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televize, kde se promítají dokumentární
filmy.
Větší prostor než hudební produkce
mají v areálu divadelní spolky. Ty
účinkují přímo v Divadle za plotem, nebo
na volné louce a na schodech jednoho
z pavilónů. Ve stánku, kde je možno za−
koupit za jednu korunu místenku na pro−
gram Ljuby Skořepové a Miroslava
Moravce je u jednotlivých jmen připsáno:
vyprodáno. Zájem byl obrovský a lidé si
museli vystát dlouhou frontu. Se známý−
mi divadelními ,,esy" svádí boj o diváky
i menší divadelní scény a amatérské, nebo
poloprofesionální soubory, které svými
značně nonkonformními představeními
dovedou diváky nejen rozesmát, ale také
přivést k zamyšlení.
Po cestě směrem k hlavní bráně si
po pravé straně všímám stánku Společnosti
preventivní stomatologie, která láká
návštěvníky na preventivní zubařskou
prohlídku a její pracovníci názorně před−
vádějí jak o ně správně pečovat. Na první
pohled se stánek veškeré okolní kulturní
produkci poněkud vymyká. „To je nějaká
recese, ne?“, ušklíbne se jakýsi mladík
vedle mě. Neodolá však a přistupuje blíž.
O recesi nejde a každý, kdo svolí
s prohlídkou svého chrupu rychle pochopí,
že se ocitl v rukou skutečných odborníků,
kteří touto netradiční formou dělají mezi
návštěvníky festivalu prevenci.
Na pomyslném druhém konci areálu
na scéně Dunajská delta si návštěvník
může přijít poslechnout hudebníky, jako
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Vážení čtenáři,

je Pavel Fajt či skupina Dunaj. Mezi
posedávajícími diváky stojí asi čtrnác−
tiletý chlapec, který se již hodnou chvíli
pokouší svým kamarádům do druhého
patra v přilehlém pavilónu přes mříž
hodit krabičku cigaret. U hlavního pódia
před kostelem je mezi diváky více místa
a lze tak bez problémů procházet. Své
umění zde předvádí skupina Krausbery.
U informačního stánku se marně
domáhám nedělního programu, nemají.
Prostě proto, že je sobota a neděle je až
zítra. U stanu se zubaři se mezitím
rozproudila živá debata mezi lékaři
a několika návštěvníky, zatímco o kousek
níž již stánek hnutí Haré Kršna vyprodal
téměř všechno jídlo a nabízí jen zeleni−
nový guláš. Svou pozornost, zejména
těch nejmladších návštěvníků po celý den
přitahuje nedaleko pasoucí se koza.

Letošní festival byl jubilejní, desátý.
Sdružení NedomYsleno, které tento
divadelní a hudební happening pořádá, se
snaží odstranit bariéry mezi zdravými
a nemocnými a tak setřít zkreslené před−
stavy o životě v podobných zařízeních.
Myšlenka uspořádat festival v areálu psy−
chiatrické léčebny je ve světě natolik
unikátní, že se festival koná pod záštitou
UNESCO. Všichni účinkující se vzdali
honoráře a výtěžek ze vstupného věnova−
lo Sdružení pro bezbariérovou kulturu
NedomYsleno na rozvoj kultury v těchto
léčebnách.
Není se čemu divit. Dobrá myšlenka,
profesionální realizace v podobě kvalit−
ních hudebních, divadelních a dalších
doprovodných atrakcí dovede diváka
přitáhnout.
Text: Jiří Koubek , Foto: Petr Strnad

Rozhovor s Petrem Stieglerem
tajemnÌkem ⁄¯adu MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Pane tajemníku,
od 1. 7. nabývá
účinnosti nový
Statut hl. města
Prahy, v jehož
důsledku se mě−
ní obvod státní
správy Prahy 8.
Ke stávajícímu
osmému obvodu
státní správy
přibývají místní
části Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves. Jaký bude
mít tato změna konkrétně dopad na obyvatele těchto
místních částí našeho hlavního města?
Nejpodstatnější změnou, kterou nový Statut hl. m.
Prahy přináší, je skutečně rozdělení Prahy na 22
správních obvodů. Na Praze 8 se tato změna projeví
tím, že pro příště bude státní správu pro občany
Ďáblic, Dolních Chaber a Březiněvse vykonávat Úřad
Městské části Praha 8 namísto Úřadu MČ Ďáblice. Na
tuto změnu se připravujeme již mnoho měsíců a od
začátku jsme si vytkli za cíl zorganizovat vše tak, aby

