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Počet dětí v mateřských školkách zřízených
Městskou částí Praha 8 začátkem nového škol−
ního roku opět výrazně přesáhl dva tisíce. 
Z tohoto počtu je nových žáčků přes sedm 
set.

„Rodiče by neměli předškolní vzdělávání svých
dětí podceňovat. Je zárukou rozvoje osobnosti
dítěte, ale hlavně vytváří základní předpoklady
pro úspěšný vstup dítěte do první třídy,“ upo−
zorňuje zástupkyně Starosty MČ Praha 8 pro
oblast školství a kultury Soňa Teplá.

Nabídka pro děti předškolního věku je opravdu
pestrá. Rodiče mohou vybírat z dvaceti čtyř
mateřských škol zřízených osmou městskou částí.
„Důležité je, aby si rodiče dítěte, či jeho zákonní
zástupci, vyzvedli přihlášku a nechali si od lékaře
potvrdit zdravotní stav potomka. Nejlepší je přímá
účast rodičů při zápisu, to je podání žádosti o při−
jetí k předškolnímu vzdělávání pro následující
školní rok,“ informovala místostarostka.

Přednostně se přijímají děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky s mís−
tem trvalého pobytu v MČ Praha 8. Ohled berou
ředitelé mateřských škol i na děti zaměstnaných
rodičů nebo pokud do školy chodí již sourozenec.
Podle nového školského zákona se předškol−
ní vzdělávání organizuje pro děti zpravidla od 
tří do šesti let. Přijímat se mohou po dohodě 
i mladší děti.

Děti, které navštěvovaly mateřskou
školu bývají zpravidla  zručnější, dobře
zapadnou do školního kolektivu a také
mívají podstatně více různých vědomost−
ních znalostí. 

„Psychologové pobyt dětí v kolektivu jednoz−
načně doporučují,“ řekla Teplá.

Co děti v mateřských školách na území osmé
městské části čeká? Například MŠ Libčická,
kousek od základní školy v Čimicích, se zaměřu−
je na všechny složky estetické výchovy. Nechybí
však ani výuka angličtiny, kurzy plavání, různé
výlety či výtvarné aktivity. Pro děti a rodiče
pořádá školka pravidelná zábavná odpoledne,
sportovní hry a vánoční besídky . 

Na bohnickém sídlišti v Řešovské ulici stojí
čtyřtřídní mateřská škola. Škola podporuje rozvoj
kladných sociálních vztahů, spolupracuje s logo−
pedickým stacionářem a pedagogicko − psycho−

logickou poradnou. Pravidelná spolupráce pro−
bíhá i s DDM v Krynické ulici. Mezi nadstan−
dardní péči patří např. kurz angličtiny, výuka hry
na flétnu a organizace plaveckého výcviku 
v Kralupech nad Vltavou.  

Další mateřská škola se svými dvěma třídami je
téměř rodinného typu. Je umístěna v areálu
Základní školy Molákova, což umožňuje kvalitní
spolupráci se základní školou. Děti tvoří ve
třídách smíšené skupiny. Výchovný program
školy je zaměřený na mravní výchovu a sociální
vztahy. V mateřské škole probíhá systematická
náprava vad řeči dětí.

Kousek od náměstí Dr. V. Holého najdeme
Mateřskou školu Kotlaska. Ve všech třídách školy
probíhá aktivně mnoho činností, které působí poz−
itivně na rozvoj dětské osobnosti. Děti navštěvují
pravidelně divadla, podnikají výlety a účastní se 
i s rodiči mnoha dalších akcí. V logopedické péči,
poskytované kmenovou učitelkou školy, jsou děti
sledovány pravidelně a s dobrými výsledky. Na
škole probíhají i placené aktivity, například kurz
angličtiny a plavání.

V klidné a příjemné části Ďáblic stojí Mateřská
škola Chabařovická. Škola profiluje estetickou
výchovu se zaměřením na výtvarnou výchovu 
a osobnostní rozvoj každého dítěte. Děti vede 
k toleranci, nesobeckosti, k vzájemné komu−
nikaci. Snaží se o respektování individuality
dítěte. Škola neopomíjí ani přípravu dětí do ZŠ.
Mateřská škola má tři třídy dětí: vrstevníků 
i smíšené (děti různého věku). 

„Doporučuji všem rodičům, aby si vybrané
školy nejenom prošli, ale seznámili se s koncepcí
dané školy a  s pedagogickým sborem,“ dodala
místostarostka.  −tr−

Nepodceňujte roli předškolního vzdělávání

D˘m dÏtÌ a
ml·deûe Praha 8.
NabÌdka aktivit 
pro voln˝ Ëas.

V MŠ Kotlaska se pedagogové
zaměřují na rozvoj osobnosti dítěte.

Informace pro rodiče
K novému školskému zákonu vyšlo ne−
dávno třicet vyhlášek, například o školním
stravování či o zájmovém vzdělávání nebo 
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
a o předškolním vzdělávání. Školská legisla−
tiva například ovlivnila i povinnou plaveckou
výuku. Vyhláška o školských výchovných 
a ubytovacích zařízeních uvádí i plavecké
školy jako školská zařízení. Z toho plyne, že
z učitelů plavání se stali pedagogičtí pracov−
níci. Podzimní prázdniny připadnou na 26. 
a 27. října 2005. Vánoční prázdniny budou
zahájeny 23. prosince a skončí 2. ledna
2006. Jarní prázdniny pro Prahu 8 jsou
stanoveny na dobu od 13. února do 19.
února 2006.

Místostarostka Soňa Teplá (vpravo) vítá prvňáčky v Základní škole Zenklova.

Slunečné odpoledne prvního školního dne
přilákalo desítky dětí k návštěvě zrekonstruo−
vaného koupaliště v blízkosti Stírky.  

TTŘŘII  RROOKKYY PO POVODNÍCH
Městská část Praha 8 Vás zve na akci „Tři roky po povodních“
Kdy a kde? 24. 9. 2005 na Karlínském náměstí

Přijďte si s námi v sobotu připomenout srpnové povodně 2002
a strávit příjemné chvíle plné zábavy, pohybu, her a soutěží.
Během odpoledne si můžete prohlédnout výstavu fotografií „Tři
roky poté“.  Rádi bychom Vás pozvali do mobilního Centra
internetu, kde pro Vás budou nachystány počítače s internetovým připo−
jením, soutěže ve vyhledávání a počítačové hry. Pro děti bude připravena
pestrá nabídka her, soutěží a pohádek. Jednotka dobrovolných hasičů MČ
Praha 8 představí svou techniku. 
K poslechu bude hrát hudební skupina. Občerstvení zajištěno.

Program akce − podium:  

14.00 − 14.30 Slavností zahájení akce „Tři roky po povodních“ Josefem Noskem, 
Starostou Městské části Praha 8
Zbyněk Novotný, poslanec za Prahu 8, představí mobilní Centrum internetu 
a zahájí soutěž ve vyhledávání informací na internetu, která bude 
mít každou hodinu svého výherce

14.30 − 14.50 Vystoupení hudební skupiny 

14.50 − 15.50 Divadélko Romaneto zpříjemní odpoledne Vodnickou pohádkou

15.50 − 16.10 Vystoupení hudební skupiny

16.10 − 17.00 Šermíři na „Osmičce“

17.00 − 18.00 Vystoupení hudební skupiny 

18.00 Slovo na závěr a vyhodnocení soutěží

Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník . 
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Ďáblice mají novou ulici
Markvartická ulice vychází jižním směrem ze Šenovské ulice, západně od Hřenské. U čísla popis−
ného 903 se lomí k jihovýchodu, dále se lomí k jihozápadu a vstupuje do křižovatky ulic
Poděbradova a Buližníkova. Jméno získala nová ďáblická ulice podle obce Markvartice. Názvy podle
obcí jsou v této lokalitě obvyklé. −vlk−

Na jaře roku 2002 a v prosinci roku
2003 jsme vám na stránkách Osmičky
nabídli bezplatné preventivní kardio−
logické vyšetření se zaměřením na
rizika aterosklerózy a jejích kompli−
kací, a to v kardiologické ambulanci
EuroMISE centra (Evropské centrum
Medicínské Informatiky, Statistiky 
a Epidemiologie) v budově Ústavu
informatiky Akademie věd v Praze 8 
v Ďáblicích. Současně jsme nabídli
poradenskou službu, co dělat nebo
naopak čeho se vyvarovat, aby bylo
možné postup aterosklerózy a jejích
případných komplikací zpomalit a od−
dálit.

Rádi bychom do naší ambulance poz−
vali další z vás, kteří máte zájem o vlast−
ní zdraví a možná jste již „něco sami
dělali“ proti projevům aterosklerózy,
třeba ne vždy zcela úspěšně (např.
snížení hmotnosti na optimální hodno−
tu).

Dovolte sdělit vám některé výsledky,
které jsme v průběhu činnosti ambulance

v letech 2002 − 2004 získali. Do konce
roku 2004 našich nabídek využilo 417
osob. Z toho bylo 234 žen (56,12 %,
průměrný věk 52,5 roku) a 183 mužů
(43,83 %, průměrný věk 49 let). 

V současné době 13 % mužů a do−
konce 16 % žen !!! kouří. Pokud
připočteme i ty, kteří dokázali s kouře−
ním přestat, je to čtvrtina vyšetřených
mužů, ale více než třetina žen!!!

Pravidelná pohybová aktivita je jedním
z ochranných faktorů proti atero−
skleróze. Třetina zaměstnaných mužů 
a třetina zaměstnaných žen má sedavé
zaměstnání. Znepokojivé jsou proto
údaje, že rovněž třetina mužů i žen nemá
žádnou pohybovou aktivitu ani mimo
zaměstnání. Další znepokojivý údaj je
výskyt nadváhy (hmotnostní index −
BMI − 25−30) a obezity (hmotnostní
index nad 30). Tři čtvrtiny mužů a více
než polovina žen měli BMI vyšší než 25!
Ženy i muži s nadváhou či obézní měli
sice průměrné hodnoty krevního tlaku 
a průměrné hladiny cholesterolu i krev−

ního cukru ještě v mezích uznávaných
norem, ale proti osobám s normální
hmotností měli všechny tyto hodnoty
statisticky významně méně příznivé.

Zdravotní stav české populace není
optimální − to je všeobecně známo. 
K velmi vážným onemocněním v naší
republice − tak jako v celém průmyslo−
vém světě − patří právě aterosklerotická
srdečně cévní onemocnění a jsou u nás
stále na prvním místě příčin úmrtí, a to
jak u mužů tak u žen.

Prevence onemocnění, tj. zabránění
vzniku onemocnění nebo jeho dalšího
zhoršování je vždy levnější než jeho
léčba. Neznamená to však jen užívání
léků, daleko významnější je změna
životních návyků zejména úprava
celkové životosprávy. A to vyžaduje
vždy aktivní přístup nemocného a oprav−
dové plnění dobrého předsevzetí tuto
úpravu podstoupit. Důležité je, že na tyto
úpravy není nikdy pozdě!

V současné době provozují ambulanci
preventivní kardiologie v rámci Euro−

MISE centra Všeobecná fakultní nemoc−
nice v Praze (lékaři MUDr. Jan Peleška,
CSC. a MUDr. Marie Tomečková, CSc.)
a Městská nemocnice Čáslav (lékaři
MUDr. Hana Grünfeldová, primářka
interního oddělení nemocnice, a MUDr.
Pavel Hanuš). Ambulance je v Ústavu
informatiky Akademie věd ČR, Pod
Vodárenskou věží 2, Praha 8 (cca 7

minut pěšky od konečné stanice metra C
− Ládví).

K vyšetření se můžete objednat
prostřednictvím webových stránek
EuroMISE centra na internetu (www.eu−
romise.cz) nebo telefonicky na sekretar−
iátě EuroMISE centra − telefon 266 05
36 40. Těšíme se na vaši návštěvu.

Marie Tomečková

EuroMISE Centrum Vám nabízí pomoc!
Preventivní kardiologické prohlídky v Evropském centru medicínské informatiky

Den otevřených dveří Očního oddělení 
Fakultní nemocnice Na Bulovce

Oční oddělení FN Bulovka pořádá 6. října
od 15.00 hodin „Den otevřených dveří“ pro
všechny zájemce z řad laické veřejnosti.
Zváni jsou samozřejmě i všichni zdravotníci
včetně zaměstnanců FN Bulovka. 

V průběhu akce budou lékaři odpovídat na
všechny dotazy, představí provozní prostory 
a vysvětlí principy práce na vyšetřovacích
přístrojích. Všem návštěvníkům nabídnou změ−
ření nitroočního tlaku na bezkontaktním přístroji
a změření dioptrií na automatickém refrak−
tometru. Dále ukáží, jak se vyšetřuje oční pozadí,

vysvětlí, jak probíhá operace šedého zákalu nejmodernějším způsobem a zodpoví Vaše otázky ze všech
oblastí své práce. Pro zájemce budou k dispozici letáky a prospekty,  v knihovně oddělení budou průběžně
promítány videonahrávky operací.

Rekonstrukce potrubí úspěšně pokračuje
V rámci obnovy vodovodní sítě Rokoska byla úspěšně dokončena výměna vodovodních řadů 
v ulicích Pod Vlachovkou, S. K. Neumanna a Nad Rokoskou. Nyní probíhá výměna vodovodního řadu

v ul. Zenklova v úseku Pod Vlachovkou −
Nad Rokoskou. Zde bude starý řad
nahrazen dvěma řady po straně vozovky,
čímž odpadnou dlouhé a obtížně opra−
vitelné přípojky pod tramvajovou tratí.
Celkově se po výměnách výrazně zlepší
tlakové a průtokové poměry v síti, což
jistě obyvatelé ocení.

Další zahajovanou stavbou v naší MČ 
je rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
v oblasti ulic U Libeňského pivovaru,
nám. Dr. Holého a nejbližšího okolí. Tato
rekonstrukce bude probíhat od září 2005
do října 2006. Snahou radnice je i přes

poměrně rozsáhlé rekonstrukce eliminovat na minimum komplikace omezující život občanů v těchto
oblastech. Obnovená vodovodní síť bude přinášet pozitiva desítky let.                                            −vlk−

Od začátku září opět jezdí tramvaje
mezi Palmovkou a Ohradou a mezi
Palmovkou a Invalidovnou. Oprava
tramvajové křižovatky na Palmovce
proběhla podle plánu a cestujícím tak
skončilo období nutných komplikací,

o kterých jsme psali v minulé
Osmičce.

