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Od adventu k V·noc˘m
Není snad krásnější období v roce, než
je čas Vánoc. A k tomuto času spějeme,
blížíme se časem adventním, časem
očekávání. V tomto období se stalo již
tradicí pořádat adventní koncerty, ale
i různá představení a také výstavy.
I na Libeňském zámku se konají nejen
adventní koncerty, ale zámecké nádvoří
nabízí svůj prostor dětem a žákům
mateřských i základních škol naší měst−
ské části. Stejně jako po několik posled−
ních let bude v rámci Vánočních
slavností i letos ve čtvrtek 13. prosince
od 14 do 18 hod. připraveno na zámec−
kém nádvoří pro děti pódium, na kterém
budou prezentovat před svými rodiči
i spolužáky to, co se ve škole se svými
učiteli a učitelkami naučily. Jistě je to pro
všechny děti dobrá příležitost k tomu, aby
nabyly smělosti a jistoty vystoupit na
veřejnosti. To se jim v životě bude určitě
hodit. Dětská spontánnost přejde v poz−
dějším věku do zdravého sebevědomí,
které jsme v minulosti mnozí obdivovali
u dětí, které k nám přicházely ze zemí tzv.
svobodného světa. Dnes mezi našimi
dětmi a dětmi ze zahraničí již není

v tomto směru rozdílu. Vždyť se na ně
přijďte podívat!
Pro nás, dospělé, jsme přichystali na
zámku čtyři adventní koncerty. První se
bude konat v úterý 4. 12. od 18 hodin
a představí se na něm Pražský salónní
orchestr pod taktovkou Jaroslava
Jahody. Zazní symfonická díla našich
i světových skladatelů. Možnost slyšet
tento orchestr, který vznikl na půdě
Domova důchodců v Bohnicích, míváme
příležitost málokdy. Ve středu 12. 12. od
18 hodin bude v zámeckém sále kom−
ponovaný pořad s vánoční tematikou
prof. Ladislava Štrose s jeho hosty ze
Státní opery Praha, v úterý 18. 12. v 18
hod. vystoupí v Libeňském zámku
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení
s dirigentem Lukášem Vasilkem, které je
také v Libni takříkajíc doma.
Závěrečný adventní koncert, nyní již
s vysloveně vánočním repertoárem, zazní
těsně před Vánocemi, v pátek 21. 12. od
18 hodin v provedení proslulého souboru
Schola Gregoriana Pragensis s umě−
leckým šéfem Davidem Ebenem.
Zazní průřez adventem prostřednictvím

Milí spoluobčané,

Ani letos nebudou p¯i V·noËnÌch slavnostech chybÏt zvÌ¯·tka a mal˝ trh.

evangelií a ukázek liturgických zpěvů
adventních nedělí.
Vánoční atmosféru na Libeňském
zámku jistě podtrhne od 3. 12. do 4. 1.
2002 i výstava betlémů a vánočních
ozdob, které vytvořily děti, žáci
Speciální církevní školy Don Bosco pro
vady řeči a poruchy učení. Dílka vyrobi−
ly na hrnčířském kruhu a vypálily v peci,
kterou získala škola pomocí grantu,
uděleného na tento účel radnicí Prahy 8.

Osobnosti Prahy 8 / Josef Zumr
Výraznou osobností, která
Na konferenci k dÌlu
žije na území Prahy 8 v Kar−
líně, je PhDr. Josef Zumr.
Pan Zumr se narodil roku
1928 v Úmyslovicích, v okrese
Nymburk. V letech 1947 −
1951 vystudoval na Filoso−
fické fakultě Univerzity
Karlovy filosofii a slovanské
literatury. Poté působil jako
odborný a posléze vědecký
pracovník, v letech 1968 −
1969 jako zástupce ředitele
Filosofického ústavu Akade−
mie věd. V 60. letech stál v čele výzkumného týmu pro
syntetické zpracování dějin československé filosofie
a studia dějin myšlení při ČSAV a zároveň přednášel
na mnoha zahraničních univerzitách, v Moskvě,
Varšavě, Berlíně, Cáchách, Heidelbergu, Řezně.
V roce 1987, kdy se mohl po nedobrovolném odchodu
z Akademie věd vrátit, se stal vědeckým pracovníkem
Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská.
V období let 1990 − 1992 stál v čele Filosofického
ústavu AV jako jeho ředitel.
Pane doktore, vy jste znám ve svém okolí především
jako Libeňák, a nyní vás nacházím v Karlíně.
Od konce padesátých let jsme s manželkou opravdu
bydleli v Libni, v domku Na hrázi 14/144, a to až do jeho
demolice v roce 1988. Teprve potom jsme se přestěhovali
do náhradního bytu zde v Karlíně. Náš libeňský dům se
stal svědkem setkávání řady osobností českého
i zahraničního kulturního života. Častým hostem tu býval
náš tehdejší „soused“ Bohumil Hrabal, doprovázen někdy
svými přáteli, básníkem a muzikantem Karlem Maryskou,
grafiky Boudníkem a Hamerou. K přátelským debatám
k nám přicházeli filosofové Robert Kalivoda, Karel Kosík,
Jan Patočka, vůdčí postava českých surrealistů Vratislav

Občanské průkazy,
kterým končí platnost
k 31. prosinci 2001
Ministerstvo vnitra upozorňuje občany, kteří
jsou držiteli občanského průkazu typu knížka
a nemají v něm vyznačeno státní občanství
České republiky, že dnem 31. prosince 2001
končí jejich platnost. Vzhledem k tomu, že
doba vydání nového občanského průkazu může
činit až 30 dnů, je třeba požádat o jeho vydání
co nejdříve.

PROVOZ MŠ V DOBĚ VÁNOC
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Effenberger, sochař Vladimír
B. Hrabala v Pa¯Ìûi.
Preclík a jeho žena, rovněž
sochařka Zdena Fibichová, ale
i návštěvníci ze zahraničí jako
němečtí filosofové Walter
Biemel a Ludwig Landgrebe
nebo Poláci Bronislav Baczko
a Leszek Kolakowski. Hostem
tu byl i legendární zakladatel
ruské literárněvědné školy
Viktor Šklovskij. Po dvě
desítky let se zde konaly před−
nášky skupiny českých lite−
rárních vědců a filosofů, vy−
loučených z oficiálních akademických pracovišť. Kulturní
ovzduší této ulice dotvářeli také další její obyvatelé,
hudební skladatel Zdeněk Šikola, dlouholetý tvůrce
scénické hudby pro představení Divadla Na zábradlí
a režisér Vinohradského a Národního divadla Václav
Hudeček.
V Libni a Praze 8 jste byl po dlouhá léta znám ve
funkci obvodního konzervátora. Co tato funkce
obnášela?
I v období minulého režimu existovala určitá snaha
o ochranu památek. Proto byl ustaven aktiv městských
dobrovolných konzervátorů, který spolupracoval
s Pražským ústavem státní památkové péče, a měl za úkol
dohlížet na památkovou ochranu takříkajíc přímo v terénu.
I když mé pravomoci nebyly velké, v průběhu 70. a 80. let
20. století, kdy jsem tuto funkci aktivně vykonával, se mi
podařilo zabránit devastaci či dokonce demolici některých
památkově chráněných a cenných objektů. Jedním
z konkrétních příkladů může být záchrana bývalé viniční
usedlosti Vlachovka (dnes sídlo policie ČR − pozn. red.)
nebo návrh na památkovou ochranu areálu Psychiatrické
léčebny v Bohnicích, který patří svým celkovým urbani−
stickým řešením k unikátům. Jsem rád, že i v poslední

Doufáme, že se Vám bude nabídka kul−
turních pořadů o adventu, které připravila
radnice, líbit (vstup je zdarma) a přispěje
k tomu, abychom nestrávili dobu před−
vánoční jen sháněním dárků pro své
blízké, ale také měli příležitost trochu se
ztišit. Vždyť nejkrásnější Vánoce historie
provázela Česká mše Jana Jakuba Ryby.
Nezapomínejme na tento odkaz.

NABÍDKA

Dětský folklórní soubor

Váš

starosta Městské části Praha 8

−tk−

době se nezapomnělo na ochranu památek a dostalo se
v Libni péče Löwitově mlýnu i dalším objektům.
Pane doktore, počátkem devadesátých let jste se stal
velmi známým svými aktivitami na obnovu Ústavu
T. G. Masaryka. Jaký je počátek těchto aktivit?
Ústav TGM vznikl v období první republiky. Jeho
součástí se stal zejména cenný archiv T. G. M. , jeho tzv.
profesorská knihovna, která má na 10 tisíc svazků a pak
další knihovna, navazující na původní knihovnu profe−
sorskou. Tento Ústav Němci samozřejmě ihned po
obsazení republiky v roce 1939 zavřeli. Naštěstí se podaři−
lo zavčas ukrýt jeho cenné fondy. Po osvobození v roce
1945 byla činnost Ústavu TGM obnovena, ale doba jeho
činnosti opět nepřála. V roce 1954 byla zcela ukončena.
Pokus o znovuvytvoření Ústavu TGM jsme s Janem
Patočkou podnikli v roce 1968, ale i tuto snahu ukončily
neblahé okolnosti léta osmašedesátého. Konečně poslední
pokus jsem učinil v roce 1990. Tehdy poslední žijící člen−
ka Kuratoria Ústavu TGM, Alice Masaryková, mohla
jmenovat nové členy Kuratoria. Byl jsem nejen jmenován,
ale od té doby působím jako předseda tohoto orgánu, dnes
Nadace T. G. M. Ústav TGM se stal součástí Akademie
věd ČR, a tím je alespoň elementárně finančně zabezpe−
čen. Dodnes je však nevyřešen spor kolem profesorské
Masarykovy knihovny, kterou má nyní v držení Knihovna
Univerzity Karlovy.
V roce 1998 vyšla k Vašim sedmdesátým narozeninám
kniha s názvem Máme−li kulturu, je naší vlastí Evropa.
Znamená to, že stále ještě pokračujete v aktivní
vědecké činnosti?
Jistě, stále působím na Filosofickém ústavu AV, učím
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnují se prohlu−
bování znalostí veřejnosti i odborníků o životě a díle L. Klí−
my a také B. Hrabala. V roce 1989 jsem se podílel na ses−
tavení sborníku prací k 75. narozeninám B. Hrabala
s příznačným názvem „Hrabaliana“, který poprvé vyšel
ještě jako samizdat. Prostě nelze přestat být filosofem.
Pane doktore, děkuji za rozhovor, a přeji Vám hodně
zdraví a elánu do Vaší další badatelské práce.
Tomáš Květák
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nadcházejí nejkrásnější svátky
v roce, svátky vánoční. Je to doba
jakéhosi souznění, kdy většina z nás
má podobné pocity a myšlenky.
Alespoň na chvíli se zastavíme
v našem denním shonu a starostech,
posedíme s blízkými, navštívíme
příbuzné a vzpomeneme všichni jistě
na ty, kteří již mezi námi nejsou.
Věřte, že právě v těchto dnech
bychom měli být pokorní a uvědomit
si, že na tomto světě nejsme sami pro
sebe, ale máme zde být především
pro své blízké.
Važme si Vánoc, které tyto chvíle
ztišení přinášejí.
Přeji Vám, spolu s místostarosty
a dalšími spolupracovníky, pěkné
a klidné prožití svátků vánočních.

