelný rozvoj
území a umožňovat přípravu a realizaci potřeb−
ných změn v území. Domnívám se, že koncepce
zákona je dobrá a obsahuje řadu nových pozi−
tivních prvků.
Jedinečnost nové právní úpravy bez ohledu na
její kvalitativní stránku spočívá především
v rozsahu, jakým přetváří, či lépe znovu vytváří
základní kámen stavebního práva v České repub−
lice. Na rozdíl od přecházejících novel, jež se
snažily implantovat původní zákon z roku 1976 na
dnešní právní prostředí, se v tomto případě jedná
o zcela nový komplexní zákon.
Již po formální stránce se jedná oproti stávající
úpravě o zcela odlišný dokument. Svým rozsahem
je zhruba třikrát obsáhlejší a podle kritiků návrhu
tak bude i orientace občana třikrát náročnější. Jako
protiargument k tomuto tvrzení je nutno zdůraznit
institut územní plánovací informace, která v tomto
zákoně nebude řešit pouze formu řízení, ale

PRONÁJEM SÁLŮ
PŘEDNÁŠKOVÝCH
A SPOLEČENSKÝCH
v Praze 8 − Libni
Kulturní středisko MČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň
tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81
e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Nabízíme:
• angličtina, němčina, španělština, ruština,
italština, francouzština a čeština pro cizince
• kurzy obecné, specializované či intenzivní
• individuální programy "šité na míru"
pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL a FCE
• ranní, večerní i víkendová výuka
• bezbariérový přístup

(Placená inzerce)

Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8,
tel.: 286 840 777, fax: 286 840 484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

mi závaznými stanovisky dotčených orgánů, vyjá−
dřením účastníků řízení, projektovou dokumentací
a stanoviskem zmíněného autorizovaného inspektora.
Velice sledovaná je změna týkající se povolování
staveb pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné
plochy s jedním podzemním podlažím do 3 m a nej−
výše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
tedy většinou rodinných domů. K provedení stavby
objektů, které vznikají v zastavěném území nebo
zastavěných plochách, bude stačit ohlášení bez
předchozího územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu. Parametry stavby, jako například rozměry
či vzdálenost rodinného domu od okolních objektů,
ošetří vyhláška o obecných požadavcích na využití
území.
Dále stavebníci individuálních staveb se mohou
vyhnout i kolaudačnímu řízení, a to v případě, že
stavebník oznámí ve lhůtě 30 dnů předem stavební−
mu úřadu, že objekt hodlá využít. Rozsáhlou diskusi
podnítily rovněž pasáže týkající se předkupního
práva měst a obcí (krajů, státu) k pozemkům
určeným pro veřejně prospěšné stavby. Jedná se
o snahu zabránit spekulativnímu převodu nemovi−
tostí.
Zákon by přinesl zásadu, podle níž pozemky sou−
visející se stavbou typu „dálnice“ nebudou nabídnu−
ty komukoliv, ale přednostně státu za obvyklou cenu
stanovenou znaleckým posudkem. Někteří oponenti
poukazují zejména na zjednodušené vymezení
pojmu „veřejný zájem“.
V závěru je nutno konstatovat, že stavební zákon
je nejvýznamnějším právním dokumentem v oblasti
stavebnictví. S jeho změnou souvisí celá řada
dalších zákonů včetně vydání zákonů upravujících
dílčí oblasti.
Miloš Máša, poslanec PSP ČR

P r v n í d í tě P r a h y 8 r o k u 2 0 0 6 n a r o z e n é
ve FN Na Bulovce

Speciální školy Praha 8
Za Invalidovnou 3
(Placená inzerce)

• klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy

rovněž podmínky a věcné otázky související
s rozhodnutím. Územní plánovací informace tak
stavebníkovi poslouží k tomu, aby se dozvěděl, za
jakých podmínek mu bude projekt povolen. Ve
stejné míře by se to mělo týkat stavebníka
i investora větších developerských celků. Přispět by
k tomu měl rovněž nově zaváděný pojem koordino−
vaného stanoviska správního úřadu vydaného
namísto několika stanovisek v rámci různých
právních předpisů.
Správní úřad bude vázán předchozími stanovisky
a neměl by tak za stejných podmínek svévolně
zvyšovat požadavky vůči stavebníkům. Již samotná
struktura nového stavebního zákona by měla
napomáhat k celkově lepší orientaci v tomto
právním předpisu.
Pro developerskou činnost je podstatné
vymezení pojmu „zastavěná a nezastavěná
území“. Účelem definice je zkomplikovat nebo
přímo vyloučit postupné zastavování území
pomocí jednotlivých územních rozhodnutí bez
celkového pohledu. Pokud se vydává územní
rozhodnutí, jsou pro zrychlení navrženy dvě
základní formy řízení. Jsou jimi řízení standardní
včetně ústního jednání a zjednodušené územní
řízení, jež je v podstatě vydáním rozhodnutí bez
řízení, a to v případě, že se v zákonné patnácti−
denní lhůtě od zveřejnění neobjeví námitky.
V opačném případě se celé řízení vrací do základ−
ní roviny v plném rozsahu.
Obdobně je do nového znění zákona zahrnut
i institut zkráceného stavebního řízení a s ním sou−
visející osoby autorizovaného inspektora. Zkrácené
stavební řízení by bylo možné využít, jestliže bude
žádost investora či stavebníka doplněna souhlasný−

Speciální školy Za Invalidovnou 3, Praha 8, adresa: Za Inva−
lidovnou 3/579, Praha 8 − Karlín, tel.: 284 82 67 99, zapisují ve
dnech 18. − 19. ledna 2006 v době od 12.00 do 16.00 hodin.
Děti do 0. − přípravné třídy k předškolní přípravě, a to žáky pětileté,
případně starší s odloženou školní docházkou. Příprava na nástup do
školy formou hry.
A žáky do 1. ročníku, děti šestileté případně starší po odkladu školní
docházky do Speciální základní školy. Přijímá především žáky, kteří
potřebují zvýšený individuální přístup, respektovat pomalejší tempo,
individuální logopedickou péči a další zohlednění v období počáteční
školní docházky. V 1. − 3. ročníku vzdělávání podle vzdělávacího pro−
gramu základní škola v málopočetném kolektivu dětí.
J. Vargová

Prvním dítětem Prahy 8, které se narodilo ve Fakultní nemocnici Na Bulovce,
se stal chlapeček jménem Teodor. Na svět přišel v neděli 1. 1. 2006 ve 12.58
hodin s váhou 4 kila 43 dekagramů a padesáti čtyřmi centimetry.
−tr−

Rekreace pro seniory
Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8,
Bulovka 10, pořádá rekreaci pro důchodce z Prahy 8.
Místo: penzion KUKLA v Kuklíku u Nového Města na Moravě.
Termín: 26. 8. − 2. 9. 2006. Stravování: plná penze. Cena: 3 100 Kč
včetně zálohy na autobus.
Místo: penzion TAVBA, Kamenický Šenov. Termín: 25. 6. − 2. 7.
2006. Stravování: plná penze. Cena: 2 700 Kč včetně zálohy na
autobus.
Místo: penzion ESPERO, Skokovy u Mnichova Hradiště.
Termín: 21. 5. − 28. 5. 2006. Stravování: plná penze. Cena: 2 800
Kč včetně zálohy na autobus.
Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice paní Nováková
v Domě s pečovatelskou službou, ul. Bulovka 10, každé pondělí
od 13.00 do 16.00 hodin. Informace v uvedené době v úředních
dnech na tel.: 283 84 12 22.
−tr−

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 8,
BUREŠOVA 1130/14, 182 00 PRAHA 8,
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CIZÍCH JAZY−
KŮ, VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TÝDEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE KONÁ
VE DNECH 16. AŽ 19. LEDNA 2006 OD
8.00 DO 16.00 HODIN.
Zápis do 1. tříd se uskuteční
v budově školy ve dnech:
24. ledna 2006 od 13.00 do 18.00 hod.
25. ledna 2006 od 14.00 do 18.00 hod.
26. ledna 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
www.zsburesova.cz,
e−mail: info@zsburesova.cz
tel.: 286 88 09 55, 286 88 07 27.

Zápis žáků do 1. ročníku základních škol Městské části Praha 8

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi
a nábytek na míru

KOMANDOR

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny

Dále nabízíme kompletní vybavení nábytkem Vašeho
bytu, domu, kanceláře, restauračního, hotelového
i prodejního prostoru(kuchyně, jídelny, sedací soupravy,
bytový nábytek, kanc.nábytek, zakázková výroba)

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Den nanečisto
18. ledna 2006 od 9.00 do 17.00 hod.
Zápis 25. a 26. ledna 2006 od 14.00 do 18.00 hod.