Dopravní podnik ale z důvodu nutné
opravy křižovatky na Stírce od 1. září
přichystal další výluku v Praze 8. Tram−
vaje nejezdí mezi Stírkou a Nádražím

Holešovice, dále v úseku Vychovatelna −
Kobylisy − Ládví a také mezi stanicí
metra Kobylisy a Vozovnou Kobylisy. 

Linky číslo 1 a 24 jsou ve směru od
Palmovky provizorně ukončeny v zas−
távce Vychovatelna. Linka číslo 10 končí
na Palmovce, linky číslo 15 a 25 jsou 
z Palmovky ve směru z Holešovic
odkloněny na Ohradu a dále na Vápenku
(v případě linky 25 až na Spojovací) 
a linky číslo 14 a 17 končí na Výstavišti.
Omezení se dotklo i autobusů − linka číslo
152 jezdí pouze po trase Sídliště Čimice −
Kobylisy a ve stanici Kobylisy končí 
i linky 162 a 175. Náhradní dopravu
zajišťují autobusy, a to linky X−24 mezi
zastávkami Vosmíkových a Sídliště
Ďáblice a linka X−25 po trase Vosmí−
kových − Vozovna Kobylisy. Noční
dopravu potom zajišťují autobusové
linky X−53 (po trase Nádraží
Holešovice − Sídliště Ďáblice) a X−55
(po trase Palmovka − Vozovna Ko−
bylisy). Výluka v okolí Stírky potrvá 
do 15. října.                                    −poe−

Dopravní podnik opravuje Stírku

Křižovatka na Palmovce 
již září novotou.

Opravy na Stírce potrvají 
do poloviny října.

ZPRÁVY Z PRAžSKÉHO MAGISTRÁTU

Výběrové řízení určí, kdo se bude starat o nebezpečný odpad
O tom, kdo se bude v Praze starat o nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu, rozhod−
nou dvě výběrová řízení. Město tuto službu zadá jako veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení.
Rozhodla o tom městská rada, která současně schválila návrh oznámení zadávacího řízení a zadávací
dokumentaci veřejné zakázky „Tříděný sběr, svoz, využívání a odstraňování některých nebezpečných
složek komunálního odpadu na území hl.m. Prahy“. Odbor infrastruktury magistrátu nyní zadávací
řízení vyhlásí a do poloviny letošního prosince chtějí mít radní na stole návrh, komu veřejné zakázky
přidělit. 

„Zakázka by měla být přidělena na čtyřiadvacet měsíců. Partner, kterého si město vybere, bude od
počátku příštího roku zajišťovat sběr nebezpečného odpadu v mobilních i stabilních sběrnách. I likvidaci
vytříděného odpadu“, uvedl radní Miloš Gregar. Jak upřesnil, princip sběru nebezpečného odpadu se
měnit nebude, zůstávají jak stabilní sběrny,  tak sběr prostřednictvím mobilních sběren a pravidelných svo−
zových linek, ale upřesňují se podmínky a pravidla zacházení s tímto odpadem.  

Postihy taxikářů za předražené jízdy jsou citelné
Od nabytí účinnosti novely zákona o silniční dopravě, která zpřísňuje podmínky pro provozování taxis−
lužby, uplynuly dva měsíce, během nich intenzívní magistrátní kontroly prověřovaly dodržování tohoto
zákona. Ze 147 kontrolních jízd bylo 23 předražených. Za závažné přestupky kontroloři na místě zadrželi
čtrnáct průkazů řidiče taxislužby.

„Počet zadržených průkazů by měl být jasným signálem, že předražení cen budeme nekompromisně
postihovat. A postih je citelný. Bez průkazu nemůže taxikář živnost provozovat. Zjištěné závažné přes−
tupky a ostatní nedostatky jednoznačně svědčí o nutnosti kontrol a využití všech dostupných prostředků 
k důslednému postupu proti nepoctivcům v řadách taxikářů,“ uvedl náměstek pražského primátora Rudolf
Blažek. V období od 2. dubna 2002, kdy pražský magistrát zahájil kontroly, do 28. srpna 2005 bylo
uskutečněno celkem 1 943 kontrolních jízd. Ve 366 případech bylo zjištěno předražení poskytnutých
služeb. Ve 430 případech řidiči nevydali nebo ručně vypsali stvrzenku. Za uvedená porušení právních
předpisů bylo pravomocně uloženo 289 pokut v celkové výši přesahující 27 miliónů korun.



Omezujeme zneužívání sociálních dávek
Radnice osmé městské části již několik let neposkytuje sociální dávky pouze v penězích, ale
zaměřuje se též na věcnou pomoc i rodinám s dětmi, kterou většina rodičů velmi uvítá. To zna−
mená, že rodina část sociální dávky obdrží pro děti v poukázkách, například do obchodu 
s obuví, kde lze nakoupit od ponožek, punčocháčů, bot až po tašku do školy. Pochopitelně, že se
zřídka stalo, že místo poukázky se rodiče snažili na prodejci vymoci peníze, ale v tomto případě
jsme byli zaměstnanci obchodu ihned informováni, neboť při odběru poukázek jsme si toto
stanovili jako podmínku. 

Na ostatní věci osobní potřeby jako jsou lůžkoviny, dětskou
výbavičku, kočárek, postýlku a tak dále je vyhotovena písem−
ná objednávka, občan je poučen, že výběr zboží musí odpoví−
dat standardu, což je možné zkontrolovat při převzetí faktury,
kde je přesně uvedeno jaké zboží bylo zakoupeno. V případě,
že se nejedná o standardní zboží, sociální pracovnice občana
upozorní na možná jiná opatření, která zajistí řádné využívání
sociálních dávek na nezbytné věci osobní potřeby. Na
potraviny jsou též vydávány objednávky v hodnotě 200 až
500 korun, které se nevztahují na alkohol a cigarety a k fak−
tuře je přiložen účet, za co občan peníze utratil. 

Velmi se osvědčily také poukázky na školní potřeby, kdy se v některých případech předešlo tomu, že
dávka bude použita jinak. Tímto způsobem bylo zajištěno vybavení dítěte do školy, ale bohužel obchod,
který byl ochoten objednávky realizovat, již byl zrušen a zatím se nepodařilo jiný sehnat. Možná, že tuto
informaci bude číst některý majitel obchodu ze školními potřebami nebo vedoucí některých obchodních
center, který by byl ochoten dávat zboží na objednávku s tím, že úhrada by byla provedena v nejkratší době
fakturou. Je to jeden z dobrých způsobů jak docílit toho, aby sociální dávky byly řádně použity. I když to
dá zaměstnancům sociálního odboru větší práci a často se při řešení složitých situací s problémovými
klienty dostávají do nepříjemných konfliktů, snaží se hledat takové cesty, aby sociální dávky nebyly
zneužívány. Jana Janků, vedoucí sociálního odboru MČ Praha 8
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

HOTEL TROJA
MÍSTO PRO VAŠE

ŠKOLENÍ,
KONGRESY A OSLAVY

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO
U Pekařky 1 • 180 00 Praha 8

Tel.: 283 84 23 01• info@akademie−praha.cz

pořádá poblíž centra Prahy od září 2005

KURSY ANGLIČTINY A NĚMČINY
• 2 x 2 hod. týdně - 60 hod. za 2900 Kč
• 1 x 3 hod. týdně - 45 hod. za 2800 Kč
• intenzivní sobotní - 60 hod za 3990 Kč
• konverzační - 1 x 2 hod. týdně za 1950 Kč

KURSY FRANCOUZŠTINY,
ITALŠTINY A ŠPANĚLŠTINY

1 x 3 hod. týdně - 45 hod. za 2800 Kč

ZÁKLADNÍ KURS PRO
“JAZYKOVÉ ANTITALENTY“

1 x 2 hod. týdně - 24 hod. za 1300 Kč

JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM
ANGLIČTINY NEBO NĚMČINY

Studentské výhody - mezinárodní certifikáty

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

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

Provozní doba: Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)
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Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 
180 48  Praha 8 − Libeň 

v y h l a š u j e

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

obchodní veřejnou soutěž

o nejvhodnější nabídku − návrh  uza−
vření kupní smlouvy o úplatném
převodu obecních nemovitostí
svěřených do správy Městské části
Praha 8 − pavilonu bývalých národ−

ních škol bez čísla popisného, 
s příslušenstvím a s pozemkem
parc. č. 558/10, o výměře 469 m2

(„zastavěná plocha a nádvoří“), 
a pozemku parc. č. 558/6, o výměře
1389 m2 („ostatní plocha − jiná
plocha“), vše na k. ú. Kobylisy a na
adrese U Měšťanských škol, 182 00
Praha 8, 

Bližší informace na www.praha8.cz
− odkaz Úřední deska, popř. 

e−mailem: petr.svoboda@p8.mepnet.cz

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

v y h l a š u j e

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

obchodní veřejnou soutěž

o nejvhodnější nabídku − návrh  uza−
vření kupní smlouvy o úplatném převodu
obecních nemovitostí svěřených do
správy Městské části Praha 8 − admi−
nistrativního objektu čp. 1450, 
s garáží a s příslušenstvím a s po−

zemkem parc. č. 851, o výměře 257 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a pozemku parc.
č. 852, o výměře 871 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Libeň a na adrese V Holešovičkách 18, 
180 00 Praha 8, 

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

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele 

Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 

Požadavky: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm.
a) tohoto zákona, znalost školské problematiky a předpisů, občanská a morální bezúhonnost,
organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav.

K přihlášce uchazeč přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, dok−
lady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem
vč. uvedení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje příslušné
příspěvkové organizace MŠ (max. 5 stran strojopisu formátu A4), výpis z evidence rejstříku
trestů (ne starší než 3 měsíce), nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení dle ust. § 4
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, originál lékařského potvrzení 
o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců).

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se
všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad MČ Praha
8, Odbor školství, Těšínská 4, 181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději 
do uzávěrky ve středu 21. 9. 2005 v 18.00 hod. Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Kot−
laska“.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. 0318/65.RMČ/2005 ze dne 29. 6. 2005.

Krátce
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT HÁZENOU!
TJ Sokol Kobylisy II, oddíl dívčí házené, pořádá nábor nových hráček, ročníků 94, 95, 96 a 97,

každé úterý mezi 16.00 a 17.30 hod., od 13. září do 11. října 2005, na hřišti Sokola Kobylisy, v ulici
U Školské zahrady v Praze 8 (300 m od stanice metra trasy C „Kobylisy“). Kontakt: trenér p. Trkovský,
tel.: 775 27 90 66.     −tt−

INFORMACE PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ
Základní škola Hovorčovická, Praha 8 − Kobylisy, otevřela ve školním roce 2005/2006 šestou

třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Bližší informace na tel.: 284 68 53 82, e−mail: 
zastupce@zshovorcovicka.cz.  −jk−

POJĎTE SI ZABĚHAT DO KARLÍNSKÉHO SADU
Tělocvičná jednota Sokol Karlín Vás zve na 24. ročník závodu Běh karlínským sadem, který

se koná v sobotu 1. října 2005. Start je u budovy Českého rozhlasu Regina v Kaizlových sadech.
Závod je otevřen pro všechny věkové kategorie, od nemluvňat až po ty dříve narozené. Vypsán je

podle věku závodníků do deseti kategorií − účastní se i vozíčkáři. Jedině při běhu karlínským sadem
mohou běžet rodiče, prarodiče i děti v jedné, a to první kategorii, která startuje již v 9.00 hodin. Délka
tratí odpovídá vždy věku závodníků, ti nejmenší spolu s rodiči nebo prarodiči běží 50 m, hlavní závod
pro muže má délku 3 000 m. Doprava na Běh karlínským sadem je velmi jednoduchá. Start i samotný
běh je v Kaizlových sadech, které se nalézají v blízkosti stanice tramvaje linky č. 8 a 24, stanice Urxova
a mezi stanicemi metra Křižíkova a Invalidovna, trasy metra B. Nebudete−li závodit, přijďte alespoň
povzbudit malé i velké závodníky.   −jk−

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRAHY 8
Úřad Městské části Praha 8, Odbor školství, odd. kultury, si dovoluje pozvat rodiče dětí narozených

v roce 2005 na slavnostní Vítání občánků, které se uskuteční 31. října a 1. listopadu 2005 v Obřadní síni
Libeňského zámku, 1. patro, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 − Libeň.

Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pracovníci oddělení nemo−
hou získat informaci o narození dítěte. Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního
obřadu Vítání občánků se svými dětmi, aby se přihlásili do 30. září 2005 na Odboru školství, odd. kul−
tury, ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně Láznové na telefonní číslo 283 09 04 25 nebo psali na e−mail:
zuzana.laznova@p8.mepnet.cz.  −vw−

U NÁS NA HAVAJI
Děti z divadelních, tanečních, kytarových a flétnových kroužků vystoupily na prázdninově

laděném benefičním koncertu, který se konal v Salesiánském divadle v Kobylisích.
Představil se i taneční soubor Akcent, tvořený amatéry na profesionální úrovni. „Byl to příjemně

prožitý večer při sledování snažení mladých nadšených amatérů,“ shodli se mnozí z diváků. Koncert
uspořádalo SHM Praha − Kobylisy. Výtěžek z celé akce zdvojnásobila nadace Divoké husy a bude
věnován na opravu klubovny U Hrocha, ve které probíhají některé kroužky SHM.  −jk−

PODĚKOVÁNÍ
Ze srdce chci poděkovat starší paní a řidiči autobusu linky č. 152 a všem ostatním, kteří se

zasloužili o nalezení a navrácení mého ztraceného batohu.
MOC DĚKUJI. L. Vondrová, Kobylisy
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V roce 1987 zřídila Městská
část Praha 8 Obvodní ústav
sociálně − zdravotnických
služeb (OÚSS), jako po−
kračovatele pečovatel−
ské služby. Od toho−
to roku organizaci řídí
PhDr. Miroslava Holá. 

