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Prahu 8 velké dopravní problémy nečekají
Dobrou zprávu potvrdil Osmičce radní pro
dopravu pražského Magistrátu a radní Prahy 8
Radovan Šteiner. I letos ale bude pokračovat
popovodňová obnova Karlína: „Velké rekon−
strukce ulic, které začaly Sokolovskou a po−
kračovaly půlkou Křižíkovy a Šaldovou ulicí,
budou letos dokončeny. Obnovy se v letošním
roce dočká zbylá část Křižíkovy ulice, od
Karlínského náměstí až po Florenc. Její podoba
bude po opravě stejná, jako u té první části,“
prozradil Osmičce Šteiner.
Podle radního pro dopravu jde o klíčovou
dopravní investici pro „osmičku“ v letošním roce.
Opravy se v příštích měsících dočká i část bočních
karlínských ulic. Rekonstrukcí projde Šaldova mezi
Křižíkovou a Pernerovou ulicí, Thámova a „stará
i nová“ Pobřežní ulice, tedy včetně Rohanského
nábřeží. „To už je přece jen po deseti letech od
dobudování v takovém stavu, že mu drobná rekon−
strukce neuškodí,“ dodává Radovan Šteiner.

Tramvaje dnes končí ve stanici Ládví, kde musel Dopravní podnik instalovat speciální výhyb−
ku. Zábory ve Střelničné ulici se podaří odstranit ve druhé polovině roku a bude se do Ďáblic
jezdit oběma směry včetně tramvají.

Budou opravy bočních ulic v Karlíně probíhat stej−
ně důkladně jako Sokolovská nebo Křižíkova?
Samozřejmě. Děláme to jako kompletní rekon−
strukci včetně inženýrských sítí. Abychom nově
opravenou ulici nemuseli po dokončení znovu
rozkopávat, práce koordinujeme s energetiky,
vodárnami i plynárnami. K nové kanalizaci a nové−
mu vodovodu tak lidé v Karlíně dostanou jako
pomyslnou třešničku na dortu nové chodníky, nové
silnice a bezbariérové přechody pro chodce. A pro−
tože je Karlín městskou památkovou zónou, tam
kde je dnes asfalt, budou položeny kostky.

„Libeňský most se v letošním roce definitivně
opravovat nebude,“ prozradil Radovan Štei−
ner. Priotritou pro Magistrát je oprava mostu
Štefánikova a na další zásadní rekonstrukci
nejsou v rozpočtu peníze...

zajížděla do „jeho“ sídliště a nechávala mu tam
auta a přestupovala na metro. Věřím proto, že oby−
vatelé Letňan výhodu záměru pochopí...

Prahy 8 se i letos bude dotýkat výstavba metra
z Ládví do Letňan...
Výstavba metra je objemově nejvýznamnější
investicí na Praze 8. Byť samozřejmě současná fáze
výstavby už opouští území Prahy 8. Ale právě to je
důvod, proč je nezbytné zhruba do dvou let
vymístit stávající provizorní konečnou MHD
z Ládví dál. Chceme aby autobusové linky, které
tam jsou ukončené, ale i auta, která ke konečné
zajíždějí, byly vymístěny dál z oblasti sídliště
v Ďáblicích. Perspektivně ke konečné v Letňanech,
kde vlastně v otevřeném prostoru autobusy ani auta
absolutně ničemu nevadí. Vyrostou tam kapacitní
parkoviště i autobusové nádraží. Starosta Letňan
Dobrý sice náš záměr kritizuje s tím, že se to ne−
bude budovat přímo v sídlišti. Určitě by se mu ale
nelíbilo, kdyby čtvrtina Středočeského kraje

Na konečné metra se pravidelně budují záchytná
parkoviště P+R. Bude to i případ Letňan?
Parkoviště P+R budou na prodlužované trase
metra C dokonce dvě. Hlavní parkoviště P+R bude
spolu s autobusovým terminálem v Letňanech
a menší bude u stanice metra Střížkov, která je
přesně na hranici Prahy 8 a Prahy 9. Tam by časem
měla přibýt i velká obchodní vybavenost.
Pojďme ale k hlavnímu tématu rozhovoru, kterým
jsou dopravní stavby v Praze 8...
Kromě již zmíněných vylepšování ulic v Karlíně
mám dobrou zprávu pro řidiče jezdící Střelničnou
ulicí. Letošní rok bude totiž ve znamení značné
redukce počtu záborů v této ulici a ve znovuob−
novení provozu na tramvajové trati.
Pokračování na straně 5

Praha 8 připravuje obnovu vltavských ramen, podél nichž vznikne
území přírodní zeleně, sportu a rekreace
V jednom z předchozích vydání
Osmičky vyšel článek o plánované
regeneraci Rohanského ostrova, Ma−
nin a Libně. Jedním konkrétním
„detailem“ celého projektu není nic
menšího, než záměr obnovit přirozený
tok Vltavy − vltavské rameno podél
Rohanského ostrova, přes ostrov
Maniny, s napojením na slepé rameno
u Libeňského ostrova. Právě podél
obnoveného ramene byl mělo vznik−
nout 60 ha určených pro přírodní
zeleň, sport a rekreaci.
Rohanský ostrov je ostrovem již jen
nazýván. Původní rameno řeky, která
původně sahala až k dnešní Sokolovské
ulici a vytvářela skupinu ostrovů zva−
ných Velké Benátky, bylo během 20. sto−
letí postupně zasypáno. Jediným ostro−
vem, který zde po úpravách zůstal, byla
Štvanice.

K postupnému rušení ostrovů a říčních
ramen přispěla vedle pobřežní výstavby
mlýnů, karlínského přístavu a následně
i nákladního nádraží zejména regulace
řeky. Ta byla zahájena stavbou Hole−
šovického přístavu v roce 1893 a úpra−
vou Libeňského přístavu. Následoval
posun toku Vltavy severním směrem ve
20. letech 20. století. Regulací toku byl
prostor Manin oddělen od Holešovic.
Výsledkem byl zánik karlínského přís−
tavu a s ním i Rohanského ostrova. Až do
50. let zde zůstávalo mrtvé rameno coby
pozůstatek koryta řeky. Původní stopu
řeky sleduje již jen proplachovací kanál
libeňských bazénů.
Řeka si však v linii původního toku
i nadále hledá přirozenou cestu, území je
proto podmáčené. Navíc se jedná
o přirozené záplavové území. Proti−
povodňová ochrana zde přesně vymezu−

je hranice dvou území. V části před pro−
tipovodňovou ochranou může dojít
k nutné korekci devastovaného terénu,
obnově vltavských ramen, zprůtočnění
území a vytvoření nových ostrovů
Rohanského a Manin, které propojí se−
verní říční kosy, na druhé straně pak
k výstavbě nových městských souborů
Karlína, Manin a Libně.
V jižní části revitalizovaného území, na
Rohanském ostrově, vzniknou plochy
přírodní zeleně se sítí promenádních cest,
které bude nově definovat dominanta
jehly coby prostorového a světelného
akcentu území. V soutoku horního a dol−
ního karlínského ramene Vltavy vznikne
přístupný atraktivní prostor vodní kas−
kády. Pěší lávka propojující prostor
Nového Karlína s Rohanským ostrovem
a ostrovem Maniny vyústí ve vyhlíd−
kových plochách s výhledem na ma−

Na Rohanském ostrově
vzniknou plochy zeleně
se sítí promenádních cest.

jestátné panorama Pražského hradu.
Severní část území, která zahrnuje
ostrov Maniny a část Libeňského ostrova
za Libeňským mostem, je určena rekrea−
ci a sportu, součástí bude i přístaviště
osobních lodí. Těžištěm aktivit má být
přírodní amfiteatr s jevištěm na ploše
řeky. Kompozice navrhovaných úprav
vychází z významného postavení území

v centrální oblasti Prahy a upřesňuje
v této části dostavbový prostor Libeň −
Maniny.
Projekt je samozřejmě závislý na
finančních prostředcích. Požádáme proto
o peníze z Evropské unie, státního
rozpočtu, rozpočtu Ministerstva život−
ního prostředí a Ministerstva pro místní
rozvoj.
−jš−
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Psí den na libeňské psí louce
Městská část Praha 8 srdečně zve
všechny příznivce psích společníků
v sobotu 22. dubna na psí louku
v Praze 8 − Libni. Od 10.00 do
15.00 hod. v jižní části louky
proběhne výchovná a preventivní
akce pod názvem Psí den na
libeňské psí louce.
Program pro celou rodinu plný
poučení, zábavy a soutěžení vám
představí čtyřnohé kamarády méně
tradičním způsobem. Psi, kteří budou
hlavními aktéry celého dne, vás
budou na každém kroku němým
pohledem žádat o podporu a potlesk.
Především vás o přízeň požádají
čtyřnozí soutěžící, kteří se utkají
o titul „Osmičkového voříška“. Spolu
se svými pány se vám představí způ−
sobem hodným velké výstavy.
Společníkem výstavního páru „pán
a jeho pes“ bude moderátor, který
soutěžící provede slovem během
jejich procházky před zraky soupeřů
a poroty. Soutěž je určena pouze
pejskům bez tzv. průkazu původu,
kterým disponují čistokrevní psi.
Voříšci, kteří jsou neméně krásní

a šikovní, se regulérních soutěží
nemohou účastnit a je to škoda
− i jejich elán do života a oddanost
pánovi je třeba ocenit. Vydržíte−li do
konce soutěžního klání, můžete
zatleskat vítězům, kteří budou
oceněni pohárem a krásnou cenou od
partnera soutěže: KSK BONO,
s. r. o. − výrobce krmiva pro zvířata.
Soutěž Osmičkový voříšek začne
v 10.00 hod., konec bude závislý na
průběhu soutěže a množství soutě−
žících. Již během konání soutěže se
však můžete přesunout k dalším
bodům programu. Představí se vám
několik organizací, které jsou úzce
spojené se psy, jejich zdravím
a pomocí lidem. Bude to občanské
sdružení HELPPES, které nabídne
ukázky výcviku a povídání o psích
pomocnících − psech, kteří jsou
pravou rukou člověka s postižením.
Lékaři ve−terinární záchranné služby
PET−MEDIC vám předvedou, jak se
postarat o psího společníka v případě
zdravotních potíží. Poskytnou cenné
rady a praktické ukázky, které vám
pomohou při případné záchraně vaše−

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ho zvířete. V nabídce nebudou chybět
ani ochránci pořádku. Útvar psovodů
Městské policie hl. m. Prahy
předvede služební kynologii v praxi.
Pokud máte doma štěně a nevíte, jak
na jeho výchovu, profesionální
cvičitelé vám poradí, na co si dát
pozor a čeho se vyvarovat. Již nyní si
promyslete otázky o výchově vašeho
čtyřnohého přítele, otázky o zdraví
a životosprávě a další podobné, které
vám pomohou ve vašem vztahu se
čtyřnohým přítelem. Chybět nebu−
dou ani výchovné materiály, které
obdrží každý účastník psího dne. Pro
děti je pak připraven speciální pro−
gram se soutěžemi, ve kterých se
bude malovat, hádat, doplňovat
a samozřejmě vyhrávat − to vše
pouze na psí téma. Dětský program
bude zpestřen o divadélko, které
zahraje jak jinak, než o psím životě
vedle kočičí sousedky. Občerstvení
bude na místě po celou dobu konání
akce, na kterou je vstup zdarma.
A na závěr informaci pro zájemce
o účast v soutěži Osmičkový voříšek.
Pokud se chcete se svým voříškem

předvést milé porotě, která nebude
hodnotit „chybějící zub a špatné
zabarvení“, ale elán a radost z pohy−
bu a pobytu se svým pánem, vyzved−
něte si v informačním centru Úřadu
MČ Praha 8 (přízemí budovy úřadu,
tzv. „bílého domu“, U Meteoru 6, P8
− Libeň) materiál s přihláškou nebo
se podívejte na www.praha8.cz (kde
bude materiál ke stažení). K dispozi−
ci jsou vám také telefonní čísla: 283
09 04 30 a 222 80 56 23 (pracovníci
kultury), na která můžete telefonovat
pro informaci a vysvětlení. Těšíme se
na Vaši účast jak v soutěži, tak mezi
diváky. Věříme, že si vedle cenných
poznatků a odměn odnesete také pří−
jemné naladění z dobře prožitého
dne.
−vl−

Chcete mě?
Pod názvem proslaveným stejnojmenným tele−
vizním pořadem Vám budeme pravidelně na
stránkách Osmičky přinášet aktuální informace
o nalezených psech, kteří skončili v městském
útulku v Troji.
Prvopočátek útulku se datuje do roku 1992, kdy
byl přestěhován ze Sobína v rámci restitucí do
Prahy 8 do ulice V Zámcích 56 a současně byl
i změněn název na „Psí domov“. V roce 1993
přešel „Psí domov“ pod Městskou policii hlavního
města Prahy a tím vznikl první městský útulek pro
psy. V roce 1995 začala postupná výstavba útulku
a počet míst se navýšil na 120. Od
1. 1. 2000 přešel „Psí domov“ pod Správu služeb
Městské policie hl. m. Prahy, která pokračovala
v rekonstrukci útulku. Ve stejném roce přešla pod
Správu služeb i odchytová služba. Ta zajišťuje
odchyt a svoz toulavých i opuštěných psů, ale také
ostatních zvířat, která jsou umísťována do dalších

smluvních zařízení. Rok 2000 byl pro trojský
útulek přelomový, protože v něm vznikl i první
městský pavilon koček s kapacitou 70 míst. „Psí
domov“ rozšířil svou činnost o kočky, a proto byl
v roce 2000 změněn i název na „Útulek pro
opuštěná zvířata a odchyt“.
Po povodních v roce 2002, které postihly
i Trojský útulek a značně ho poškodily, nebyl
provoz nijak omezen. Od ledna 2005 pak byla
rozšířena činnost odchytové služby i o veterinární
asanaci, která zajišťuje svoz uhynulých zvířat
nalezených na území hl. m. Prahy. Z důvodu pre−

evidenční číslo
plemeno
popis
srst

evidenční číslo
plemeno
popis
srst

evidenční číslo
plemeno
popis
srst

316/2006

středoasijský pastevecký pes
pes, 1,5 roku

plavá s bílými znaky, standard

velikost

standard

nalezen

17. 2. 2006, Praha 9, Vysočany

charakteristika

černý kožený obojek

313/2006

německý ovčák
fena, 10 let

černá se znaky, krátká

velikost

standard

nalezen

17. 2. 2006, Praha 9, Letňany

charakteristika

jednořadý kov. obojek se známk.

vence proti zatopení byla dokončena rekonstrukce
přízemních prostor a došlo k přestěhování tech−
nologií ze suterénních prostor do nadzemního pod−
laží. Dále bylo vybudováno dalších 50 míst pro psy
včetně výběhů a místní komunikace. Navýšením
těchto míst se rozšířila kapacita míst pro psy na
současných 173.
−roa−

325/2006

kříženec
pes

hnědá bílé znaky, delší

velikost

střední

nalezen

18. 2. 2006 Praha 8 Bohnice

charakteristika

hnědý kožený obojek s cvoky

evidenční číslo

308/2006

plemeno
popis
srst

kříženec
pes, 3 měsíce

černá, krátká

velikost

štěně

nalezen

16. 2. 2006, Praha 8, Kobylisy

charakteristika

bez obojku

evidenční číslo

307/2006

plemeno
popis
srst

kříženec
pes, 3 měs.