Zaměření a konzultace nezávazné
a ZDARMA. Doprava ZDARMA.
VZORKOVNA:
Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice

931 807,
603 228 092
www.skrinevlach.cz,
vlachpavel@volny.cz

Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz

(Placená inzerce)

Po-Ne po tel. dohodě
(5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)

Tel/fax: 283

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
proběhne v souladu s § 36 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve dnech 15.
ledna až 15. února 2006. Pro školní rok
2006/2007 budou zapsáni do 1. ročníku žáci,
kteří dovrší k 31. 8. 2006 šest let. Zákonný zás−
tupce dítěte předloží svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. Do spádové školy jsou před−
nostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu viz www.praha8.cz.
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou
než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do
vybrané školy je především kapacita školy.

ZŠ Molákova, Praha 8,
Za Invalidovnou 3
Den otevřených dveří
25. ledna 2006 od 9.00 hod.
Zápis 25. a 26. ledna 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
Den otevřených dveří
17. ledna 2006 od 8.00 do 17.00 hod.
Zápis 24. a 25. ledna 2006 od 14.00 do 18.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Zenklova 52
Zápis 8. a 9. února 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ, Praha 8, Na Korábě 2
Zápis 24. a 25. ledna 2006 od 14.00 do 18.00 hod.
ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Den otevřených dveří
24. ledna 2006 během dopoledního vyučování
Zápis 8. února 2006 od 14.00 do 18.00 hod.
Zápis 9. února 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Zápis 8. února 2006 od 14.00 do 18.00 hod.
Zápis 9. února 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ, Praha 8, Burešova 14
Dny otevřených dveří
16. − 19. ledna 2006 od 8.00 do 16.00 hod.
Zápis 24. ledna 2006 od 13.00 do 18.00 hod.
Zápis 25. ledna 2006 od 14.00 do 18.00 hod.
Zápis 26. ledna 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
Zápis 25. a 26. ledna 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří
23. ledna 2006 od 8.00 do 12.00 hod.
Zápis 25. a 26. ledna 2006 od 14.00 do 18.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
Zápis 1. února 2006 od 14.00 do 17.30 hod.
Zápis 2. února 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Den otevřených dveří
8. února 2006 celé odpoledne
Zápis 8. února 2006 od 14.00 do 19.00 hod.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Zápis 18. a 19. ledna 2006 od 14.00 do 18.00 hod.
ZŠ a MŠ Mazurská, Praha 8,
Svídnická 1a
Zápis 7. a 8. února 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
Den otevřených dveří/ konzultace
16. ledna 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
Zápis 7. února 2006 od 14.00 do 18.00 hod.
Zápis 8. února 2006 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ, Praha 8, Libčická 10
Den otevřených dveří
25. ledna 2006 od 8.00 do 11.00 a od 14.00 do
17.00 hod.
Zápis 31. ledna a 1. února 2006 od 14.00 do 17.00
hod.
Odbor školství ÚMČ Praha 8

LEDEN 2006

STRANA 7

návštěvníků, kteří nenašli
v hledišti žádné volné sedadlo
a více než dvouhodinový kon−
cert absolvovali vestoje. Mezi
návštěvníky jste mohli vidět
babičky, které se přišly podívat
na svá vnoučata, ale také něko−
lik tatínků, kteří trpělivě
a vynalézavě tišili úplně malé
sourozence těch, kdož vy−
stupovali na jevišti.
Nechci ani tak hodnotit
uměleckou stránku jednot−
livých účinkujících, i když pečlivá příprava i snaha
byla cítit úplně ze všech vystoupení, a to ani přesto,
že musím přiznat, že úroveň byla zřetelně vyšší než
posledně. Poděkování patří samozřejmě všem
třinácti učitelům, jejichž žáci vystoupili. Nechci
jmenovat, připomenu proto jen ovace posluchačů po
závěrečném vystoupení školního smyčcového
orchestru se smíšeným pěveckým sborem.
Ale největším dojmem se pro mne stalo poznání
a radost z toho, jak životaschopná a doslova
nezničitelná je touha po hudebním zážitku. Jak kva−
litní je systém průpravy, který pronikl mnoha ro−
dinám tak hluboko do jejich života, že se ke škole
vracejí i v dospělosti. A samozřejmě, že ve stejném
směru vedou i potomky. Důkazem pro toto tvrzení je

narůstající počet účinkujících, kteří již dávno
odrostli dětskému věku a přesto se nijak nestydí
navštěvovat „školní výuku“! A že se připravovat
musí velmi usilovně, aby mohli zazpívat či zahrát
pro radost svou i posluchačů, je nabíledni.
Marně mne napadá, že právě natruc vulgárně
preferovaným hodnotám materiálního světa lidé
dokazují, že pro život potřebují i hodnoty jiné. I jiné
prožitky. A právě o tento poznatek jsem se chtěl
podělit se čtenáři Osmičky a touto formou také
poděkovat všem, kteří pro nás takové hodnoty
ochraňují. Vánoční koncert ZUŠ Taussigova se mi
k tomu stal pouhou záminkou.
František Beneš, poslanec PS PČR

Všechny pracovníky i žáky ZŠ
Na Korábě silně zasáhlo, když
v listopadu 2004 se v rozhlase
i v televizi roznesla zpráva
o katastrofě na Slovensku. Vi−
chřice poškodila velkou část
Tatranského národního parku.
I když někteří z nás znají sloven−
ské velehory jenom z hodin
zeměpisu nebo vyprávění svých
rodičů a prarodičů, nadchli jsme se
pro nápad sběrem starého papíru pomoci sousedům. Po roce práce zástupci
žáků naší školy s panem ředitelem V. Drahokoupilem odevzdali šek
s výtěžkem akce na Slovenském velvyslanectví v Praze. Pan velvyslanec
Ladislav Ballek poděkoval žákům za pomoc Tatrám, popřál všem hodně
úspěchů a pozval nás na mikulášské vystoupení umělců ve Slovenském
institutu v Praze. Na
TANAP těsně po řádění vichřice.
závěr děti poskytly
rozhovor reportérům
Slovenského rozhlasu
a Tiskové agentury
Slovenska.
Pracovníci i žáci
projevili velkou dáv−
ku solidarity a huma−
nitárního cítění a jsou
připraveni se zapojit
do dalších akcí podob−
ného charakteru.
−vlk−

Sychravé a pošmourné počasí může
vyvážit úsměv a dobrá nálada. K těm
nám určitě může pomoci milá písnička.
A když je zazpívaná v podání dětí, čeká
nás určitě krásný zážitek. A právě
takové téměř „sluníčkové“ odpoledne
máme na naší škole již několikátý rok.
V soutěži „Zpívá celá škola“ i letos zazněla spousta písniček, a to od lidových
až po ty populární. Děti od šesti do jedenácti let si alespoň na malou chviličku
splnily svůj sen a staly se opravdovými zpěváky v sále plném pozorně a kri−
ticky naslouchajícího obecenstva.
Soutěžilo se v několika kategoriích − podle ročníků. Vždy po vystoupení
všech přihlášených zpěváků daného ročníku se porota poradila a ihned veřejně
určila výsledky a předala diplomy a malé odměny vítězům kategorie. Zvláštní
pozornost sklidila letos kategorie pěveckých skupin.
Kromě dospělých členů se tentokrát porota rozšířila o porotce z řad dětí,
a to konkrétně o žákyně pátých ročníků. Po celou dobu všech vystoupení
pečlivě poslouchaly a potom velmi zod−
povědně rozhodovaly o pořadí soutěžících.
Na soutěži se dále podílely i žákyně
čtvrtých ročníků, které pomohly při vlastní
organizaci soutěžního odpoledne.
Předvést své pěvecké umění přišel reko−
rdní počet dětí a tím byl doslovně potvr−
zen název soutěže „Zpívá celá škola“.
Z celého prvního stupně se naší pěvecké soutěže zúčastnilo čtyřiaosmdesát
zpěváků, což je určitě úctyhodné číslo. V obecenstvu usedli všichni
soutěžící, ale také rodiče i prarodiče držící palce a dokonce i několik nezpí−
vajících spolužáků, kteří přišli své kamarády podpořit.
Domů si všichni zpěváčci odnášeli nejen pamětní listy na letošní ročník
soutěže, ale určitě také alespoň trošku radosti v srdíčkách z tohoto příjem−
ného odpoledne.
−ec−