Paní ředitelko, ve funkci jste
již řadu let. V čem vidíte hlavní
rozdíl mezi dneškem a dobou vašeho
nástupu?

Podstatnou změnou je rozhodně kom−
plexnost a propojenost sociálních služeb
a zdravotnické péče o seniory a zdravot−
ně postižené a viditelný nárůst klientů 
(v r. 1987 byla pečovatelská služba
poskytována 682 občanům, v r. 2005 to je
kolem 2000 klientů). Významně se
změnil i rozsah poskytovaných služeb.
Obědy jsou rozváženy nejen v pracovní
dny, ale také o víkendech a svátcích.
Denně je rozváženo přibližně 500 obědů.
Péče je poskytována také dětem − pečo−
vali jsme např. o bohnická a karlínská
trojčata, dle možnosti je zajišťován
doprovod invalidních dětí do školy. 
V minulosti nemohla být péče poskytová−
na  ležícím klientům, protože nebyl dos−
tatek personálu ani mzdových prostřed−
ků. V posledních letech jsme rozšířili pe−
čovatelskou službu právě i pro tyto klien−
ty denně do 19.00 hodin.

Začínali jsme s jedním domem s pečo−
vatelskou službou s kapacitou 76 bytů.
Dnes máme tři tato zařízení a v nich 280
bytových jednotek včetně dvougarsonier
pro manželské dvojice.

Toto vše by nebylo možné bez navýšení
počtu zaměstnanců. Pečovatelská služba
se v průběhu let profesionalizovala, za−
městnáváme 64 vyškolených pečovatelek
z povolání a 9 dobrovolných pracovníků −
pro srovnání, při vzniku OÚSS pracovalo
19 pečovatelek z povolání a 81 dobrovol−
ných. Měli jsme k dispozici 3 vozidla,
vozový park tvoří dnes 8 vozidel. Rozdílů
bychom našli jistě daleko více, ale z uve−
deného je vidět myslím posun směrem ku
prospěchu klientů.

Je pochopitelné, že vznik nových
zařízení a rozvoj našich služeb bychom
nemohli uskutečnit bez velkého
pochopení a účelné pomoci vedení MČ
Praha 8.

Které nové služby jste v době
svého působení zavedla?

Osobně považuji za výz−
namný vznik domácí oše−
třovatelské péče v roce
1994, kterým se nám po−
dařilo provázat sociální

služby se zdravotní péčí 
a vytvořit tak mnohem kom−

plexnější pomoc pro klienta.
Naše zdravotní sestry a rehabilitační

pracovnice se dokáží postarat, aby se
klient např. po hospitalizaci rychleji
uzdravoval a přitom pečovatelská služba
zajistí veškerou potřebnou  pomoc smě−
řující ke klientovi samotnému i jeho
domácnosti. Rozsah našich služeb se
rozšířil i začleněním jeslí a dále bytů pro
přechodné ubytování rodin a osamělých
matek nebo otců s dětmi nacházejících se
v těžké životní situaci. 

Opakované problémy s klienty, kteří se
dostali z nejrůznějších důvodů do těžké
psychické krize, pomoc při řešení sociální
izolace a konfliktů byla příčinou vzniku
samostatné Gerontopsychologické po−
radny, která poskytuje bezplatnou po−
radenskou péči a pomoc každou  středu
v domě s pečovatelskou službou Bu−
lovka 10.

Na koho se mohou obracet zájemci 
o pečovatelskou službu nebo umístění do
domu s pečovatelskou službou (DPS)?

Pečovatelskou službu je možné dohod−
nout u vrchní sestry nebo na okrscích
pečovatelské služby, které jsou přímo 
v DPS Křižíkova 46, Bulovka 10, Bure−
šova 12 dle místa bydliště žadatele.

Žádosti o DPS vydávám a informaci 
k nim poskytuji osobně v úředních dnech
a hodinách v DPS Bulovka.

Kdy mohou Vaši potencionální klienti
očekávat umístění?

Prozřetelná sociální politika MČ Praha
8 počítala s nárůstem občanů důcho−
dového věku a včas reagovala na tuto sku−
tečnost zřízením tří pečovatelských domů.
Díky tomu můžeme vyřizovat urgentní
žádosti nejpozději do 1 roku, ostatní dle
pořadníku, nejdéle však do 2,5 let.

Dnes se budeme věnovat zejména DPS
Křižíkova. Které služby jsou zde v sou−
časné době poskytovány?

Největší zájem je o zajišťování obědů 
a nákupů, dále potom pochůzek, úklidu 
a údržby domácnosti, praní, žehlení,
pomoci při hygienických úkonech, ale
i pedikúry a masáží. Služby mohou
využívat jak obyvatelé DPS, tak další
potřební občané Karlína. K tomuto účelu
slouží po povodních nově vybudované
sociální zázemí, které tvoří jídelna,
klubovna, místnosti určené pobytu v den−
ním stacionáři, středisko osobní hygieny,
prádelna a další. Kromě toho se zde
scházejí pravidelně také členové klubu
seniorů.

Zmiňujete se o klubu seniorů. Před−
stavte blíže jeho činnost. Pro koho je
zejména určen?

V klubech seniorů se mohou setkávat
obyvatelé DPS i senioři z přilehlého
okolí. Tráví zde volný čas a mohou rozví−
jet své zájmy a aktivity. Nezůstat sám
mezi čtyřmi stěnami a najít si společnost,
vyjít „mezi lidi“, i když bolí klouby, sláb−
ne zrak i sluch a nálada je někdy na bodu
mrazu. Vyzýváme naše seniory k tomu,
aby co nejvíce používali své tělo a mo−
zek, aby jejich funkce neslábla. Proto
podporujeme jejich aktivity, pořádáme
pro ně kulturní akce, výstavky jejich

vlastních prací, bazary šatstva, koncerty,
aktivní muzikoterapii, přednášky, pro−
mítání diapozitivů, cvičení paměti, ale
třeba i poznávací zájezdy a rekreační
pobyty. Máme radost, že si připravují
společné oslavy svátků a narozenin 
a dokáží uspořádat i vlastní karneval.

Jak zajišťujete zdravotní péči o své klienty?
Ve všech DPS máme vlastní ordinace, 

v nichž v určené dny poskytuje lékařskou
péči praktická lékařka, což vítají zejména
hůře pohybliví obyvatelé. Naši klienti 

v terénu mají tuto péči zajišťovanou
prostřednictvím svých praktických lékařů
nebo v případě potřeby specialistů.

Spolupráci s praktickými lékaři tedy
hodnotíte jako dobrou?

Ano, spolupráci s praktickými lékaři
považuji za velmi dobrou. Až dosud se
vždy podařilo vyřešit případné problémy
ku prospěchu našich klientů.

Ze skladby služeb, které zajišťujete
vyplývá, že klienti DPS by měli být ale−
spoň částečně soběstační. Jak zajišťujete
péči o klienty, jejichž zdravotní stav se
přechodně nebo i trvale zhorší?

Máte pravdu, žadatel o DPS by měl být
natolik soběstačný, aby s pomocí pečova−
telské služby byl schopen v přiděleném
bytě samostatného života. Dojde−li ke
zhoršení zdravotního stavu, rozhoduje
lékař o dalším řešení. Bývá to nejčastěji
hospitalizace v nemocnici, odkud se po
zlepšení stavu vrací zpět do svého bytu 
v DPS. Jinou cestou bývá dočasné
umístění do Léčebny dlouhodobě nemoc−
ných. Důležitá je pro nás v této oblasti
velmi dobrá spolupráce s Gerontologic−
kým centrem, na které se obracíme v pří−
padě, že došlo k dekompenzaci klienta.

Když slyším „Karlín“, tak se mi stále
ještě v první řadě vybaví povodně z roku
2002. Jak jste se s touto obtížnou situací
vyrovnávali?

Povodně vážně poškodily přízemní 
a suterénní prostory DPS a tím celé
sociální zázemí. Bylo zničeno také veš−
keré vybavení provozních místností.
Účastnili jsme se evakuace obyvatel DPS
a pomáhali na všech úrovních i v eva−
kuačních centrech. Mnoha občanům jsme
zajistili náhradní ubytování v našich
zařízeních. Již měsíc po povodni jsme 
s přispěním vedení MČ Praha 8 zahájili
provoz provizorní stanice pečovatelské
služby v poškozeném DPS. Systematicky
jsme vyhledávali své klienty, o nichž
jsme neměli zprávy, kontaktovali pří−
buzné a poskytovali psychologickou
pomoc postiženým. V prosinci 2003 byl
v rekonstruovaných a nově vybavených
prostorách DPS zcela obnoven normální
provoz. Je třeba říci, že vysokou částkou
přispěly na obnovu a vybavení tohoto
zařízení zejména MČ Praha 8 a velká

řada sponzorů. Jim všem patří naše
upřímné poděkování. Z původních 303
klientů Karlína, kteří byli příjemci našich
služeb před povodněmi se jich postupně
vrátilo necelých 250. Nyní zde využívá
pomoci pečovatelské služby 286 občanů.

V současné době je tedy provoz karlín−
ského DPS plně obnoven. Jaké další
plány v oblasti Karlína máte?

Po zkušenostech s provozem denního
stacionáře v DPS Křižíkova a pozitivním
ohlasu a zájmu o tuto službu, plánujeme
rozšíření stávajících prostor a zvětšení
jeho kapacity na 15 míst. Zařízení slouží
jako denní pobytové centrum pro seniory,
kteří potřebují dohled i během dne. 
V atmosféře téměř rodinného prostředí
jsou posilovány jejich stávající aktivity se
snahou o rozvoj, s přihlédnutím k mož−
nostem klienta. Stále častěji se na nás
obracejí rodiny, které nemohou během
dne zajistit odpovídající péči o své rodiče
a přesto si je nepřejí ubytovat v žádném
institucionálním zařízení. Kapacita sou−
časného stacionáře je překročena a další
nástupy nelze realizovat pro stísně−
né prostory. Budeme také pokračovat 
v rozšiřování počtu bytových jednotek 
v DPS. Stávající počet bytů, v nichž žijí
naši klienti je 30. Výhodou jsou dvougar−
soniery, které ke svému novému životu
vítají zejména manželské páry. Všem
potřebným obyvatelům Karlína chceme
nabídnout kvalitní a dostupné spektrum
sociálních služeb tak, aby měli v případě
potřeby jistotu pomoci.

Na závěr bychom vás požádali o před−
stavení pracovníků karlínského DPS.

Za chod celého zařízení a kvalitu
poskytovaných služeb DPS i celé oblasti
Karlína odpovídá okrsková sestra Eliška
Fantová. O klienty v DPS pečují Marie
Vostalová, Marie Gojová, Marcela Ptáč−
ková, o klienty v denním stacionáři Alena
Tesařová, Zdena Kudláčková a Martina
Ptáčková. V terénu se o karlínské seniory
starají pečovatelky Hana Švarcová, Ivana
Kurková a Pavla Švarcová.

Kontakt: Eliška Fantová, okrsková ses−
tra DPS a pro oblast Karlína, tel.: 224 81
58 78, Praha 8 − Karlín, Křižíkova 48, PO
a ST 7.30 − 12.30, 13.00 − 16.30 hodin.

Seniorů využívajících sociálních a zdravotnických služeb přibývá

Pronájem 
vzdělávacích prostor
• Vhodné i pro pohybové aktivity

• Pěkné prostředí 

• Nabízíme příznivé ceny

• Kvalitní zázemí

• Výhodné spojení 

Dolákova 26, Praha 8 – Bohnice

kontakt:

Fokus Praha 

Dolákova 24, Praha 8

tel.: 283 853 096 

tvs@fokus-praha.cz
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Jídelna DPS před 
příchodem strávníků.

Pohoda v klubu seniorů.

Pohybová cvičení v denním stacionáři.
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FITNESS PETRA a SALON SLUNEČNICE
Pod Tvrzí, dolní část města Odolena Voda Vám nabízí:
(10 min. autem nebo BUS 370, 373, 372 z Kobylis)

Proštíhlení postavy na stolech Slender You pod vedením cvičitelky.

Program proti celulitidě - stroj ROLLETIC + LASER.

Vertikální TURBOSOLÁRIUM.

LASER MUDr. ŠMUCLERA na akné, vrásky, bolesti aj.

POSILOVNU, SPINNING,  speciální hodiny TUK - FUK.
Cvičení dětí, těhotných, seniorů a rehabilitace.

NON - STOP TEL.: 603 809 809
Podrobné informace najdete na 

www.petrakucerova.wz.cz
(Placená inzerce)

Karlín je tři roky po ničivých povod−
ních ochráněn proti stoleté vodě.
Výstavba protipovodňových zábran na
úroveň o 30 centimetrů vyšší, než hlad−
ina vody v roce 2002, finišuje a do−
končena bude během několika týdnů.
Provizorní ochranu a klid dodává kar−
línským už několik měsíců speciální
nafukovací vak. Ten by hasiči Prahy 8
během pár hodin instalovali ve Voctá−
řově ulici, aby zabránili vodě dostat se
přes Švábky do Karlína.

Nejviditelnější, téměř dokončenou, pro−
tipovodňovou zábranou je bezesporu
ochranný val. Ten protíná celý Rohanský
ostrov. „Od budovy Nile House se val
táhne prakticky přes celý Rohanský
ostrov a končí u Libeňského mostu. Na
něj z druhé strany navazuje výstavba
betonové zdi. Stejná zeď pak chrání 
i Matematicko−fyzikální fakultu u mostu
Barikádníků v Troji,“ informoval hlavní
stavbyvedoucí Metrostavu Jan Frantl.
Mezi Trojou a Libeňským mostem
současně na několika místech vznikly
takzvané hradidlové komory. Ty při po−
vodni zabrání zpětnému vzedmutí pod−
zemní vody, což se v roce 2002 stalo. Jan
Frantl jejich princip vysvětluje takto:
„Hradidlové komory jsou v podstatě
šachty hluboké kolem deseti metrů. Jsou
na rozhodujících kmenových stokách,
kam se instaluje systém zpětných klapek.
Ten pak umožní kanalizaci i při povodni
dále provozovat a současně zabrání, aby
došlo ke zpětnému vzedmutí podzemních
vod.“ Jedna z hradidlových komor je 
u Matematicko−fyzikální fakulty v Troji,
další je na slepém rameni Libeňského
přístavu a třetí například přímo vedle Ro−
kytky při vjezdu do doků u Libeňského

přístavu. Podle hlavního stavbyve−
doucího Metrostavu jsou právě tyhle
stavby velmi účinnou a důležitou ochra−
nou před povodní, i když nejsou vůbec
vidět.