černá, krátká

velikost

štěně

nalezen

16. 2. 2006, Praha 8, Kobylisy

BŘEZEN - DUBEN 2006
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery
jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domác−
ností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů,
nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské čin−
nosti. Do VOK neodkládejte stavební suť
a nebezpečné složky komunálního odpadu jako
jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory,
staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova − Malého
28. 3.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova − Pernerova) 4. 4.
Pobřežní − U Nádražní lávky
11. 4.
Pernerova − Šaldova
19. 4.
Pobřežní − Thámova
21. 3., 25. 4.
Petra Slezáka − Urxova
28. 3.
Pernerova − Sovova
4. 4.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
11. 4.
Kotlaska (u mateřské školy)
19. 4.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
21. 3., 25. 4.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
4. 4.
Na Vartě
11. 4.
Kašparovo náměstí
19. 4.
Pod Labuťkou − Prosecká
21. 3., 25. 4.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
28. 3.
Nad Rokoskou
11. 4.
Na Truhlářce (parkoviště)
19. 4.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
21. 3., 25. 4.
Ke Stírce − Na Stírce
28. 3.
Kubišova − U Vlachovky
4. 4.
U Slovanky − Dolejškova
19. 4.
Štěpničná (parkoviště)
22. 3., 26. 4.
Davídkova (u ul. Tanvaldská − park.)
29. 3.
Třebenická
5. 4.
Roudnická (za Bešťákovou)
12. 4.
Modřínová
5. 4.
Kubíkova − u DD
12. 4.
Havránkova − Šimůnkova
19. 4.
Šimůnkova
22. 3., 26. 4.
Janečkova
29. 3.
Hlaváčova
22. 3., 26. 4.
Burešova
29. 3.
Kurkova
5. 4.
Šiškova
12. 4.
Pakoměřická − Březiněveská
19. 4.
Na Pecích − Chaberská
22. 3., 26. 4.
Služská − Přemyšlenská
29. 3.
V Mezihoří
5. 4.
Na Pěšinách − Pod Statky
12. 4.
Uzavřená
19. 4.
Trojská − Nad Trojou
30. 3.
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
6. 4.
Písečná − K Sadu
13. 4.
Na Přesypu − Pod Přesypem
20. 4.
Třeboradická
23. 3., 27. 4.
Havlínova − Pohnertova
30. 3.
Libišská (parkoviště)
6. 4.
Podhajská pole (parkoviště)
13. 4.
Gdaňská
20. 4.
Hnězdenská (parkoviště)
23. 3., 27. 4.
Mazurská (u trafostanice)
20. 4.
Řešovská (u Zelenohorské)
23. 3., 27. 4.
Zhořelecká (parkoviště)
30. 3.
V Nových Bohnicích
6. 4.
Dolákova − Hackerova
13. 4.
K Mlýnu − Drahaňská
30. 3.
Mlazická
6. 4.
Fořtova − Do Údolí
13. 4.
Korycanská − K Ládví
20. 4.
Petra Bezruče − U Pískovny
23. 3., 27. 4.
Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 30. 3.
Drahorádova
6. 4.
Lindavská
13. 4.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
20. 4.
Pod Vodárenskou věží − Společná 23. 3., 27. 4.
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická)
22. 3., 26. 4.
Davídkova (parkoviště severně
od garáží Stavegu)
29. 3.
V Zahradách − Na Sypkém
5. 4.
Braunerova − Konšelská
12. 4.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
19. 4.
Nad Rokoskou (u školy)
22. 3., 26. 4.
Nad Popelářkou
29. 3.
Křivenická (u konečné BUS 152,181)
5. 4.
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
12. 4.
Pekařova
19. 4.
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány
již během dne, který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který je v harmono−
gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam
rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete na www.praha8.cz.
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Co nového přinese rok 2006?
Na konci února zastupitelstvo schválilo rozpočet
Prahy 8 pro rok 2006. Schválený rozpočet počítá
s obrovským množstvím konkrétních projektů.
My jsme požádali vedoucí některých odborů
Úřadu Městské části Praha 8, aby zkusili vybrat
alespoň několik projektů a záměrů, které spadají
do jejich kompetencí a na které schválený
rozpočet pamatuje. Na co se tedy v roce 2006
můžeme těšit?

Martin Cibulka, DiS,
vedoucí odboru životního prostředí
Díky schválení rozpočtu dojde v letošním roce
k opravě mnoha chodníků a parkových cest. Jen
namátkou můžeme slíbit opravy v Bohnicích
v ulicích Lodžská, Hlivická, Lehnická, v Kobylisích
v ulici Chabařovická a Famfulíkova i na mnoha
dalších místech Prahy 8. V mnohem větším rozsahu,
než v roce 2005 bude letos docházet ke zmlazování
keřů, ale i ke zdravotním řezům na stromech. Půjde
hlavně o dřeviny v severní části Prahy 8, protože
např. stromy podél silnic v Karlíně a v Libni jsou ve
správě TSK a nikoliv MČ Praha 8. K plánovaným
řezům tak dojde např. v ulicích Poznaňská, Písečná,
Feřtekova, Chvatěrubská, Bílkova a na desítkách
dalších míst.
Pracovníci Odboru životního prostředí se ale chysta−
jí i na další činnosti. Mnohem větší pozornosti se
letos dočkají nepořádníci, kteří ztrpčují život svému
okolí věčným nepořádkem. Ve spolupráci s městs−

o odpadech. Každý, kolem jehož popelnic se kupí
nepořádek, se dočká návštěvy pracovníků OŽP, kteří
jsou připraveni zahajovat s takovými výtečníky
řízení, na jejichž konci jsou pokuty. Vysokých pokut
se dočkají i ti, kteří si pletou Prahu 8 se smetištěm.
Pro zajímavost, nejvyšší pokuta uložená za tento
delikt v roce 2005 byla 100 tisíc korun.

Ing. Filip Koucký,
vedoucí odboru výstavby
V rozpočtu na tento rok jsou, ve srovnání proti těm
předchozím, připraveny peníze na projekty Evropské

Projekt obnovy kulturního domu Krakov je při−
praven.

unie. V loňském roce se totiž radnici Prahy 8 podaři−
lo předložit dva projekty a oba prošly náročným
sítem. Jedná se především o projekt obnovy kul−
turního centra Krakov a připravujeme i projekty dět−
ských hřišť po celé Praze 8, zejména na sídlištích.
Obnova kulturního centra Krakov je ale
dlouhodobější záležitostí. V letošním roce dojde
k náročné přípravě projektové dokumentace, samot−
ná oprava Krakova proběhne v roce příštím.

V ZŠ a MŠ Dolákova proběhne rozsáhlá rekon−
strukce školního hřiště.

jsme se zařadit tyto peníze do rozpočtu městské části.
Kromě toho se podařilo zajistit více než 4 miliony
korun pro ZŠ Molákova, ZŠ Glowackého, ZŠ a MŠ
Dolákova, ZŠ Burešova a ZŠ Hovorčovická na
rekonstrukci povrchu školních hřišť. Tyto projekty
jsou ale podmíněny tím, že jednotlivé školy získají
i granty vyhlášené hlavním městem.
ZŠ Na Korábě a ZŠ a MŠ Ústavní letos dostanou
účelovou neinvestiční dotaci na opravu střechy.
V prvním případě jde o 200 tisíc korun, ve druhém
o půl milionu korun.

Mgr. Vladimíra Ludková
vedoucí oddělení kultury
Budu−li hovořit pouze o veřejných akcích, tak
vedle tradičních (koncerty, výstavy, cestopisné pro−
jekce, oslavy Dne dětí a Vánoc aj.) budeme v
průběhu celého roku představovat novinky z oblasti

Mgr. Petr Svoboda,
vedoucí odboru školství

I letos dojde ke zmlazování keřů a zdravotním ře−
zům na stromech.

kou policií jsou už dnes naplánovány celoplošné
akce zaměřené na dodržování nové vyhlášky

Desítka základních škol Městské části Praha 8, které
mají zrekonstruováno sportovní hřiště, dostane 200
tisíc korun na zajištění jeho bezproblémového chodu
prostřednictvím správce hřiště. Dříve musely školy
prostředky na zajištění této činnosti složitě hledat ve
svém rozpočtu. Protože tato hřiště v odpoledních
hodinách a o víkendech využívá i veřejnost, rozhodli

První účinkující Libeňského jara mladých se divá−
kům představí 12. května 2006.

Internetové stránky čekají změny
Už řadu týdnů jsou na lavičkách
v Praze 8 k vidění plakáty upozorňující
na internetové stránky www.pra−
ha8.cz. Jejich provozovatelem je rad−
nice městské části. Internetové stránky
www.praha8.cz prošly v uplynulém
roce řadou změn. Jaké má s nimi rad−
nice Prahy 8 další plány, na to jsme se
zeptali vedoucí oddělení kultury Úřadu
MČ Praha 8 Mgr. Vladimíry Ludkové,
do jejíž kompetence webová prezen−
tace patří.
V loňském roce se internetové stránky
Prahy 8 výrazně změnily, chystáte
v nejbližší době nějaké další zásadní
změny?
V dohledné době žádné zásadní změny
neplánujeme, počítáme pouze s drob−
ným dolaďováním. Cílem loňských
změn bylo to, aby se návštěvníci inter−
netových stránek na nich lépe a jedno−
dušeji orientovali. Navíc jsme webovou
prezentaci upravovali tak, aby vyhovo−
vala nárokům EU. Oboje se podle naše−
ho názoru i ohlasů čtenářů povedlo,
takže teď není potřeba internetové
stránky nějak zásadně měnit.

ní informace o dění v naší městské části,
které se zobrazují na úvodní stránce
hned po otevření. Tyto články jsou te−
maticky rozdělovány do jednotlivých
rubrik, jde o články se vztahem k Praze
8 nebo k Úřadu MČ Praha 8 a o články,
které se objevily v kratším znění
v Osmičce, dále o stručné aktuality
(například pozvánky na veřejně přístup−
né akce, krátké informace pro občany
atd.) a také o informace o kulturním
a sportovním dění na území Prahy 8.
U těchto článků nelze jednoznačně říci,
že budou aktualizace častější, protože se

Součástí webu Prahy 8 je rubrika „Co
dělat, když“, kolik životních situací je
tam nyní uvedeno?
V rubrice „Co dělat když...“ jsou nyní
uvedeny návody na řešení přibližně 70
životních situací. Návody vznikaly
a jsou postupně doplňovány podle potře−

Ing. Petr Kučera,
vedoucí odboru majetkového
Rozpočet Městské části Praha 8 na rok 2006 umožní
například výměnu oken v některých bytových
domech svěřených do správy Městské části Praha 8,
dále modernizaci výtahů tak aby odpovídaly součas−
ně platným normám a také regulaci otopné soustavy,
která vychází ze zákona o hospodaření energií.

Mgr. Pavla Karmelitová,
vedoucí odboru zdravotnictví
a sociálních služeb
Nový rozpočet přináší více peněz pro příspěvkové
organizace zřízené Městskou částí Praha 8, konkrét−
ně pro Obvodní ústav sociálně−zdravotnických
služeb v Praze 8 a Gerontologické centrum. Zvýšení
finančních prostředků je nutné zejména z důvodu
říjnového otevření nového pavilonu Gerontologic−
kého centra, které nám umožnilo rozšířit a dále
zkvalitnit péči o seniory v naší městské části. Záro−
veň by mělo být víc peněz na programy protidrogové
prevence, a to zejména z důvodu rozšíření spektra
poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality a efek−
tivity. V neposlední řadě se díky finančním prostřed−
kům z rozpočtu Městské části Praha 8 podaří
dokončit rekonstrukci nevyužitých prostor v jednom
z podlaží polikliniky Mazurská a dobudovat novou
ordinaci.
−roa−

a zkrátit komunikaci obča−
nů s úřadem. Čtenáři na
internetových stránkách
najdou opravdu široký
okruh situací, od toho,
jak si vyřídit vydání
nového pasu, až třeba po
informace, jak přihlásit
narozené dítě k tzv. vítání
občánků.
Na internetových strán−
kách jsou i elektronické
verze některých formu−
lářů...
Ano, je to tak. Občané mají možnost
vytisknout si přímo z našich interne−
tových stránek příslušný formulář
z nabídky jednotlivých odborů a vyplnit
si ho v klidu dopředu a tím i zkrátit svou
komunikaci s úřadem. Formuláře jsou
podle potřeby aktualizovány s ohledem
na změny příslušných předpisů i potřeby
jednotlivých odborů.
Budete na internetových stránkách
www.praha8.cz rozšiřovat také infor−
mace, které nesouvisí přímo s rad−
nicí? Už nyní jsou tu třeba programy
kulturních zařízení v Praze 8.
Samozřejmě. Na stránkách je mnoho
informací, které nesouvisejí přímo s rad−
nicí. Nejlepším dokladem toho je rubrika
„Aktuality“ z úvodní strany, rubriky
„Odkazy a praktické informace“ a „Volný
čas a kultura“. Rozšiřování informací
tohoto druhu ale do značné míry souvisí
s publikační aktivitou subjektů, které
v Praze 8 působí nebo k ní mají vztah. My
těmto informacím prostor na internetu
rádi dáme.

Znamená to, že se nebude nijak měnit
ani grafická podoba, ani seznam
rubrik?
Současná grafická podoba našich
internetových stránek je poměrně nová
a máme na ni velmi pozitivní odezvu od
návštěvníků webu, takže změny oprav−
du nechystáme. Pokud jde o rubriky,
jsme připraveni operativně podle
okamžité potřeby jejich seznam upravo−
vat. V současné době ale považujeme
seznam rubrik za optimální.
Jak často probíhají aktualizace
webu? Budete internetové stránky
aktualizovat častěji?
Musíme rozlišit dvě skupiny informa−
cí, které publikujeme na našich interne−
tových stránkách. Tou první jsou aktuál−

chodu (např. aktualizace formulářů,
opravy popisů činností, úprava kontaktů
apod.). U těchto informací samozřejmě
budeme potřebné údaje nadále aktuali−
zovat podle potřeby, a to vždy co
nejrychleji.

kultury, sportu, výchovy a vzdělávání. V rámci nové
kulturní koncepce oslovujeme konkrétní cílové
skupiny jako jsou senioři, děti sídliště, maminky
a další skupiny se specifickými potřebami. Budeme
pokračovat v započaté tradici Vánočního jarmarku
chráněných dílen. Připravujeme pokračování
druhého cyklu Setkání třetího věku, který byl zahá−
jen letos v lednu. Seniorům poprvé nabízíme
kreativní činnost v rámci Výtvarné dílny, kterou
plánujeme obohatit o další aktivity ať už pohybové či
vzdělávací (například výuka internetu). Dále chci
pozvat všechny dříve narozené na Taneční odpo−
ledne, která se poprvé uskuteční v dubnu v KD
Krakov. Pamatujeme však i na děti. Pro děti nejen
z bohnického sídliště jsou připravena soutěživá
odpoledne před kulturním domem (první se jmenuje
Osmičkový dobrodruh).
V rámci výchovy a prevence je třeba zmínit dubnový
Psí den na libeňské psí louce, kde proběhne i soutěž
Osmičkový voříšek. Jsou zmíněny pouze nejbližší
novinky, další budeme představovat průběžně na
stránkách Osmičky a internetových stránkách.

odvíjejí od skutečného dění v Praze 8.
Snahou je ale rozhodně přinášet každý
týden zajímavé texty, kvůli kterým si
čtenáři rádi stránky MČ Praha 8
otevřou. Druhá skupina aktualizací není
na první pohled až tak patrná a vychází
z organizačních změn úřadu a jeho

Počítáte do budoucna i s interaktivní−
mi rubrikami, třeba soutěžemi nebo
by jednotlivých odborů, takže jejich anketami?
Ankety a interaktivní rubriky
počet nemusí být konečný. Návody
reagují na dotazy občanů a vycházejí ze v současné době nechystáme, ale do
situací, které občané přicházejí řešit na budoucna se jim rozhodně bránit ne−
jednotlivá oddělení odborů Úřadu MČ budeme. Stejně jako u nových rubrik se
Praha 8. Nabídka návodů je velmi široká jejich využití bude odvíjet od aktuální
a jejím smyslem je především usnadnit situace.

Kolik lidí v současné době internetové
stránky Prahy 8 využívá?
Přesné číslo bohužel nemáme k dis−
pozici. Počítadlo, které na internetových
stránkách máme, totiž nerozlišuje
konkrétní uživatele, nedokážeme tak
odlišit pravidelné a náhodné návštěvní−
ky našeho webu. Aktuálně máme
měsíčně skoro 10 tisíc přístupů s tím, že
příslušné počítadlo neregistruje opako−
vané návštěvy v průběhu jednoho dne.
V každém případě ale vlastní statistiky
prokazují, že zájem o internetové
stránky roste a navštěvuje je čím dál tím
více lidí.
I když se internet rychle rozšiřuje,
stále existuje dost lidí, kteří nemají
přístup k internetu nebo s ním neumí
zacházet. Myslí radnice Prahy 8 i na
tyto své obyvatele?
Určitě ano, už v blízké budoucnosti
bychom chtěli nabídnout především
nejstarším občanům Prahy 8 kurzy
zacházení s internetem, které budou
přizpůsobeny jejich dovednostem
a potřebám. Senioři (ale samozřejmě
nejen oni) mohou nalézt na internetu
cenné informace a internet jim může být
výborným pomocníkem k procvičování,
odreagování i poučení. Na tomto projek−
tu, který je organizačně velmi náročný,
v současné době intenzivně pracujeme.
Doufám, že už brzy budeme moci sdělit
k těmto kurzům konkrétní informace.
−red−
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Zaparkovaná auta blokují cestu hasičům
Pražští hasiči si už dlouho stěžují, že mají
především na sídlištích často problém projet
jednotlivými ulicemi a dostat se včas na místo
požáru. Cestu jim totiž často blokují zaparko−
vaná auta. Sbor dobrovolných hasičů Prahy 8 se
rozhodl, že systematicky prověří, kterými ulice−
mi hasiči neprojedou. Jak řekl Osmičce šéf
Sboru dobrovolných hasičů Prahy 8 Luděk
Hoznauer, testy průjezdnosti začaly už na konci
února na sídlišti v Bohnicích.

Proč jste si pro začátek projektu vybrali právě
Bohnice?
V Bohnicích je podle všeho situace ještě horší,
než na jiných pražských sídlištích. Souvisí to
s celým projektem bohnického sídliště, projekt
vznikal před 40 lety, kdy samozřejmě byly poža−
davky úplně jiné. Díky dopravnímu řešení, které
tehdy projektanti zvolili, je situace ohledně průjez−
du hasičských aut komplikovanější, než v jiných
částech Prahy.