Slovo dítěte má mezi vrstevníky mnohdy větší váhu
Zážitky z podzimních prázdnin, v jejichž ter−
mínu Městská část Praha 8 prostřednictvím
sociálního odboru − oddělení sociální prevence
pořádala pro děti ze sociálně slabých rodin
pobyt v Českém Šternberku, žijí, a jsou prezen−
továny na jednotlivých školách, jejichž žáci se
pobytu zúčastnili. S nadšením vypráví své
zážitky svým spolužákům a toto téma se obje−
vuje i v jejich slohových pracích. Z jedné
takové práce citujeme:
„V úterý okolo 17.00 hodiny jsme přijeli na
nádraží v Českém Šternberku a hned po příjezdu
jsme si nedaleko nádraží v habrové aleji zahráli

první hru. Cestou do chaty jsme si zahráli několik
dalších her na seznámení a poté, co jsme se ubyto−
vali, sešli jsme se ve společenské místnosti, kde
došlo k ujasnění všech pravidel chování po dobu
pobytu. Uzavřeli jsme také dohodu, že každý den
před večerkou se sejdeme a můžeme dát perličku
(korálek) různé barvy tomu, kdo nás potěšil, pře−

kvapil, naštval, anebo bylo možno udělit perličku
i sobě za to, co jsme překonali nebo dobrého
udělali. To se stalo po celou dobu prázdnin naším
večerním rituálem. Celý pobyt od úterý do soboty
jsme hráli spoustu her. Nechyběly ani dvě bo−
jovky, které byly velice strašidelné.“
A takto bychom mohli v citování slohové práce
pokračovat. Podstatné však je, že investované
finanční prostředky nebyly nadarmo vynaloženy.
Děti si odnesly do života mnoho pozitivního, a co
navíc, samotné šíří mezi svými spolužáky to dobré
a podnětné, co prožily. S ohledem na to, že slovo
dítěte má mezi jeho vrstevníky mnohdy větší váhu
nežli slovo rodiče či pedagoga, pak propagace
snažení sociálního odboru MČ je o to význam−
nější. Za to patří upřímný dík zastupitelům MČ
Praha 8, kteří pro uvolnění finanční částky
k těmto účelům zvedli ruku.
Jana Janků, vedoucí sociálního odboru

Celou škálu preventivní činnosti
jsme zakončili předvánočním večerem
Městská část Praha 8 prostřednictvím sociálního odboru, oddělení sociální prevence, 15. prosince
2005 uspořádala v pozdních odpoledních hodinách pro klienty, se kterými kurátoři sociálního odboru
celoročně pracují, již tradiční předvánoční posezení ve společenské místnosti Obvodního ústavu
sociálních služeb Praha 8, U Bulovky 10. Při povídání, co jsme společně prožili v průběhu roku při
víkendových pobytech, na letním a podzimním táboře, bylo možno vyrobit z připraveného materiálu
vánoční dárky pro své nejbližší. Účastníci se rozešli se vzájemným přáním krásného prožití vánočních
svátků, pevného zdraví a štěstí do nového roku. Nechybělo ani poděkování Radě Městské části Praha
8, která na veškeré preventivní akce pořádané v roce 2005 uvolnila dostatek finančních prostředků,
a přání setkat se na připravovaných víkendových pobytech a táborech v roce 2006.
Jana Janků, vedoucí sociálního odboru

(Placená inzerce)

Zpívá celá škola

ZŠ Na Korábě pomohla
zničeným Tatrám

ELEKTRO, AUDIO - VIDEO
Horňátecká 1065 • Sokolníky
OPRAVY
• televizorů - i v bytě zákazníka
• videa, rádia, věže, CD přehrávače
• mikrovlnné trouby, gramofony
• revizní elektro zprávy
• servis velkokuchyňských zařízení
pro školní jídelny a restaurace

TEL.:

284 68 43 05-6

(Placená inzerce)

Tradice se mají dodržovat. Jednou z nich se stal
i pravidelný vánoční koncert, který pořádají
poslední předvánoční neděli v sále Martinů
HAMU na Malostranském náměstí v Praze 1
žáci a učitelé ZUŠ Taussigova z Prahy 8. Při tom
posledním, který se konal 18. prosince 2005, opět
jako tradičně od 11.00 hod., jsem si musel
vzpomenout na dobu před deseti lety, kdy se
novotou svítící a dřevem provoněný sál otevíral.
Pro děti z Pražského dětského sboru Čestmíra
Staška představovalo toto prostředí nepřeko−
natelnou překážku. Není nijak neobvyklé, že při
koncertech dětských pěveckých sborů občas
některé dítě má zdravotní potíže. Vynucená polo−
ha, monotónní repertoár a vydýchaný vzduch
způsobí své. Ale tehdy taková indispozice postih−
la snad šest zpěváků!
Velmi rychle se však vše upravilo a sál, který
i dnes představuje svým zázemím velmi slušný stan−
dard pro interprety, se stal pro příjemné prostředí
a samozřejmě i cenu, za kterou je pronajímán, velmi
vyhledávaným zařízením. Proto nemůže překvapit,
že i dětem z naší ZUŠ se v něm zalíbilo a kaž−
doročně se sem vracejí.
Účinkujícím se tentokrát jistě dobře vystupovalo
před plným hledištěm v programu, který byl se−
staven rozmanitě, ale tak přehledně, že nebylo třeba
ani mluveného slova. Napočítal jsem přes padesát

(Placená inzerce)

Zrají jako dobré víno

PO - ČT 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 HOD.
PÁ 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 HOD.

1. PATRO, VÝTAH
INFORMACE U PŘIJÍMACÍHO
TECHNIKA

Kulturní dům Ládví
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8
Tel./fax.: 286 58 71 56
E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nabízí
prostory k pořádání vzdělávacích
a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,
prezentací apod.
Veškeré informace:

www.kdladvi.cz
Možnost cateringových služeb po dohodě
s restaurací (tel.: 286 58 37 02)
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Dům dětí
a mládeže Praha 8
Tel.: 284 68 02 30, 233 55 37 90
www.ddmpraha8.cz • info ddmpraha8.cz

LEDEN 2006
Přemyšlenská 1102
16. 1. − SNĚHOVÉ VLOČKY
Výtvarná dílna s netradičními
technikami o zimě, pro mladší
děti i jejich rodiče. Vstupné: 20 Kč. Nutné se
přihlásit předem.
20. 1. − IMPROZÁPAS
Oblíbená improvizace, od 19.00 hod. Vstupné:
70 Kč, členové kroužků DDM a improligy 50 Kč.
21. 1. − IMPROVIZAČNÍ SEMINÁŘ
Pro trenéry improligy. Účast nahlásit předem.
22. 1. − IMPROVIZAČNÍ SEMINÁR
Pro rozhodčí. Účast nahlásit předem.
Klub NA DESCE
ÚT − ČT 16.00 − 19.00 hod.: šipky, kulečník,
fotbálek, rotopedy, deskové hry, audio a video,
možnost karaoke.
INTERNET PRO VEŘEJNOST
PO 16.00 − 19.00 hod.

Krynická
PŘÍRODOVĚDNÉ POŘADY
17. a 18. 1.
CESTA DO PRAVĚKU
Dinosauři a druhohory, od 13.00 hod.
24. a 25. 1.
ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
Proměny lesa, od 13.00 hod.
21. 1.
BURZA
Burza oblečení, sportovních potřeb a hraček,
14.00 − 17.00 hod. Objednání stolku za 50 Kč
do 18. 1.
Klub POHODA
Pro rodiče a předškolní děti, ÚT a ČT 9.00 −
12.00 hodin.
Klub TAKT
Pro milovníky hudby; schůzky dle domluvy.

Ostatní
14. 1. − POJEDEME DO
PERNÍKOVÉ CHALOUPKY
Výlet za Pardubice. Cena: 220 Kč (jízdné,
vstupné, dva perníky). Nutné přihlášení do 10.
1. 2006.
Barevná
neděle.

95 let TJ Slovan Bohnice (1910 − 2005)
Tělovýchovná jednota byla založena na konci
rakousko−uherské monarchie a nedlouho po
svém vzniku musela čelit, spolu s většinou obyva−
tel, útrapám a mašinérii 1. světové války, do které
byly české země aktivně zataženy se všemi
důsledky a oběťmi. Po vzniku prvního samostat−
ného československého státu následovalo období
nadějí a budování, které bylo ukončeno naci−
stickou okupací v roce 1939, která znamenala
období devastace všech lidských hodnot a exis−
tenční nejistoty po dlouhých šest let. I toto tra−
gické období se podařilo naší TJ překonat
a s velkými plány se přikročilo k rychlé poválečné
obnově a aktivaci.
TJ se podařilo i s trochou nezbytného štěstí přežít
i události roku 1948 a nadcházející padesátá léta,

Hobby Centrum 4 a Dům dětí
a mládeže Praha 8 − Kobylisy
vyhlašují
fotografickou soutěž na téma

NÁSILÍ

Soutěž je určena dětem a mladým lidem
do 26 let, a to jak jednotlivcům, tak kolek−
tivům (především ze zájmových útvarů
domů dětí a mládeže na území hl.m.
Prahy) žijícím a pracujícím na území
města Prahy.
Věkové kategorie:
1. kategorie − zájemci do 13 let
2. kategorie − zájemci 13 − 18 let
3. kategorie − zájemci 18 − 26 let
Podmínky:
• Jeden účastník soutěže se může
zúčastnit pouze jednou prací.
• Nejmenší formát: A5, největší A3.
• Černobílé i barevné snímky.
• Každá fotografie musí být z druhé
strany označena štítkem se jménem
autora (kolektivu), věkovou kategorií,
adresou, telefonním číslem nebo
e−mailovou adresou a názvem díla.