Druhou nejviditelnější ochranou Prahy
8 před velkou vodou je uzávěr Rokytky 
s obřími přečerpávacími stanicemi. Vý−
stavba tu začala v srpnu loňského roku,
letos v únoru získala stavba konečnou
podobu. Osazena byla vodotěsná ocelová
vrata o šířce 10 a výšce 9 metrů, která 
v případě povodně odříznou Rokytku od
rozvodněné Vltavy. Od poloviny března
do poloviny dubna se pak osazovala čer−

padla, která budou při povodni vodu 
z Rokytky přečerpávat do Vltavy. Stavby−
vedoucí Metrostavu Jiří Škranc dodává:
„Na vrata navazuje přečerpávací stanice 
a na ní pak další vodotěsná vrata do přís−
tavu. Z druhé strany budou na současnou
stavbu navazovat mobilní hrazení, která
budou v případě povodně pokračovat až
ke skále. Na druhé straně půjde těsnící
bariéra až k Libeňskému mostu.“

Metrostav letos také dokončil zabez−
pečení stanice metra na Palmovce před
velkou vodou. „Na stanici Palmovka
jsme dělali dvě věci. Jednak jsme ukotvo−
vali stanici tak, aby nevyplavala vztlakem

vody, protože i tady funguje Archimédův
zákon. To spočívalo v tom, že jsme
odhalili nosné konstrukce a ty jsme
přikotvili k okolní zemině tak, aby sta−
nice byla násilím držena v terénu. Druhé
opatření se týkalo východního vestibulu
Palmovky. Kolem něj jsme udělali pořád−
né základy, které zamezí průniku pod−
zemních vod. Navíc jsou tam připraveny,
ty už klasické, kotevní prvky pro
hliníkové zábrany. Vaši čtenáři je určitě
znají z ochrany Starého Města,“ řekl 
mluvčí Metrostavu František Polák. Před
povodní je tak ochráněn nejen východní
vestibul metra (ústí do ulice Na Hrázi),

ale i vstup do trafostanice, která je těsně
vedle.

Investice několika miliard korun do
protipovodňových zábran se bezesporu
vyplatí. Vždyť jenom v Karlíně způsobila
povodeň na majetku městské části škodu
za jeden a půl miliardy korun. Například
Česká pojišťovna pak v celé Praze vy−
platila 4,2 miliardy korun. Náměstek
ředitele České pojišťovny Miroslav Ma−
tocha uvedl, že jeho firma v Praze po
povodních vyřídila asi šest tisíc pojist−
ných událostí. „Naprostá většina po−
vodňových škod z roku 2002 je defini−
tivně vyřešena a vyplacena. Zůstávají jen
některé škody v řádech desítek, kde 
klienti stále bohužel nebyli schopni dodat
potřebné podklady,“ dodal.

Karlín je dnes sice ochráněn před stole−
tou vodou a do dokončení komplexu
zábran chybí jen týdny, ale pojišťovny
stále považují území Prahy 8 za rizikové. 
„Ne celý Karlín, ale jeho velká část leží 
v zóně, kde je menší než 20 letá doba
návratnosti povodní. Část Karlína je pak
v zóně menší než padesátileté. U těch
klientů, kde se povodeň objevila 
v poslední deseti letech jednou se pojist−
né zdražuje o sto procent, tam kde se
podobná události vyskytla dvakrát, se
bohužel klienti stávají nepojistitelnými,“
informoval Matocha. Karlínu i Libni se
ale blýská na lepší časy. „Zatím na
budovaná protipovodňová opatření ne−
reagujeme, ale s největší pravděpo−
dobností budeme brát v budoucnu tyhle
systémy v úvahu. Budou tak mít pozitivní
dopad na individuální klienty z rizi−
kových oblastí, jakou například Karlín
zatím je,“ dodává Matocha.

Pokračování na straně 2 přílohy

ZZaappllaavveennéé  úúzzeemmíí  jjee  oocchhrráánněěnnoo,,  ččeekkáá  hhoo  ddaallššíí  rroozzvvoojj

Obří přečerpávací stanice má zamezit vtoku velké vody z Vltavy do koryta Rokytky. Konečnou podobu získala stavba v únoru 2005.

POVODŇOVÁ PŘÍLOHA OSMIČKY

Sokolovská ulice směrem na Florenc při povodni... ...po povodni... ... a dnes.

2002 - 2005
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PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

Kulturní středisko MČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň
tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81
e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz
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Zaplavení pražského metra při katas−
trofálních povodních v roce 2002 se
nedalo zabránit vhodnější manipulací
na vltavské kaskádě, k tomuto závěru
dospěl nezávislý konzultant Organi−
zace spojených národů v oboru
hydrologie Jaroslav Balek. 

Pokud by se voda z vltavské kaskády
začala vypouštět v dostatečném předsti−
hu, snížil by se sice průtok hlavní vlny 

o 17 procent, ale kulminace povodně by
i tak přesahovala dvousetletou vodu.
„Do podloží a podzemních částí města
by i zredukované povodňové vlny stej−
ně prosákly netěsnými opěrnými zdmi
pobřežní regulace a zatopenou kanaliza−
ční sítí,“ uvádí v posudku Balek. Podle

něj by se navíc radikálním vypouštěním
vody z vltavské kaskády pro velkou část
obyvatel Prahy doba trvání povodně

několikanásobně prodloužila.
Expertíza nezávislého odborníka

Balka dále konstatuje, že vypouštění
vody z vltavských nádrží by v ideálním
případě muselo být zahájeno brzy před
potenciální hrozbou povodně. Muselo
by se vycházet z přesné znalosti vývoje
meteorologické a hydrologické situace 
s pěti až šestidenním předstihem. „Ta−
ková hydrologická a meteorologická
předpověď není v současné době k dis−
pozici ani u nás ani v okolních zemích,"
uvedl Balek. Snížit kulminaci na úroveň
stoleté vody, kterou by Praha mohla
zvládnout, bylo podle něj v srpnu 2002
nemožné. Manipulaci na vltavské kas−
kádě bezprostředně po povodních
zkoumaly již dva posudky − jeden si
vyžádal pražský magistrát, druhý vláda.
Oba se shodly, že systém vodních děl na
Vltavě nemohl stav povodně v Praze
nijak ovlivnit. 

Policie zjišťovala případnou trestní
odpovědnost více než rok. Předloni 
v listopadu případ odložila s tím, že sice
byl spáchán trestný čin, ale nepodařilo
se zjistit skutečnosti, které by umožnily
někoho obvinit. Nejvyšší státní zástup−
kyně však označila závěry za předčasné
a kauzu znovu otevřela. Policie má důk−
ladněji prošetřit, zda pracovníci nádrží
něco nezanedbali, přezkoumat má také
znovu roli Ústřední povodňové komise,
kterou vedl ministr životního prostředí
Libor Ambrozek.

Odpovědné osoby ale podle nezávis−
lého hydrologa Balka neměly dostatek
věrohodných informací, aby mohly pos−
tupovat ideálním způsobem. Za to
mohla všeobecná nepřipravenost,
zanedbaný nácvik, omezené možnosti
předpovědních metod, poruchy a vý−
padky v síti vodoměrných stanic,
destrukce důležitých stanic při povodni,
měrné křivky omezené pouze na stole−
tou vodu a neobyčejná rychlost postupu
povodně na malých tocích, která
zabránila včasné distribuci informací.
„Nebylo zjištěno, že by některé z uve−
dených problémů byly vyvolány
sníženou kvalifikací osob nebo jejich

nedostatečnou praxí v rámci jejich
běžné působnosti,“ napsal Balek.
Dodal, že některé odborné problémy
jako stav a vývoj předpovědních metod,
možnost výpadků pozorovací soustavy 
a omezená platnost měrných křivek
byly již před povodní známé nebo před−
vídatelné. „Nebylo ale možné je při
současném stavu odborných znalostí 
a dostupných metod odstranit nebo
zlepšit,“ dodal znalec.

Odstranění škod v metru stálo sedm
miliard korun. Pražská podzemní do−
prava byla několik měsíců ochromena,
voda zatopila celkem sedmnáct stanic.
Kvůli zatopení podzemní dráhy rezigno−
vali ředitel metra Ladislav Houdek 
a šéf jeho ochranného systému Jiří
Svoboda.                                        −poe−

MMeettrroo  ppřřeedd  ppoovvooddnníí  oocchhrráánniitt  nneeššlloo,,  řřííkkáá  hhyyddrroolloogg

Shrnutí záplav 
Doba: 7. až 17. srpna 2002
Zasažené území: více než třetina ČR; nejvíce utrpěly Praha, jižní, střední 
a severní Čechy, voda se nevyhnula ani Moravě.
Škody: 73,1 miliardy korun (v roce 1997 to bylo 63 miliard).
Rozsah postižení: zasaženo bylo na 800 obcí, 260 mostů, přes 30 úseků sil−
nic I. třídy a více než 150 komunikací nižších tříd.
Počet obětí: 17 (v roce 1997 zemřelo 50 lidí), řada z nich ale vlastní vinou.
Množství evakuovaných: 225 tisíc, nejvíce v Praze.
Nouzový stav: vyhlášen v šesti krajích, trval do konce srpna 2002.
Škody na památkách: vedle Prahy živel nejvíce zasáhl centrum Českého
Krumlova, Písku a Českých Budějovic. Postižena byla řada zámků a dvě
desítky muzeí či galerií (Národní muzeum, Národní galerie, Středočeské
muzeum v Roztokách u Prahy, Muzeum Kampa).
Situace v Praze: škody dosáhly téměř 27 miliard korun, což bylo nejvíc ze
všech krajů; pětisetletá voda zaplavila několik čtvrtí včetně Malé Strany 
a Karlína, řadu stanic metra, některé památky, divadla i část zoologické
zahrady.
Metro: zatopeno nebo poškozeno bylo 17 stanic, škody dosáhly zhruba
sedmi miliard korun, nefungovalo 25 stanic (zhruba polovina), jejich výpadek
spojený s uzavírkami ochromil pražskou dopravu na několik měsíců. Práce na
protipovodňové ochraně metra by měly skončit do konce letošního roku
(kromě stanic Invalidovna a Florenc).
Vyšetřování „kauzy metro“: předloni v listopadu policie případ odložila.
Nejvyšší státní zástupkyně označila závěry za předčasné a kauzu znovu
otevřela. K závěru, že zaplavení metra se nedalo zabránit vhodnější manipu−
lací na vltavské kaskádě, dospěl nezávislý konzultant OSN Jaroslav Balek
(podrobněji v jiném článku Osmičky).
Ekologická rizika: dramatická byla situace v okolí neratovické chemičky
Spolana, jejíž celý areál se ocitl pod vodou. Uniklo z ní mimo jiné přes 80 tun
chloru. Problémy měla i řada dalších podniků, například Kaučuk Kralupy.
Kriminalita: pravomocně bylo odsouzeno 24 lidí, většinou za rabování.
Státní pomoc: vláda uvolnila 4,2 miliardy korun, další prostředky slíbila 
z rozpočtů až do roku 2005; bylo založeno vládní povodňové konto, finance
poskytla i ministerstva či Státní fond rozvoje bydlení.
Pomoc z EU: 16,5 miliardy korun.
Plnění pojišťoven: v srpnu 2004 ústavy uvedly, že vyřídily 95 procent škod,
klientům vyplatily 33 miliard korun.
Protipovodňová opatření: v Praze je možné před pětisetletou vodou
ochránit Modřany, Smíchov, Prahu 2, Malou Stranu a Staré Město. Ještě letos
bude dokončena ochrana Holešovic, Stromovky a Karlína.

Dokončení ze strany 1 přílohy

Radnice Prahy 8 se s povodněmi za tři
roky vypořádala téměř beze zbytku.
Zbývá opravit už jen dva domy postižené
povodní, které jsou v jejím majetku −
Sokolovskou ulici 62 a dům číslo dvě na
Karlínském náměstí. 

Kromě dokončování protipovodňových
opatření se Karlín letos i v příštím roce
dočká dalších významných oprav ulic. 
V září začala rekonstrukce Thámovy 
i Šaldovy ulice, práce budou hotové do
konce roku. „Na příští rok chystáme
opravu Křižíkovy ulice v úseku od ulice
Prvního Pluku ke Karlínskému náměstí 
a dále opravu Vítkovy ulice i dokončení
rekonstrukce Šaldovy,“ řekl mluvčí TSK
Tomáš Mrázek. Letos dojde na Šaldovu
mezi Sokolovskou a Křížkovou, v příštím
roce pak na úsek mezi Křižíkovou 
a Pernerovou ulicí.

V Karlíně probíhá nejen oprava silnic 
a chodníků, ale i výstavba nových admi−
nistrativních center a bytových domů.
Zahraniční investoři proto na přelomu
srpna a září provedli v části Karlína ge−
nerální úklid. „Je potřeba zintenzivnit
úklid v oblasti, kde probíhají jednak
opravy povodňových škod a současně
nová výstavba. 

Vybrali jsme proto nejvytíženější kar−
línské ulice − Sokolovskou, Pernerovu,
Šaldovu nebo Thámovu. Ještě v září akci
vyhodnotíme, rádi bychom totiž z ge−

nerálního úklidu udělali náš stabilní
příspěvek Karlínu,“ uvedl zástupce
investorů Arnošt Hejduk.

