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Zprávy z měst

pondělí: Staré Město, Nové
Město, Vinohrady, Žižkov

Lidé od nás

„V Praze 7 mám
dostatek přírody,
kultury i kolegů“
Pavel
Drábek
operní pěvec

perního zpěváka Pavla
Drábka do Prahy přitáhlo angažmá v muzikálu
Jesus Christ Superstar v divadle
Spirála. Od roku 1996 bydlí v malém bytě nedaleko Stromovky
a ani v nejmenším neplánuje, že
by se po osmnácti letech přestěhoval.
„Do Prahy jsem před lety přijel
ze severních Čech a do Prahy 7
jsem se přistěhoval v podstatě náhodou. Po letech si ale nedovedu
představit, že bych se stěhoval. Je
tady dostatek přírody i restaurací
a mám zde přátele z uměleckých
kruhů,“ vyjmenovává klady života
v sedmé městské části Drábek
a dodává, že je naprosto spokojený i s dopravní dostupností. Mezi
zpěvákova nejoblíbenější místa patří samozřejmě Stromovka a park
na Letné.
„Ani bych neřekl, že je v sedmé
městské části něco, co by mi vyloženě vadilo. Zvykl jsem si tu. Jediné, co bych opravdu radnici vytkl,
je nepořádek. Nejspíš nebudu jediný, kdo si všiml, že se v našich ulicích často objevují psí hromádky.
A to ani nemusí být tradičně po
zimě,“ upozorňuje pěvec Drábek
na nedostatek, který mu jinak ideální životní prostředí v městské
části znepříjemňuje.
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úterý: Nusle, Spořilov,
Chodov

středa: Smíchov, Stodůlky,
Dejvice, Motol

čtvrtek: Holešovice,
Bohnice, Karlín, Libeň

Internet zdarma je
v Praze 8 dostupný
už i v parku
Bezplatné internetové připojení se po více než dvou a půl letech fungování
v osmé městské části dostalo také „ven“. Nově je možné se připojit v libeňském
parku s dětským hřištěm Košinka. Signál wi-fi sítě bude také zasahovat do ulice
Primátorská.
LIBEŇ Už třetím rokem v Praze 8
funguje podobně jako v dalších
městských částech bezplatný bezdrátový internet (wi-fi). Pravidelně
síť používá deset tisíc lidí. Právě
teď se jeho dosah rozšířil o Primátorskou ulici v Libni, signál lze na
mobilu či počítači chytit i v nedalekém parku a na dětském hřišti Košinka.
„V rámci rekonstrukce služebny
Městské policie v Primátorské ulici byla rozšířena také metropolitní
datová infrastruktura, kterou provozuje Městská část Praha 8. V této
lokalitě byla tedy vybudována internetová přípojka a zároveň nový
vysílač projektu bezplatného internetu WiFi ePraha 8,“ informoval
předseda komise pro informatiku
rady městské části Praha 8 Josef
Slobodník.
K bezplatné wi-fi síti se lze snadno připojit přes notebook, tablety
či mobil (i přes slabší vestavěnou
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tisíc lidí využívá bezplatný
internet, který poskytuje osmá
městská část.

wi-fi anténu) dostupný tak bude i
v parku a na hřišti. „I tento krok
souvisí s naší snahou pokrývat stále více dalších veřejných míst na
území Prahy 8,“ doplnil starosta osmého obvodu Jiří Janků, který má
oblast informatiky na starosti.

Bezplatný, ale omezený
Radnice Prahy 8 službu bezdrátového internetového připojení zavedla v červnu 2009. Například na
podzim loňského roku byly spuštěny tři nové přípojné body, a to na
veřejných místech v Bohnicích. Internetové připojení, které městská

část zdarma nabízí, je omezené. Je
daná maximální rychlost stahování dat. Jsou také vymezené určité
stránky, ke kterým se uživatel nepřipojí. Nelze například stahovat
filmy či hudbu, omezení se vztahuje také na servery s pornografií
a další nevhodnou tematikou.
Je také třeba se registrovat. Stačí
otevřít webové stránky projektu
www.epraha8.net, sekci registrace. Zde je potřeba vyplnit údaje
a odeslat požadavek na zřízení
účtu. Na e-mail uvedený při registraci přijde žádost o autorizaci. Přihlášení se provádí prostřednictvím úvodní webové stránky ePraha8.cz, kde je v pravém horním
rohu pole pro vložení jména a hesla. V případě, že občané potřebují
s připojením poradit, mohou využít infolinky na čísle 270 000 955,
a to v pracovní dny od 9 do 17 hodin.
Kateřina Kolářová

pátek: Vysočany, Prosek,
Vršovice, Strašnice

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Černošice, Říčany

Krátce
ĎÁBLICE

Radnice přispěje na
provoz školky
Vedení městské části Ďáblice se
rozhodlo přispět na provoz třídy
miniškolky. Ta je součástí Mateřského centra Ďáblice. Děti dostanou od radnice mimořádný příspěvek ve výši osmi tisíc korun. (kat)
KARLÍN

Centrum volného času
pronajímá sály
Taneční a cvičební sály nabízí ve volných termínech k pronájmu Centrum volného času Karlík. Prostory
mají rozlohu pětasedmdesát metrů
čtverečních. Podrobné informace
poskytnou zástupci centra na telefonu 233 312 843 nebo na e-mailu pronajmy@detskekluby.cz
(kat)
BUBENEČ

Školka Na Výšinách
bude mít nová okna
Rada sedmé městské části na
svém posledním jednání schválila zateplení dvou mateřských
škol. Stavební úpravy se budou týkat školek U Uranie a Na Výšinách. Zateplení a výměna oken
budou stát téměř osmačtyřicet milionů korun.
(kat)
BUBENEČ

