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ZDARMA

80 let skautingu
v KobylisÌch
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Z·pis do pamÏtnÌ knihy.

Ve velkém sále zámku je slavnostně
uvítali Mgr. Tomáš Květák, a v dalším ter−
mínu pan radní Michal Kindl. Slavnosti
byly po přivítání účastníků zahájeny
krátkými projevy, ve kterých byla
zdůrazněna radost, že naše pražská část
má tolit nových, krásných občánků. Na
této slavnosti byly děti přivítány a staly se
symbolicky nejen občany Prahy, ale
zejména Městské části Praha 8. V pro−
jevech zaznělo přání,
abychom se zde na
Libeňském zámku s ny−
nějšími dětmi setkali
i v pozdějších letech při
jejich dalších význam−
ných životních udá−
lostech, případně i při
kulturních a společen−
ských akcích.
Každé dítě dostalo
pamětní list, medaili
s vyobrazením Libeň−
ského zámku, a nechy−
běla ani malá kytička
pro maminky.
Slavnostního obřadu

STRANA 5

se se svými dětmi zú−
častnili jejich rodiče, ně−
které
už
doprová−
zeli i starší sourozenci,
v mnoha případech si tuto
významnou událost nene−
chali ujít ani prarodiče.
Velkou pozornost všech
přítomných vzbuzovala
dvojčátka, která se jed−
noho z obřadů také
zúčastnila.
I přesto, že asi většina
z dětí si tyto slavnostní
chvíle nebude vůbec pama−
tovat, věříme, že budou
mít naši městskou část
rády a budou se zde jako
její občané cítit dobře.
Další vítání občánků
se uskuteční v jarních
měsících příštího roku.
Pro bližší informace,
prosím, kontaktujte sl.
Zuzanu Láznovou na
tel. č. 22 805 162.
−kpt−

Rozhovor s Radovanem äteinerem
p¯edsedou FinanËnÌho v˝boru ZHMP
Pane Šteinere, vy
zasedáte nejen v Ra−
dě Městské části
Praha 8, ale jste
zároveň předsedou
Finančního výbo−
ru Zastupitelstva
hlavního města Pra−
hy. Proto se Vás
mohu zeptat i na
problematiku pře−
sahující Městskou část Praha 8 a zároveň se jí silně
týkající. Jde především o výstavbu metra, trasy IV.
C1, o které čtenáře pravidelně informujeme. V roce
2002 se údajně očekávají problémy s financováním
této veliké stavby a s jejím případným opožďo−
váním. Můžete nám k tomu říci něco více?
Základním problémem je fakt, že vláda České
republiky nedodržela svůj slib vůči hlavnímu městu
Praze a všem Pražanům. Při jednání na pražské radni−
ci se vláda ústy premiéra zavázala, že státní podpora
výstavby metra bude i v budoucích letech zachována
na úrovni letošního roku, kdy stát přispívá Praze na
stavbu metra částkou 912 milionů korun.
Vláda přes svůj slib a přijaté usnesení, které pro rok
2002 počítalo také s částkou 912 milionů korun, zapo−
jila do svého návrhu státního rozpočtu pouze 400 mi−
lionů a nelze předpokládat, že by Poslanecká sně−

movna tuto částku nějak výrazně zvýšila.
Praha je připravena investovat z vlastních zdrojů
z půjčky Evropské investiční banky přes miliardu
korun, ale kde získat chybějících 500 milionů v tuto
chvíli není jasné. V případě, že stát nepřehodnotí svůj
přístup k podpoře metra, hrozí nebezpečí, že tempo
výstavby bude pomalejší a zprovoznění trasy IV.C1,
plánované na 1. pololetí roku 2004, se může posunout
o několik měsíců.
Pane radní, počátkem roku jsme přinesli
v Osmičce informaci o stavbě plaveckého areálu Na
Šutce. Jak to nyní vypadá s budoucností tohoto
areálu, zejména po stránce finanční, ale také
s rozsahem této stavby?
V „kauze Šutka“ myslím, že mohu čtenářům
Osmičky přinést podstatně příjemnější informace.
V nedávné době se podařilo vykoupit od dědiců
původní restituentky pozemky v okolí rozestavěného
areálu tak, aby jej bylo možné dostavět v původně
plánovaném rozsahu, tedy včetně dalších sportovišť.
Podmínkou Prahy 8 je dostavba padesátimetrového
bazénu, který by kromě sportovního využití měl
sloužit také žákům našich základních škol pro výuku
plavání.
Protože Praha zatím nemá aquacentrum takového

Zdravá škola
Jestli chcete vědět, co tento termín znamená, zapněte si
24. 11. a 25. 11. v dopoledních hodinách nebo 27. 11.
v odpoledních hodinách druhý program České televize.
V cyklu „Rodina školou povinná“ bude představena Základní
škola U Školské zahrady z Prahy 8, která se projektu Zdravá
škola účastní. Uvidíte, jak takovýto projekt probíhá v praxi,
navštívíte výuku ve 4. A a 4. B třídě školy.
−red−

Nové zálohy za plyn
Můžeme si sami vypočítat na internetové adrese www.ppas.cz
výši nové zálohy za plyn. K výpočtu si stačí v kapitole www
služby otevřít formulář Výpočet výše zálohy, zadat svou roční
spotřebu v metrech kubických a vybrat kategorii domácnost
nebo maloodběratel, určit pravidelnost platby a stisknout
výpočet. Výsledek představuje spotřebu v metrech kubických
za rok, její přepočet na kWh, cenu jedné kWh, četnost placení
záloh a samozřejmě vypočtenou zálohu.
−jak−

RadnÌ Michal Kindl vÌt· novÈ obË·nky.

typu, které známe ze západní Evropy anebo v posled−
ních letech i ze severočeského Liberce, rozhodla Rada
hlavního města Prahy o vypsání veřejné obchodní
soutěže na pronájem a dostavbu plaveckého bazénu
Šutka.
Vítěz této veřejné soutěže zainvestuje dokončení
stávajícího areálu a jeho rozšíření o tzv. vodní hrátky,
tedy tobogany, vířivé bazény, vodní řeky a podobné
atrakce. Cílem je vytvořit v oblasti Šutky víceúčelový
sportovní areál, propojený i na stávající tenisové kurty
a další sportoviště.
Nerad bych čtenářům sliboval nějaký závazný ter−
mín otevření Šutky, těch termínů už za posledních
patnáct let existovala řada a ani jeden nebylo možné
dodržet, ale v případě, že veřejná soutěž proběhne
úspěšně a Praha nalezne schopného a solventního
spoluinvestora, lze předpokládat, že otevření aquacen−
tra by mělo být záležitostí dvou až tří let.
Děkuji za rozhovor.
Tomáš Květák

RadnÌ R. äteiner (uprost¯ed v bÌlÈ koöili)
p¯i zah·jenÌ raûby tunelu trasy metra IV.C1.

POZVÁNKA
JISKRA − DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, Praha 8
vás srdečně zve na první z cyklu představení
pro dospělé publikum

POKLAD ČESKÝCH BALAD
Verše K.J.Erbena, F.L.Čelakovského,
J.Vrchlického a J.Nerudy
recituje
RADOVAN LUKAVSKÝ
na klavír doprovází
JAROSLAV PŘIKRYL
26. 11. 2001 v 19.00 hod.
telefonické rezervace: 688 11 03

ATLETICKÝ KLUB
MAZURSKÁ
LEVITACE 2001
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KARNEVAL S HROCHEM
FOTO − SOUTĚŽ
JUBILEA
STR. 6

VÌt·nÌ nov˝ch obË·nk˘ na LibeÚskÈm z·mku
V prvním říjnovém týdnu Libeňský
zámek přivítal mimořádné hosty. Stali
se jimi ti nejmladší obyvatelé naší
městské části.
Téměř 80 nových občánků, narozených
převážně v první polovině roku 2001, ale
také několik starších, narozených ještě na
konci minulého roku, se v odpoledních
hodinách v úterý 2. října a ve čtvrtek 4.
října 2001 setkali na Libeňském zámku.

VLAK PLNÝ DĚTÍ
PLACENÍ TZV. ŠKOLNÉHO
ENCYKLOPEDIE
STR. 4

CID − Centrum
integrace dětí a mládeže
Peckova 7, Praha 8, 186 00
Tel.: 24 81 77 24
Zveme Vás na oslavu 11. výročí
vzniku našeho centra, která se koná
21. listopadu 2001 od 19.00 hodin ve
Velkém sále hotelu Beseda Bonsai,
Vítkova 26, Praha 8.
Programu se zúčastní zajímaví hosté
a k poslechu i tanci Vám bude hrát jaz−
zová kapela Bluesense. Všichni čle−
nové a příznivci CID jsou srdečně
zváni. Za podporu děkujeme MČ
Praha 8, Magistrátu hl. města Prahy,
Ministerstvu kultury a MŠMT ČR.
PhDr. Marie Petrželová

Vážení čtenáři,
po zářijovém čísle Osmičky, která
byla věnována tematicky 100. výročí
připojení Libně ku Praze a říjnovém
čísle, kde se nešlo nezmínit v úvod−
níku o teroristickém útoku na západ−
ní civilizaci, který se dotýká i nás
zde, přinášíme již číslo obvyklejší.
Přesto, protože stále trvají dotazy na
chování se v krizové situaci, otisku−
jeme výtah z materiálu, který zpraco−
valo oddělení obrany a bezpečnosti.
Osmička pokračuje standardním
způsobem a přinášíme v ní pro Vás
informace z jednotlivých útvarů rad−
nice, ale také otiskujeme, jak se stalo
již pravidlem, články o dění na
našich školách a obligátní pozvánky
do kulturních zařízení v naší městské
části.
Rád bych požádal čtenáře analo−
gicky jako dál v listě pan starosta
o to, abyste, když píšete do redakce,
případně i přímo na mne, uváděli
vždy zpáteční adresu, na kterou Vám
mohu nebo můžeme odpovědět. Do
redakce píšete hodně podnětů,
námětů, ale i stížností, které potom
postupuji na příslušné odborné
útvary k vyřízení. Vždy však bych rád
podal zprávu, že Váš dopis došel
a bude se s Vaším námětem praco−
vat, ale musí být právě možnost zpět−
né odezvy.
Mrzí nás, že musíme přinášet
neustále nové zprávy o dopravních
omezeních. Mimo komunikačně ne−
smírně náročné situace v Karlíně,
která trvá dlouho a ještě nějaký rok
potrvá, se komplikují i další místa
Prahy 8.
Rád bych nyní využil této plochy
úvodníku k informaci čtenářům,
protože již text nebylo možno umístit
uvnitř listu. Dne 4. 11. bude
v Divadle Pod Palmovkou zahájen
již VII. ročník divadelní přehlídky
„České divadlo 2001 − 2002“. Na
této přehlídce se představí to nejlepší
z regionů a z českého divadla vůbec.
Právě zde se často vytipovávají
budoucí nositelé cen Thálie.
Skončili jsme práce na tomto čísle
Osmičky a chystáme se na číslo pro−
sincové, vánoční. Je to velmi krásné,
sváteční období roku, kdy probíhá
spousta pěkných akcí. Budete−li mít
zájem podělit se o hezké přípravy se
spoluobčany, napište nám, rádi při−
jedeme a napíšeme o tom, co chystáte.