Nejen mohutná výstavba, ale i smělé
plány Magistrátu do budoucna svědčí 
o perspektivě Karlína. Prvním krokem
bude zklidnění Sokolovské ulice, odkud
se tranzitní doprava přesune do ulice
Pobřežní. „Zatím sháníme všechna
potřebná razítka. Pokud to dobře

dopadne, tak bychom měli stavební po−
volení získat v polovině příštího roku. 
V ideálním případě by tak práce na prod−
loužení Pobřežní ulice směrem ke
Švábkám mohly začít na podzim 2006,“
informoval Mrázek. Rozvoji Karlína 
a Libně, ochráněným před úrovní vody
vyšší než před třemi roky, se budeme
podrobněji věnovat v některém z dalších
čísel Osmičky.                                 −roa−

ZZaappllaavveennéé  úúzzeemmíí  jjee  oocchhrráánněěnnoo......

Betonová ochranná zeď 
se nachází mezi ústím 

Rokytky a Libeňským mostem.

Letecký pohled − sídliště Invalidovna s hotelem Olympik.

Stanice metra 
Invalidovna.



ZÁŘÍ 2005 3 STRANA PŘÍLOHY

JŠ ANSWER

Výuka angličtiny

• zkušení čeští i zahraniční lektoři, které 

jejich práce baví

• všechny úrovně (od začátečníků až 

po státnice nebo Cambridge zkoušky)

• vlastní výběr intenzity (1x - 5x týdně)

• výuka probíhá denně od 8.00 do 20.00 hodin

• maximálně 8 účastníků v kurzu

• příjemné učebny v centru Prahy (Karlín)

Angličtina nemusí být jen nezbytností,  

ale může být i zábavou!

Informace na telefonu: 

233 54 02 02, 

603 49 71 79 !

www.lekceanglictiny.cz
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Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax.: 286 58 71 56

E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nnaabbíízzíí  

prostory k pořádání vzdělávacích

a reprezentačních akcí, slavnostních

setkání, konferencí, školení, plesů,

prezentací apod.

Veškeré informace:

wwwwww..kkddllaaddvvii..cczz

Možnost cateringových služeb po dohodě 

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)
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Na území Rohanského ostro−
va, Manin a Libně v Praze 8,
je zpracovaná studie obnovy
vltavských ramen na území
přírodní zeleně, sportu 
a rekreace. Důvodem rea−
lizace této studie bylo nadefi−
nování územní koncepce 
a možnosti koordinace
rekreačního využití území, se zájmy 
a limity ochrany přírody a krajiny.
Velmi důležitý je zde bod respektování
podmínek protipovodňové ochrany.
Studie je podkladem pro zpracovaní
dalších stupňů projektové přípravy
terénních, vodohospodářských a sado−
vých úprav.

Studie řešení území o velikosti 55 ha
zahrnuje plochy podél řeky od Negrelliho
viaduktu přes Libeňský most, včetně
libeňské střední a západní  plochy.

Regenerovanou oblast tvoří průběžný
pás území mezi řekou a nově navrže−
nými rozvojovými plochami Karlína 
a Libně. Zahrnuje volné a dočasně
využívané plochy určené převážně pro
přírodní zeleň v rámci regionálního bio−

centra, částečně parkové
plochy a plochy sloužící 
k oddechu. Převážnou část
tohoto území tvoří průtočná
inundační oblast Vltavy.

Studie navrhuje transforma−
ci území. Předpokládané nové
městské soubory Karlína,
Manin a Libně vymezuje

stopou protipovodňové ochrany území
cca 60 ha pro zeleň, sport a rekreaci.

Protipovodňová ochrana Karlína za−
číná na Starém Městě u Štefánikova
mostu. Linie mobilních bariér vede po
nábřeží na Těšnov, kde chrání Těšnovský
tunel. Úsek pokračuje k Hlávkovu mostu
od kterého navazuje zídka k terase
Hotelu Hilton, jež musela být zpevněna,
aby odolala náporu velké vody. Pevné
hrazení končí až u Negrelliho viaduktu,
za ním pak procházejí protipovodňové
zábrany kolem komplexu River City
Prague. U Vltavy byly postaveny pevné
protipovodňové bariéry, které jsou
doplněny mobilním hrazením. Toto
opatření je navrženo tak, aby bezpečně
odolalo povodním z roku 2002.

Uvedené dokončené protipovodňové
bariéry tvoří jedno ze sedmi pro−
tipovodňových opatření, která se staví na
území Prahy. S výstavbou pro−
tipovodňové ochrany se v Praze, na
pravé straně Vltavy, začalo v listopadu
2003 − rok po katastrofálních povodních.

V jižní části území vzniknou plochy
přírodní zeleně se sítí promenádních
cest, které bude nově definovat dominan−
ta „Jehly“, tzn. − prostorový a světelný
akcent území. V soutoku horního a dol−
ního karlínského ramene Vltavy vznikne
přístupný aktivní prostor vodní kaskády.
Pěší lávka, propojující prostor Nového
Karlína s ostrovy, ústí ve vyhlídkové
plochy na panorama Pražského hradu.

Severní část území, kde se nacházejí
i přístaviště osobních lodí je věnována
rekraci a sportu. Těžištěm aktivit bude
přírodní amfiteátr s jevištěm na ploše
řeky. Kompozice navrhovaných úprav
vychází z významného postavení území 
v centrální oblasti hlavního města Prahy 
a upřesňuje v této části dostavbový pros−
tor Libeň − Maniny. Zpracovaná studie
krajinných úprav navazuje na myšlenky

postupně formulované v Generelu
Vltavy, v dokumentaci Strategie rozvoje
Maniny − Centrum Dolní Libeň.

Významným počinem k zahájení trans−
formace celého území je realizace pro−
tipovodňových opatření.

Současně se zpracovává komplexní
řešení infrastruktury Rohanského ostro−
va. V Karlíně, v lokalitě vymezené ulice−
mi Sokolovská−Šaldova, Švábky, Voctá−
řova a na severní straně Vltavy se
připravuje nová urbanizace území
charakterizovaná především výstavbou
nové komunikace − Pobřežní III 
a  zajištěním výstavby všech potřebných
inženýrských sítí pro rozvoj území.
Podmínkou zahájení nové výstavby je
vyřešení problematiky odvodnění území
a kolize se stávajícím proplachovacím
kanálem, který zajišťuje přívod vody do
slepých ramen Vltavy − Loděnických
bazénů.

V souvislosti s výše uvedeným byla
zpracována studie, která komplexně
prověřila možnosti řešení odvodnění
území včetně řešení umístění retenční
nádrže u odlehčovací komory na jednot−

né kanalizace v prostoru pod Libeňským
mostem. Dále byla zpracována studie
územní infrastruktury pro regeneraci
území Rohanského ostrova.

Důležitá je příprava významných
dopravních staveb. Základní komu−
nikace v území bude výstavba ulice
Pobřežní III, 1. etapa a 2. etapa. Do těch−
to komunikací budou uloženy všechny
inženýrské sítě, potřebné pro rozvoj
Rohanského ostrova.

Součástí řešení infrastruktury je 
i odvodnění území. Problematika odvod−
nění území a řešení stávajícího propla−
chovacího kanálu byla podrobně řešena
v samostatné studii, která byla následně
projednána se zainteresovanými orgány.
V rámci této studie byly navrženy zák−
ladní čtyři varianty řešení s cca 15−ti
podvariantami.

Všechny řešené varianty jsou při
porovnání s investiční náročností opti−
málních podvariant na stejné cenové
úrovni, a to −  cca ve výši 250 až  300 mil.
Kč.

Miloš Máša, 
poslanec PS PČR

RReeggeenneerraaccee  úúzzeemmíí  RRoohhaannsskkýý  oossttrroovv,,  MMaanniinnyy,,  LLiibbeeňň  PPrraahhaa  88

Karlín v novém
S velkým zájmem občanů se setkává výstava Karlín v novém, která
je k vidění v hale takzvaného „bílého domu“ poblíž zastávky 
tramvaje Stejskalova. 

Nejen obyvatelé Karlína se mohou seznámit s jeho budoucím rozvojem,
který tuto oblast promění v jednu z nejmodernějších částí hlavního města.
Výstavu je možné navštívit ještě několik dnů. −tr−

IInnvveessttoořřii  pprroo  PPrraahhuu  88  ččiissttiillii  uulliiccee
Sdružení Investoři pro Prahu 8 (IP8) zahájilo 
v posledním srpnovém týdnu akci, jejímž cílem je
přispět k co největší čistotě a útulnosti Karlína. Na
předem pečlivě vybraných místech byla už 9. září
nasazena úklidová četa v pracovních oblecích s logem
IP8. Za touto četou, vybavenou úklidovými pomůc−
kami a elektrickým vysavačem, zůstaly čisté chod−
níky a ulice.

Jednotlivé firmy sdružené v IP8 v oblasti Karlína inten−
zivně staví, a protože tu mají i svá zastoupení, vědí, jak
nejen odpadky a psí exkrementy, ale také prach a nečis−
tota, nezbytné vedlejší důsledky stavebních prací,
obtěžují ty, kteří tam žijí a pracují. Proto se investoři
rozhodli pomoci tímto konkrétním a efektivním způ−
sobem. Ve spolupráci s radnicí osmé městské části 
a s Technickou správou komunikací hlavního města
Prahy investoři vybrali místa mimořádně exponovaná 
z hlediska prašnosti a znečištění. Jednalo se hlavně 

o ulice Sokolovská, Křižíkova, Pernerova, Šaldova, Thámova či Kollárova. Po výstavě Karlín v novém a podpoře karlín−
ského Praguebiennale2 přichází IP8 s dalším konkrétním krokem, jehož realizace přispěje k příjemnějšímu životu v této části
města. Konsorcium Investors for Prague 8, nepolitické a neziskové sdružení, bylo založeno původně jako reakce na vzniklou
situaci v Karlíně po srpnových povodních 2002. Postupně se konsorcium stalo jednou z organizací, které se spolu s dalšími
zúčastněnými stranami − se zástupci vlády, Magistrátu hl.m. Prahy, MČ Praha 8 a veřejného sektoru − velmi výrazně podílí
na kompletní přeměně Karlína z neutěšené, průmyslové zóny v atraktivní moderní čtvrť.      −vlk−  

Úklidová četa vyčistila i Thámovu ulici.

KKaapplliiččkkaa  uu  IInnvvaalliiddoovvnnyy  zzáářříí  nnoovvoottoouu
Rekonstrukce kapličky v Sokolovské ulici naproti Kaizlovým sadům,
kterou nechala provést Radnice Prahy 8, skončila. 

Restaurátorské práce se týkaly opravy celého pláště kapličky, kamenné
architektury, pohledové části kapličky a kamenného zastřešení, omítané zadní
části a kovaného železného zábradlíčka. Dřívější malovaný výjev sv. Václava
byl po historické i umělecké stránce zcela nehodnotný, dnes ho již nahradil
zcela nový.  Výklenková kaplička ve tvaru edikuly s toskánskými pilastry 
a trojúhelníkovým štítem vznikla v polovině 19. století. Jde o pozůstatek řady kapliček lemujících dávnou
poutní cestu do Staré Boleslavi. „Chceme udržovat a pečovat o naše památky. Jejich dobrý stav je nejen
naší vizitkou, ale povědomí o naší historii a kultuře přispívá i ke kladnému vztahu občanů k místu ve
kterém bydlí. Krásná místa a památky si zaslouží více pozornosti. Je to jedna z cest jak zkrášlovat 
a zlepšovat životní prostředí, ve kterém se nalézáme. Rekonstrukcí této kapličky rozhodně nekončíme.
Tak jako jsme v minulosti opravili naši největší památku, Libeňský zámek, chystáme i opravy dalších
památek a míst v Praze 8,“ řekl ředitel servisního střediska Martin Roubíček. −tr−

Kaplička před několika
týdny...

...a dnes.
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T A U  C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NADSTANDARDNÍ KURZY
AJ, NJ, FJ, ŠJ, ItJ, ŘecJ, PortJ, RJ, Čjciz.

Pro dospělé, mládež i děti, 
žáky a studenty ZŠ, SŠ i VŠ?,

odpolední, večerní i dopolední,
individuální (1) a mikroskupinové (2 - 4),

začátečníky i pokročilé,
špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

ZIMNÍ SEMESTR
OD 20. A 26. ZÁŘÍ 2005.

VÝUKU LZE ZAHÁJIT I BĚHEM 
ŠKOLNÍHO ROKU - KDYKOLIV! 

ZÁPISOVÉ HODINY DENNĚ 
PO - PÁ 17.00 - 20.00 HODIN.

Maškova 3(asi 3muty chůze 
od Penny Marketu, od metra „Kobylisy“

TRAM číslo 10, 14 nebo BUS číslo 162, 175, 181,
183 do zastávky „Vozovna Kobylisy“).

Tel.: 286 89 12 33 (9.00 - 17.00 hodin), 
602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81.

www.taucollege.zde.cz

CHCETE BÝT I NA PODZIM KRÁSNÁ A SVŮDNÁ?
Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8−19
tel.: 736 64 40 55, 
284 81 23 46 
(proti Delvitě)

MYOSTIMULÁTORY
• zpevnění svalů 
• odbourávání tuků (celulitidy)
• viditelné zeštíhlení již po 10 kúrách

NOVĚ SKOŘICOVÉ ZÁBALY

LYMFATICKÉ DRENÁŽE
• zeštíhlení − odbourávání tuků (celulitidy)
• prevence, léčba křeč. žil, oteklých nohou
• lékaři doporučována při prevenci zhoubných chorob, 

díky své detoxikační funkci

CO2 ZÁBAL
• regeneračně − ozdravná kůra, prevence zhoubných chorob
• migréna, nespavost, revma, kožní problémy aj.

SOLÁRIUM již od 4,25 Kč/min.

MYOLIFTING OBLIČEJE
• vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO!

NOVĚ !!!KOSMETIKA,MANIKÚRA, PEDIKÚRA...
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PO CELÉ ZÁŘÍ

ZAVÁDĚCÍ 

CENY!!!
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Od katastrofálních srp−
nových  povodní 2002 uběh−
ly již více než tři roky.
Pětisetletou vodu, která nej−
více postihla oblast Karlína
a Libně, si pamatuje každý
z nás. Jedním z těch, kteří se
s následky povodní setkáva−
jí ještě dnes, je Filip Kouc−
ký, vedoucí Odboru výstav−
by MČ Praha 8, který dříve vedl
Odbor pro obnovu Karlína a Libně.