PRAVDA O SILNIČNÍM
OKRUHU
DEN DĚTÍ
KARLÍNSKÉ DIVADLO STR. 5
JUBILEA

Na skok ÑMezi plotyì
Jak se již stalo tradicí, divadelní festi−
val Mezi ploty i letos přivítal tisíce lidí,
kteří si do areálu psychiatrické léčebny
v Bohnicích odskočili do tak trochu
,,jiného světa". Na pódiích a trav−
natých prostorách mezi jednotlivými
budovami celého areálu se během
posledního květnového víkendu stří−
daly desítky hudebních skupin,
divadelních společností a uměleckých
dílen. Přirozeně největší pozornost na
sebe upoutala taková hudební jména
jako Dan Bárta, Lenka Dusilová, nebo
skupina Vltava. Z hudebního progra−
mu si mohl vybrat i ten, kdo je
příznivcem ostřejší hudby, nebo je
naopak vyznavačem latinskoameric−
kých rytmů.
Procházím od hlavní brány, kde zrovna
končí svou produkci Dan Gladiš and
Bandgladesh. S obrovským davem
směruji k pódiu Oáza. Technici rychle
mění aparaturu po předchozím vys−
toupení písničkářů Jaroslava Hutky
a Radima Hladíka. Všechna místa před
krytým pódiem jsou beznadějně zaplněna
a všechno je přichystáno k vystoupení
Dana Bárty & Illustratosphere. Desítky
mladých lidí posedávají a polehávají
na trávníku a vyhřívají se na pozdním
odpoledním slunci. Od nabitého hlediště
se pomalu vracím zpátky k hlavnímu
pódiu a teprve nyní, když opadl proud
příznivců Dana Bárty, si všímám spousty
stánků s občerstvením, nebo keramické
dílny s africkými bubny a stanu České

BĚH TERRYHO FOXE
AREION − PROJEKT
PRO SENIORY
OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
ENCYKLOPEDIE ŠKOL STR. 4

se tato změna dotkla občanů co nejméně, a když už,
tak v pozitivním slova smyslu. Proto jsme se rozhodli
zřídit detašovaná pracoviště našeho úřadu v Ďáblicích
a v Dolních Chabrech. V praxi to v zásadě znamená, že
obyvatelé uvedených městských částí si budou své
záležitosti vyřizovat nadále tam, co byli zvyklí, pouze
dostanou jiné razítko.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat před−
stavitelům uvedených městských částí, kteří dali bez−
platně k dispozici prostory, v nichž budou detašovaná
pracoviště sídlit. Bez tohoto vstřícného kroku by se
celý záměr jen těžko realizoval.
V této souvislosti by bylo vhodné upozornit na to, že
uvedené rozdělení se týká jen výkonu státní správy
(např. agenda živnostenská, stavební, sociální, apod.)
Ve věcech týkající se samosprávy se budou občané
nadále obracet na „svou“ městskou část, na „svého“
starostu či starostku a na „svůj“ úřad.
Budou moci občané například Dolních Chaber
řešit své záležitosti a podání v Dolních Chabrech,
ale také na Úřadě v Libni, nebo v Ďáblicích?
Samozřejmě. Respektujeme, že pro mnoho lidí ze

zmíněných Chaber, ale i Březiněvsi může být výrazně
jednodušší dojet na Palmovku než do Ďáblic, a proto
bychom jim rádi ponechali možnost volby, na kterém
pracovišti úřadu své záležitosti vyřídí. A v případě, že
si někdo nebude zcela jist, doporučuji mu zavolat si na
příslušný odbor úřadu a předem se domluvit.