Jak testy průjezdnosti v praxi vypadají?
Podle digitální mapy jsme si vybrali jednotlivé
trasy, které v nočních hodinách projíždíme s naší
technikou. Noc jsme vybrali z toho důvodu, že
chceme testovat průjezdnost ve chvíli, kdy už jsou
všechna auta zaparkovaná. My už jsme se na rad−
nici Prahy 8 snažili tuto situaci řešit před pěti lety
ve spolupráci s profesionálním hasičským sborem
hlavního města Prahy. Nyní ale konečně máme
sami dostatek techniky, abychom podobné testy
mohli dělat sami. A tak jsme s nimi začali.

Zaparkovat v mnohých částech bohnického
sídliště je ale opravdu velmi obtížné, parkovacích
míst je tu málo. Budete s tím něco dělat?
Samozřejmě si toho jsme vědomi, parkovacích
míst v Bohnicích je opravdu málo, navíc situaci
komplikuje i kriminalita − rozumím tím, že oby−
vatelé chtějí mít auta co nejblíže svým domům, že
je chtějí mít pod kontrolou. Městská část sice není
vlastníkem jednotlivých komunikací, přesto kaž−
doročně dáváme na nová parkovací místa kolem
dvou milionů korun. V Bohnicích letos počítáme
například s novým parkovištěm v Řešovské ulici,
tam spolu s projekty z minulosti vznikne kolem
stovky nových parkovacích míst.

Pokud zjistíte, že některé ulice nejsou dostatečně
průjezdné, jak budete postupovat?
Především chceme jednotlivá problematická
místa zveřejňovat, a to nejen v Osmičce, ale
chceme je vyvěšovat přímo v jednotlivých domech
v jejich okolí. Chceme, aby si obyvatelé uvě−
domili, jaké jsou jejich priority. Jestli parkování co
nejblíže svému domu, nebo bezpečnost. Lidé si
musí uvědomit, že než hasiči odstraní třeba 6 nebo
7 aut, která jim brání v průjezdu, může za tu dobu
shořet třeba celý byt.
Počítáte také s represí, tedy s postihem řidičů,
kteří svými auty blokují příjezdové komunikace?
Já samozřejmě nejsem příznivcem represe, ale
někdy je nezbytná. Parkování upravují příslušné
zákony, podle nich musí zůstat i v jednosměrné
ulici průjezdný aspoň jeden pruh o šířce 3 a půl
metru a to nám bude stačit, šířka nákladního auta je
od 2,4 do 2,7 metru. Bezpečnost musí být na
prvním místě a my v tomto směru počítáme
i s represí. Stejně jako dosud zůstaneme tolerantní
například k parkování na trávě, pokud auta nikomu
nevadí. Řidiči, kteří zaparkují ve vjezdech nebo
v křižovatkách, ale musí počítat s tím, že jejich
auta mohou být odtažena.

Jedním z řešení je také parkování na chodníku.
Počítáte na území Bohnic i s touto možností?
Už v minulosti jsme tuto změnu v několika
ulicích udělali. Obyvatelé sice byli často proti
tomu, ale po dvou letech si zvykli a právě tyto ulice
jsou nyní daleko lépe průjezdné. Pokud to půjde,
budeme toto řešení používat i v dalších ulicích, ale
vždy tak, aby chodníky zůstaly průchodné, a to
i pro maminky s kočárky. Nechceme totiž problém
parkování řešit na úkor chodců.
Kdy budete mít první výsledky kontrol průjezd−
nosti jednotlivých ulic na sídlišti v Bohnicích?
Počítáme s tím, že první výsledky bychom mohli
mít ještě v průběhu března. Bez dalšího zdržení je
budeme vyvěšovat v jednotlivých domech. Ať oby−
vatelé vidí, že pokud v jejich domě začne
o půlnoci hořet, může se stát, že shoří celý dům,
protože tam hasiči nebudou moci přijet. Snad si to
potom uvědomí a začnou parkovat tak, aby hasiči
v případě potřeby bez problémů projeli.
−red−

Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2006
1
5. 4.

Pobřežní (Ke Štvanici − U Nádr.
lávky)
Sokolovská (Ke Štvanici − U Nádr.
lávky)
Za Poříčskou Branou
Křižíkova (Ke Štvanici − Peckova)
Pernerova (Prvního Pluku − Peckova)
U Nádražní lávky
Vítkova
Jirsíkova
Prvního Pluku
Malého
Peckova
Karlínské nám. (západní část)
Blok:
Termín čistění:

2
6. 4.

Pobřežní (U Nádr. lávky − Šaldova)
Sokolovská (U Nádr. lávky − Šaldova)
Křižíkova (Karl. nám. − Šaldova)
Pernerova (Peckova − Šaldova)
Karlínské nám. (východní část)
Kollárova
Thámova
Šaldova
Blok:
Termín čistění:

3
7. 4.

Křižíkova (Šaldova − Hybešova)
Pernerova (Šaldova − U Invalidovny)
Kaizlovy sady
Lyčkovo nám.
Na Špitálsku
Korybutova
U Invalidovny
Hybešova
Na Střelnici
Sovova
Kubova
Petra Slezáka
Urxova
Březinova

Blok:
Termín čistění:

4
10. 4.

Na Kopečku
U Sluncové
U Sluncové (parkoviště)
Molákova
Nekvasilova
K Olympiku
Za Invalidovnou
Blok:
Termín čistění:

5
14. 4.

Na Žertvách
Novákových
U Balabenky
Heydukova
Palmovka
Vacínova
Turnovská
U Pošty
V Mezihoří
Blok:
Termín čistění:

6
20. 4.

Stejskalova
Na Rokytce
Pivovarnická
Andrštova
Bednářská
U Libeňského pivovaru
Náměstí Dr. Holého
Kotlaska
Světova
Na Hrázi
Ludmilina
U Synagogy
Ronkova
park. Na Žertvách
Horovo nám.
Chocholouškova
Blok:
Termín čistění:
Budínova

Chlumčanského
Na Korábě
Krejčího
Kašparovo Náměstí
Nad Košinkou
Konšelská
Ve Vrchu
Braunerova
Podlipného
Kandertova
Lindnerova
Blok:
Termín čistění:
Střížkovská
Na Vartě
Františka Kadlece
V Zahradách
Pod Čertovou Skálou
Na Dědince
Na Sypkém
Srbova
park. Fr. Kadlece − U Pekařky
Hejtmánkova
Pod Bání
Soví Vršek
U Pekařky
Na Šedivé
Kundratka
Blok:
Termín čistění:

7
12. 4.

8
13. 4.

Foto: M. Mařatka

Blok:
Termín čistění:

Okrouhlická
Pod Hliništěm
U Třešňovky
Na Stírce
Pod Stírkou
Na Kopytářce
K Okrouhlíku
Malý Okrouhlík
Rozšířená
U Stírky
Blok:
Termín čistění:
9
19. 4.

Na Pěšinách
Na Okrouhlíku
Ke Stírce
Na Hlínách
Vršní (Pod Sídlištěm − Nad Šutkou)
V Brance
Pod Statky
Nad Koupalištěm
Ke Koupališti
Rolnická
U Nádrže
Pod Náměstím

10
21. 4.

Nad Rokoskou
Na Úbočí
V Podvrší
Pomezní
Kubišova (S. K. Neumanna
− V Holešovičkách)
Valčíkova
Gabčíkova
Na Truhlářce
U Hercovky
Pátkova
Blok:
Termín čistění:
Kubišova (U Vlachovky − S. K.

Neumanna)
Pod Vlachovkou
U Vlachovky
S. K. Neumanna
Nad Hercovkou
Na Dlážděnce
Květinářská
Přádova
Pod Dlážděnkou
Trojská (po ulici Nad
Kazankou)
Blok:
Termín čistění:

12
26. 4.

K Sadu
Na Šutce
Pod Kynclovkou
U Dětského domova
Uzavřená
Pod Přesypem
Na Přesypu
Písečná
Vzestupná
11
25. 4.

Tento výpis má pouze informativní
charakter a vždy je třeba se řídit podle
aktuálního dopravního značení!
−žp−
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Prahu 8 velké dopravní problémy nečekají
Dokončení ze strany 1
Letos, někdy ve druhé polovině roku, se vrátí
tramvaje na trať až na konečnou sídliště Ďáblice.
Zároveň ty poměrně velké zábory, které dnes kom−
plikují provoz po Střelničné ulici, budou postupně
ubývat na minimum. Ploty de facto zůstanou jen
přímo u staveniště. Až dojde k zakrytí tunelu pro
metro, ty největší zábory, kvůli kterým se dnes jezdí
jen po půlce Střelničné, začnou mizet. Odstranit se
je podaří ve druhé polovině roku a bude se jezdit
oběma směry včetně tramvají.
Kdy přesně bude Střelničná ulice průjezdná bez
komplikací?
Stavební sezóna vrcholí v letních měsících, takže
předpokládám, že v srpnu uvidí obyvatelé Prahy 8
výraznou změnu k lepšímu... Jinak celé ukončení
prací a úplné zprovoznění Střelničné ulice je
plánováno na první pololetí roku 2008.
V minulých měsících se mluvilo také o opravě
Libeňského mostu...
Rekonstrukce Libeňského mostu v letošním roce
stoprocentně neproběhne. První na řadě je z celo−
pražského pohledu Štefánikův most...

(Placená inzerce)

V loňském roce v Praze 8 proběhlo hned několik
velkých oprav tramvajových tratí. Letos nás
podobné komplikace nečekají?
Myslím, že mohu čtenáře Osmičky potěšit.
Z hlediska rekonstrukcí tramvajových tratí by nás
letos nemělo čekat nic zásadního. Loňský rok byl
z tohoto pohledu velice intenzivní. Ale právě díky
tomu se podařilo získat náskok, takže letošní rok
bude pro lidi z Prahy 8 podstatně klidnější. Hodně

Letošní rok bude ve znamení snižování počtu záborů ve Střelničné ulici. „Až dojde k zakrytí tunelu
pro metro, ty největší zábory, kvůli kterým se dnes jezdí jen po půlce Střelničné, začnou mizet,“
řekl Osmičce radní pro dopravu Radovan Šteiner.

tramvajových tratí se letos bude rekonstruovat na
Žižkově, v oblasti Jarova a dojde i na křižovatku
Ohrada. Mírné komplikace to pro obyvatele Prahy 8
mohou být, pokud jezdí tramvajemi přes Krejcárek
dál nahoru na Prahu 3. Ale na Praze 8 jako takové
nás letos nečeká nic nepříjemného.

Nové bydlení v srdci Karlína

V minulém čísle Osmičky jsme naše čtenáře infor−
movali o plánovaných změnách na Palmovce.
Jaký je postoj Magistrátu k těmto návrhům?
Úpravy na Palmovce samozřejmě podporuji já
i Magistrát. Je na radnici Prahy 8, aby si stanovila
představu úpravy dopravního režimu a my jsme
připraveni to udělat. To není nijak zásadní rekon−
strukce, náklady se pohybují v řádu statisíců korun

Rezidence Kollárova 14 je dokončena. Dobrou zprávu pro nájemníky tohoto domu i pro soused−
ní obyvatele Karlínského náměstí prozradili investoři z Real Estate Karlín Group
v průběhu února. Původní činžovní pavlačový dům z poloviny 19. století, ideálně umístěný
uprostřed zeleně v bezprostřední blízkosti Karlínského náměstí, dostal novou podobu.
Rekonstrukce domu Kollárova 14 v dobovém stylu s moderní dostavbou ve vnitrobloku začaly
v polovině prosince 2004. Vzniklo tady 20 bytů o ploše od 34 do cca 160 m2, dvě nebytové jednotky
v přízemí, parkovací místa a sklepní prostory. Objekt byl zkolaudován a první uživatelé se do rezidence
Kollárova 14 stěhují v těchto dnech. Pro investory sdružené ve skupině REKG šlo po řadě úspěšných
investic do výstavby a rekonstrukce kancelářských budov o vůbec první počin v oblasti bytové.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi
a nábytek na míru

KOMANDOR

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny

Dále nabízíme kompletní vybavení nábytkem Vašeho
bytu, domu, kanceláře, restauračního, hotelového
i prodejního prostoru(kuchyně, jídelny, sedací soupravy,
bytový nábytek, kanc.nábytek, zakázková výroba)
Zaměření a konzultace nezávazné
a ZDARMA. Doprava ZDARMA.
VZORKOVNA:
Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice

Tel/fax: 283

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

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz

Architektonické řešení Kollárovy 14
navrhl ateliér Šafer Hájek architekti s. r. o..
„Podařilo se jim vytvořit zajímavý vnitřní
společný prostor, doplněný visutými
terasami. Světlé a důmyslně řešené byty
v maximální míře poskytují soukromí
svým obyvatelům,“ řekl při kolaudaci bytů
obchodní ředitel REKG Milorad Miškovič
a pokračoval: „Všechny bytové jednotky
ve vnitrobloku mají vlastní terasu nebo
balkon orientovaný jižním směrem. 16
bytů z celkového počtu 20 bylo prodáno už
dlouho před dokončením a poslední tři
byty jsou v současnosti rezervovány.“
Průměrná prodejní cena za m2 obytné
plochy v Kollárově 14 je 51.000 Kč +
DPH, za nebytové plochy je to 42.000 Kč
+ DPH.
Titulek článku není nadsazený. Bydlení
v Kollárově 14 využívá zvláštní atmosféry
prostoru Karlínského náměstí s Kostelem
Cyrila a Metoděje i parku lemovaného
nejrozsáhlejší platanovou alejí v Praze. Na
Rezidenci Kollárova 14 bude v budoucnu navazovat plocha s parkovou úpravou, která bude oddělovat
nový bytový projekt od administrativních budov Corso IIA a Corso IIB architekta Richardo Bofilla.
Výstavbu budovy Corso IIA plánuje REKG v polovině tohoto roku. „Corso IIA, Corso IIB a budoucí
Corso IIC uzavřou výstavbu a urbanistický rozvoj bloku mezi Karlínským náměstím, Thámovou,
Křižíkovou a Pernerovou ulicí,“ uzavřel zástupce investora Milorad Miškovič.
−roa−

V letošním roce bude dokončena popovodňová
obnova Karlína. Obnovy se v letošním roce dočká
zbylá část Křižíkovy ulice, od Karlínského
náměstí až po Florenc. Její podoba bude po
opravě stejná, jako u první části (od Karlínského
náměstí k Hybešově ulici).

a peníze na to máme. Jednal jsem o tomto plánu
i s Technickou správou komunikací, protože jde
o její silnici a TSK je také připravena změny na
Palmovce provést. Když jsme u Palmovky, tak
mám pro čtenáře Osmičky jednu úplně čerstvou
zprávu. Spolu s Dopravním podnikem plánujeme
odhlučnění tramvajové trati v ulici Na Žertvách.
Co přesně to bude znamenat?
U Palmovky proběhne, i v souvislosti s další vý−
stavbou bytových komplexů na místě dnešního
autobusového nádraží, stejné odhlučnění, jaké je
třeba v Karlíně na Sokolovské ulici a pokračuje od
Balabenky dál do Vysočan. Tramvaje totiž jezdí po
neodhlučněné části právě jen okolo Palmovky a to
bychom chtěli spolu s Dopravním podnikem
zlepšit. Tento úsek se částečně opravil v loňském
roce, takže půjde jen o samotné odhlučnění. Trať je
to moderní z roku 1990, takže velkou opravu
nepotřebuje. Samotná oprava ale začne pravdě−
podobně až v příštím roce, letos bude probíhat pro−
jektování a příprava prací.
−roa−
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Bývalé sídlo statistiků
v Karlíně bude zbouráno
Budoucnosti rozsáhlého areálu Českého statistického úřadu v Sokolovské ulici
v Karlíně jsme se na stránkách Osmičky v minulosti věnovali již několikrát. Dnes
Vám jako první přinášíme konkrétní plán nového majitele budov a pozemků. Tím
se, ve třetím tendru na koupi celého areálu, stala společnost Proxima Immorent. Na
dotazy Osmičce odpověděl ředitel společnosti Tomáš Velemínský.

Jaké máte s využitím areálu u Sokolovské ulice plány?
Objekty v areálu jsou ve špatném technickém stavu a jejich zachování není účelné. Na jejich místě vyroste moderní administrativní komplex. Současné budovy
mu budou muset ustoupit a budou zbourány. Rozhodně není pravdou spekulace, která se objevila, že chceme pozemky dál se ziskem prodat. Areál jsme kupo−
vali za účelem vlastního developmentu. Naše společnost v této oblasti dlouhodobě podniká a realizovala už řadu developerských projektů − příkladem je admi−
nistrativní budova Avenir Business Park v Praze 5 v blízkosti metra Nové Butovice.
Jak bude po dokončení výstavby okolí stanice metra Invalidovna vypadat?
V souladu s aktuálním územním plánem je pozemek určen pro administrativní
komplex. Naše představa je postavit tady několik budov. Velký důraz bude
kladen na vnější úpravy s cílem vytvořit příjemné okolí objektů. Zeleň a parkové
úpravy budou hrát v rámci projektu významnou roli, podobně jako třeba v pří−
padě našeho developerského projektu Avenir Business Park. Obrázky pro
čtenáře Osmičky zatím k dispozici nemáme, protože architekti teprve své před−
stavy „dávají na papír“...
Kdy by měla být výstavba v Sokolovské ulici dokončena?
Výstavba bude probíhat etapovitě, předpokládané dokončení první etapy je
v roce 2008.