Váš

Tomáš Květák, šéfredaktor
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Pozvánka
na setkání se
starostou Městské části Praha 8

Josefem Noskem
které se koná

ve čtvrtek 8. 11. 2001
od 17 hodin
v malém sále „bílého domu“
v Praze 8-Libni, U Meteoru 6.

Pozvánka
Starosta Městské části Praha 8

Josef Nosek
srdečně zve všechny občany
na 16. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 8,
které se koná

ve středu
28. listopadu 2001
od 14 hodin
ve velkém sále „bílého domu“
v Praze 8-Libni, U Meteoru 6.

UpozornÏnÌ
pro obËany
Dovolujeme si upozornit občany, zejmé−
na na žádost pana starosty Josefa Noska,
aby, když píší starostovi či pracovníkům
Úřadu MČ Praha 8, důsledně uváděli
zpáteční adresu. Je nám velmi líto, když
je dopis, který obsahuje námět, dotaz či
stížnost, podepsán, a to ne vždy čitelně,
ale bez adresy pisatele. Zpravidla by
starosta či jiní velmi rádi odpověděli, ale
je jim to znemožněno právě neuvedením
této adresy. Pokud občan žádá o přijetí
u starosty, uvádějte prosím i telefon, aby
se s Vámi mohl sekretariát operativně
spojit a dohodnout termín schůzky.
Děkujeme za pochopení této formy
žádosti. Zároveň se tímto starosta
omlouvá těm občanům, kterým nemohl
odepsat, právě z uvedeného důvodu.
−red−

PromÏny tv·¯e MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Komise pro územní rozvoj Rady
Městské části Praha 8 je tím
orgánem, na jehož doporučení
zpravidla závisí nová tvář naší
městské části. Důležitost komise,
kterou řídí ing. Cyril Čapka,
podtrhuje i to, že v ní zasedá
starosta, a vesměs významní čle−
nové Zastupitelstva. Vždyť územní
rozhodnutí i architektura velmi
ovlivňují budoucí rozvoj v dané
P¯edseda komise
lokalitě a určují kvalitu i estetiku
Ing. Cyril »apka
prostředí, ve kterém žijeme.
Komise pro územní rozvoj se ke svým zasedáním schází jed−
nou měsíčně a posuzuje všechny žádosti o výstavbu nových
objektů, ať již bytových domů, firemních, či obchodních center.
A jde o jednání zpravidla velmi zanícené. Byl jsem překvapen,
jak mnoho důrazů a pohledů zaznělo od zastupitelů ke každé
předložené žádosti. Někdy jsem i záviděl podrobnou znalost té
které ulice a lokality.
Pokusím se vám přiblížit vlastní práci komise. Na svém
zasedání dne 4. 10. se již opakovaně zabývala změnou územního
plánu na pozemku č. 179, ve vlastnictví Salesiánské provincie
v Kobylisích. Na tomto pozemku se plánuje výstavba admini−

strativních a bytových ploch. Původně předložený projekt musel
být přepracován, protože komise požadovala pro své kladné
stanovisko s umístěním těchto staveb, aby všechny byly pouze
třípodlažní, vzhledem k okolní zástavbě.
Jako dobrý příklad může sloužit i dlouhá diskuse, která se
vedla okolo žádostí dvou potencionálních stavebníků na katas−
trálním území Troja v ulici Pod Písečnou. Aby mohlo být zahá−
jeno stavební řízení nutné pro stavbu rodinných domů, je nezbyt−
ná předchozí změna stávajícího platného funkčního využití
plochy na dotyčných parcelách č. 792/92 a č. 792/103. V této
chvíli to jsou plochy s funkcemi: parky, sady, zahrady. A tady
komise zamítla žádosti, protože povolení dvou staveb rodinných
domů by znemožnilo do budoucna výstavbu dalších domů, neboť
potenciální budoucí stavebníci by se ke svým objektům přes
domy postavené prvními již nedostali. Proto komise po dlouhé
diskusi rozhodla, že nesouhlasí s touto dílčí změnou územního
plánu a požaduje řešit změnu v rámci celého dotčeného území.
Jen po dořešení celého území vydá kladné stanovisko k prvním
žádostem. Svědomité rozhodnutí pro budoucnost.
Členy této komise jsou mimo jejího předsedy ing. Cyrila
Čapky dále RSDr. Bouša, p. Fiedler, RNDr. Matyáš, ing. Nehoda,
starosta Josef Nosek, p. Pletka, Mgr. Roubíček, ing. Štrupl,
RNDr. Tomek, CSc. a Mgr. Vomáčka.
−tk−

Sluûba obËan˘m œ·blic, DolnÌch Chaber a B¯ezinÏvsi
na detaöovanÈm pracoviöti soci·lnÌho odboru ⁄M»
Praha 8 v œ·blicÌch
Od 1. 7. 2001 přešla převážná část agendy sociálního odboru
MÚ Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves na Úřad Městské
části Praha 8. Jak jsme již naše občany informovali, bylo
zřízeno detašované pracoviště v sídle MÚ Ďáblice
v Květnové ulici. V průběhu prvních tří měsíců provozu pak
sociální odbor sledoval a vyhodnocoval využívání tohoto
pracoviště.
V období od 1. 7. 2001 do 30. 9. 2001 navštívilo detašované
pracoviště sociálního odboru v Ďáblicích 44 občanů, z toho 14
občanů se dostavilo na výzvu úřadu. V návštěvních dnech
využívali služeb detašovaného pracoviště průměrně jeden až
dva občané. Občané Dolních Chaber detašované pracoviště
v Ďáblicích nenavštěvují téměř vůbec, neboť s ohledem na
dopravu je pro ně daleko výhodnější vyřizovat své záležitosti na
sociálním odboru v Zenklově 22. Občané Ďáblic a Březiněvsi se
převážně obracejí na sociální odbor v Zenklově 22, protože zde
mají propojení na další instituce, které potřebují k vyřízení svých
záležitostí (např. odbor státní sociální podpory, Úřad práce,
Pražskou správu sociálního zabezpečení, Obvodní soud,
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Obvodní ústav sociálních
služeb a další).
I přes tato zjištění budou služby občanům na detašovaném
pracovišti sociálního odboru v Ďáblicích poskytovány i nadále
od 1. listopadu 2001 takto:
Návštěvní den bude nadále středa od 8 do 12 a od 13 do 18
hod. Na informačním centru bude možné si vyzvednout:
• žádosti o umístění v ÚSP (domově důchodců, penzionu,

ÚSP pro mentálně postižené) • žádosti o mimořádné výhody
I. − III. stupně (průkazky TP, ZTP, ZTP/P) • žádosti
o příspěvky zdravotně postiženým občanům (např. na provoz
mot. vozidla, na kompenzační pomůcky a zvýšené náklady
spojené s trvalým užíváním ortopedických pomůcek) • infor−
mační letáky o dalších příspěvcích a agendách (např.
příspěvek při péči o osobu blízkou).
Občané si také mohou prostřednictvím informačního centra
domluvit telefonickou konzultaci, případně individuální
návštěvu. Pokud nebude možné vyřídit potřebné záležitosti
v návštěvním dnu, lze se také telefonicky domluvit na jiném
způsobu vyřízení:
• v záležitosti rodin a dětí − tel.: 22 805 232, Alena Bicanová,
vedoucí oddělení • ostatní − tel: 22 805 248, Barbora Kopecká,
vedoucí odd. soc. péče • nebo přímo vedoucí odboru − tel: 22
805 240, Jana Janků, vedoucí sociálního odboru.
V případě, že si občané ze zdravotních důvodů nemohou
vyřídit své záležitosti sami, sociální pracovník je navštíví
v domácnosti a vše potřebné vyřídí přímo na místě (např. výměnu
průkazky mimořádných výhod, vydání zvláštního označení
motorových vozidel pro zdravotně postiženého občana apod.).
I nadále platí, že občané Ďáblic, Dolních Chaber a Březiněvsi
si mohou své záležitosti vyřizovat přímo na sociálním odboru
Zenklova 22. A to v návštěvních dnech v pondělí a ve středu od
8 do 12 a od 13 do 18 hod. V případě potřeby je možné si do−
mluvit návštěvu i mimo úřední hodiny.
Jana Janků, vedoucí sociálního odboru

⁄spora energie na ökol·ch
Vyhl·öenÌ grant˘
MHMP pro rok 2002
Žádost o poskytnutí finančního přís−
pěvku z rozpočtu hlavního města
Prahy nestátním neziskovým subjek−
tům na provozování sociálních
služeb a pro oblast zdravotnictví lze
vyzvednout v Informačním centru,
v tzv. „bílém domě“, na adrese
U Meteoru 6, Praha 8.
Termín uzávěrky pro podání žádosti
je 20. listopad 2001.
Věra Hrdinová,
místostarostka MČ Praha 8

RekondiËnÌ pobyt
s kurzem odezÌr·nÌ
Městský výbor − Praha, Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, s finančním
příspěvkem Magistrátu hlavního města
Prahy pořádá ve dnech 9. až 16. 11.
2001 v rekreačním zařízení Zámeček
v Hodoníně u Kunštátu rekondiční
pobyt s kurzem odezírání. Sluchově
postižení občané se mohou hlásit na
adrese Dr. Miloš Lang, V kruhu 170/17,
Praha 6, 160 00, tel. 35 35 14 26. V přih−
lášce uveďte jméno, příjmení, adresu,
příp. telefon, rod. číslo a jste−li držiteli
ZP nebo ZTP. Kurz je určen pro dospělé.
Do ubytovacího zařízení je bezbariérový
přístup a je tu možnost dietního
stravování. Předběžná cena pobytu je
1.800 Kč, včetně dopravy a pojištění.
Odbornou garanci má MUDr. V. Hubsch
− foniatr.

