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DÏtsk˝ vod·ck˝ oddÌl z LodÏnice Vltava
Loděnice Vltava je volné sdružení
dětských vodácko−turistických od−
dílů pod patronací Domu dětí a mlá−
deže v Praze 8, Karlínského Spektra,
které obdrželo od Úřadu Městské
části Praha 8 finanční grant pro rok
2001.
V současné době se v Loděnici schází
osm oddílů. Věkové spektrum je široké.
Od dětí na začátku školní docházky, až
po klub instruktorů, kde se schází již
zkušení vodáci, kteří se připravují na roli
vedoucího. Hlavní náplní oddílů je
vodní turistika a pobyt v přírodě.
Oddíly, které jsou zaměřeny výkon−
nostně, se pravidelně účastní závodů
Prijon Cup. Schází se pravidelně každý
týden ve vlastní loděnici na Libeňském
ostrově. Každý měsíc se oddíly alespoň
jednou vypraví na výlet do přírody
s programem podle ročního období.
O jarních prázdninách pořádají zimní
lyžařské tábory s výukou lyžování.
Vrcholem celoroční činnosti jsou pak
čtrnáctidenní letní putovní tábory na
českých i zahraničních řekách.
Nejlépe si práci oddílu přiblížíme
citací z kroniky: „Scházíme se každou
středu mezi šestnáctou a devatenáctou
hodinou. Na podzim a v zimě se věnu−
jeme především pěším výletům, na jaře
a v létě pak vodácké turistice. V září
nejprve uklízíme nepořádek, který zbyl
po návratu z letního tábora. Je−li pěkné
počasí, pořádáme víkendový cyklistický
výlet. Na začátku října jedeme v rámci
jednoho víkendového výletu na
společný „Loděniční sraz“, kde soutě−

žíme s ostatními oddíly. Následuje výlet
se stavěním a pouštěním draků. Konec
roku je ve znamení vánočního výletu,
někdy spojeného s lyžováním. Jeden
z lednových víkendů je věnován
lyžařskému pobytu na českých horách.
Únor je ve znamení příprav na jeden
z vrcholů činnosti, na týdenní zimní
tábor. Na horách sjezdujeme a někdy se
necháme přesvědčit k výletu na běžkách.
Večer hrajeme v chatě různé veselé hry.
V dubnu již netrpělivě čekáme
na oteplení, abychom mohli vytáhnout
lodě a zahájit jarní přípravu. Opra−
vujeme lodě a pádla, trénujeme na jarní
vrchol, na závody o Sázavské pádlo, kdy

soutěžíme s oddíly nejen z naší Lo−
děnice, ale i s dalšími vodáckými oddíly
z celých Čech. Červen je ve znamení
horečných příprav na letní putovní tábor
a výlety rodičů, kteří mají jedinečnou
možnost vyzkoušet si pádlování. Při
jejich pokusech si užijeme vždy spoustu
legrace. Dvoutýdenní puťák se obvykle
koná na některé české řece. Sami si
vaříme, nakupujeme, chodíme na dříví.
Samozřejmou součástí programu je také
táborová hra. Celou řeku sjedeme během
čtyř až pěti etap, kdy si vezeme celou
výbavu s sebou na lodích. Po návratu
z tábora se všichni rozejdeme, abychom
se na začátku září opět sešli“.

Vedoucími oddílů jsou většinou vlastní
odchovanci Loděnice, kteří začínali jako
děti. Hlavní akcí, kterou Loděnice Vltava
organizuje, je Sázavské pádlo. V roce
2001 se konal v pravidelném termínu
na začátku května již 31. ročník. Závodů
se v různých kategoriích účastnilo na 300
vodáků z Prahy i okolí. Dětské posádky
soutěží ve vodácké všestrannosti a ve sjez−
du řeky Sázavy z Krhanic do Pikovic.
Většina oddílů stále přijímá nové děti
v nejrůznějších věkových kategoriích.
Bližší informace lze získat v Karlínském
Spektru, na tel. 02/24 81 45 42 a na inter−
netové stránce „sweb.cz/Lodenice“.
Tomáš Svoboda

Hokejov· hala by mÏla st·t na Manin·ch!
LIBEŇSKÝ MOST

INVALIDOVNA

Víceúčelová hala, ve které by se měly v roce 2004 hrát
zápasy hokejového mistrovství světa, bude stát v Praze na
Maninách a ne na Hagiboru, jak bylo původně plánováno.
Klíčovým bodem projektu je uvolnění miliardy korun,
o kterém bude v září jednat parlament. Finský investor
Multiarena totiž není ochoten hradit investice do infrastruk−
tury kolem haly ze svého rozpočtu. Starosta Josef Nosek
říká, že stavba haly přinese především rozvoj oblasti Karlína
a urychlí investice, které by se i tak musely udělat. To, co
bylo v plánu na deset let, by se mohlo udělat během tří let.
Výstavba víceúčelové haly v Praze se od počátku potýká
s potížemi. Na žádost Českého hokejového svazu proto me−
zinárodní hokejová federace schválila změnu pořadatelství
mistrovství světa v roce 2003, kterou zajistí Finsko a o rok
později se turnaj uskuteční v České republice, s největší
pravděpodobností v Praze na Maninách.
Maniny je historický název rozsáhlého území, do něhož je
zahrnován i Rohanský ostrov a jednotlivé části Libeňského
ostrova.
Petra Klugová
RozvojovÈ ˙zemÌ RohanskÈho ostrova
pro uvaûovanou v˝stavbu hokejovÈ haly - Ë. 3 a 6.

Sběrné místo Střediska sociální pomoci

Proč matky z azylového domu bydlí v Libni?

Diakonie a Misie Československé církve husitské zajišťují sběr humanitární
pomoci z celé republiky pro potřebné spoluobčany. Nabízí se tak i zároveň
mimořádná celoroční pomoc občanům, kteří se mohou zbavit nepotřebných věcí,
jež jinak často končí v kontejnerech na odpadky nebo na různých skládkách.
V poslední době totiž stále přibývá potřebných lidí, jimž je tato humanitární
pomoc určena a proto Střediska sociální pomoci zintenzivňují svoji výzvu. Diakonie
také dává jistotu, že sebraný materiál bude skutečně využit na pomoc druhým.
Co všechno lze přinést: letní i zimní oblečení dětské i dospělé včetně spodního
prádla, veškerý i poškozený textil, staré kabáty, svetry, lůžkoviny, zbytky vlny,
přikrývky, deky, spacáky, školní a sportovní potřeby, hračky, obuv, domácí spotře−
biče, hygienické potřeby, prací a čistící prostředky.
Sběrné místo je na nám. dr. Holého 2, Praha 8 − Libeň, Farní úřad
Československé církve husitské. Otevřeno je každou středu od 15 do 17 hodin
nebo po telefonické domluvě (0606−560539).
−jak−

Zhoubný požár, který na začátku července
v Praze 14 kolem osmé hodiny ranní zcela zničil
azylový dům s 52 byty pro matky s dětmi, vyvolal
mimořádné zasedání městské rady hl. m. Prahy.
Ta rozhodla, že ženy dostanou mimořádnou
nenávratnou dávku státní sociální pomoci.
S finanční pomocí přispěchala také Komerční
banka a Nadace Jistota. V hotelovém domě Komerční banky na Palmovce v Praze
8 bylo poskytnuto okamžité ubytování pro matky a jejich děti s tím, že toto náhrad−
ní ubytování nemusí platit. Slavnostnímu předání finančních prostředků matkám,
které se uskutečnilo 12. července v azylovém domě na Palmovce, byli přítomni
(zprava) předsedkyně správní rady Nadace Jistota Petra Schmalzová, předseda
představenstva a generální ředitel Komerční banky Radovan Vávra a ředitel
Městského centra sociálních služeb a prevence PaedDr. Miroslav Luczka. −jak−

GYMNÁZIUM T. MANNA
VŠ V LIBNI
ENCYKLOPEDIE ŠKOL STR. 4
DOPRAVA VĚC VEŘEJNÁ
DOPRAVNÍ UZAVÍRKY STR. 5
OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
SOUTĚŽNÍ HRA
JUBILEA
STR. 6