skončil školní rok, naplno začíná
léto. Dětem, jejichž den jsme
nedávno i na Libeňském zámku
oslavili, začínají prázdniny. Bohužel
nezačínají nám dospělým. Velký
nápor pocítí zejména úředníci státní
správy, pro které se mění správní
okruhy v hlavním městě Praze. To
s sebou přináší mnoho problémů
a nových úkolů, jak o tom přinášíme
informace jednak v rozhovoru
s tajemníkem Úřadu Městské části
Praha 8 panem Stieglerem, ale i ve
stručné, nicméně přehledné formě
uvnitř našich novin.
Nemohli jsme si odepřít tentokrát
„otevřít“ noviny velkou kulturně−
humanitní akcí, jakou se stal již
desátý ročník festivalu Mezi ploty,
z něhož se postupem let vyvinula
proslulá a snad světově jedinečná
akce.
Byli jsme s redakčním fotoa−
parátem přítomni také při zahájení
hloubení tunelu pro příští trasu
metra směrem od Vltavy ke
Kobylisům, odkud Vám přinášíme
fotografie.
Dotýkáme se i sportu, přinášíme
informace z již II. ročníku volej−
balového turnaje o Pohár starosty
MČ Praha 8, a zejména také krátkou
reportáž z běhu Terryho Foxe.
Při Dni otevřených dveří na
Libeňském zámku a v Löwitově
mlýně jsme přivítali více jak tisíc
návštěvníků.
V posledních uzávěrkových dnech
se událo mnoho jednání kolem trasy
severního okruhu, který má napomoci
dopravě i v Praze 8. Protože je nej−
rozumnější verze plánované trasy
ohrožena, přinášíme text petice a zve−
řejňujeme stanovisko starosty Prahy 8.
Přeji všem hezké, slunné letní dny

Tomáš Květák, šéfredaktor

Pane tajemníku, budou k dispozici na nových
pracovištích vyškolení pracovníci, kteří budou
schopni poradit občanům někdy i v nové situaci?
Bezpochyby ano. Především je nutno zdůraznit, že
občané se budou na detašovaných pracovištích setká−
vat převážně se stejnými úředníky jako doposud.
Kromě toho budou součástí obou pracovišť,
v Ďáblicích i v Chabrech, nově zřízená Informační
střediska a podatelny, které kromě příjmu veškeré
pošty pro Úřad Městské části Praha 8 budou schopna
poradit občanům s tím, kam se se svou záležitostí
mohou obrátit.
Děkuji za rozhovor

STÉBÉLKO ŠTĚSTÍ
(Anna Suchánková, 14 let)

Stébélko trávy chvělo se ve stráni,
sem a tam, jak vítr mu hrál.
přišel tam muž nesl si v herbáři
stébélka trávy, co ze stráně rval.
Ubohá rostlinka chvěla se strachem
i vítr utichl a odletěl v dál,
chlapec k ní přistoupil
a jedním chvatem
ji vytrhl z lůžka.
Zabil ji − a rád!!!

Tomáš Květák
LÉTO
(Sandra Verbová, 13 let)

V¡ûENÕ SPOLUOB»AN…,

û¡D¡ME V¡S, ABYSTE NEPÿEHL…DLI
ÑDOPRAVA VÃC VEÿEJN¡ì, KTER› JE I S KOMENT¡ÿEM
OTIäTÃN NA 3. STRANÃ NOVIN. BUDEME R¡DI, KDYû N¡M
JI PODEPSANOU ZAäLETE NA RADNICI.

TEXT PETICE

PETICI JE MOûNO PODEPSAT, PÿÕPADNÃ SI JI VYZVEDNOUT PRO PODPISY
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⁄ÿADU MÃSTSK… »¡STI PRAHA

8,

TZV. BÕL…M DOMÃ, U METEORU

ZA SPOLUPR¡CI I VAäI POMOC DÃKUJEME.
REDAKCE

6,

V LIBNI.