Žáci loňské 7. A ZŠ Palmovka se pod vedením pana učitele Václava Votruby přihlásili do projektu sdružení TEREZA −
„Úspora energie na školách“. V rámci výuky fyziky, ale i ve svém volném čase připravili malý energetický audit.
Prověřili energetickou náročnost školy podle zadaných kritérií, a na víkendovém setkání k projektu žákyně Kristýna
Zahradníková a Markéta Odlová náš projekt obhájily. Ten byl vyhodnocen mezi nejlepšími a oceněn. Za celkové druhé místo byl
naší škole vyhotoven odborný energetický audit Krušnohorským sdružením pro úspory energie v hodnotě 11.500,−Kč a škola
obdržela částku 20.000,− Kč, která je určena k realizaci úsporných opatření. Je vidět, že zaujetí pedagoga i jeho kvalitní práce
může prostřednictvím žáků přinášet nejen výchovný, ale i materiální efekt.
Energetické úspory se nám nyní daří zvýšit i díky MČ Praha 8 a pracovníkům Servisního střediska pro správu svěřeného
majetku MČ Praha 8. Postupně probíhá výměna oken v obou budovách školy, a letos můžeme konstatovat, že vyměněna byla již
téměř polovina všech oken v obou budovách naší školy. Energetický audit totiž uvedl výměnu oken, jako jednu z výrazných
možností úspory energie v naší, více než sto let staré školní budově. Věřím, že odpovědným pracovníkům se podaří zajistit
prostředky na výměnu zbývajících oken a tím přispět k dalším energetickým úsporám.
Mgr. Pavel Kropík, ředitel ZŠ Palmovka

Památky Prahy 8
Dům je nápadný zlaceným nápisem
na průčelí domu, obráceném do
Zenklovy ulice, kousek od náměstí Na
stráži. Možná jste si toho příjmení
VONDŘICHOVÉ také všimli. Kdo
byli nositelé toho jména? Komu je
blízká historie automobilismu,
zná jméno Václav Vondřich.
Dvě generace Vondřichů se beze−
sporu zapsaly do historie domácí
cyklistiky a motorismu jako žádná
druhá rodina. Všechno začalo
Josefem a Augustinem starším na
kostitřasu, pokračovalo slavným
francouzským vítězstvím Václava,
pak vydáváním Cyklisty Augusti−
nem mladším, budováním sbírky až
po krádež, totiž zestátněním jeho
dílny a obchodu v roce 1951. Dnes
už si na Vondřichy ani nevzpo−
meneme. Snad ještě občas na

RELIÉF V ZENKLOVĚ
Václava, ale to je tak všechno.
Takřka nikdo neví o mimořádném
reliéfu, na němž je zachycen Václav

Vondřich, sedě na motocyklu. Nechal si
jej zhotovit, když na místě původní pil−
níkárny vybudoval v roce 1911 nový
dům − ten v Zenklově ulici. Reliéf od
neznámého autora je na fasádě obrácené
do dvora. Jeho předlohou se stala beze
sporu slavná fotografie, pořízená
krátce po vítězné jízdě ve fran−
couzském Dourdanu. O tuto
památku projevily v poslední
době zájem automobilové Mu−
zeum Škoda v Mladé Boleslavi
a také Úřad Městské části Praha 8.
Bohužel tento objekt se nachází
již mnoho let ve stavební
uzávěře, neboť je v lokalitě, kde
je plánována tzv. libeňská spoj−
ka, a proto Úřad Městské části
Praha 8 do tohoto objektu nein−
vestuje významnější prostředky.
Text a foto: Jan Králík

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V LISTOPADU 2001
1. 11. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská −
parkoviště • Zhořelecká (parkoviště) •
K mlýnu − Drahaňská, ev. Na Zámkách
• Pod vodárenskou věží x Nad
Mazankou
6. 11. ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská −
Křižíkova) nebo Jirsíkova − Malého •
Kotlaska (u mateřské školy) •
Kandertova (proti ul. Lindnerově) • Ke
Stírce − Na Stírce
7. 11. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (U Líbeznické) • Braunerova x
Konšelská • Lodžská x Zhořelecká
(parkoviště)
8. 11. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U sloupu (parkoviště) •
Podhajská pole (parkoviště) •
V Nových Bohnicích • Mlazická •
Drahorádova
13. 11. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou
a Pernerovou) • Nekvasilova (par−
koviště za TJ) • Pivovarnická (proti ul.
Na Hájku) • Kubišova − U Vlachovky
14. 11. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova − u DD • Štíbrova • Na
pěšinách − Pod statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) •
Pekařova
15. 11. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
údolí • Lindavská
20. 11. ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky • Petra
Slezáka − Urxova • Na Vartě • Nad
Rokoskou
21. 11. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova •
Havránkova − Šimůnkova • Pako−
měřická − Březiněveská • Uzavřená •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecké x Ďáblické) • Nad
Rokoskou (u školy)
22. 11. ČTVRTEK
Na přesypu − Pod přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky − sloup VO č. 8
27. 11. ÚTERÝ
Thámova (u tunelu) • Pernerova −
Sovova • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
28. 11. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na pecích − Bořanovická •
Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou
29. 11. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U pískovny • Pod vodáren−
skou věží x Společná
Kontejnery budou v uvedených lo−
kalitách umístěny vždy po celý násle−
dující týden!

HISTORICKÉ VYCHÁZKY VLASTIVĚDNÉHO
KROUžKU OSMÉHO PRAžSKÉHO OBVODU
PRO DŮCHODCE A MILOVNÍKY PAMÁTEK

LISTOPAD 2001
10. listopad
Luzné hradčanské prostředí literárních
děl L. N. Zvěřiny
• sraz ve 13.15 hod. u stanice el. dráhy na
Pohořelci
17. listopad
Hrad v příbězích a poezii L. N. Zvěřiny
• sraz ve 13.15 hod. u pomníku T. G. M.
na Hradčanském náměstí
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Jak se chovat v p¯ÌpadÏ ohroûenÌ
V poslední době vzrostl zájem obyvatel Prahy
8 o možnosti jejich ukrytí v krytech CO v pří−
padě podobného útoku, jako byl spáchán
teroristy v New Yorku, nebo v případě
nebezpečné průmyslové havárie.
Je nutné si hned na začátku přiznat, že ani exis−
tence nejlepšího krytu v napadených budovách

A. Janeba p¯i kontrole vzduchotechniky v krytu.

v New Yorku by nesnížila ztráty na životech. Lidé
v takto napadených budovách zemřeli na místě
nebo v hromadách suti a nestačili opustit místo
katastrofy. To samé platí i v případě nenadálé situ−
ace například na místě, kde by se převrhl cisternový
vůz, vezoucí nebezpečnou chemikálii. Existence
krytu v místě takové katastrofy je z pohledu přežití
lidí v nejbližším okolí nepodstatná, jelikož do
takového krytu (v případě, že by byl připraven

k okamžitému použití ) nestihnou dojít. S ukrytím
obyvatelstva ve stálých krytech je počítáno přede−
vším pro případ krizového stavu, tedy laicky
řečeno, především pro případ války, kdy se počítá
s delšími časovými úseky. V případě nenadálých
havárií se podle rozsahu a závažnosti počítá přede−
vším s evakuací, nebo ukrytím v improvizovaných
úkrytech.
Jak se chovat v případě ohrožení?
Zjistíte − li mimořádnou událost (požár, ha−
várii chemického nebo průmyslového zařízení),
která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě
volejte číslo 150 − hasičský záchranný sbor.
Příklad, jaké informace a jakým způsobem pře−
dat, si uvedeme níže na příkladu oznámení požáru:
Při předávání zprávy uveďte: kde hoří a co hoří,
dále uveďte své jméno a číslo telefonu, ze kterého
voláte. Po skončení hovoru zavěste a čekejte na
zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.
Pomoc zdravotnické záchranné služby se
vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 −
Zdravotnická záchranná služba. Pokud jste
svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného
činu, volejte telefonní číslo 158 − Policie ČR nebo
156 − Městská policie. Při ohrožení, o kterém
můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén,
zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením
místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu,
megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat
následující zásady:
• respektujte a snažte se získávat informace z ofi−
ciálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas,
vyhláška okresního nebo obecního úřadu apod.),
• nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy,
• varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nej−
bližším okolí,
• netelefonujte zbytečně − telefonní síť je v si−
tuacích ohrožení přetížena,
• nepodceňujte vzniklou situaci,

• pomáhejte sousedům, zejména starým, nemoc−
ným a nemohoucím lidem,
• uposlechněte pokynů pracovníků záchranných
složek, orgánů státní správy a samosprávy.
Zvukový signál
Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí.
Siréna varuje. Její zvuk připomíná, že došlo
k neočekávané události, která ohrožuje životy
občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se
ukrýt nebo opustit ohrožený prostor, popřípadě
zahájit záchranné práce nebo splnit jiná nařízení,
která vyhlásí představitelé samosprávy nebo státní
správy. Varovný signál sirény, který ohlašuje
nebezpečí, je nutné odlišovat od signálu, kterým se
provádějí pravidelné akustické zkoušky sirén. Tyto
zkoušky jsou však oznamovány předem ve sdělo−
vacích prostředcích a provádějí se na území celého
státu dvakrát ročně − pravidelně z jara a na podzim
v poledních hodinách. Na území okresů se aku−
stické zkoušky uskutečňují podobným způsobem
podle plánu okresů, a tyto zkoušky jsou oby−
vatelům oznamovány rovněž předem ve spolupráci
s regionálními sdělovacími prostředky. Jsou však
i místa, kde se varování musí zabezpečit jiným způ−
sobem.
Co tedy dělat, pokud zazní siréna?
1) Okamžitě se ukryjte
Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může
být závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova
i soukromý dům. Děti, které jsou ve škole, je nutné
ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se
snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o ně postará
a sdělí jim, co mají dělat. Jestliže cestujete automo−
bilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě auto−
mobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší
budově.
2) Zavřete dveře a okna
Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře
a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může
s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna

únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin
a jedů. Uzavřením prostoru snížíme pravděpodob−
nost vlastního zamoření.
3) Zapněte rádio nebo televizi
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna
siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále,
uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských
vstupech televize či rozhlasu. Zajistěte si proto pře−
dem přenosný radiopřijímač a baterie (to je důležité
zejména pro případ poruchy elektrické sítě, kterou
lze předpokládat v případě větších nehod, terori−
stických útoků apod.).
Evakuace
V případě, že se z hodnověrných zdrojů dozvíte,
že byla nařízena evakuace, postupujte podle násle−
dujících bodů:
Je potřeba dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít
si sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené
místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte
z vysílání rádia nebo televize či obecních rozhlasů.
Bude−li povoleno použít vlastních vozidel,
vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sle−
dujte dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se
dopravními pokyny policie a místními úpravami
pomocí dopravních značek. Dostavte se do
určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání
dopravních relací v rozhlase.
Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo ne−
bude bezpečné jeho použití) a přeprava se
uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy,
dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z obecního
(městského) rozhlasu, jak je přeprava zajištěna
a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás
přepravní prostředky přijedou).
Přeprava nemocných, postižených z nemocnic,
škol apod. se zajišťuje pomoci přepravních
prostředků přidělených obci se zvláštním zřetelem
ke specifice cestujících. Tuto přepravu řídí perso−
nál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu
vydané příslušné pokyny.
Janeba A.,
vedoucí odd. obrany a bezpečnosti ÚMČ P8
tel.: 22805180