Vážení čtenáři,
původně jsme uvažovali o tom, že
červencové a srpnové číslo naší
Osmičky bude spíše oddychovým
čtením, určeným pro čas dovolených,
prázdnin, prostě léta. Změna obvodů
působnosti státní správy v Praze od
1. 7., stejně jako mnohdy ostré
polemiky kolem navrhovaného se−
verního obchvatu Prahy, dění viditel−
né i neviditelné kolem stavby velmi
významné, multifunkční haly v Pra−
ze, v níž se má konat v roce 2004
prestižní mistrovství světa v hokeji,
nás donutili toto hledisko opustit.
Protože jsme v minulém čísle při−
nesli jen text petice za výstavbu
okruhu ve variantě „J“ a materiály
jsme převzali z Prahy 6 doslova
v poslední chvíli, neměli jsme možnost
Vás seznámit komplexněji se všemi
navrženými trasami. Pravda je, že
stojím i osobně za variantou „J“,
neboť vím, k jakému obrovskému
zdržení jakékoliv výstavby by došlo
v případě, že by tato varianta nebyla
jako první trasa realizována.
Problém haly na Maninách je
problém složitý. Je to samozřejmě
prestižní záležitost mít na svém
území takovouto stavbu. Zároveň
výstavba startuje rozvoj celého
území. Již přibližně čtyřicet let se
uvažuje, že v prostoru Rohanského
ostrova na katastrálním území
Karlína by mohl v budoucnu, až na
to budou prostředky, vzniknout
Olympijský komplex, snad podobně,
jako je tomu v Mnichově. Z tohoto
pohledu je rozvojové území
Rohanského ostrova − Manin pros−
torem ideálním, blízko k centru,
dopravně
dostupné.
Takovým
územím s další perspektivou není ani
prostor Hagiboru, ani pozemky
a objekty ČKD v Praze 9. Vláda
udělala nepochopitelný krok, když
odmítla podpořit návrh na uvolnění
miliardy na tak zvané vyvolané
investice, to je v podstatě do pražské
infrastruktury. Proti jejímu názoru
stojí poslanecký návrh poslance
Vlastimila Tlustého, předsedy
rozpočtového výboru a velká část
poslanců. My zde samozřejmě
držíme palce, aby zvítězil, podle
našeho názoru, rozum, a hala stála
tam, kde je možnost dalšího rozvoje
olympijského centra, nikoliv téměř
uprostřed továrního komplexu.
Místo, kde má hala stát, Vám také
přibližujeme.
Vzhledem k Vašim četným do−
tazům se více zaměřujeme na popis
stavu opravdu velké rekonstrukce
infrastruktury Karlína. Je to téma
velmi živé, podobně jako výstavba
metra v Praze 8. I nadále chceme
sloužit Vám, občanům Prahy 8, jako
co nejlépe informovaný servis.
S přáním hezkého léta

Tomáš Květák, šéfredaktor
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Z JEDN¡NÕ
RADY M» PRAHA 8
Rada MČ Praha 8 vítá rozhodnutí
zástupců vlády ČR, Hl. m. Prahy
a Českého svazu ledního hokeje o pře−
nesení projektu víceúčelové haly pro
pořádání Mistrovství světa v ledním
hokeji 2004 do lokality Maniny na
území Rohanského ostrova na k. ú.
Karlín v Praze 8. Vyslovuje plnou pod−
poru MČ Praha 8 záměru výstavby
víceúčelové haly. Vyzývá poslance
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
k podpoře návrhu zákona, který umožní
realizaci výše zmíněného projektu.
Rada MČ Praha 8 vyjádřila ne−
souhlas se záměrem vybudovat na po−
zemcích par. č. 2024/1 a 2024/8 na k. ú.
Kobylisy tržnici.
Na náklady MČ Praha 8 se připravu−
je oprava dvou dětských hřišť v Praze 8
na Karlínském nám. a Invalidovně.
Státní jazykové škole byly pronajaty
nebytové prostory v objektu bývalého
školského úřadu Dolákova 26/čp. 537
v Praze 8 − Bohnicích.

ZemÏmÏ¯ick˝
nebo zemÏmÏ¯iËsk˝?
Od poloviny roku 1999 je v provozu
nová budova zeměměřických a ka−
tastrálních úřadů v Praze 8 v ulici
Pod Sídlištěm.

10. v˝roËÌ vzniku Centr·lnÌho archivu
Rok 2001 je rokem, ve kterém Centrální archiv ÚMČ
v Praze 8 slaví deset let od svého vzniku. Jak mnoho času
uběhlo od doby, kdy jsem do tohoto oddělení nastoupila.
Dovolte mi proto, abych se vrátila o těch deset let zpět a tak
trochu si zavzpomínala.
V r. 1990 jsem poprvé otevřela dveře stavebního archivu
odboru výstavby v budově Zenklova 17. Vešla jsem a spatřila
spoře osvětlenou chodbičku, která mě zavedla do místnosti, ve
které byly umístěny čtyři jídelní stoly a okolo pár židlí. Dále
kancelářský stůl, za kterým seděl tehdy jediný pracovník
archivu pan Kovářík. Byl to on, kdo měl s mou maličkostí
ohromnou trpělivost, když mě začal seznamovat s prací
archiváře. Ukázal mi svoje pracoviště a místnost přes chodbu
budovy, kde na mě poprvé dýchl duch archivu. Regály až do
stropu a v nich ohromná spousta spisů. Místnost, ve které jsme
seděli byla současně badatelnou pro veřejnost. Když zde
přibyl navíc ještě můj psací stůl, bylo místa opravdu
poskrovnu. Světla bylo málo, protože místnosti se nacházely
v přízemí a v oknech mříže. Jak z místností, tak ze zařízení
dýchala na člověka dávná minulost. Přes všechny nedostatky
si člověk ale na toto prostředí rychle zvykl.
Rok 1991 přinesl archivu velké změny. Na základě nového
Organizačního řádu Obvodního úřadu v Praze 8 a za značného
úsilí pana Kováříka, který byl ustanoven vedoucím oddělení, byl
archiv vyčleněn z odboru výstavby a začal pracovat jako
samostatné oddělení pod správou Obvodního úřadu s názvem
Centrální archiv.
Prvním naším úkolem bylo shromáždit a vlastně v té době
zachránit veškeré spisy bývalého Obvodního národního
výboru v Praze 8. Do oddělení nastoupily další dvě kolegyně.
Velkou snahou bývalých odborů bylo co nejvíce dokumentace
zlikvidovat. Tak se stávalo, že jsme spisy objevovali v popel−
nicích nebo v pytlích připravených k sešrotování. Spisů přibý−
valo a proto bylo nutno najít nové prostory. Jako první jsme
získali místnost ve 3. patře budovy Zenklova 22. Stále jsme
doufali, že vedení úřadu bude mít zájem na vybudování
nového, lepšího archivu, například takového, jakým se mohla
v té době pochlubit Praha 9.

Od roku 1990 začaly probíhat v jednotlivých vlnách restituce
a tím nastal obrovský tlak na využívání archivu. Snad si ještě
mnoho občanů vzpomene, jak stáli namačkáni v té malé a tmavé
chodbičce a nestačili se vyhýbat pracovníkům archivu, kteří se
jim snažili dohledat a předložit požadované materiály. Byli ale
mezi nimi i lidé, kteří se snažili využít zmatku a spisy odcizit.
Přestože jich nebylo mnoho, stálo tehdejší pracovníky mnoho sil
veškeré spisy uhlídat.
Poměry v archivu se začaly pomalu zlepšovat až od roku
1992. Nastoupili další pracovníci, v 1. patře budovy Zenklova 17
byly vybudovány nové kanceláře a rovněž nová ,,badatelna". To
vše zpříjemnilo pracovní podmínky zaměstnanců ale i veřejnos−
ti. Přibyly nové rozmnožovací stroje a začalo se využívat pos−
tupně počítačové techniky. Také využití sklepních prostor na
Zenklové 17, které prošly velkou adaptací, bylo pro archiv pří−
nosem. Snahou bylo i využít sklepních prostor v budově
Zenklova 22. Tyto se ale velmi záhy ukázaly být pro spisy
nevhodné. Nadměrná vlhkost a špatné odvětrávání zapříčinili
vznik plísní. U pracovníků se začaly objevovat alergické potíže.
Tak se ve svých vzpomínkách dostávám až do roku 1997, ve
kterém tehdejší vedení Obvodního úřadu rozhodlo vybudovat
dislokované pracoviště v prostorách nákupního centra na
Draháni v Čimicích. Do těchto prostor se přestěhovala i spi−
sovna umístěná do té doby na Zámečku. Díky tomuto rozhodnutí
byly zachráněny jak spisy, tak především archiválie tohoto
úřadu. Všem, kteří se o tento krok zasloužili, patří velké
poděkování.
Dnes již není archiv pouhou „Popelkou“, jak tomu bylo dříve,
ale pracovištěm, které je bohatě využíváno pracovníky úřadu,
veřejností, ale co je nejdůležitější, má velkou podporu součas−
ného vedení ÚMČ Praha 8.
Na závěr mi dovolte, abych rovněž poděkovala všem svým
spolupracovníkům, kteří se během těchto deseti let v archivu
vystřídali a svou prací přispěli k velkému snu vedoucího
Centrálního archivu, který se po celou dobu snažil a i nadále
snaží vybudovat takový archiv, který by si Praha 8 opravdu
zasloužila.
J.H.