Vážení čtenáři,
rád jsem se podělil o místo na edi−
torial s panem starostou, který otisku−
je své přání k vánočním svátkům.
V loňském roce jsem na tomto místě
psal krátké zamyšlení a připomínal, že
uplynulo 2000 let od narození Ježíše
v Betlémě, který přinesl poselství míru
a lásky k bližním i k nepřátelům.
Všichni jsme si mysleli, že snad už
uplynuly doby, kdy mezi lidmi byla
nenávist a válečné konflikty. Jak rádi
jsme zapomínali na problémy v tzv.
třetím světě. Až 11. září nás tvrdě
probudilo. Přesto si nenechejme vzít
étos altruismu, étos, který všichni
cítíme ve své kultuře, i když mnozí
z nás nejsou věřícími. Tato touha
a snaha pomoci, stále vylepšovat život
svůj, svých blízkých, dětí, příbuzných
i celého národa, je nám všem společná.
Možná právě o Vánocích, v blízkosti
těch, které milujeme, i při vzpomínce
na ty, kteří nás již opustili a nikdy již
nebudou mezi námi, si můžeme uvě−
domit svoji sounáležitost se staletou
kulturou Evropy, v níž jsme nesmírně
hluboko zakořeněni.
Dnes se nechci zabývat věcmi
časovými. Vždyť jsme v adventu, česky
v čase očekávání, kdy se připravu−
jeme, každý podle svého, na Vánoce.
Nechť se nenecháme přespříliš zahltit
vánočními nákupy a shonem, ale mys−
líme i na kvalitu vlastního života. Čas
řešit praktické problémy máme po celý
rok. Nyní Vám i sobě přeji ztišení
a naslouchání tomu, čím rezonuje
naše nitro v krásný vánoční čas.
Milí čtenáři Osmičky, děkuji Vám za
vše dobré, čím jste přispěli do redakce
Osmičky. Přeji Vám i Vašim rodinám
požehnané svátky vánoční.

Vás srdečně zve
NABÍZÍ KNIHU

na jubilejní koncert k 25. výročí založení souboru

„Veselé vinšování s Jarmilou Šulákovou“
dne 14. prosince 2001 v 19.00 hod.
do Hudebního divadla Karlín
vstupenky v pokladně divadla
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Pozvánka
na setkání se
starostou Městské části Praha 8

Josefem Noskem
které se koná

ve středu 12. 12. 2001
od 17 hodin
v malém sále „bílého domu“
v Praze 8-Libni, U Meteoru 6.
Tentokrát bude pozornost zaměřena na
oblast státní sociální podpory, sociálních
dávek a soc. péče. Na dotazy budou
vedle starosty odpovídat vedoucí sociálního odboru Jana Janků a vedoucí odboru
státní soc. podpory Ing. Nataša Ťopková.

Elektronická podatelna
je tu pro Vás
Elektronická podatelna Úřadu
Městské části Praha 8 byla zřízena na
základě nařízení vlády č. 304/2001 Sb.,
kterým se provádí zákon č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu.
Elektronická podání, přijatá prostřed−
nictvím elektronické podatelny a splňu−
jící předepsané náležitosti, jsou vyři−
zována stejnými postupy a ve stejných
termínech jako podání neelektronická.
Elektronická adresa podatelny je

@
Podatelna@P8.MePNet.cz

Elektronická podání na 3,5" disketě
lze přímo předávat do podatelny ÚMČ
Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8.
−red−

Vyhl·öenÌ grantovÈho
¯ÌzenÌ na podporu aktivit
n·rodnostnÌch menöin
Hlavní město Praha vyhlašuje
grantové řízení na „Celoměstské
programy podpory aktivit národ−
nostních menšin na území hl. m.
Prahy pro rok 2002“.
K programům se mohou svými projek−
ty přihlásit občanská sdružení a organi−
zace národnostních menšin, která se
zaměřují na uchování národnostní identity
a na rozvoj komunikace a dialogu mezi
národnostními minoritami a majoritou.
Na rok 2002 jsou vyhlášeny následu−
jící programy:
− programy zaměřené na prezentaci
národnostních kultur v hl. m. Praze, na
kulturní, společenskou a osvětovou
činnost národnostních menšin.
− programy zaměřené na propagační
a publikační činnost, související se
vztahem národnostních menšin k hlav−
nímu městu Praze.
Projekty jsou přijímány v hlavní
podatelně Magistrátu hl. m. Prahy,
Mariánské nám. 2, Praha 1, do 20. 12.
2001. Konzultační středisko ke zpra−
cování projektů bude pracovat na
MHMP, Staroměstské nám. 4, Praha 1
od 3. 12. 2001 do 20. 12. 2001 vždy Po
− Pá od 8.00 do 11.00 hodin a Po, Út
a Čt od 12.00 do 14.00 hodin, ve stře−
du od 12.00 do 17.30 hodin.
Bližší informace podá PhDr. Jaroslav
Balvín CSc., tel.: 24 48 31 40.
−pkl−

Co se stromeËky
po V·nocÌch?
Tak jako v předchozích letech bude
nejlépe, když vánoční stromky odložíte
na stanoviště vedle nádob na směsný
komunální odpad. Z těchto míst pak
budou odklizeny a odvezeny úklidový−
mi firmami, které obsluhují danou
lokalitu. Stromky je také možné odložit
do kontejnerů na objemný odpad.
V žádném případě by však neměly být
odkládány vedle nádob na papír, sklo
a plasty.
odbor životního prostředí

Elektronick· radnice - trend budoucnosti
Další komisí, jejíž činnost bychom
Vám rádi přiblížili, je komise Rady
Městské části Praha 8 pro infor−
matiku. Podobně jako v komisi pro
územní rozvoj je i zde neustále
velmi živo.
Dnes si již nedokážeme představit
fungování samosprávy i státní správy
velkého celku, jakým je bezesporu
P¯edseda komise
i Praha 8, bez počítačů a počítačové
Ing. Petr Pokorn˝
sítě. Rozsah práce, kterou je potřeba
zúřadovat, je dnes obrovský a stále rostoucí. Bez elektronické
komunikace a rychlosti, kterou umožňují počítače, by byl již
nyní nezvládnutelný. Problémy spojené s tím, aby příslušný
hardware existoval a aby radnice byla vybavena dobrým a účel−
ným softwarem, jsou v kompetenci této komise. V čele komise
stojí Ing. Petr Pokorný, který je nejen zastupitelem, ale zároveň
i velkým fandou přes informatiku. Sám vytváří svoje webové
stránky www.ládví.cz.
Problémy, které komise informatiky aktuálně řeší, jsou ve
dvou okruzích. Jednak byly v minulosti poněkud zanedbány
webové stránky radnice. A vedle novin Osmička jsou to právě
webové stránky www.praha8.cz, které postupně plní stále větší
část komunikace mezi radnicí a občany. Je tedy zadáno zpraco−
vání jejich zcela nové aplikace. Čtenář si zde může též prohléd−
nout své noviny Osmička v elektronické podobě. Chystá se
i zveřejnění některých formulářů pro občany ke stažení, případ−
ně k elektronickému podání. S tím souvisí i vytvářený systém
elektronické podatelny s adresou podatelna@p8.mepnet.cz. Do−

pis poslaný na tuto adresu se v systému vyřizování záležitostí na
radnici chová stejně jako dopis doručený osobně či poštou do
podatelny.
Dalším okruhem zájmu komise je péče o systém USSD, uni−
verzální systém správy dokumentů. Tento systém je aplikován
na všech pracovištích radnice a díky němu je každý dokument
zaevidován do systému, je přehled, kde se právě nachází, je sle−
dován jeho průběh po Úřadě a termíny vyřízení. Takto se
nemůže žádný doklad ztratit. Pro příští rok se chystá další vý−
znamné zkvalitnění. Každý došlý dokument má být zpracován
do elektronické podoby a pracováno s ním v této podobě. Kdo
rutinně pracuje s počítači, ví, jak úžasně rychlá je potom
možnost jakýkoliv dokument podle jeho adresy (klíčových
znaků a jejich sekvencí) najít za jakoukoliv dobu zpětně.
Je jistě dobré, že je naše radnice na špici vývoje v této oblasti.
O tom svědčí i to, že Úřad MČ Praha 8 se aktivně uchází o rea−
lizaci pilotního projektu zpracovávání dokumentů na celé Praze
podle zkušeností právě z Prahy 8, a zdá se, že Magistrát této akti−
vitě pozorně „naslouchá“. Ato je především zásluhou komise pro
informatiku. Jejími členy jsou: Ing. Cyril Čapka, p. Milan
Hejkrlík, p. Michal Kindl, Ing. Miloš Poul, p. Miloš Sobotka,
Ing. Bohumil Ševčík, Doc. Ing. Jiří Vogel, CSc. a p. Petr Zeman.
Úspěšnost Úřadu v oblasti informatiky je též dána fundovaným
zájmem vedení radnice, což dokumentuje i pravidelná účast na
komisi pana starosty Josefa Noska, místostarosty Jana
Lukavského a tajemníka Úřadu p. Petra Stieglera a v neposlední
řadě dobrou prací odboru informatiky. V práci této komise rozho−
dují technická kritéria a prospěšnost řešení jako nejvyšší poli−
tikum bez ohledu na stranickou příslušnost.
−tk−

Jak je ¯eöena drogov· problematika v Praze 8
Obdrželi jsme do redakce dopis naší čtenářky, v němž
poukazuje na problémy spojené s romskou komunitou žijící
v Karlíně. O vyjádření jsme požádali protidrogovou
koordinátorku MČ Praha 8 Mgr. Pavlu Karmelitovou.
Vážený pane šéfredaktore,
"…Jelikož já žiji mezi shora uvedenou menšinou, a to
v Karlíně, není mně lhostejné, dívat se na to, jak rómští mladiství
užívají drogy, čímž si ničí zdraví, v případě když si údajnou
drogu nemohou aplikovat, jsou nebezpeční svému okolí. Proč
romské děti předškolního věku běhají po ulicích, ničí parky? Je
to snad tím, že nemají žádné kulturní středisko? Nebo že se jim
nemá kdo věnovat? Vždyť já mezi nimi žiji a věřím, že bych jim
dokázala pomoci. Zkuste se nad tím zamyslet …"
Jana Hulková, Praha 8
redakčně kráceno

Způsoby řešení drogové problematiky jsou i v celosvětovém
měřítku velice složité a dlouhodobé. Městská část Praha 8 pod−
poruje realizaci preventivních programů pro děti a mládež, orga−
nizuje nejrůznější tématické semináře pro pedagogické a sociál−
ní pracovníky, aby lépe dokázali s problémovými jedinci, kteří
se dostanou do kontaktu s drogou, pracovat. Současně se
snažíme prostřednictvím školy působit na rodiče dětí a mládež.
Stranou našeho zájmu nezůstávají ani lidé, kteří do kontaktu
s drogou již přišli. Do preventivních programů jsou zahrnuty
i romské děti a jejich rodiny. Ať už v rámci školy, kterou

navštěvují, nebo během činnosti v nejrůznějších zájmových
sdruženích. Již několik let spolupracujeme s občanskými
sdruženími pracujícími cíleně s touto komunitou v lokalitě naší
MČ. Jedná se například o občanské sdružení Dětský klub 8,
které do září tohoto roku působilo v oblasti Karlína a denně se
v odpoledních hodinách věnovalo desítkám dětí ve věku od 5 do
18 let. V současné době bohužel občanské sdružení nemá vhod−
né prostory pro svoji činnost. Věříme, že s naší pomocí je brzy
najde a svoji práci obnoví.
Kromě projektů specifické protidrogové prevence se napří−
klad podporuje i celoroční činnost klubů, pořádání letních
táborů, programů oslav MDD atd. Dále dlouhodobý program
Terénní práce s romskými uživateli drog, který realizuje
v hlavním městě od roku 1999 občanské sdružení HOST. Ten je
zaměřen na snižování rizik plynoucích z užívání drog, a to nejen
pro uživatele samotné, ale zejména pro společnost. Jeho cílem je
poskytovat zdravotní, sociální a právní poradenství, hledat další
možnosti práce s uživateli drog a jejich rodinnými příslušníky,
vytvořit stabilní kontakty s romskou komunitou, a průběžně ji
sledovat.
Doufám, že stručný výčet činnosti naší MČ v oblasti pro−
tidrogové politiky je alespoň částečnou odpovědí na Vámi vzne−
sené otázky a podnětné připomínky. Budete−li mít zájem, ráda
Vám sdělím podrobnější informace na tel. 22805639 či na adrese
Úřadu Městské části Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. bílý dům).
Mgr. Pavla Karmelitová

Památky Prahy 8
V jedenáctém století stála na místě
dnešního Libeňského zámku tvrz,
obklopená ovocnými sady. Ty byly
později z vůle císaře Karla IV.
přeměněny na vinice. První zmínka
o upravené zahradě, která tvořila
součást zámku, je z roku 1648.
Válečná období let 1711, 1742, 1744
a především první dva roky sedmileté
války se podepsaly na vyplenění zámku
a zpustošení jeho okolí. Pozdější přestav−
ba, uskutečněná roku 1769, dala zámku
rokokové průčelí, a jeho okolí pak opět
tvořily sady a vinice. Až do roku 1872
však nebylo okolí příliš upravováno,
a proto se zde vyskytovalo velké
množství zejména náletových porostů
spolu se zbytky staré révy na rozvalených
terasách. Jedinou udržovanou zelenou
plochou byla menší užitná zahrada, uza−
vřená mezi hospodářskými budovami.
Od roku 1883 byla v prostorách zámku
umístěna polepšovna a vychovatelna
mládeže a vzhled jeho okolí se opět
zlepšil. Roku 1889, kdy Libeň získává
statut města, je park před zámkem
upraven jako trávník se stromořadím. Na
náhorní rovině podél západní strany
zámku je založen veřejný park. Stráně
jsou ale zanedbané.
V roce 1901 zpracoval František
Thomayer návrh na založení nové
parkové plochy s cestami a odpočívadly.
Hlavní přístupová cesta byla lemována
alejí kulovitých akátů s girlandami popí−
navých růží. Později tu byly vysazeny
kulovité tisy, které se zachovaly dosud.