Aktu·lnÏ z v˝stavby trasy metra IV.C1 do stanice L·dvÌ
Stalo se již samozřejmostí, že pravidelně přinášíme
informace o průběhu výstavby čtvrtého „céčka“.
Těsně za stanicí nádraží Holešovice je již dokončena izo−
lace pod základovou deskou budoucích traťových tunelů
a v řečišti Vltavy končí příprava na transport tubusu tunelu
z trojského břehu do Holešovic.
Od ulice Povltavská pokračuje směrem do Kobylis ražba
dvojkolejného traťového tunelu. V současné době je
vyraženo 152 metrů a začíná se s montáží izolačních vrstev
odolných proti vodě.
Z dalšího tunelářského pracoviště v ulici Trojská je
směrem do Kobylis vyraženo 289 metrů. Hornina je zde
velice tvrdá a geologické poměry se neustále mění. Proto
musí raziči na fréze, která rozrušuje horninu, často měnit
řeznou hlavu.
Ve stanici Ládví pokračuje betonáž posledních úseků
základové desky a v některých místech již roste vlastní
stanice. Dokončuje se i provizorní přeložka ulice Opálkovy
tak, aby tu mohla být převedena doprava a vyhloubena
Betonov˝ tubus pro trasu metra IV.C1, kter˝ byl vysunut pod hladinu Vltavy.
jáma pro zbývající část stanice.
Na obou březích Vltavy se v současné době provádějí, nejen jáma sloužila jako suchý dok. Po dokončení betonáže celého tubusu,
z českého, ale i z mezinárodního hlediska, velice neobvyklé práce. Ve který je dlouhý 168 m a váží 7000 tun, byly jeho konce zaslepeny
stavební jámě na trojském břehu byl vybetonován traťový tunel a celá ocelovými stěnami a jáma zaplavena vodou. Celá konstrukce je

Policie »R
zasahuje
Výtržnosti a dokonce i hajlování
se 11. října ve večerních hodinách
dopustil na policejní služebně
v Praze − Ďáblicích jedna−
dvacetiletý mladík.
Kolem služebny původně pouze
procházel, když se z neznámého
důvodu „čelně střetl“ se skleněnou
tabulí, která označovala sídlo
Policie ČR, kterou svým neuvá−
ženým chováním vážně poškodil.
Mladík byl policejní hlídkou
okamžitě předveden na služebnu.
Zde ve svém jednání pokračoval
slovními urážkami policistů a do−
konce se pokusil o fyzické napadení.
Přitom ještě stále zvedal pravou
ruku a hajloval.
Muž byl vyšetřovatelem obviněn
z výtržnictví, poškozování cizí věci
a propagace fašismu.
nstržm. Jaromír Lipina, Policie ČR

Licence kabelovÈ televize konËÌ
V souvislosti s ukončením platnosti licence společnosti
Kabelnet na mikrovlnné šíření programů kabelové televize
se v poslední době objevují dotazy občanů na alternativní
příjem programů tam, kde není možnost je přijímat v rámci
pevných kabelových sítí. Položili jsme několik otázek
řediteli projektu UPC Direct Robertu Kacovskému.
Bude se současná nabídka programů rozšiřovat nebo
jinak měnit?
Samozřejmě s určitým rozšířením nebo obměnou počítáme.
Vše bude záležet na zájmu diváků o konkrétní programy
a také na finančních možnostech.
V nabídce však není ani jedna celoplošná televize. Proč?
S Českou televizí, Novou i Primou vedeme v současné
době zásadní jednání. V současné nabídce je však již něko−
lik měsíců televize TV 3.
Mají lidé, kteří přijímají kabelovou televizi, stejné pro−
gramy jako ti, kteří využívají Vašich služeb?
Skladba programů je sice velice blízká, avšak není a nikdy
nebude totožná.
Kde lze získat programový přehled jednotlivých kanálů
z Vaší nabídky?
Většinu informací najdete ve specializovaných pro−
gramových magazínech, či v přílohách denního tisku.
Podrobné programy je možné vyhledat v časopise UPC,
který je distribuován zdarma.
−red−

navržena tak, aby ji voda nepatrně nadnášela a měla tedy
vlastně nulovou váhu. V první polovině října byla
odstraněna ocelová stěna, která oddělovala jámu od
Vltavy. Tubus se v přední části zavěsil na ponton a celé
těleso se přetáhlo přes řeku. Zadní konec tubusu byl zatížen
tak, aby lehce klouzal po železobetonových vodících
pásech. Po přetažení tunelu k holešovickému břehu se
tubus zaplavil vodou a klesl do vyhloubené rýhy ve dně
Vltavy. Tento ojedinělý postup − tedy kombinace
naplavování a vlečení − byl vyvinut v České republice.
Obvykle používaný a mnohokrát ve světě vyzkoušený způ−
sob plavení konstrukcí nebylo možno použít. Samotný
tubus je totiž velice dlouhý a dvakrát zakřivený. Na dně
řeky jde tunel do zatáčky a ještě začíná pozvolna stoupat.
Proto byl vpředu zavěšen na ponton a vzadu jištěn vodící−
mi pásy, které zamezily jeho naklánění.
Poslední podmínkou pro úspěšné dokončení celé
operace byla optimální výška a průtok vody v řece.
Podrobnější informace o celé stavbě lze získat v infor−
mačním středisku, které je otevřeno každé úterý v obchod−
ním domě Ládví nebo nově na stránkách internetových novin pražské
radnice, které najdete na adrese www.praha−noviny.cz.
Ing. František Polák, tiskový mluvčí Metrostavu a. s.
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K¯iûovatka
St¯elniËn· - œ·blick·
se bude rozöi¯ovat
V blízkosti této křižovatky vznikne nové
obchodní centrum, které bude napojeno
na uvedenou křižovatku jako její čtvrté
rameno.
Vybudován bude další přechod pro chod−
ce přes ulici Střelničnou a upraví se světel−
ná signalizace. Stávající přechod přes
Ďáblickou ulici se posouvá směrem do
křižovatky. Vlastní realizace stavby by měla
začít zanedlouho, stavební povolení již bylo
vydáno.
Vladimír Baumruk,
odbor výstavby

P¯ijat· dopravnÌ opat¯enÌ
Od 1. října 2001 došlo na základě přepravního průzkumu ke změnám intervalů a úpravám provozu na
autobusových linkách číslo 175 (Nádraží Holešovice − Šimůnkova) a 183 (Vozovna Kobylisy − Sídliště
Petrovice). Protože se stále rozšiřuje systém regionálních linek, bude na trase Českomoravská − Avia
Letňany − Ďáblice − Březiněves − Líbeznice − Bašť − Předboj zavedena nová autobusová linka číslo 368.
Přijatá dopravní opatření by měla přispět k celkovému zlepšení provozu.
−red−
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œ·blickÈ straöenÌ
Víte, že 17. října bylo možno potkat na ďáblickém sídlišti egyptskou mumii? A nejen ji, ale
i mnoho dalších strašidel a strašidýlek. Ne, nebojte se, nesouvisí to nijak se současnou napjatou
celosvětovou situací. Mateřská škola Šiškova totiž pro děti a jejich rodiče zorganizovala
„strašidláckou hudriádu“ − svátek všech strašidelných bytostí.
Rodiče s asistencí těch nejmenších připravili za pomoci brambor, lilků, kukuřice, cuket, mrkví, kaš−
tanů, podzimního listí a mnoha dalších ingrediencí překrásné modely nejrůznějších bubáků a bubaček,
které fascinovaly každého svojí nápaditostí a precizním, takřka profesionálním provedením. Všechny
vyrobené a vystavené modely si pak mohli
rodiče i děti prohlédnout na terase školky
a vybrat si třeba mezi nimi svého favorita.
I když…to snad ani nebylo možné. Všechny
do jednoho byly totiž neodolatelné.
V dopoledních hodinách vypukl na
školce pravý strašidelný rej. Děti v doma
vyrobených oblečcích názorně předvedly,
jak dobře umí strašidýlka tancovat a bavit
se. Odpoledne pak následovalo představení
„Strašidlácká hudriáda“ plné písniček,
tanečků a pohádek, do kterého už se zapo−
jili i přítomní rodiče. Po jeho skončení
nastalo vyvrcholení „strašidelného“ progra−

mu. Děti se proměnily
v bludičky a s baterkami se
pod dohledem rodičů vy−
daly hledat poklad. Každá
bludička měla někde ukry−
tou svoji „kouzelnou perlu“.
Jelikož však při strašení
vytráví, čekalo na nejmenší
ještě jedno překvapení −
čarovný pytel plný slad−
kostí, na nichž si pochutnali
všichni společně: děti alias
strašidýlka, jejich paní
učitelky, které celé to
strašení vymyslely a bá−
ječně připravily, a samozřej−
mě tátové a mámy malých
strašidláků.
Děti z Mateřské školy Šiškova spolu se svými rodiči zažily zábavné strašidelné odpoledne. Na
tvářích přítomných maminek a tatínků bylo vidět, jak je potěšilo vytržení z každodenní reality
a chvilkový návrat do světa dětství a zejména pak pohádek, kde vše vždy směřuje k dobrému konci. Což
je konečně na závěr možno jednoznačně říct i o hudriádě, která se povedla opravdu náramně.

Vlak pln˝ dÏtÌ
V sobotu 6. října se již druhým rokem konala jízda pražským
Semmeringem. Akci pořádaly pražské Domy dětí a mládeže,
které pravidelně připravují programy především pro děti.
Protože parní vlak dnes patří již k historii, přitahoval
pozornost malých i velkých návštěvníků. Loňská jízda tzv.
„domečků“ měla velký úspěch, a tak nebylo pochyb, že
pojedeme letos znovu.
Díky finanční podpoře hlavního města Prahy tak mohl vlak
plný dětí vyjet. Jeho trasa vedla z Prahy do Rudné a zpět. Na
nádražíčku v Rudné byl připraven dvouhodinový program, ve
kterém se představili členové zájmových kroužků. Přivítaly nás
mažoretky, vystoupily taneční skupiny, hudebníci, kouzelníci
a nechyběl ani klaun, který bavil malé i velké. Pro děti byly
připraveny hry a soutěže. Všichni si pak společně zatancovali
a zazpívali.
Stejně jako v loňském roce byl i letos velký zájem o projížďku
na koních, které do Rudné přivezly členky oddílu Jezdeckého
střediska Zmrzlík DDM hl. m. Prahy. Tátové, kluci, ale i mnohé
holčičky využili možnost prohlédnout si parní lokomotivu z roku 1940.
Protože čas všem rychle utekl, muselo se přes sedm set spokojených cestovatelů opět vrátit Prokopským
údolím zpět do Prahy.
Jen sluníčko se neukázalo, ale kdo ví, třeba příští rok…
−red−

DÏkujeme!