(Placená inzerce)

Je dnes společnost Proxima Immorent vlastníkem všech objektů?
Ano, objekt byl zaplacen a proběhl i zápis do katastru nemovitostí. Společnost Immorent areál ČSÚ v Karlíně vlastní prostřednictvím své projektové firmy
Proxima Immorent. Realizace developmentu prostřednictvím projektové společnosti je v podobných případech obvyklou praxí.

(Placená inzerce)

Prodej areálu ČSÚ v Karlíně se táhl dlouhé roky. Proč jste komplex koupili až ve třetím
tendru?
My jsme se předchozích dvou tendrů vůbec nezúčastnili. V té době bylo tohle území
dotčeno úpravou územního plánu v souvislosti se zabezpečením proti povodním. Využili
jsme toho, že vítěz ani druhý v pořadí z předchozího tendru se na smlouvě o prodeji nedo−
hodli. Zúčastnili jsme se třetího pokusu areál statistiků prodat a vyšlo to...

Jaké budou celkové náklady na vybudování moderního komplexu a jaká bude,
v součtu s pořizovací cenou 371 milionů korun, návratnost Vaší investice?
Jak už jsem řekl, v tuto chvíli je celý projekt teprve ve stadiu architektonických
studií. V této fázi tedy nelze hovořit o přesných nákladech ani o návratnosti. Už
v tuto chvíli je ale jasné, že projekt bude mít i jiné než čistě ekonomické přínosy
− přispěje k pozvednutí této části Karlína.
Děkuji za rozhovor.
−roa−

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

vyhlašuje
„Výzvu více zájemcům k podání nabídky uzavření nájemní smlouvy o nájmu budov
a pozemků“ − obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 − a to:
a) budovy čp. 40 (bývalý Löwitův mlýn) na k. ú Libeň a na adrese U Českých loděnic 6, 180 00
Praha 8, o výměře 1 005,8 m2 a schodiště (jde o celý objekt (1. NP − 245,6 m2, 2. NP − 368,2 m2, 3.
NP − 392 m2), včetně vnějších obvodových zdí, střechy a dalších součástí a příslušenství) a přís−
Bývalý Löwitův mlýn.
lušných pozemků parc. č. 8 o výměře 871 m2, parc.
č. 5/2 o výměře 896 m2, parc. č. 3969/3 Bývalý Zámecký
pivovar.
o výměře 26 m2 a parc. č. 3970/3 o výměře 141 m2, vše na k. ú. Libeň v Praze 8,
b) budovy čp. 2158 (bývalý Zámecký pivovar), na k. ú Libeň a na adrese U Českých
loděnic 4, 180 00 Praha 8, o výměře 1 574,7 m2 a schodiště (jde o celý objekt (1. NP − 724,8
m2, 2. NP − 382 m2, 3. NP − 467,9 m2), včetně vnějších obvodových zdí, střechy
a dalších součástí a příslušenství) a příslušných pozemků parc. č. 5/1 o výměře 2 985 m2,
parc. č. 4 o výměře 673 m2, vše na k. ú. Libeň v Praze 8,
Bližší informace na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska, popř. e−mailem petr.svo−
boda@p8.mepnet.cz.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Prahu 8 si vybrala televize Prima jako dějiště druhé
série reality show Vyvolení. Vila, ve které bydlí
soutěžící, vyrostla v Libni, konkrétně v areálu doků
ve Voctářově ulici.
„Byla to pro nás ideální lokalita, jde o místo, kde
nebudeme rušit okolní obyvatele, navíc tu byly
k dispozici i volné haly pro stavbu televizního studia,“
řekl Osmičce tiskový mluvčí Vyvolených Martin Horák. Televize obsadila
více než 3000 metrů čtverečních, na rozdíl od první série prý nehrozí ani problémy s majitelem
pozemku. „Z té situace, kdy jsme museli vilu „odstěhovat“ na Slovensko, jsme se poučili. Areál
v Libni patří jednomu majiteli, který je nám velmi nakloněn a spolupráce s ním je nadstandardní,“
říká Martin Horák. A jak dlouho v Libni vila Vyvolených zůstane? „To bude záviset na úspěšnos−
ti druhé série, zatím to nechceme odhadovat,“ dodává mluvčí Vyvolených Martin Horák.
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Senioři a jejich únorové setkání
15. února se již podruhé sešli senioři,
aby si poslechli přednášku MUDr. Ivy
Holmerové, Ph.D., ředitelky Geronto−
logického centra v Praze 8. Přednáška
se konala v rámci desetidílného cyklu
Setkání třetího věku, který pro starší
občany připravuje Městská část Praha
8. Smyslem vzdělávacích setkání je
především aktivizace seniorů, kteří
mají možnost přijít mezi své vrstev−
níky, poslechnout si o problematice,
která se jich přímo týká a využít
získané poznatky ve svém životě.
Posluchače, kteří dorazili opět v hoj−
ném počtu, přivítal Zbyněk Novotný,
poslanec PS PČR. Své uvítání věnoval
mimo jiné i další pozvánce určené přede−
vším seniorům „Výtvarné dílně pro
věkem pokročilé" (zájemci o dílnu se

více dočtou níže). Upozornil také na
anketu, která byla posluchačům rozdána
a která se ptá na otázku „Co bych uví−
tal(a) v kulturní nabídce Městské části
Praha 8“. Jak řekl pan poslanec „smyslem
ankety, kterou připravilo oddělení kultu−
ry, je získat velmi cenné vyjádření
občanů, to bude nezbytným podkladem
při tvorbě dalších programů pro občany.“
Druhá přednáška, kterou velmi příjem−
ným způsobem vedla MUDr. Iva
Holmerová, Ph.D., se týkala tématu
„zdravého stárnutí“. Paní doktorka čer−
pala obsah přednášky ze svých letitých
a hlubokých zkušeností své praxe.
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., vede Ge−
rontologické centrum v Praze 8 −
Kobylisích (se sídlem Šimůnkova 1600),
které je příspěvkovou organizací Prahy 8.

Gerontologické centrum poskytuje zdra−
votní a sociální služby především
občanům Prahy 8. Díky spolupráci
s Českou alzheimerovskou společností
a občanským sdružením GEMA služby
centra pokrývají i další zdravotní prob−
lematiku a podporu a rozvoj zdraví ve
vyšším věku.

Zbyněk Novotný,
PS PČR

Do základních služeb Gerontologic−
kého centra patří pobyt na lůžkové části.
Pobyt se realizuje na doporučení lékaře
a je určen pacientům, kteří vyžadují
intenzivní rehabilitaci, ošetřovatelskou
péči a léčbu v rámci specifického ge−
riatrického režimu. Druhou službou je
pobyt v denním centru (tzv. stacionáři).
Tento typ pobytu je určen pacientům
postiženým demencí a dále těm, kteří
jsou ohroženi ztrátou soběstačnosti.
Pobyt je dojednáván po vstupním po−

hovoru s klienty a jejich rodinnými přís−
lušníky. Třetí službou je tzv. stanice
domácí péče zastřešující ošetřovatelskou
péči v domově klienta. Domácí ošetřova−
telská péče se realizuje opět po
doporučení lékaře. Centrum však díky
spolupráci s uvedenými organizacemi
nabízí i programy pro seniory, kteří ne−
jsou přímými klienty gerontologického
centra. Smyslem programů je aktivizace
starších občanů. Více informací získáte
na www.gerontocentrum.cz nebo na tel.
čísle: 286 88 36 76.
Setkání třetího věku bude pokračovat
15. března v 15.00, hostem bude PhDr.
Miroslava Holá (ředitelka Obvodního
ústavu sociálně zdravotnických služeb)
a její téma zní „Sociální a zdravotnické
služby pro seniory“. Všichni jste
srdečně zváni.
−red−

Děti sídliště, pojďte si hrát

Vás zvou na krátkodobou výstavu
vítězných prací 2. ročníku výtvarné
a keramické přehlídky na téma:

„Karneval aneb
radosti není nikdy dosti“
3. − 7. dubna 2006
Libeňský zámek, 1. patro
Otevřeno: PO a ST 8.00 − 18.00 hod.,
ÚT − ČT 8.00 − 15.30 hod., PÁ 8.00 − 15.00 hod.

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Městská část Praha 8
ve spolupráci
se senátorkou RNDr. Alenou Palečkovou
a Klubem lidové tvorby

Městská část Praha 8
vyhlašuje fotosoutěž

Praha 8 ve fotografii

Vás zvou na

rozdělenou do dvou kategorií

Výtvarnou dílnu
pro věkem pokročilé

Fyzická fotografie
a Digitální fotografie

výtvarné učebny Základní školy Na Šutce. (Na Šutce
28/440, Praha 8 − Troja, bezbariérový přístup, vstup do
učebny bude označen) v úterý 28. března od 14.00
do 17.00 hodin.

Soutěž je určena široké veřejnosti a zapojit se do ní může
každý fotograf, jenž je autorem snímku zachycujícího Prahu 8.
Obě kategorie vyhodnotí odborná komise a tři nejlepší autoři
získají hodnotné ceny. Z dalších vybraných fotografií bude
uspořádána během letních měsíců výstava v prostorách Úřadu
MČ Praha 8 („bílý dům“). Digitální fotografie budou zveřejněny
na www.praha8.cz.

Techniky: výroba voňavých dekoračních polštářků, krepových
ozdob do květináčů nebo ubrousková technika (dekorace květináčů
popř. skleněných obalových nádob).
Pomůcky a materiál na místě!
Přinést jehlu, nit (i silnější), nůžky, pra−
vítko a přezůvky (návleky), vhodný
je starší oděv (zástěra). Vítaný je
i vlastní materiál: zbytek látky na
polštářek, vata na výplň, větší dře−
věný korálek, neporušený hliněný
květináč (větší) či skleněný obal (lá−
hev, zavařovací sklenice apod.).
VSTUP VOLNÝ!
Nutná rezervace osobně nebo
na telefonních číslech: 222 80 56 23
nebo 283 09 04 33.

Foto: M. Mařatka

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury
a
Salesiánské středisko mládeže

Městská část Praha 8, oddělení kultury, připravila pro všechny děti nejen
bohnického sídliště zábavné odpoledne. Ve čtvrtek 20. dubna startuje ve
14.00 před KD Krakov v Bohnicích netradiční hra Osmičkový dobrodruh.
Děti, přijďte prožít příhody dobrodruha Osmíka, který vám od 14.00 do 17.00
hodin bude vyprávět jak zachraňoval tajemný talisman. Dobrodruh Osmík vám
svůj příběh předá prostřednictvím jednotlivých disciplín, do kterých se zapojí
předškoláci i školou po−
vinní. Čeká vás zkouška
odvahy, rychlosti, chyt−
rosti, zdatnosti a vytrva−
losti. Nezapomeňte vzít
i své nejmenší sourozen−
ce a kamarády, pro které
je připravena maňásková
Pohádka z Krkonoš v po−
dání divadélka pro děti.
Až půjdete po škole a školce kolem travnaté plochy před Kulturním domem Krakov, nestyďte se
vstoupit do světa hry. Stačí si zdarma vyzvednout herní kartu u označeného stanoviště a proměnit se
na chvíli v Osmíka − dobrodruha, který vás bude bedlivě sledovat a každého statečného odmění pěknou
cenou. Dodatek pro rodiče: travnatá plocha bude před začátkem hry vyčištěna, na děti bude dohlížet
zdravotník, vhodná bude pevnější sportovní obuv. Informace můžete získat na telefonním čísle od−
dělení kultury (283 09 04 30).
−vl−

Mlha.

Pravidla soutěže:
• snímky musí souviset s Prahou 8
• soutěžící se smí přihlásit zároveň do obou kategorií, ale pouze s jednou fotografií
v každé kategorii (fotografie nesmí být totožná)
• účastníci nejsou věkově omezeni
• do soutěže budou zařazeny pouze ty fotografie, u kterých budou uvedeny tyto údaje: popisek ke snímku, jméno
a příjmení autora, adresa, telefon, popřípadě věk
• minimální rozměr fyzické fotografie je 20 x 30 cm
• digitální fotografie musí být ve formátu <.jpg>, v minimálním rozlišení 1 600 x 1 200 pixelů a o maximální velikosti 2 MB
• nevhodně, či příliš upravené fotografie budou ze soutěže vyřazeny. Běžné úpravy, jako ořez, světlost,
ostrost apod. jsou dovoleny
• uzávěrka je do 20. května 2006
• fyzické fotografie zasílejte na adresu Městská část Praha 8, oddělení kultury, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň
a digitální fotografie na e−mailovou adresu: lucie.novotna@p8.mepnet.cz
• fyzické fotografie bude možno vyzvednout po ukončení výstavy
• účastí v soutěži vyslovuje soutěžící svůj souhlas s případným zveřejněním fotografie.
Další informace na www.praha8.cz a na tel.: 283 09 04 30.
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Komunitní péče
V dnešní části seriálu o zdravotní a sociální péči poskytované v Praze 8
se vracíme k Obvodnímu ústavu sociálních služeb, konkrétně vám před−
stavíme Dům s pečovatelskou službou Burešova a Dům sociálních
služeb na Dlážděnce.
Obě zařízení poskytují velmi kvalitní péči seniorům Prahy 8. V Domě
s pečovatelskou službou Burešova mě zaujaly krásné a rozsáhlé prosto−
ry klubovny. Kvalitním vybavením a příjemným členěním poskytuje možnosti pro různé
aktivity − od běžného posezení s přáteli po různé přednášky a koncerty. Všechny pros−
tory v domě působí naprosto civilním dojmem, klientům se tak nabízí sociální pomoc
v prostředí, které se v maximálně možné míře blíží domácímu prostředí.
Totéž můžu říci i o Domu sociálních služeb na Dlážděnce, který pečuje o klienty
vyžadující trvalou péči. Na návštěvníka však toto zařízení nepůsobí nemocničně, ale
opravdu jako domov. Jistě se to daří i kvůli vhodnému umístění nepříliš velkého objek−
tu ve vilové zástavbě, myslím ale, že nejdůležitější je lidský a zároveň profesionální
přístup pracovníků.
Na otázky odpovídají ředitelka Obvodního ústavu sociálních služeb PhDr. Miroslava
Holá, okrsková sestra Domu s pečovatelskou službou Burešova Olga Zvolánková
a vedoucí sestra Domu sociálních služeb Jana Matoušková.
Dále přinášíme informace o činnosti komunitního centra U Jákobova žebříku, které
zřizuje farní sbor Československé církve evangelické. Na otázky odpovídá farář
Mgr. Miroslav Erdinger.
Mgr. Eva Prošková

DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
BUREŠOVA
Jak došlo ke vzniku domu s pečovatel−
skou službou v atypickém prostředí
velkého panelového domu? − M. Holá
Po restituci objektu Peckova, který měl
sloužit seniorům Prahy 8 jako dům
s pečovatelskou službou, vznikla neutě−
šená situace, neboť jediným zařízením
tohoto typu se stal DPS Bulovka.
Množství žádostí a nedostatek uvolňo−
vaných bytů představovaly neřešitelný
problém, který radnice vyřešila v roce
1993 rozhodnutím rady vybudovat pečo−
vatelský dům na sídlišti Ďáblice v sedm−
náctipodlažním domě v ulici Burešova.
Objekt vyhovoval složením bytů − gar−
sonierami a dvougarsonierami s úplným
příslušenstvím i vhodnou lokalitou
v oblasti stárnoucího sídliště.
Je třeba říci, že dům byl na počátku
zcela obydlen původními nájemníky,
z nichž mnozí byli vyššího věku a se
sníženou soběstačností, a proto pomoc
pečovatelské služby přivítali. V případě
jejich zájmu byl jimi užívaný byt převe−
den do režimu DPS. Podle usnesení rady
byly nadále všechny bytové jednotky
uvolňované přirozenou cestou předávány
čekatelům na umístění do DPS. V roce
1997 bylo v režimu pečovatelské služby
už 133 bytových jednotek a funkční
sociální zázemí, zahrnující stanici pečo−
vatelské služby, ordinaci lékaře, jídelnu,
klubovnu a středisko osobní hygieny.
Mají senioři zájem bydlet v panelovém
věžáku? − M. Holá
Tak tím jsme si nebyli zprvu tak jisti,
ale po letech zkušeností musím říci, že
překvapivě mnoho žádostí našich seniorů
směřuje právě do tohoto objektu. Jeho
předností je nejen klidná poloha v zeleni,
ale také výhodné umístění nedaleko
nákupního centra Ládví, v blízkosti pošty
a nyní i stanice metra. Velkým lákadlem

jsou i balkony, které jsou součástí někte−
rých bytů. Faktem je, že o ubytování
v DPS Burešova nejčastěji žádají oby−
vatelé sídlišť, kterým bydlení v pa−
nelovém domě a ve vyšším patře nepů−
sobí žádné obtíže.
K dnešnímu dni má DPS Burešova
v režimu pečovatelské služby 179 bytů,
v nichž bydlí 182 obyvatelů. Získáním
objektu pro účely DPS nastal zásadní
a příznivý obrat v rychlosti uspokojování
žádostí.
Jaká jsou úskalí tak velkého zařízení?
− M. Holá

Řešíme průběžně řadu problémů, ně−
které vznikají např. nerovnoměrným roz−
místěním bytů v pečovatelském režimu,
protože původní představa sestěhování
žadatelů do nižších pater se stala zejména
vzhledem k soužití s původními nájem−
níky nereálnou. Potřeba soustředit naše
klienty do společných pater nás vedla
v posledních dvou letech se souhlasem
rady městské části k obsazování pouze
prvních devíti pater. Neznamená to sa−
mozřejmě, že bychom přestali poskytovat
pečovatelskou službu obyvatelům, kteří
se již dříve nastěhovali do vyšších pater.
Nadále však uvolněné byty od 10. patra
výše nejsou určeny k bydlení obyvatelů
DPS.
Právě proto, že se zde nachází větší
počet bytů našich klientů, přistoupili jsme
ke zřízení vlastní vrátní služby, která je
k dispozici nejen v noci, ale o víkendech
a svátcích i během dne. Cílem tohoto
kroku je zejména zajištění lékařské
pomoci v případě zhoršení zdravotního
stavu, pomoc při vyskytnutí jakéhokoli
jiného problému, ale i prevence vzniku
různých negativních situací.