Severní silniční okruh
u Prahy nebo za Prahou?
V poslední době jsme byli svědky několika ten−
denčních vystoupení účelových a nezodpověd−
ných uskupení v médiích, které napadají
nejvýhodnější variantu okruhu, tzv. "variantu
J". V článku na straně 5 nastiňuji holá fakta,
která se k tomuto projektu vztahují, bez emocí
a se všemi dokumenty, které k tomuto problé−
mu máme.
Josef Nosek
starosta

Rtuť teploměru je znavená
jak škrábe se stále vzhůru.
Za nočním oknem
je možné zahlédnout můru.
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Z JEDN¡NÕ

Raûba tunelu do Kobylis zah·jena

RADY M» PRAHA 8
Rada Městské části Praha 8 na své
58. schůzi, konané dne 20. 6. 2001
zřídila odbor dopravní. Zároveň
pověřila vedením tohoto odboru pana
Vladimíra Bezděkovského, který
základ agendy, která je svěřena tomu−
to odboru vykovával již dříve jako
vedoucí
oddělení
dopravně−
inženýrského. Vedoucího odboru
pana Bezděkovského můžete kontak−
tovat na telefonu 22 805 716. Odbor
sídlí na adrese U Meteoru 8, 180 48
Praha 8 − Libeň. Zřízení samostat−
ného odboru je odrazem intenzity,
s níž radnice Prahy 8 sleduje a snaží
se co nejefektivněji napomáhat řešení
téměř katastrofální dopravní situace
na hlavních komunikacích Prahy 8.
Rada Městské části Praha 8 se dne
20. 6. 2001 vyjádřila kladně
k rozhodnutí Rady Hlavního města
Prahy, o záměru vybudovat sportovní
halu na Praze 8, namísto problemat−
ického místa na Hagiboru. Vyzvala
Zastupitelstvo Hlavního města Prahy,
aby v tomto směru vydalo příslušné
rozhodnutí. Samotné místo pro výs−
tavbu sportovní haly pro mistrovství
světa v hokeji v roce 2004 nese pra−
covní název "Maniny", i když je to
označení místně nepřesné. Jedná se
o lokalitu na Rohanském ostrově
v katastrálním území Karlín.
Rada Městské části Praha 8
vyslovila souhlas se stavebním
záměrem výstavby silničního okruhu
ve variantě J, která byla zachycena
v dokumentu Ústavu dopravního
inženýrství Hl. města Prahy v roce
1999. Varianta J znamená vést silnici
z Ruzyně po silnici I/7 kolem lokality
Na Padesátníku − jihovýchodně
kolem Přední kopaniny − jihovýchod−
ně od Horoměřic − přes Suchdol −
přes údolí Vltavy − severně od Čimic
− severně kolem Dolních Chaber −
Březiněves. Tato varianta jednak
přivádí obslužnou dopravu blíže cen−
tru hlavního města a znamená
nejkratší budovanou trasu, čímž
dojde v následujících mnoha letech
k ekologickým úsporám při exhalátech
z projíždějících vozidel. Hlavním
zřetelem, který Rada Městské části
Praha 8 brala do úvahy, se stala
rychlost výstavby a také hledisko
ekologické.
Rada Městské části Praha 8 pro−
jednala na své schůzi návrh rozpoč−
tových opatření, a zejména uvolnění
dodatečných prostředků pro granty na
rok 2001. Po minulých letech, kdy
bylo na granty určeno zpravidla
3 mil. korun, rozpočet na rok 2001 určil
částku 2 miliony korun. Odborné
výbory Zastupitelstva Městské části
Praha 8 a komise Rady Městské části
Praha 8 však vyhodnotily podané
granty zejména v oblasti zdravotní
a sociální (mezi nimi i pomoc FN
Bulovka a PL Bohnice na nákup
speciálních přístrojů) a navrhly
Zastupitelstvu povýšení objemu
grantů o 491.000,− Kč. Rada zároveň
vyslovila souhlas s přijetím investič−
ního úvěru od České spořitelny a.s.
pro Prahu 8 ve výši 26.500.000,− Kč
s dobou splatnosti 6 let.
Úřad Městské části Praha 8
odbor pro styk s veřejností a kultury
pořádá