Neobvykl· v˝stava
PedagogovÈ a dÏti Speci·lnÌ Zä a Mä p¯i FN Bulovka
letos opÏt uspo¯·dali ve dvou objektech FakultnÌ
nemocnice v˝stavu v˝tvarn˝ch pracÌ dÏtÌ, kterÈ jsou
moment·lnÏ hospitalizov·ny. O tÈto ökole, kterou vede
Mgr. Jaroslava MatÏjoviËov·, p¯ineseme v p¯ÌötÌm ËÌsle
obs·hl˝ rozhovor.
-red-

V deseti dílech naší „Encyklopedie“ jsme
společně prošli již čtyřicet školských zařízení,
které zřizuje Městská část Praha 8. Chybí nám
jen poslední trojice, která bude představena
v této části − situované do oblasti Čimic.
V poklidné městské čtvrti navštívíme dvě
mateřské a jednu základní školu. Začneme v MŠ
a speciální MŠ pro děti zdravotně oslabené
Korycanská. Právní subjekt zdejší mateřské školy
s dvacetiletou tradicí byl od 1. srpna 2001 rozšířen
o alergostacionář, což se odrazilo ve výše uve−
deném názvu. Školka dává důraz na hudebně−
pohybovou výchovu a na rozvoj osobnosti každého
dítěte. Pracuje v souladu s programem „Zdravá
mateřská škola“. Velice aktivní je zde sdružení
rodičů. Kolem mateřinky vzniká podle plánu
architekta krásné dětské hřiště plné dřevěných pro−
lézaček, houpaček, hradů a dalších staveb, jehož
financování se uskutečňuje především pomocí
grantů. Školka vydává pro rodiče časopis „Naše
školička“. V minulém roce proběhla v celém
objektu náročná výměna rozvodů vody.
Nedaleko se nachází další MŠ Libčická, která
je od 1. července 2001 v právní subjektivitě. Jde
o typickou sídlištní školku s prostornými třídami
a velkou zahradou. Mateřinka klade důraz na este−
tickou výchovu. Děti využívají výtvarný, hudebně−
pohybový a dramatický kroužek. Samozřejmostí je
výuka angličtiny a hry na flétnu. Celou řadu let
školka prostřednictvím výtvarného kroužku

Dne 25. 9. 2001 se v Mateřské škole
a Speciální mateřské škole pro děti
zdravotně oslabené, Korycanská 14,
uskutečnilo setkání u příležitosti
předání sponzorských darů.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat
ředitelce Klubu ŽENA Dr. Lence
Tomešové za stavebnice Lego, ředitelce
Institutu zdraví a krásy MONET Vlastě
Libotovské za stůl Lego, Janě Ko−
lingerové z firmy ASON za dětskou
sedací soupravu a Ing. Aleně Galusové za
finanční dar.
Děti měly z dárků velikou radost. Za
všechny dárky děkujeme.
Jarmila Kotrbová, ředitelka MŠ

Mgr. Martin Roubíček

PlacenÌ tzv. ökolnÈho ve ökolnÌch druûin·ch,
ökolnÌch klubech a mate¯sk˝ch ökol·ch
Do naší redakce přišlo několik dotazů, kde se nás čtenáři ptají, zda mohou ředitelky mateřských
škol vyloučit z docházky dítě rodičů, kteří neplatí tzv. školné. Jak radnice tyto problémy řeší
a kdo platí poplatky za sociálně slabé rodiny, jsme se zeptali vedoucí oddělení dávek rodině
a dětem sociálního odboru Aleny Bicanové.
Školné lze tzv. prominout na základě vyplnění formuláře žádosti, kterou rodičům poskytne ředitel
základní či mateřské školy nebo ji lze získat přímo na odboru školství ÚMČ Praha 8. Vyplněnou
žádost si rodiče podají na odbor školství, odd. provozu a org. školství (sídlí v objektu KD Krakov,
Těšínská 4, Praha 8, tel.:83090413), kde se žádosti shromaždují. Poté jsou postoupeny našemu odboru
a odboru státní sociální podpory. My se vyjadřujeme k tomu, zda dotyčný žadatel pobírá dávky stát−
ní sociální podpory a dávky v rámci sociální potřebnosti. Tyto údaje potvrdíme na postoupený for−
mulář a odbor školství na základě našeho vyjádření poté žadatele informuje o osvobození, či
neosvobození od placení tzv. školného.
Zvýšený počet žádostí je pochopitelně v období září, ale lze žádat i v průběhu celého školního roku.
Odbor školství vyhovuje v případě, že příjem v rodině po zaplacení školného nepřesáhne 1,25
násobek životního minima. Poplatek za školné v mateřských školách činí 300,− Kč na dítě a v zák−
ladních školách ve školní družině a školním klubu 100,− Kč za žáka. Pro rodinu s větším počtem dětí
je to výrazná pomoc.
−pkl−

Agresivita dÏtÌ - p¯ÌbÏh t¯etÌ
Sourozenci
Honzík nervózně čekal na maminku ve školní družině. Měl oprávněné obavy z dnešních výsled−
ků ve škole. Do žákovské knížky mu paní učitelka připsala trojku z matematiky a čtyřku z dik−
tátu ze shody podmětu s přísudkem. A k tomu má ještě přes celé čtyři řádky poznámku. Marně
bude rodičům vysvětlovat, že chtěl jenom pomoci Oldovi, aby to nebylo nespravedlivé. Stejně
mu nikdo neuvěří.
A už je tady maminka s Eliškou. Eliška je Honzíkova mladší sestra. Pýcha rodiny. Sice chodí teprve
do mateřské školky, ale už se učí anglicky, pěkně zpívá a hlavně ji všichni chválí.
„Tak co Honzo, jak to šlo dnes ve škole?“, ptá se maminka a zároveň se dívá do žákovské knížky. „Já
už nevím, co s tebou budeme dělat. Elišku opět ve školce chválili a ty jsi jen samá poznámka a výsled−
ky učení, škoda mluvit.“ Honza by byl nejraději malé děťátko, o které by se musela celá rodina starat.
Elišce by vyhradil nějaký malý koutek v bytě. To by se s ní nemusel o nic dělit, a ani ji vidět. Honza ví,
že ho čeká trest v podobě učení a různých zákazů. Začíná svoji sestru nenávidět a cítí se méně milován.
Tady je potřeba Honzovi pomoci! Pokud rodiče mají dobrou vůli a cit k oběma dětem, bývá pomoc
poměrně snadná. Rodičovská láska musí být silnější, než vlastní očekávání. Rodiče by měli posilovat dět−
ské sebevědomí, ale přitom nerozmazlovat, a především ho musí přijímat takové, jaké je. Vzájemné
citové pochopení a přiměřené požadavky na schopnosti dítěte jsou podmínkou smysluplného života.
A rada na závěr. Vzpomeňte si na svá školní léta.
Soňa Teplá

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì

pracoven, dětský parlament či celá řada kroužků
v rámci školního klubu.

DÕL 11. - »IMICE

Mä Korycansk·

spolupracuje s Národní galerií.
Správce objektu − Servisní středisko
pro správu svěřeného majetku MČ
Praha 8 výhledově počítá s rekon−
strukcí fasády objektu, jehož
nevyužitá část je podobně jako
v jiných případech pronajata.
Naší poslední zastávkou bude
ZŠ Libčická, jež vznikla sloučením
dvou původních škol na počátku 90.
let minulého století − starší ze škol
byla otevřena v roce 1981, druhá
o rok později. V době nejsilnějších
ročníků školu navštěvovalo až
1.600 žáků a bylo až sedm paralel−
ních tříd. Doba se však změnila
a uvolněné prostory dnes využívá
školství speciální i střední. Cílem
zdejší školy je výchova žáků
v duchu zdravého životního stylu.
Působí zde občanské sdružení
„Audendo“ pro sociálně patologické
jevy s celorepublikovou působností
a probíhají tu „peer programy“
v rámci prevence negativních jevů.
Za povšimnutí stojí řada odborných

−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) DDM Krynická
2) Variel
3) 1999
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci.
Jaroslava Štolová, Hana Chybová a Václav Líbal
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) Jak se jmenuje Ëasopis v Mä
a speci·lnÌ Mä pro dÏti zdravotnÏ
oslabenÈ Korycansk·?
2) S k˝m spolupracuje
Mä LibËick·?
3) Kter· st¯ednÌ ökola sÌdlÌ
v objektu Zä LibËick·?
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80. v˝roËÌ skautingu v KobylisÌch
1. Ë·st / Historie 24. st¯ediska Jun·ka Praha 8
Jako téměř každá historie, je i datum zrodu
„čtyřiadvacítky“ nejasné. První oddíl na území
Kobylis existoval možná už v roce 1919. Protože
pro to nemáme úplně přesné podklady,
považujeme za počátek skautingu v Kobylisích
podzim 1921. Byl to tehdy I. oddíl JUNÁKŮ
ČESKÝCH SKAUTŮ v Kobylisích, jak stojí na
dochovaných otiscích oddílového razítka.
Tento oddíl fungoval dva roky, než byla odcho−
dem jeho vůdce za zaměst−
náním do Brazílie jeho čin−
nost pozastavena. Zbylí čle−
nové oddílu pak 16. září 1925
zakládají nový oddíl, kterému
již bylo přiděleno číslo 24. Ze
jmen, která stála u zrodu, je
třeba jmenovat především tři
bratry Širce, Bohumila Rollo
a prvního vůdce, tehdy
19letého Jana Kudrnu. Jako
oddíl mládeže tehdy praco−
vala čtyřiadvacítka pět let
a potom se s narůstajícím
věkem členů přeměnila na
klub oldskautů označovaný
YENA. Klub vyvíjel činnost
spolkovou a sportovní.
Druhá vlna skautingu pro
děti začíná roku 1936, kdy
oldskauti z 24. klubu YENA založili za pomoci
agitace na místních školách znovu dětský oddíl
junáků a smečku vlčat. Pro Kobylisy to bylo opět
něco nového, a mládež přijímala skauting
s nadšením. A právě tehdy vstupuje do hry nejstarší
v současné době žijící „čtyřiadvacítník“, tehdy
mladý kandidát učitelství před maturitou, Jiří
Dvořák. Ze zvědavosti se přišel podívat a nakonec
se stal vůdcem 24. oddílu a později i celého 24.
střediska. Od té doby oddíl stále vzkvétal a vyvíjel
svoji činnost až do násilné likvidace Junáka nacisty