Pivovar zaz·¯Ì novotou
Znamená nejen výrazné zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců,
ale i příjemnější prostředí a zlepšení
služeb pro návštěvníky na katastrálních
úřadech. Jen za jediný rok ji navštívilo
kolem 200 000 lidí, což přineslo jistě
prospěch i okolním obchodníkům.
Lidé si na ni již zvykli a budova tak
slouží ke všeobecné spokojenosti.
Čas od času však dostávají vedoucí
pracovníci v nové budově i na radnici
v Praze 8 rozhořčené dopisy občanů,
kteří se dožadují, aby se v názvu
používal termín zeměměřičský místo
použitého výrazu zeměměřický. Mluví
se dokonce o prznění gramatiky apod.
Protože jsem v uvedené budově
zaměstnán a současně jsem členem
zastupitelstva MČ Praha 8, považuji
tak trochu za svou povinnost se touto
otázkou zabývat.
Asi bych nemusel nic víc psát, stači−
lo by otisknout text tohoto příspěvku
z obrazovky počítače, abych dokázal
pochybovačům, že ani automatická
kontrola pravopisu v něm neshledala
závady. Oba tvary, jak zeměměřický
tak i zeměměřičský, jsou totiž česky
správně. Oba jsou uvedeny ve slov−
nících spisovné češtiny. Přitom ten
první je odvozen od pojmu země−
měřictví, a znamená tedy vědní obor,
druhý od slova zeměměřič, a znamená
osobu, která provádí uvedenou činnost.
Jde o tradiční pojetí u odborné veřej−
nosti všeobecně přijímané. Proto také
zákonodárci použili název země−
měřictví (zeměměřický) v názvech
zákonů č. 359/1992 Sb., o země−
měřických a katastrálních orgánech,
kterým byly ustaveny i Český úřad
zeměměřický a katastrální a Země−
měřický úřad (s těmito oficiálními
názvy), a č. 200/1994 Sb., o země−
měřictví.
Nechci tímto příspěvkem rozvířit
jakoukoliv polemiku, nechci ani niko−
ho přesvědčovat. Chtěl jsem jenom oba
pojmy vysvětlit, obhájit gramatickou
zdatnost zeměměřičů a odpovědět na
výzvu, kterou jsem obdržel v jednom
z posledních dopisů. Přál bych si, aby
nespokojenost s názvem byla jedinou
nespokojeností se zeměměřickými
a katastrálními úřady z Prahy 8.
Ing. František Beneš, CSc.
člen Zastupitelstva MČ Praha 8

K chystanÈ rekonstrukci objekt˘ Z·meckÈho pivovaru
Komplex historického centra Libně
je tvořen Libeňským zámkem a pod−
zámčím. Budovy v podzámčí, které
ostatně vždy v historii byly v po−
měrně špatném stavu, začaly být
rekonstruovány až v tomto volebním
období zastupitelstva.
Prvním rekonstruovaným objektem
byly v r. 2000 budovy Löwitova mlýna
a v tomto roce dochází na další část, his−
torický pivovar.

architektonické prvky. Práce budou
prováděny pod dohledem restaurátora.
Rekonstrukce by měla být dokončena
21.12. 2001.
V souladu s rozpočtem Městské části
Praha 8 bylo vyhlášeno výběrové řízení

Samotný objekt se skládá ze dvou
budov. U první, tzv. obytné by se měly
provádět výkopové a bourací
práce, které mají obnovit
funkci odvětrání vnitřních
prostor a demontáže starých
elektrických rozvodů. Vymě−
něno bude dřevěné schodiště
a do původních otvorů se
usadí dřevěná okna a dveře.
Omítka by měla být vápenná,
aby mohly být
aplikovány ba−
revné nátěry, o je−
jichž definitivní
podobě rozhod−
Budovy Zámeckého pivovaru čekají na svou rekonstrukci.
ne sondážní průz−
kum původní barevnosti na dodavatele této stavby − rekonstrukce.
Po zkušenostech z rekonstrukce Löwi−
fasád.
U objektu tančírny se tova mlýna byla pro tuto zakázku opět
jedná zejména o práce na vybrána firma NAVATYP, a.s., která
obnově větracích průduchů, zároveň předložila nejnižší cenovou
rekonstrukci podlah a vni− nabídku. Celkově bude proinvestována
třních omítek. Při opravě částka 17.997.423,− Kč.
Historické objekty Zámeckého pivovaru v počátku 20. stol. fasády se zachovají veškeré
Text a foto: Petra Klugová

Památky Prahy 8
Pomník byl postaven roku 1935 na
počest člověku, který se zasloužil o to,
že 12. září 1901 byla Libeň připojena
k Praze.
Jan Podlipný se narodil 24. srpna
1848 ve Hněvčevsi u Hořic. Studoval na

POMNÍK PRIMÁTORA
JUDR. JANA PODLIPNÉHO
gymnáziu v Hradci Králové a maturitní
zkoušku složil roku 1868 na aka−
demickém gymnáziu v Praze. Po studiu
na Karlově Univerzitě se stal obhájcem
ve věcech trestních a úspěšně zastupo−
val redaktory Národních Listů v poli−
tických procesech. Roku 1880 se stal
advokátem. V roce 1875 se oženil se
slečnou Annou Nebeskou a téhož roku
si založil vlastní advokátní praxi.
Roku 1889 se stal prvním starostou
„České obce sokolské“. Podporoval stá−
toprávní a jazykové programy a s vlas−
teneckým zápalem pracoval na posta−
vení Husova pomníku v Praze, nejprve
jako pokladník, později jako starosta
spolku.
Pomník JUDr. Jana Podlipného na Elznicově
náměstí, na jehož realizaci se podíleli
sochař Jaroslav Brůha a architekt Jan
Bloudek.

Byl stoupencem mladočechů a v ro−
ce 1891 byl za tuto stranu poprvé
zvolen do městské rady. O šest let
později se stal primátorem hlavního
města Prahy. Tehdy pronesl řeč, ve které
zdůraznil nutnost přičlenění okolních
měst a obcí k Praze. Zasloužil se také
o české označení ulic.
Otázku Velké Prahy vždy viděl
v popředí a zasazoval se o její
uskutečňování. Jeho zásluhou byla
k Praze připojena Libeň jako její osmá
část.
Celý svůj život prožil ve službách
vlasti a národa. Ve svých šedesáti letech
obdržel
/1908/
zlatou
medaili
královského hlavního města Prahy. Byl
čestným měšťanem Libně, Čáslavi,
Vršovic, Vysočan, Plzně, Rydvovic,
Litovce a Mariánských Hor, byl rytířem
Čestné legie a držitelem mnoha za−
hraničních vyznamenání.
JUDr. Podlipný byl uznávanou
osobností a dodnes právem patří mezi
známé české vlastence.
Text a foto: Petra Klugová

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V SRPNU 2001
1. 8.
STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubí−
kova − u DD • Štíbrova • Na pěšinách −
Pod statky • Stejskalova (štěrkové
parkoviště u Rokytky) • Pekařova
2. 8.
ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Dolá−
kova − Hackerova • Fořtova − Do údolí
• Lindavská
7. 8.
ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky • Petra
Slezáka − Urxova • Na Vartě • Nad
Rokoskou
8. 8.
STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Frýd−
lantská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecké − Ďáblické) • Nad Ro−
koskou (u školy)
9. 8.
ČTVRTEK
Na přesypu − Pod přesypem • Hnězden−
ská (parkoviště) • Mazurská (u trafo−
stanice) • Korycanská − K Ládví •
U Pekařky − sloup VO č. 8
14. 8. ÚTERÝ
Thámova (u tunelu) • Pernerova − So−
vova • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
15. 8. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na pecích − Bořanovická •
Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou
16. 8. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U pískovny • Pod vodáren−
skou věží − Společná
21. 8. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • U Sluncové
(parkoviště u voj. správy) • Pod La−
buťkou − Prosecká • Gabčíkova (za ul.
Kubišovou)
22. 8. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské − parko−
viště) • Janečkova • Burešova • Služská
− Baštská • V Zahradách − Na Sypkém
• Křivenická (u konečné 152, 181)
23. 8. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská − par−
koviště • Zhořelecká (parkoviště)
• K mlýnu − Drahaňská, ev. Na
Zámkách • Pod vodárenskou věží −
Nad Mazankou
28. 8. ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská − Křiží−
kova) nebo Jirsíkova − Malého •
Kotlaska (u mateřské školy) •
Kandertova (proti ul. Lindnerově) • Ke
Stírce − Na Stírce
29. 8. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (U Líbeznické) • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
30. 8. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U sloupu (parkoviště) •
Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Draho−
rádova

NEPOTE»E VODA!
Z důvodu výstavby metra C bude od
pondělí 20. 8. 2001 21.00 hodin do úterý
21. 8. 2001 8.00 hodin přerušena do−
dávka vody v ulicích Na Salabce, Trojská,
Nádvorní, Pod Havránkou, Nad Kazankou,
Povltavská a U Trojského zámku. Během
výluky budou v této oblasti rozmístěny cis−
terny s pitnou vodou.
Upozorňujeme všechny odběratele
na možnost snížení tlaků po dobu
vypouštění a napouštění vodovodních sítí
včetně možného zákalu.
−red−