Radní Prošková a vedoucí sestra
Matoušková s klienty DSS.

Co nového se od doby vzniku DPS
v domě změnilo? − M. Holá
Za dobu trvání DPS v tomto objektu
došlo k řadě technických úprav. Bylo
provedeno například zateplení domu,
opravy balkonů, zabudování regulačních
kontaktů ÚT, proběhla rekonstrukce
výtahů, pro vozíčkáře a hůře pohyblivé
občany byla vytvořena nájezdová plošina
a výtah ke schodům. Dále bylo insta−
lováno nouzové osvětlení, dům byl
vybaven požárními hlásiči na chodbách,
zajištěno uzavření hlavního vchodu elek−
trickým systémem a do bytů byly zabu−
dovány domácí telefony ke vchodovým
dveřím. Městská část svěřila správu toho−
to domu Provozu a správě nemovitostí
domů a bytů JUDr. Hany Slabé.

V DPS Burešova mohou
mít obyvatelé i svá domácí zvířata.

Co nabízíte svým klientům? − O. Zvo−
lánková
Kromě zajištěné pomoci se snažíme
vytvořit pro obyvatele DPS a klienty
pečovatelské služby podmínky a mož−
nosti pro aktivní a plnohodnotný život.
V domě se nachází rozsáhlé sociální
zázemí s vlastní ordinací, střediskem
osobní hygieny pro pomoc při hygienické
péči včetně pedikúry i rehabilitační míst−
nost pro maséra. Potřebuje−li někdo
z obyvatelů pomoc domácí ošetřovatel−
ské péče, docházejí naše sestry a rehabi−
litační pracovnice přímo do jednotlivých
bytů. Centrem společenského života oby−
vatel domu jsou společenské místnosti −
klubovna a jídelna. V klubovně se od
pondělí do pátku schází klub seniorů
k posezení u kávy či čaje, senioři mohou
rozvíjet své zájmové aktivity − k dispozi−
ci je například šachový kroužek, probíhá
zde rehabilitační cvičení, organizujeme
přednášky, promítání diapozitivů nebo
vánoční koncerty. V současné době
připravujeme trénink paměti a další zají−
mavé programy. Obyvatelé se mohou
účastnit jednodenních tématických zájez−
dů i týdenních rekreačních pobytů.
Je samozřejmé, že mohou také očeká−
vat naši pomoc a podporu, jestliže se ocit−
nou v závažné situaci či problému, které
se s nimi snažíme řešit s kvalifikovanou
pomocí sociální pracovnice. Naše pomoc
směřuje pochopitelně nejdříve k osamě−
lým klientům, kteří nemají vlastní rodinu.
Představte nám zaměstnance DPS
Burešova
Práci řídí, kontroluje a za její dobrou
úroveň odpovídá okrsková sestra Olga
Zvolánková, sociální práci zajišťuje
Jaroslava Nováková. Pečovatelský tým
tvoří Ivana Baxová, Marcela Březovská,
Helena Havlíčková, Alena Janáčková,
Eva Jelínková, Helena Štochlová, Lucie
Jiroutová, pečovatelka−pedikérka Božena
Rýdlová, masér Zdeněk Grešák, vrátní
Pavla Šulcová, Milada Pajmová,
Stanislav Trousil a autoposádka ve
složení řidič Petr Čermák, pečovatelka
Andrea Hanzelínová.

Obyvatelky DPS
Burešova v klubovně.

KONTAKT:
Kontakt na okrskovou sestru DPS
Burešova 1151/12 na tel.: 286 58 29 63
úřední hodiny: pondělí a středa: 13.00 −
16.30 hodin, kancelář v přízemí DPS.

DŮM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
NA DLÁŽDĚNCE
DSS má dnes již více než třicetiletou
tradici. Můžete přiblížit jeho historii?
− M. Holá
Zařízení vzniklo v roce 1974 jako
bydlení na přechodnou dobu pro občany
vyžadující komplexní péči a více než
dvacet let bylo v provozu pouze v pra−
covních dnech. Již tehdy se jednalo
o atypické zařízení toho druhu jediné
v republice, které poskytovalo intenzivní
pečovatelskou službu při kapacitě 15
lůžek. S rostoucím počtem starších a ne−
soběstačných občanů v Praze 8 jsme se
stále častěji setkávali s potřebou zajištění
nepřetržité péče. Proto jsme nepřetržitý
provoz zahájili v roce 1992 a současně
s tím zvýšili i počet lůžek na 21.
Kterým občanům je zařízení určeno? −
M. Holá
Obyvateli DSS se stávají klienti terén−
ní pečovatelské služby, jejichž soběs−
tačnost se zhoršila natolik, že služba
poskytovaná v jejich bytě nepostačuje.
Mohou to být i čekatelé na domov
důchodců, dále senioři potřebující pomoc
a zvýšený dohled z důvodu demence
a starší občané, o něž během roku pečují
členové rodiny, kteří si potřebují zařídit
neodkladné záležitosti nebo si prostě od
namáhavé péče odpočinout. Ubytováni
mohou být i občané v těžké životní
situaci, například bezprostředně po úmrtí
blízké osoby nebo při havarijní situaci
v bytě. V době povodní byl DSS
domovem několika evakuovaných oby−
vatel Karlína. Pobyt je poskytován na
přechodnou dobu − nejdéle 3 měsíce.
Kombinujeme tak pomoc s rodinou tam,
kde péče rodiny je; u osamělých klientů
může být pobyt v případě závažných
důvodů opakován během roku znovu.
Jaká péče je zde poskytována? − M.
Holá
Obyvatelům je poskytována komplexní
péče s cílem zajistit kvalitní život a co
největší tělesnou a duševní pohodu.
Snažíme se zachovat a podporovat
dosavadní aktivity, a to i u lidí s demen−
cemi.
Podporujeme komunikaci, pocit
užitečnosti a potěšení z činností, které
jsou v možnostech klienta. Lékařská péče
je zajišťována lékaři Gerontologického
centra Prahy 8. Součástí je i individuální
psychoterapeutická péče.
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Můžete stručně popsat DSS? − M. Holá
Dům stojí ve vilové zástavbě, v tichém
a zeleném prostředí vzrostlé zahrady. Je
dvoupatrový a má šest pokojů, z nichž
jeden je umístěn v přízemí pro hůře
pohyblivé občany. V přízemí se nachází
kuchyně, jídelna, středisko osobní hygie−
ny a místnost pro okrskovou sestru,
v prvním patře pokoje a společenské
místnosti.. Dům má samostatnou prádel−
nu a mandlovnu. Dosud nám vzhledem
k technickému charakteru objektu chybí
výtah, v současné době však zjišťujeme
možnosti pro jeho vybudování.
Strava je podávána pětkrát denně, u dia−
betiků je strava rozdělena na šest dávek
Kromě obědů, které včetně dietních jsou
dováženy z Domova důchodců v Či−
micích, je strava připravována přímo
DSS.
Velkou devizou zařízení je krásná
zahrada. Tu klienti využívají od jara do
zimy nejen pro pobyt na čerstvém
vzduchu, ale při pěkném počasí se zde
pořádají také některé programy.
Jak vypadá denní režim Na Dláž−
děnce? − okrsková sestra Jana Ma−
toušková
Denní režim zahrnuje aktivity spojené
s péčí o vlastní osobu klienta, kde podle
potřeby pomáhá pečovatelka (hygiena,
stlaní lůžka), stravování pětkrát denně,
podání léků. Pro udržení psychického
stavu klientů jsou klíčové aktivizační
programy − cvičení na židlích, mu−
zikoterapie, vyprávění, předčítání, hry,
rozvoj motorických funkcí. Pro udržení
psychické i fyzické kondice jsou
důležité i činnosti jako je zalévání
květin, sběr nádobí nebo pobyt na
zahradě.

Kdo se o svěřené klienty stará? −
J. Matoušková
Pracovní tým tvoří okrsková sestra,
která řídí práci 6 pečovatelek a odpovídá
za úroveň poskytované péče, autoposád−
ka složená z řidiče a pečovatelky a dobro−
volní pracovníci pracující za odměnu při
nočních službách. Dále se o naše klienty
stará psycholožka a sociální pracovnice.
Kromě toho v současné době probíhá
v našem zařízení praktická výuka studen−
tek SZŠ 5. května, které se tak stávají
našimi cennými spolupracovnicemi.
Co je potřeba k přijetí do vašeho
zařízení? − J. Matoušková
Klient musí být mobilní a částečně
soběstačný. K přijetí je nutné vyplnit
žádost, mít vyjádření ošetřujícího lékaře
a potvrzení o výši důchodu. U klientů,
kde nemůže tyto dokumenty vyřídit rodi−
na, je zařídí sociální pracovnice nebo
já. Žádosti jsou předkládány ředitelce
OÚSS. O přijetí se na základě těchto pod−
kladů rozhoduje v rámci správního řízení
na Úřadě Městské části Praha 8 (odbor
zdravotně−sociální péče). Kontraindikací
pro ubytování jsou přenosné choroby,
alkoholismus a jiné závislosti nebo
nepřizpůsobivé chování.

ci ve spolupráci se sociálním odborem
ÚMČ.

Čím se řídí úhrada za pobyt a péči?
− J. Matoušková
Úhrada za pobyt a stravování se řídí
příslušnými vyhláškami MPSV, které
zahrnují částku za pobyt, stravovací
jednotku a částku za nezbytné služby−
péči. Denní částka je 200 Kč včetně
stravování. V případě, že je občan osa−
mělý, nemajetný a jeho důchod ne−
odpovídá finančnímu pokrytí této péče,
kterou nutně potřebuje, řešíme situa−

Jaký význam má DSS v komplexu
sociálně zdravotních služeb zajišťo−
vaných městskou částí ? − M. Holá
Dům sociálních služeb doplňuje spek−
trum služeb jako zařízení s nepřetržitým
provozem, které poskytuje nesoběs−
tačným občanům ubytování a pomoc po
přechodnou dobu.
Pro nás je důležité hlavně proto, že
umožňuje operativně řešit případy, kdy
se soběstačnost klienta terénní péče

Žákyně SZŠ 5. května při praktickém
vyučování v DSS Na Dlážděnce.

Otevřená náruč pomoci
Rozhovor s farářem Českobratrské církve evangelické
Mgr. Miroslavem Erdingerem
Jaké typy sociálních a dalších služeb poskytujete?
Nelze v našem případě hovořit o poskytování
sociálních služeb v tom smyslu, jak je tento pojem
dosud užíván nebo jak je definován ve věcném
záměru zákona o sociálních službách. Naše činnost
touto definicí není ohraničena. Spíše lze říci, že
máme otevřenou náruč pomoci − nebo se alespoň
o to snažíme − pro „potřebné“. V životě a práci naše−
ho sboru vnímáme možnost širokého přesahu za
„klasickou“ existenci církevního společenství. Tak
lze vidět a přijímat konkrétní pomoc v rámci bratrské
lásky − například nabízíme a poskytujeme možnost
manuální práce (kterou finančně odměňujeme), jako
je např. péče o okolí domu, úklid, donáška pošty
apod., případně krátkodobé pobyty těm, kteří zůstali
aktuálně bez střechy nad hlavou a jsou ve stadiu
hledání práce a bydlení.
Po řadu let poskytujeme duchovní podporu (pas−
toraci), a to i za hranicemi působnosti našeho farního
sboru − například v Hospici Štrasburg v Bohnicích.

Kolínská, zakladatelka dětských center v České
republice.
Jsou tyto služby určené pouze pro členy Vaší
církve?
Pomoc poskytujeme samozřejmě také členům
našeho sboru − dovoz do nebo z kostela, pomoc při
nákupech, pastorační návštěvy apod, rozhodně, jak
z předchozího vyplývá, však nikoli pouze jim. Právě
naopak, programově jsme otevřeni pro širokou veřej−
nost církevní i necírkevní.

zhorší natolik, že není schopen zůstat
doma sám a přitom jeho zdravotní stav
neodůvodňuje hospitalizaci, případně
jsou zde jiné důvody, které jsem již uved−
la − například požár bytu seniora.
V takovém případě nemusíme být
odkázáni na kapacitu jiných sociálních
nebo i zdravotních zařízení.

žeb. Pracovní tým tvoří pečovatelky
Helena Hrdličková, Jaroslava Paračková,
Helena Balcarová, Elen Zahradníková,
Hana Welzelová, Andrea Vajdová, so−
ciální problematiku řeší sociální pracov−
nice Alena Šoutová, autoposádku tvoří
řidič Martin Stuchel a pečovatelka Eva
Millerová.

Představte nám zaměstnance tohoto
zařízení.
Práci v DSS řídí a kontroluje okrsková
sestra Jana Matoušková, která také
odpovídá za úroveň poskytovaných slu−

KONTAKT:
Okrsková sestru, tel.: 284 68 52
64, v kanceláři DSS Na Dlážděnce
1213/9.

otevřený veřejnosti a bude nabízet mnoho nových
možností.
Z řečeného je patrné, že jsme organizací zcela
finančně závislou na pomoci, darech a na případných
možnostech, které se otevírají v rámci nových
dotačních programů. Jistě se budeme snažit využít
všech možností, které se otevřou.

Jaké sociální jevy v Praze 8 považujete za nejzá−
važnější?
Ještě tak dobře problematiku Prahy 8 neznám. Jsem
zde rok a práce je mnoho. Ale jak to vidím, je to jistě
sídlištní problematika, žel již běžné sociálně−patolo−
gické jevy jako nezaměstnanost, bezdomovectví,
drogy, alkoholismus, kriminalita. A také podpora
seniorů nejen v domovech důchodců, ale především
v jejich domácím prostředí, využití volného času dětí
a mládeže, výchovné programy, sportovní vyžití atd.
Ale to, jak čtete, jsem neřekl nic nového.