PROMĚNY OKOLÍ
LIBEŇSKÉHO ZÁMKU
Původní Thomayerova úprava byla roku
1911 rozšířena a upravena Karlem
Skalákem. V letech 1933 až 1934 pak
byly zrušeny vnitřní cesty a odpočívadla
a byl vytvořen okrasný park, který byl
v roce 1965 oplocen.

na vyhlídkovou terasu bude tvarovaný
plůtek a opěrná konstrukce pro popí−
navou růži. Celá jižní fasáda se pak
pokryje popínavými rostlinami.
Růžový parter by měl v budoucnu opět
sloužit k posezení a odpočinku jako
nedílná součást celého areálu.
Rakova zahrádka / Tato vyvýšená
terasa se nachází v zadní části zámku
mezi ohradní opěrnou zdí a fasádami
přilehlých budov. Přístupná je z hos−
podářského dvora nebo schodištěm od
Zámeckého pivovaru. Původně sloužila
jako užitná zahrada. Centrálním prvkem
zde bude po dokončení trávník, le−
movaný okrasnou výsadbou. Dominantu
prostoru vytvoří dva asymetricky
umístěné okrasné ovocné stromy. Po
celém obvodu zahrádky bude vybudová−
na písková cesta s dřevěnými lavičkami.
V budoucnosti by měla Rakova
zahrádka sloužit k příjemnému posezení s
krásným výhledem.

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V PROSINCI 2001
4. 12. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Ku−
bišovou)
5. 12. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské − parko−
viště) • Janečkova • Burešova • Služská
− Baštská • V Zahradách − Na Sypkém
• Křivenická (u konečné 152, 181)
6. 12. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod vodárenskou věží −
Nad Mazankou
11. 12. ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská −
Křižíkova) nebo Jirsíkova − Malého •
Petra Slezáka − Urxova • Kandertova
(proti ul. Lindnerově)
12. 12. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Služská − Baštská • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
13. 12. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• V Nových Bohnicích • Mlazická •
Drahorádova
18. 12. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Per−
nerovou) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) • Ku−
bišova − U Vlachovky
19. 12. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova − u DD • Štíbrova • Na
pěšinách − Pod statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) •
Pekařova
20. 12. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
údolí • Lindavská
27. 12. ČTVRTEK
Pobřežní − U nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u voj. správy) • Na
Vartě • Nad Rokoskou • U Slovanky −
Dolejškova • Havránkova − Šimůnkova
• Pakoměřická − Březiněvská •
Uzavřená • Frýdlantská (parkoviště
u křižovatky ul Žernosecké − Ďáblické)
• Nad Rokoskou (u školy)
28. 12. PÁTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky − sloup VO č. 8
Kontejnery budou v uvedených lo−
kalitách umístěny vždy po celý násle−
dující týden!

Kontejnery budou
opět prázdné
Velký nárůst množství odpadu,
který jsme zaznamenali jak ve
sběrném dvoře ve Voctářově ulici,
tak u přistavovaných velkoobje−
mových kontejnerů v měsíci říjnu,
nás vedl k následujícímu opatření.
Kontejnery na objemný odpad
budou přistaveny na stanovišti podle
harmonogramu. Po naplnění se
vyprázdní a opět přistaví. Tento provoz
bude zajišťován na všech stanovištích
v celé naší městské části až do konce
roku.
odbor životního prostředí

R˘ûov˝ parter

Růžový parter / Prostor s tímto názvem
přiléhá k jižní části zámku a navazuje na
celý areál parkových úprav před
Libeňským zámkem. Jeho postupná
rekonstrukce probíhá podle původních
historicky podložených materiálů. Parter
bude mít centrální trávník se čtyřmi
kulovitými tisy v jeho rozích a opět se tu
objeví záhony s růžemi. Okolo pravidel−
ného trávníku bude písková cesta a v jižní
části bude založen živý plot. U schodiště

Hospodářský dvůr / Prostor dvora, který
se nachází také v zadní části Libeňského
zámku, je z velké části vydlážděn a volně
přechází do Rakovy zahrádky. Stávající
zeleň dvora se z velké části odstraní
a nově osadí. Například podél severní
a východní fasády bude vysazeno devět
nových stromů, v jeho jižní části bude
nově vysazena lípa a hrušeň. Většina
stromů bude umístěna přímo do dlažby
s kořeny chráněnými litinovými mřížemi.
−pkl−

HISTORICKÉ VYCHÁZKY
Vlastivědného kroužku
1. prosince
Za přízraky a otazníky dějin
od theatin. kláštera po Tržiště
• sraz ve 13.15 hod. u sochy T.G.M. na
Hradčanském náměstí
8. prosince
O bludech a zjeveních na Kampě
• sraz ve 13.15 hod. na malostranském
konci mostu Legií
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MoûnÈ varianty trasy severnÌho okruhu kolem Prahy
Silniční okruh kolem Prahy projektuje, finan−
cuje a staví stát. Okruh by měl společně
s vnitřním městským okruhem umožnit regu−
laci dopravy v Praze a realizaci systému
ochrany města před negativními vlivy
dopravy, které jsou zcela neúnosné, a městu
tak hrozí dopravní kolaps.
Aby vzniklá situace mohla být řešena, byl
vypracován a schválen územní plán hl. m. Prahy,
protože jenom tak může stát pokračovat ve vý−
stavbě okruhu. Zatím pražský silniční okruh
končí u Ruzyně. Auta, která se chtějí dostat ze
západu na sever nebo východ Prahy či obráceně,
musejí projíždět centrem města, kde nelze regulo−
vat dopravu, protože není kam automobily
odklonit. Zlepšení situace může přinést pouze
rychlé pokračování výstavby.
Schválený územní plán počítá s variantou
pražského silničního okruhu trasou, která je dnes
nazývána J. Je nutné říci, že v procesu schvalování

pražského územního plánu se Ministerstvo život−
ního prostředí ČR vyjádřilo k této variantě pozi−
tivně. Bez tohoto souhlasu by územní plán nebyl
v roce 1999 schválen. Později však, když byla již
pro potřeby vlastní realizace stavby
zpracována tzv. EIA (což je
posouzení stavby z hlediska jejího
vlivu na životní prostředí), která
rovněž potvrdila variantu obsaženou
v pražském územním plánu, rozhod−
lo Ministerstvo životního prostředí,
že musejí být zpracovány ještě další
varianty vedení okruhu. Proto byla
vypraco−vána EIA další, která
obsahuje pět základních variant
a podvarianty vedení silničního
okruhu kolem Prahy. I tentokrát však
závěry EIA potvrdily s uvážením
pozitivního vlivu na hlavní smysl
okruhu − ochrany města − variantu

J. Jako druhá nejlepší byla v EIA uvedena tzv.
varianta Ss. Opět se objevil konflikt mezi různými
zájmy obcí v okolí Prahy a zejména naší měst−
skou částí.

Stavba Pražského okruhu v části Ruzyně −
Březiněves ve variantě J je dlouhá 16,40 km
a nejvíce zlepšuje stav imisí a hlukové situace na
území centrální části Prahy. Výsledné doporučené
řešení navrhované varianty silničního okruhu
musí být přijatelné z hlediska ekologické únos−
nosti území a zároveň musí plnit požadovaný
dopravní účel a urbanistické zásady. Z tohoto
pohledu i závěry dokumentace EIA doporučují
výběr varianty J, která přinese plánované pozi−
tivní ovlivnění stavu životního prostředí území
centra Prahy a současně nezhorší prostředí
ovlivňující zdraví obyvatel v území okruhu pod
odpovídající hygienické limity. Varianta J je také
pro město přijatelná z hlediska reálnosti
a časového postupu výstavby na rozdíl od variant
ostatních, které nedávají jistotu výstavby v hori−
zontu deseti let.
−pkl−

Zpr·va z v˝stavby trasy metra IV.C1 do stanice L·dvÌ
V minulých dnech byl úspěšně dokončen složitý trans−
port tubusu potřebný pro průjezd metra z Troje do
Holešovic. Celá akce byla pečlivě sledována, protože
vysouvání tubusu do předem připravené rýhy na dně
Vltavy je zcela ojedinělou a technicky náročnou operací
i z mezinárodního hlediska.
Těleso tubusu vážilo 6800 tun a bylo dlouhé 168 metrů.
Vpředu jej táhla dvě lana z Holešovic a v jeho zadní části
bylo uchyceno lano brzdné. Operace musela být po celou
dobu transportu velice přesná. Už průjezd tubusu vraty na
trojské straně byl velice riskantní, když jejich šíře byla
o pouhých 50 centimetrů na každé straně širší než vlastní
tubus. Jeho cesta z Troje do Holešovic trvala pouhých devět
hodin a na dno Vltavy dosedl s přesností neuvěřitelných
dvou centimetrů. Úspěšně byl tak dokončen manévr, který
je i z pohledu světového stavebnictví zcela výjimečný.
Takto provedený způsob překonání vodního toku je nejen
úspornější a rychlejší, než budování tunelů klasickým
jímkováním, ale je i šetrnější k životnímu prostředí
a neomezuje plavební provoz na řece. Příští rok se bude
celá operace opakovat s druhým tubusem metra.
S výstavbou se ovšem pokračovalo i na dalších úsecích.
V Holešovicích nadále pokračují práce mezi budoucí sta−

nicí Nádraží Holešovice a břehem Vltavy. Zde jsou již
patrné konstrukce budoucích tunelů. V Troji pak probíhají
dokončovací práce, které umožní dočasnou přeložku ulice
Povltavská. Z portálu v této ulici je již vyraženo 249 metrů
dvojkolejného tunelu a od ulice Trojské je směrem ke
stanici Kobylisy vyraženo dalších 370 metrů. Také ze sta−
nice Ládví je dnes směrem do centra Prahy celkem 168
metrů tunelu.
Práce pokračují i v místě záboru na Kobyliském náměstí.
Viditelné změny jsou také ve stanici Ládví, kde se
dokončují konstrukce nástupišť a stěny budoucí stanice.
Odtěžuje se zemina pod bývalou Opálkovou ulicí, aby tu
mohly být postaveny konstrukce stanice. Její vozovka pak
bude převedena opět na původní místo.
Další podrobnosti o probíhající stavbě metra IV.C 1 se
můžete dozvědět v některém z příštích vydání Osmičky
nebo v našem Informačním centru, umístěném v Obchodním
domě Ládví.
Ing. František Polák,
tiskový mluvčí Metrostavu a. s.
Kontrolu p¯esnosti dosedu betonovÈho tubusu metra do
r˝hy ve dnÏ Vltavy sledovali speci·lnÏ vyökolenÌ
pot·pÏËi.

