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období se některé z nich do Bra−
trouchova podívaly během krátkého
třídenního výjezdu. Většinu volné−
ho času trávily děti v přírodě, kde se
věnovaly hlavně sportovním akti−
vitám.
Vítaným zpestřením byla pro všechny
návštěva policistů, kteří předvedli práci
se služebním psem a společně si pak
povídali o problematice drog. Svoji
šikovnost a obratnost si děti prověřily
během sportovní olympiády, která vyvr−
cholila asi nejoblíbenější disciplínou −
večerním opékáním buřtů.
Vedoucími na táboře byli sociální
kurátoři úřadu, kteří své svěřence dobře
znají a mají k nim velice blízký vztah.
Podle slov jedné z nich Jany Mikové,
bylo přínosem i to, když se podařilo
získat dvě velmi schopné praktikantky,
které se dětem ochotně věnovaly. Pod
vedením studenta sociálně pedagogické
fakulty tu také pracovala skupina, díky
které měly děti možnost si promluvit
o problémech, které je zajímají nebo trápí.
Podle rodičů, měl pobyt v Bra−
trouchově u dětí velkou odezvu a proto
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se všichni budou snažit zorganizovat
tábor i v příštím roce. Každé dítě si jako
vzpomínku odvezlo krásnou knížku
a také tričko, které si děti vlastnoručně
namalovaly. Největším zážitkem bylo

pro děti vyhlášení výsledků celo−
táborové hry, ve které, po celý týden
soutěžily.
−pkl−
Foto: Jana Miková a Petra Klugová

Mate¯skÈ ökoly budou hospoda¯it samy
Rozhovor s Mgr. Martinem Roubíčkem, vedoucím
Servisního střediska pro správu svěřeného majetku
Městské části Praha 8.

V současné době probíhá postupná reforma správy
školských zařízení. To znamená, že mateřské a základ−
ní školy, které dosud nemají právní subjektivitu, by ji
měly postupně získat. Zařízení, která zatím samostatně
nehospodaří, jsou v současné době spravována
Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku
Městské části Praha 8.
V souvislosti se změnami v zákonných předpisech už
byly některé mateřské školy převedeny do právní sub−
jektivity. Bylo několik možností. Buď mateřské školy
začaly hospodařit samy nebo přešly pod základní
školy. Další možností bylo sloučení dvou mateřských
škol. Přesto však i nadále tyto subjekty spravuje
Servisní středisko − s výjimkou těch, které přešly pod
školy základní.

Česká spořitelna
ruší své pobočky
K 1. 10. 2001 bude zrušena
pobočka v Thámově ulici č. 34
a veškerá její agenda bude
převedena do pobočky Soko−
lovská č. 1/371 a do pobočky
Karlínské náměstí č. 2. K témuž
datu bude také zrušena pobočka
v Primátorské ulici č. 51 a veš−
kerá její agenda bude převedena
do pobočky Na hrázi č. 1 (Pal−
movka). Všechny služby budou
poskytovány v nezměněném
rozsahu.
Ing. Miroslav Domalíp
Ředitel obvodní pobočky
v Praze 8

Pane magistře, jednou z činností střediska, které
vedete, je také dozor při stavebních činnostech
prováděných na školských zařízeních.
Poslední velkou akcí, která je dozorována naším
servisním střediskem, je probíhající oprava fasády zá−
kladní školy na Lyčkově náměstí. Práce jsou
technicky velmi náročné a proto je nutné, aby jim byla
věnována naše pozornost.
Jaká další zařízení se budou v nejbližší době rekon−
struovat ?
Právě probíhá výběrové řízení na celkovou rekon−
strukci sportovního areálu na Invalidovně, která by
měla stát dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíce
korun. Toto víceúčelové sportoviště by mělo
v budoucnosti sloužit nejen školákům, ale i veřejnosti.
Počítá se tu s výstavbou volejbalového a basket−
balového hřiště, koše na streetball a tenisových kurtů.
Pokud se podaří získat příští
rok dostatek finančních
prostředků, měla by se tu
postavit i nová atletická
dráha. Areál pak bude sloužit
dětem z celého Karlína.

školce (dále MŠ) Šimůnkova, kde byl proinvestován
jeden milion šest set čtyřicet jeden tisíc korun, v MŠ
Na Pěšinách dva miliony sto čtyřicet tisíc korun
a v MŠ Kotlaska byla výše investice jeden milion
devět set padesát dva tisíce korun. Především tu byla
kompletně vybudována nová sociální zařízení
a vyměněny veškeré elektroinstalační rozvody. Novou
fasádu získala i MŠ U Školské zahrady a dvě bohnické
školky − v Poznaňské a v Řešovské ulici. Celkové
investiční náklady do MŠ by se měly do konce roku
vyšplhat na jeden milion sto tisíc korun a neinvestiční
prostředky budou dosahovat tří milionů korun. Nyní se
provádí i celková oprava ubytovny ve Voctářově ulici,
která už byla ve velmi kritickém stavu.
Pane Magistře, děkuji za rozhovor.

Nedávno byly provedeny
opravy některých ma−
teřských škol, jaké akce
Vás ještě čekají ?
Ano, velké opravy byly
uskutečněny v mateřské
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I takov˝ byl letoönÌ dÏtsk˝ t·bor v BratrouchovÏ
Na konci srpna uspořádala Městská
část Praha 8 v krkonošském Bratrou−
chově týdenní tábor pro mládež
z rodin, které spolupracují se sociál−
ním odborem. Sešlo se tu celkem
pětadvacet dětí různých věkových
kategorií.
Tábor však nebyl pro mnoho dětí
prvním pobytem, protože v zimním
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Petra Klugová

Vážení čtenáři,
nelze nezačít i úvodník Osmičky
dnem 11. září. V tento den si starosta
Josef Nosek s dalšími představiteli
samosprávy naší městské části,
společně s představiteli Města Prahy
a významnými osobnostmi Prahy 8,
připomínali 100. výročí připojení
města Libně ku Praze.
Právě při počátku tohoto slavnost−
ního setkání začaly přinášet sdělo−
vací prostředky informace o ma−
sivních teroristických útocích na
známé budovy Světového obchod−
ního centra v New Yorku a komplex
budov Pentagonu ve Washingtonu.
Samozřejmě celé setkání se bylo poz−
namenáno sledováním záběrů ze
Spojených států a diskusí. Je evident−
ní, že tímto dnem se změnilo
uvažování miliard lidí na všech kon−
tinentech. Naší ctí je, že v tomto kon−
fliktu, který prezident Bush naznal
New War, Nová válka, stojíme na
straně svobody, volnosti a civilizo−
vaného lidstva, které jednoznačně
odsuzuje barbarské násilí na nevin−
ných lidech. I v Osmičce přinášíme
alespoň informaci o humanitární sbír−
ce, která byla zahájena na území naše−
ho státu ve prospěch pozůstalých po
obětech teroristického útoku. Re−
dakce Osmičky se plně solidarizuje
s oběťmi i lidem Spojených států. Ale
nejen to, nyní si jasně uvědomujeme,
že terorismus není již jen záležitostí
palestinských extrémistů či terori−
stických organizací Bin Ladena,
někde na Středním Východě, ale že se
tento hrůzný fenomén nyní týká
možná celé, minimálně však západní
kultury.
Dne 12. září měl být divadelní
happening na Palmovce a v Löwi−
tově mlýně. Představení nebylo
zrušeno, ale byl změněn obsah
a herci přednesli vážné texty z tvorby
básníků Jiřího Ortena, Václava
Hraběte, úryvky z díla Bohumila
Hrabala, Franze Kafky, z biblické
knihy Job a dalších. V úvodu bylo
přečteno prohlášení k událostem ve
Spojených státech a všichni přítomní
uctili oběti minutou ticha. Chtěli
bychom věřit, že již nikdy nebude
nutno, aby múzy mlčely, protože
mlčí−li, je válka, jak praví staré latin−
ské přísloví.

Mä PoznaÚsk·

Platnost průkazů mimořádných výhod končí

Poděkování!

Posledním prosincovým dnem končí platnost „starých“ průkazů mimořádných výhod
(TP, ZTP, ZTP/P). Jak jsme již naše občany informovali, je potřeba do té doby požádat
o vydání nového průkazu.
Výměna nemusí znamenat nové posouzení zdravotního stavu občana posudkovou komisí.
U průkazů vydaných před více než deseti lety však většinou není k dispozici posudek
o zdravotním stavu občana a sociální odbor je proto nucen žádat posudek nový. Z tohoto důvo−
du doporučujeme držitelům „starých“ průkazů (průkazů TP, ZTP a ZTP/P vydaných před 1. čer−
vencem 2000), aby o výměnu požádali co nejdříve.
K výměně průkazu je zapotřebí:
• předložit jednu průkazovou fotografii, která odpovídá současné podobě;
• předložit OP;
• zaplatit správní poplatek za vydání průkazu ve výši 30 Kč (v případě ztráty nebo zničení 50 Kč).
Průkazy jsou vyměňovány na sociálním odboru Úřadu městské části Praha 8, Zenklova 22,
2. patro, a to v úředních hodinách v pondělí a ve středu 8 − 12 a 13 − 18 hod. Občané si mohou
průkazy vyměnit i na detašovaném pracovišti v Ďáblicích, Květnová 52. S případnými dotazy je
možné se obrátit na Lenku Kropáčkovou a Michaelu Semivanovou, Sociální odbor Úřadu měst−
ské části Praha 8, tel.: 22 805 253 a 22 805 259.
Barbora Kopecká, Odd. soc. péče

Obvodní ústav sociálně zdravotnic−
kých služeb v Praze 8 děkuje panu
JUDr. Vítězslavu Jarošovi, členu
zastupitelstva MČ Praha 8, za spon−
zorský dar věnovaný Domu s pečova−
telskou službou v Křižíkově ulici.
Jedná se o hydromasážní sprchu,
která byla nejen darována, ale také bez−
platně instalována přímo do střediska
osobní hygieny v tomto zařízení.
S oblibou ji zde využívají nejen oby−
vatelé pečovatelského domu, ale také
ostatní klienti z oblasti Karlína. Tento
sponzorský dar představuje další
zkvalitnění péče poskytované se−
niorům a invalidním občanům.
−red−

V této Osmičce se snažíme přinést
informace o investiční činnosti rad−
nice o oblasti školství v roce 2001,
ohlížíme se za vždy trochu slavnost−
ním zahájením nového školního roku
s vítáním prvňáčků. Snažíme se při−
nést i informace o životě seniorů
v naší městské části.
Přeji Vám i nám v redakci, abych
už nemusel psát takto vážný úvodník.