Hovořili jsme o mateřském centru, jaké další čin−
nosti nabízíte dětem?
Spolupracujeme se zdejší základní školou − posky−
tujeme prostory pro pořádání divadel, výchovných
koncertů a jiných kulturně−společenských akcí.
Pořádáme koncerty a vzdělávací akce, výstavy, se−
znamování s kulturami jiných zemí. Dále spolupracu−
jeme se školou Přemysla Pittera, která se zabývá
S kterými organizacemi na území Prahy 8 spolu−
začleněním dětí do společnosti, například nabízíme
pracujete a chtěli byste spolupracovat?
ubytování nebo koncert rómských dětí školy
Chtěli bychom prohloubit spolupráci s Městskou
P. Pittera pro veřejnost a školy. Jakkoliv nyní tato
částí Praha 8. Kromě již uvedené léčebny nebo hos−
spolupráce nevykazuje žádnou aktivitu, nikdy neby−
pice spolupracujeme zejména s domovy důchodců na
la ukončena.
území Prahy, např. DD Na Hranicích, s dobrovol−
Pěstujeme mezinárodní spolupráci s mládeží
nickou organizací Servitus, s Diakonií ČCE Máte jako bývalý ředitel domova důchodců
v Ďáblicích atd. Po jistou dobu jsme spolupracovali zkušenost s práce se seniory. Co podle Vašeho (pobyty studentů a střední generace). Velmi úzce
spolupracujeme s Česko−korejskou spol. např. pořá−
s nadací Divoké Husy, s organizací Šance (péče názoru v této oblasti Praha 8 nejvíc potřebuje?
Pracoval jsem 14 let jako ředitel Domova dání společných sportovních akcí; korejská komuni−
o nejen nezletilé prostituty/ky, žijící na ulici).
odpočinku ve stáří v Krabčicích, kde bydlí 140 ta u nás nalezla místo pro svá setkávání. Dětem jsou
seniorek a seniorů. Domov si za ta léta získal také určeny různé vzdělávací a poznávací výlety po
Jaká je nyní spolupráce s městskou částí?
Podstatné je, že máme vzájemně velmi dobré poměrně dobrou pověst především díky spokojenos− okolí.
vztahy. Tedy východisko je pozitivní. Již farář Jiří ti klientů, způsobené laskavou péčí personálu. To mi
Štorek, který žel v létě r. 2002 zemřel, byl členem dává volnou ruku k několika poznámkám na téma Co máte v plánu dále?
Já osobně bych se rád více začlenil do práce měst−
několika komisí zastupitelstva a velmi aktivně se život v domově důchodců. Budu hovořit obecně,
podílel na sociální práci městské části. Jako nový domnívám se, že mnohé skutečnosti se týkají nejen ské části, především v oblasti sociální. Rád bych se
statutární farář jsem v březnu 2005 na jeho práci každého domova důchodců, ale obecně sociální péče více věnoval seniorské problematice např. spoluprací
s Gerontocentrem paní prim. MUDr. Ivy Holmerové,
navázal. Ukazuje se, že spolupráce je nejen možná, o seniory. Neberu si právo kritiky.
Nezbytné je zejména důsledně vytvářet rodinné, PhD. a podílel se na některých seniorských pro−
ale je velmi přirozená a žádoucí. Oba subjekty
mohou pomáhat tam, kde svými specifiky pomáhat domácí klima v domovech, stálé vzdělávání perso− gramech.
Pokud jde o náš kobyliský evangelický sbor, pod−
nálu, počínaje vrcholovým vedením, poskytování
účinně mohou.
Mateřské centrum Benjamin nabízí matkám a dě−
relaxačních pobytů personálu jako prevence syndro− pořili jsme vznik občanského sdružení „Komunitní
tem možnost her a vzájemných setkání.
Jaké jsou vaše finanční možnosti? Využíváte pro mu vyhoření a mnohé další aktivity ve směru lidské centrum U Jákobova žebříku“ (podle názvu kostela),
péče, lidského života a také lidského umírání. jehož zakladateli jsou někteří členové sboru, a které
Samostatnou kapitolou je práce v Psychiatrické svou činnost granty?
Jako farní sbor v současné době na granty nedosáh− Spokojený uživatel služeb (zde obyvatel domova) se bude věnovat např. práci s rodinami, vzdělávacím,
léčebně Bohnice, kde pracujeme např. se skupinami
pacientů se závislostmi nebo seniory v rámci tzv. neme. Jsme financováni z vlastní činnosti, to je ze a spokojený zaměstnanec jsou spojené nádoby. kulturním a multikulturním programům, práci
pastorační terapie. V návaznosti na pastorační práci sbírek a dobrovolných darů členů sboru. Na větší Důležitá je rovněž pravidelná podpůrná rozvojová s mládeží, mezinárodním kontaktům, sociálním
v léčebně jsme dlouhodobě poskytovali ubytování akce jsme v minulosti přijali jednak dotace městské supervize a denní kontakt vedení domova s oby− programům apod.
Nepřestaneme se samozřejmě věnovat dosavadním
a zaměstnání s duchovní podporou. Navštěvujeme části, jednak finanční podporu od různých pod− vateli. Nutná je podpora denních aktivit (často
domovy důchodců, kde konáme bohoslužby, rozho− půrných organizací našich i zahraničních (např. nazýváno mylně ergoterapie, neboť terapie je léčba, programům, jak o nich hovořím na začátku.
vory, pastorační rozhovory, podílíme se i na spo− zmiňovaná Nadace Divoké husy). Tato podpora se ale stáří ovšem není nemoc, to je zažitý, stáří deho−
lečenských programech, např. tzv. kavárničky apod. však časem umenšovala až na současnou nulu. nestující mýtus) a zajištění co nejširšího spektra Kde Vás lidé najdou
Kontakty na nás: Mgr. Miroslav Erdinger, farář •
V našem sborovém domě (kostel U Jákobova Protože máme před sebou pokračování rozsáhlé duchovních i tělesných aktivit.
Podmínkou k tomu je důsledné vytváření standardů Kostel U Jákobova žebříku • U Školské zahrady 1
žebříku) se schází občanské sdružení LOGOS, což je rekonstrukce a dostavby sborového domu (rád bych
dovedl do konce projekt, připravený farářem kvality péče a jejich následná implementace do ži− • 182 00 Praha 8 − Kobylisy • tel: 284 68 01 45; 284
křesťanské ekumenické sdružení homosexuálů.
Otevřeli jsme Mateřské centrum Benjamin, kde Štorkem a spolupracovníky, který ještě ve větší šíři vota domovů. Podstatné pro domácí klima je také 68 97 71; 284 68 93 38 • Činnost vznikajícího komu−
matkám a dětem (také otcům, babičkám a dalším) otevře sborový dům resp. kostel U Jákobova žebříku nebudovat velké domovy a pokud jsou již vybu− nitního centra U Jákobova žebříku má na starosti
nabízíme možnost her, vzájemného sdílení, roz− duchovním i sociálním účelům), vyvíjíme aktivity ve dovány, provést jejich rozdělení. Základem je počítat Erdingerová Eliška (předsedkyně sdružení) • U Škol−
hovorů nad zajímavými tématy − našim hostem směru zajištění finančních prostředků na realizaci s obyvatelem domova jako s člověkem, jako se sobě ské zahrady 1 • 182 00 Praha 8 − Kobylisy • tel.: 284
68 97 71.
aktuálně bude 15. března v 19.30 hod. paní Rut našich plánů. Po ukončení prací bude dům ještě více rovným.
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Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2006/2007 do 24 mateřských škol Městské části Praha 8

2. Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3
adresa: Za Invalidovnou 3/ čp. 579, 186 00
Praha 86 − Karlín
telefon: 284 812 468 • fax: 284 812 469 • e−mail:
msinvalidovna@quick.cz • http:// www.msinvali−
dovna.cz • dny otevřených dveří: ve dnech zápisu
5. a 12. dubna
3. Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a
adresa: U Sluncové 10a/ čp. 135, 186 00 Praha 86
− Karlín • telefon: 266 311 864 • fax: 266 310 079
• e−mail: msusluncove@seznam.cz • http://
www.sweb.cz/ms.usluncove • dny otevřených
dveří: každou středu v březnu od 15:00 do 16:00
hodin
4. Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182
adresa: Sokolovská 182/ čp. 513, 180 00 Praha 8 −
Libeň • telefon: 284 822 596 • fax: 284 829 534 •
e−mail: sprachtova@quick.cz • http://www.msso−
kolovska.cz • dny otevřených dveří: každé úterý
v březnu od 8:00 do 9:30 a od 14:30 do 17:00
hodin
5. Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
adresa: Kotlaska 3/ čp. 30, 180 00 Praha 8 − Libeň
telefon/fax: 284 823 823 • e−mail: ms.kotlas−
ka@seznam.cz • dny otevřených dveří: ve dnech
zápisu 5. a 12. dubna od 9:00 do 17:00 hodin
6. Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2
adresa: Na Korábě 2/ čp. 350, 180 00 Praha 8 −
Libeň • telefon/fax: 283 842 809 • e−mail: msko−
rab@cmail.cz • http:// www.msnakorabe.cz • dny
otevřených dveří: 8., 15., 22. a 29. března od
15:00 do 17:00 hodin
odloučené pracoviště mateřské školy: Lindnerova

8. Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
adresa: Šiškova 2/ čp. 1223, 182 00 Praha 82 −
Kobylisy • telefon: 284 684 875 • e−mail:
mssiskova@quick.cz • den otevřených dveří: 8.
března od 9:30 do 11:30 a od 14:30 do 17:00 hodin
9. Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1
adresa: Bojasova 1/ čp. 1242, 182 00 Praha 82 −
Kobylisy • telefon: 286 884 253 • telefon/fax:
286 587 478 • e−mail: ms.bojasova@worldon−
line.cz • http:// mujweb.cz/www/msbojasova/ •
dny otevřených dveří: od 20. do 24. března od
15:00 do 17:00 hodin
10. Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13
adresa: Šimůnkova 13/ čp. 1599, 182 00 Praha 82
− Kobylisy • telefon/fax: 286 585 264 • e−mail:
ms.s@email.cz • http:// ms−simunkova.kbx.cz •
seznámení s mateřskou školou a informace: každé
úterý do konce května od 10:00 do 11:00 hodin
v Mateřském centru, Šimůnkova 13
11. Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1
adresa: Štěpničná 1/ čp. 1964, 182 00 Praha 82 −
Libeň • telefon: 286 589 518 • fax: 286 587 759
e−mail: ms.stepnicna@seznam.cz • http:// www.ma−
terska−skola.cz • podání žádostí v 1. třídě mateřské
školy • den otevřených dveří: 3. dubna od 9:30 do
11:30 a od 15:00 do17:00 hodin
12. Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2
adresa: Chabařovická 2/ čp. 1349, 182 00 Praha
82 − Kobylisy • telefon/fax: 286 882 816 • e−mail:
ms_chabarovicka@volny.cz • dny otevřených
dveří: 15. a 22. března od 8:00 do 11:00 a od 14:30
do 17:00 hodin
13. Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4
adresa: Na Přesypu 4/ čp. 441, 182 00 Praha 82 −
Troja • telefon/fax: 284 684 517 • e−mail:
ms.napresypu@volny.cz • den otevřených dveří:
15. března od 15:00 do 17:00 hodin
14. Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20
adresa: Klíčanská 20/ čp. 1677, 182 00 Praha 82 −
Kobylisy • telefon: 284 684 671 • telefon/fax:
284 693 656 • e−mail: ms.klicanska@quick.cz •
podání žádostí v přízemí mateřské školy • dny
otevřených dveří: od 6. do 10. března od 8:00 do
10:00 a od 15:00 do 17:00 hodin
15. Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2
adresa: Lešenská 2/ čp. 548, 181 00 Praha 81 −
Troja • telefon: 233 113 341 − 5, fax: 233 113 347
e−mail: helena.ondrackova@worldonline.cz • dny
otevřených dveří: 15., 22. a 29. března od 15:30
do 16:30 hodin
16. Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32
adresa: Poznaňská 32/ čp. 462, 181 00 Praha 81 −
Bohnice • telefon: 233 550 293 • e−mail: mspoz−
nanska@quick.cz • den otevřených dveří: 23.
března od 9:00 do 16:00 hodin
17. Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8
adresa: Řešovská 8/ čp. 490, 181 00 Praha 81 −
Bohnice • telefon: 233 553 909 • fax: 283 852 770
e−mail: msresovska@volny.cz • http://msresovs−

18. Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6
adresa: Libčická 6/ čp. 398, 181 00 Praha 81 −
Čimice • telefon/fax: 233 559 258 • e−mail: mslib−
cicka@quick.cz • http:// www.carka.cz/mslibcic−
ka • dny otevřených dveří: 22. a 23. března od
9:00 do 11:00 a od 15:00 do 16:00 hodin
návštěvní den klubu „Mateřinka“ pro děti od 2 let
je každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin
19. Základní škola a mateřská škola, Praha 8,
Lyčkovo náměstí 6
adresa mateřské školy: Lyčkovo náměstí 6/ čp.
460, 186 00 Praha 86 − Karlín • telefon ZŠ: 221
779 671 • fax ZŠ: 221 779 672 • e−mail ZŠ:
skola@zs−ln.cz • reditel@zs−ln.cz • http://
www.zs−ln.cz • telefon/fax MŠ: 221 779 674 •
e−mail MŠ: jirina.hruskova@zs−ln.cz • den
otevřených dveří: 22. března od 15:00 do 17:00
hodin

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

20. Základní škola a mateřská škola, Praha 8,
U Školské zahrady 4
adresa mateřské školy: U Školské zahrady 8/ čp.
486, 182 00 Praha 82 − Kobylisy • telefon/fax ZŠ:
284 680 367 • e−mail ZŠ: zsuskolske@centrum.cz
• http:// www.volny.cz/zsuskolske • telefon MŠ:
284 680 871 • e−mail MŠ: msuskolske@volny.cz
• dny otevřených dveří: ve dnech zápisu 5. a 12.
dubna

(Placená inzerce)

7. Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
adresa: Na Pěšinách 13/ čp. 1720, 182 00 Praha 82
− Kobylisy • telefon/fax: 284 683 294 • e−mail:
msnapesinach@volny.cz • dny otevřených dve−
ří: ve dnech zápisu 5. a 12. dubna

ka.host−it.cz • dny otevřených dveří: 28. a 29.
března od 15:00 do 17:00 hodin

21. Základní škola a mateřská škola Na Slo−
vance, Praha 8, Bedřichovská 1
adresa mateřské školy: Drahorádova 2/ čp. 530,
182 00 Praha 82 − Střížkov • telefon/fax ZŠ: 286
589 718 • e−mail ZŠ: slovanka@zsnaslovance.cz •
http:// www.zsnaslovance.cz • telefon/fax MŠ:
286 587 026 • dny otevřených dveří: 22. a 29.
března od 15:00 do 17:00 hodin

22. Základní škola a mateřská škola Ústavní,
Praha 8, Hlivická 1
adresa mateřské školy: Ústavní 16/ čp. 414, 181
00 Praha 81 − Bohnice • telefon/fax ZŠ: 233 550
282 • e−mail ZŠ: skola@zs−ustavni.cz • http://
www.zs−ustavni.cz • telefon/fax MŠ: 233 550 524
• e−mail MŠ: msustavni@seznam.cz • dny
otevřených dveří: 15. a 29. března od 15:00 do
17:00 hodin
23. Základní škola a mateřská škola, Praha 8,
Dolákova 1
adresa mateřské školy: Dolákova 3/ čp. 598, 181
00 Praha 81 − Bohnice • telefon/fax ZŠ: 233 554
720 • e−mail ZŠ: info@dolakova.cz •
http://
www.dolakova.cz • telefon/fax MŠ: 233 552 578
e−mail MŠ: msdolakova@volny.cz • podání
žádostí v 1. třídě mateřské školy • dny otevřených
dveří: ve dnech zápisu 5. a 12. dubna
24. Základní škola a mateřská škola Mazurská,
Praha 8, Svídnická 1a
adresa mateřské školy: Krynická 2/ čp. 490, 181
00 Praha 81 − Troja • telefon/fax ZŠ: 233 554
280 • e−mail ZŠ: mazurska@centrum.cz • http://
www.mazurska.cz • telefon MŠ: 233 556 692 • e−
mail: ms.krynicka@post.cz • den otevřených
dveří: 29. března po celou dobu provozu
Odbor školství, ÚMČ Praha 8

STÁTNÍ ÚŘAD
se sídlem v Praze
přijme do pracovního poměru
na objekty v Praze 8 a 7,
muže/ženy na pozice

UKLÍZEČKA, ELEKTRIKÁŘ
A DOMOVNÍK.
(Placená inzerce)

1. Mateřská škola a Speciální mateřská škola pro
děti zdravotně oslabené, Praha 8, Korycanská 14
adresa: Korycanská 14/ čp. 395, 181 00 Praha 81
− Čimice • telefon/fax: 233 553 134 • e−mail:
j.kotrbova@volny.cz • http://www.sweb.cz/msko−
rycanska • dny otevřených dveří: 3. a 4. dubna od
9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 hodin
odloučené pracoviště mateřské školy: Speciální
mateřská škola pro děti zdravotně oslabené •
adresa: Korycanská 12/ čp. 394, 181 00 Praha 81
− Čimice • telefon/fax: 233 553 134 • podání
žádostí v Mateřské škole Korycanská 14 • dny
otevřených dveří: 3. a 4. dubna od 9:00 do 11:00
a od 15:00 do 17:00 hodin

1 • adresa: Lindnerova 1/ čp. 575, 180 00 Praha 8
− Libeň • telefon/fax: 284 842 026 • podání žádostí
v Mateřské škole Na Korábě 2 • dny otevřených
dveří: 8., 15., 22. a 29. března od 15:00 do 17:00
hodin

POŽADUJEME:
- minimálně vyučení
- dobrý zdravotní stav
- čistý rejstřík trestů
- občanství ČR
- ochotu podrobit se výběrovému řízení.
NABÍZÍME:
- zázemí státní organizace
- sociální jistoty
- mzda dle předpisů platných pro státní správu
Své životopisy s uvedenou praxí
zasílejte na adresu:
PERSONÁLNÍ ODBOR
P. O. BOX 1 • 150 07 PRAHA 57

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se
zřizovatelem, Městskou částí Praha 8, v souladu
s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, místo, termín a dobu pro
podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok.
Vyzvednutí žádostí k předškolnímu vzdělávání
se uskuteční dva dny v měsíci dubnu, a to ve stře−
du 5. a 12. dubna 2006 v ředitelnách mateřských
škol (pokud není uvedeno jinak) od 13:00 do
17:00 hodin. Vyplněné žádosti zákonní zástupci
odevzdávají také ve středu, poslední středa pro
odevzdání je 26. dubna.
Zákonní zástupci s dětmi mohou navštívit
mateřskou školu ve dnech otevřených dveří.
Informace o mateřských školách Městské části
Praha 8 najdete na www.praha8.cz.
Zákonní zástupci při podání žádostí předloží
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijí−
mají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
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Klavíristé budou soutěžit ve čtyřruční hře
Základní umělecká škola Taussigova srdečně zve všechny příznivce klavírní hry
na V. ročník celostátní klavírní soutěže ve čtyřruční hře Per quattro mani.
Soutěž je určena amatérským klavíristům do 23 let, kteří budou soutěžit
v pěti věkových kategoriích.
Zajímavá bude konfrontace
různých interpretačních přístupů,
protože pro každou kategorii byla
zvolena povinná skladba. Soutěž
i koncert vítězů proběhnou v našem novém koncertním
sále. Program: 31. března 2006 od 13.00 do 16.15 hod.
soutěžící I. kategorie, od 17.00 do 19.15 hod. soutěžící
III. kategorie. 1. dubna 2006 od 9.00 do 11.50 hod.
soutěžící II. kategorie, od 13.30 do 16.45 hod. soutěžící
IV. a V. kategorie. Koncert vítězů se koná v neděli 2.
dubna 2006 od 11.00 hodin.
−zust−