Jak vzpomínáte na dobu povodní 
s odstupem více než tří let, kdy jste byl
vedoucím Odboru pro obnovu Karlína a
Libně?

Na jedné straně to byla doba velmi hek−
tická, na druhé straně se jednalo o zku−
šenost, kterou získáte jednou za život. 
S přírodní katastrofou takového rozsahu
neměl nikdo z nás zkušenosti. Odbor pro
obnovu Karlína a Libně měl na starosti
práce spojené s likvidací následků povod−
ně. Řešili jsme situace tak jak přicházely,
prioritou pro nás byla záchrana domů
před zřícením a tím ochrana lidských
životů a zdraví občanů. Následně po sta−
tické stabilizaci všech poškozených
objektů bez rozdílu majitele se ne−
prodleně započalo s opravou bytových

domů v majetku městské
části. 

Ve spolupráci s dalšími
odbory městské části jsme se
snažili především co nejry−
chleji pomoci postiženým
lidem, ať už zvláštními
sociálními dávkami, distri−
buováním humanitární po−
moci, nebo v neposlední

řadě rozdělováním finanční pomoci
majitelům soukromých bytových objek−
tů, která byla určena na opravy spojené 
s likvidací následků povodně. Tato fi−
nanční pomoc byla vyplacena cca 300
majitelům objektů, kteří si o ni požádali 
a splnili podmínky stanovené Minister−
stvem pro místní rozvoj ČR.

Na Praze 8 byla povodní nejvíce
postižena oblast Karlína a Libně. Jaká
je v těchto lokalitách situace dnes?

Každému bych doporučil navštívit uve−
dené lokality, aby viděl kolik práce se od
povodní do současnosti udělalo. Karlín 
i Libeň prošly prakticky generální
opravou jak infrastruktury, komunikací,
tak i objektů ve vlastnictví města, 
i soukromých vlastníků. Domy mají vy−
klizené sklepy, v nichž se před povodní 
v roce 2002 nacházely věci i z dob před

světovými válkami. Díky velké vodě se 
v domech provedly rekonstrukční práce,
které by zřejmě ještě dlouho provedeny
nebyly. Z tohoto pohledu nebyla ničivá
povodeň pro Karlín a Libeň jen negativní
událostí, ale přinesla také řadu pozitiv.
Naprostá většina nestranných lidí musí
uznat, že situace v Karlíně je nyní lepší,
než před velkou vodou.

Jak velké škody způsobily povodně na
majetku Prahy 8 a jak byly odstraňo−
vány.

Celková škoda způsobená povodní na
majetku městské části se vyšplhala na 1,5
miliardy korun. Povodní byly poškozeny
nejen obecní domy, ale také mateřské
školky, základní školy, parky a budovy
patřící úřadu. Bylo opraveno 148 obec−
ních domů. Nejdříve se opravovaly
domy, jejichž rekonstrukce byla finančně
méně náročná. Prioritou pro nás byla
rychlost oprav, aby se lidé do svých
domovů mohli vrátit co nejdříve. 
V současné době nám zbývá zrekonstruo−
vat poslední dva objekty, které byly
povodněmi nejvíce poškozeny.

O jaké objekty se jedná a kolik bude stát
jejich oprava?

První dům se nachází na Sokolovské

ulici číslo 65. Práce na jeho opravě byly
již zahájeny. Rekonstrukce bude stát
kolem 26 milionů korun a ukončena by
měla být na jaře příštího roku. Při opravě
tohoto domu vznikne pasáž, která propo−
jí Sokolovskou a Pobřežní ulici. Druhý
dům, který čeká na opravu, je dům číslo 
2 na Karlínském náměstí. V současnosti
nemá radnice na jeho opravu finanční
prostředky, a tak s jeho rekonstrukcí
začneme až po získání financí.

Co opravy soukromých domů?
Většina soukromých vlastníků své

domy postupně opravila. Samozřejmě při
prohlídce Karlína a Libně narazíte ještě
na dům s otlučenou omítkou. Jedná se
však o soukromý majetek, jehož vlastníci
nemají na opravy peníze. Rádi bychom,
aby všechny domy měly opravené fasády
a zářily novotou. Městská část však nemá
zákonné nástroje, kterými by přiměla
majitele své domy opravit. Záleží jen na
nich, jak se o své nemovitosti postarají.

A co zeleň. Městská část připravuje
rekonstrukci parků. O jaký projekt se
jedná, a kdy se počítá s jeho usku−
tečněním?

V této souvislosti zmíním projekt
Revitalizace veřejných prostranství, který

počítá s rekonstrukcí Karlínského ná−
městí, Kaizlových sadů a sadů před
Invalidovnou. Půjde o celkovou obnovu
uvedených ploch. Ta bude zahrnovat
likvidaci ekologických zátěží, obnovení
parkové úpravy, výsadbu zeleně, rekon−
strukci pěších cest, dětských hřišť,
doplnění městského mobiliáře o lavičky 
a odpadkové koše, řešení osvětlení 
a vybudování informačního systému. 

Naším cílem je nejen zlepšit v těchto
lokalitách životní prostředí a obnovit
zeleň ve městě, ale též vytvořit kvalitní
městské centrum, které nabídne spolu−
občanům a návštěvníkům Prahy 8 mož−
nost odpočinku a regenerace. Přípravy na
projektu byly zahájeny počátkem le−
tošního roku, s jeho realizací se počítá 
v roce 2006. Návrh těchto úprav bude
jako projekt do fondů EU přihlášen 
v průběhu měsíce října. Jedná se o struk−
turální fondy EU, ze kterých by měl být
celý projekt spolufinancován. Investiční
náklady se budou pohybovat ve výši 90
milionů korun.

Rádi uvítáme jakékoliv nápady a pod−
něty obyvatel MČ Praha 8, na využití
možnosti pomoci EU ve spolufinanco−
vání projektů.

−pn−

PPoossttiižžeennéé  úúzzeemmíí  jjee  nnaa  ttoomm  llééppee  nneežž  ppřřeedd  ppoovvooddnněěmmii  

Novou tvář vybraných průmyslových budov Karlína zachycuje
výstava Industriální stopy, která probíhá až do 5. října 2005 
v prostorách Karlínských studií. Výstava je připravena v rámci
rozsáhlého projektu 3. bienále Industriální stopy a představuje na
tři desítky industriálních objektů, jichž se v posledních pěti letech
ujali investoři a architekti a zpravidla je zachránili před zánikem.
Vedle příkladů z Karlína výstava obsahuje ukázky proměn objek−
tů v Praze 7, v Brně či ve Zlíně.

Každý z nás si jistě vzpomene na jednu opuštěnou oprýskanou továr−
nu, ošumělý sklad, rzí pokrytý těžební areál nebo osiřelou trafostanici.
Karlín byl a je spíše příkladem než výjimkou v počtu továrních objek−
tů, v nichž byla ukončena výroba. Od druhé půlky 90. let však některé
z takových staveb prošly úspěšnou konverzí a moderně opravené 
a nově využité tovární budovy vtiskávají Karlínu nezaměnitelnou tvář.

Kouzlo průmyslové architektury začíná přitahovat stále více investorů
a developerů, a tak se i v Karlíně začínají objevovat prestižní
kancelářské prostory, atraktivní apartmány, ale také výtečné výstavní
prostory, což dokazuje i umístění Prague Biennale 2.

Výstava Industriální stopy, umístěná v Karlínských studiích na
Křižíkově ulici č. 638, detailně seznamuje s prací celé řady předních
českých a zahraničních architektů, kteří si dali za úkol probudit 
k životu české průmyslové památky. Z karlínských realizací se na výs−
tavě objeví hned čtveřice nepřehlédnutelných budov. Dvě z nich se
nacházejí v Pernerově ulici: jedná se budovu, která si ponechala svůj
název předchozího využití, Kotelna a přestavbu bývalé energocentrály
Machinehouse. Návrh rekonstrukce Kotelny pochází z dílny svě−
toznámého architekta Claudia Silvestrina, který vytvořil moderní
kancelářský objekt a přitom ponechal budově její dominantu − komín,
který je i elegantní součástí interiéru. Tato realizace získala ve svých
kategoriích ceny „TOP Invest 2004“ a „Best of Reality 2004“. Novou
podobu Machinehouse Karlín navrhl český ateliér Quarta. Pod výraz−
nou tmavozelenou fasádou se i v tomto případě skrývají kancelářské
prostory, ale třeba v loňském roce se budova stala jedním z dějišť

Designbloku. Jinou, byť „služebně starší“ dominantou Karlína je
bývalá průmyslová hala Corso Karlín, o jejíž proměnu se postaral
ateliér Taller de Arquitectura v čele s předním světovým architektem
Ricardo Bofillem. Budova, která patří mezi první karlínské konverze,

se opět může pyšnit titulem „Best of Realty 2001" a „Stavba Roku
2001“. Corso Karlín na Křižíkově ulici je opět využíváno jako
kancelářská budova s několika obchody a showroomy v přízemí.
Posledním vystavovaným projektem z území Prahy 8 a samotným
místem konání výstavy je galerie moderního umění Karlínská studia.
Ta byla proměněna rukou architekta Alberta di Stefana z bývalé haly
ČKD. Kurátory výstavy jsou Alena Hanzlová a Benjamin Fragner,
pořadatelem výstavy je Výzkumné centrum průmyslového dědictví při
ČVUT v Praze. Výstava je otevřena vždy od úterý do neděle od 12.00
do 19.00 hodin.                                                                          −sm−

VVýýssttaavvaa  ppřřeeddssttaavvuujjee  pprroomměěnnyy  ssoouuččaassnnééhhoo  KKaarrllíínnaa

Bývalá kotelna, Kancelářská budova Kotelna. / Pernerova 55.
Autoři: Claudio Silvestrin, Lorenzo Parilli, Oliver Kampshoff, 

Claudio Silvestrin Architects, Londýn, AED Project, s. r. o.

Bývalá průmyslová hala Corso Karlín.. / Křižíkova 237.
Autoři: Ricardo Bofill, Jean − Pierre Carniaux, José María Rocías,

ateliér Taller de Arquitectura, Sdružení ateliérů Atrea − Qarta.

Bývalá hala ČKD, galerie moderního umění Karlínská studia.
Autor: Alberto di Stefano.
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www.pizzerieudivadla.cz
V několika minutách vám doručíme jakoukoli

delikatesu z naší nabídky

Vyberte si na našich stránkách
doprava do 2 km ZDARMA

Objednávejte na tel.: 284 823 900
Zenklova 38, Praha 8 - Palmovka
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Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27

www.divadlopodpalmovkou.cz

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2005

VELKÁ SCÉNA

17. 9. SO 19.00 hod.
O myších a lidech

19. 9. PO 19.00 hod.
Kean

20. 9. ÚT 19.00 hod.
Višňový sad

21. 9. ST 19.00 hod.
Caligula

22. 9. ČT 19.00 hod.
O myších a lidech

24. 9. SO 19.00 hod.
O myších a lidech

26. 9. PO 19.00 hod.
Oidipús vladař

27. 9. ÚT 19.00 hod.
Kean

28. 9. ST 19.00 hod.
Višňový sad

29. 9. ČT 19.30 hod.
RELIÉF
Koncert bluegrassové skupiny. 
Natáčení live CD.

30. 9. PÁ 19.00 hod.
Kean

1. 10. SO 19.00 hod.
Kean

3. 10. PO 19.00 hod.
Caligula

4. 10. ÚT 19.00 hod.
Kean

5. 10. ST 19.00 hod.
Ubohý vrah

6. 10. ČT 19.00 hod.
Višňový sad

8. 10. SO 19.00 hod.
Kean

10. 10.PO 19.00 hod.
Višňový sad

14. 10.PÁ 19.00 hod.
Edith a Marlene

17. 10.PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené 
plechové střeše

18. 10.ÚT 19.00 hod.
Přes přísný zákaz 
dotýká se sněhu

20. 10.ČT 19.00 hod.
O myších a lidech

24. 10.PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené 
plechové střeše

25. 10.ÚT 19.00
O myších a lidech

26. 10.ST 19.00 hod.
Edith a Marlene

27. 10.ČT 19.00 hod.
Oidipús vladař

MALÁ SCÉNA

19. 9. PO 19.30 hod.
Pohled z mostu

28. 9. ST 19.30 hod.
Pravý západ

3. 10. PO 19.30 hod.
Koncert Lenky Filipové

5. 10. ST 19.30 hod.
Oceán moře

15. 10.SO 19.30 hod.
Pohled z mostu

22. 10.SO 19.30 hod.
Pohled z mostu  

• Kulečník
• Fotbálek
• Šipky
• Audio, video
• Streetball koš
• Ruské kuželky
• Knihovna
• Deskové hry
• Míčové hry
• Soutěže, programy, karaoke

SPOLEČENSKÉ VĚDY
• Deskové hry (od 7 let)
• Šachy (od 7 let)
• Sci−fi (od 14 let)
• Larp − hraná fantastika (od 14 let)
• Korálek − ruční práce (od 9 let)
• Dětská televizní redakce (od 12 let)

POČÍTAČE
• Počítačové kreslení 

a animace (od 8 let)
• Výtvarná animace (od 8 let)

PRO PŘÍRODOVĚDCE
• Dobromysl (od 6 let)

PRO HUDEBNÍKY
• Flétna zobcová, altová, příčná (od 6 let)
• Kytara folková, klasická (od 8 let)
• Kytara folková (od 12 let)
• Kapela Houpačka (od 12 let − hraje 

v budově ZŠ)

PRO DIVADELNÍKY A DRAMATIKY
• Pra.L.I.Ny − improvizace (od 18 let)
• Ko.Př.I.V.A − improvizace (od 18 let)
• Stře.L.I. − improvizace (od 14 let)
• OT.I.SK − improvizace (od 18 let)
• Přemyšlata I. − dramatická výchova (od 6 let)
• Přemyšlata II. − dramatická 
výchova (od 14 let)