Váš

Tomáš Květák, šéfredaktor
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KULTURNÍ SÁL
DOMOVA DŮCHODCŮ
HL. M. PRAHY
NA HRANICÍCH 674,
PRAHA 8 − BOHNICE

ŘÍJEN 2001
/VSTUP ZDARMA/
Pátek 5. 10. 2001, 15.30 hodin
Koncert − Komorní soubor Melodie,
umělecký vedoucí
prof. František Kobylák
Čtvrtek 11. 10. 2001, 15.00 hodin
Sborový koncert − Ženský pěvecký
sbor Nelle z Beverenu (Belgie),
Středa 31. 10. 2001, 15.30 hodin
Promenádní koncert − Pražský salónní
orchestr při DD Praha 8 − Bohnice.

PODZIMNÕ BÃH
BRATRA SEDMÕKA
Pořádá DDM Krynická v areálu
třešňovky a hájku nad Sklenářkou
3. října 2001.
Čeká na Vás orientační běh a malé
občerstvení pro všechny závodníky.
Tři nejlepší ve všech kategoriích
dostanou diplomy, medaile a drobné
odměny, na vítěze čeká pohár.

Likvidace listÌ
napadenÈho klÌnÏnkou
Magistrát Hlavního města Prahy i letos
organizuje ve vybraných městských
částech, ke kterým patří i Praha 8, bez−
platnou likvidaci listí z kaštanů,
napadených klíněnkou. Shrabané listí
lze umístit do pytlů, které obyvatelé
Prahy 8 získají zdarma v kontaktních
místech, kde je po té mohou naplněné
odevzdat.
Další informace získáte na níže uve−
dených kontaktních místech nebo na
odboru životního prostředí ÚMČ Praha
8, tel. 22805744, případně i na odboru
infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy,
tel. 22484376.
Seznam kontaktních míst, kde je
možno pytle na listí z kaštanů vyzved−
nout i odevzdat:

Humanit·rnÌ pomoc pro New York
České centrum New York a Občanská iniciativa pro
Evropskou unii založilo celostátní veřejnou sbírku
pod názvem Humanitární pomoc New Yorku.
Cílem sbírky je humanitární a charitativní pomoc
obyvatelům New Yorku, kteří byli tragicky
postiženi útokem teroristů. Výtěžek této sbírky
bude použit na humanitární a charitativní pomoc
pozůstalým po obětech a pomoc při odstraňování a zvládání
následků této hrůzné teroristické akce. Sbírka je realizována
zejména prostřednictvím speciálního bankovního konta
u ČSOB,
číslo účtu 11 99 88 773/0300.

způsoby možných příspěvků na konto Hu−
manitární pomoci v New Yorku, a to prostřed−
nictvím prodeje předmětů a vstupenek na veřej−
né kulturní nebo sportovní vystoupení, kde
příspěvek bude zahrnut v jejich cenách.
Vzhledem k obrovským materiálním škodám
a lidským obětem bude potřeba dlouhodobější
pomoc při odstraňování a zvládání následků této tragédie,
z tohoto důvodu bude proto ukončena sbírka až v roce 2004.
Výtěžek sbírky bude v několika etapách předán prostřed−
nictvím ředitele Českého centra New York panem Přemyslem
Pelou ve prospěch speciálních humanitárních účtů zřízených
k tomuto účelu radnicí města New York.
Za Občanskou iniciativu pro Evropskou unii
Pavel Mácha, předseda
Helena Hášová, první místopředsedkyně
Za České centrum New York, ředitel

Během několika dnů by měl být k účelu sbírky zřízen
i pronájem komerční telefonní linky, na kterou mohou dárci
prostřednictvím telefonických hovorů přispívat. Dále pak před−
pokládáme, že v průběhu konání sbírky se uskuteční i další dva

B¡SNÕCI A PERIFERIE V POZMÃNÃN… PODOBÃ
OSLAVY 100. V›RO»Õ PÿIPOJENÕ LIBNÃ KU PRAZE OVLIVNIL ⁄TOK NA USA

12. září 2001 oslavila Libeň 100. výročí svého připojení
k městu Praze. Sdružení SERPENS ve spolupráci s Úřa−
dem Městské části Praha 8 připravilo pro tuto příležitost
projekt nazvaný "Básníci a periferie". Díky událostem,
které 11. září zasáhly nejen USA, ale i celý svět, byli autoři
a organizátoři nuceni pozměnit chystaný program.
Původně připravovaný projekt měl mít silně recesistní
charakter s tématem zmrtvýchvstání poezie. Jeho součástí měl
být i divadelní pohřební průvod ulicemi Libně s výrazným
výtvarným prvkem − dřevěnou rakví. V úterý 11. září se však
vše změnilo. Po teroristickém útoku na USA, při kterém
zemřely tisíce nevinných lidí, bylo jasné, že vycházet druhý
den po této tragédii do ulic s maškarním pohřebním průvodem
je zcela nevhodné. Autoři projektu měli na výběr buď před−
stavení úplně zrušit, nebo jej radikálně přepracovat, což však
byla v předvečer představení jen velmi těžko realizovatelná

varianta. Po dlou−
hých úvahách a de−
batách se na konec
inscenátoři rozhod−
li hrát, neboť tak
významné výročí, jaké slavila Libeň, bylo nutné si nějakým
způsobem připomenout. Vytvořili však úplně nový scénář
z textů, které se tematicky dotýkaly probíhající situace, zrušili
úplně veškeré dění na ulici a též celý recesistní charakter
inscenace.
Představení tedy proběhlo pouze v prostorách nově zrekon−
struovaného Löwitova mlýna a mělo charakter improvizo−
vaného večera z tematicky vhodnějších textů a závěrečný
koncert skupiny Traband dodal večeru svou poetikou na
bolestivé aktuálnosti. Vzhledem k vysoké návštěvnosti a nut−
nosti program z velké části změnit, chystají autoři uvést pro−
jekt "Básníci a periferie" v původní
podobě na jaře 2002 jako otevření nové
sezóny v kulturním centru Löwitův mlýn.
Marie Špalová
Od 20. září je v prodeji kniha Městská
část Praha 8, 100. výročí připojení Libně
ku Praze. Knihu můžete zakoupit
v knihkupectvích Kanzelberger, v ně−
kterých dalších knihkupectvích na území
Prahy 8 a také v Informačním centru Úřa−
du Městské části Praha 8, U Meteoru 6,
Praha 8, v tzv. „Bílém domě“, za dopo−
ručenou cenu 190,− Kč.
Upozorňujeme zejména pamětníky
a milovníky historie, že v knize jsou
publikovány fotografie Staré Libně od
Vladimíra Radechovského a Ing. Jiřího
Párala.

IPODEC − čisté město, a. s.
Voctářova, Praha 8,
p. Šafář, tel. 66007299
po − pá 8,30−17,00, so 8,30 − 15,00
IPODEC − čisté město, a. s.
Bešťákova 5, Praha 8,
Dr. Maleček, tel. 8583455
po − pá 8,30−17,00, so 8,30 − 15,00
Odbor životního prostředí

Opravy komunikacÌ
v obytnÈm souboru
Velk· Sk·la
V letech 1999−2000 byly vybudovány
nové komunikace v rámci bytové
zástavby, z nichž jedna část se na−
chází v prostoru vícepodlažních
domů a druhá část v lokalitě pro
individuální bydlení.
Vlastník komunikací v areálu Velká
Skála se obrátil na stavební úřad
s ohlášením udržovacích prací, které
spočívají v sanaci podloží pomocí
betonových injektáží, mechanickém
dohutnění vrchních částí zásypu,
obnově konstrukce vozovek a poško−
zeného krytu ze zámkové dlažby.
Stavební úřad si vyžádal pracovní har−
monogram opravy a současně projed−
nal s firmou, která bude opravu pro−
vádět, požadavek na zabezpečení infor−
movanosti občanů bydlících v dotčené
oblasti. Tato firma bude také zajišťovat
informovanost týkající se svozu odpa−
dů, přístupu vozidel záchranné služby
a hasičů. Přislíbeno je i náhradní
parkování tam, kde bude opravou
znemožněno.
Opravy vozovky budou dokončeny
do konce roku.
Vladimír Baumruk
Odd. dopravních staveb

Památky Prahy 8
Budova Národního domu v Karlíně,
kde dnes sídlí Český rozhlas Regina,
byla postavena v letech 1910 − 1911
podle projektu architekta Josefa
Sakaře. Stavebním slohem domu je
tzv. postsecesní klasicismus. Autory
plastické výzdoby jsou sochaři
Antonín Šrunc a Otakar Rákosník.
Interiér budovy má monumentální
tříramenné schodiště, z něhož je přís−
tup na balkon v průčelí stavby, pod
nímž je podjezd s hlavním vchodem.
Národní domy − to byla móda vlaste−
necky cítící společnosti na přelomu 19.
a 20. století. Myšlenka postavit si
Národní dům napadla karlínské v roce
1903, když byl Karlín povýšen na město.
V té době už stály na Královských Vi−
nohradech, Smíchově, Žižkově a v Nus−
lích. Se stavbou se v Karlíně začalo
v březnu 1910 a už 1. května 1911 byla
otevřena restaurace s kavárnou, hernou
a kuželkářskou síní v přízemí. V suterénu
byla lidová hospoda, kuchyně, vinárna
a zimní kulečník, v 1. patře velký sál
s jevištěm, šatny a malý sál. Ve 2. poschodí
bylo pět lóží, galerie, spolková místnost
Měšťanské besedy a byt restauratéra.
K budově přiléhaly dvě verandy přístupné
ze zahradní restaurace a nad nimi dvě
terasy. Zahradní restaurace nebyla malá −
s kapacitou 2000 návštěvníků. Dům měl
už tehdy elektrické osvětlení a byl
vytápěn párou a teplým vzduchem.
Místní patrioti prosadili, že na stavbě
stavitele Otakara Nekvasila bylo řeme−