STRANA 3

SRPEN 2001

Stromo¯adÌ v PernerovÏ ulici KarlÌnsk· rekonstrukce

V srpnu loňského roku byla zahájena v Karlíně souhrnná rekonstrukce vodovodních, plynových
a kanalizačních řadů, nových rozvodů kabelové televize, nová pokládka vysokonapěťových kabelů
pro pokračování přestavby bývalých areálů ČKD Dukla a nového obchodně administrativního
centra. Rozsah rekonstrukce nemá v Praze obdoby a přináší obyvatelům i firmám, které zde sídlí,
nemalé problémy dopravní i v oblasti životního prostředí.
Na rekonstrukční práce byl investorem ve spolupráci s hlavním dodavatelem stavby, firmou IPS a.s
a dalšími firmami sestaven harmonogram prací. Pravidelné kontrolní dny zaručují nerušený chod prací
i operativní změny a opatření podle momentální situace. Vzhledem k jejich rozsahu se značně zkompliko−
vala dopravní situace a bylo nutné přijmout ve spolupráci s Policií ČR příslušná opatření, aby činnost firem
a dopravní obslužnost nebyla paralyzována.
Stáří všech řadů se pohybovalo v Karlínské oblasti nad 100 let a to znamená dávno překročenou život−
nost. Navíc opravy v období do roku 1989 byly prováděny z nekvalitních materiálů, které vykazovaly mi−
nimální životnost. Četné havárie vody, kanalizace a plynu v minulém období nám obyvatelé této oblasti
jistě potvrdí. Rozsáhlá investice byla směrována rozhodně správně a již v blízké budoucnosti přinese oby−
vatelům i podnikajícím subjektům vyšší standard v možnostech poskytování služeb i bydlení. Z bývalého
nevzhledného a průmyslovými podniky zatíženého Karlína má do roku 2004 vyrůst moderní čtvrť, při
zachování architektonicky zajímavých staveb nebo jejich částí s citlivými dostavbami, zachovávajícími his−
torický ráz oblasti. Zájem firem zde sídlit i obyvatel získat nový byt je velký z mnoha důvodů. Jedním
z nich je absolutní blízkost centra města a rychlá dostupnost metrem.
Žádná stavební činnost
nemůže probíhat bez nega−
tivních vlivů na okolí. Stejně
je tomu v Karlíně a je jasné,
že názory lidí jsou většinou
negativní. Zvýšená prašnost,
hluk, omezení parkovacích
míst, kácení starých stromů
je jen krátký výčet negativ
současného stavu. V blízké
budoucnosti převládnou po−
zitiva, jako např. celková
obnova vozovky, chodníků
a stromořadí v Pernerově ulici,
která by měla být započata
po uložení všech inže−
Po uložení všech inženýrských sítí budou v Pernerově ulici obnoveny chodníky, nýrských sítí v měsíci srpnu
vozovka i stromořadí.
2001, po které bude násle−
dovat obnova všech chodníků dotčených stavbou. Pro tyto účely založila TSK hl. m. Prahy účet ke sdružení
finančních prostředků investorů PVS a.s., Pražské plynárenské a.s., UPC ČR a firmy Pragonet, ze kterého
budou koordinovaně čerpány finanční prostředky po ukončení stavebních prací na obnovu vozovek, pěších
komunikací a komunikační zeleně. Požadavek TSK hl. m. Prahy je, aby obnovy povrchů komunikací
kolem ul. Pernerova byly skončeny před začátkem zimního období letošního roku.
Prozatímní divadlo zahájilo před− divadlo je zno−
V současné době probíhá již druhá etapa, která zahrnuje rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů
stavení v karlínském Varieté 4. září vu jako jediné
v ul. Sokolovská, Křižíkova a Thámova, která by měla být ukončena do konce roku 2001 s tím, že v příštím
1939 Prodanou nevěstou, kterou otevřeno 1. dubna
roce dojde k obnově celé ul. Křižíkova, včetně pokládky dlažby na přilehlých chodnících. Celková rekon−
řídil sám šéf opery Václav Talich. 1945. Do 4. květ−
strukce vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti Karlína je plánována do poloviny roku 2004.
Do Karlína jsou přeneseny mnohé na zde bylo se−
Závěrem musíme konstatovat, že prvořadým zájmem všech zúčastněných firem, TSK hl. m. Prahy,
inscenace operní, činoherní i balet− hráno celkem 25
Policie ČR, i všech odpovědných pracovníků ÚMČ Praha 8 je eliminovat nepříznivé skutečnosti a zdárně
ní, a to jak ze Stavovského, tak operních i čino−
tuto rozsáhlou rekonstrukci dokončit v plánovaném termínu. Ne vždy se to daří k plné spokojenosti, ale
z Národního divadla. Vznikají herních předsta−
celkový výsledek by měl uspokojit i největší kritiky. Cílem vedení MČ Praha 8 je zachovat přízeň investorů
i inscenace nové. Opera a balet vení. Na další den
žitým aktérem.
i zájem o architektonické záměry s touto oblastí, která byla předchozím režimem soustavně devastována
zaujímají jednu čtvrtinu repertoáru. 5. května, byla
Po Burianově odchodu a posunována do roviny nezajímavé a špinavé periferie. Popřejme si navzájem více trpělivosti, tolerance
Hraje se Hubička, Madame plánována Mary−
se karlínská budova od 1. 1. i víry v dobrý výsledek.
Odbor dopravy ÚMČ Praha 8, Foto: Petra Klugová
Butterfly, Tosca, Turandot, Maš− ša. K té ovšem dí−
1946 jmenuje OPERETA
karní ples, Trubadúr, Komedianti, ky pražskému povstání už nedošlo. V KARLÍNĚ, ředitelem je bývalý
Bohéma, Rigoletto, balet Z pohád− Národní divadlo skončilo svou herec Antonín Holzinger. Provo−
ky do pohádky.
„prozatímní“ karlínskou éru ju− zovatelem je Družstvo zaměst−
V Karlíně pracují i významní bilejním 600 provedením Smetano− nanců. Ekonomem se stává Ing.
Na území Prahy 8 se nachází šest historických parků. Většina z nich je v oblasti Karlína (park
výtvarníci: Zrzavý, Tichý, Beneš, vy Hubičky. Tím zároveň skončilo Miroslav Kouřil. Všichni karlínští
před Invalidovnou, na Karlínském náměstí, Kaizlovy sady, park na Lyčkově náměstí), jeden
Paderlík, Muzika.
šestileté hostování Národního di− opereťáci usilují o to, aby do funkce
v Libni (Thomayerovy sady − část před a za zámečkem) a jeden na Novém městě (Sady před
V roce 1944, kdy už činnost vadla na karlínské scéně. Vystří− ředitele nastoupil bývalý šéf Velké
Muzeem hl. m. Prahy). Všechny parky
českých divadel byla okupanty dali se na ní naši nejpřednější uměl− operety Hugo Kraus, s pověstí
jsou veřejnosti přístupné bez omezení.
maximálně potlačována, se v Kar− ci. Ve svých vzpomínkách upo− zkušeného praktika, který vždycky
Jejich stav je, kromě nedávno zrekon−
líně odehrála jediná premiéra: Ba− zorňuje herec Eduard Kohout, že něco vymyslí. Antoním Holzinger
struovaného parku na Lyčkově náměstí,
letní večer Harlekýnovy miliony bylo vždycky vyprodáno.
končí ve své ředitelské funkci
jak z pohledu odborníka, tak uživatele,
a dva Straussovy valčíky v cho−
Než nastoupilo Varieté po osvo− v roce 1947 a Hugo Kraus skutečně
neuspokojivý.
reografii Jelizavety Nikolské.
bození svou samostatnou cestu, přichází do Karlína. Hned nato
První akcí, která bude v Karlíně reali−
V roce 1941, od 30. 9. do 30. 10., hostilo ještě od 8. 5. do 31. 7. 1945 svolávají herci schůzi, na níž
zována v letošním roce, je obnova a úprava
je divadlo na základě stanného prá− soubor Městského lidového di− vyslovují inženýru Kouřilovi ne−
hřiště
na Karlínském náměstí. Protože
va zavřeno. Po atentátu na Heydri− vadla. Režiséry byli František důvěru. (Jediný, kdo se ho zastává,
finanční prostředky byly vyčleněny teprve
cha je divadlo zavřeno na dobu ještě Salzer a Karel Jernek. Herecký tým je Jára Pospíšil.) Kouřil poděkoval,
nedávno, jsme ve stadiu plánování a pří−
delší.
se skládal z herců z Vinohrad odešel a založil družstvo Umění
prav. Zároveň mají být letos vybudována
Svou činnost na karlínské scéně a z Městských divadel pražských. lidu, které sdružovalo divadla
hřiště na sídlišti Invalidovna.
končí Národní divadlo 12. 3. 1944, Později přešli do Velké operety a umělce. V 50. letech se stává
Nelze zrekonstruovat, byť sebekrásněji
aby se tu o dva dny později objevil v Dlouhé třídě jako Činohra Kouřil náměstkem ministra kultury
park a doufat, že ti, co jej využívali jako
soubor z Divadla na Vinohradech 5. května.
a mimo jiné se snaží zachránit
jedinou zelenou plochu široko daleko,
pod názvem Divadlo J. K. Tyla.
Nejlepší síly ze všech pražských Wericha a Nového. Na jeho zásah
budou nadšeni jeho nespornou estetickou
Vinohradská scéna byla také zabrá− operetních souborů přešly do Kar− oba získávají angažmá právě
a historickou hodnotou, kterou budou moci
na nacisty, kteří na ní uváděli lína. Šéfem se stává experimentátor v Karlíně.
obdivovat jen způsobně z lavičky. Jsme si
revuální repertoár, fungovalo tam z „Déčka“ Emil František Bu−
Choreografem Operety v Kar−
vědomi historické ceny parků, ale způsob
dokonce i kino.
rian, který má však na starosti ještě líně je Boris Milec, který zakládá
života je v dnešní době přece jen odlišný
Městská divadla pražská pobyla další divadelní scény. Byl totiž v roce 1946 ojedinělou taneční
než ve druhé polovině 19. století, kdy parky
v Karlíně do 31. srpna 1944. Za tu ředitelem tzv. Družstva divadel skupinu s názvem Taneční di−
vznikaly.
dobu zde bylo uvedeno 11 titulů, práce, pod které dále náležela vadlo. Jeho záměrem bylo vyt−
Dalším územím, s jehož rekonstrukcí se
převážně německého a českého divadla E. F. Buriana, brněnská vořit samostatný taneční soubor,
počítá v příštím roce, jsou Thomayerovy
repertoáru.
divadla Na Hradbách, Na Veveří který by se soustředěně orientoval
sady před zámečkem. V letošním roce bude
V září 1944 jsou všechna česká a Reduta. Tato organizace trvala na moderní taneční tvorbu, bez