Pl·novan· oprava BohnickÈ ulice

Úpravy na hřbitově v Ďáblicích

Na podzim roku 2002, nejpozději však na jaře 2003, je plánováno zahájení výstavby nové kanalizace
v Bohnické ulici.
Technická správa komunikací provede během roku 2002 opravu
1. úseku a
2. úseku Bohnické silnice
mezi Zhořeleckou ulicí a Bohnickým náměstím. Vzhledem k tomu, že bude uzavřena celá spodní část Bohnické
ulice, opraví se zároveň její třetí část přes křižovatku s Ústavní ulicí až k ulici Na Pískovně. Oprava komunikace od
ulice Na Pískovně až do konce třetího úseku se provede během úplného uzavření Bohnické ulice ihned po ukončení
výstavby kanalizace.
Autobusová linka číslo
102 bude po celou dobu
výstavby
3. úseku
komunikace ukončena
na Bohnickém náměstí.
O plánovaných uzávě−
rách a dopravních ome−
zeních budeme podrob−
ně informovat.
−pkl−

Policie »R zasahuje
Policisté OŘP Praha 8 mimo svou
každodenní pracovní činnost provádějí i zabezpečení
různých společenských, kulturních a sportovních akcí
pořádaných i mimo služební obvod OŘP Praha 8.
Zajišťují například úkony k ochraně sídla Rádia
Svobodná Evropa v souvislosti s výhružkami teroristic−
kých útoků proti tomuto objektu a ochranu vytipovaných
objektů zvláštní důležitosti. Na počátku, ale i v průběhu
roku provádějí dozor na přechodech pro chodce v blízkosti
budov ZŠ. Dále zabezpečují dohled nad vytipovanými
křižovatkami, kde dochází k největšímu počtu dopravních
nehod, pořádají preventivní bezpečnostní akce zaměřené
k dodržování zák.č. 361/2000 Sb. Ve školách na obvodě
Prahy 8 pořádají besedy s cílem preventivně působit na
mládež v ochraně proti drogám, dopravě a trestné činnos−
ti. Tyto aktivity jsou provázány s prací kriminální policie,
dopravní a pořádkové služby a městské policie.
Cílem všech těchto opatření je pozitivně působit na
zamezení trestné činnosti. V uplynulém období byly
mimo jiné zaregistrovány i tyto následující případy.
Poškození náhrobku na psím hřbitově
Neznámý vandal na psím hřbitově v Praze 8 Bohnicích
úmyslně poškodil náhrobní desku, kterou nechal vyrobit

na památku svému zvířecímu příteli majitel zesnulého psa.
Svým nelidským a nedůstojným jednáním způsobil
majiteli škodu ve výši 2.800 Kč. Pátrání po pachateli trvá.
Loupežné přepadení
Přes stanici metra trasy B Florenc se vracel spolu−
občan do svého bydliště. Ve vestibulu metra jej
obstoupili tři cizinci, kteří poškozeného napadli a jeden
z útočníků jej kopl do ruky, ve které měl mobilní tele−
fon. Mobil upadl na zem, pachatelé se jej zmocnili
a z místa utekli. Rychlým zásahem službu konajících
policistů se je podařilo zadržet. Mobil byl vrácen
majiteli a proti pachatelům bylo vzneseno obvinění.
Zpronevěra vozidla
Občan uzavřel leasingovou smlouvu v autobazaru
AAA Praha na zakoupení osobního vozidla Opel
Calibra. Po převzetí vozidla však neplatil měsíční
splátky a místo toho vozidlo prodal v zastavárně za
částku 85.000 Kč a peníze z prodeje použil pro vlastní
potřebu. Vyšetřovatelem bylo pachateli vzneseno
obvinění.
pplk. Mgr. Petr Vaněček
ředitel OŘP Praha 8
redkačně kráceno

Mnoho občanů Prahy 8, ale nejen jich, se ptá, co se provádí na Ďáblickém hřbitově.
Hřbitovy, místa obzvláštní piety, jsou místem, kde je každý stavební a jiný zásah
velmi pečlivě sledován. Nadto je areál hřbitova Ďáblice kulturní památkou, tvořící
významný celek kubistické architektury, zapsanou v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1−2063. Proto přinášíme
podrobnější informaci o stavebních úpravách.
Úřad Městské části Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle zákona
o územním plánování a stavebním řádu, vydal povolení na stavební úpravy, o které požádala
dne 1. 8. 2001 Správa pražských hřbitovů na Praze 10, Vinohradská 294/112. Stavební po−
volení je vydáno na úpravu povrchů stávajících účelových komunikací a vybudování nové
komunikace. Touto novou komunikací je nový vstup do areálu hřbitova, budovaný co
nejblíže zastávky autobusu, ovšem mimo cennou kubistickou zeď s pilíři.
Zejména bude zpevněna stávající travnatá cesta, včetně cest nově navrhovaných,
a budou opatřeny drobnou žulovou dlažbou. Cílové řešení odpovídá založení cest podle
původního návrhu architekta z roku 1913. Jižní cíp areálu, který nebyl v jeho návrhu
řešen, je projektem doplněn v podélné ose kruhovou komunikací s napojením na původ−
ní trasy cest.
Dlažební kostky budou v šedé barvě, s oboustranným lemováním linkou z velké žulové
dlažby rozměru 160 mm. Bude odstraněn zejména živičný kryt z povrchu cesty při střed−
ním lesním hřbitově a změněn rovněž v žulovou dlažbu. Asfaltová stávající cesta
k hlavnímu kruhovému čestnému pohřebišti bude nahrazena mlatem. Celková délka
upravovaných cest je 1750 běžných metrů. V některém z dalších čísel Osmičky při−
neseme další informace o pokračující stavbě, která má termín dokončení na konci března
2002 a plánek nových komunikací.
−tk−

KarlÌnsk· rekonstrukce
Přestože jsme o tomto tématu informovali již v srpnovém a zářijovém čísle našich
novin, zájem ze strany občanů je stále velký. Proto stručně rekapitulujeme obsah
rekonstrukce s údaji o jejím přibližném dokončení.
V Karlíně se jedná o obnovu vodovodních, plynových a kanalizačních řadů, nových
rozvodů kabelové televize, nové pokládky vysokonapěťových kabelů pro pokračování
přestavby bývalých areálů ČKD Dukla a nového obchodně administrativního centra.
V průběhu října byla dokončena obnova vodovodních a kanalizačních řadů v ul.
Thámova včetně jejího povrchu. Do 27. 11. by měly být dokončeny chodníky a vozov−
ka v ul. Pernerova, mimo úsek Jirsíkova a 1. pluku, kde budou práce dokončeny pouze
v případě příznivých klimatických podmínek. Stejná situace jako v případě ul. Jirsíkova
je také v úseku mezi ul. Thámova a Šaldova.
−red−

JÍZDNÍ ŘÁDY / Regionální organizátor Pražské integrované dopravy vydal publikaci
„Jízdní řády metra, tramvají, autobusů a železnice v Praze a okolí“. Tato publikace
obsahuje také jízdní řády všech linek PID a tratí ČD. K dostání je za 39 Kč. Bližší
informace o obsahu a prodejních místech naleznete na internetové adrese
www.ropid.cz/cz/brozura.htm.
−red−

PROSINEC 2001

STRANA 4

Rozhovor s Mgr. Jaroslavou MatÏjoviËovou
¯editelkou Speci·lnÌ z·kladnÌ ökoly a Mate¯skÈ ökoly p¯i FN Na Bulovce
Speciální základní školu
jsme objevili během roku
2001 na internetu, neboť zde
se nejen můžete dočíst o její
činnosti, ale zaujal nás Flastr,
internetový i tištěný časopis,
tvořený malými pacienty
a zároveň žáky této školy.
Proto jsme se rozhodli školu
navštívit, společně s možností
zhlédnout výstavu prací dětí
z nemocnice, vytvořených za
jejich pobytu při léčení. Již
v minulém čísle jsme přinesli
fotografii z této výstavy spolu
s upozorněním na její prů−
běh. U hlavní vrátnice Nemocnice Na Bulovce nás přivítala
energická paní ředitelka a provedla nás nejen výstavou, ale i ja−
kousi její virtuální školou a školkou.
Paní ředitelko, jak vlastně učíte tyto své žáky?
Naše škola, která zahájila svou činnost již v roce 1953, má jistě své
specifikum. Děti, kterým se věnujeme, jsou pacienty ve zdejší nemoc−
nici. Aby nezameškaly své učivo a školní povinnosti, ujímají se jich
zde naši pedagogové. U každého dítěte musíme zjistit, kde se právě
v učení nachází, a na tomto místě pokračovat. Zároveň musíme
zohlednit především dvě věci. Tou první je fakt, že děti jsou zde přede−
vším kvůli své nemoci a jejich prioritním cílem je se úspěšně a co
nejdříve vyléčit. To znamená, že zdravotníci mají přednost, tedy
lékařské výkony a terapie má přednost před výukou. Dále musíme

zohlednit vlastní stav léčeného žáčka, odhadnout jeho možnosti
i schopnosti. To znamená týmovou práci, spolupráci s lékaři a ostatní−
mi zdravotníky. Učební plány jsou individuální, variabilní v závislosti
na délce pobytu dítěte v nemocnici. Docházíme na jednotlivá oddělení
špitálu, kde jsou děti umístěny při léčení a zde s nimi, někdy ve zvlášt−
ní místnosti, ale někdy také přímo na pokoji pracujeme. A dalším
specifikem je to, že dítě je zde celý den. Neodchází, jako když je ve
škole, odpo−ledne domů. A zde nastupují
naše vychovatelky, které mají za úkol děti
zabavit, vyplnit jim smysluplně čas.
To jistě klade velké nároky zejména na
učitelky.
Nepochybně. Proto velmi dbám na to, aby
učitelé a učitelky byli příslušně vzděláni.
Předpokladem této práce s nemocnými dětmi
je speciální pedagogika na pedagogické
fakultě. Jen výjimečně se stane, že přijmu
někoho, kdo takovou kvalifikaci nemá, ale
v tom případě dohlížím na to, aby si ji co
nejdříve dodělal. A aby stále studoval,
protože medicína i pedagogika jdou dopředu
a my musíme být na úrovni.
Paní ředitelko, má práce ve škole nějaký
řád a může škola vydávat případně
i vysvědčení?
Mladší děti pracují především se svým
třídním učitelem, za žáky II. stupně docháze−
jí vyučující podle svých odborností.