Předseda TJ Slovan Bohnice Ivan Janeček (vpravo) při setkání se Starostou MČ Praha 8
Josefem Noskem.

ný význam sportu a tělovýchovy pro formování
charakteru a životní filozofie mladých lidí. Tomu
odpovídala i ekonomická „podpora a společenská
priorita“, která byla tělovýchově věnována. Celé
řady TJ v nově ustavených tvrdých podmínkách
zanikly a i naše TJ, přestože již měla s vlast−
ní ekonomickou činností jisté zkušenos−
ti, se několikráte ocitla ve velmi
složité finanční i organizační situaci.
Vyjma samotného úsilí o ekono−
mické zajištění své činnosti musela
totiž čelit i řadě útoků na svůj
majetek. O tom, jak bezbranná je
rodící se demokracie v ČR, svědčí
i fakt, že jeden náš soudní proces o část
majetku i přesto, že od samého počátku bylo
zřejmé, kdo je pachatel a kdo postižený, trval přes
deset let a úsilí o jeho úspěšné zakončení pocho−
pitelně po určitou dobu vázalo značné organizační
a ekonomické kapacity naší TJ.
I za nelehkých podmínek se za posledních pět let
podařilo zdokonalit či zkvalitnit řadu sportovišť −
např. hala na stolní tenis byla vybavena kvalitní pod−
lahovou krytinou „Taraflex“, bylo vybudováno trav−
naté fotbalové hřiště, proběhly rekonstrukce podlahy
víceúčelové sportovní haly U Čimického háje
a části jejího zázemí, byla upravena a zdokonalena
bikrosová dráha atp.

Vyhlášení výsledků: 15. června 2006
v 15.00 hod. při výstavě prací vybraných

odbornou porotou.
Ocenění: Budou oceněny 3 vítězné
práce v jednotlivých kategoriích, a to jak
u jednotlivců, tak i u kolektivů. Vítězné
práce budou prezentovány v prostorách
Magistrátu hl. m. Prahy na Staroměstské
radnici v říjnu 2006.
Kontakt: DDM, Přemyšlenská 1102, 182
00 Praha 8, Jana Bělohlávková, tel.: 284
68 02 30. Hobby Centrum, Bartákova
1200/37, 140 00 Praha 4, Zdeněk Válek,
tel.: 241 73 03 90.

JAZYKOVÉ KURZY

www.irislingua.cz
kurzy AJ pro děti od 4 let, pro mládež FJ, RJ, NJ, IJ, ŠJ
max. 6 posluchačů, 1 x týdně 90 minut

ZÁPIS 16.1. − 26.1.
Bohnice: Poznaňská 462
budova mateřské školy
bus − Odra: 177, 200, 202

Ďáblice: Střelničná 47
u Ládví, vedle čínské restaurace
bus − Štěpničná: 103, 145, 156, 177

Po − Čt: 13.30 − 19.00, Po a St: 9.30 − 11.30

Po a St: 15.00 − 18.30, Út: 9.00 − 11.00

tel: 283 853 921, 603 378 259

tel: 234 695 214, 603 378 259

a funkcionáři vzali příklad z historie TJ a alespoň
občas si položili otázku, co pro ně může udělat TJ,
ale naopak, co mohou oni pro TJ Slovan Bohnice
udělat dnes, či zítra.
Pochopitelně záře oslav nesmí zcela zastínit i řadu
existujících problémů. Například absence výz−
namného generálního sponzora ovlivňuje
ekonomiku TJ, která se občasně dostává
do složité situace. Je však třeba podot−
knout, že se na těchto stavech význam−
ně podílí i neustálé zdražování energií
a v poslední době i jednorázový pře−
chod na vyšší sazbu DPH. Lze si před−
stavit, že vzhled i kvalita řady sportovišť
by měla mít vyšší úroveň, je třeba dořešit
i řady problémů v legislativě.
Přes řadu problémů a současných potíží se však
domníváme, že naše TJ má velmi dobré předpokla−
dy pro to, aby se v plné funkčnosti dočkala dalších
významných jubileí, počínaje 100. výročím činnosti
a sportovních úspěchů a zajišťovala sportovní vyžití
občanů Bohnic a přilehlých částí Prahy 8 hluboko do
3. tisíciletí.
V bližším časovém horizontu to m. j. vede k úva−
hám o vybudování hřiště na fotbal s umělým
povrchem a ve vzdálenějším časovém horizontu pak
snahu o vybudování nové moderní víceúčelové haly.
Ivan Janeček, předseda TJ Slovan Bohnice

Dům dětí a mládeže v Kobylisích
Tábory v době jarních prázdnin
(Placená inzerce)

francouzština
němčina
portugalština
japonština

angličtina
italština
španělština
ruština

Již na první pohled je patrné, že rozsah těchto akcí
by přesahoval ekonomické možnosti TJ, rekon−
strukce, údržba a vylepšování sportovišť je z velké
části zajišťováno příslušnými granty, převážně
z grantového programu Magistrátu hl. m. Prahy.
Ve slavnostní atmosféře oslav významného jubilea
naší TJ by bylo patrně neetické vyzdvihovat úspěchy
některých oddílů, stojí však za zmínku konstatování,
že celá řada akcí a turnajů, pořádaných TJ, má za
sebou již řadu úspěšných ročníků, což se projevilo
i v zájmu a event. patronátu jak pracovníků ma−
gistrátu, tak i doslova vládních činitelů.
Významné jubileum TJ nutně musí vést k vyslo−
vení díků a hlubokého obdivu nad přínosem
a činností zakladatelů naší TJ a následně pak několi−
ka generací nadšených a obětavých funkcionářů
a členů, kteří za dnes těžko představitelných skrom−
ných poměrů budovali a udržovali v chodu naši TJ
a navíc dokázali i dosahovat významných spor−
tovních úspěchů. V této souvislosti je nutné konsta−
tovat, že budoucí úspěšné činnosti TJ by velmi
pomohlo, kdyby si již současní i nastupující členové

Cílem této fotografické soutěže je postih−
nutí násilí jako všudy přítomného jevu
současné lidské společnosti v jeho
různých podobách: fyzické a psychické
násilí páchané na lidech různého věku,
spojené s xenofobií, rasismem, násilí
páchané na zvířatech, životním prostředí,
architektuře, reklamě, násilí ve sdělo−
vacích prostředcích apod.

Uzávěrka soutěže: 31. května 2006.
Snímky doručte na adresu: DDM, Pře−
myšlenská 1102, 182 00 Praha 8. Obálku
označte slovem: „Násilí“.

15. 1. − LASER GAME aneb Funny weekend,
10.00 − 18.00 hod., Zábavní centrum Laser ga−
me, Národní 25, Praha 1. Zdarma všechny hry.

kdy centrální orgány svými autoritativními rozhod−
nutími limitovaly chod celého státu a pochopitelně
i tělovýchovy.
Je určitým paradoxem, že období normalizace po
roce 1968, kdy TJ musela projít složitou organizační
a teritoriální restrukturalizací, vedla nakonec k vy−
tvoření relativně velké a dobře vybavené TJ.
Dalším paradoxem je, že možná větší nebezpečí
než tragické světové války bylo pro existenci TJ
období těsně po roce 1989, kdy nově nabytá svobo−
da a demokracie vedla k aplikaci svérázného modelu
tržního mechanizmu, do kterého se několika po sobě
jdoucím vládám péče o sport a tělovýchovu takřka
ani nevešla.
Zásadní politické a společenské změny po listo−
padu 1989 pochopitelně významně ovlivnily i život
a činnost naší TJ.
K obrovskému zklamání nového vedení TJ
a funkcionářského aktivu to však nebyly vždy
změny pozitivní. Z čistě sportovního a etického
hlediska polistopadové vládní garnitury v politické
a ekonomické euforii pozapomněly na nezastupitel−

Krkonoše − Strážné − chata Kuprovka
11. − 18. 2. 2006 pro lyžaře od 6 do 15 let.
Cena: 2 800 Kč. Přihlášky a informace: Markéta Sýkorová, tel.: 233 55 37 90, e−mail: syko−
rova@ddmpraha8.cz.
Expedice „Apalucha“ / Žďárské vrchy − Lucký vrch
11. 2. − 18. 2. 2006 pro nelyžaře od 7 do 12 let.
Cena: 2 700 Kč. Přihlášky a informace: Martina Ježková, tel.: 284 68 02 30, e−mail: jezko−
va@ddmpraha8.cz.
Příměstský tábor
Pro děti, které v době jarních prázdnin zůstávají v Praze v budově v ul. Přemyšlenská.
13. − 17. 2. od 9.00 do 16.00 hodin.
Program: hry, soutěže, výtvarné, dramatické a přírodovědné dílny, šipky, fotbálek, kulečník.
Cena: 120 Kč na den (včetně svačiny a nápojů) nebo 500 Kč na celý týden. Zájemce se může
zúčastnit jen některý den. Přihlášky a informace: David Vorel, tel.: 233 55 37 90, e−mail:
vorel@ddmpraha8.cz.
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a opravdové, že… se to patrně vůbec nesta−
lo. Uvěříte však, že příběh pokračuje a posta−
vy (i jejich představitelé) jej žijí dál, i když se
zavře opona… Vše začíná jako žánrový
obrázek, snad ovlivněný poetikou jistého ne−
jmenovaného spisovatele, který se však
v určitém okamžiku přelomí ve frašku až
téměř absurdní… Ta se však opravdu stala…
Režie: Darina Martinovská. Vstupné: 50 Kč.
Karlínské Spektrum
Karlínské nám. 7, Praha 8
Tel.: 222 33 38 88 • www.ddmpraha.cz