tovi a čestném občanu Prahy, od roku
1933 nesla jméno Vitoldova po litevském
velkoknížeti, jemuž husité nabídli českou
korunu. V roce 1952 byla přejmenována
na Hybešovu po sociálně demokratickém
slné zařízení až na malé výjimky dílem poslanci a spoluzakladateli KSČ Josefu
karlínských podnikatelů. Náklad na Hybešovi.
stavbu činil 460 000 korun, náklad na
Národní dům v Karlíně sloužil svému
vnitřní zařízení 50 tisíc korun.
účelu do konce první republiky. Těsně
Slavnostní otevření v neděli 18. června před druhou světovou válkou jej koupil
1911 uspořádala pod patronátem městské Český rozhlas, ale sloužit mu začal až po
rady Měšťanská beseda v Karlíně. Mezi válce. Během protektorátu jej jako své
množstvím účastníků se skvěla karlínská studio používali Němci − Radio Melnik.
a pražská honorace. Úvodní slovo Během poválečných let doznal především
pronesl básník Adolf Heyduk a orchestr interiér budovy mnoha nepříliš zdařilých
řídil skladatel Otakar Ostrčil.
stavebních změn, kdy se sály a salonky
Ulice, v níž Národní dům stojí, se od postupně měnily v nahrávací studia.
svého vzniku v roce 1906 jmenovala Velký sál Národního domu se proměnil
Strossmayerova, po záhřebském staros− ve svého času proslulé "Studio A", kde
natáčely naše přední orchestry
taneční a populární hudby. Bylo
zde domovské působiště Taneč−
ního orchestru Československého
rozhlasu, který založil Karel
Krautgartner, hrály tu i orchestry
Karla Vlacha, Ferdinanda Havlíka
a Ladislava Bezubky.
V poslední době získala budova
na kráse nejen díky obnově
stavební dispozice přízemí budovy
a mohutného tříramenného scho−
diště včetně nových lustrů a ko−
berců, ale i postupné obnově
fasády budovy v její původní
Národní dum v Karlíně je dnes sídlem Českého barevnosti.
−pkl−
rozhlasu Regina.

NÁRODNÍ DŮM
V KARLÍNĚ

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V ŘÍJNU 2001
2. 10
ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská −
Křižíkova) nebo Jirsíkova − Malého •
Kotlaska (u mateřské školy) • Kan−
dertova (proti ul. Lindnerově) • Ke
Stírce − Na Stírce
3. 10. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
4. 10. ČTVRTEK
Na dlážděnce − U sloupu (parkoviště) •
Podhajské pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Drahorá−
dova
9. 10. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Per−
nerovou) • Nekvasilova (parkoviště za
TJ) • Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
• Kubišova − U Vlachovky
10. 10. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova − u DD • Štíbrova • Na
pěšinách − Pod statky • Pekařova •
Stejskalova (štěrkové parkoviště u Ro−
kytky)
11. 10. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
údolí • Lindavská
16. 10. ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky • Petra
Slezáka − Urxova • Na Vartě • Nad
Rokoskou
17. 10. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněvská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žerno−
secké a Ďáblické) • Nad Rokoskou (u
školy)
18. 10. ČTVRTEK
Na přesypu − Pod přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky − sloup VO č. 8
23. 10. ÚTERÝ
Thámova (u tunelu) • Pernerova −
Sovova • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
24. 10. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště)• Šimůnkova •
Hlaváčova • Na pecích − Bořanovická •
Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou
25. 10. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U pískovny • Pod vodáren−
skou věží − Společná
30. 10. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • U Sluncové
(parkoviště u voj. správy) • Pod
Labuťkou − Prosecká • Gabčíkova (za
ul. Kubišovou)
31. 10. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské − parko−
viště) • Janečkova • Burešova • Služská
− Baštská • V Zahradách − Na sypkém •
Křivenická (u konečné 152, 181)
Kontejnery budou v uvedených lo−
kalitách umístěny vždy po celý násle−
dující týden!

Geologickou minulostÌ Prahy 8
Zvláště o místech, jako jsou Ládví, Čimi−
cký háj a Velká skála, se můžete dozvědět
na vycházce v sobotu 20. října 2001.
Sraz ve 13,00 hod. na konečné tramvají
č. 10, 17, 24. Společně půjdeme s RNDr.
Jiřím Křížem, CSc., členem ZO Českého
svazu ochránců přírody, který bude poví−
dat o středočeském souostroví a dalších
přírodovědných zajímavostech. Informace
na čísle tel. 22 805 705.
Anna Běhalová
ekologická výchova
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Aktu·lnÌ informace z v˝stavby metra IV.C1 na Prahu 8
Je to již téměř rok, co byla zahájena stavba
„První části metra IV. provozního úseku trasy
C“, které se mezi lidmi říká čtvrté céčko. Po
dokončení, které se plánuje v první polovině
roku 2004, bude tato trasa dlouhá takřka čtyři
kilometry a bude mít dvě stanice − Kobylisy
a Ládví. S postupem stavby a technickými
zajímavostmi celého projektu se mohou
pražané seznámit v informačním středisku
v obchodním centru Ládví. Ti, kteří nemají
zrovna cestu kolem, mohou najít tyto informa−
ce na stránkách Osmičky.
Těsně za stanicí nádraží Holešovice pokračují
práce v bývalých odstavných kolejích, kde trasa
pokračuje pod dno Vltavy. Ve Vltavě je již takřka
dokončena rýha pro osazení budoucího tubusu
a zemina z výkopu je postupně odvážena loděmi.
Na trojském břehu Vltavy probíhají v současnos−
ti asi nejzajímavější práce, které jsou v Čechách
prováděny poprvé. V hluboké stavební jámě, kde
v budoucnu povedou tunely, byla začátkem září

dokončena betonáž celého vltavského
tunelu. Koncem září budou konce
tunelu zaslepeny a jáma zaplavena
vodou. Celý 168 metrů dlouhý tunel
bude pak v říjnu vysunut do Vltavy až
k holešovickému břehu. Díky vztlaku
vody, bude přemístění více než 7000 tun
vážící konstrukce trvat jen velice krát−
kou dobu. Tato metoda ušetří mnoho
času i peněz, protože původní návrh,
který předpokládal stavbu v jímkách,
by byl dražší a časově náročnější, ale
hlavně by překážel dopravě po Vltavě.
Mezi Vltavou a ulicí Povltavská je část
tunelu již dokončena. A ve směru do
Kobylis probíhá ražba dvoukolejného
tunelu. Denně se tunel v této části trasy
prodlouží průměrně o 3 metry.
U koupaliště Kobylisy se pracuje na
přístupové štole ke stanici Kobylisy. Je
hotovo již 55 metrů a zbývá tedy ještě
220 m. Štola se dostala do velice tvrdé
horniny a tak je nutné
skálu střílet. Metrostav
velice děkuje místním
obyvatelům, kteří pocho−
pili nezbytnost těchto
prací a vzdali se mož−
nosti odvolání ve správ−
ním řízení, čímž ušetřili stavbě čas
a umožnili pracovat bez přeru−
šení.
Na Kobyliském náměstí je prá−
vě dokončována část podchodu
a výstup. Končí tak i první etapa
záboru. Od 2. 10. 2001 bude zab−
rán další segment křižovatky. Opět
zde budou napřed přeloženy inže−
nýrské sítě a pak vybudována další
část podchodu.
Další práce probíhají již u stanice
Ládví. Směrem do Kobylis razí
tuneláři v pískovcích traťový tu−
nel. 6. září měli hotovo již 80
metrů. Končí práce na části sta−
nice, kam bude v říjnu přeložena
ulice Opálkova, tak aby mohla být
vyhloubena poslední část stavební
jámy. V celé zbývající části stanice

je z osmdesáti procent hotova železo−
betonová základová deska a začínají se
betonovat části nástupiště.
Stavba metra, kde dochází k přemístění
stovek tisíc tun zeminy i k transportu
řady stavebních materiálů, je vždy pro
okolí obtížná. Metrostav má sice již
třicetileté zkušenosti s pracemi v centru
města a snaží se nepříznivé dopady
omezit, ale přesto si je vědom toho, že
stavební práce jsou pro místní oby−
vatele spojeny s nepohodlím, hlukem,
prachem i zvýšenou intensitou těžké
dopravy. Je proto třeba velice poděkovat
všem, kteří dnes stavbou trpí. Po třech
letech jim bude odměnou kvalitní
a rychlá doprava.

Ing. František Polák
Tiskový mluvčí Metrostav a.s.

Betonový tubus metra, který se vysune
pod Vltavu.

Jak· bude koneËn· podoba v˝stup˘ z metra ve stanici L·dvÌ?
Do redakce jsme dostali dotaz čtenáře, pana Fikrleho, kterého dále citujeme. Protože témati−
ka metra a jeho výstavby zajímá nepochybně hodně obyvatel Prahy 8, požádali jsme
o vyjádření tiskovou mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Zuzanu Knoblochovou.
Měl jsem možnost shlédnout videokazetu o probíhající stavbě metra do Kobylis a Ďáblic. Je to
výborně udělané, s velkým množstvím informací. Ale z jedné věci mne trochu zamrazilo. Jak jsem se
dozvěděl, stanice Ládví je uvažována ve dvou variantách − první, která se mne osobně velice zamlouvá,
kdy u Ládví budou vybudovány jen decentní přístřešky kryjící výstupy z metra na povrch − to je navrženo
perfektně a nijak to neruší okolí.
A pak druhá varianta, kdy by současně s výstupem z metra měl být vybudován gigantický komplex.
Podobná užitková budova je navržena i na stanici Kobylisy, východní výstup (ke kartograf. úřadu), ale
tam nějak nevadí. Kdo tedy vlastně rozhodne co tam bude stát, případně jak se tomu dá zabránit?
Přeji hezký den a děkuji.
Jan Fikrle
Architektonické řešení stanic Kobylisy a Ládví je vyjádřeno v 1. variantě. Pokud by se v bu−
doucnu uvažovalo o dalších nástavbách nad těmito stanicemi, už by to znamenalo stavbu jiného
investora a samostatné územní a stavební řízení. V informačním středisku v Ládví jsou tyto even−
tuality dokumentovány pouze jako možnost dalšího rozvoje tohoto území a v tuto chvíli je nelze se
stavbou spojovat.
−red−

Ražba traového tunelu z Troji do
Kobylis.