Kaizlovy sady čeká v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce.
zpracován projekt úprav. Poté by měl přijít
divadla zavřena a herci nasazeni do pouze do roku 1946. Zahajuje se svazující spolupráce s operou
na řadu park na Karlínském náměstí, Kaizlovy sady a další parky. Důležité je, aby se zlepšovala
výroby. I Varieté bylo odsouzeno Frimlovým Králem tuláků 3. 10. a operetou, jak tomu bylo v běžné
kvalita zelených ploch a možnosti jejich využití veřejností.
Odbor životního prostředí
k další pauze, která ovšem trvala 1945 v divadle s novým názvem praxi, ve všech velkých ka−
kratší dobu, než u ostatních čes− DIVADLO V KARLÍNĚ.
menných divadlech. Přes pů−
Burian pojal Krále tuláků vodnost a originalitu repertoáru se
kých divadel. V roce 1945 nutili
Němci Národní divadlo, aby znovu avantgardně a nesetkal se s velkým nepodařilo uměleckému vedoucí−
zahájilo provoz. Když bylo na− ohlasem. Burian se později věnoval mu dotáhnout zamýšlené záměry
léhání německých úřadů stále sil− více jiným divadlům. Prohlásil, že k vysoké umělecké úrovni. Příčin
Zůstáváš v létě v Praze? Nudíš se a je ti 4 − 13 let? Přijď si s námi hrát do Mateřského centra
nější a posléze přišel i přímý mu může být Karlín ukradený a že bylo několik. Jednou z nich byla
Ovečka. Sousedící Praha 7 zve všechny maminky a jejich děti na Dny otevřených dveří. Těšíme
rozkaz, rozhodlo se vedení Národ− už tam nevkročí.
nízká úroveň souboru a v nepos−
se na Vás každé pondělí od 10,00 do 16,00 hodin. MC Ovečka, Rajská 3, Praha 7 − Holešovice.
Šéfem výpravy byl v této době lední řadě i politicko − společen−
ního divadla obnovit provoz ale−
Další informace na tel.: 0604/ 853 954, Šárka.
spoň v Karlíně. Tehdy to byla Ing. Miroslav Kouřil, který je ské poměry.
skutečně kuriozita, ale Prozatímní v dalším karlínském dění důle−
Petra Kindlová
Kácení akátů v momentálně rozkopané Pernerově ulici, ke kterému přistoupila Technická sprá−
va komunikací začátkem července, vzbudilo u mnoha občanů rozhořčení a lítost. O celé akci
jsme podrobně informovali v červnovém čísle
Osmičky, ale abychom ušetřili obyvatelům této části
Prahy 8 další negativní emoce, vracíme se k této cause
znovu.
Stromořadí v Pernerově ulici je tvořeno převážně akáty.
Většina stromů je ve stáří 80 let, což je hraniční doba pro
jejich život ve městě. Stromy navíc trpěly provozem na
komunikaci, každoročně se musely odstraňovat ulámané
větve, a kmeny u mnoha stromů byly prasklé tak, že hrozil
jejich pád. Proto se o zásadním zásahu do stromořadí, které
jako celek dožívá, uvažovalo již několik let. Impulsem
k tomu, aby se začalo právě teď, je obnova ulice včetně
chodníků, kterou si vyžádá její stav po rekonstrukcích Celkem bude vykáceno 63 dřevin druhu
trnovník akát a jedna líska turecká.
několika druhů inženýrských sítí.
Celkem bude vykáceno 63 dřevin druhu trnovník akát a 1 líska turecká. Nové stromy, které vykácené
stromořadí nahradí, budou vysázeny nejdéle do 31. října, kdy se předpokládá termín kolaudace obnovené
komunikace. Nové dřeviny druhu jerlín japonský jsou vzhledově
akátům velice podobné a do této lokality jsou vhodnější. Jejich
koruna v době výsadby bude ve výšce 2,5m.
Kácení a obnova stromořadí byla povolena naším odborem na
základě dlouhodobého sledování stavu stromů, dendrologického
průzkumu a konzultací s Odborem životního prostředí Magistrátu.
Ke kácení ve vegetačním období přistupujeme jen v případech, kdy
je to nezbytně nutné − zde by odklad na zimní měsíce zdržel
důležitou obnovu ulice Pernerova, která by zůstala přes celou zimu
v provizorním stavu. To by znamenalo větší zátěž na životní
prostředí a vyšší riziko úrazů obyvatel.
Nejde tedy o ekologickou katastrofu, ani o úřednické rozhodnutí
„od stolu", ale o pro−myšlenou akci, která spolu s dalšími zásahy do
oblasti Karlína bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.
Chcete−li nám sdělit své postřehy nebo získat bližší informace,
můžete nás navštívit v úřední dny nebo volat na tel. 22805741,
22805745.
Kácení stromořadí v Pernerově ulici,
Odbor životního prostředí
které bude po uložení všech
Foto: Petra Klugová
inženýrských sítí obnoveno.
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Gymn·zium Thomase Manna
a jeho partnerskÈ ökoly v SRN
Spolupráce každé třídy na Gymnáziu Thomase Manna s partnerskou třídou
v SRN je součástí intenzivní výuky němčiny na této škole. Kromě výměny stu−
dentů škola klade důraz na koncepční spolupráci po celý školní rok − děje se
tak především formou prací tříd na společných projektech.
Letošní prima navázala spolupráci s Humboldtovým gymnáziem v Ulmu
a doufá, že se partnerství bude rozvíjet po celé gymnaziální studium. V prvním
pololetí žáci pracovali na představení pověstí, které se váží k jejich městu. Pražští
primáni si vybrali pověst O Horymírovi a Šemíkovi. Jak ale smysluplně využít
pro práci celou třídu, ve které je skupina začátečníků, skupina dětí, které se
němčinu učí už šestým rokem a skupinka, která ovládá němčinu na úrovni
rodilého mluvčího? Žáci se na práci rozdělili: jedni vyhledali různé ilustrace
k pověsti a fotografie Vyšehradu a pokusili se též o vlastní obrázky. Tento mate−
riál doplnili jednoduchými popisy v němčině a vše nalepili na barevné kartony,
aby si kamarádi v Ulmu mohli udělat výstavku ve třídě. Další skupina sepsala
pověst v němčině, ale napřed musela udělat výběr vhodných německých sloves
a vyhledat ve slovníku správné tvary minulé. A další skupinka byla schopná
pověst v češtině a v němčině namluvit na kazetu. Pak všichni dohromady zfor−
mulovali doprovodný dopis a vše pečlivě zabalili a balíček s výsledky práce puto−
val do Ulmu. Tam
tuto práci náležitě
ocenili − vždyť žáci
primy osmiletého
Gymnázia Thoma−
se Manna s dětmi
v Ulmu komunikují
v cizím jazyce!
Studenti kvinty
začali školní rok tý−
denním
pobytem
na partnerském gym−
Žáci letošní primy navázali spolupráci s Humboldtovým gym- náziu v Eschwege.
náziemv Ulmu a doufají, že se jejich partnerství bude rozvíjet Náplň pobytu? Hle−
po celé gymnaziální studium.
dání společných stop
v nedávné minulosti, především v poválečné době a v době železné opony. Kvintáni
přijeli z Eschwege nadšeni a s odhodláním se pustili do mnohoměsíční projektové
práce, která si kladla za cíl zjistit, jak se poválečná doba a především socialistická
minulost odrazila na tváři a životě hlavního města, ale také na životě jednotlivých
rodin. A tak se pátralo v knihovnách, dělala se fotodokumentace, vypracovaly
se ankety pro rodiče. Sebraný materiál se třídil, porovnával, zpracovával v němčině.
Vyvrcholením práce byla výstava na Gymnáziu Thomase Manna, nazvaná
Vzpomínka na socialistickou Prahu. Na výstavu přišli všichni žáci školy, jejich
učitelé, ale také rodiče a pověřenci pro koordinaci výuky německého jazyka
z Pedagogického centra v Praze a z MŠMT. V květnu pak kvintáni přivítali své
kamarády z Eschwege v Praze. Pátrání po společných stopách i v dávnější minulosti
mohlo pokračovat − Praha k tomu skýtá nepřeberné možnosti. Kromě získání fak−
tografických poznatků a rozšíření slovní zásoby v němčině se studenti naučili dalším
důležitým věcem: samostatné práci, plánování pracovní doby, dodržování termínů,
spolupráci ve skupině, diskusi. Ještě jedna skutečnost je důležitá. Celý něko−
likaměsíční projekt byl samozřejmě i dosti finančně nákladný. Veškeré náklady pře−
brala německá nadace Robert−Bosch−Stiftung, které patří náš srdečný dík.
Poděkovat musíme i Česko−německému fondu budoucnosti, který přispěl
částkou 50.000,− Kč na realizaci partnerského projektu sexty s 3. reálnou školou
v Berlíně − Weddingu. Třídy spolupracují už čtvrtý rok. Tentokrát se společný
projekt jmenoval Zkoumání možností trávení volného času mládeže v Praze
a Berlíně. V hodinách němčiny studenti stanovili definici volného času, vypra−
covali grafy průběhu pracovního a svátečního dne a výsledky za třídu statisticky
vyhodnotili. Dále sestavili mapy, nabídky volnočasových aktivit v okolí školy
a bydliště. Rozdělili nabídky na bezplatné a za úplatu. O těchto možnostech
společně diskutovali. Nakonec připravili ankety pro kamarády v Berlíně, které
navštívili počátkem března. Společně s nimi chodili do školy a společně trávili
i některá volná odpoledne. Zaujaly vás metody práce v němčině na Gymnáziu
Thomase Manna? Informujte se o naší škole na našich internetových stránkách
(www.volny.cz/gtm−škola) nebo nás navštivte (tel. č. 90058235). Rádi vám naše
gymnázium blíže představíme.
PhDr. Eva Marešová,CSc.
ředitelka
Dnešní procházku budeme směřovat do oblasti
Bohnic. Vzhledem k tomu, že v této části Prahy 8 je
celá řada školských zařízení, zřízených Městskou
částí Praha 8, rozdělíme si cestu na dvě etapy.
Začneme nedaleko kulturního domu Krakov, kde
se zastavíme v MŠ Poznaňská. Tato čtyřtřídní
mateřinka se nachází v objektu z roku 1975, kde
kdysi působily dvě školky. Nyní druhou část využívá
církevní speciální škola Don Bosco, v sousedství
najdeme i speciální základní školu při psychiatrické
léčebně, o které Osmička již informovala. Ale zpět
k naší školce: od letošního září se bude pyšnit novou