Školní tým ZŠ Ústavní slavil úspěch
10. října 2001 přebírali na zámku v Nelahozevsi členové žákovského
týmu ZŠ Ústavní z Bohnic se svými učiteli a ředitelem školy odměny za
vynikající umístění v celostátní soutěži „Mládí @ vědění 2001“ − multi−
mediální projekt školní tvorby. Z původně přihlášených více jak osmi
set škol z celé ČR vydrželo do finále jen necelých 300, a z nich pak
odborná porota z Univerzity Palackého Olomouc vybrala 10 vítězných
ve dvou kategoriích.
Tým, složený z dnes již bývalých žáků ZŠ Ústavní, neboť to byli všichni
„deváťáci“, převzal z rukou generálního ředitele firmy Siemens cenu za 2.
místo v kategorii základních škol a nižšího stupně osmiletých gymnázií. Za
práci zpracovanou na CD a nazvanou „Velký útěk − příběh žáka poškoláka“,
který se může dostat ven ze školy pouze za cenu správně zodpovězených
záludných otázek jeho učitelů a po splnění různých úkolů, obdržela škola špičkový počítač s kompletní
výbavou. ZŠ Ústavní reprezentovala na slavnosti v podstatě celé pražské školství, neboť byla z Prahy oceně−
na jako jediná. Děti ze ZŠ Ústavní pod vedením Mgr. Evy Pohořalové již dnes přemýšlejí o novém tématu,
neboť dobrý nápad − to je to, co porota ocenila nejvíce.
Mgr. Petr Zmek, ředitel ZŠ Ústavní

Provoz mateřských škol v době Vánoc
Provoz mateřských škol Městské části Praha 8 v době
vánočních svátků ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2001. Ve středu
2. ledna 2002 budou otevřeny všechny mateřské školy.
V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 35/1992 Sb.,
o mateřských školách, stanovil zřizovatel, Městská část Praha 8,
po dohodě s řediteli mateřských škol provoz o Vánocích škol−
ního roku 2001/2002 na těchto mateřských školách:
Oblast:
Karlín a Libeň / Mateřská škola • Kotlaska 3 • Praha 8
Kobylisy a Střížkov / Mateřská škola • Bojasova 1 • Praha 8
Bohnice, Troja, Čimice / Mateřská škola • Řešovská 8 • Praha 8
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství
V minulém pokračování našeho putování jsme
opustili školy a školská zařízení, zřízená
Městskou částí Praha 8 a dnes budeme pokračo−
vat u našich „severních sousedů“, v Dolních
Chabrech. Obec je zřizovatelem dvou škol
mateřských, jedné základní a sídlí zde soukromé
střední školství.
My začneme v MŠ Bílenecké náměstí, která
v meziválečném období sloužila jako základní škola
pro děti z Dolních Chaber. Od roku 1949 v této
budově působí pouze škola mateřská, kdysi
i dvoutřídní, nyní jednotřídní s 27 dětmi od 3 do 7 let.
Školka nemá právní subjektivitu a velmi úzce
spolupracuje se ZŠ Spořická. Dává důraz na
estetično, děti se mohou učit i angličtinu. Rodiči
místních dětí je velmi oceňován její takřka domácí
ráz.
Druhou mateřskou školou, kterou zřizuje obec
Dolní Chabry, je MŠ Protilehlá. Tato mateřinka
působí v současné době jako organizační složka
obce, tedy jako zařízení bez právní subjektivity.
Využívá objekt, který prošel v minulém roce velkou
rekonstrukcí podkroví a střechy a působí na děti
i jejich rodiče velice příjemným dojmem. Školka je
zaměřena hlavně na výtvarnou výchovu, místní děti
se s úspěchem účastní řady soutěží, může se též
pochlubit pestrou škálou kroužků, výlety do
zahraničí či velmi dobrou spoluprací se sponzory.
Kapacita zařízení 60 dětí je plně využita, fungují zde
dvě třídy celodenní a jedna polodenní.

Po stopách minulosti
Vedení a žáci ZŠ Na Šutce Vás
srdečně zvou na výstavu výtvarných
prací. K vidění jsou kresby, malby,
prostorové práce i keramické vý−
robky s historickými náměty. Vý−
stavu Po stopách minulosti si můžete
prohlédnout vždy od pondělí do
pátku mezi 8.00 až 17.00 hodinou ve
vstupní hale školy. Jste srdečně
zváni.
Mgr. Miluše Skoumalová
ředitelka školy

Vyučování je vystřídáno dalšími činnostmi pod vedením vycho−
vatelek. Tento systém práce, znovu zdůrazňuji, klade na pedagogy
velké nároky.
Studijní výsledky žáků hodnotíme slovně i známkami. Kmenové
škole posíláme písemnou zprávu o pobytu žáka spolu s hodnocením
a třeba i doporučením dalšího postupu. V případě, že je žák v naší péči
v době ukončení pololetí nebo školního roku, může dostat vysvědčení
za toto období na naší škole. Po návratu z nemocnice by žák neměl být
v žádném případě podroben přezkušování. Naše klasifikace je pro
kmenovou školu závazná.

Kolik máte ve vaší škole dětí a kolik pedagogů?
Pedagogický sbor má momentálně 19 členů.
Naše základní škola se postará v běžném školním
roce přibližně o 1 500 žáků. Mateřská škola
včetně stacionářů o 1 000 dětí a Školní družina
Učíme se, učíme ..... ,
a klub pečují o 1 900 žáků a studentů. Vy−
v posteli si hovíme ...
chovatelky se věnují dětem od výuky osvo−
Jindy musím ráno běžet,
bozeným nebo těm, kteří pobudou v nemocnici
tady můžu klidně ležet.
Učitelka přijde k lůžku,
jen krátce a nevyučují se. Ani žáci a studenti
otevřeme spolu knížku.
středních škol nejsou z činnosti klubu
Až se všechno naučíme,
vylučováni.
zase si pak poležíme.
(Na paní ředitelku prozradíme, že před
Co mi schází, všechno mám,
dovršením svého významného životního výročí
i počítač přivezou až k nám.
ukončila studium na třetí vysoké škole. Proto
Na postelích začnou velké boje,
může směle říkat, že je v životě opravdu nezbytné
slyšet jsou z pokoje do pokoje.
stále studovat. V případě její práce a jejího
Kdo má všechny úkoly,
nasazení pro školu a její malé žáky to platí sto−
ten si může zahrát hry!
procentně.)
A když je všechno hotovo,
pustíme si třeba i video.
Budou dneska Krtci nebo Sandokan?
Lidi, já se mám!
Na nemoc už nemyslím,
po domově nebrečím.

Tomáš Květák

Návrh změn v síti škol a školských zařízení
Ve školním roce 2001/2002 by mělo dojít ke sloučení nebo zrušení některých škol a školských
zařízení zřizovaných hl. m. Prahou.
Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1850 ze dne 6. listopadu 2001 souhlasila se záměrem
na sloučení Střediska praktického vyučování, Praha 8, Molákova 578 se Střední odbornou školou
a středním odborným učilištěm, Praha 5, Drtinova 3 a se záměrem na zrušení Zvláštní školy
a Odborného učiliště, Praha 8, Chabařovická 1125. Rada rovněž souhlasila s návrhem na sloučení
Střediska praktického vyučování, Praha 8, Křižíkova 43 se Středním odborným učilištěm služeb, Pra−
ha 9, Novovysočanská 5. Hlavním důvodem těchto návrhů je nenaplnění kapacity školských
zařízení a zvyšující se náklady na provoz.
−pkl−

Agresivita dÏtÌ - p¯ÌbÏh Ëtvrt˝
N·vötÏva
Je chladné sobotní odpoledne. Honzík a Eliška si hrají v dětském pokoji a rodiče mají návštěvu.
Vesele si při kávě vyprávějí své zážitky z letní dovolené a smějí se. Nakonec se domluví, že
společně půjdou do kina.
Elišce se zdá, že na ni rodiče nějak zapomínají, a tak se snaží připomenout. „Mami, já mám žízeň,“
křičí na celé kolo. Matka přinese Elišce limonádu a opět odchází do společnosti. Za malou chvilku
Eliška znovu pokřikuje: „Mami, já mám hlad.“ Maminka přinese dětem svačinu a říká: „Hezky si
hrajte, vždyť víte, že máme návštěvu. Eliško, Janičky rodiče přece znáš. Prosím, buďte ještě chvíli
hodní!“
Jenomže Elišce se návštěva vůbec nelíbí. Je zvyklá být středem pozornosti, a teď si jí vůbec nikdo
nevšímá. Konečně návštěva odchází. Matka Elišky a Honzíka se vždy dětem maximálně věnuje. Teď
má ale pocit viny a snaží se především Elišce vynahradit ztracený čas. Nastává však doba pro
přípravu večeře, a chvilka pro sebe by ji zvlášť dnes potěšila. Z Elišky začíná vyrůstat osobnost, která
se snaží na sebe za každou cenu soustředit veškerou pozornost. Eliška je prostě rozmazlená.
Naučte své děti respektovat práva druhých a tak nezapomínat na své záliby či zájmy. Musíme děti
naučit, aby si věřily a uměly samostatně jednat, ale s plným pochopením pro druhé.
A rada na závěr. Klidní a vyrovnaní rodiče mohou určitě lépe své dítě připravit do života.
Soňa Teplá

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 12. - DOLNÕ CHABRY

Mä Protilehl·

Paní ředitelko, děkuji za rozhovor a přeji Vám
hodně hezkých chvil při učení a Vašim žákům
co nejvíce rychle obnoveného zdraví.

Nyní nás čeká jediná základní škola v obci ZŠ
Spořická, která je klasickou spádovou základní
školou bez speciálního zaměření, přičemž je opět bez
právní subjektivity. Byla otevřena v roce 1942.
Počátkem 90. let minulého století byla realizována
přístavba, ve které se nyní nachází školní jídelna
s kuchyní, tělocvična a další prostory potřebné pro
školu. Učitelský sbor tvoří řada mužů a mladých
pedagogů, což není v současném českém školství
běžné. Aktivní je i Spolek přátel chaberské školy,
založený v roce 1990, který připravuje pro děti
tématické besedy a vydává sborníky dětských prací
z jednotlivých besed. Za pomoci grantu MHMP
bylo vybudováno venkovní hřiště. Kromě samotné
budovy základní školy se v areálu nacházejí i dva
domečky, z nichž jeden má v nájmu střední škola
a druhý slouží jako sídlo organizace ochránců
přírody.
V budově základní školy a v již výše zmíněném
domečku má sídlo jediná střední škola v Dolních
Chabrech, Soukromé reálné gymnázium Přírodní
škola, o.p.s. Tato přírodovědně zaměřená instituce,
vytvořená jako alternativa k velkým státním gym−
náziím, funguje již devátý rok. Významným prvkem
systému školy jsou studijní výjezdy či různé expe−
dice, jako např. v roce 2000 do České Kanady.

V současné době má 55 žáků, čímž je umožněn indi−
viduální přístup ke každému studentu. Vzhledem
k tomu, že jde o zařízení soukromé, platí se tu školné
ve výši 1.800,− Kč za školní měsíc. Škola má zpra−
cované webové stránky www.osf.cz/prirodni.skola,
kde lze najít všechny další důležité informace.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) Naše školička
2) Národní galerie
3) TRIVIS
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Gabriela Žárská, Miloslava Sedláčková a Iva
Danková z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme věcné
ceny.
Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ, e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) Kolik t¯Ìd m· Mä Protilehl·?
2) Kdy byla otev¯ena Zä Spo¯ick·?
3) Kam se vydala P¯ÌrodnÌ ökola na
expedici v roce 2000?
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80. v˝roËÌ skautingu v KobylisÌch
2. Ë·st / SouËasnost 24. st¯ediska SEVER
Způsob, kterým dnes žijí skautské oddíly 24.
střediska SEVER, se vyvíjel nepřetržitě od roku
1969. Jako základ ve středisku nebo dříve
v odboru turistiky vždy existovaly chlapecký
a dívčí oddíl jako samostatně fungující jednotky.
Oddíly se dále skládají z družin, které jsou zá−
kladem pro jakékoli schůzky, hry, brigády, výle−
ty i tábory. Rozděleny na tyto základní skupinky
kamarádů a kamarádek pak oddíly provádějí
celou škálu zajímavých, dobrodružných ale
i užitečných činností.
Základem jsou pravidelné družinové schůzky
v klubovně. Na nich se naši skauti nebo skautky učí
nové věci, potřebné hlavně pro život v přírodě. Hrají
různé hry, soutěže, a také se dovídají o tom, co budou
dělat na dalších akcích, které
přijdou. Družinovky jsou
také místem vhodným pro
vzpomínání na minulé akce,
zapisování zážitků do kronik
a tak dále. Žádný skaut však
nevyrostl pouze v uzavřené
místnosti, a tak nás pravidel−
ně čekají různé výlety do
přírody nebo třeba za kultu−
rou. Tyto výpravy bývají
družinové, kdy si družinka někam vyrazí a stará se
sama o sebe. Nejčastěji to bývají kulturní akce nebo
jednodenní výlety, obvykle do blízkého okolí.
Naopak jako celý oddíl, více oddílů, celé
středisko nebo za účasti dalších skautů vyrážíme na

výpravy vícedenní nebo na tábory. Tyto delší výlety
skýtají možnost ještě lépe se vzájemně poznat,
ukázat ostatním, co v nás doopravdy je a hlavně se
opravdu dokonale sžít v jeden fungující mechanis−
mus.
Zima je pro všechny velikou příležitostí pro zimní
radovánky. Sokol Kobylisy vlastní v Krkonoších
horskou chalupu, kam pravidelně minimálně jednou
měsíčně vyrážíme. Podmínky jsou vhodné jak pro
sjezdové lyžování, tak pro výpravy na běžkách. Je
naprosto nemyslitelné trávit jarní prázdniny jinak
než spolu na horách. Snad jedině, když není sníh.
Ale to už jsme také zažili, a i tak se dalo na Žalí užít
mnoho krásných chvil. Vždyť do Vrchlabí, na−
příklad do muzea, je to tak blízko.
Na jaře se hlavně kluci těší
na sjíždění českých řek.
Dívky jsou v tomto obezřet−
nější, ale občas se s chlapci
také vydají. Začínali jsme
před lety na pramicích na
Sázavě, Vltavě, Lužnici,
Berounce, dnes však jezdíme
na mnohem obratnějších
kánoích a kajacích. Troufn−
eme si i na říčky připomína−
jící menší vodopád. K tomu, aby nováčci vůbec
mohli vyrazit, je třeba nejprve cvičit, a to se pak
vracíme na oblíbenou Vltavu. Nemyslitelné by to
ovšem bylo bez pomoci starších kamarádů z řad
Sokola Kobylisy. Za to jim patří náš velký dík.