Mezin·rodnÌ architektonick· dÌlna

Cílem workshopu „Docks Prague 8“ je najít ideální urbani−
stické a architektonické řešení oblasti Libeňského ostrova,
především bývalého areálu Českých Loděnic.
Principem těchto setkání je oslovit významné světové architekty
a architektonické ateliéry, které vypracují nejen územní plány, ale
i konkrétní návrhy řešení. První pracovní schůzka proběhla 10. 8. 2001
v prostorách Corsa Karlín, jenž je jedním z již úspěšně realizo−

vaných projektů v Praze 8. Území Libeňského ostrova o rozloze při−
bližně 6,5 hektarů by mělo být využito k bydlení a výstavbě
kancelářských i obchodních prostor. Časový harmonogram dílny je
rozdělen do několika etap. Prezentace jednotlivých návrhů urbani−
stického řešení by měla proběhnout 25. 10. 2001 a návrhy projektů
budou představeny a veřejně vystaveny 31. 1. 2002.
Prvního pracovního setkání se také zúčastnil starosta Městské

Ve¯ejn· sbÌrka na opravu Karlova mostu
Karlův most je nejstarším mostem
přes Vltavu v Praze. Dokončen byl
v závěru čtrnáctého století na místě
zničeného Juditina mostu. Iniciátorem
jeho stavby byl Karel IV. a stavitelem
Petr Parléř. Není sporu, že Karlův
most je jednou z našich nejvýznam−
nějších národních památek, která
byla zařazena do seznamu mezinárod−
ní instituce pro ochranu historických
památek UNESCO.

dokonce příčinou následných poruch,
které sice zatím nevedly ke kritickému
stavu, ale do budoucna by mohly
výrazně ovlivnit statiku celé stavby.
Hlavním zdrojem postupného poško−
zování mostu je dešťová voda pronikající
již téměř neexistující hydroizolací.
V roce 1988 upozornila na stále častěji
se vyskytující poruchy Technická správa
komunikací a vzápětí byla zahájena
i příprava opravy. Do roku 1995 bylo
vypracováno na šedesát odborných
V polovině sedmdesátých let byl znaleckých posudků od expertů z celé
Karlův most rekonstruován. Dnes je České republiky i ze zahraničí. Výsledky
zřejmé, že tato rekonstrukce patřičně jednotlivých posudků se však značně
nerespektovala potřebné technologické lišily. Nakonec bylo rozhodnuto, že
postupy a v některých směrech byla závěrečné vyhodnocení provede ČVUT.

Tento dokument, zpracovaný pod
vedením rektora ČVUT Prof. Ing. Jiřího
Witzanyho, DrSc v roce 1995, přesvědčil
o nutnosti rekonstrukce mostu i zástupce
památkových orgánů. Následně se
podařilo sjednotit i názory na celkový
rozsah opravy. Teprve poté mohla být
dopracována dokumentace pro stavební
povolení, které bylo odborem dopravy
MHMP vydáno v srpnu 1996 na rekon−
strukci schodiště Kampa, které bylo v té
době již v havarijním stavu díky prasklé
klenbě. Při zahájení opravy schodiště se
ukázalo, že stavební konstrukce Karlova
mostu je v daleko horším stavu než
dosavadní expertízy předpokládaly.
Schodiště bylo nakonec nutno komplet−

Pohled na Libeňský ostrov.
části Praha 8 Josef Nosek a mís−
tostarosta Jan Lukavský. Společně si
prohlédli pozemky Libeňského ostrova a bývalého areálu Českých
Loděnic a byli seznámeni se zadáním a podmínkami architektonické
dílny.

ně rozebrat až téměř k základové spáře
a postavit znovu.
Na základě nejnovějších expertíz
schválila Rada HMP zahájení I. etapy
opravy Karlova mostu, tedy úseku od
Mostecké věže ke schodům na Kampu.
V souladu s tím by měla v průběhu října
vyhlásit Technická správa komunikací
veřejnou obchodní soutěž na realizátora
první etapy oprav. Předpokládané zahá−
jení prací je v březnu 2002.
Myšlenka uspořádat veřejnou sbírku,
jejíž výtěžek by se stal součástí
finančních prostředků nutných na opravu
Karlova mostu a pomoci tak zachránit
tuto jedinečnou kulturní památku před
dalším chátráním, vzbudila již ve stadiu
úvahy mimořádnou pozornost eventuál−
ních dárců. Veřejná sbírka na opravu
Karlova mostu byla vyhlášena 1. září

−red−
2001 a potrvá do 30. června 2004.
Finanční prostředky je možné zasílat na
následující číslo konta: 777 777
7777/6000 u První městské banky.
Následně bude možné příspěvky do
sbírky vkládat přímo do kasiček, které
budou umístěny v obou Mosteckých
věžích, na Staroměstské radnici, v bu−
dově Nové radnice, Mariánské náměstí 2,
Praha 1 a jednu pokladničku umístí
Pražská informační služba.
Pokladničky zabezpečí proti zcizení
a neoprávněnému otevření Městská poli−
cie. Získané finanční prostředky budou
použity na opravu Karlova mostu.
Informace o stavu účtu a akcích na pod−
poru sbírky budou aktuálně uváděny na
internetových stránkách, které budou
k tomuto účelu v nejbližší době zřízeny.
−red−
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SlavnostnÌ zah·jenÌ ökolnÌho roku na Praze 8
Ani neutěšené okolí základní školy v Pernerově ulici
neodradilo děti ani rodiče od cesty do školy. Blátem,
přes překážky a výkopy se dostali až do budovy, kde
byli mile překvapeni.
Uvítaly je nejen úsměvy a květiny, ale také upravená
školní zahrada. Chodby a třídy zářily čistotou, nové
nátěry dveří se leskly a zmodernizované sociální zařízení
dokazovalo, že ani o prázdninách ve škole určitě nebylo
ticho. Pěvecký soubor Perneráček vítal svými písnička−
mi nové prvňáčky. Krásné dárky, knížky a pastelky,
zaplnily prázdné aktovky.
Mnoho úspěchů a pěkný školní rok popřála všem
žákům, učitelům a rodičům paní senátorka RNDr.
Alena Palečková a paní ředitelka Mgr. Ilona Šťastná
seznámila děti a rodiče s koncepcí školy a širokou
nabídkou mimoškolních aktivit. První den ve škole −
to byly rozzářené oči dětí plné radosti a očekávání.
Také starosta Josef Nosek zavítal na slavnostní
přivítání prvňáčků do základních škol. Tento den
byl pro něho zvláštní tím, že zároveň doprovodil do 1. třídy

svého staršího syna Josefa. Starosta navštívil ZŠ Žernosecká, odkud je náš
snímek a ZŠ Burešova. Protože má syna stejného věku, dokázal hovořil
s dětmi s velkým porozuměním. Zatím děti svorně tvrdily, že se na školu
velmi těšily. Přejeme jim, aby jim nadšení vydrželo i během celého školního
roku.
−red−

Cyklistick˝ z·vod ÑO POH¡R STAROSTY PRAHY 8ì
18. září 2001 se za účasti starosty
Městské části Praha 8 Josefa Noska
konal cyklistický závod dětí základ−
ních škol pod heslem "Ve sportu je
síla, v drogách smrt", který je součástí
7. ročníku celopražského závodu.
I přes dopolední deštivé počasí, které
pořadatelům příliš nepřálo, se ke startu
přihlásilo téměř sto deset dětí ze základ−
ních škol Prahy 8. Naštěstí těsně před
závodem se počasí zlepšilo a závody
mohly v klidu začít. Jako tradičně byly
na programu nejdříve rozjížďky v jed−
notlivých kategoriích, po kterých násle−
dovalo finále.
Nejlepší závodníky měla stejně jako
v loňském roce ZŠ Hovorčovická, jejíž
ředitelka přebírala za své žáky vítězný pohár z rukou
pana starosty Josefa Noska, který byl přítomen i po
celou dobu závodu v řadách diváků. Vítězové budou
obhajovat loňské vítězství celopražského závodu
v neděli 30. září na Staroměstském náměstí. Touto
cestou si pořadatelé dovolují poděkovat za vynika−

Dom·cÌ p¯Ìprava

jící spolupráci Úřadu městské části Praha 8, členům
Městské policie Prahy 8, která dětem věnovala krás−
né věcné ceny a zároveň i všem občanům za
pochopení při omezení dopravy v místě jejich
bydliště.
Jan Sláma
Foto: Petra Klugová

Kategorie 3. − 4. třída 2kola − 1,8km
1. Záruba Petr
ZŠ Hovorčovická
2. Lupínek Jakub
ZŠ Chabařovická
3. Beníšek Lukáš
ZŠ Hovorčovická
4. Franěk Miroslav
ZŠ Chabařovická
5. Hofmeister Lukáš
ZŠ Na Slovance
Kategorie 5. − 6. třída 3kola − 2,7km
1. Řeháček Pavel
ZŠ Hovorčovická
2. Jackl Petr
ZŠ Hovorčovická

Dnešním putováním po školských zařízeních,
zřízených Městskou částí Praha 8, ukončíme
návštěvu oblasti Bohnic, kterou jsme začali v mi−
nulém dílu.
Prvním objektem, u kterého se zastavíme, je MŠ
Řešovská. Tato původně pětitřídní školka dnes fun−
guje jako čtyřtřídní, uvolněný pavilón se podařilo
v minulém roce pronajmout a nyní zde najdete par−
ketové studio. Ale zpět k mateřince: prezentuje se
jako školka s všeobecným zaměřením. Děti zde mají
na výběr řadu aktivit − od výtvarného kroužku přes
výuku hry na flétnu, angličtinu, plavání, dětský aero−
bic a tanečky až po ekologickou výchovu, která
Zä Dol·kova

Matka nemocného Honzíka zašla k sousedům pro domácí úkoly. Zastihla však sousedku
a Janičku v plné přípravě na druhý den. To nevadí, pojďte dál. Chvilinku vydržte a hned
Vám všechno vysvětlím, odpověděla matka Jany sousedce na uvítanou.
Tak Jani, uděláme si nejdříve český jazyk. Hezky si sedni a soustřeď se. Vím, že je to těžké,
ale ty to určitě zvládneš. Nejdříve mně vyjmenuj všech deset druhů slov a k tomu mi přidej
příklady.....Výborně, tobě to jde dobře. Tak a teď se pustíme do cvičení. Jedná se o dvanáct slov.
To budeš mít hned hotové. Ták, první slovo.., co nám vyjadřuje? Bezvadně, jsi velmi šikovná.
Ano, opět správně a zase správně. Už jsme u konce. To poslední slovo je těžší Jani, ale ty se
určitě nenecháš zmýlit. Výborně! Práce se ti povedla. Běž si odpočinout a pak se spolu
podíváme na další. Honzíkova maminka se nestačila divit. Vždyť mají Jana a Honza ve škole
stejné výsledky, ale tady panuje úplně jiná nálada. U nich doma se jedná o boj, kdo z koho.
U většiny dětí skutečně probíhá příprava na školu jako učení − mučení. Přitom dostatek
pochvaly a projevená důvěra, že se dítěti podaří úkol splnit, uklidní domácí atmosféru. Rozhodně
se dětem budou snadněji dělat domácí úkoly ve veselém ovzduší a s pocitem, že po skončení
přípravy je čeká něco příjemného a radostného. Hyperaktivnější děti se učí nerady a svým nekli−
dem a roztěkaností dobu učení často prodlužují. Nedosahují při známkování vždy jedniček, mají
pocit neúspěchu ve školní práci a proto se snaží psaní úkolů a domácí přípravě vyhnout.
Rada na závěr. Zkuste někdy, když se Vám i Vašemu dítěti nedaří, když máte prostě den
"blbec", udělat si z toho všeho legraci a s chutí se zasmát. Uvidíte, jak se Vám bude pak lépe
pracovat.
Soňa Teplá