LEDEN 2006
17. 1. ÚT 19.30 hod.
ZNÁM TVŮJ SNÁŘ (klub Podsklepeno)
Koncert kytaristy vycházejícího z bluegras−
sové hudby. Vstupné: 80 Kč.
18. 1. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB (Klub Podsklepeno)
Miloš Forman: AMADEUS
Pouze pro členy. Informace o členství na
e−mailu: podsklepeno@ddmpraha.cz. Vstupné:
5 Kč.
20. 1. PÁ 19.30 hod.
ZLOČIN VE VILE ROUNG (Divadelní sál)
Divadlo Esence.
21. 1. SO 19.30 hod.
DIVADELNÍ DÍLNA
Lektor: Michal Necht − akrobacie a bojová
umění. Více na e−mailu: divadlo@ddmpra−
ha.cz.
24. 1. ÚT 19.30 hod.
TECHTLE MECHTLE (klub Podsklepeno)
Více informací na www.techtlemechtle.cz.

28. 1. SO 19.30 hod.
PROROCK (klub Podsklepeno)
Projekt Spam pořádá koncert pod záštitou
o. s. Maranatha. Vstupné: 30 Kč.
7. 1. − 25. 3.
JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
BĚŽKAŘE I SJEZDAŘE.
Určeno pro všechny sjezdaře i běžkaře.
Každou sobotu od ledna do března
vyjíždíme v 7.00 hod. od Domu dětí
a mládeže do Jizerských hor. Návrat k DDM
mezi 18.00 − 19.00 hod. Pro děti od 6 do 15
let zajištěn pedagogický dozor. Zájezd je
nutné rezervovat a předem zaplatit.
Informace a rezervace na tel.: 222 33 38 17.
Cena zájezdu je 150 Kč.
20. 1. PÁ 15.30 hod.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ (Keramika)
Pro velký zájem je nutné přihlásit se předem
u Dany Kostkové na tel.: 222 33 38 88.
Cena včetně materiálu: 80 Kč.
5. 2. − 12. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY V KRKONOŠÍCH
Výuka a zdokonalování sjezdového lyžování
a snowboardingu. Cena: 2 950 Kč. Zahrnuje:
ubytování, stravování, dopravu, program,
pojištění, zdravotní a pedagogický dozor.
Informace a přihlášky: Jana Šimánková,
e−mail: simankova@ddmpraha.cz, tel.: 777
70 65 86, Marie Sypalová, e−mail: sypalo−
va@ddmpraha.cz, tel.: 608 93 67 78.
10. 2. − 18. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY NA SLOVENSKU
Výuka a zdokonalování sjezdového lyžování
a snowboardingu. Orava − Chata Kohútik
ležící přímo pod lyžařskými vleky (400 a 1
000 m). Cena: 4 300 Kč. Zahrnuje: celotý−
denní permanentku, ubytování, stravování,
dopravu, program, pojištění (zahraniční +
úraz), zdravotní a pedagogický dozor.
Informace a přihlášky: Marie Sypalová,
e−mail: sypalova@ddmpraha.cz, tel.: 608 93
67 78.

25. 1. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB (Klub Podsklepeno)
Miloš Forman: MUŽ NA MĚSÍCI
Pouze pro členy. Informace o členství na
e−mailu: podsklepeno@ddmpraha.cz. Vstupné:
5 Kč.
27. 1. PÁ 19.00 hod.
DIVADLO DRMOL − NÁDRAŽNÍ BUFET
(divadelní sál)
Nádražní bufet v městě X v pondělí ráno
v 8.00 hod. Uvidíte příběh, snad z dnešních
dnů. Ucítíte závan minulosti, která v nás
zůstává. Vše se totiž mohlo přesně takhle
stát, snad kdykoli, snad kdekoli. Protože vše,
co vám budeme vyprávět, je tak skutečné

12. 2. − 19. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH
Výuka a zdokonalování sjezdového lyžování
a snowboardingu. Cena: 2 950 Kč. Zahrnu−
je: ubytování, stravování,dopravu, program,
pojištění, zdravotní a pedagogický dozor.
Informace a přihlášky: Jana Šimánková,
e−mail: simankova@ddmpraha.cz, tel.: 777
70 65 86.

Těšínská 600, Praha 8,
tel.: 283 09 04 27
Předprodej v pokladně KD Krakov PO − ČT
16.00 − 19.00 hod., rezervace na tel.: 283 09 04
27. Spojení: BUS č. 102, 144, 177, 186 od
M „Kobylisy“.
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Večerní koncerty
17. 1. ÚT 19.00 hod.
IRISH DEW
Irská, skotská i tradiční keltská hudba
v podání přední skupiny tohoto žánru.
28. 1. SO
DOMINO
Ples špičkového pražského
tanečního studia.
Pořady pro děti
21. 1. SO 10.00 hod.
Kouzelná školka
s Majdou a Františkem.
Cestopisné projekce
17. 1. ÚT 19.00 hod.
V sedle jižní Patagonií.
21. 2. ÚT 19.00 hod.
Austrálie − nezkrotný kontinent.
Připravujeme na únor 2006
(předprodej od 23. 1., 16.00 hod.)
1. 2. ST 19.00 hod.
FIANNAN
8. 2. ST 19.00 hod.
ZELENÁČI
22. 2. ST 19.00 hod.
ASONONCE
Změna programu vyhrazena!

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury
pořádá

V sedle jižní
Patagonií
Cestopisnou projekci
uvádí Daniel Hála.
Úterý 17. 1. 2006
od 19.00 hodin.
Beseda se koná ve
foyer KD Krakov,
Těšínská 600,
Praha 8 − Bohnice.
Bližší informace na
tel.: 283 09 04 22.

Chcete hrát floorbal?
Floorbalový klub Warriors pořádá nábor
nových hráčů i hráček všech věkových kate−
gorií. Klub vznikl v roce 1999 jako sportovní
kroužek floorbalu na Praze 8. V loňském roce
se klub ještě neúčastnil ligových soutěží,
avšak odehrál několik žákovských turnajů, ve
kterých si jeho svěřenci vedli velmi obstojně.
Podařilo se nám zkvalitnit tréninkové pod−
mínky zajištěním sportovní haly při ZŠ
Burešova výhradně pro potřeby našeho klubu,
a poté také rozšířením trenérské party o 3 velmi
zkušené trenéry, kteří velmi pomáhají při meto−
dické práci s naší mládeží. V současné době je
náš klub 8. největším klubem v ČR. Přijďte se
mezi nás podívat na tréninky, které probíhají na
základní škole Burešova − Ládví.
MUŽI / Přípravka − 1. Pražská liga − 6 − 9 let,
ST 17.45 − 19.15 a PÁ 15.30 − 17.00 hod. •
Elévové − 1. Pražská liga − 9 − 12 let, PO a ST
16.15 − 17.45 a PÁ 17.00 − 18.00 hod. • Mladší
žáci − 1. Pražská liga − 12 − 14 let, ÚT a ČT 17.45
− 19.00 a PÁ 18.00 − 19.00 hod. • Starší žáci − 1.
Pražská liga − 14 − 16 let, ÚT a ČT 19.00 − 20.30
a PÁ 19.00 − 20.15 hod. • Dorost − 1. liga − 16 −
18 let, PO 19.15 − 20.45 a PÁ 19.00 − 20.15 hod.
• Junioři − 1. liga − 18 − 20 let, ÚT a ST 20.30 −
22.00 hod. • Muži − 1. a 2. Pražská liga − nad 20
let, PO a ČT 20.45 − 22.00 hod. • Senioři − 1. liga
− nově založená liga pro hráče od 35 let.
Junioři každým rokem postupovali do vyšší
soutěže, v letošní sezóně vybojovaly postup do
juniorské extraligy.
ŽENY / Žákyně − 1. liga − 6 − 15 let, ÚT a ČT
16.15 − 17.45 hod. • Juniorky − 1. liga − 15 − 20
let, PO 17.45 − 19.15 a ST 19.15 − 20.45 hod. •
Ženy − 2. liga − nad 20 let, společně s juniorka−
mi.
Kontakt: Martina Raušová, tel.: 777 14 34 31,
e−mail: warriors@warriors.cz, warriors@seznam.cz
nebo zeny@warriors.cz.