5. listopadu 1940. Někteří členové rozpuštěného
oddílu pak ilegálně působili nejprve jako neorgani−
zované skupinky, později se přihlásili do Klubu
českých turistů, kde se tehdy tvořily oddíly
mládeže zvané Káčata.
13. května 1945 byla svolána ustavující schůze
pro obnovu činnosti 24. střediska Sever v Ko−
bylisích. Brzy po této ustavující schůzce se rozběh−
la pravidelná činnost oddílů i družin. Již v roce
1945 byly uskutečněny dva
provizorní tábory. Oddíly, ať již
chlapecké nebo dívčí přijímají
nové členy a rozrůstají se.
Vznikají tak 224. oddíly
skautů, skautek, vlčat, světlu−
šek a také 324. roverský oddíl
junáků. Oldskautský klub
YENA byl také obnoven.
Následovaly tři roky nád−
herného skautování až do
únorového převratu KSČ.
Tábor v roce 1948 byl posled−
ním. Po prázdninách docházelo
ke stále většímu nátlaku
zvnějšku i k diferenciaci myš−
lení uvnitř střediska. Faktem
je, že schůze 24. 6. 1949
ukončuje již třetí etapu legální
skautské činnosti v Kobylisích.
Při této likvidaci se již však podařilo uchovat
většinu historických materiálů, které byly předá−
ny ČSM.
Nejvěrnější členové 24. střediska v roce 1950
založili ilegální Junácký klub SEVER, který
uchovával mravní ideály skautingu a umožnil je
předávat dalším generacím dětí. Pro ně se našla
příležitost pracovat pod hlavičkou odboru turistiky
tehdejšího TJ Kobylisy, později TJ Admira
Kobylisy a dnes již opět Sokol Kobylisy. Činnost
se odvíjela od dospělých členů odboru a jejich

Atletick˝ klub Mazursk·
Atletický školní klub Mazurská uspořádal pro děti 3. a 4. tříd
všech ZŠ Prahy 8 přebor v atletickém čtyřboji. 78 dětí ze čtrnác−
ti škol bojovalo o vítězství pod dohledem svých rodičů a trenérů
oddílů.
Vydařené odpoledne
plné nadšení a radosti
vyvrcholilo na stupních
vítězů při předávání
diplomů a sladkých
odměn. Ze čtvrtých tříd
si nejlépe vedla Anička
Budínská ze ZŠ Žerno−
secká a Čeněk Smejkal ze ZŠ Mazurská. Mezi třeťáky byla nejzdatnější
Ingrid Štěpánková ze ZŠ Mazurská a Dominik Ptáček ze ZŠ Na Šutce.
Atletický oddíl AŠK Mazurská se již plných dvacet let pravidelně
stará o mimoškolní sportovní aktivitu dětí a mládeže na Praze 8 a může
se pochlubit vynikajícími výsledky. Předseda oddílu Štěpán Vostatek
říká: ,,Úspěchy jsou o to cennější, že byly dosaženy v provizorních pod−
mínkách a že za nimi stojí obětavci, kteří se věnují dětem ve svém vol−
ném čase bez nároku na finanční odměnu“.
V roce 1998 se oddíl přestěhoval do ZŠ Mazurská, kde se těší
vstřícnosti a podpoře ředitele Jaroslava Jetmara. Po loňském
suverénním vítězství v Poháru rozhlasu obsadila ZŠ Mazurská také
letos přední místa a postoupila do pražského finále. Škola a oddíl
společně usilují o vybudování důstojného atletického zázemí pro ta−
lentovanou mládež Prahy 8.
−red−

Z historických podkladů
24. střediska sestavil Ing. Petr Brabec

aneb Nemelem, sebrali n·m herci mlejn
Od 20. do 22. září se v Löwitově mlýně na Palmovce konal fes−
tival studentů a čerstvých absolventů pražských a brněnských
škol. Program divadelní akce „semlel“ dohromady několik
rozdílných souborů, které se střídavě dělily o dvě provizorní
jeviště. I když uvnitř mlýna bylo velmi chladno, díky velkému
nadšení mladých herců mohli do svetrů a bund zabalení diváci
alespoň trochu pookřát.
VOH Michle − A.T. Averčenko : Podivíni na jevišti
Jak vděčné je za každého času ruské drama, plné emocí, střídání
nálad, komických i tragických absurdit. Jen se musí vědět, jak na
něj. Nutno říct, že až na drobné propady v rytmice si studenti
3. ročníku Vyšší odborné školy herecké v Michli poradili velice dobře.
Divákům bylo představeno pět kouzelných humorných příběhů
s pikantní pointou. V každém z nich vystupovaly dvě, maximálně
tři postavy a jejich souhra byla pastvou pro oči i bránice. U odleh−
čeného představení si diváci mohli odpočinout, a tím byla dobře
připravená půda pro následující hru „Budovatelé říše“.
Jamáci − B. Vian : Budovatelé říše
Budovatelé říše − černý kabaret o neschopnosti života, zbabělosti
a nevyhnutelném konci. Buduje se budoucnost, vzpomínat je
zakázáno a přítomnost mizí v prachu propadajících se jistot…
Představení začíná − kotouč červeného světla zamíří na průvodce
exhibice 20. století. „We are the robots! (Jsme roboti!)“ zazní z úst
rozcuchaného, škodolibého vypravěče, oblečeného do moli−
tanového saka. Do uší vám najednou vleze krajně nepříjemný táhlý
„rezavý“ zvuk. Vaše reakce na něj koresponduje s první větou
herců: „Co je to za zvuk? Proč musíme utíkat, kdykoliv se ozve?“

LEVITACE 2001
MladÌ divadelnÌci se seöli v LˆwitovÏ ml˝nÏ
20. − 22. září proběhl v Löwitově
mlýně, v podzámčí Libeňského
zámku, festival mladých divadel
Levitace 2001. Dramaturgickým
záměrem celého festivalu byla prezen−

rodin. Rodinná turistika začala nabírat na
sportovním charakteru, jak děti dospívaly, až přišel
rok 1968 a s ním další obnova legální skautské čin−
nosti. 24. středisko SEVER obnovuje svoji činnost
3. dubna 1968 a to opět za velkého zájmu nových
členů. Tábory v roce 1968 ještě uspořádány neby−
ly, v dalších létech však již táboří všechny oddíly.
Tentokráte skončila legální činnost dříve, než se
mohla pořádně rozvinout, nicméně právě ty dva
roky svobodného skautování patrně daly organi−
zaci šanci přežít. Po táborech 1970 pokračují skau−
ti v činnosti v oddílech TOM v TJ Kobylisy, kde
byli stále členy. Tentokráte je ilegální činnost
junáckých oddílů v oddílech TOM víceméně zle−
galizována, což umožňovalo po stránce praktické
naprosto normální činnost. Dokonce časem oddíly
zavádějí opět kroj, ne nepodobný tomu skautské−
mu.
Během těch dvaceti let prošlo oddíly nespočet
děvčat a chlapců. Někteří po pár letech odešli, jiní
zůstali i jako starší. Někteří sami přebírali postupně
vedení oddílů. U vedení střediska − tedy odboru tu−
ristiky však celou tu dobu (s výjimkou dvou let po
roce 1970) zůstávají skauti Ivo Pražák a Karel Štem−
prok. Rok 1989 a Sametová revoluce nás tedy zasti−
huje pod plnou parou a zdálo by se, že
opětovnému obnovení skautské čin−
nosti nic nebrání. Ve skutečnosti se,
jako i v ostatním životě, právě
v období normalizace potichoučku
a polehoučku vytratil duchovní rozměr
naší činnosti. To působí poněkud
problémy při opětovném přihlašování
se k ideálům skautingu. Mnohým, a to
i včetně vůdců organizace se zdá, že
na současném stavu není co měnit,
když více jak dvacet let bez problémů
fungoval. Názorový rozkol v od−
dílech je nevyhnutelný, nicméně
právě díky starším skautům z období
1968 a dříve je poměrně bez větších
následků překonán.

Rokem 1990, v případě 24. oddílů Junáka po
prázdninách od začátku nového školního roku,
začínáme současnou, v pořadí již čtvrtou legální
epochu skautingu v Kobylisích. Před oddíly stojí
mnoho nových úkolů, kterými je v prvopočátku
nutnost zvládnout počáteční nápor zájmu o čin−
nost. Opět vznikají další oddíly a postupně zase
zanikají. Dalším velkým úkolem je více osamostat−
nit činnost chlapeckých a dívčích oddílů tak, jak je
v tradičním skautském modelu zvykem. A udržet
trend dlouhodobého fungování oddílů, to jest
omlazování členské základny i vedení družin
a oddílů. S tím souvisí zapojování stále nových lidí
do rodícího se systému odborné přípravy skaut−
ských činovníků.
Na rozdíl od období normalizace je nyní možné
a hlavně prospěšné začít více spolupracovat s další−
mi skautskými oddíly. A to samozřejmě především
na úrovni Prahy 8. To se daří v rámci možností velmi
úspěšně a dnes je možné říci, že vedení jak na úrovni
24. střediska „Sever“, tak vlastně celého obvodu má
již z hlavní části v rukách nová generace skautů,
vychovaná po roce 1990. Proto zbývá na závěr his−
torického přehledu jen popřát skautskému hnutí na
celém světě hodně úspěchů.

tace mimoškolních projektů studentů
a čerstvých absolventů pražských
a brněnských divadelních škol.
První den festivalu se představily tři
soubory: Sidneyho konzerva, Theatro
per ľ amor del cielo
a Divadlo M.U.T. O zahá−
jení festivalu se postarali
studenti konzervatoře, kteří
pod vedením Zdeňka Ma−
ryšky nastudovali drama
Edwarda Albeeho: Stalo se
v ZOO. Tato hra je situová−
na do prostředí městského
parku, a proto inscenátoři
využili malého vstupního
nádvoříčka. Kvůli ne−
příznivému počasí museli
studenti DAMU z divadla
Theatro per ľ amor del

cielo přesunout svou Káru bláznů do
objektu, což ale neubralo na půvabu
hravé inscenace na motivy komedie del−
l'arte. V pozdních večerních hodinách
proběhlo v půdních prostorách intimní
představení hry Petera Handkeho:
Sebeobviňování v podání souboru
M.U.T. V rámci prvního dne měli
návštěvníci možnost zúčastnit se
vernisáže výstavy studentů, absolventů
a čerstvých diplomantů Akademie výt−
varných umění v Praze, nazvané
Akademie ve mlejně.
Z dramaturgického hlediska se nejza−
jímavějším dnem stal pátek 21. září, kdy
došlo k přímé konfrontaci pražského
a brněnského souboru. Divadlo v 7 a půl
z Brna předvedlo niternou inscenaci hry
Jiřího Ortena: Blahoslaveni tiší, na které
spolupracovali též sluchově postižení
herci. Poté následoval projekt studentů
DAMU sdružených v Kolektivu divadel−
ních pracovníků SVORNOST s názvem
Originální kabaret Orten − Kafka. Tato
inscenace vychází z textů a deníkových