Vöude s v·mi

Z V›SLEDKŸ
Kategorie 1. − 2. třída 1 kolo − 900m
1. Sekyra Marek
ZŠ Hovorčovická
2. Hořejší David
ZŠ Na Slovance
3. Raschter Ivo
ZŠ Hovorčovická
4. Vejnar Jakub
ZŠ Hovorčovická
5. Novák Jan
ZŠ Chabařovická

Agresivita dÏtÌ - p¯ÌbÏh druh˝

3. Kubricht Lukáš
4. Škrábek Jan
5. Bína Tomáš

ZŠ Hovorčovická
ZŠ Hovorčovická
ZŠ Chabařovická

Kategorie 7. − 9. třída 4kola − 3,6km
1. Šimek Jan
ZŠ Hovorčovická
2. Nožička Patrik
ZŠ Hovorčovická
3. Záruba Martin
ZŠ Hovorčovická
4. Heller Tomáš
ZŠ Chabařovická
5. Forman Vít
ZŠ Hovorčovická

Celkové pořadí škol:
1. ZŠ Hovorčovická
2. ZŠ Chabařovická
3. ZŠ Na Slovance
4. ZŠ Žernosecká

60 b.
36 b.
22 b.
10 b.

Český rozhlas Regina ve spolupráci s Kine−
matografem bratří Čadíků připravil pro své
posluchače u příležitosti svátku Reginy
netradiční předpremiéru filmu Dracula 2000.
Akce se konala 6. září
v zahradním areálu Re−
giny a milovníci horo−
rových příběhů si určitě
přišli na své. „Pohřební“
výzdoba a stylová hudba dodala promítání tu
pravou strašidelnou atmosféru, stejně jako lehce
sychravé a pochmurné počasí. Všechny příchozí
přivítal moderátor Jiří Chum, který zároveň
poděkoval i všem organizátorům.
Během příštího léta by podobných večerů
s promítáním mělo být více. Rozhodně se máte
na co těšit. Mějte příjemné podzimní dny a zase
někdy na viděnou nebo ještě lépe na slyšenou.
−red−

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 10.- BOHNICE (2. »¡ST)
probíhá ve spolupráci s DDM Krynická pod názvem
„Skřítek Barvínek“. Budova školky díky investicím
Městské části Praha 8 „zkrásněla“. V minulém roce
zde proběhla generální rekonstrukce sociálního
zařízení, letos mateřinka získala novou barevnou
fasádu.
My však budeme pokračovat dále. Nedaleko
konečné autobusu č. 200, v blízkosti sídla bývalého
Školského úřadu v Praze 8, se nachází MŠ

Dolákova. Tato školka, která byla původně
zařízením ČSD, je od 1. července 2001 začleněna
v rámci právního subjektu ZŠ Dolákova, oslavila
v červnu letošního roku 20. výročí svého vzniku.
Patrová budova mateřinky byla stavěna podle fin−
ského modelu zvaného Variel, což se dodnes odráží
v neoficiálním názvu školky. Poloha je skutečně
ideální: rozsáhlá zahrada i s přirozeným svahem,
blízkost přírodních památek „Bohnické údolí“,
„Podhoří“. Součástí areálu je i sauna, která je nyní
v pronájmu. Školka podporuje program „Zdravá
mateřská škola“ a nabízí zájmové aktivity jako
plavání, flétnu, cvičení apod. V minulém roce získaly
práce zdejších dětí zvláštní ocenění nadačního fondu
J. a P. Vavrouškových ve II. ročníku celostátní výt−
varné soutěže „Cesta mráčkového dráčka“.
Naší poslední zastávkou bude ZŠ Dolákova, jenž
je standardní základní školou, poskytující základní
vzdělání všem žákům. Nachází se na úplné výspě
sídliště Bohnice, díky pronájmu zde sídlí i škola Don
Bosco. Mimořádně výkonná je místní školní
kuchyně, která vaří celkem 1.100 obědů nejen pro
žáky obou výše zmíněných škol, ale i třeba pro
Gymnázium U Libeňského zámku, ZŠ Na Parkáně
atd. Škola je zařazena do ekologicky orientovaného
projektu Globe a veškerá hydrometeorologická mě−

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

6. ŘÍJNA − Z Jiráskova
soukromého žití novoměstského
sraz ve 13.45 hod. na roku Tylova
nám. u stanice metra „I.P.Pavlova“
20. ŘÍJNA − Studentské
byty Karla Havlíčka
sraz ve 13.45 hod. před
Stavovským divadlem
27. ŘÍJNA − Havlíček
ve vlasteneckých rodinách
sraz ve 13.45 hod. u Vyšší dívčí
školy ve Vodičkově ulici

ření zasílá do Washingtonu. Již dva roky slouží
víceúčelové hřiště postavené za cca 2.200 000,− Kč
z prostředků grantu MHMP, MČ Praha 8 a samotné
školy. Velmi využívané je softbalové hřiště, kde
škola každoročně pořádá soutěž na kolečkových
bruslích. Za zmínku také stojí místní keramická
dílna.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) Pražská mateřinka
2) KD Krakov
3) Gymnázium
Bohužel na otázky z minulého dílu nepřišla žádná
správná odpověď.
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) S k˝m v r·mci ekologickÈ v˝chovy
spolupracuje Mä ÿeöovsk·?
2) Jak se tÈû naz˝v· Mä Dol·kova?
3) Kdy bylo vybudov·no h¯iötÏ
v Zä Dol·kova?

10_rij.qxd
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Soci·lnÌ pr·ce v terÈnu
Rozhovor s Barborou Kopeckou, ved. odd. soci·lnÌ pÈËe
Sociální péče má mnoho rozměrů. Je to péče
o děti, které vyrůstají v ohrožení, o děti, které
musely být umístěny mimo svou přirozenou ro−
dinu. Je to práce kurátorů těch spoluobčanů,
kteří přicházejí z výkonu trestu a mnoho
dalšího. Mezi nejobtížnější na sociálním úseku
však patří péče o seniory. Práce především
v terénu, práce vyžadující osobní nasazení
a velikou trpělivost. Proto vám představíme ale−
spoň krátce činnost tohoto úseku, který vede
slečna Barbora Kopecká.
Slečno vedoucí, pracovníci vašeho oddělení
pracují nejvíce v terénu. Co je důvodem, že nej−
sou převážně ve svých kancelářích, jako jiní
úředníci?
Naše práce má svá specifika. Mezi nejvýznam−
nější patří to, že my musíme za našimi klienty do
jejich domovů. Jsme povinni vyhledávat spolu−
občany, kteří potřebují naši pomoc a z nejrůznějších
důvodů o ni třeba nedokáží
požádat sami. Navštěvujeme
tedy zejména starší občany.
Poprvé je navštěvujeme po
dovršení 75 let věku. Nepo−
třebují−li naší pomoci a jsou
v pořádku, návštěvu opaku−
jeme po dovršení věku 80 let
a poté již pravidelně každý
další rok.
Každý sociální pracovník je
vybaven průkazem s fotogra−
fií, který musí stále nosit u se−
be a kterým je povinen se kdy−
koliv prokázat. Bylo by jistě
oprávněné, kdyby občané
nepustili k sobě domů člověka,
který nemá průkaz, byť se
odvolává na známé z radnice.
V případě jakékoliv pochyb−
nosti doporučuji seniorům, ať se informují přímo na
našem oddělení, nejlépe na sekretariátu odboru, kde
vždy někdo je, telefon 22 805 241, 22 805 242,
nebo přímo u mne na telefonu 22 805 248.
Návštěvy se snažíme avizovat dopředu dopisem
z radnice, aby se senioři mohli trochu, někdy
zejména psychicky, připravit. Pokud jde o vy−
žádané šetření, tam často domlouváme i konkrétní
termín a hodinu návštěvy.
Městská část Praha 8 je rozdělena na 4 oblasti
(rajony). V těchto oblastech působí čtyři sociální
pracovníci oddělení sociální péče, kteří mají nyní
na starosti přibližně 3 200 klientů. Většinu z nich
tvoří občané starší 75 let. Praha 8 je rozdělena
v zásadě podle jednotlivých částí − Karlín, Libeň,
Kobylisy a Bohnice, spojené s Čimicemi. Praha 8
nám zestárla, takže tomu přizpůsobujeme svoji
práci.