Historický úspěch na MS
Kyperský Limassol se zapíše do dějin českého
karate zlatým písmem.
Karatista pražského oddílu SC Flair a reprezen−
tant ČR, trénující na Praze 8 v pobočce SOU
Eltodo v Chabařovické ul. a ve sportovním klubu
v Bukolské ul. JAKUB TESÁREK vybojoval na

VSTUP VOLNÝ!
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Vás zve na výstavu

Dům dětí a mládeže Karlínské Spektrum
pořádá sběr knih (beletrie, cestopisy,
pohádky…) a časopisů pro rodinné cen−
trum a klub Podsklepeno. Dále hledáme
staré cedule, rádia, mlýnky a jiné pěkné
(i nefunkční věci), které doma překáží
a nám pomohou k zajímavé dekoraci
starého sklepního prostoru.

Zlato z Mistrovství Evropy v rukou
Fitness Centra Hanky Šulcové
Fitness aerobic tým Hanky Šulcové opět
vyhrál na celé čáře, tentokrát Mistrovství
Evropy v Moskvě.
Po letošním, už třetím, vítězství na
Mistrovství České republiky, a po získání ti−
tulu mistryň světa letos v květnu, připojily
děvčata z Fitness Centra Hanky Šulcové,
které sídlí v ZS Burešova, již druhý titul mis−
tryň Evropy. Díky těmto všem vítězstvím se
staly nejúspěšnějším aerobic týmem všech

dob. Pro děvčata Annu Farářovou, Karolínu Plevovou,
Janu Schwarzovou, Báru Šulcovou, Markétu Šul−
covou, Nikolu Kleinovou a Renatu Zajicovou je to asi
nejkrásnější zakončení letošní závodní sezóny jakou si
jen mohly přát.
„Po tomto fenomenálním úspěchu mají děvčata
měsíční pauzu, a pak opět začnou pilně trénovat na
novou sezónu,“ říká vedoucí centra Hanka Šulcová
a dodává: „Přejeme si, aby i ta příští sezóna byla stej−
ně úspěšná jako ta letošní.“
−hš−

Kulturní dům KRAKOV

Fotografie pod vodou
Jindřich Maťák
18. 1. − 30. 3. 2006
Vernisáž výstavy se koná
17. 1. 2006 od 17.00 hodin.
Libeňský zámek, 1. patro.
Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

4. MS kadetů a juniorů v Limassolu na Kypru
bronzovou medaili v kategorii juniorů v disciplíně
Kata. Je to první umístění na stupních vítězů na
MS v této disciplíně v historii českého karate.
Současně Kata tým, ve složení Tesárek, Melš,
Janda, 5. místem taktéž učinil zápis do historie
karate v České republice.
−vt−
(Placená inzerce)
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Škola v novém kabátě
Právě před měsícem byla po rekonstrukci
slavnostně předána budova PB − Vyšší odborné
školy a Střední školy managementu, s. r. o. Díky
přispění Městské části Praha 8 získala škola
nový kabát, novou fasádu, jež skutečně
škole sluší, činí ji jaksi větší a důstojnější.

Nepřehlédnutelná není ani
výzdoba, pískové štuky nad
hlavním vchodem a zrestau−
rovaný znak Prahy, který se
v původní staré omítce jaksi
ztrácel a mnozí ho objevili až
nyní.
To, co upoutá pozornost
kolemjdoucích a především žáků
a studentů již zdálky, jsou nové
venkovní hodiny, které jako by
odjakživa patřily do kruhu nad
vstupem do školy. Klasické
hodiny, které byly zhotoveny na
zakázku, se staly funkční
ozdobou čelní strany školy.
Jsme rádi, že naše škola je zase pěkná, že se
zbavila lešení a že po loňské generální opravě
střechy získala pod slušivý klobouček i nový kabát.
Studenti i pedagogové pomalu zapomínají na pra−
covní ruch kolem školy a těší se už jen z novotou
zářící budovy. Žákům je po sklizení materiálu opět
předána k užívání jejich oblíbená zahrada, na které
rádi, zvláště v jarních a podzimních měsících, tráví
své chvíle volna.
Při Dni otevřených dveří, jsme mohli přijmout
zájemce o studium v naší opravené, čistotou
a novotou zářící škole. Pozvali jsme je do naší mul−
tifunkční auly, kde jsme jim představili studijní
obory a možnosti studia, pochlubili jsme se
odbornými učebnami vybavenými moderními
počítači s pevným připojením na internet a data
projektory. Žáci studijního oboru Obchodní
akademie předvedli návštěvníkům výsledky čin−
nosti fiktivní firmy, která v loňském školním roce

Úřad Městské části Praha 8 I Odbor školství, oddělení kultury
Vás zve na výstavu
„Kamarádky a kamarádi malé Helgy“
Listy z terezínského památníčku Helgy Weissové.
a
„Známka v boji proti fašismu“
Unikátní sbírka poštovních známek Adolfa Burgera.
Putovní výstava ze Znojma je k vidění až do 30. ledna 2006 ve foyer budovy ÚMČ Praha 8,
U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“). Otevřeno: PO a ST 8.00 − 18.00 hod.
ÚT a ČT 8.00 − 15.30 hod. • PÁ 8.00 − 15.00 hod. Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Placená řádková inzerce
ZÁMEČNICKÁ ČINNOST − mříže,
ploty, schody, zábradlí, kovovýroba.
Kontakt: Petr Novák, tel.: 777 89 18
60, e−mail: alfeza@alfeza.com.
CVIČENÍ PRO VAŠI PÁTEŘ −
každé úterý 17.30 hod. − škola
Chabařovická. Informace a při−
hlášky: Eva Kozelková, tel.: 723 21
14 03.
POHODLNĚ www.zhubnetesnami.cz.
PRODÁM NEPOUŽITÉ, MOBIL−
NÍ, USKLADNĚNÉ GARÁŽOVÉ
STÁNÍ, 320 x 485 cm. Původní cena
18 990 Kč, nyní 12 900. Tel.: 606
63 14 51.

s možností odkladu. Tel.: 222 31 39
43, 777 83 37 68.
VYROBÍME NA MÍRU, KU−
CHYŇSKÉ LINKY, skříně, koupel−
nový nábytek atd. Designy dle
Vašeho výběru ze vzorníků a kata−
logů. Při montáži kuchyňské linky
zhotovíme dle přání i obklad či mon−
táž el. spotřebičů. Dále provádíme
montáž horizontálních i vertikálních
žaluzií. Vše kvalitně a levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňová evi−
dence, mzdy a daně. Tel.: 605 93 20
01, 283 98 04 57.

DODÁVKA, OPRAVA, SERVIS,
MONTÁŽ KOTLŮ zn. Junkers,
Buderus, Protherm, Mora, Da−
kon a Baxi. Autorizovaná měření
emisí spalovacích zdrojů. Tel.: 606
19 84 59, 724 28 68 57, e−mail:
dsmont@quick.cz.

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

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

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další stře−
diska na Praze 7 a 9.
MASÁŽE − klasická, čínská meri−
diánová, hlavy − relax, moxování,
baňky − fyzioterapeutka. TRAM Ok−
rouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 284 68
98 05.
ÚČETNÍ S PRAXÍ 25 LET, zpracu−
je kvalitně a levně účetnictví, včetně
daní. Začínajícím podnikatelům posky−
tuji slevu 15 %. Tel.: 604 45 51 08.
KOUPÍM BYT V TÉTO LOKA−
LITĚ, s dobrou dostupností do centra,
před i po rekonstrukci. Tel.: 731 61
83 10.
LÍBEZNICE − BÁŠŤ u Prahy 8,
parcely na RD, 730 m2 a 729 m2,
cena 1 000 Kč/m2. Tel.: 602 31 22
12, 602 11 40 13.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.
ELEKTROMONTÁŽE, revize elek−
troinstalací, servis EPS, EZS, STA.
Tel.: 606 19 84 59, 602 52 70 11,
e−mail: dsmont@quick.cz.
ÚČETNÍ FIRMA NABÍZÍ zpracování
účetnictví včetně daňového přiznání

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE, zpracování daní a další
služby nabízí certifikovaný účetní.
Ceny dohodou i pro drobné a začína−
jící podnikatele. Tel.: 602 34 31 49.
KOUPÍM BYT 1 + 1/L AŽ 2 + 1/L,
minimálně 48 m2. Tel.: 737 98 12 43.
STÁTNÍ GARSONIERU, 26 m2,
nájem 950 Kč, v centru u metra, okno
do tichého dvora, vyměním za byt na
Praze 8, v lokalitě Čimice, Bohnice
a Kobylisy. Potřebuji pomoc rodiny.
Tel.: 233 54 27 11, 721 16 52 68,
607 68 95 16.
KOUPÍM BYT V DRUŽSTEVNÍM
A NEBO OSOBNÍM VLAST−
NICTVÍ za rozumnou cenu. PROSÍM
NABÍDNĚTE! Tel.: 731 61 83 22.
DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY −
nabízíme zpracování se zárukou,
malým a středním podnikatelům. Tel.:
777 20 30 18, 283 02 21 34, e−mail:
solliterra@solliterra.cz.
STAVEBNÍ PARCELY DOLNÍ
CHABRY − ZDIBY, 900 m2, kom−
pletně zasíťováno, asfaltobeton. komu−
nikace, cena 1 710 Kč/m2. Tel.: 602
31 22 12, 724 00 94 84.
PRODÁM
AUTOMATICKOU
PRAČKU CANDY, hloubka 45 cm,
nevybalená, nákup 1. 4. 2004.
Záruční lhůta do 1. 4. 2006. Původní
cena 10 990 Kč, nyní 5 900 Kč. Tel.:
606 63 14 51.