LibeÚsk˝ model·¯sk˝ klub
Současným místem působení Libeňského modelářského klubu je Dům dětí a mládeže na Praze
8 v Přemyšlenské ulici. Každý týden se v učebně schází parta kluků, kterým učarovala malá
letadla, poháněná motorem i větrem.
Libeňský modelářský klub má ve svém znaku hlavu orla bělohlavého, protože stejně jako orel
dominují i modely letadel širokému vzdušnému prostoru. Klub se může pochlubit bohatou tradicí.
Vznikl v roce 1926 a je nejstarším modelářským
klubem v Evropě. Jeho původní sídlo bylo, jak
napovídá název, na Libeňském ostrově. Klub
nepřerušil činnost ani v době 2. světové války
a prošel různými zřizovatelskými subjekty. Byl
součástí Svazarmu a posledních pět let působí
na nynější adrese.
Do tajů modelářství proniká kolem dvacítky
kluků ve věku od osmi do čtrnácti let, kteří jsou
rozděleni do dvou kroužků. Své zkušenosti jim
předávají dva instruktoři. Prvním je Jiří Kohout,
který se modelářství věnuje téměř třicet let
a získal několik titulů mistra republiky v kate−
gorii větroně F3B a F3F. Druhým instruktorem je Pavel Marek, který je mistrem republiky v kategorii
F3B a byl členem reprezentačního teamu na mistrovství světa v roce 1999 v Jihoafrické republice.
I když je modelářství pánskou doménou, občas se najdou i výjimky. Jednou z nich je dlouholetá
členka klubu paní Růžena Musilová, která se přes svůj věk o modelářství stále zajímá.
Kromě schůzek v učebnách, na nichž se především staví modely, se modeláři setkávají i na akcích
v přírodě. Jejich hlavním posláním je vyzkoušet si, jak se letadlo podařilo postavit, kdo byl trpělivější
a šikovnější v učebně. Tradičně se jezdí pod stan ke kopci Raná na Lounsku. Předváděcí akce se ko−
nala v Nesvačilech na Benešovsku, létá se v Krkonoších, Rakovníku, běžně se modely jezdí zalétávat
do nedalekých Klecan. Ti nejšikovnější a nejzkušenější pak jezdí na různé závody do Itálie, Rakouska,
Německa, Turecka a Portugalska. Pod rukama modelářů vznikají letadla, jejichž rozpětí křídel je od
několika desítek centimetrů, až po rozpětí přesahující u obřích modelů šest metrů.
Každoročně se modeláři pochlubí svými výtvory na výstavě přímo v místě svého působení.
K vidění jsou rádiem řízené modely − to jsou motorová letadla poháněná motorem a větroně, které
jsou závislé na stoupavých vzdušných proudech. Snad největším exponátem byl letos v únoru větroň
o rozpětí křídel přes pět metrů. Za dobu dvou víkendových dnů výstavu navštívilo přes patnáct set
malých i velkých příznivců leteckého modelářství.
Klub má své sídlo v DDM, Přemyšlenská 1102, Praha 8, tel: 688 02 30 nebo 688 10 59.
Eva Veselá

To pěší výlety, to je romantika. Sice méně vzrušu−
jící, o to však nádhernější. Obzvláště když se
vydáme na některá z našich oblíbených míst, např.
do skal u Dubé. No a abychom toho z naší krásné
vlasti poznali co nejvíce,
vyrážíme na výlety i na ko−
lech. Někdy přímo z Prahy,
jindy si kola popovezeme
a teprve pak jedeme po svých.
Příchod Vánoc si pořádně
vychutnávají skautky, které
společně pečou cukroví na
vánoční oddílovou schůzku.
Skauti se více těší na jeho
konzumaci.
Nezapomínáme ani na to,
že tu nejsme jako skauti sami,
a že například jen na Praze 8
jsou ještě další čtyři střediska.
Spolupráce nám na obvodě
funguje skvěle, a tak máme
pravidelné i nepravidelné
akce pro všechny z celého obvodu. Největší z nich
jistě stojí za bližší zmínku; jde o Obvodní sraz, spo−
jený s pořádáním závodu Pražákův memoriál, který
se koná na počest bývalého předsedy Obvodní rady
Junáka Praha 8 a dlouholetého vůdce 24. střediska
SEVER. Získaných zkušeností pak využíváme při
kláních organizovaných celorepublikově, jimiž jsou
Svojsíkův závod a Závod vlčat a světlušek o totem
a stuhu náčelníka.
Největší radost však všichni máme z každoročně
pořádaných letních táborů. Za ta léta už jsme jich

Domnívám se, že
k omezení zákazů z vy−
hlášky je třeba krátkého
vysvětlení, aby se dobrý
úmysl nezměnil v ná−
stroj konfliktů. Každá
svoboda znamená i odpo−
vědnost. Na to bychom
neměli zapomínat.
Umožnění volného
pobíhání psů nezna−
mená, že se ze zelených
ploch stanou psí louky
na venčení psů nebo
cvičiště. Volný pohyb
psů nezbavuje jejich
majitele povinnosti uklí−
zet exkrementy, neboť
takové znečištění ne−
přestává být přestupkem.
Za ublížení na zdraví,
vyhrožování, poškození

LyËkovo n·mÏstÌ

Povinností skautů (a ono dnes i velkou potřebou)
je také dělat něco pro své okolí. Proto se účastníme
i různých brigád na ochranu přírody. Několik let už
pravidelně okolo svátku sv. Jiří (patrona skautů)
děláme v Ďáblickém háji akci pro děti z prvního
stupně základní školy nazvanou Skautský den. Tam
si mohou příchozí vyzkoušet své dovednosti a sílu,
zjistit, co by se tak mohli u skautů naučit a prožít.
A to všechno formou veselého soutěžení.
Středisko Sever sídlí v ulici Na Ládví 842, Praha 8.
Ing. Petr Brabec

Praha na dlani

DÏti z Prahy 8 obdivovaly
LabskÈ pÌskovce
Pracovníci sociálního odboru ÚMČ Praha 8 uspořádali pro osm−
náct dětí z naší městské části v době podzimních prázdnin pozná−
vací zájezd do chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Pobyt
se uskutečnil pod vedením kurátorek Zdeňky Fialové a Jany
Mikové, s přispěním pedagogické pracovnice Kateřiny Rybičkové.
První den byl věnován prohlídce Kyjovského údolí, kterým pro−
téká řeka Křinice, obklopená mohutnými pískovci s dominantou
Kyjovského hradu. Celé odpoledne pak děti věnovaly prohlídce
okolí Kyjovské přehrady, kde pouštěly draky a hrály míčové hry.
V neděli navštívily muzeum v České Lípě, prohlédly si zámek
v Zákupech a stihly i návštěvu muzea skla v Novém Boru.
Společně obdivovaly krásu lidové architektury podtrženou maleb−
ností zdejšího kraje a shodly se na tom, že se do Kyjova v budouc−
nu určitě vrátí.
−pkl−

Nový zpravodajský server
o hlavním městě, který
naleznete na internetové adrese
http://ipraha.zde.cz se během
své krátké existence rozšířil
o řadu nových rubrik.
Novinkou serveru Praha na
dlani je kulturní servis včetně
seznamu pražských restaurací.
Další zajímavostí je První
pražské on−line tržiště, kde
najdete internetovou inzerci.
Server se také rozšířil
o jednoduchý on−line chat, před−
pověď počasí atd.
−pkl−

DÏti ze ZUä Taussigova koncertovaly v MnichovÏ
Orchestr Základní umělecké školy Taussigova
z Prahy 8 byl začátkem října tohoto roku
hostem Musikschule v Ismaningu u Mnichova.
Byla to v pořadí již druhá akce, pořádaná
v rámci vzájemného setkávání žáků a učitelů
těchto hudebních škol.
Hudebníci z Německa pobývali v Praze letos
koncem května. Společně se žáky ZUŠ
Taussigova vystoupili na závěrečném koncertě
festivalu Libeňské jaro mladých, který probíhal
v kapli a obřadní síni Libeňského zámku.
Během zájezdu po Německu se uskutečnily
dva koncerty. Ten první v Českém centru
v Mnichově a druhý v Hillebrandhofu v Ismaningu. Pro děti byl v Bavorsku připraven bohatý program.
Hostitelské rodiny a vedení Musikschule společně uspořádaly pro české hosty zajímavé výlety do cen−
tra Mnichova, k jezeru Chiemsee s návštěvou obou ostrovů a prohlídkou letiště. Zájezd byl podpořen
granty Česko − německého fondu budoucnosti a Úřadu Městské části Praha 8, za což jim patří naše
poděkování.
Marie Stadtherrová, ZUŠ Taussigova

Pravidla chov·nÌ v historick˝ch parcÌch
Rada MČ Praha 8 schválila 3 výjimky
ze 16 zákazů, které jsou uvedeny ve
Vyhlášce č. 6/2001 Sb., o ochraně
veřejné zeleně.
V parku na Karlínském náměstí,
Kaizlových sadech, před Invalidovnou
a v Thomayerových sadech je povolena
jízda na kolečkových bruslích, ska−
teboardech a jiných nemotorových
prostředcích, volné pobíhání psů a vstup
na trávník. V ostatních historických par−
cích vyhláška platí v celém rozsahu.
V Thomayerových sadech před zá−
mečkem z reprezentativních důvodů.
Vyhláška také platí v parku na Lyčkově
náměstí, který byl před několika lety
zrekonstruován a je tedy důležité zacho−
vat jeho historickou a estetickou hodno−
tu. Dále v sadech před Muzeem hl. m.
Prahy na Florenci, kde je zeleň ohrožena
svým umístěním a udělení výjimky by
urychlilo její devastaci.

uskutečnili mnoho a v různých podobách. Kratší,
delší, společně celé středisko nebo jen po jed−
notlivých oddílech. Kromě základu − stálých pod−
sadových táborů k tomu děláme někdy i putovní,
pěší, po vodě, na kole nebo třeba do hor. A někdy
i do zahraničí − například na Slovensko na Čer−
nohronskou železnici.