V poslední době se setkáváme s nedůvěrou
občanů, protože úředníci jsou často terčem kritiky
médií, mnohdy i neprávem. Jako příklad uvedu
vysílání pořadu Občanské judo na TV Nova. Lidé
pak mají pocit, že je úředník vždy proti nim. Tato
věc nás velice trápí, protože opravdu tu jsme pro
naše klienty a pohled na úředníka, který se snaží
nevyhovět občanovi, je alespoň u nás na Praze 8
zcela mylný.
Samozřejmě všichni občané mají možnost přijít
sami k nám na sociální odbor, oddělení sociální
péče. To se netýká jen 75 letých, ale všech občanů.
Pokud se jedná o rodinu s nezletilými dětmi, spadá
pod oddělení péče o děti, všechny ostatní záležitosti
patří k nám. Je−li člověk, který má například 45 let,
ale potřebuje pomoc, samozřejmě se o něj posta−
ráme.
Jsou občané povinni sdělovat vašim pracovní−
kům soukromé údaje.
Ne, nikdo není povinen nám informace sdělovat,
avšak to, co nám lidé řeknou,
se jim může později v dobrém
vrátit. Jde o pomoc při vyři−
zování žádostí o umístění
v domovech důchodců, pen−
zionech pro důchodce, o zave−
dení pečovatelské služby,
pomoc při kontaktu s lékařem
a obecně s celou zdravotnic−
kou sférou.
Naše další pomoc je při
vybavování všech záležitostí
spojených s vyřizováním dá−
vek sociálně potřebným obča−
nům, a dávek státní sociální
podpory, dále s poskytováním
sociálních služeb.
Nezanedbatelnou oblastí
jsou dávky a služby zdravotně
postiženým občanům (mimo−
řádné výhody, příspěvky na zvýšené životní nákla−
dy, na individuální dopravu a podobně). U starých
lidí se zabýváme i případnou bezmocností. Mnozí
nevědí, že jejich stav je opravňuje k možnosti
zvýšení důchodu pro bezmocnost. Zde je naše
pomoc určitě vítána. Pomáháme také vyřizovat
důchodové záležitosti a poskytujeme základní
informace ze všech těchto oblastí.
Snažíme se zejména pomoci těm lidem, kteří se
o sebe nemohou nebo nedovedou postarat sami.
Mnohdy se ale může jednat o muže třeba
čtyřicetiletého. U některých osob je obtížné, aby
sami komunikovali třeba s Úřadem práce, i s ostat−
ními institucemi, bez ohledu na jejich věk.
Mohou vám pomoci i ostatní občané při vy−
hledávání lidí, kteří potřebují pomoci?
Ano, určitě. Takovouto pomoc velmi vítáme. My
máme ze zákona povinnost vyhledávat potřebné

lidi. Teď nám nový zákon o ochraně osobních údajů ců. Pokud tito lidé za svůj stav nemohou, pak je zde
poněkud ztížil situaci, protože již nemáme data stát, aby pomohl i naším prostřednictvím. Ale i v pří−
narození seniorů a proto je velmi důležité, aby nám padě, že si svůj špatný sociální stav zavinili sami, je
příbuzní a sousedé dali na vědomí každý případ, naší povinností jim maximálně pomoci. Avšak je
kdy by bylo možno či nutno využít naši pomoc.
mnoho bezdomovců, kteří mají svůj starobní důchod
Na našich pracovnících potom je stanovit tzv. a s ním vyžijí a naši pomoc nepotřebují.
rodinnou anamnézu. Zjišťujeme, jestli má senior
Spolupracujeme také s občanským sdružením
příbuzné, nebo někoho, kdo se o něj stará, zda má Naděje. Řešíme s Nadějí také problémy bezdo−
přátele, sousedy. Třeba se může stát, že bydlí movců, ale ne tolik, jako s Armádou spásy. V nut−
v osamělém domečku, kde o něho nemá kdo pečo− ných případech také spolupracujeme s Léčebnou
vat. Zjišťujeme také zdravotní stav v souvislosti dlouhodobě nemocných a také se Střediskem násled−
s obsluhou vlastní osoby. U lékařů se pak snažíme né péče.
zprostředkovat veškerou odbornou péči. Zjišťujeme
U nás na odboru vznikla spontánně iniciativa „šat−
také rámcově situaci, zdali je občan hmotně ník“. Je to věcí našich pracovníků. Zhruba jedenkrát
týdně někdo donese šatstvo. Všem je nám líto téměř
zajištěný, zda−li je či není sociálně potřebný.
Mnohdy třeba starší občan, někdy ve strachu, cokoliv upotřebitelného vyhodit, když víme, že to
neotvírá dveře svého domova či bytu, a přitom žije může ještě posloužit našim klientům. Už se o této
ve špatných hygienických podmínkách, protože to iniciativě ví, takže také naši známí přinášejí šatstvo.
už sám nemůže zvládnout. V takovém případě jsme Dáváme to na chodbu před našimi kancelářemi
rádi, když se na nás obrátí nejen příbuzní těchto a každý, kdo potřebuje, si může vybrat a vzít, co se
starších lidí, ale třeba i sousedé. Na nás potom je, mu hodí. Našim lidem se hodí velmi mnoho věcí.
abychom neprodleně kontaktovali sociální pracov− Může to být nejen šatstvo, ale třeba i starší žehlička.
nice Obvodního ústavu sociálních služeb, případně
se spojili i s ředitelkou ústavu PhDr. Holou, jejíž Jak zvládáte tuto práci, ještě velmi mladá.
ústav zajišťuje pečovatelské a ošetřovatelské úkony. V sociální práci se angažují často starší lidé.
Práce na sociálním úseku je určitě velmi náročná.
Naši pracovníci totiž pomoc víceméně zprostřed−
kovávají. Nebo, uvedu další příklad: starší občan už Je to trvalý kontakt s lidmi, kteří jsou na tom
nemůže dojít na Úřad Městské části Praha 8, s ja− v různých ohledech velmi špatně a já i moji
koukoliv svojí žádostí. Potom naši pracovníci spolupracovníci musíme mít trvale snahu a moti−
vyplní s tímto občanem příslušné žádosti a for− vaci jim co nejvíce pomoci. Takováto snaha je
dlouhodobě velmi vysilující. Kdo sociální činnost
muláře u něho doma a celou věc vyřídí.
Jsme schopni nabídnout poměrně širokou škálu vykonává tak tři roky, dobře ví, o čem mluvím.
služeb a pomocí. Myslím, že už to začíná být obec− Zatím to však cítím jako určité poslání a těší mne
něji známo. Je stále méně občanů, kteří by se báli každý drobný úspěch v naší činnosti.
toho, že přijde−li k nim domů sociální pracovník,
Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně dobrých
tak jde jen tzv. vyzvídat. Ten je vždy povinen jen
spolupracovníků a od občanů hodně vstřícnosti
zkoumat, jak by mohl pomoci.
Slečno Kopecká, a co fenomén bezdomovců? a pomoci při vaší nelehké činnosti.
Tomáš Květák
Také se jím zabýváte ve své činnosti?
Foto: Petra Klugová
Bezdomovci, to je složitý problém. U nich záleží
na tom, zda−li s tím chtějí něco
dělat. Někteří bezdomovci se
cítí velmi svobodnými lidmi
a jsou spokojeni ve svém stavu.
Takoví lidé ve společnosti
vždy byli a asi vždy budou.
Nepřejí−li si pomoc, pak je jen
zpovzdálí sledujeme, zda−li se
jim neděje něco zlého. Víte,
oni přišli většinou o své by−
ty vlastní nedbalostí, nebo
i úmyslně tak, že neplatili
nájem, byt opustili a přenechali
někomu jinému k užívání, pro−
dali a podobně. Ve spolupráci
s kurátory se jim snažíme
nabídnout a zajistit ubytování.
Máme dobrou spolupráci zej−
ména s Armádou spásy, která
je na Praze 7. Pokud pak jde Mezi ty nejkr·snÏjöÌ a radostnÈ chvÌle pr·ce pro seniory pat¯Ì takÈ
o tento problém u starých gratulace k v˝znamn˝m ûivotnÌm v˝roËÌm. Na fotografii blahop¯ejÌ
občanů, pak to řešíme zpravid− mÌstostarostka VÏra Hrdinov· a sleËna Kopeck· ke 100. narozela za pomoci Domova důchod− nin·m HelenÏ BrouËkovÈ.

DESET DŮVODŮ PRO ZEMNÍ PLYN

(Placená inzerce)

Zemní plyn je zcela právem označován za zdroj energie, který má díky svým vlastnostem minimální dopad na životní prostředí. Při jeho spalování se vyprodukuje mnohem méně
škodlivin než při spalování pevných a kapalných paliv, nevznikají žádné saze ani prach. Důvody, které mluví jednoznačně pro plyn, můžeme shrnout do deseti základních bodů.

1. Dostatečné zásoby. Zemní plyn je jediným
palivem, jehož zásoby neklesají, ale rostou.
2. Vysoký energetický obsah. Zemní plyn má
vyšší energetický obsah než tuhá paliva a je
v tomto ohledu srovnatelný s kapalnými. Účinnost
plynových spotřebičů je ve srovnání se spotřebiči
na tuhá a kapalná paliva vyšší. Pro vytápění je
zemní plyn ze všech primárních paliv nejefektivnější.
3. Úsporný provoz. Výrobci plynových spotřebičů věnují velkou pozornost dalšímu zvýšení
hospodárnosti využití energetického obsahu zemního plynu. Plynové spotřebiče nabízejí uživateli
rychlou a snadnou regulovatelnost. Zákazník si
může zatopit skutečně jenom když potřebuje
a neplatí za dodávku tepla např. v dopoledních
hodinách či o dovolené. Platí pouze to, co
skutečně spotřebuje. Moderní plynové spotřebiče
totiž dokáží pracovat i s navoleným časovým programem. Při využití zemního plynu zákazník také
nemusí platit žádné ztráty způsobené rozvodem
topného media.
4. Ekologie přepravy. Doprava zemního plynu

od naleziště až ke koncovému odběrateli samostatným distribučním systémem je díky uložení
pod povrchem nezávislá na klimatických poměrech a veřejných komunikacích. Zároveň
nenarušuje ráz krajiny. Výstavba plynovodů je spojená s minimálním záborem půdy, která se ve
většině případů vrací svému původnímu účelu.
5. Ekologie použití. Spalováním zemního plynu
vzniká ve srovnání s ostatními palivy několikanásobně méně látek, které nepříznivě působí na
životní prostředí. Přesto výrobci věnují pozornost
nejen zlepšení provozních vlastností, ale zejména
dalšímu snižování škodlivých emisí.
6. Mnohostranné použití. Vedle známých způsobů využití (vaření, příprava TUV, topení) nachází
plyn stále větší uplatnění v průmyslu, při výrobě
elektrické energie a v dopravě (pohon motorových vozidel). Řada odvětví (např. sklářství) se
dnes bez použití zemního plynu neobejde.
7. Komfort obsluhy spotřebiče. Použití moderního plynového spotřebiče pro vytápění ve
spojení s vhodným regulačním zařízením znamená pro odběratele omezení obsluhy zařízení na

minimum - před topnou sezónou stačí spotřebič
zapnout a po skončení vypnout.
8. Úspora investičních nákladů. Odběratel
zemního plynu je přímo napojen na distribuční sí.
Nemusí proto budovat sklad na tuhá paliva nebo
zásobník na kapalná paliva ani zajišovat dodávky
těchto paliv.
9. Perspektiva pro výrobce i odběratele. Díky
vynikajícím užitným a ekologickým vlastnostem
zemního plynu a dlouhodobé perspektivě jeho
užití jsou nadále vyvíjeny ekologicky příznivější
a efektivnější technologie pro jeho využití.
10. Spolehlivost dodávek. Zemní plyn je jediným palivem na tuzemském trhu, které je
odběrateli k dispozici 24 hodin denně 365 dní
v roce. Tak si mohou odběratelé zemního plynu
zatopit a vykoupat se, kdy chtějí. Díky tomu neznají pojem topná sezóna nebo letní
odstávka teplé vody.