Jenže hluku se nedá zabránit útěkem. Je to všudypřítomná hrozba
umírajících nadějí a vzpomínek.
Děj postupuje netradičně od blízké budoucnosti až po začátek toho−
to století. Základní stavební jednotkou celého příběhu je tříčlenná
rodina − matka, otec a dcera. Všichni tři bydlí ve velkém několika−
patrovém domě. Na začátku jim patřil šestipokojový byt úplně dole.
S rádiem, gramofonem, proutěnými křesílky a se spoustou přátel −
se vším, co měli rádi. Pak v noci zaslechnou ten zvuk, který je
donutí schovat se o patro výš. Tam už je pokojů míň, gramofon
i rádio ve shonu zapomněli dole. S ubývajícími léty slyší zvuk čím
dál častěji a stěhují se výš a výš, do menších a menších pokojů,
a stále nechávají spoustu oblíbených předmětů i přátel kdesi „pod
sebou“. Před začátkem druhé světové války opustí rodinu dcera. Ve
dvacátých letech se rozejdou otec s matkou. Blíží se závěr − je
začátek století. Muž zůstává opuštěný v posledním − nejvyšším
patře. Nad ním už žádný úkryt není, je sám s posledním kusem
svého nábytku − malým stolkem, z kterého potichu vyndává
revolver…..
Posluchači Divadelní fakulty JAMU dokázali těžké a nosné téma
rozehrát do nejmenších detailů, bez ztráty dějové linky. V jejich
hereckém podání se nenašlo ani zrnko falešného projevu. Jediné, co
by se při velkém puntičkářství dalo představení vytknout, byla
délka některých pasáží, jejichž rozsáhlost mohla působit trochu
samoúčelně. Přesto patří Vianovská inscenace „Budovatelé říše“
bez pochyb mezi nejúspěšnější představení festivalu.
Sandra Vebrová, 17 let

zápisů Jiřího Ortena a Franze Kafky.
Kabaretní formou s výraznou hudební
složkou se snaží najít paralelu mezi
těmito významnými literáty. Právě kon−
frontace na jedné straně, čistá interpre−
tace Ortenových textů v podání Divadla
v 7 a půl a jistá stylizace a posun význa−
mu v pojetí SVORNOSTI na druhé
straně, vybízely diváka k zamyšlení.
V posledním a nejnáročnějším dni
festivalu se představilo hned šest
souborů. Kromě Sidneyho konzervy,
která celý festival uzavírala, vystoupilo
Divadlo v negliže, TheAtrum Cmundi
a Vyšší odborná škola herecká v Michli.
Nejvýrazněji se však do podvědomí
diváků zapsala Klauniáda JáTyAhoj stu−
dentů DAMU a inscenace hry Borise
Viana: Budovatelé říše v podání herců
JAMU. Téma mezilidských vztahů
zasáhlo publikum svou stálou aktuál− jazzu až po punk. Podařilo se tak
vytvořit příjemnou atmosféru a naplnit
ností.
Během festivalu se v Löwitově mlýně dramaturgický záměr celého festivalu.
vystřídala řada hudebních skupin, které
Bronislava Krchňáková
představovaly širokou škálu žánrů, od
a Marie Špalová
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Tělovýchovná jednota Sokol Libeň
IPODEC − ČISTÉ MĚSTO, a. s.
Úřad Městské části Praha 8,
odbor pro styk s veřejností a kultury, odbor životního prostředí
pořádají pro děti do 15ti let

Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 688 11 03

KARNEVAL

LISTOPAD 2001

S

KDY? v sobotu 10. 11. 2001 od 14.00 hodin

3.11. SO 15.00
POVÕDEJME SI, DÃTI,
poh·dka podle p¯edlohy
Josefa »apka
4.11. NE 10.00
KÿEMÕLEK A VOCHOMŸRKA,
p¯edstavenÌ LS Jiskra
10.11. SO 15.00
ZLATOVL¡SKA,
p¯edstavenÌ VÌtka MarËÌka
11.11. NE 10.00
KÿEMÕLEK A VOCHOMŸRKA
17.11. SO 15.00
éAB¡K VALENTIN,
poh·dka pro nejmenöÌ v pod·nÌ
divadla Buchty a loutky
18.11. NE 10.00
KÿEMÕLEK A VOCHOMŸRKA
24.11. SO 15.00
BROUH¡DKA, p¯Ìhody t¯Ì
brouËk˘, kte¯Ì nÏco tajemnÈho
najdou na palouËku
25.11. NE 10.00
KÿEMÕLEK A VOCHOMŸRKA

KDE? budova TJ Sokol Libeň, Zenklova 3, Praha 8
JAK? Karneval bude mít speciální zaměření. Kostýmy a masky vytvořte podle
své fantazie, mohou pomoci i dospělí. Použijte však materiály, které nelze jinak
využít, např. staré textilie, papíry, plastové lahve, plechovky. V pestrém programu
bude seznamovací rozcvička, rej masek s výběrem nejzdařilejších, tanečky s hud−
bou, zábavné aktivity.
INFORMACE: Karneval se koná již po třetí, první dva byly pouze pro děti škol−
ních družin. Tentokráte je i pro vás, starší žáky ZŠ. Přivítáme i dospělé jako
diváky. Pro každou masku je připraveno občerstvení − nealkoholické nápoje
a drobné dárky. Vstup je povolen pouze v přezůvkách, zato však zdarma! Další
informace na č. telefonu 22 805 705.

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
LISTOPAD
Bielov· KvÏta
Broûov· Marie
Buchl·kov· Vlasta
Citta Alois
Hor·kov· Jarmila
Joniak Josef
KnÌûe Alois
KuËerov· Marie
Markov· Marie
R·koöov· Eva
Skalicov· Josefa
SlavÌËkov· Marie
äkobisov· Anna
ämelhausov· VÏra
VanËurov· Anna
Vlas·kov· VÏra

PÿEDSTAVENÕ PRO DOSPÃL…
26.11. PO 19.00
POKLAD »ESK›CH BALAD,
K.J.Erben, F.L.»elakovsk˝,
J.Vrchlick˝ a J.Neruda
v p¯ednesu Radovana
LukavskÈho za klavÌrnÌho
doprovodu Jaroslava P¯ikryla
KURZY
P¯ijÌm·me p¯ihl·öky do tÏchto
kr·tkodob˝ch kurz˘:
KYTARA PRO Pÿ¡TELSK¡ SETK¡NÕ
- vûdy 5 hodinov˝ch lekcÌ,
- cena 250,-KË, rozdÏlenÌ û·k˘ dle
˙rovnÏ
Z¡KLADY PR¡CE S VIDEOKAMEROU
- 9 vyuËovacÌch hodin - 3 veËery
- cena 490,-KË

vyhlaöujÌ pod z·ötitou starosty
MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
8. roËnÌk soutÏûe
pro neprofesion·lnÌ fotografy

HROCHEM

PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI

ManûelÈ V·clav a Svatava
Duökovi oslavÌ 10. listopadu 2001
60 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Miloslav a Bohumila
»ernÌ oslavÌ 17. listopadu 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

Blahop¯ejeme
19. září oslavila už 106. narozeniny
paní Milada Nováková. Osla−
venkyně je obyvatelkou Domova
důchodců v Bohnicích, kde se za pří−
tomnosti vedení domova a před−
stavitelů Magistrátu hl. m. Prahy
uskutečnilo přátelské setkání. Za
Městskou část Praha 8 popřála paní
Novákové místostarostka V. Hrdino−
vá (na snímku).
Paní Nováková se narodila v Praze.
Během svého života pracovala jako
učitelka v obecné škole a později se
stala úřednicí na Ministerstvu průmys−
lu. „O umístění do Domova důchodců
požádala paní Nováková až ve svých
92 letech, pro−
tože do této
doby byla so−
běstačná,“ řekl
nám Mgr. Vá−
clav Vomáč−
ka.
Redakce Os−
mičky se ke
gratulacím při−
pojuje.
−pkl−

Placená řádková inzerce

BYLINKÁŘSTVÍ "HEZKÝ DEN" − Ládví tel.
6886845 léčivé bylinky a čaje všeho druhu,
aroma, včelí produkty, redukce váhy, henna. Co
nemáme, objednáme.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče a zá−
jemce o studium na Gymnáziu, Praha 9,
Litoměřická 726 se konají 12.12.2001 a
23.1.2002. Pro příští škol. rok přijímáme 3 třídy
čtyřletého studia a 1 třídu osmiletého studia.
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.

»LOVÃK - OCHR¡NCE
A TVŸRCE
Do soutÏûe se budou p¯ijÌmat snÌmky zobrazujÌcÌ krajinu, venkovsk·
sÌdla a mÏstskÈ prost¯edÌ, ûivot
a dÏje v nich. Zvl·ötnÌ cena bude
udÏlena za zobrazenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ v MÏstskÈ Ë·sti Praha 8.
1. cena
2. cena
3. cena
Zvl·ötnÌ cena

Masáž zad ovlivňuje veškeré dění
v lidském těle: dýchání, zažívání i vylučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.

(sÌdliötÏ Bohnice),
tel.: pokladna - 830 904 27,
kancel·¯ - 855 97 52
LISTOPAD 2001
FOLK A COUNTRY
7. 11.st 19.00
14. 11. st 19.00
28. 11. st 19.00

Uz·vÏrka: 30. 12. 2001
VyhodnocenÌ: 7. 1. 2002
V˝stava vybran˝ch pracÌ: v hale
⁄M» Praha 8: leden - ˙nor 2002
OZNA»ENÕ SNÕMKŸ
Na zadnÌ stranÏ kaûdÈ fotografie
uveÔte n·zev snÌmku a rok jeho
vzniku, jmÈno autora, ˙plnou
adresu, p¯ÌpadnÏ e-mail.
INFORMACE:
tel. 02/22 805 705, e-mail:
anna.behalova@P8.MePNeT.cz
Fotografie posÌlejte na adresu:
⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8,
odbor ûivotnÌho
prost¯edÌ, A. BÏhalov·,
U Meteoru 8, 180 48 Praha 8

RANGERS
R. KÿESçAN
se skupinou
ASONANCE

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
po 9.00
L. V. BEETHOVEN
- VÕC NEé OSUD
Ët 9.00 a 10.30
DUD¡CK¡ POH¡DKA
po 8.30 a 10.00
JAK VODNÕK VYP¡LIL
»ERTOVI RYBNÕK
˙t 10.00
POH¡DKY Z LESA
Ët 9.00 a 10.30
RYTMY 20. STOLETÕ

19. 11.