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

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

„Konkurenti“ v Divadle Pod Palmovkou

Veškeré informace:

www.kdladvi.cz

(Placená inzerce)

Možnost cateringových služeb po dohodě
s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

Divadlo Pod Palmovkou připravuje pro
diváky novou hru. Půjde o inscenaci
současného amerického dramatika a scé−
náristy Davida Mameta, Konkurenti.
Nejznámější jsou jeho scénáře k filmům
Pošťák vždycky zvoní dvakrát nebo
Nesmiřitelní. Divadelní hra Konkurenti je
považována za jeho nejúspěšnější a po
právu za ni obdržel Pulitzerovu cenu.
David Mamet umístil děj hry do prostředí
pochybné realitní kanceláře v Chicagu.
Základní dramatickou situaci vytváří soutěž
o nejlepšího prodejce, kterou vyhlásí vedení
V hlavní roli se v nové hře Konkurenti v Divadle Pod společnosti. Nejlepší agent získá Cadillac,
Palmovkou představí hostující Jan Vlasák. Na fotce při
druhý sadu řeznických nožů a poslední dva
čtené zkoušce spolu s Ondřejem Kavanem.
přijdou o místo. Tato soutěž metaforicky
zobrazuje podnikatelské prostředí, kde jeden může uspět jen na úkor druhého. Pochybný je navíc i sám před−
mět podnikání. Realitní kancelář obchoduje s nezastavěnými pozemky na Floridě, které prodává pod lákavý−
mi názvy. Kromě příběhu hry, který má zápletku až detektivní, je důležitá struktura vztahů mezi agenty
a také způsob, jak jednají se zákazníky. Přes nesympatickou dotěrnost a drzost je na druhé straně obdi−
vuhodná jejich odvaha, houževnatost a schopnost rychle se vzpamatovat z neúspěchu. Proto se divák
s postavami mnohem více ztotožňuje. Režijního nastu−
dování se ujal umělecký šéf a ředitel Divadla Pod
Palmovkou Petr Kracik. Do první letošní premiéry obsadil
hostujícího Jana Vlasáka, který se v posledních dnech
proslavil jako jeden z hlavních hrdinů potrhlého americ−
kého krváku Hostel. Na prknech Divadla Pod Palmovkou
uvidíme i Ondřeje Kavana, Rostislava Čtvrtlíka, Miloše
Kopečného, Ivo Kubečku, Jana Teplého, Radka Zimu,
Ottu Rošetzkého, Luďka Nešlehu a Karla Vlčka. Premiéry
se konají 24. a 25. března 2006 a na reprízy se můžete těšit
6., 18. a 26. dubna, vždy od 19.00 hodin.
−roa−

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz
BŘEZEN A DUBEN 2006
VELKÁ SCÉNA
20. 3. PO 19.00 hod.
Caligula
21. 3. ÚT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše
22. 3. ST 19.00 hod.
Edith a Marlene
23. 3. ČT 19.00 hod.
Ubohý vrah
24. 3. PÁ 19.00 hod.
Konkurenti
I. premiéra
25. 3. SO 19.00 hod.
Konkurenti
II. premiéra
27. 3. PO 19.00 hod.
Oidipús vladař
28. 3. ÚT 19.00 hod.
Caligula
29. 3. ST 19.00 hod.
O myších a lidech
30. 3. ČT 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore
31. 3. PÁ 19.00 hod.
Kean
1. 4. SO 19.00 hod.
O myších a lidech
4. 4. ÚT 19.00 hod.
Oidipús vladař
5. 4. ST 19.00 hod.
Ubohý vrah
6. 4. ČT 19.00 hod.
Konkurenti
7. 4. PÁ 19.00 hod.
Caligula
8. 4. SO 19.00 hod.
Kean
9. 4. NE 19.00 hod.
Krásný nadhasič
Naivní divadlo Liberec divadlo 2005/6.
10. 4. PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše
11. 4. ÚT 19.00 hod.
Edith a Marlene

Zveme vás na výstavu obrazů
12. 4. ST 19.00 hod.
O myších a lidech
13. 4. ČT 19.00 hod.
Višňový sad

Prof. Ing. Dr.
techn. Jaroslava
Němce

(Placená inzerce)

20. března − 21. dubna 2006
úterý a čtvrtek od 10.00 do 18.00 hodin
v prostorách informačního centra ČSSD
Zenklova 27, Praha 8 − Libeň

MALÁ SCÉNA
14. 3. ÚT 19.30 hod.
Skvrny na slunci
22. 3. ST 19.30 hod.
Pravý západ
31. 3. PÁ 19.30 hod.
Skvrny na slunci
3. 4. PO 19.30 hod.
Pravý západ
8. 4. SO 19.30 hod.
Skvrny na slunci
11. 4. ÚT 19.30 hod.
Skvrny na slunci
27. 4. ČT 19.30 hod.
Pravý západ
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Držitele hlavní
Národní ceny
Česká hlava 2004.

BŘEZEN 2006
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Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03
Předprodej: PÁ 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00 hod.,
NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.: 284
68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 15, 17, 24, 25 − sta−
nice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144, 152, 175, 177, 186,
200 − stanice Kobylisy, M trasa C stanice „Kobylisy“.
Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme 15 minut
před začátkem představení do prodeje. Změna progra−
mu vyhrazena.

BŘEZEN A DUBEN 2006
13. 3. PO 10.00 hod.
POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
Pohled do duše člověka cestou
francouzské poezie a šansonu. Příběh
lásky, ve kterém jsou využity verše
P. Verlaina, V. Huga, G. Apollinaira,
J. Préverta a písně od středověkých
popěvků až po J. Brela. Hraje Městské
divadlo Mladá Boleslav.
16. 3. ČT 9.00, 10.30 a 14.00 hod.
DUHOVÉ BUBLINY
Úspěšné představení bublináře a klauna
V. Strassera a K. Jiránkové.
17. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
DUHOVÉ BUBLINY
18. 3. SO 15.00 hod.
DUHOVÉ BUBLINY
19. 3. NE 10.00 hod.
FERDA MRAVENEC V MRAVENIŠTI
LS Jiskra (O. Sekora, P. Slunečko).
22. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
JAK SE HRAJE PRO VÍLY
Hudební pohádka K. Daňhela.
31. festival pražských amatérských loutkářů
24. 3. PÁ 18.00 hod.
ANASTÁZIUS KOČKORÁD − VELKÝ
KOUZELNÍK
25. 3. SO 10.00 hod.
VODNICKÁ POHÁDKA
SO 14.00 hod.
SKÁKAVÁ PRINCEZNA
SO 16.00 hod.
O ČERTOVI A ŠEVCI
26. 3. NE 10.00 hod.
DVANÁCT MĚSÍCŮ
NE 14.00 hod.
POHÁDKA O POPELCE
NE 16.00 hod.
MEDVÍDEK ŤUPÍNEK
O HLOUPÉ HAVÍŘCE
29. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
CVOKAŘINKY
Chytrá, hravá a poetická klauniáda
skupiny CVOCI.
1. 4. SO 15.00 hod.
DLOUŠIBY
Dlouhý, Široký a Bystrozraký podle
představ divadla MINOTAURUS.
2. 4. NE 10.00 hod.
DVANÁCT MĚSÍCŮ
LS Jiskra.
8. 4. SO 15.00 hod.
LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA
Divadlo ANDROMEDA.
9. 4. NE 10.00 hod.
DVANÁCT MĚSÍCŮ
LS Jiskra.

Karlínské Spektrum
Karlínské nám. 7, Praha 8
Tel.: 222 33 38 88 • www.ddmpraha.cz

BŘEZEN A DUBEN 2006
17. 3. − 19. 3. PÁ − NE 17.00 hod.
KARLÍNSKÁ TŘÍSKA
Festival amatérského divadla.

přesně takhle stát, snad kdykoli, snad
kdekoli. Protože vše, co vám budeme
vyprávět, je tak skutečné a opravdové, že…
se to patrně vůbec nestalo. Uvěříte však, že
příběh pokračuje a postavy (i jejich před−
stavitelé) jej žijí dál i když se zavře opona…
Vše začíná jako žánrový obrázek, snad
ovlivněný poetikou jistého nejmenovaného
spisovatele, který se však v určitém okamžiku
přelomí ve frašku až téměř absurdní… Ta se
však opravdu stala… Režie: Darina Martinov−
ská. Vstupné: 50 Kč.

Odbor školství, oddělení kultury

pořádá diashow

Liduprázdná
krajina rumunských Karpat
Cestopisnou projekci
uvádí Daniel Hála.

4. 4. ÚT 16.30 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Informace a přihlášky (2 dny předem)
u Zuzany Altnerové na tel.: 222 33 38 88.
Cena: 50 Kč včetně materiálu.

22. 3. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Pedro Almodóvar − MLUV S NÍ
Informace o členství na e−mailu: pod−
sklepeno@ddmpraha.cz. Vstupné pro členy
FK zdarma, pro nečleny 40 Kč.

Úterý 21. března 2006
od 19.00 hodin.
Beseda se koná ve foyer KD Krakov,
Těšínská 600, Praha 8 − Bohnice.
Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

23. 3. ČT 19.30 hod.
ČERNÍ ŠVIHÁCI
Řeky s kytarou − koncert. Vstupné: 60 Kč.

VSTUP VOLNÝ!

25. 3. SO 9.30 hod.
ZKOUŠKY NANEČISTO
9.30 − ČESKÝ JAZYK,
11.00 − MATEMATIKA
Pro všechny zájemce z 5. a 9. tříd. Končíš
ZŠ a bojíš se přijímaček na SŠ? Přijď si
k nám ověřit své znalosti a uklidnit nervy,
popř. zjistit, jestli se ještě nemusíš na
poslední chvíli něco doučit. Zkušební test
trvá asi hodinku a stojí 50 Kč. Přihlásit se
můžeš třeba jen na jeden předmět
a opravený test si pak vyzvednout vždy od
středy u nás v Karlínském Spektru. Počet
míst omezen − přihlášení nutné předem na
tel.: 222 33 38 88.

5. 4. SO, NE 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Věra Chytilová − SEDMIKRÁSKY
Informace o členství na e−mailu: pod−
sklepeno@ddmpraha.cz. Vstupné pro členy
FK zdarma, pro nečleny 40 Kč.

28. 3. ÚT 16.30 hod.
MALOVÁNÍ NA SKLO
Informace a přihlášky (2 dny předem)
u Zuzany Altnerové na tel.: 222 33 38 88.
Cena: 50 Kč včetně materiálu.

13. − 14. 4. ČT − PÁ
VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ
Příměstský tábor − celodenní programy pro
děti od 9.00 do 16.00 hod. s pedagogickým
dozorem. Cena: 120 Kč včetně oběda.

29. 3. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Věra Chytilová
OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH JÍME
Informace o členství na e−mailu: pod−
sklepeno@ddmpraha.cz. Vstupné pro
členy FK zdarma, pro nečleny 40 Kč.

18. 4. ÚT 19.30 hod.
KÁMEN ÚRAZU (klub Podsklepeno)
Šestičlenná pražská kapela, která hraje
výhradně vlastní tvorbu pohybující se v oblasti
folku a trampské písně. Vstupné: 80 Kč.

30. 3. PÁ 19.30 hod.
BEZEFŠEHO
Hudební styl kapely je poměrně těžko
zařaditelný do jednoho „šuplíku“. Nicmé−
ně společná linka, která se prolíná
repertoárem, je živá vícehlasá úprava
černošského spirituálu, v poslední době
obohacena o houpavé rytmy swingu.
Vstupné: 80 Kč.

Úřad Městské části Praha 8

6. 4. ČT 18.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Koncert pořádá o. s. Maranatha v rámci pro−
jektu Maranatha mladým. Vstupné: 20 Kč.
7. 4. PÁ 19.30 hod.
DIVADLO KARKULÍN − A TÍM TO HASNE
(Divadelní sál)
Divadelní představení. Vstupné: 50 Kč.

(Placená inzerce)

JISKRA −
DIVADLO KARLA HACKERA

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

Až do 25. 3. SO 7.00 hod.
JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ
ZÁJEZDY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE
Pro sjezdaře i běžkaře do Jizerských
hor. Každou sobotu až do března − dle
sněhových podmínek. Vyjíždíme v 7.00
hod. od Domu dětí a mládeže, návrat
k DDM mezi 18.00 − 19.00 hod. Pro děti
6 − 15 let zajištěn pedagogický dozor.
Zájezd je nutné rezervovat a předem
zaplatit. Informace a rezervace na tel.:
222 33 38 17. Cena zájezdu (doprava
vlastním autobusem) je 170 Kč.
1. 4. − 2. 4. SO − NE 10.00 hod.
OTVÍRÁNÍ 2006
Přehlídka dětského divadla.
2. 4. NE 19.00 hod.
DIVADLO DRMOL
− NÁDRAŽNÍ BUFET
Nádražní bufet v městě X v pondělí ráno
v 8.00 hod. Uvidíte příběh, snad
z dnešních dnů. Ucítíte závan minulosti,
která v nás zůstává. Vše se totiž mohlo

(Placená inzerce)

13. 3. PO 19.30 hod.
POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
20. 3. PO 19.30 hod.
OMÁMENÝ KOLOTOČ
A. Schnitzler − deset dialogů o milostném
kolotoči mezi mužima a ženyma, který
vtipně roztáčejí dva herci a dva hudebníci.
Hrají: Saša Rašilov a Vanda Hybnerová.
27. 3. PO 19.30 hod.
DANA HOUDKOVÁ
Koncert osobité písničkářky.
3. 4. PO 19.30 hod.
MYSTÉRIA BUFFA
Podle Nobelovou cenou oceněné knihy
Mystéro buffo italského spisovatele
a dramatika Dario Fo s laskavým
a inteligentním humorem hraje
Vítek Marčík.
10. 4. PO 19.30 hod.
GEORGE AND BEATOVENS
Návrat do 60. let prostřednictvím Karla
Kahovce a bývalé doprovodné skupiny
Petra Nováka.
24. 4. PO 19.30 hod.
DÁMA NA PAVLAČI
Soudničky Františka Němce
z předválečné Prahy − doplněno
nahrávkami staropražských písniček
(Kulajdovic tetička, Dáma na pavlači,
Adéla Hrbtychová mluví z horečky,
Loutkou v rukou vdovce a dalších osm
příběhů). Libuše Švormová v osobitém
monodramatu.
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Kapitánka české ženské reprezentace trénovala v DDM

Dům dětí
a mládeže Praha 8

Díky příslušným parametrům hřiště při ZŠ Dolákova v Bohnicích mohli v létě loňského roku
sportovní příznivci sledovat klání softbalistek při mistrovství Evropy. „Osmičkové“ družstvo sice na
stupních vítězů nestálo, přesto zkušenost při měření sil vzalo za velmi pozitivní. „Porovnat výkony
znamená povzbuzení do dalších tréninků,“ sdělil Tomáš Kusý, trenér české ženské reprezentace.
Základní zázemí nacházejí příznivci softbalu v kroužku Domu dětí a mládeže v Kobylisích a právě hřiště
v ZŠ Dolákova se stalo jejich domovským tréninkovým místem. „Z kroužku DDM vzešla například
kapitánka ženské reprezentace Petra Pravečková,“ podotkl Tomáš Kusý a dodal: „Pokud chce někdo uspět
na vrcholové úrovni, nesmí se začátkem otálet. Například letos by se měly přihlásit děti narozené v roce
1992 a mladší. Trénujeme třikrát týdně venku, v zimě v tělocvičně,“ informoval a dodal, že právě v pondělí,
středu a pátek je zde možné zastihnout i trenérku Ilonu Paukerovou.

Přemyšlenská 1102,
tel.: 284 68 10 50, 284 68 02 30
Krynická 490,
tel.: 233 55 37 90, 233 55 21 01
E−mail: info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz

BŘEZEN 2006
Přemyšlenská
19. 3. JOSEFSKÁ POUŤ
Zábavné dopoledne pro nej−
menší od 9.00 do 11.00 hod.
Vstupné: 20 Kč.
19. 3. ŽIRAFÍ OPERA
Divadelní sál od 19.00 hod. Vstupné: 50 Kč.
19. 3. TURNAJ V ADND MINIATURÁCH
Od 13.00 do 18.00 hod. Vstupné: 50 Kč, čle−
nové zdarma.
20. 3. SAVUJEME POPRVÉ
Program pro ZŠ Na Slovance − kreslírna od
14.00 do 16.00 hod.
21. 3. PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ
Obvodní kolo − 1. a 3. kategorie − od 8.00 hod.
22. 3. PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ
Obvodní kolo − 2. a 4. kategorie − od 8.00 hod.
23. 3. ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Obvodní kolo − kategorie A, B, C, D − od 8.30
hod.
27. 3. BŘEZNOVÝ BERÁNEK
Výtvarná dílna s velikonočními motivy. Určeno
pro předškolní děti a ŠD, od 14.00 hod.
Vstupné: 20 Kč.
27. 3. H2pOESIE
Pořad ke Dni vody − divadelní sál od 19.30 hod.
Vstupné 30 Kč.
31. 3. NOC S ANDERSENEM
Pohádkový večer s přespáním v DDM pro
předškoláky. Začátek v 18.00 hod., konec 1. 4.
v 9.00 hodin. Vstupné 70 Kč.
KLUB NA DESCE
Deskové hry, kulečník, fotbálek, šipky, rotopedy
atd. − otevřeno pro všechny zájemce v úterý,
středu a čtvrtek od 16.00 do
19.00 hod. − zdarma.