www.ppas.cz
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KULTURNÕ DŸM

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8
(sÌdliötÏ Bohnice),
tel.: pokladna - 830 904 27,
kancel·¯ - 855 97 52
ÿÕJEN 2001
FOLK A COUNTRY
3.10. st 19.00
Pavel DOBEä a Tom·ö
KOTRBA
10.10. st 19.00
PALE»EK + JANÕK
17.10. st 19.00
SAMSON a jeho parta
24.10. st 19.00
JUDr. IVO JAHELKA
31.10. st 19.00
COP
POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
2.10. ˙t 9.00
OD »ERNOäSK›CH
SPIRITU¡LŸ
˙t 10.15
K JAZZU, TANE»NÕ HUDBÃ
A MUZIK¡LU
11.10. Ët 10.00
O K¡»E A VODNÕKOVI
23.10. ˙t 9.00 a 10.30
ZAKLADATEL… »ESK…
HUDBY
25.10. Ët 9.00 a 10.30
V HUDBÃ éIVOT »ECHŸ
OSTATNÕ
6. 10. so 8.00 - 12.00
Burza NHL
26.10. p· 19.00
MUZICÕROV¡NÕ
U CIMB¡LU
Po¯·d· valaösk˝ folklÛrnÌ
soubor Kruöp·nek
a slov·ck˝ kr˙ûek v Praze
KURZY
HudebnÌ: klavÌr, zobcov· flÈtna,
kytara
PohybovÈ: jÛga, kondiËnÌ cviËenÌ
JazykovÈ: nÏmËina
PÿIPRAVUJEME NA LISTOPAD
(p¯edprodej od 22. 10. 2001)
7. 11.
RANGERS - PLAVCI
14. 11.
R. KÿESçAN SE
SKUPINOU
21. 11.
BÕL… SK¡LY
28. 11.
ASONANCE

80. v˝roËÌ skautingu v KobylisÌch
Do redakce Osmičky jsme dostali
článek popisující historii skautingu
V Kobylisích, který si v tomto roce
připomíná 80 let vzniku tohoto hnutí
na Praze 8. Protože text je rozsáhlý,
ale zajímavý, rozhodli jsme se jej
publikovat v dalším čísle Osmičky.
Nyní Vám přinášíme, vzhledem
k aktuálnosti jen pozvánku na akce,
které doprovázejí tyto oslavy.
Oslavy začnou akcí pro děti Den
otevřených dveří v areálu naší
klubovny Na svornosti v ulici Na
Ládví pod Ďáblickým hájem. V rámci
tohoto dne pro vás budou v sobotu
3. listopadu dopoledne připraveny
ukázky naší činnosti, scénky a před−
stavení, různé hry i sportovní soutěže

ŘÍJEN 2001
6.10. SO 15.00
JEŽIBABY, STRAŠIDLA
A MYŠI
7.10. NE 10.00
KDYŽ PÁN BŮH SE
SV. PETREM CHODILI
PO ZEMI
13.10. SO 15.00
SNĚHURKA
14.10. NE 10.00
ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE
20.10. SO 15.00
POPLETA
− loutková pohádka
pro nejmenší divadla
Piškot Liberec
21.10. NE 10.00
ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE
27.10. SO 15.00
O PEJSKOVI
A KOČIČCE
28.10. NE 10.00
ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

www.tpro.cz/oddil/80. Už se všichni
těšíme na setkání s Vámi.
Petr Brabec

Dopravní podnik ve spolupráci s ostatními dopravci připravil následující změny v systému Pražské integrované
dopravy. Na základě výsledků přepravních průzkumů byl upraven provoz nočních linek. Přinášíme informaci
o těch, které procházejí Prahou 8.
Současný systém nočního provozu byl zaveden roku 1985 a jen s nepatrnými úpravami fungoval do současné doby.
Během posledních 10 let se však i v noční dopravě projevila nutnost změny, protože lidé mají velký zájem o služby měst−
ské hromadné dopravy ve večerních a nočních hodinách.
Především se upravila délka intervalu. Původních 40 minut se zkrátilo na 30 a bylo zavedeno přímé tramvajové spojení
Libeň − Žižkov.
Změny některých nočních linek, které platí od 1. 9. 2001 Vám předkládáme v následujícím přehledu.
TRAMVAJOVÉ LINKY
53 SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE − Třebe−
nická (T) − Štěpničná − Ládví −
Kyselova − Střelničná − Ke Stírce −
..... − Strossmayerovo náměstí −
Nábřeží kpt. Jaroše (T) − Čechův
most − Právnická fakulta − Sta−
roměstská − Karlovy lázně (T) −
Národní divadlo − Národní třída −
Lazarská − ..... − VOZOVNA PAN−
KRÁC
Interval: 30 minut

Nádraží Vysočany − Poliklinika
Vysočany − U Svobodárny − Bala−
benka − Palmovka − ..... − Stross−
mayerovo náměstí − Nábřeží kpt.
Jaroše (T) − Dlouhá třída − Náměstí
Republiky − Masarykovo nádraží −
Jindřišská − Václavské náměstí −
Vodičkova − Lazarská − ..... − Palacké−
ho náměstí − Zborovská − Anděl − Na
Knížecí − Plzeňka − Smíchovské
nádraží − ČSAD Smíchov − Lihovar
− Zlíchov − HLUBOČEPY
Interval: 30 minut

54 LEHOVEC − Sídliště Hloubětín
− Hloubětín − Kbelská − Starý
Hloubětín − Nový Hloubětín −
Kolbenova − Poštovská − Špitálská −

55 VOZOVNA KOBYLISY − Lí−
beznická − Střelničná − Ke Stírce −
Okrouhlická − Vychovatelna − Bu−
lovka − Vosmíkových − U kříže −

HUDEBNÕ
DIVADLO KARLÕN
K¯iûÌkova 10, 186 17 Praha 8
tel: 24 81 62 13, 24 81 62 40

ÿÕJEN 2001

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

Z¡ÿÕ
Pokorn˝ Karel
Vavrovsk· Marie

ZmÏna provozu noËnÌch linek

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

JISKRA DIVADLO
KARLA HACKERA

včetně her míčo−
vých.
Dospělé, kteří ma−
jí ke skautingu bliž−
ší vztah zveme
srdečně na slavnost−
ní setkání v Sale−
siánském divadle
na Kobyliském ná−
městí, téhož dne
v odpoledních ho−
dinách.
Příprava oslav se
již rozbíhá a brzy
budou známy další
informace. Určitě se
objeví na vývěsní skříňce na Stírce
proti Lidovému domu. Dále může−
te nalézt aktuální informace na

1. 10.
2. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.

Klec bláznů
Hello, Dolly!
Země úsměvů
Klec bláznů
Rose Marie
Viktor − Viktorie
Koncert k výročí
K. Vlacha
Někdo to rád horké
Někdo to rád horké
My Fair Lady
Viktor − Viktorie
Viktor − Viktorie
Řek Zorba
nehrajeme
Řek Zorba
Zpívání v dešti
Zpívání v dešti
Hello, Dolly!
Někdo to rád horké
Někdo to rád horké
Viktor − Viktorie
nehrajeme
Viktor − Viktorie
Zpívání v dešti
My Fair Lady
Zpívání v dešti
Země úsměvů
nehrajeme
Zpívání v dešti
Klec bláznů
Klec bláznů

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00
19.00

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili:

Stejskalova − Divadlo pod Pal−
movkou (T) − Palmovka − ..... −
ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
Interval: 30 minut
AUTOBUSOVÉ LINKY
505 SÍDLIŠTĚ ČIMICE − Dunajecká
− Pískovna − Písečná − Ke Stírce −
Okrouhlická − Vychovatelna − ..... −
Budějovická − Na Rolích − Na návrší
(T) − Na úlehli (Z) − .... − Dědinova −
Benkova − Brodského − Donovalská
− Šperlova − Brechtova − Prašná (T)
− Modrá škola (T) − Háje −
Horčičkova − JIŽNÍ MĚSTO
Interval: 30 minut
−red−

HVÃZD¡RNA œ¡BLICE
POD HVÃZD¡RNOU 768, 182 00 PRAHA 8
TEL.: 83910644, 33376452 L.141

P¯edn·öky astronomickÈ, p¯ÌrodovÏdnÈ
a cestopisnÈ v pondÏlÌ od 18.30 hod.
8. 10. Mgr. Pavel Rosendorf
Putov·nÌ ve dvou podÈl Chile II.
N·rodnÌ parky v oblasti jezer
15. 10. RNDr. Jan Tomsa
Astronomie v renesanËnÌ Praze
22. 10. Ing. Ji¯Ì Burdych
Za perlami ËÌnskÈ historie a p¯Ìrody
FilmovÈ veËery v pondÏlÌ od 18.30 hod.
1. 10. Apollo 10, Apollo 11
29. 10. Apollo 12, Apollo 14

SezÛnnÌ
p¯edplatnÈ
do HudebnÌho
divadla KarlÌn
Hudební divadlo v Kar−
líně připravilo v letošní
již 56. sezóně poprvé ve
své historii sezónní
předplatné. To je roz−
děleno do deseti skupin
a přináší celou řadu vý−
hod pro všechny, kteří
mají rádi divadlo. Pod−
robné informace získá−
te v pokladně divadla.