20. 11.
29. 11.
OSTATNÕ
3. 11.

so 8.00 - 12.00
Burza NHL

PÿIPRAVUJEME NA PROSINEC
(p¯edprodej od 20. 11. 2001)
1. 12.
BesÌdka pro malÈ dÏti
s Michalem Nesvadbou
5. 12.
HOP TROP
12. 12.
KAMELOT
ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

POZV¡NKA NA V›STAVU
BIBLE historick· i souËasn·
ve v˝stavnÌ sÌni v rekonstruovanÈm
kostele sv. Terezie od DÌtÏte JeûÌöe
v Praze 8 - KobylisÌch na n·mÏstÌ.
V˝stava je otev¯ena dennÏ p¯ed
bohosluûbou do konce listopadu.
Telefon: 830 29 125, 830 29 111.

Vážení současní i budoucí uživatelé sítě Internet !

INSTALATÉRSTVÍ − voda, kanalizace, topení,
provádíme rekonstrukce, opravy, montáže
vodoměrů, pro zprávu objektů a majitele domů
stálý servis nonstop. Telefon: 22312349, mobil:
0777/108899, adresa: Šaldova 16, Praha 8 −
Karlín.
KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ
POSTIžENÝCH DĚTÍ z Prahy 8 děkuje a.s.
FINOP HOLDING za finanční dar. Vedení FINOP
HOLDING a.s. Thámova 20 180 00 Praha 8 −
Karlín.
NEBYT. PROSTORY V HLOUBĚTÍNĚ, 15−
2.000 m2. Kanceláře, výroba, sklady atp. Trvalá
ostraha, závodní jídelna, dostatek tel. linek. Tel.:
81 86 40 96.
UBYTOVÁNÍ NA ŠUMAVĚ • Byt 4+1 v Že−
lezné Rudě • Lyžování, bazén, squash • Tel
0186/697183, 0604/202267.

Pravidelná setkání
se členy Zastupitelstva
MČ Praha 8, zvolených za
Unii svobody
se konají každé první úterý
v měsíci v Klubu důchodců.
Podhájská 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)

Záda + šíje 150,- Kč
Důchodci
100,- Kč

TÏöÌnsk· 600, Praha 8

15. 11.

PODMÕNKY SOUTÃéE
SoutÏûe se mohou z˙Ëastnit pouze
neprofesion·lnÌ fotografovÈ. P¯edepsan˝ form·t: min. 24 x 30 cm, max. 30
x 40 cm a odvozeniny. PoËet fotografiÌ
nenÌ omezen. Fotografie ËernobÌlÈ
i barevnÈ. Auto¯i vÌtÏzn˝ch snÌmk˘
budou odmÏnÏni fotografick˝m materi·lem dle stanoven˝ch hodnot.

Také Vám vadí vysoké náklady při vstupu do sítě Internet a následného užívání?
Pomalá rychlost při přenosu dat?
Nízký objem možného zpracování dat?
Žádná či jen velmi malá bezpečnost přenosu dat?

Jestli-že ano, pak je naše nabídka právě pro Vás. Jednoduše řečeno - za mnohem nižší cenu více a kvalitněji.
V rámci našeho řešení nabízíme připojení konektivitou od 64 kbps pro přístup na Internet. Tyto služby
jsou zpoplatňovány pouze měsíčním paušálem, neplatíte žádné jiné poplatky za dobu strávenou v síti
Internet. Neplatíte za objem dat, nevyberete-li si jinak a v případě limitu dat jsou tyto limity nesrovnatelně vysoké k nízké ceně paušálu.
Komunikační zařízení potřebné k připojení do naší sítě od přijímače a 3m do Vašeho PC Vám naše
společnost nainstaluje a ponechá bezúplatně po dobu užívání našich služeb. Neplatíte nic víc.
Nepotřebujete pořizovat další nákladné zařízení.
Služba
Night / 64 kbps
Mini / 64 kbps
Compact / 64 kbps
Plus / 64 kbps
Klasik / 128 kbps

Napojovací poplatek
3 800,− Kč
3 800,− Kč
3 800,− Kč
3 800,− Kč
3 800,− Kč

Měsíční paušál
549,− Kč
880,− Kč
1 281,− Kč
1 640,− Kč
3 600,− Kč

Mimo špičku / ve špičce
Neom. / 0 MB
Neom. / do 100 MB
Neom. / do 400 MB
Neom. / neom.
Neom. / neom.

Kontakt : 0608 833 150, 0607 232 067

PŘIJĎTE NA MASÁŽ

Můžete se objednat na tel. 8658 11 10
večer nebo 0737 / 717 719.

K R A K O V

12. 11.

3.000,-KË
2.000,-KË
1.500,-KË
2.000,-KË

Bolí Vás záda ?
do zdravotního centra
Šimůnkova 4 P-8.

KULTURNÕ DŸM

(Placená inzerce)

OBČANSKÁ KOMISE ZA LIDSKÁ PRÁVA
hledá ženy zneužité sexuologem, případně jedince,
proti nimž byla zneužita psychiatrie. Volejte 02/
240 09 156.

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
odbor ûivotnÌho prost¯edÌ
odbor pro styk s ve¯ejnostÌ a kultury
a Fotoklub Praha 8

(Placená inzerce)

JISKRA
DIVADLO KARLA HACKERA

(Placená inzerce)

11_lis.qxd

Úřad Městské části Praha 8
odprodá nepotřebnou zastaralou
výpočetní techniku.
Jedná se o základní jednotky
s procesorem 386/20-386/40
v cenách 100 Kč - 350 Kč
Rok výroby 1992 - 1994
a 14" monitory v cenách 50 Kč - 100 Kč
Rok výroby 1994 - 1995
Odprodej proběhne v měsíci listopadu.
Bližší informace podá:
Ladislav Koutník
Tel: 22 805 987
e-mail: Odprodej@P8.mepnet.cz
(Placená inzerce)
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1992

CO NABÍZÍME: správu domů všech forem vlastnictví, tj. družstevních domů vzniklých priva−
tizací obecních domů, společenství vlastníků, soukromých bytových a nebytových objektů.
CO ZAJISTÍME: efektivní správu s použitím vlastního software, vedení podvojného účet−
nictví včetně daňového přiznání, technickou správu, přípravu a realizaci výběrových řízení,
právní a organizační poradenství, privatizaci objektů nebo bytů.
CO DOKÁŽEME: zpracovat opravná vyúčtování služeb minulých let, zrekonstruovat účet−
nictví, zřídit kancelář (kontaktní místo) přímo u Vás v domě.
Na požádání zašleme informační materiály, ceníky a reference.

(Placená inzerce)

Naše provozovna na Praze 8:
Frýdlantská 3/1320, tel.: 86580295, 0723/743968, e−mail: praha8@ikon.cz

SPRÁVA VAŠEHO DOMU MŮŽE MÍT MNOHO PODOB.
(Placená inzerce)

SVĚT ZA 40,1 KUS = 40,•

Omnia Praha, spol. s r.o.
Prodej i na splátky bez ručitele

DOMÁCÍ POTŘEBY
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
HRAČKY
VÁNOČNÍ DEKORACE

• 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

Prodejní sklad:
Lovosická ul. Praha 9 − Prosek,
tel/fax: 86 88 90 61

•

(Placená inzerce)

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ
V CENĚ KUCHYNĚ

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

JAZYKOV¡ äKOLA

Nabízíme:
• angličtina, němčina, španělština, ruština, italština, francouzština a čeština pro cizince
• kurzy obecné, specializované, intenzivní či přípravné
• individuální programy "šité na míru" pro jednotlivce i firmy
• ranní, večerní i víkendová výuka
• zkušení lektoři a rodilí mluvčí
• příznivé ceny
• bezbariérový přístup

(Placená inzerce)

dodání do týdne

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

(Placená inzerce)

KUCHYNĚ

Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8, tel.: 02/8684 0777, fax: 02/8684 0484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

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

(Placená inzerce)

BOLÍ VÁS ZÁDA,
CÍTÍTE SE UNAVENI, TRÁPÍ VÁS
CELULITIDA?
Přijte k nám na masáž:
klasickou, lymfatickou, Shiatsu, Bowen.

Informace a objednávky na tel číslech:
0603 594 432, 688 95 19
0603 179 595, 818 63 287

(Placená inzerce)

Na vaši návštěvu se těšíme na adrese:
Fr. Kadlece 24, Praha 8 - Libeň

(Placená inzerce)

Nebo si přijte poležet v přístroji
LYMFOVEN:
kůra proti celulitidě, odstranění
otoků a pocitu těžkých nohou,
rehabilitace sportovců a osob s vysokým
zatížením dolních končetin…

TIPY ZARU»ENÃ PRO CELOU RODINU
Rádi Vás přivítáme na nově otevřené

RYCHLOVÝMĚNNÉ
STANICI OLEJŮ PENNZOIL

Servis • Palivo • Emise

Provádíme na počkání:

otevírací doba:
pondělí - pátek
sobota

7.00 - 20.00
8.00 - 18.00

!!! PŘIJMEME DALŠÍ AUTOMECHANIKY !!!

koncerty
galerie
kluby
 kulturnÌ st¯ediska
 dÏtem, ZOO  doprava
 p¯edprodej vstupenek
 muzea,
 film,

Nabízíme:

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

mÏsÌËnÌk pln˝ informacÌ
CO, KDY v PRAZE
 divadla,

výměny olejů, olejových, vzduchových a palivových filtrů, dekarbonizaci motoru,
palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru

• výhodné slevy pro stálé zákazníky
• možnost platby kartou CCS

celobarevn˝ kulturnÌ p¯ehled
a nejaktu·lnÏjöÌ informace
i na internetu www.cokdyvpraze.cz
 Vych·zÌ s t˝dennÌm p¯edstihem na dalöÌ
mÏsÌc (kaûdÈho 23.)
 NynÌ

A co nikde jinde
nenajdete ???
 sport
 kl·ötery,

bohosluûby
mÏstsk˝ch
Ë·stÌ hl.m. Prahy
 nadace  Ëajovny
 hrady a z·mky
 akce

é·dejte u sv˝ch prodejc˘ tisku!

(Placená inzerce)

Oleje • Maziva

 Jedin˝

 Nejobs·hlejöÌ

(Placená inzerce)

11_lis.qxd

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ
OŠETŘENÍ V NOVÉ
ZUBNÍ ORDINACI
MUDr. Květoslava NAVRÁTILOVÁ

Poliklinika Mazurská 484, I.p.
(vchod z dětského oddělení)
Praha 8 - Trója, tel.: 02/830 24 117

STK Antonín INDRA s.r.o.
STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
Osobní linka do 3,5t
Čimická 809 • Praha 8
Areál Vojenských staveb
Tel.: 855 77 43

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

privátní zubní lékařka
pro dospělé a děti

Ordinační hodiny:
Po, Út, Čt: 7,30 - 15,00
St: 9,30 - 16,30
Pá: 7,30 - 13,00

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

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

(Placená inzerce)

Palmovka

(Placená inzerce)

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)

A NÁKLADNÍ DO

(Placená inzerce)
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