SOLÁRIUM, FITNESS JEN PRO
ŽENY, AEROBIC, STOLNÍ TE−
NIS, MASÁŽE. Otevřeno od 8.00
do 22.00 hodin. OD 8.00 DO
14.00 HODIN ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO FITNESS ZA 50 KČ.
Solárium, turbo solárium − šestá
návštěva 10 minut ZDARMA!
Cenově výhodné permanentky.
Prodej dámského spodního prádla.
Nízké ceny. Adresa: Čihákova 2,
Praha 9 − Vysočany. Tel.: 284 82
12 25.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Havlíček!!!!!!
Živnostenské i domácí zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznamník +
fax.: 283 92 05 73.
KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČET−
NICTVÍ, DPH, daňových povinností.
Tel.: 606 19 84 59, e−mail: haranto−
vahana@seznam.cz.
KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
NOVĚ OTEVŘENÉ CENTRUM
PLAVÁČEK PALMOVKA, nám.
Dr. Holého 7, Praha 8, nabízí bohatý
program pro těhotné, rodiče s dětmi
i dospělé. Více informací na tel.: 607
50 98 99 nebo na www.plavacek−
deti.cz.
PŮJČKY VŠEM − zaměstnancům,
podnikatelům, důchodcům i cizincům.
Tel.: 604 83 00 20.
TRUHLÁŘI NABÍZÍ KVALITNĚ
A LEVNĚ: kuchyně, vestavěné skříně,
plovoucí podlahy, postele atd., dle vaší
zakázky. Tel: 606 43 82 56, 776
29 99 77, e−mail: krejcarsustek@sez−
nam.cz.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák, tel.: 775
19 73 09.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evi−
dence vč. daňového poradenství nabízí
certifikovaná účetní všem fyzickým
i právnickým osobám. Kontakt: 776
12 58 86, e−mail: ucetnictviAZ@sez−
nam.cz.
NABÍZÍME PRONÁJEM NEBY−
TOVÝCH PROSTOR v objektu
Kyselova 1185, Praha 8, suterén,
plocha 62 až 124 m2, vhodné jako
sklad. Dále ATELIÉR v 18. podlaží,
plocha 46 m2. Oba prostory jsou
vytápěné. Tel.: 284 68 38 67 (zá−
znamník), 737 15 94 03.

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz
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VELKÁ SCÉNA

získala významné ocenění − 3. místo v mezinárod−
ní soutěži fiktivních firem. Na další Den
otevřených dveří, který se koná 17. ledna 2006,
bychom rádi pozvali i další zájemce z řad
uchazečů, ale i z řad široké veřejnosti.
PB − Vyšší odborná škola a Střední škola ma−
nagementu, s. r. o. nabízí studium vyšší odborné
školy v oborech Finanční poradenství, Sociální
pojišťovnictví a Aplikace výpočetní techniky, stře−
doškolské studenty vyučuje v oboru Obchodní
akademie. Škola zajišťuje odbornou praxi v mnoha
prestižních firmách. Sportovně nadaným žákům
a studentům umožňuje věnovat se aktivně sportu,
od loňského roku spolupracujeme také s golfovým
centrem INGOLF, což se setkává s velkým
ohlasem.
Jsme rádi, že žákům a studentům můžeme nabíd−
nout nejen kvalitní výuku, ale i kulturní a příjemné
prostředí a plnohodnotné využití volného času. −jp−

Poradna pro nedoslýchavé
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR −
Krajská organizace Praha nabízí bezplatně
poradenství pro nedoslýchavé a ohluchlé,
zaměřené na kontrolu sluchadel a jejich
drobné opravy.
Nabízíme seznámení s dal−
šími pomůckami usnadňující−
mi komunikaci a individuální
poradenství v místě bydliště.
Další informace od PO do PÁ
9.00 − 16.00 hod. na telefonech: 603 84 62 04
a 732 43 86 35. Písemně na adrese: SNN v ČR,
Karlínské náměstí 12, Praha 8, 186 00.
Poradenství zajišťují Jaroslav Paur a RNDr.
Miloš Lang.
−tr−

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
LEDEN A ÚNOR 2006
22. leden 2006
Historie a současnost Ruzyňského letiště.
Sraz ve 13.30 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A „Dejvická“.
28. leden 2006
Kostel sv. Václava, Rangerka
a Waldeska ve Vršovicích.
Sraz ve 13.30 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A „Náměstí Míru“.

17. 1. ÚT 19.00 hod.
Oidipús vladař
18. 1. ST 19.00 hod.
Višňový sad
19. 1. ČT 19.00 hod.
Ubohý vrah
20. 1. PÁ 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore
21. 1. SO 19.00 hod.
O myších a lidech
23. 1. PO 19.00 hod.
Edith a Marlene
24. 1. ÚT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše
25. 1. ST 19.00 hod.
Caligula
26. 1. ČT 19.00 hod.
Kean
27. 1. PÁ 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore
28. 1. SO 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu
31. 1. ÚT 19.00 hod.
Oidipús vladař
1. 2. ST 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore
2. 2. ČT 19.00 hod.
Višňový sad
6. 2. PO 19.00 hod.
O myších a lidech
7. 2. ÚT 19.00 hod.
Edith a Marlene
8. 2. ST 19.00 hod.
Ubohý vrah
9. 2. ČT 19.00 hod.
Caligula
10. 2. PÁ 19.00 hod.
Oidipús vladař
11. 2. SO 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore
13. 2. PO 19.00 hod.
Kean
14. 2. ÚT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše
15. 2. ST 19.00 hod.
Oidipús vladař
16. 2. ČT 19.00 hod.
Kean
17. 2. PÁ 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore
18. 2. SO 19.00 hod.
O myších a lidech
20. 2. PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše
21. 2. ÚT 19.00 hod.
Kean
23. 2. ČT 19.00 hod.
Edith a Marlene
25. 2. SO 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore
27. 2. PO 19.00 hod.
Caligula

1. únor 2006
Kostel sv. Prokopa
a historie Prahy − Hrnčířů.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy C „Opatov“.
5. únor 2006
Zámek Veleslavín a Charlotta Masaryková.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A „Dejvická“.
12. únor 2006
Kostel sv. Anny a historie
Parukářky na Žižkově.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A „Želivského“.
16. únor 2006
Významné Trojské vily.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy C
„Nádraží
Holešovice“.
19. únor 2006
Zámek a kostel sv.
Jiří v Hloubětíně.
Sraz ve 14.00
hod.na nástupišti
stanice metra trasy
B „Hloubětín“.
25. únor 2006
Smíchovské vily − K. Gotta,
K. Teige, F. Preisse, A. Loose.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy B „Anděl“.

28. 2. ÚT 19.00 hod.
Ubohý vrah
MALÁ SCÉNA
21. 1. SO 19.30 hod.
Skvrny na slunci
23. 1. PO 19.30 hod.
Pravý západ
28. 1. SO 19.30 hod.
Pravý západ
2. 2. ČT 19.30 hod.
Pravý západ
7. 2. ÚT 19.30 hod.
Pravý západ
10. 2. PÁ 19.30 hod.
Skvrny na slunci
22. 2. ST 19.30 hod.
Skvrny na slunci
Změna programu vyhrazena!
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JISKRA −
DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03
Předprodej: PÁ 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00 hod.,
NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.: 284
68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 15, 17, 24, 25 − sta−
nice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144, 152, 175, 177, 186,
200 − stanice Kobylisy, M trasa C stanice „Kobylisy“.
Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme 15 minut
před začátkem představení do prodeje. Změna progra−
mu vyhrazena.