PROGRAM KULTURNÕCH AKCÕ
V LIBE“SK… SYNAGOZE V MÃSÕCI ÿÕJEN
DIVADLO
1. října 2001 v 19.30 hodin − JÓB
Sdružení SERPENS uvede reprízu úspěšné inscenace na starozákonní téma − Jób.
V režii Ivo Krobota a Michala Lázňovského se představí Zdeněk Maryška, Vladimír
Javorský, Kateřina Dušková a další.
27. září a 1. října 2001 v 19.30 hodin − ORIGINÁLNÍ KABARET ORTEN−
KAFKA
Studenti DAMU sdružení v Kolektivu divadelních pracovníků SVORNOST před−
staví svou první inscenaci Originální kabaret, která vychází z tvorby a deníkových
zápisů Franze Kafky a Jiřího Ortena a snaží se kabaretní formou s výraznou hudeb−
ní složkou najít mezi těmito autory paralelu.
KONCERTY
4. října 2001 v 19.30 hodin − TAJEMSTVÍ POHYBU, SVĚTLA A TÓNŮ
Radana Lencová − světla a pohyb, Stanislav Doležal − tibetské mísy, Ladislav Kozderka
− trubka.
5. října 2001 v 19.30 − PAVEL FAJT − DRUM TREK
Bicí nástroje, elektronika, hlas.

ÿÕJEN
BÈbrov· Marie
Bend·kov· Boûena
CÌsa¯ov· Marie
Felixov· Aloisie
Horov· Vlasta
Horr Jan
Kejhov· Emilie
KuËera V·clav
Lejko Ji¯Ì
Metzkerov· Vlasta
Mudrov· Kate¯ina
Novotn· Marie
Rossov· Emilie
V·cha Josef
ManûelÈ Frantiöek a KvÏtuöe
TrËkovi oslavÌ dne 4. ¯Ìjna 2001
60 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ AntonÌn a AlûbÏta
UhlÌkovi oslavÌ dne 4. ¯Ìjna 2001
60 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ VladimÌr a Dagmar
Falt˝nkovi oslavÌ dne 6. ¯Ìjna 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

Placená řádková inzerce
SKUPINOVÝ REHABILITAČNÍ TĚ−
LOCVIK je přemístěn z Ústavní ul. do
ZŠ Burešova (tram a bus zast. Ládví
a Šimůnkova), cvičíme v úterý od 19.00
hod. a středu od 18.00 hod. Informace
tel. 0601/313068.
TANEČNÍ PRO MLÁDEž A DOS−
PĚLÉ. Poslední zápis pro kursy Na
Vlachovce a v sále Hlavního nádraží.
Tel.
Vyskočil
6880651,
zam.
83105323, Bardonová 51810130,
0602/ 248582.
PRODÁM, EV. PRONAJMU zděnou
garáž Kobylisy. Tel. 0606/401343.
VYMĚNÍM STÁTNÍ BYT 2+1/L ve
Staré Boleslavi, cihlová 2 patrová zás−
tavba, 2. patro. Byt je po kompletní
rekonstrukci. Klidná lokalita, v místě
NORMA a obchody, škola a školka
5min., koupání, lesy. Spojení na Prahu
je 20 min. MHD na Černý Most a Vy−
sočanská. Sháním 3−4+1. Volejte
0603/112048.
BOLÍ VÁS ZÁDA, cítíte se unaveni,
trápí Vás celulitida? Přijďte na masáž: kla−
sickou, lymfatickou, bowen, shiatsu.
Přijďte si poležet v přístroji lymfoven: kúra
proti celulitidě, odstranění pocitu těžkých
nohou, rehabilitace sportovců a osob s
vysokým zatížením dolních končetin. Fr.
Kadlece 24, Praha 8 − Libeň, objednávky
− tel. 0603/594 432, 688 95 19,
0603/179 595, 818 63 287.
OBČANSKÁ KOMISE ZA LIDSKÁ
PRÁVA hledá ženy zneužité sexuolo−
gem případně jedince proti nimž byla
zneužita psychiatrie. Volejte 02/ 240
09 156.

SdÏlenÌ Ëten·¯˘m OsmiËky
Zářijové číslo Osmičky bylo věnováno
100. výročí připojení města Libně ku
Praze. Informace k článkům o historii
Libně byly čerpány z několika pra−
menů. Ani v jedné citaci nebyl uveden
zdroj a proto jsme celý materiál pojí−
mali jako novinové články, nikoliv
jako citaci z odborného textu. Pan
PhDr. Tomeš nám do redakce a panu
starostovi napsal dopis, ve kterém
požaduje publikování informace
o tom, že se jedná v několika pří−
padech o citace z jeho práce. Rádi tuto
informaci zveřejňujeme, neboť nemáme
nejmenší zájem na tom, aby se PhDr.
Tomeš cítil poškozen. Zároveň jako
šéfredaktor připojuji omluvu.
Tomáš Květák
šéfredaktor
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(Placená inzerce)
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PLASTOVÁ
OKNA

Nově otevřená!

VINOTÉKA

NÁVRH − ZAMĚŘENÍ
VÝROBA − MONTÁŽ

ČIMICKÁ 137 (U RYBNÍČKU)
ČIMICE - PRAHA 8

LAHVOVÁ VÍNA - odrůdová
- jakostní
- s přívlastkem

PO - SO 14.00 - 20.00 hod.

Květnového vítězství 83, 149 00 Praha 4 − Háje
Tel./fax.: 02/679 10 645 Mob:0724/095277
Sokolovská 168, 180 00 PRAHA 8
Tel./fax.:02/684 83 09, 663 11 828
E−mail: obchod@noano.cz

(Placená inzerce)

SUDOVÁ VÍNA
(z nerez sudů v ochrn. atm.)

NOANO s.r.o.
Nové obchodní oddělení:

Využijte zaváděcích cen v sezóně.
Výroba: U Obalovny 250 67 Klecany
Tel:02/848 902 69, 848 908 34
Fax:02/848 924 27
e−mail:výroba@noano.cz
www.noano.cz

(Placená inzerce)

VÁS ZVE NA OCHUTNÁVKU
A PRODEJ ŠIROKÉHO
SORTIMENTU KVALITNÍCH
MORAVSKÝCH VÍN
Z MIKULOVSKÉ OBLASTI

(Placená inzerce)

ODEČTY SPOTŘEBY
ZEMNÍHO PLYNU
DOMÁCNOSTI: PRAHA 8
Pražská plynárenská, a. s.,
provede v měsíci říjnu 2001
u zákazníků odběratelské kategorie
„DOMÁCNOSTI“ v Městské části PRAHA 8 vyjma Karlína
odečty spotřeby zemního plynu.
Prosíme Vás o přítomnost při odečtu plynu.
Zákazníci, kteří si zaznamenali stav plynoměru ke změnám
ceny zemního plynu (k 1. 1. 2001, 1. 7. 2001) a ke změně
metodiky účtování v energetických jednotkách - kWh
od 1. 4. 2001, mají možnost jej nahlásit pracovníku
provádějícímu odečty.

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

DNE 3. ZÁŘÍ bude zahájen provoz soukromé
ambulance neurologie MUDr. S. Grammet−
banerové v poliklinice Mazurská. Objednávky
s krátkými termíny pod t.č.: 83024156.

mÏsÌËnÌk pln˝ informacÌ
CO, KDY v PRAZE

Odečty provádí firma ODEM a.s.

FIRMA I.O.B. S.R.O. − PENNZOIL přijme
ihned do rychlovýměnné stanice olejů autome−
chanika s praxí. Písemné nabídky prosím zasílejte
na adresu: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8
nebo iob@pennzoil.cz.

 divadla,

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

Pro více informací volejte zákaznický dispečink
02/210 92 333
nebo nás navštivte na adresách:
Praha 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)
Praha 4 - Michle, U Plynárny 500

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)

www.ppas.cz
POHOTOVOST PLYN - 1239

Placená řádková inzerce

 Jedin˝

 Nejobs·hlejöÌ

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

10_rij.qxd

SEZNÁMENÍ s protějšky z Prahy, SČ kraje
a západní ciziny nabízí seznamka Exclusive,
Trojská 13a, Praha 8 (v budově Benziny a FÚ),
vstupní rozhovor s psychologem zdarma, neděle
až pátek 14−19h. Telefon: 84012293, mobil:
0604/631216.
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ od 1.10.−17.12.
Každé pondělí 17 − 18 h. v ZŠ Na Korábě, Praha 8
− Libeň pod odborným vedením rehabilitační sestry.
NAVŠTIVTE LIBEŇ NA INTERNETU
http://liben.hyperlink.cz
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Vážení motoristé,

(Placená inzerce)

máte zájem získat garážování pro motocykly a osobní automobily. SBD - STAVEG
zahajuje jako investor výstavbu hromadných garáží v těsné blízkosti konečné tramvají a autobusů v Ďáblicích, Praha - 8, při ul. Frýdlantská. Jedná se o samostatně
uzamykatelné garážové boxy v 5-ti podlažním objektu o 18 m2 plochy.

(Placená inzerce)

Ukončení stavby
Členský podíl
Bližší informace
Telefon

12/2002
195.000,- Kč
Pan Fiedler,
5162 23 98, 0602/802 400

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

(Placená inzerce)

"Místo, které přátelé doporučují"

V naší restauraci léto
po celý rok.
Přijte se ohřát a načerpat
dobrou náladu.
(Placená inzerce)

Realizujeme:
- Sanace plášů budov
- Zateplení obvodových plášů
- Rekonstrukce plochých střech
- Rekonstrukce lodžií a balkonů
- Výměny oken
- Zasklívání lodžií

REVITA G a.s.
Na hlavní 169
182 00 Praha 8 - Březiněves
Tel./fax: 02 - 8391 0225
Tel.: 02 - 8391 0234
e-mail: revita-g@revita-g.cz
www.revita-g.cz

(Placená inzerce)
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Trojská 1, Praha 8
Tel:02/688 11 29(33)
www.hoteltroja.cz

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

3,5

(Placená inzerce)

Společnost REVITA G a.s. realizuje stavební práce týkající se zejména rekonstrukcí
panelových domů s možností profinancování všech dodávek. Nabízíme financování
s úrokovými sazbami 8 - 12 %, akontaci umožňujeme v rozsahu 15 - 70 % splatnou
vždy v průběhu realizace díla. Doba splatnosti do 8 let. Umožnujeme jednorázové
doplacení zůstatku dluhu bez nároku na úhradu úroků. Při ručení respektujeme
zástavní právo druhého v pořadí.

SLEVA 10%

T

(Placená inzerce)

10_rij.qxd

STK Antonín INDRA s.r.o.
STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
Osobní linka do 3,5t

Bešťákova 10
182 00 PRAHA 8
TEL/FAX: 02/684 78 05

Čimická 809 • Praha 8
Areál Vojenských staveb
Tel.: 855 77 43

Pondělí − čtvrtek
7:00 − 12:00, 13:00 − 17:00
Pátek 7:00 − 11:00

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