SlavnostnÌ otev¯enÌ informaËnÌch kancel·¯Ì
v M» Praha œ·blice a DolnÌ Chabry

Úřad Městské části Praha 8 vykonává
Nově zřízené detašované pracoviště v Dolních Chabrech
některé kompetence k výkonu činnosti
slavnostně otevřel starosta MČ
jednotlivých odborů nejen na svém
Praha 8 Josef Nosek a starosta
území, ale i na územích Městských
Dolních Chaber Miloslav Mačástí Praha Ďáblice a Dolní Chabry.
rek.
Odbory, na které se lidé obracejí
nejčastěji se svými žádostmi, mají ve stávajících Úřadech MČ Praha −
Ďáblice a Praha − Dolní Chabry svá detašovaná pracoviště. Zároveň jsou
na jednotlivých úřadech zřízeny informační kanceláře a podatelny. Ty
Starostka Ďáblic Danuše Ševčíková a starosta MČ Praha 8
podávají občanům základní informace a lidé si tu mohou vyzvednout
Josef Nosek slavnostně otevřeli nové informační centrum
potřebné formuláře.
−red−
v Ďáblicích.

⁄spÏön˝ prvnÌ semestr na Vä v Libni
Soukrom· vysok· ökola ekonomick˝ch studiÌ s.r.o., Lindnerova 1
V únoru tohoto roku byla slavnostní
imatrikulací prvních studentů Soukro−
mé vysoké školy ekonomických studií
v Libni zahájena výuka ve studijním
programu Ekonomika a management.
Studenty této vysoké školy jsou jak
absolventi středních škol, tak celá
řada absolventů z „praxe“, kteří
navštěvují převážně kombinovanou
formu studia.
Jako jeden ze studentů navštěvující
právě zmiňovanou kombinovanou formu
studia, bych se s Vámi rád podělil o první
dojmy z této školy.
Myslím, že se podařilo zahájit provoz
vysoké školy bez vážnějších problémů.
Škola již dnes má řádně zvolené orgány
jako je například Akademický stu−
dentský senát, který zahájil svou činnost
v polovině semestru. Již od počátku byla
dobře zajištěna organizace jednotlivých
přednášek a rovněž profesorský sbor je
z pohledu nás studentů na velmi kvalitní
úrovni. K tomuto tématu, ale i k obsahu
přednášek a dalším otázkám jsme měli
možnost se vyjádřit i prostřednictvím

anonymní ankety, kterou uspořádalo
vedení školy těsně před zahájením
zkouškového období.
Nutno konstatovat, že výsledky
ankety byly převážně pozitivní, přesto že
se díky této anketě našlo i několik témat,
které byly hodnoceny spíše záporně.
K těmto se postavilo vedení školy čelem,
a defacto pár hodin po vyhodnocení
ankety byly otázky, které bylo možno
řešit ihned, realizovány a mnohé z nich
se projevily ve výuce nebo organizaci
hned na následujících přednáškách
a konzultacích. U zbývajících pak byl
naznačen způsob řešení, který bude přijat
v budoucnu.
Příjemným zjištěním byla pro mne,
jako studenta, který již desátým rokem
pracuje v oblasti informačních tech−
nologií na vedoucích pozicích sku−
tečnost, že se opravdu jedná o školu,
která se snaží připravit studenty pro
praxi. Od svých kolegů vím, že toto platí
jak u studentů oboru účetnictví, tak stu−
dentů oboru Management organizací.
To, co se mohlo v propagačních mate−

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 9.- BOHNICE (1. »¡ST )
krásnou fasádou, před dvěma lety zde proběhla
rekonstrukce sociálního zařízení. Tradiční aktivity
jako plavání, výtvarný, sportovní či taneční kroužek,
logoped nebo angličtina, důraz na vytváření osob−
nosti dítěte, prostorné třídy s řadou dětských koutků
lákají i do této školky další děti.
My však přejdeme frekventovanou ulici
Lodžskou a zamíříme do MŠ Ústavní, která je od 1.
Zä ⁄stavnÌ

července 2001 součástí právního subjektu stejno−
jmenné základní školy. I na této školce proběhly
v posledních letech velké změny: získala krásnou
žluto−červenou fasádu, byly taktéž vyměněny
rozvody vody v celém objektu. Školka dává přede−
vším důraz na estetickou výchovu, kdy děti interpre−
tují hudební pohádky skladatele Emila Hradeckého,
manžela jedné z paní učitelek, jako např. „Popelku“,
„Šípkovou Růženku“, či „O řepě“. Naše školka
v roce 2000 zvítězila v soutěži „Pražská mateřinka“
(z 54 školek z celé Prahy) a úspěšně se předvedla i na
celostátní přehlídce v Nymburce. V rámci spolupráce
s Psychiatrickou léčebnou Bohnice děti chodí do
ústavu na divadelní či filmová představení za sym−
bolickou cenu.
Naší dnešní poslední zastávkou bude fakultní
škola PF UK ZŠ Ústavní. Patří mezi naše největší, je
zařazena v síti bezbariérových škol (přístup,
přízemí), jako první na Praze 8 získala tzv. „plnou“
právní subjektivitu. Jako jedna z mála vyučuje již od
roku 1993 na prvním stupni podle vzdělávacího pro−
gramu „Obecná škola“. Rozsáhlý areál z roku 1974
tvoří samostatná budova (kuchyně a jídelny) a sku−
pina tří budov, z nichž dvě jsou třípatrové, čtvercové
s atriem, spojené s budovou třetí, kde najdeme
tělocvičny či odborné pracovny. Čtyři třídy prvního

riálech zdát jako slogan se již po půl roce
ukazuje jako opravdová realita a zod−
povědně mohu konstatovat, že mimo
nutných teoretických základů, jejichž
vliv se pravděpodobně projeví jako zá−
klad pro další předměty (jako například
matematika, makroekonomie, ...), jsem
již celou řadu poznatků uplatnil v praxi
ve společnosti, pro kterou pracuji.
Věřím, že po dalším rozšíření počtu
studentů v následujících semestrech se
podaří dořešit další problematické
otázky, s nimiž se škola potýká, jako
například možnost stravování přímo
v objektu školy či lepší dostupnost učeb−
nic a skript.
Závěrem mi dovolte vyjádřit
přesvědčení, že investice, které jsem do
vzdělávání na této škole vložil formou
poplatku za studium na soukromé
vysoké škole, času a změny životního
stylu, jsou z mého pohledu efektivně
vynaložené.
Gabriel Lukáč
Předseda Akademického
studentského senátu

stupně navštěvují dislokované pracoviště v ulici Na
Bendovce. Škola vždy vzorně reprezentuje naši
městskou část v rámci celé Prahy ve sběru papíru.
Pozoruhodnou je též místní galérie.
−dadar−
Správné odpovědi na otázky z července:
1) kung−fu
2) Hamburg
3) Arcibiskupství pražské
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři vý−
herci. Fišerová Hana, Kašpar N., Švestková
Emilie 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) V jakÈ soutÏûi uspÏla Mä ⁄stavnÌ?
2) BlÌzko kterÈho kulturnÌho
objektu leûÌ Mä PoznaÚsk·?
3) Kdo jeötÏ sÌdlÌ v are·lu Zä ⁄stavnÌ?
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Doprava vÏc ve¯ejn·
V červencovém čísle Osmičky se radnice obráti−
la na občany s žádostí o podporu petice stavby
severního silničního okruhu kolem Prahy přes
Suchdol, kterou spolu se starostou naší Městské
části Josefem Noskem podepsali starostové
Městských částí Prahy 6, 7, a 13.

Silniční okruh je v územním plánu Prahy navržen
ve variantě „J“, tzv. suchdolské, která navazuje na již
dokončovanou „ruzyňskou“ část okruhu a vede od
letiště přes obce Horoměřice, Lysolaje, Suchdol
a přes velké přemostění Vltavy na Prahu 8, kde se
napojuje u obce Březiněves na silniční radiálu /D8/.