Senioři budou chodit na
počítačové kurzy
Sedmá městská část se chystá uzavřít nájemní smlouvu se základní
školou v Korunovační ulici. Cílem
je získání prostorů pro počítačové
kurzy pro seniory z Prahy 7. Proná-

jem by měl stát zhruba padesát tisíc korun.
(kat)
HOLEŠOVICE

Školáky čeká turnaj ve
stolním tenisu
Na začátku února se bude v Základní škole Fr. Plamínkové konat turnaj ve stolním tenise. 7. a 8. února
se v zápasech utkají žáci základních škol i gymnázií ze sedmé
městské části.
(kat)
HOLEŠOVICE

Opozice: O nové radnici
ať rozhodne referendum
Opoziční strany zastupitelstva Prahy 7, někteří obyvatelé a zdejší občanská sdružení chtějí, aby se
o umístění nové radnice rozhodlo
v referendu. Chtějí tak bojovat proti záměru vedení městské části, která má v plánu postavit novou budovu za necelou miliardu korun.
Na podporu referenda se podepisuje petice.
(ap)

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Prahy 7 posílejte
redaktorce Adéle Paclíkové
(adela.paclikova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 476) a z Prahy 8
redaktorce Kateřině Kolářové
(katerina.kolarova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 134).
» Inzertními poradci pro oblast
Prahy 7 a 8 jsou Lenka Špiclová
(lenka.spiclova@mafra.cz,
tel.: 606 653 081)
a Andrea Tarabčáková
(andrea.tarabcakova@mafra.cz,
tel.: 606 653 082).

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net. Snímky z akcí, které navštívíte či pořádáte

Legendární stavebnice Výstava stavebnice, ze které
slavný vědec Otto Wichterle sestavil soupravu pro výrobu
Foto: Kamila Novotná
kontaktních čoček.

Pražský jazz V klubu Jazz Republik vystoupila
osobitá slovenská zpěvačka Sisa Fehérová žijící
v Praze.

Foto: Petr Studničný

Fórum čtenářů
Solí se silnice, tak proč
ne chodníky?
Nechápu, proč je taková averze
k solení namrzlých nebo zasněžených chodníků. Důvody jako ničení bot nebo poškozování tlapek
pejsků jsou podle mne směšné.
Silnice se solí neustále a lidé přes
ně nepřeskakují, své mazlíčky nepřenášejí. Naopak většina lidí jde
raději po rozbředlé, ale ne klouzající silnici než po zledovatělém
chodníku.
Čistotný pejskař po návratu domů
svému mazlíčkovi umyje a ošetří
tlapky, ať je, nebo není sníh, potažmo sůl. Totéž děláme s obuví.
Není to jen zase ukázka ryze české
povahy – kritizovat a nadávat, ať
je to co chce?
Ivana Sudová

Pasáž Lucerna není
připravená na vozíčkáře
Jako průvodce jsem doprovázel zahraniční skupinu, v níž byla dívka
na invalidním vozíku. Tehdy jsem
si uvědomil, s jakými problémy se
setkávají ti, kdo se takto pohybují
po Praze. Na přechodech je vidět
dobrou vůli a snahu městské sprá-

výběr z dopisů a blogů, kráceno
vy, ale horší je to v soukromých
objektech. Za zcela nepochopitelnou považuji situaci například
v pasáži Lucerna, kde neexistuje
nájezd na schodech směrem do
Vodičkovy ulice ani na Václavské
náměstí.
Přitom jsem přesvědčen, že není
žádný problém takový nájezd po
straně schodů vybudovat. Třeba
majitelé čekají, až jim nějaká dobročinná organizace přispěje. Zatím se budou další generace invalidů jen doprošovat kolemjdoucích
o pomoc.
Petr Kuneš

Jak dítěti vybrat
osmileté gymnázium
Má-li vaše nadané dítě zájem studovat na osmiletém gymnáziu
a nabízí-li se vám v okolí bydliště
hned několik takových škol, stojí
před vámi dilema, kterou z nich si
vybrat. Přihlášky můžete letos
v prvním kole podat jen dvě, nejpozději do 15. března.
Jaké informace při výběru školy
nepřehlédnout?
Pokud gymnázium v nedávné
době navštívila školní inspekce,
pravděpodobně bude na webu

k dispozici inspekční zpráva. Závěrem každé kapitoly bývá uvedeno
nezávislé hodnocení.
Není také od věci se přeptat na některé informace během dne otevřených dveří a prohlédnout si informace na nástěnkách.
Ptejte se také na autoevaluaci (neboli ověřování výsledků vzdělávání ve výročních zprávách), kterou
školy provádějí pomocí nejrůznějších testů.
Výsledky zpravidla umožňují průběžné porovnávání s ostatními
školami a ukazují, jakým směrem
se schopnosti jednotlivých žáků
vyvíjejí. Učitelé vám jistě také rádi
prozradí, jak jsou připraveni pomoci těm žákům, kteří z nějakých
důvodů nezvládnou probíranou
látku.
Důležité je i sociální klima školy,
které však během dne otevřených
dveří nestihnete poznat. Proto se
alespoň ptejte, jak učitelé předcházejí sociálně patologickým jevům
a co dělají pro vytváření dobrých
vztahů ve třídách i mezi nimi. Pokud vás budou provázet zdejší
žáci, povídejte si s nimi a pozorujte, jak se k sobě vzájemně chovají.
Martina Moudrá
martinamoudra.blog.idnes.cz