nebo zničení věci je zodpovědný majitel
psa. Smyslem povolení není tolerovat
bezohledné a sobecké chování majitelů
psů, ale zpřístupnit parky všem
skupinám obyvatelstva. Bez zodpověd−
nosti a slušnosti majitelů psů nebudou
moci využívat trávníky např. hrající si
děti, pro které je kontakt s přírodou
zvláště důležitý.
Povolením vstupu na trávník není
dotčen zákaz trhání květin, zákaz vstupu
na záhony, poškozování dřevin, porostů
a zařízení − laviček a dětských atrakcí,
odhazování doutnajících předmětů
a jakékoli další znečišťování veřejného
prostranství. Jízda na skateboardech
a kolečkových bruslích je výjimkou po−
volena bez věkového omezení, ale na
kolech v parcích mohou jezdit jen děti
do deseti let. Pohyb na invalidních
vozících není vyhláškou omezen.
Zmírnění
požadavků
vyhlášky
udělením výjimek je kompromisem
mezi ochranou zeleně a jejím využitím
občany. Protože je zelených ploch ve

vnitřní Praze málo, je naší snahou zpřís−
tupnit tyto plochy všem. Udělené
výjimky lze chápat jako projev dobré
vůle, nikoli souhlas s vandalismem.
Kontrola dodržování vyhlášky je v kom−
petenci městské policie, která její
porušování pokutuje. Hájí tak zájmy těch
občanů, kteří si zelených ploch váží
a umí se tu chovat. Připomínám, že
pokud dojde následkem udělených
výjimek k ničení zeleně nebo k výše
zmíněným proměnám historických
parků na cvičiště a psí záchody nebo
k ničení zeleně, budou výjimky zrušeny.
Pokud se chcete seznámit s celým
zněním vyhlášky č. 6/2001 Sb. hl. m.
Prahy o ochraně veřejné zeleně, lze ji
získat na Magistrátě hl. m. Prahy. Dotazy
a připomínky k uděleným výjimkám rádi
uvítáme na Odboru životního prostředí
ÚMČ Praha 8, tel. 22805747 nebo
22705745.
Dr. Hana Drahoňovská,
vedoucí odboru životního prostředí
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KULTURNÕ DŸM

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8
tel.: pokladna - 830 904 27,
kancel·¯ - 855 97 52

KULTURNÕ S¡L
DOMOVA DŸCHODCŸ
hl. m. Prahy ï Na hranicÌch 674,
Praha 8 - Bohnice
PROSINEC 2001

PROSINEC 2001
FOLK A COUNTRY
5.12. st 19.00 HOP TROP
6.12. Ët 19.30 SAMSON,
REDL, JANOUäEK
a skupina KAéD› DEN
JINAK. Jedin˝ koncert
v Praze!!
12.12. st 19.00 KAMELOT
POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
1.12. so 14.00
BESÕDKA PRO MAL…
DÃTI S M. NESVADBOU
7. 12.p· 9.00 a 10.30
V¡NOCE VESELE
I V¡éNÃ
11.12. ˙t 18.00
é¡KOVSK› KONCERT FL…TNI»KA A KYTARA
13.12. Ët 10.00
RAF A “AF
O V¡NOCÕCH
20.12. Ët 9.00 a 10.30
V¡NOCE VESELE
I V¡éNÃ
OSTATNÕ
1. 12.

so 8.00 - 12.00
Burza NHL
KURZY
V provoznÌ kancel·¯i KD KRAKOV
zÌsk·te informace o n·sledujÌcÌch
kurzech, kterÈ zde probÌhajÌ: HudebnÌ: klavÌr, zobcov· flÈtna, kytara / PohybovÈ: jÛga, kondiËnÌ cviËenÌ / JazykovÈ: nÏmeck˝ jazyk
PÿIPRAVUJEME NA LEDEN 2002
(p¯edprodej od 2. 1. 2002)
20. 1. DÃTSK› KARNEVAL
16. 1. ZELEN¡»I MIRKA
HOFFMANNA
23. 1. TOM¡ä LINKA A PÿÕM¡
LINKA
30. 1. éALMAN a spol.

(vstup zdarma)

NedÏle 2. 12. 2001, 15.30 hod.
Valaösk˝ folklÛrnÌ soubor Kruöp·nek
NedÏle 9. 12. 2001, 15.30 hod.
Koncert - Foerstrovo komornÌ
pÏveckÈ sdruûenÌ. Sbormistr Luk·ö Vasilek
⁄ter˝ 11. 12. 2001, 15.30 hod.
VzpomÌnka na Karla Haölera. KomornÌ soubor Melodie. UmÏleck˝
vedoucÌ prof. Frantiöek Kobyl·k
»tvrtek 13. 12. 2001, 9.30 hod.
Akademie û·k˘ Zä p¯i PL Praha 8
- Bohnice
P·tek 21. 12. 2001, 15.30 hod.
V·noËnÌ pÌsnÏ a koledy. Vok·lnÌ
soubor Myö·ci. UmÏleck˝ vedoucÌ
Dan Gerych
PondÏlÌ 24. 12. 2001, 14.00 hod.
Koncert - KomornÌ soubor. PraûskÈho salÛnnÌho orchestru UmÏleck˝ vedoucÌ Ferdinand HaralÌk
P¯ipravujeme
St¯eda 2. 1. 2002, 15.30 hod.
NovoroËnÌ koncert. Praûsk˝ salÛnnÌ orchestr. UmÏleck˝ vedoucÌ Jaroslav Jahoda

Jiří Suchý poustevníkem
Jiří Suchý se sněhovým huňatým plnovousem, v bílém
plášti s kapucou a dřevěným křížem − to je nová podoba
slavného tvůrce divadla Semafor. Pokud chcete na vlastní
oči vidět hříchem nedotčeného, celibátu zaslíbeného
Suchého, máte jedinou možnost − navštívit v nejbližších
dnech jedno z nejnovějších představení Semaforu − „POKUŠENÍ SVATÉHO
ANTONÍNA“.
Premiéra se konala 19. října a na každou reprízu se od té doby hrnou davy diváků.
Základní linie příběhu je jednoduchá a čistá jak slovo Boží. Díky chytlavému textu,
hereckým výkonům, žánrově pestré hudbě Vladimíra Franze a zkušené režii Petra
Novotného, se z ní podařilo vykouzlit půvabnou, odlehčenou hru, na které si všichni
příznivci Semaforu smlsnou.
Poustevník Antonín (Jiří Suchý) žije střídmým a zbožným životem ve své chaj−
dičce, vzdálený všem svodům a nástrahám proradného světa a vytouženě očekává při−
jetí do nebeského ráje, když se v jeho mírumilovném obydlí objeví Antonínův bývalý
žák Hilarion (Patrik Stoklasa). Změnil se však velice od dob učednických, je prolezlý
skrz naskrz světskou hříšností, vychytralostí a zlobou. Jak by taky ne, když se záhy
ukazuje, že s vírou nemá mladičký učenec vůbec nic do činění. Stal se z něj ďábel−
našeptavač, s jediným úkolem: svést Antonína ze svaté cesty a doručit ho peklu jako
zvlášť vybrané sousto. Hilarion používá
všech druhů pokušení − od vína, tabáku
a bohatství až k nejosvědčenějšímu
nástroji ďábla − ženě. Té také Antonín
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
nakonec podlehne a je připraven na
spravedlivý trest a muka. Jenže nebe je
PROSINEC
blahosklonné a lidské škobrtnutí poustev−
Duffkov· ätÏp·nka
níkovi odpouští. Diváci se tak dočkají
Hajsk· Janina
vytouženého happy−endu, a to přímo
Hrab·nkov· Anna
z náručí anděla (Marek Valenta).
MatÏjov· Valerie
Podle slov J. Suchého je hra pojednána
MihoviËov· Ji¯ina
komicky, ale poslání má zcela vážné.
Mor·vkov· Jarmila
„Pokoušený světec má na vlastní kůži
Papeû Karel
poznat to, co by si měl uvědomit i součas−
Petrov· Blanka
ný obyvatel naší planety : že zlo je tím
Pour Stanislav
nebezpečnější, čím méně se zlu podobá.“
Sadovsk· Anna
Nechejte se tedy i vy svést k příjemné
Taiölov· Aloisie
semaforské podívané plné „ďábelské
Tich· Jaroslava
lyriky“. Třeba se vám dostane i troška
Tittlov· Zdena
toho poučení.
Sandra Vebrová
VÌtov· Vlasta

JUBILEA

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA
PRAHA 8, SVÍDNICKÁ 506 • TEL.: 838 51 606

Vás zve na
VÝSTAVKU UČEBNÍCH OBORŮ
KUCHAŘSKÉ PRÁCE / CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE / PEKAŘSKÉ PRÁCE
a Praktické školy s tříletou přípravou se zaměřením na kuchařské práce
pořádanou ve dnech: středa 5. 12. 2001 od 9.00 do 16.00 hod. / čtvrtek 6. 12.
2001 od 9.00 do 16.00 hod. / pátek 7. 12. 2001 od 9.00 do 14.00 hod. / pondělí
10. 12. 2001 od 9.00 do 14.00 hod.

ManûelÈ V·clav a Marie
VotÌkovi oslavÌ 15. prosince 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ ing. Pavel a Olga
Dandovi oslavÌ 29. prosince 2001
60 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Otto a Marie
LuÚ·kovi oslavÌ 29. prosince 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

JISKRA
DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 688 11 03

PROSINEC 2001
PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI
1.12. SO 15.00 a 17.00
SmolÌËek pacholÌËek
Mikul·ösk· nadÌlka
2.12. NE 10.00, 14.00 a 16.00
SmolÌËek pacholÌËek
Mikul·ösk· nadÌlka
4.12. ⁄T 17.00
VodnÌkova HaniËka
Mikul·ösk· nadÌlka
5.12. ST 17.00
VodnÌkova HaniËka
Mikul·ösk· nadÌlka
8.12. SO 15.00
Kaöp·rkovo kr·lovstvÌ,
loutkov· poh·dka v pod·nÌ
hradeckÈho herce Jana BÌlka
9.12. NE 10.00
BrouËci
15.12. SO 15.00
BetlÈmsk˝ p¯ÌbÏh,
p¯edstavenÌ divadla TE¡TR
VÌtka MarËÌka inspirovanÈ
biblick˝mi motivy
16.12. NE 10.00
BrouËci
22.12. SO 15.00
PovÌdejme si, dÏti,
poh·dka Mirka a Kate¯iny
T·borsk˝ch podle p¯edlohy
Josefa »apka
23.12. NE 10.00
V·noËnÌ estr·da
VE»ERNÕ PÿEDSTAVENÕ
3.12. PO 18.30
V·ûenÌ lidÈ,
t¯i aktovky A. P. »echova
v pod·nÌ û·k˘ ZUä Klapkova
12.12. ST 19.00
BetlÈmsk˝ p¯ÌbÏh,
p¯edstavenÌ divadla TE¡TR
VÌtka MarËÌka inspirovanÈ
biblick˝mi motivy

Placená řádková inzerce

INSTALATÉRSTVÍ − voda, kanalizace, topení,
provádíme rekonstrukce, opravy, montáže
vodoměrů, pro správu objektů a majitele domů
stálý servis nonstop. Telefon: 22312349, mobil:
0777/ 108899, adresa: Šaldova 16, Praha 8 −
Karlín.
AUTOŠKOLA TRIO, středisko přímo v kult.
domě KRAKOV P8, sídl. Bohnice. Výcvik os. auto,
moto. Příznivé ceny, kulturní prostředí, odborná
výuka. Cena výcv. auto od 6 500,−Kč. Další
střediska na Praze 7 a 9. Infolinka: 0603/806
370.