Z hlediska dopravního i ekologického byla tato trasa
vyhodnocena jako nejoptimálnější. Přesto nyní
dochází k jejímu zpochybňování, a to jak ze strany
Suchdola, tak i z nejvyšších vládních míst −
Ministerstva průmyslu a obchodu i Ministerstva
životního prostředí. Prosazována je varianta vedoucí
velkým obloukem ve zhruba dvojnásobné
vzdálenosti od Prahy směrem na sever, přes obce
Statenice, Únětice, Řež, případně ještě výše až ke
Kralupům nad Vltavou. Katastrofální dopravní

situaci hlavního města by nijak neulehčila a byla by
pouze vyhozením peněz z kapsy daňových poplat−
níků. „Už nyní máme obrovské problémy s dopravou
a naši občané nemají šanci se dostat do města. Jiná
varianta než suchdolská je zcela nesmyslná,“
prohlásil starosta Josef Nosek.
Pro lepší informovanost občanů Prahy 8
přinášíme v tomto čísle mapu, v níž jsou vyznačeny
všechny navrhované trasy.
Petra Klugová

K ve¯ejnÈ petici ÑDoprava vÏc ve¯ejn·ì p¯iölo mnoho pÌsemn˝ch, telefonick˝ch i osobnÌch ohlas˘,
z nichû jsme pro v·s vybrali:
JIŘÍ ŠLAUF
− DŮCHODCE
„Z hlediska dopravního
odlehčení se řešení přes
Suchdol s přemostěním
Vltavy zdá jako nejlepší
varianta, protože nová
propojka s dálnicí D5 na
Barrandov a Ruzyň pří−
mo tuto variantu nabízí.
Čím déle bude realizace
tohoto optimálního řešení
oddalována, tím hůře pro hlavní město Prahu.
Jako ekologický aktivista se plně hlásím pro uve−
denou alternativu a jsem zásadně proti dalším speku−
lacím“.
VÝTAH Z DOPISU:
Jsme proti tak jednostrannému využívání lidí, proč
aspoň neuvedete obě varianty, ať lidé vyjádří svůj
názor objektivněji. Jako řadoví občané myslíme, že je

již dávno stejně rozhodnuto a že proti rozhodnutí mi−
nisterstev je to marný boj ekologů, obyvatel a obcí,
kteří jsou proti variantě J. Působilo by jistě demo−
kratičtěji mít možnost volby výběru a ne podsouvat
lidem jen názor zastupitelstva Prahy 8. Určitě
s ním jednoznačně všichni nesouhlasí.
Horákovi, Praha 8 − Čimice
ING. KAREL FIALA
− PROJEKTANT
„Z pohledu motoristy
musím říci, že okruh
kolem Prahy musí být
bezpodmínečně dokon−
čen, protože komunikace
typu severojižní ma−
gistrály byl nesmysl od
samého začátku. Jako
fanda do cykloturistiky
jezdím směrem na sever
od Drahaňské rokle poměrně často a myslím, že je

absolutně antiekologické budovat obchvat tam, kde je
taková panenská příroda, když už v Suchdole je kraji−
na nějakým způsobem dotčena a podle mě jsou tam
pro stavbu ideální podmínky“.
TOMÁŠ POLÍVKA
− STUDENT
„Myslím si, že neustálé
zpochybňování jižní va−
rianty vede ke zhoršování
situace v Praze 6, 7 i 8
a ohrožuje tak zdraví lidí.
Za katastrofu považuji
především zdržení výs−
tavby okruhu, které by
v případě severní trasy
bylo nejméně šest let. Já
sám čekám na přemostění přes Vltavu jako na
smilování, protože každý den projíždět ucpanými
Holešovicemi je něco úděsného“.
−red−

UZAVÍRKY A DOPRAVNÍ
OMEZENÍ NA PRAZE

8

Z důvodu výstavby metra v Ko−
bylisích je uzavřena čtvrtina
křižovatky na Kobyliském náměstí.
Omezení se týká ulice Pod Sídlištěm,
která je uzavřena ve směru z centra od
ulice Vršní ke Kobyliskému náměstí.
Směrem z centra je také uzavřena
Horňátecká ulice. V obou případech
je provoz převeden do protisměru.
V ulici Nad Šutkou, u křižovatky na
Kobyliském náměstí, je uzavřen pravý
jízdní pruh ve směru z centra a v Či−
mické ulici je uzavřen levý jízdní pruh
před křižovatkou ve směru do centra.
Tato dopravní omezení platí do
30. září.

SRPEN 2001
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Austr·lie - dole a vespod?
V červenci proběhla
v libeňské Synagoze na
Palmovce výstava tex−
tilní instalace a objektů
s názvem „Austrálie −
dole a vespod?“ mladé
výtvarnice Lenky Maš−
kové. Absolventka praž−
ské UMPRUM zde pre−
zentovala svou diplo−
movou práci ovlivněnou
a inspirovanou studi−
jním pobytem v Austrá−
lii.
Tato zkušenost, dopl−
něná rozšířenými zna−
lostmi o australské kul−
tuře a historii, ovlivnila
samotnou diplomovou
práci. Již před odjezdem
Nejv˝raznÏjöÌm prvkem v˝stavy byla měla Mašková zkušenost
ruËnÏ zhotoven· textilie v barv·ch duhy, s vystavováním v libeň−
kter· p¯edstavovala DuhovÈho hada. P¯i ské Synagoze, která je již
jejÌ tvorbÏ Ëerpala Lenka Maökov·
inspiraci z prastar˝ch povÏstÌ p˘vodnÌch několik let využívána
výhradně k uměleckým
obyvatel Austr·lie.
činnostem, jako jsou výt−
varné akce, koncerty, performance, happeningy či divadelní před−
stavení. Protože se aktivně zúčastnila Mezinárodního sympozia papír
'97, zvolila tento netypický prostor pro prezentaci své netradiční práce.
Výstava automaticky vybízí k zamyšlení o toleranci. Je setkáváním
odlišných kultur, národů a náboženství a skvěle zapadá do spontánně
duchovního a meditativního prostředí synagogy, které dodala nový
rozměr vizuálním kontrastem mezi šedí interiéru a barevností vys−
tavených textilních objektů.
Bronislava Krchňáková
redakčně kráceno

Vyhl·öenÌ soutÏûnÌ hry ÑMÌt kam jÌtì!!!
Během září proběhne na všech střediscích DDM hlavního
města Prahy zábavná „cestovní“ hra o ceny. Jejím cílem je
nejen pobavit, ale i informovat o všech plánovaných aktivitách
na nový školní rok.
Vyhlášení výsledků proběhne 6. 10. 2001 během jízdy his−
torickým parním vlakem. Podrobné informace získáte na jed−
notlivých střediscích DDM hl. města Prahy (Karlínské Spektrum,
Klamovka, Stanice přírodovědců, Stanice techniků, Stadion
mládeže, Zmrzlík). Kontakty na www.ddmpraha.cz.
Mgr. Petra Martinovská

OhlÈdnutÌ do minulosti
Ve chvíli, kdy čtete tento příspěvek jistě venku září slunce, nebo třeba i prší, to je jedno.
Zkrátka my čtenáři (i autoři) žijeme a vnímáme léto. Je však mnoho těch, kteří už tuto
možnost nemají a dokonce pokud ji měli, tak jim ji někdo násilně vzal. Proč teď v létě
takováto vzpomínka?
V Osmičce jsme si společně připomněli květnové události a já jsem pro Vás pořídil řadu
snímků, z nichž jeden byl otištěn. Desítky dalších však zůstávají v archivu mém či radničním.
Považuji si za čest jako zastupitel radnici takovéto reportáže obrazem věnovat. Ale vraťme se
k tématu. Když pominuly dny pietních aktů, napadlo mne podívat se, jak si vážíme památky
padlých, a proto jsem osobně s fotoaparátem objel všechna pietní místa a pamětní desky
vedené v seznamu Svazu bojovníků a obrázky jejich stavu jsem pořídil. Zejména bych teď
chtěl popsat ta místa,
která nejsou předmě−
tem formálních aktů,
tj. pamětní desky.
Většina pamětních de−
sek byla ozdobena
novým věnečkem. Na
bývalé budově ČKD
v Karlíně je na nové
fasádě vzorná nová
úprava. Někde je po−
třeba obnovit písmo,
jinde upravit zeleň.
Některé desky byly
účelně a důstojně
přemístěny, jako ta
v Rustonce, či pylony
v Kobylisích a Ďá−
blicích. Nemohu se
však ubránit zklamání
a pocitu křivdy k „za− PamÏtnÌ deska v ulici U ökolskÈ zahrady.
pomenutým“ padlým, když vidím dům s novou fasádou a deska nikde. Několik desek bylo
dokonce ukradeno či jinak znehodnoceno. Např. pomník polským vojákům
v Žernosecké byl péčí odboru pro styk s veřejností a kultury vybaven novou deskou, takže
při pietním aktu již polští hosté desku viděli. Tam, kde vlastník nemá na obnovu drahé desky
je nutné zvážit, jak prostředky opatřit. Když jsem navštívil poštu na Sokolovské 143, vstoupil
jsem do čilého stavebního ruchu, protože pošta je v rekonstrukci. Samozřejmě deska
v 1. patře není k nalezení a stavbyvedoucí ji nikdy neviděl. O to krásnější je zjištění, že sami
pracovníci pošty ještě před rekonstrukcí desku sejmuli, uložili a po opravě ji opět v domě
umístí a pochopil jsem, že šlo o samozřejmou aktivitu bez příkazu zodpovědných. Děkuji.
Závěrem mne napadá otázka: kdo vlastně má za povinnost desky udržovat a při opravách
jak s nimi nakládat, kdo je může a proč bez náhrady odstranit? Odpověď samozřejmě budu
hledat. Pro Vás je evidence a současný stav tabulkou a obrazem na Internetu, kde je též
poznámka o tom co chybí. Evidence byla doplněna i o další nově vzniklá místa. Podívejte se
a pokud něco chybí a ve Vašem okolí naleznete, rád Vaši připomínku zadokumentuji
a doplním a to i o pietní místa válek předchozích. Adresa je www.ladvi.cz.
Jeden památný sloup v té evidenci chybí. Který to je? Najdete ho?
Ing. Petr Pokorný, zastupitel za ČSSD