LEDEN A ÚNOR 2006
15. 1. NE 10.00 hod.
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
LS Jiskra (V. Čtvrtek, L. Dvorský,
P. Slunečko).
16. 1. PO 9.00 a 10.30 hod.
JAZZ KLUB PRO MALÉ I VELKÉ
Vývoj jazzové muziky v podání Jany
Koubkové a EU BANDU.
20. 1. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
POHÁDKY JOSEFA ČAPKA
Půvabné pohádkové představení.
S loutkami i naživo hrají Kateřina
Táborská a Miroslav Táborský.
21. 1. SO 15.00 hod.
POHÁDKY JOSEFA ČAPKA
22. 1. NE 10.00 hod.
DRAK
LS Jiskra (F. Čech, S. Starý).
26. 1. ČT 9.00 a 10.30 hod.
BAJAJA
Činoherní představení s loutkami
a písničkami. Herecký koncert Vítka
Marčíka.
27. 1. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
BAJAJA
28. 1. SO 15.00 hod.
BAJAJA
29. 1. NE 10.00 hod.
DRAK
LS Jiskra (F. Čech, S. Starý).
30. 1. PO 10.00 hod.
FRANTIŠEK HRUBÍN:
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU
Divadelní adaptace jedné z nejkrásnějších
básnických skladeb české literatury. Hraje
Městské divadlo Mladá Boleslav.
1. 2. ST 10.00 hod.
FRANTIŠEK HRUBÍN:
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU

PRAŽSKÁ BOTANICKÁ
ZAHRADA

KINO ATLAS • Sokolovská 1, Praha 8 − Karlín • Tel.: 222 31 37 37, www.kinoatlas.cz

VELKÝ SÁL
16. 1. PO 18.00 hod.
Zná ji jako svý boty
PO 20.30 hod.
Zlomené květiny
17. 1. ÚT 18.00 hod.
Zlomené květiny
ÚT 20.30 hod.
Zná ji jako svý boty
18. 1. ST 18.00 hod.
Zná ji jako svý boty
ST 20.30 hod.
Zlomené květiny
19. 1. ČT 17.30 hod.
Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice
a skříň.
ČT 20.30 hod.
Zlomené květiny
20. 1. PÁ 17.30 hod.
Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice
a skříň.
PÁ 20.30 hod.
Zlomené květiny
21. 1. SO 17.30 hod.
Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice
a skříň.
SO 20.30 hod.
Zlomené květiny
22. 1. NE 17.30 hod.
Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice
a skříň.
NE 20.30 hod.
Zlomené květiny
23. 1. PO 17.30 hod.
Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice
a skříň.
PO 20.30 hod.
Moje léto lásky
24. 1. ÚT 17.30 hod.
Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice
a skříň.
ÚT 20.30 hod.
Moje lásky

25. 1. ST 17.30 hod.
Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice
a skříň.
ST 20.30 hod.
Moje léto lásky
26. 1. ČT 18.00 hod.
Hooligans
ČT 20.30 hod.
Hooligans
27. 1. PÁ 18.00 hod.
Hooligans
PÁ 20.30 hod.
Hooligans
28. 1. SO 18.00 a 20.30 hod.
Hooligans
29. 1. NE 18.00 a 20.30 hod.
Hooligans
30. 1. PO 18.00 a 20.30 hod.
Toyen
31. 1. ÚT 18.00 a 20.30 hod.
Toyen

20. 1.

21. 1.

22. 1.

23. 1.

24. 1.

25. 1.

26. 1.

27. 1.

28. 1.
MALÝ SÁL
16. 1. PO 17.15 hod.
Ztraceno v překladu
PO 19.45 hod.
Hotel Rwanda
17. 1. ÚT 17.15 hod.
Hotel Rwanda
ÚT 19.45 hod.
Ztraceno v překladu
18. 1. ST 17.15 hod.
Ztraceno v překladu
ST 19.45 hod.
Hotel Rwanda
19. 1. ČT 17.15 hod.

29. 1.

30. 1.

31. 1.

Sklapni a zastřel
ČT 19.45 hod.
Šílení
PÁ 17.15 hod.
Šílení
PÁ 19.45 hod.
Sklapni a zastřel
SO 17.15 hod.
Sklapni a zastřel
SO 19.45 hod.
NE 17.15 hod.
Šílení
NE 19.45 hod.
Sklapni a zastřel
PO 17.15 hod.
Synův pokoj
PO 19.45 hod.
Romance
ÚT 17.15 hod.
Romance
ÚT 19.45 hod.
Synův pokoj
ST 17.15 hod.
Synův pokoj
ST 19.45 hod.
Romance
ČT 17.15 hod.
Idioti
ČT 19.45 hod.
Zvrácený
PÁ 17.15 hod.
Idioti
PÁ 19.45 hod.
Zvrácený
SO 17.15 hod.
Idioti
SO 19.45 hod.
Zvrácený
NE 17.15 hod.
Idioti
NE 19.45 hod.
Zvrácený
PO 17.00 hod.
Ray
PO 19.45 hod.
Kytice
ÚT 17.15 hod.
Kytice
ÚT 19.45 hod.
Ray

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

mě

Kalendář akcí
19. 1. 2006
Život a smrt v pouštích jihozápadu USA.
Přednáška s diapozitivy.
Výstavní sál, čtvrtek v 17.30 hod.

mě
mě

26. 1. 2006
Masožravá Iberie aneb
tučnice v zemi hubených lidí.
Přednáška s diapozitivy.
Výstavní sál, čtvrtek v 17.30 hod.

mě

20. 1. − 9. 3. 2006
Výstava fotografií z expedic.
Výstavní sál, denně od 9.00 do 16.00 hod.
Ve výstavním sále se prostřednictvím
fotografických snímků vrátíme do míst, kam
zavítali odborníci trojské botanické zahrady
v rámci expedic.
26. 1. − 28. 2. 2006
Boj proti suchu a rozšiřování pouští.
Skleník Fata Morgana, otevřeno úterý až ne−
děle (pondělí zavřeno) od 9.00 do 16.00 hod.
Pseuderanthemum
crenulatum.

Spathoglottis
plicata.

27. 1. − 12. 2. 2006
Výstava palem a cykasů.

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

2. 2. 2006
Nový Zéland − jižní ostrov.
Přednáška ve výstavním sále, přednáší Ing.
Josef Souček. Začátek v 17.30 hod.

16. 1. PO 19.30 hod.
JANA KOUBKOVÁ A EU BAND
Koncert.
23. 1. PO 19.30 hod.
V. MIŠÍK, R. HLADÍK, J. HRUBÝ
Koncert.
30. 1. PO 19.30 hod.
FRANTIŠEK HRUBÍN:
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU
Divadelní adaptace jedné z nejkrásnějších
básnických skladeb české literatury. Hraje
Městské divadlo Mladá Boleslav.
6. 2. PO 19.30 hod.
JAROSLAV HUTKA
Koncert.

9. 2. 2006
Madagaskar.
Přednáška ve výstavním sále, přednáší Ing.
Klára Kalfiřtová. Začátek v 17.30 hod.

(Placená inzerce)

16. 2. 2006
Zahrady slavných.
Přednáška ve výstavním sále, přednáší
Jaroslav Ullmann. Začátek v 17.30 hod.

(Placená inzerce)

13. 2. PO 19.30 hod.
A. NIKOLAJ:
MYDLIBABA A TY DRUHÉ
Ljuba Skořepová v osobitém
monodramatu. Tři ženské příběhy
s růžovým a černým humorem.
20. 2. PO 19.30 hod.
JOSEF FOUSEK
NEMÁM ČAS LHÁT
Představení písničkáře a herce.
27. 2. PO 19.30 hod.
KYTICE
Výběr z balad K. J. Erbena. Představení
Malého vinohradského divadla.
Vážení přátelé,
do nové sezóny jsme pro Vás připravili mož−
nost ušetřit prostřednictvím předplatného.
Pokud si zakoupíte list se čtyřmi vstupenkami
na večerní představení pro dospělé v celkové
hodnotě 520 Kč, ušetříte celkem 80 Kč (jedna
vstupenka je místo 150 Kč za 130 Kč). Pod−
mínkou je výběr alespoň dvou titulů z nabí−
zených představení.
−dkh−

Školáci, navštivte
Botanickou zahradu!
Zveme Vás k návštěvě Botanické zahrady hl.
města Prahy, s její jedinečnou venkovní
expozicí a unikátním tropickým skleníkem
Fata Morgana, v rámci rozšíření výuky na
Vaší škole. K tomuto účelu naše zahrada
vyškolila odborné průvodce pro práci
s návštěvníky všech věkových kategorií.
Naši průvodci provázejí zájemce jak po
venkovních expozicích, tak po skleníku Fata
Morgana. Seznámí Vás s rostlinami jed−
notlivých expozic zábavnou formou. Při výk−
ladu kladou důraz především na zajímavosti,
poodhalí mnohá tajemství a původ unikátních
exemplářů vysázených ve všech částech bota−
nické zahrady, přiblíží způsob využívání rostlin
člověkem. Průvodci při výkladu nepoužívají
mnoho latinských názvů. Ve spolupráci s námi
mohou Vaši pedagogové v zahradě bezplatně
uspořádat vědomostní soutěže.
Kdy je otevřeno: Venkovní expoziční plochy
botanické zahrady jsou otevřeny celý rok, a to
denně od 9.00 hodin (zavírací doba se mění
s ohledem na roční období). Tropický expoziční
skleník Fata Morgana je otevřen úterý až neděle
od 9.00 hodin (pondělí je zavíracím dnem
určeným k nezbytné údržbě).
Průvodce po botanické zahradě i skleníku Fata
Morgana si můžete objednat na tel.: 603 58
21 91 u referenta péče o návštěvníky − ve−
doucí průvodců paní Veroniky Trmalové, nebo
na e−mailu: veronika.trmalova@botanicka.cz,
www.botanicka.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
−vt−
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(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)
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