PRO VÝTVARNÍKY
• Keramika I. (od 6 let)
• Keramika II. (7 − 15 let)
• Formy − odlévání a dekor (od 13 let)
• Keramika (od 18 let)
• Keramika a VV I. (6 − 15 let)
• Keramika VV II. (5 − 8 let)
• Keramika a základy sochařství (od 12 let)
• Sádrové formy (od 10 let)
• Výtvarná výchova (6 − 15)
• Umělecká fotografie (od 8 let)

PRO PŘEDŠKOLÁKY
• Školička I. (3 − 5)
• Školička II. (4 − 6)
• Ježkoviny − artefiletika (od 4 let)

Kroužky v budově v Kynické ulici

PRO MILOVNÍKY TANCE A POHYBU
• Junior aerobic I. (7 − 12)
• Junior aerobic II. (11 − 15)
• Dance aerobic (9 − 15) 
• Step (od 7 let)
• Taneční přípravka (od 4 let)
• Hotapáček (6 − 14)
• Ho−Ta−Po (od 14 let)
• Salsa a merenque (od 18 let)
• Salsa a merenque (od 8 let)
• Taneční pro malé (od 7 let)
• Pohybové hry (od 4 let)
• Cvičení rodičů s dětmi
• Cvičení s gymbalony (od 18 let)
• Power jóga (od 18 let)
• Rehabilitační a těhotenské cvičení 
• Bodystyling (od 18 let)

PRO TECHNIKY
• Železniční modeláři a plastikoví modeláři (od 8 let)
• Letečtí modeláři (od 9 let)
• Elektro (od 11 let)

PRO PŘÍRODIMILNÉ
• Chovatelství (od 6 let)
• Chovatelství a akvaristika (od 6 let)
• Základy přírodovědy (od 6 let)
• Základy přírodovědy a akvaristika (od 6 let)
• Rybářství (od 6 let)
• Přírodověda hrou (od 6 let)

PRO HUDEBNÍKY
• Flétna zobcová, altová, příčná (od 6 let)
• Notička − klavír (7 − 12)
• Muzikant − klavír (13 − 15)
• Hudba − balzám na duši − klavír (od 15 let)
• Kytara folková a klasická (od 8 let)
• Zpívání − možná jednou Superstar (od 10 let)

Otevřený hudební klub TAKT
Besedy, koncerty, návštěvy 
divadel a muzeí atd.

PRO PŘEDŠKOLÁKY
• Pramínek (3 − 4)
• Fantazie (4 − 6)

Otevřený klub pro rodiče 
a předškolní děti POHODA
Herna − pondělí − čtvrtek − 8.30 − 13.00 hod.

Tělocvičny základních škol

PRO MILOVNÍKY SPORTU
• Turistika (od 8 let)
• Turistika (od 15 let)
• Míčové hry I. (6 − 9)
• Míčové hry II. (od 10 let¨
• Volejbal (od 10 let)
• Softbal (od 10 let)
• Florbal mladší chlapci
• Florbal starší chlapci
• Florbal dávky
• Hokejbal chlapci (od 8 let)

Den odemčených dvěří
Dům dětí a mládeže Praha 8 pořádá Den odemčených dveří pod záštitou Jana Štrofa, radního
Magistrátu hl. města Prahy ve středu 14. 9. od 13.00 do 17.00 hodin, a to v obou budovách: Kobylisy,
Přemyšlenská 1102: kroužky: výtvarné, hudební, dramatické, divadelní, sci−fi, šachový, deskové
hry, turistický, dětská televize, klub Na Desce / Bohnice, Krynická 490: kroužky: hudební, taneční,
aerobic, přírodovědné, technické − modeláři, elektro, klub Pohoda pro předškolní děti, hudební klub
Takt. V obou budovách bude probíhat keramický bazar. Z výtěžku z příspěvků bude financována
adopce zvířete v ZOO v Praze.

Rekonstrukce sociálních zařízení 
se uskutečnila v plánovaném termínu 
Od poloviny června a v průběhu letních měsíců se v budově Domu dětí a mládeže v Kobylisích
uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení. Léta užívání a mnoho stovek dětí, které budovou
prošly, se totiž podepsaly na technickém stavu této nezbytné součásti. Rekonstrukci financoval maji−
tel budovy − Městská část Praha 8 prostřednictvím Servisního střediska. Byly vyměněny všechny rozvody
vody a veškerá sanitární technika. Sociální zařízení bylo nově obloženo a odděleno od ostatních prostor
příčkami. Návštěvníci již také nespatří nepoužívané plynové rozvody, karmu a setkají se s novou, i když
malou, kuchyňskou linkou, která nahradila oprýskanou a nefunkční plechovou. Nový kabát dostala také
keramická dílna, kde byla vydlážděna podlaha, vyměněny obklady a dřezy. Čerstvá malba všude nahradi−
la zaprášené a zašlé plochy. S výjimkou změn v prostoru kuchyňského koutu byla rekonstrukce finan−
cována Servisním střediskem. 

Příznivci elektronické pošty mají od září výhodu
Dům dětí a mládeže v Praze 8 v průběhu letních měsíců zlepšil elektronickou komunikaci 
s okolním světem. Zatímco v budově v Přemyšlenské ulici již více než dva roky mohli zaměst−
nanci využívat internetové spojení a výhody elektronické pošty, v Krynické ulici bojovali 
o jeden počítač napojený na pevnou telefonní linku. Na vlastní náklady byla v budově v Bohnicích
v červenci vybudována počítačová síť propojená s budovou v Kobylisích. Všem zaměstnancům byl
tak zřízen účet a možnost komunikovat nejen mezi sebou, ale i s veřejností, elektronickou cestou. 
V době, kdy rodiče své děti stále častěji na kroužky přihlašují právě prostřednictvím internetových
stránek, zaměstnanci tuto změnu vítají. Veřejnost se proto může kontaktovat na adresách: příjmení
pracovníka@ddmpraha8.cz

Dům dětí a mládeže Praha 8
Kroužky v budově v ulici Přemyšlenská / Otevřený klub NA DESCE / Úterý − čtvrtek− 16.00 − 19.00 hodin

Program DDM 
září a říjen

17. − 19. 9. Jičín, město pohádky − výlet
24. 9. Turnaj v malé kopané
24. − 25. 9. Miniwerecon 2005 − nonstop projekce

sci−fi filmů v Přemyšlenské ul.
26. 9. Konkurs do redakce Dětského TV

vysílání − v Přemyšlenské ul.

9. 10. Výlet na zámek 
Červená Lhota, cena: 100 Kč

22. 10. Burza dětského oblečení 
a hraček, v ul. Krynická

23. 10. Laser game v herně 
na Národní třídě; vstupné zdarma

Více informací: 284 68 02 30, 233 55 37 90
www.ddmdpraha8.cz, info@ddmpraha8.cz

DDIIAASSHHOOWW
PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI 
Život české rodiny se syny tři a pět let starý−
mi ve vysokohorské oblasti zvané Malý Tibet.
Buddhistické kláštery, náboženské i lidové
zvyky a tradice a výpravy do pustých hor
indického Himálaje. Diapozitivy se promítají na
dvou projektorech a pořad je provázen místní
hudbou a originálními nahrávkami z terénu

20. 9. 2005 v 19.00 hod.  
KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8       

Vstup volný
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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.: 228844  6688  4433  0055--66

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
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VZORKOVNA: 
Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice 

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

TTeell//ffaaxx:: 228833  993311  880077,,  
660033  222288  009922
www.skrinevlach.cz,

vlachpavel@volny.cz

Zaměření a konzultace nezávazné 
a ZDARMA. Doprava ZDARMA. 

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

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi 
a nábytek na míru

KOMANDOR

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny
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Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz

HLEDÁM HODNÉ LIDI, KTEŘÍ
MNE PŘIHLÁSÍ K TRVALÉMU
POBYTU. Je mi 36 let, pocházím 
z Kirgizie a mám dvě děti (9 a 12 let).
Už rok pracuji na Praze 8. Společně
bydlíme v azylovém domě. Mám
české občanství a jsem úředně hláše−
na v Brně a děti v Liberci. Kvůli všem
úředním záležitostem (sociální dávky
atd.) musím jezdit do Brna a Liberce.
Bez trvalého bydliště v Praze nemo−
hu nic vyřizovat na pražských
úřadech, ani si podat žádost o byt.
Řeším vše sama, protože žádné
příbuzné nemáme. Chci poskytnout
svým dětem dobrý start do života.
Nabízím právní záruku. Předem
děkuji za Vaši pomoc. Kontakt: 
A. Benešová, tel.: 728 81 51 70.

SKUPINOVÝ ZDRAVOTNÍ NÁ−
PRAVNÝ TĚLOCVIK, vhodný pro
děti i dospělé, probíhá každé PO 
a ČT od 19.00 hodin v Gymnáziu 
v Ústavní ulici v Bohnicích. Tel.: 728
56 23 50.

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

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

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

ÚČETNICTVÍ VČETNĚ DANÍ −
MZDOVÁ AGENDA, zpracuji kvalit−
ně a spolehlivě. Tel.: 723 79 92 90.

KUŘÁCI − ODVYKNETE! AŽ 90%
ÚSPĚŠNOST. 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, reflexní, baňkování, mopso−
vání, rehabilitace. P. Malečková −
fyzioterapeutka. Pozitivní studio, sta−
nice TRAM Okrouhlická, Praha 8.
Tel.: 732 26 20 10 nebo 284 68 98
05.

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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇO−
VÉ EVIDENCE, zpracování daní 
a další služby nabízí certifikovaný
účetní. Ceny dohodou i pro drobné 
a začínající podnikatele. Tel.: 602 34
31 49.

ORDINACE LÉČEBNÉ REHABI−
LITACE a fyzioterapie, U Uranie 16,
Praha 7, nabízí možnost řešit akutní 
i chronické bolestivé syndromy Vaší
páteře ve večerních ordinačních ho−
dinách. Nutné předchozí telefonické
objednání na tel.: 728 56 23 50.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE,
úpravy domů a bytů, kvalitně a spo−
lehlivě provede firma SetStav s. r. o.
Volejte: 602 33 96 22 nebo 286 88
22 65.

ÚČETNICTVÍ − DANĚ, PŘIZNÁ−
NÍ MZDY, úřady, životní a důcho−
dové pojištění, stavební spořitelny,
hypoteční úvěry. Tel.: 602 65 28
82.

NOVÁ SOUKROMÁ GYNEKO−
LOGICKO − PORODNICKÁ PRA−
XE V PRAZE 8 − BOHNICÍCH,
Hnězdenská 2 (proti poliklinice Ma−
zurská a nákupnímu centru Krakov),
přijímá nové pacientky na tel.: 283 85
35 55, www.gy−nek.cz.

SHM KLUB PRAHA KOBYLISY
přijímá nové členy do svých kroužků
keramiky, kytary, flétny, sportovních
her, tance, jazyků, výtvarných, ško−
ličky a do mnoho dalších aktivit.
Zápis 13. a 14. září 2005 od 15.00
do 18.00 hodin v Salesiánském diva−
dle. Kontakt: 605 55 42 84, L.
Lišková.

AHOJ KAMARÁDI A KAMA−
RÁDKY! Zdraví Vás vaše spolužačka
ze 4. B ZŠ Zenklova Libuše Vo−
kurková. Hrozně ráda bych se s Vámi
opět setkala. Zavolejte mi prosím na
tel.: 274 77 46 69. Těším se na Vás!

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8,
nejlépe 2 + kk až 3 + 1. Cena do 2
mil. Kč, platba i hotově. Za Vaše
nabídky děkuji. Tel.: 608 81 01 93.

KURSY STREET STEP, STEP,
BŘIŠNÍ TANCE Praha 8, www.ste−
pujeme.cz, www.brisni.cz, tel.: 602
21 41 76. Při předložení inzerátu
sleva 10% ze základní ceny pro jednu
osobu.

ZAJISTÍM PRO VÁS FINANCE
z nebankovního sektoru za VIP
bezkonkurenčních podmínek. My
neslibujeme, my vyřídíme! 99%
úspěšnost! Tel.: 775 10 81 11.

MALÁ ŠKOLA BASKETBALU −
basketbal hravou formou − pro žáky
1. až 4. tříd ZŠ, tréninky jednou
týdně v tělocvičně gymnázia Ústavní.
Trenér − bývalý aktivní hráč se
zkušenostmi s vedením dětí. Tel.:
724 02 09 98.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Ko−
bylisy, Ke Stírce 34, nabízejí široký
sortiment krmiv a potřeb za příznivé
ceny. Otevřeno: PO − PÁ 13.00 −
19.00 hodin.

VYMĚNÍM OBECNÍ 3 + 1, 120
m2, Praha 8 − Karlín, za 2 + 1 nebo
2 + kk, na Praze 8 nebo 9. Pouze
OV, DV. Volejte po 19.00 hodině na
tel.: 222 32 62 02.

TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ −
originální dárek pro Vás i Vaše
blízké. Tel.: 728 56 23 50.

FINANČNÍ A ÚVĚROVÁ FIRMA
S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ
HLEDÁ zájemce o spolupráci pro
nově vznikající oblastní ředitelství na
Praze 8. Tel.: 731 14 08 64.

SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON −
spouštěcí garnýže. Tel./fax.: 271 91
42 22 nebo 602 37 19 96. Rovněž
silikonové těsnění oken, žaluzie.

DLOUHODOBĚ PRONAJMU
SAMOSTATNOU DRUŽSTEVNÍ
GARÁŽ na Písečné. Tel.: 736 25 62
01, 775 39 62 98 nebo 284 68 70
60.

NABÍZÍM SERIÓZNÍ SPOLUPRÁCI
v oblasti osobních půjček a podnika−
telských úvěrů za atraktivní odměnu.
Tel.: 604 83 00 20.