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili:
»ERVENEC
JelÌnkov· Ludmila
äimkov· Boûena
V·clavov· Zdenka
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
SRPEN
B¯ezina VladimÌr
Budinkov· Helena
Bydûovsk· Anna
Duduö ätefan
Haklov· JaromÌra
Hoflerov· ZdeÚka
Jaroöov· R˘ûena
Je¯·bkov· Marie
Pflegerov· Ludmila
Rubeöov· Anna
Rydrychov· R˘ûena
Sabo Pavel
Seidlov· Marie
StudniËkov· LibÏna
äim˘nek Jaroslav
ämardov· ZdeÚka
Vancov· Vlastimila
Veleba Bohuslav
Vodh·nÏlov· R˘ûena
ManûelÈ Ji¯Ì a Marie
Kreibichovi oslavÌ
11. srpna 2001 50 let
spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ ZdenÏk a Helena
Budinkovi oslavÌ
23. srpna 2001 60 let
spoleËnÈho ûivota.

POZV¡NKA
LetnÌ shakespearovskÈ
slavnosti 2001
NejvyööÌ purkrabstvÌ
PraûskÈho hradu
(do 15. z·¯Ì 2001)
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(Placená inzerce)

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
hledá ubytování
pro studentky(ty) pro akademický rok 2001/2002
asi od 10. září v rodinách.
S ubytovanými posluchači VŠ lze sjednat výpomoc v rodině.
NABÍDKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÝCH STUDIÍ, S.R.O.
LINDNEROVA 1, PRAHA 8 - LIBEŇ
K RUKÁM KVESTORA.
TELEFONICKÉ SPOJENÍ 84 84 10 27

Společnost REVITA G, a.s. realizuje stavební práce týkající se zejména rekonstrukcí
panelových domů s možností profinancování všech prací. 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.
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)

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

150 00 Praha 5, Štefánikova 59
tel: 02/57319382, tel/fax:02/57311438
PRODEJ ŘADOVÝCH RODINNÝCH
DOMŮ S POZEMKY,
Praha 8 − Střížkov/Prosek

CENA DOMU:
1,850.000,− Kč /typ II/ + 5% DPH
2,590.000,− Kč /typ I/ + 5% DPH
CENA POZEMKU:
1390,− Kč/m2/vlastní cena/
+ 500,− Kč/m2/příspěvek na IS/

(Placená inzerce)

Rodinné domy v řadové zástavbě a parcely
na Praze 8 − Střížkov v blízkosti polikliniky
Prosek, dobrá dostupnost do centra, domy
jsou 3−podlažní prostorné, parcely mají
výměru 260 m2 a 320 m2, z toho cca polov−
ina je zahrada:

VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ
KUSOVÝCH KOBERCŮ
ZA VELMI NÍZKÉ CENY
+ PRO DŮCHODCE SLEVY
např.:
0,6 x 1,1…..250,0,8 x 1,5…..440,1,2 x 1,7…..990,2 x 3..…....1990,2,5 x 3,5…2690,3 x 4…......3190,5 x 3…..….3990,a jiné
„JANNY“ • P8 - PALMOVKA
Na hrázi 5 - proti Delvitě
Otevřeno: 10 - 18:00 hod.
Tel.: 0606/323 647
6837223 - do 10:00, po 18:00

(Placená inzerce)

Prague Trading − PT s.r.o.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Placená řádková inzerce
BYTOVÉ DRUŽSTVO HLAVÁČOVA VY−
HLAŠUJE veřejné výběrové řízení na prodej
družstevního bytu 3+1, I. kat., 77,2 m2, 5. patro,
Hlaváčova 1164/2, Praha 8. Informace o pod−
mínkách účasti ve výběrovém řízení a o pod−
mínkách prodeje budou poskytnuty v písemné
formě při prohlídce bytu. Termín prohlídky bytu
lze domluvit na telefonu 0723/564021 a večer
na 8588541 nebo na telefonu 0606/237391 a
večer na 8580146.
NĚMČINA KURZY V KD KRAKOV : 1. inten−
ziv. 8 denní=3.−12.9. po 4 hod. dop. či odp. cena
2500,− vč. stud. mater. 2. běžné kurzy od pol. září.
3. individ. Výuka. Přihl. a info. jen u lektorky
pí.Škorpilové (nechte prosím vzkaz), kdykoliv na
tel.:83 85 14 00, intenz. nejpozději do 30.8.
OBČANSKÁ KOMISE ZA LIDSKÁ PRÁVA
hledá ženy zneužité sexuologem případně jedince
proti nimž byla zneužita psychiatrie. Volejte
02/24009156.

PORADNA PRO ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH
životních situací. Osobností růst. Telefon: 86 88
55 76, mobil: 0602 255 326.
HLEDÁTE ATRAKTIVNÍ ODPOLEDNÍ PRO−
GRAM PRO SVÉ DÍTĚ? Základní umělecká
škola, Praha 8, Klapkova 25 nabízí dětem od pěti
let výuku v hudebním a tanečním oboru a od šesti
let výuku ve výtvarném oboru. Dodatečné přijí−
mací zkoušky se uskuteční ve středu 5. září v době
od 15 do 18 hodin v budově školy. Bližší infor−
mace můžete získat od 29.8.2001 na tel.:02−688
11 43. Přijďte, těšíme se na Vás.
OBEC 1+1 ve Vosmíkových 54 m2, nízký nájem
bez výtahu, za obec 3+1 v cihl. domě, ne přízemí
0603/ 422962, več. 83843095.

Přijte ochutnat pivečko, za které jsme získali ocenění

ZL ATÁ PEČEŤ KVALITY VÝČEPU
dále si můžete vybrat z naší bohaté
nabídky jídelního a nápojového lístku.
Každé sudé pondělí country večer našich štamgastů.
ZAHRADA-HERNA-ŠŤASTNÁ HODINKA
OTEVŘENO DENNĚ

Ž E R N O S E C K Á R E S TA U R A C E
Šimůnkova 1625, PRAHA 8
Tel.: 86 888 460
(konečná autobusu MHD č. 175)
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OÁZA

kosmetický salon

(Placená inzerce)

Lodžská 401, Praha 8 - Bohnice,
Tel.: 855 30 89
(stanice bus č. 200 a 177 - 1. patro)

ZÁMKY • KOVÁNÍ • KLÍČE

Jsme tady stále a čekáme na Vás !

velkoobchod • maloobchod

Kadeřnictví
(dámské, pánské i dětské).
kosmetika, manikůra,
relaxační a léčebné masáže

STK Antonín INDRA s.r.o.

Turbo solárium Passion

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

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

Po - pá od 10,00 - 21,00 hod.
So
od 9,00 - 16,00 hod.
Všem přejeme příjemnou dovolenou
a šastný návrat domů !!!

Osobní linka do 3,5t

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

specializovaný prodej
výroba klíčů − autoklíčů
servis • klíčové systémy • zabezpečování objektů •
opravy zámků, autozámků • mříže

A - Z

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

(Placená inzerce)

Nezamyslova 10
Praha 2
tel.: 691 65 55

Slevový kupón
platí ve všech
našich
restaurantech.

Zenklova 13
tel.: 683 05 23
METRO

Palmovka

www.pravek.cz
pravek@pravek.cz

(Placená inzerce)

Přístup i z ulice ZENKLOVA
od SM DELVITA.

Budečská 6
Praha 2
tel.: 24 25 22 87

DĚTSKÉ MENU

(Placená inzerce)

Příjezd na vlastní parkoviště
z ulice VOCTÁŘOVA.

Praha 8 − Libeň
VOCTÁŘOVA 18
Tel.: 66 00 72 12
Tel.: 66 00 72 13

SPECIALITY PODLE
PRAVĚKÝCH RECEPTŮ

KUCHYNĚ

MYNOS STK S.R.O.

dodání do týdne

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

Omnia Praha, spol. s r.o.

PRO OSOBNÍ AUTA
A NÁKLADNÍ DO

3,5

T

(Placená inzerce)

• 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
Prodejny:
Blahníkova 8, Praha 3,
tel: 22 78 25 12, fax: 22 78 10 27
Valentova 1726 − pavilon, Praha 4 − Chodov,
tel./fax: 67 91 23 33

(Placená inzerce)

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ
V CENĚ KUCHYNĚ

(Placená inzerce)

Prodej i na splátky bez ručitele

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
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