Krynická
PŘÍRODOVĚDNÉ POŘADY
21. a 22. 3. TAJEMSTVÍ VODY
Seznámení s výrobou pitné vody − pro žáky ZŠ
od 13.00 do 14.00 hod.
28. a 29. 3. ZAHRADA ZA OKNEM
Jak pěstovat rostliny ve skleníku − pro žáky ZŠ
od 13.00 do 14.00 hod.
VÍKEND V POHYBU
18. 3. děti − aerobik, břišní a latinskoamerické
tance, akrobacie 13.30 − 17.30 hod. − zdarma.
19. 3. dospělí − jógalates plus balóny, latin−
skoamerické tance, jazzdance. Vstupné: 120 Kč.
KLUB POHODA
Pro rodiče a předškolní děti − úterý a čtvrtek od
9.00 do 12.00 hodin.
KLUB TAKT
Pro milovníky hudby, schůzky
dle dohody.

Vyměňujeme po vzoru našich předků
I když se s nadsázkou dá říci, že prodejny second handu nacházíme na každém rohu, problém kam
s věcmi po odrostlých dětech neřeší. Občasné burzy dětského ošacení mnohdy nevyhovují termínem
konání a vzdáleností od bydliště.
Budovu Domu dětí a mládeže v Krynické ulici v dopoledních hodinách navštěvují maminky s předškol−
ními dětmi ve stále větším počtu. Přišly s nápadem uvést do života výměnný obchod, který spočívá
v pronájmu stolku a možnosti vyměňovat nejen oblečení, ale i hračky po svých dětech. Nebrání se ani
prodeji, protože si uvědomují, že leckdo nebude na výměnu mít přiměřený protějšek.
Výměnný obchod je možné navštívit zatím každé úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin. Maminky se
mohou věnovat zákazníkům, děti v danou dobu zaměstnají pracovnice DDM. Maminky slíbily, že v pří−
padě zájmu budou iniciátorkami burzy i v pravidelných termínech. Jak podotýkají, děti rostou jako z vody.

Tanečníci přivítají jaro
Zájem členů tanečních a pohybových kroužků při Domě dětí a mládeže v Kobylisích stál na začátku
rozhodnutí uspořádat vystoupení pro veřejnost. Jedním zpříjemnili zimní, prosincovou atmosféru,
ke druhému se připravují. Tentokráte chtějí přivítat jaro, a proto usilovně trénují pod dohledem
svých vedoucích, kteří jsou také autory choreografie.
Jarní taneční vystoupení pořádá DDM ve spolupráci s Domovem důchodců v Čimicích, kde se program
uskuteční v úterý 21. března od 18.00 hodin. Diváci se potěší aerobikem, salsou a merengue, zhlédnou
ukázku stepu, břišních tanců i studiová pohybová vystoupení. Tanečníci od předškolního věku po plnole−
tost slibují, že přítomné z řad příbuzných i obyvatel Domova důchodců nezklamou. Není bez zajímavosti,
že fotografovat a filmovat budou děti z dalších kroužků DDM.

Děti si vyrobily knihu
Z počátečních rozpaků před neznámými dětmi se účastníci
příměstského tábora v Domě dětí a mládeže v Praze 8 −
Kobylisích dostali do varu po několika desítkách minut.
V době jarních prázdnin, které letos pro Prahu 8 vyšly na
polovinu února, nabídl DDM program pro děti, které
zůstaly v Praze.
Každý všední den v týdnu byl zaměřen na jiný obor. Zatímco
v pondělí se převážně cvičilo, v úterý se neslo v divadelním
duchu, ve středu se děti věnovaly výtvarným technikám. Ve
čtvrtek děti šly do
kina
na
film
Letopisy Narnie a v pátek strávily v trojské ZOO. Mezi činnos−
tmi si děti vyzkoušely i karaoke − zpěv za doprovodu kapely
s textem promítajícím se na obrazovce. Díky profesnímu
zaměření externích vedoucích − knihařka − si děti vyrobily
knihu. Některé výrobky zůstanou v majetku autorů, jiné
dostanou jako dárek maminky
nebo kamarádky.
Příměstský tábor denně
navštívilo v průměru 15 dětí.
Z reakcí rodičů bylo znát, že možnost zaměstnat dítě v době je−
ho prázdnin, kdy z různých důvodů nemůže opustit domov, vítají.
Další možnost budou mít děti i jejich zaměstnaní rodiče v létě, tentokráte
v průběhu výtvarného sympózia pořádaného již podruhé.
−jv−

Ostatní
21. 3. JARNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
ČLENŮ KROUŽKŮ DDM
Domov důchodců v Čimicích od 18.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
25. − 26. 3. CESTA Z MĚSTA DO MĚSTA
Výlet příznivců deskových her a kroužku Po−
znáváme ČR za kamarády do Brna.

Rozřazovací řízení do 3. ročníků

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

NÁSILÍ
Cílem této fotografické soutěže je postih−
nutí násilí jako všudypřítomného jevu
současné lidské společnosti v jeho
různých podobách: fyzické a psychické
násilí páchané na lidech různého věku,
spojené s xenofobií, rasismem, násilí
páchané na zvířatech, životním prostředí,
architektuře, reklamě, násilí ve sdělo−
vacích prostředcích apod.
Soutěž je určena dětem a mladým lidem
do 26 let, a to jak jednotlivcům, tak kolek−
tivům (především ze zájmových útvarů
domů dětí a mládeže na území hl. m.
Prahy) žijícím a pracujícím na území
města Prahy.
Věkové kategorie:
1. kategorie − zájemci do 13 let
2. kategorie − zájemci 13 − 18 let
3. kategorie − zájemci 18 − 26 let
Podmínky:
• Jeden účastník soutěže se může
zúčastnit pouze jednou prací.
• Nejmenší formát: A5, největší A3.
• Černobílé i barevné snímky.
• Každá fotografie musí být z druhé
strany označena štítkem se jménem
autora (kolektivu), věkovou kategorií,
adresou, telefonním číslem nebo
e−mailovou adresou a názvem díla.
Uzávěrka soutěže: 31. května 2006.
Snímky doručte na adresu: DDM, Pře−
myšlenská 1102, 182 00 Praha 8. Obálku
označte slovem: „Násilí“.
Vyhlášení výsledků: 15. června 2006
v 15.00 hod. při výstavě prací vybraných

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

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
BŘEZEN 2006
18. března 2006
Zámek v Suchdole a Mikoláš Aleš.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A − Dejvická.

základní školy s rozšířenou výukou jazyků
Zenklova 52, Praha 8
se koná v pondělí 24. 4. 2006 od 8.00 hodin. Přihlášky
k vyzvednutí ve škole nebo na www.zs−zenklova.cz.

26. března 2006
Kostel sv. Prokopa v Nových Butovicích
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy B − Hůrka.

Podrobnosti o rozřazovacím řízení na
www.zs−zenklova.cz nebo na tel.: 284 82 33 07.

30 března 2006
Pražským Semmeringem
na Šmukýřku a Cibulku.
Sraz ve 14.00 hod. u pokladny č. 1 − Praha
Hlavní nádraží.

Těšíme se na všechny šikovné děti !

SVĚT POD PALMOVKOU
Sportovní a ricochetový klub
Náměstí Dr. Václava Holého 13
Praha 8
Telefon: 266 311 295
info@spinningpodpalmovkou.cz
www.spinningpodpalmovkou.cz

Nabízíme Vám profesionální servis pod vedením
certifikovaných instruktorů, individuální přístup,
konzultace, sestavení tréninkového plánu a další
doplňkové služby.

www.spinningpodpalmovkou.cz

(Placená inzerce)

SPINNING JE TRÉNINK PRO KAŽDÉHO …
− pro lepší kondici a náladu
− pro efektivní úpravu hmotnosti a formování postavy
− pro zlepšení funkcí kardiovaskulárního systému

(Placená inzerce)

SPINNING • FITNESS • RICOCHET • AEROBIC • SAUNA …

BŘEZEN 2006
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Kulturní dům KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8,
tel.: 283 09 04 27

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

pořádá koncert

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“.

BŘEZEN A DUBEN 2006
Večerní pořady

Janáčkova tria

24. 3. PÁ 19.00 hod.
BOHNICKÝ BÁL
(vstupenky − ZŠ Ústavní
a Dolákova).
Pořady pro děti
16. 3. ČT 18.00 hod.
Maškarní bál ZUŠ Klapkova
Cestopisné projekce
21. 3. ÚT 19.00 hod.
Liduprázdná krajina
rumunských Karpat.

Helena Jiříkovská − housle
Marek Novák − violoncello
Markéta Janáčková − klavír
v rámci Cyklu zámeckých koncertů
v úterý 11. dubna 2006
od 19.00 hodin.

(Placená inzerce)

Zazní skladby W. A. Mozarta,
J. Gemrota a A. Dvořáka.
Libeňský zámek, Obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň.
Rezervace míst na tel.: 283 09 04 22.

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák, tel.: 775
19 73 09.
PRONAJMU NOVOU GARÁŽ
U TROJSKÉHO ZÁMKU − ostra−
ha, dvojí vrata, čipová karta. Cena:
990 Kč včetně poplatků. Tel.: 777
25 52 67, 603 41 20 56.
HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ 5
LETÉ MARUŠKY, v době nemoci,
vždy 2 − 3 týdny, Libeň, tel.: 605 83
15 30.
INTERNA MAZURSKÁ 2, ozna−
muje změnu ordinačních hodin.
Denně od 7.30 do 16.00 hod.
Dopoledne bez objednání, objednání
odpoledne na tel.: 283 02 42 31,
fax.: 244 46 47 99, MUDr. Milena
Filipková, e−mail: filipkovamilena@sez−
nam.cz.

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

OKAMŽITÁ KONTROLA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA PROVOZNÍCH
KAPALIN, VÝMĚNA BRZDOVÝCH KOMPONENTŮ
DROBNÉ SERVISNÍ PRÁCE
NA POČKÁNÍ A DALŠÍ SLUŽBY

5. 4.

ST 19.00 hod.
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
A PŘÁTELÉ

11. 4. ÚT 19.00 hod.
Cimbálová muzika HRADIŠŤAN
s Jiřím Pavlicou.
26. 4. ST 19.00 hod.
JUDR. IVO JAHELKA

návštěva 10 minut ZDARMA! Ceno−
vě výhodné permanentky. Prodej
dámského spodního prádla. Nízké
ceny. Adresa: Čihákova 2, Praha 9 −
Vysočany. Tel.: 284 82 12 25,
www.solarium−fitness.cz.

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.

ODKLAD DANÍ s daňovým porad−
cem!!! Přijímáme ke zpracování Vaše
doklady do 31. března 2006. Daně −
účto − mzdy. Tel.: 777 20 30 18,
283 022 134, e−mail: solliterra@sol−
literra.cz.

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

KOUPÍM BYT V DRUŽSTEVNÍM
A NEBO OSOBNÍM VLAST−
NICTVÍ za rozumnou cenu. PROSÍM
NABÍDNĚTE! Tel.: 731 61 83 22.
LPG PŘESTAVBY AUT, 15 roků
praxe, záruka kvality a nízké ceny.
Tel.: 224 81 88 35, 774 88 32 03.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňová
evidence, mzdy a daně. Tel.: 605 93
20 01, 283 98 04 57.

INTERIER LEJNAR − řemeslné
práce i drobné úpravy, tel.: 606 85 14
63.

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

AUTOŠKOLA JAN POLTER,
Praha 8, Ratibořská 30 (za Policií ČR
− modrý panelák), A1, A, B. Tel: 736
45 00 10.

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

ÚČETNÍ FIRMA NABÍZÍ zpraco−
vání účetnictví včetně daňového
přiznání s možností odkladu. Tel.:
222 31 39 43, 777 83 37 68.

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 • 184 00 Praha 8
- Dolní Chabry • tel.: 602 274 959
Více informací na www.iob.cz

STÁTNÍ GARSONIERU, 26 m2,
nájem 950 Kč, v centru u metra,
okno do tichého dvora, vyměním za
byt na Praze 8, v lokalitě Čimice,
Bohnice a Kobylisy. Potřebuji pomoc
rodiny. Tel.: 233 54 27 11, 721 16
52 68, 607 68 95 16.
POHODLNĚ www.zhubnetesnami.cz.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Oleje • Maziva

Připravujeme na duben 2006

Placená řádková inzerce
KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY.
Tel.: 603 83 31 07.

KUPÓN PLATÍ PŘI VÝMĚNĚ OLEJE
A FILTRU DO 30.4.2006

18. 4. ÚT 19.00 hod.
Turecko
Branou Orientu až
k bájnému Araratu.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové
evidence vč. daňového poradenství
nabízí certifikovaná účetní všem
fyzickým i právnickým osobám.
Kontakt: 776 12 58 86, e−mail:
ucetnictviAZ@seznam.cz.
ZÁMEČNICKÁ ČINNOST − mříže,
ploty, schody, zábradlí, kovovýroba.
Kontakt: Petr Novák, tel.: 777 89
18 60, e−mail: alfeza@alfeza.com.
HLEDÁM BYT V OV ČI DV před
převodem. S dobrou dostupností do
centra, před i po rekonstrukci. Tel.:
731 618 310.
PŮJČKY VŠEM − zaměstnancům,
podnikatelům, důchodcům i ci−
zincům. Tel.: 604 83 00 20.
SOLÁRIUM, FITNESS JEN PRO
ŽENY, AEROBIC, STOLNÍ TE−
NIS, MASÁŽE. Otevřeno od 8.00
do 22.00 hodin. OD 8.00 DO
14.00 HODIN ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO FITNESS ZA 50 KČ.
Solárium, turbo solárium − šestá

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 22 73 90.
MASÁŽE SPORTOVNÍ + ČÍN−
SKÁ, TLAKOVÁ. Pivovarnická 3,
Praha 8, Budokan. Dobré ceny. Tel.:
602 14 06 23.
KOUPÍME NEBYTOVÉ PRO−
STORY v přízemí nebo suterénu za
rozumnou cenu. DR i OV. Tel.: 283
84 29 47.
ŠVADLENKA NABÍZÍ BOHATÝ
SORTIMENT − textilní galanterie,
pletací příze, značkové prádlo.
Adresa: Zenklova 149 (u MHD
Bulovka), Praha 8. Tel.: 283 84 21
42.
NABÍZÍME DOVOLENOU U MA−
RIÁNSKÝCH LÁZNÍ. Možnost
vlastního vaření, pejskové vítáni.
LEVNĚ! Tel.: 604 76 44 44.
HOSPODYNĚ NABÍZÍ ÚKLID
DOMU, bytu a žehlení. ŽL, praxi
a zkušenosti mám. Tel.: 608 88 93
56.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.

PŮJČKY TÉMĚŘ VŠEM! Tel.:
604 13 46 88.

PRODÁM PLYNOVÝ VAŘIČ
ZNAČKY MORA, dva hořáky,
dobrý stav, rok 2001. Tel.: 604 16
40 25.
UVOLNĚTE SI ZTUHLÉ SVALY.
Nabízím za příjemné ceny klasickou
masáž a masáž horkými kameny.
Tel.: 737 28 41 63.
DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
nabízí daňové poradenství, vedení
účetnictví a daňové evidence, zpra−
cování mezd, odklad daně, zas−
tupování na úřadech. Tel.: 775 97
72 73, www.cepicky.cz.
KOUPÍM BYT V PRAZE, družstevní
či osobní vlastnictví. Stav nerozhodu−
je. Zaplatím hotově. RK nechci! Tel.:
222 21 04 95.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soud−
ní žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s ja−
koukoli právní vadou. Veškeré forma−
lity zajistím, zaplatím stěhování i pří−
padné dluhy na nájemném, privati−
zaci atd. Mohu sehnat a zaplatit
i náhradní byt, domeček mimo Prahu
a pod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel: 222 71 20 15 nebo 603 42 00
13.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, ne−
bo na Praze 9. Platím hotově. Jen
seriózní nabídky prosím. Tel.: 721
35 23 52.
ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH PROB−
LÉMŮ − TĆM, konzultace +
preparáty. Tel.: 604 13 46 88.
SKUPINOVÝ REHABILITAČNÍ
TĚLOCVIK, vhodný pro všechny
generace, probíhá v PO a ČT od
19.00 hodin v tělocvičně gymnázia
Ústavní 400, Praha 8. Bližší infor−
mace na tel.: 728 56 23 50 nebo na
www.fyzioterapeut.com.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Havlíček!!!!!!
Živnostenské i domácí zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznamník +
fax.: 283 92 05 73.
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(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

KONFERENČNÍ
MÍSTNOST
V HOTELU TROJA

„Místo, které přátelé doporučují“

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

• 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

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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