VYROBÍME NA MÍRU, KU−
CHYŇSKÉ LINKY, skříně, koupel−
nový nábytek atd. Designy dle Vašeho
výběru ze vzorníků a katalogů. Při
montáži kuchyňské linky zhotovíme
dle přání i obklad či montáž el. spotře−

bičů. Dále provádíme montáž horizon−
tálních i vertikálních žaluzií. Vše kvalit−
ně a levně. Informace na tel.: 777 23
69 11.

PŘIJMEME NOVÉ PRACOVNÍKY
NA OSTRAHU OBJEKTŮ A DE−
TEKTIVNÍ ČINNOST V PRAZE.
Nástup možný ihned. Tel.: 311 60
03 75 nebo 605 23 23 34.

NOVÝ AUTOSERVIS V KARLÍNĚ,
Pernerova 48, Praha 8, provádí od
1. září 2005 všechny opravy osob−
ních vozidel, přípravu a zajištění
STK, klempířské práce, pneu −
servis, montáž, servis a revize LPG.
Profesionální přístup, 15 let praxe,
www.globalatc.cz, tel.: 224 81 88
35, 774 88 32 03.

PRONAJMU SAMOSTATNOU
GARÁŽ v Davídkově ulici, v patro−
vém komplexu s ostrahou. Tel.: 602
31 25 68.

PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY.
Hledáme nadané zpěvačky do všech
hlasových skupin. Požadujeme pouze
pravidelnou docházku a radost ze
zpěvu. Podrobnější informace Vám
rádi podají Magdalena Servítová, tel.:
731 51 67 14 nebo Ivan Zelenka,
tel.: 605 76 32 66.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
NA TROJSKÉM VRCHU. Cena: 
1 000 Kč/1 měsíc. Tel.: 607 25 20
82.

PŮJČKY PRO KAŽDÉHO − ZA−
MĚSTNANCE, OSVČ, výhodné 
i pro důchodce. Tel.: 604 83 00 20.

RESTAURACE McDonalďs v Praze
8 ihned přijme pracovníky na plný 
i částečný úvazek. Nabízíme práci 
v mladém kolektivu, slevu na perso−
nální stravu a možnost profesního
růstu. Požadujeme časovou flexibili−
tu, pečlivost a chuť pracovat. Tel.:
777 84 22 65.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, DR
nebo OV. Tel.: 605 29 52 73.

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

KOUPÍME BYT NA PRAZE 8.
Platba hotově. Děkujeme. Tel.: 776
88 66 56.

VYMĚNÍM OBECNÍ 4 + 1, 108 m2,
I. kategorie s výtahem za menší 3 + 1
na sídlišti Ďáblice. Tel.: 608 06 76 71.

STŘÍHÁNÍ PSŮ A CHOVA−
TELSKÉ POTŘEBY, Pod Hliništěm
14, Praha 8 − Kobylisy. Otevírací
doba: PO, ST, PÁ 8.00 − 15.00 hodin,
ÚT, ČT 13.00 − 19.00 hodin. Tel.:
284 68 21 77 nebo 602 97 00 64.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.

CHCETE MÍT SVATBU JAKO
ŘEMEN? Chcete si se svými blízkými
a přáteli s chutí zanotovat? DIOPTRIO
Vám zahraje hudbu jakou chcete! Tři
muzikanti tělem i duší hrají muziku
všech žánrů. Upoutají Vás třeba prove−
dením swingového hitu Franka
Sinatry, nebo citlivě laděným erotic−
kým tangem. Náladu dokáží pozved−
nout českou lidovou písní a k jiskrné−
mu moku Vám zahrají slovácký ver−
buňk. Jsou připraveni hrát a zpívat jak
v komorním prostředí, tak pro plný
sál. Cena dohodou! Tel.: 602 34 
24 42.

Placená řádková inzerce
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KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

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

Z¡ÿÕ A ÿÕJEN 2005
Večerní koncerty

21. 9. ST 19.00 hod.
LOKÁLKA
Trampská skupina.

6. 10. ČT 19.00 hod.
NEZMAŘI
Folk a country.

12. 10.ST 19.00 hod.
KAPITÁN KID
Trampská legenda (Jaroslav Velinský).

19. 10.ST 19.00 hod.
PAVEL BOBEK
Poprvé na Krakově (Muž na konci světa).

Cestopisné projekce

20. 9. ÚT 19.00 hod.
Martin Mykiska
Pět měsíců v Himálaji a s rodinou!

18. 10.ÚT 19.00 hod.
Lukáš Synek
Barma (Myanma) země 
tisíců zlatých pagod!

Dopolední pořady pro děti a mládež

16. 9. PÁ 8.45 hod.
První den ve škole.

19. 9. PO 10.00 hod.
Kdo zachrání princeznu.

21. 9. ST 9.00 hod.
Pohádky zakleté v hudbě.

23. 9. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
Vážná hudba není vážná.

3. 10. PO 9.00 a 10.30 hod.
Jazzový výchovný koncert.

4. 10. ÚT 9.00 a 10.30 hod.
O starých řemeslech.

5. a 6. 10. ST a ČT 8.45 a 10.00 hod.
Malované písničky.

10. 10.PO 9.00 a 10.30 hod.
Swing, dixieland a latinská hudba.

12. 10.ST 10.30 hod.
Ježek, Voskovec, Werich.

25. 10.ÚT 10.00 hod.
Jazzová opera.

Změna programu vyhrazena! 
Předprodej na říjen od 19. 9. 2005.

Dům dětí a mládeže hl.m.Prahy

KARLÍNSKÉ 
SPEKTRUM  

Karlínské nám. 7, Praha 8
tel.: 222 333 888

www.ddmpraha.cz

Kroužky, kurzy:
vzdělávání (jazyky − AJ, ŠJ, čeština pro cizince;
přípravky na SŠ pro 5. a 9. r. a na VŠ − dějiny, ČJL,
M), výtvarná činnost (kreslení, figurální kresba,
grafika), textilní tvorba (šití, batika, malování na
hedvábí), keramika (modelování, glazování),
tanec (historický, scénický, společenský, aerobic,
roztleskávačky), hudba (kytara, klavír, bicí), zpěv
(sólový, sborový, alikvotní), divadlo (dramatická
výchova, pantomima, loutky), šachy (od za−
čátečníků po pokročilé hráče), výpočetní techni−
ka (základy práce na PC, programování, hry),
vodní a pěší turistika

Akce:
Divadelní představení, koncerty, výstavy dět−
ských prací, akademie, besídky, tvůrčí dílny,
výukové programy pro ZŠ a SŠ, akce na klíč…
+ tradiční akce: Masopust, Karneval, Čaroděj−
nice, Den dětí, Parní vláček, Mikuláš

Prázdniny: 
tábory: letní, zimní − tuzemské i zahraniční
(Chorvatsko, Itálie, Slovensko), klasické (dvoutý−
denní i pětidenní), se zaměřením (voda, tanec,
šachy, hudba), rekreační pobyty pro rodiče 
s dětmi 
Praha: prázdninové dny se zajímavým pro−
gramem (kino, koupání, koně…)
víkendy: pravidelné turistické výjezdy

Otevřené kluby:
Jen tak (výtvarný), audoorové centrum
(vodácký, lana), Podsklepeno (hudební),
Informační centrum pro mládež + Internet klub,
Respirium (kontaktní centrum), Atrium − letní
divadelní a hudební scéna; v zimě ledová
plocha

Pronájmy: Pro jednorázové akce různého typu
možnost výhodného pronájmu prostor (učebny,
taneční sály, PC učebna).

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

P¯edprodej: ⁄T 16.00 − 17.00 hod. Spojení: TRAM č. 10,
14, 15, 17, 24, 25 − stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127,
144, 152, 175, 177, 186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa
C stanice „Kobylisy“. Nevyzvednuté rezervované vstu−
penky vracíme 15 minut před začátkem představení do
prodeje. Změna programu vyhrazena.

Z¡ÿÕ 2005

20. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK
LS Jiskra (P. Slunečko).

27. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK
LS Jiskra (P. Slunečko).

Připravujeme:

1. 10. SO 15.00 hod.
POHÁDKY Z KOUZELNÉHO KABÁTU
Hrají R. Krupanský a K. Táborská.

2. 10. NE 10.00 hod.
POHÁDKA O DĚDU VŠEVĚDU
LS Jiskra (P. Slunečko).

Od 17. října 2005 pravidelné 
pondělky pro dospělé! 

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury 

si Vás dovoluje pozvat na
výstavu

Pavel Novák
Obrazy a kresby

7. 9. − 30. 10. 2005
Libeňský zámek, 1. patro

a

Vlasta Burian 
a Veselá Libeň
14. 9. − 13. 11. 2005

Výstava plakátů, programů 
a fotografií se koná ve foyer 

budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 
(tzv. „bílý dům“).

a na koncert

Pražského dechového 
kvinteta a Quinteta dei
Secondi ze Švýcarska

27. 9. 2005 od 19.00 hodin
Libeňský zámek, Obřadní síň, 
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň.

Rezervace míst a informace o všech 
pořádaných akcích na tel.: 283 09 04 22.
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Prodej náhradních dílů AVIA 
Služby pro zákazníky:

• Výměnný systém startéru, alternátoru na vozy AVIA, TATRA, LIAZ, ŠKODA                
• Kotouče, brzdové destičky, čelisti - AVIA,TATRA ,ŠKODA.                             
• Žhavící svíčky 
• Zapalovací svíčky   
• Filtry,oleje         
• Autobaterie - VARTA,PERION                                                     
• Pneumatiky  na osobní - nákladní vozy                                                      

Prodej možný po tel. dohodě i mimo pracovní dobu.

Otevírací doba: Po -čt 8 -16  / PÁ 8 -15

Adresa: Praha 8 - Libeň • Pod Kotlaskou 3 • Tel.: 284 82 44 29, 603 24 80 19 
• 604 265 618, 604 260 583 • Fax: 284 82 74 90, e-mail: fa.katrinak@volny.cz
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PRODLOUŽENÁ OTEVÍRACÍ
DOBA VČETNĚ SOBOTY

PO-PÁ 7.30 - 20.30 HOD. 
SO 8.00 - 16.00 HOD.

PŘI VÝMĚNĚ OLEJE
- dárek autokosmetiky, 

dle vlastního výběru 
Akce platí do 31.10. 2005

ÚDRŽBA PRO VÁŠ VŮZ
• výměna oleje a filtrů • montáž brzdových des-
tiček • dekarbonizace motoru • zajiš�ujeme brz-
dové kotouče, svíčky, řemeny, spojky, výfuky 
a čepy • ošetření klimatizace • kontrola pro-
vozních kapalin • možnost platby kartou CCS •
výhodné slevy pro stálé zákazníky

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 • 184 00  Praha 8 - Dolní Chabry

tel.: 602 274 959

Více informací na www.iob.cz
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Oleje • Maziva
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Potřebujete peníze na bydlení?
Půjčíme všem!!!

Máme k dispozici exkluzivní program.

Celá společnost má ryze úvěrový směr:
• hypoteční úvěry
• hotovostní - spotřebitelské úvěry
• hypoteční úvěry pro podnikatele
• americké hypotéky
• nebankovní sektor bez potvrzení 

příjmu a prověření bonity
(do 50 000 Kč ručení směnkou, nad 
50 000 Kč ručení nemovitostí).

Dále nabízíme sí� realitních kanceláří,
projektantů, stavebních firem, 

pojištění a odhadců.
Pro naše klienty SLEVOVÁ KARTA.

Neradi jednáte s bankou?
Ušetříme Vám čas, peníze a nervy!!!

Kontaktní telefon na obchodního zástupce: 
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BYDLENÍ EVROPSKÉHO STANDARDU

731 14 08 64

Bolí Vás záda ?
PŘIJĎTE NA MASÁŽ

do zdravotního centra
Šimůnkova 4 P-8.

Stanice autobusů: 175, 181, 183

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

Záda + šíje  180 Kč
Důchodci     150 Kč

Masáž zad ovlivňuje veškeré dění 
v lidském těle: dýchání, zažívání i vy-
lučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.
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• 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
• klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy
• bezbariérový přístup

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

Nabízíme:

JAZYKOVÁ ŠKOLA
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K U R Z Y   T E N I S U
pro děti a mládež od 5 do 18 let zajiš	uje 
T e n i s o v á   š k o l a   T A L L E N T

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

ŠKOLNĚ-TENISOVÝ rok 2005/06

MOŽNOSTI ZÁPISU:

osobně: pondělí 19.9.2005 
od 17.30h v ZŠ Glowackého

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

více info: 
http://www.tallent.cz 
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ordinace pro vady řeči a sluchu

nabízí péči v oboru

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. KATEŘINA FAJTOVÁ - SLEZÁKOVÁ

Mgr. JAROSLAVA MRKVIČKOVÁ 
Mgr. ZUZANA VODEHNALOVÁ

• Náprava vad a poruch výslovnosti 
a komunikace u dětí a dospělých
(dyslálie, dysfázie, dysartrie, opožděný vývoj 
řeči, koktavost, sluchové vady)

• Řešení problémů s komunik. u dětí od 2 let 
• Náprava komunikace u pacientů po CMP -     

nové metody reedukace afazií
Ordinační hodiny: PO 11-18 • Út 8-16 

• ST 11-18 • ČT 8-15 • PÁ 8-15
adresa: POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA

182 00 PRAHA 8 - Kobylisy
tel.: 286 58 81 29, 283 88 13 32

www.webpark.cz/logopedie, 
e-mail: katerina.fajtova@centrum.cz

mobil: 723 44 88 84
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Relaxační studio nabízí:
• Saunu s ledovým bazénkem
• Masáže
• Kadeřnictví
• Solární studio
• Příjemné posezení v kavárně

Otevírací doba:
Po-Pá 6.30 - 23.00 hod.
So-Ne 9.00 - 23.00 hod.

r e l a x a č n í  c e n t r u m  i n f i n i t

Jablonského 639, Praha 7, 
tel.: 608 877 604, 220 874 253 
www.infinit.cz
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NNOOVVOOTTNNÝÝ  
e l e k t r o n i k

S E R V I S E L E K T R O N I K Y

opravujeme:

• televizory (i v bytech)
• videorekordéry
• videokamery
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)
Tel.: 283 840 523, 284 840 158

servis@novotnyelektronik.cz
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