Střední odborná škola, Střední odborné
učiliště, Odborné učiliště
a Učiliště stavební a zahradnické
Učňovská 100/1, Praha 9
telefon 684 8131, 66 10 61 11, fax: 684 58 21
pořádá

HLED. SPOLEH. PANÍ NA VYZVEDÁVÁNÍ
DCERKY z MŠ − Šimůnkova, Ďáblice. (Event. i
malá výpomoc − není podm.). Tel. 86886821,
0723/353188.
TLUMOČENÍ a kvalifikované překlady Z i DO
angličtiny na ŽL. Kontakt 0607/940 585,
msedi@iol.cz.
SPOLEČNOST JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ si Vás
dovoluje srdečně pozvat na CVIČENÍ JÓGY v
Jógacentru Ládví, Praha 8, Binarova 1661. Od
listopadu 2001 je otevřen nový kurz v úterý, od 8,00
do 9,45 hod. Cvičení zahrnuje postupná tělesná a
dechová cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé a je
vhodné pro studenty, seniory i maminky na MD. Přijďte
vyzkoušet první lekci zdarma. Od ledna 2002 připravu−
jeme cvičení pro děti. Informace o kurzech: tel.:

02/24 25 37 02; 0604/86 43 43; www.joga.cz/
praha; e−mail: joga.praha@volny.cz.
NOVÁ ČÍNSKÁ RESTAURACE s krásným
prostředím milou obsluhou a výbornou kuchyní za
příjemné ceny. Adresa: Praha 8, Braunerova 5 "U
Kříže" Tel. 84840156.
PROD. ŘAD. RD, Praha 9 − Střížkov, 2+2+1,
započ. púd. Vestavba 2+kk. Poz. 300m2. T.:
57211905, 0602/257540.
HOTOVĚ PENÍZE −nejen− na dárky pro zaměst. I
OSVČ do 20tis. − do 2dnů − solidní firma −
0737/205990.
V OBLASTI LÁDVÍ SE ZTRATILA tříbarevná
kočička, jakékoliv informace o nalezení sdělte
prosím na t. č. 0607/927438.
KOMPLETNÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SERVIS,
vedení účetní agendy vč. zajištění styku s úřady,
poradenství, zpracování přiznání. Tel. 02/6631
7232, 0605/252890.
TVŮRČÍ STUDIO "ELKO" − Praha 8 hledá do
muzikálového projektu šikovná děvčata a chlapce
ve věku 7 − 14 let a současně mládež od 15 let

elektronik

SERVIS

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme rodiče a žáky, kteří se budou
rozhodovat o povolání, k prohlídce areálu našeho
učiliště, praktických dílen, školy teorie a velkého
sportovního areálu v následujících termínech:
12.01.2002 - sobota od 8:00 do 14:00 hodin
Prohlídka skleníků a zahrad, prodej řezaných
a pokojových květin po telefonické dohodě:
Telefon: 02/66 31 19 61
Informace o studijních a učebních oborech se
podávají každý den na tel. 02/684 81 31, 02/66 10
63 14, 02/66 10 62 94
Výhodné dopravní spojení: konečná tram. linek
č. 1, 9, 16 - Spojovací (Jarov), Autobusy č. 109, 145,
177, 195 - Pod Táborem

výše, konkurzy proběhnou: po 10.12. 18:00−
20:30h. od Pá 14.12. 15:00−17:00hod. Ne
16.12. 16:00−18:30hod. Po 7.1. 18:00−
20:30hod. Pá 11.1. 15:00−17:30hod. Zájemci si
připraví přednes básně nebo písně + cvičební
úbor! Bližší informace na tel. 0737/159037. Ve
studiu "Elko" dále najdete: programy pro
předškoláky, dopolední programy pro maminky +
děti, tvůrčí zážitkové večery pro dospělé… − infor−
mace na tel. 0737/159037. Masáže pro preven−
ci a úlevu od bolesti − např. zad a šíje − v příjem−
ném relaxačním prostředí. Informace + objed−
návky na tel. 0603/927408 dále pořádáme v
rámci našeho občanského sdružení Rok rodinné
rekreace s bohatým programem na horách v době
jarních prázdnin za velmi příznivé ceny.
Informace na tel. 0603/906494 − na tomto čísle
se můžete rovněž informovat na pravidelné
aerobní cvičení pro ženy − večerní i dopolední s
hlídáním dětí adresa: tvůrčí studio "Elko", občan−
ské sdružení Rok, (objekt mateřské školy vedle
domu dětí), Krynická 490, Praha 8. Spojení: bus
144, 177, 202 do st. Poliklinika Mazurská − prů−
chodem vedle J. Meinla.

NOVOTNÝ

(Placená inzerce)

GYMNÁZIUM, Českolipská 373, Praha 9, státní
gymnázium (všeobecné) 8leté, gymnázium
(všeobecné) 4leté podaná žádost k MŠMT ČR pro
školní rok 2002/2003, e−mail: g.ceskolipska
@mbox.vol.cz, gceskolipska.webpark.cz. POŘÁ−
DÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 9.1. a

6.2.2002 v 16.00 a 17.00 hod..Zveme rodiče i
budoucí studenty!!! Zkoušky nanečisto (ČJ a M)
13.2.2002 15.00 − 17.00 hod. v budově gym−
názia. Jazyk Aj, Nj, Fj, latina, počítačová učebna −
INTERNET.
Zájmová
činnost:
keramika,
fotokroužek a taneční klub. Sportovní činnost: soft−
bal, florbal, volejbal, aerobic, kopaná.

ELEKTRONIKY

opravujeme:

Členové Unie svobody Praha 8 přejí všem spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v Novém
roce 2002.
Pravidelná setkání se členy Zastupitelstva MČ Praha 8,
zvolených za Unii Svobody se konají každé první úterý v Klubu
důchodců, Podhajská pole 771, Praha 8 - Bohnice a každé třetí
úterý v měsíci v Občanském středisku, Urxova 11, Praha 8 Karlín, vždy od 19,00 hodin.
(Placená inzerce)

• televizory
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony
Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 83840523, 84840158

(Placená inzerce)

HLEDÁM SPOLEHLIVOU PANÍ NA HLÍ−
DÁNÍ 2−leté holčičky v P−8 od 2/2002. Jedná se o
po−čt, cca 7 hodin denně. Předchozí zkušenost a
reference
podmínkou.
Tel.
83850918,
0607/593212.)

STRANA 7
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Musíte ve svém fitcentru čekat, až
se uvolní vaše stanoviště? Navštivte

Nechcete jezdit až do Bohnic ?
Pak navštivte:

NOVÉ FITCENTRUM
V PRAZE

FITCENTRUM JOFI

Pěkné prostředí, snadné parkování
•

FITCENTRUM JOFI

(v objektu jídelny Základní školy)
Burešova 1130, Praha 8
Tel. 689 72 04
Po-Pá 9-22 hod, So-Ne 10-18 hod.
Vstup 40,-Kč (časově neomezený)
Permanentky

(Placená inzerce)

(obchodní středisko Visla)
Zhořelecká 514, Praha 8 - Bohnice
Tel.: 02/855 58 97
Po-Pá 9-22 hod., So-Ne 10-20 hod.
Vstup 50,- Kč (časově neomezený),
Permanentky

Nabízíme posilovací stroje
i volné váhy, veslovací trenažér,
výběr doplňků výživy.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

FITCENTRUM VISLA

Blízko obch. domu Ládví.
Na 165 m2 cvičební plochy najdou kvalitní
vybavení začátečníci i velmi pokročilý.

(Placená inzerce)

POSILOVNA, AEROBIC, SOLÁRIUM,
STOLNÍ TENIS
Plocha 500 m2, velká kapacita, zdvojená
stanoviště, pevné jednoručky 2-60 kg, veslovací
trenažér, boxovací pytel, široký sortiment
doplňků výživy, instruktáže o tréninku
Pěkné prostředí, výhled na Prahu, terasa, čistý
vzduch, snadné parkování

(Placená inzerce)

DOMÁCÍ POTŘEBY
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
HRAČKY
VÁNOČNÍ DEKORACE

•

Zdravotnická prodejna ELIŠKA
adresa:
PRAHA 8
Bulovka 101/7
tel.:02/84842000
fax:02/84842956
otevírací doba:
Po-Čt: 8:00 - 18:00
So: 9:00 - 12:00
http://eliska.sro.cz
e-mail: info@eliska.sro.cz

(Placená inzerce)

SVĚT ZA 40,1 KUS = 40,•

KDE: METRO "FLORENC"
SOKOLOVSKÁ (VEDLE DELVITY)
TYLOVO NÁM. 5, PRAHA 2 (VEDLE KFC)

Rádi Vás přivítáme na nově otevřené

RYCHLOVÝMĚNNÉ
STANICI OLEJŮ PENNZOIL

Oleje • Maziva

Zabývá se prodejem a výdejem zdravotních pomůcek na poukazy
všech zdravotních pojišoven, za hotové, nebo platbou platebními
kartami MasterCard/EuroCard, VISA, VISA Elektron, EP-IPB, MAX
karta.
Nabízí Vám rozvoz objemného zboží po Praze zdarma, zásilkovou
službu a možnost nákupu zboží přes Internet
Sortiment zboží:

Servis • Palivo • Emise

Provádíme na počkání:
výměny olejů, olejových, vzduchových a palivových filtrů, dekarbonizaci motoru,
palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru

adresa: I.O.B. spol. s r.o.
Dopraváků 723
184 00 Praha 8
tel. 0602/274 959

otevírací doba:
pondělí - pátek
sobota

7.00 - 20.00
8.00 - 18.00

!!! PŘIJMEME DALŠÍ AUTOMECHANIKY !!!

(Placená inzerce)

Nabízíme:
• výhodné slevy pro stálé zákazníky
• možnost platby kartou CCS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obvazový materiál
Pomůcky pro inkontinenci
Pomůcky stomické
Pomůcky ortopedické, pro ženy po ablaci prsu
Kompresivní punčochy a návleky
Vozíky invalidní včetně příslušenství
Pomůcky respirační a inhalační
Pomůcky pro diabetiky
Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené
Pomůcky kompenzační pro zrakově postižené
Obuv ortopedická
Pomůcky pro laryngectomované

(Placená inzerce)

KUČEROVA 769,
PRAHA 9 - Č. MOST II (VEDLE CČM)

PROSINEC 2001
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KUCHYNĚ
dodání do týdne
(Placená inzerce)

Omnia Praha, spol. s r.o.

• sektorové linky Bára,
Astra, Nela, Astoria, Ornela a jiné
• elektrické spotřebiče Fagor, Zanussi, Gorenje
• pracovní desky a dřezy
• kuchyně pro stavební firmy (od 7.000,− Kč)
• vestavěné panelákové skříně

STK Antonín INDRA s.r.o.
STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ
V CENĚ KUCHYNĚ
Prodejní sklad:
Lovosická ul. Praha 9 − Prosek,
tel/fax: 86 88 90 61

Osobní linka do 3,5t
Čimická 809 • Praha 8
Areál Vojenských staveb
Tel.: 855 77 43

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Prodej i na splátky bez ručitele

Prac. doba:
Po - Čt 7:00 - 18:00
Pá 7:00 - 12:00

Prodejny:
Blahníkova 8, Praha 3,
tel: 22 78 25 12, fax: 22 78 10 27

Vrate se miliony let
nazpět do prostředí jeskyně
či doby kamenné
a ochutnejte originální
pravěké speciality.
MAMUTÍ A DINOSAUŘÍ
STEAKY NA 300 GR. OD 148,- KČ
ZVĚŘINOVÉ A PŠTROSÍ
SPECIALITY
OBŘÍ SALÁTY A SALÁTOVÝ BAR
PRAVĚKÉ HOSTINY
VEGETARIÁNSKÉ MENU

SPECIALITY PODLE
PRAVĚKÝCH RECEPTŮ

Budečská 6
Praha 2
tel.: 24 25 22 87

Nezamyslova 10
Praha 2
tel.: 691 65 55

Na Bělidle 40
Praha 5
tel.: 57 32 69 08

(Placená inzerce)

DĚTSKÉ MENU
Slevový kupón
platí ve všech
našich
restaurantech.

Zenklova 13
tel.: 683 05 23

www.pravek.cz
pravek @pravek.cz

METRO

Palmovka

S tímto kupónem

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

na prvních

12 hodin
cvičení

(Placená inzerce)

sleva

SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

(Placená inzerce)

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 688 46 33 (84 684 633)

MYNOS STK S.R.O.
STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
PRO OSOBNÍ AUTA

3,5

T

Bešťákova 10
182 00 PRAHA 8
TEL/FAX: 02/684 78 05
Pondělí − čtvrtek
7:00 − 12:00, 13:00 − 17:00
Pátek 7:00 − 11:00

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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