V Trojské ulici byla 30. května za přítom−
nosti starosty Městské části Praha 8 Josefa
Noska, místostarosty Jana Lukavského,
radního Radovana Steinera, šéfa dopravní
komise Luďka Hoznauera a dalších za−
stupitelů slavnostně zahájena ražba 1040
metrů dlouhého tunelu, který se stane
součástí nového úseku metra trasy C. Jeho
hrubá stavba bude dokončena v roce 2003.
Po dokončení se budou montovat všechna
potřebná technologická zařízení a začne
zkušební provoz. Jak nám řekl při zahájení
ražby tunelu z Tróje do Kobylis tiskový
mluvčí Metrostavu František Polák, stavba
celé prodloužené trasy by měla stát přibližně
sedm a půl miliardy korun.
V současné době probíhají v ulici
Povltavská také přípravné práce na portálu
pro ražbu 302,5 metrů dlouhého dvoukolejného tunelu ražené
části ke stanici Kobylisy.
Na Kobyliském ná−
městí byly zahájeny
práce na severní části
vstupního vestibulu. Stav−
ba pokračuje i na Ko−
byliském koupališti, kde
výstup z raženého tunelu
bude sloužit k vyvážení
vytěženého materiálu.

Sv. Barbora, patronka horníků, nemůže chybět ani na
této důlní stavbě.

3. 7.
ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky • Petra
Slezáka − Urxova • Na Vartě • Nad
Rokoskou
4. 7.
STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněvská • Uzavřená • U pekařky
(sloup VO č. 8) • Frýdlantská (par−
koviště u křižovatky ul. Žernosecké −
Ďáblické) • Nad Rokoskou (u školy)

V Trojské ulici byla zahájena ražba tunelu prodloužené trasy
metra C.

V povrchově hloubené části stanice Ládví se rozšiřují staveb−
ní jámy a pokračují práce na jejich zpevňování železobetono−
vými konstrukcemi. Součástí prodloužené trasy metra C
z Holešovic do Ládví je 170 metrů dlouhý tunel pod Vltavou.
Místo původně projektované metody postupného jímkování
stavbaři použijí technologii tzv. vysouvaného tunelu. Princip
spočívá v tom, že se vybetonují železné konstrukce
tunelových trub ve stavební jámě, která je podobná suchému
lodnímu doku. Po ukončení betonáže se dok zaplaví vodou
a konstrukce se vysune do předem zhotovené rýhy na dně
řeky. Tato technologie nebyla dosud v České republice
použita a obdobu nemá ani v zahraničí.
Petra Klugová, Foto: Tomáš Květák

Vltavy, bylo mlýnské rameno vysušeno.
Objekt pak zakoupil pekař Jáchym
Löwit, který tu provozoval svoji živnost.
Ve 20. století se zde dokonce skladovaly
brambory a divadelní rekvizity.
V Löwitově mlýně si mohli účastníci
Dne otevřených dveří prohlédnout výs−
tavu, která podrobně dokumentovala
práce na jeho postupné rekonstrukci. Do
pamětní knihy pak lidé měli možnost
napsat kromě svých pocitů i nápady, jak
tyto nové prostory využít. Všichni
doufáme, že tento jedinečný prostor
bude sloužit pro kulturní účely.
Text a foto: Petra Klugová

Rokokové malby v obřadní síni upoutaly
většinu návštěvníků.

Löwitova mlýna v libeňském
podzámčí. Tento soubor objektů
ze 17. a 18. století byl až dosud
pro veřejnost uzavřen. V loň−
ském roce prošel rozsáhlou
rekonstrukcí, která stála více
než dvacet milionů korun. Mlýn
je poprvé připomínán koncem
16. století a jeho součástí byla
i vodárna a pila. Avšak v roce Vystavené fotografie dokumentovaly náročnost rekon1872 během regulací řečiště strukce Löwitova mlýna.

Nenápadný libeňský můstek, který
spojuje v Praze 8 Elsnicovo náměstí
s náměstím dr. Holého je významnou
technickou památkou. Jako vůbec
první silniční betonový most v Če−
chách byl postaven stavitelem
a geometrem Antonínem Losem. Do
provozu byl předán 28. září roku 1896.
Most překlenující Rokytku má jen
jeden mostní oblouk a jeho stavba trvala
neuvěřitelných pětatřicet dnů. Tato doba
je v celé historii stavitelství mostů
nejkratší. Původně měl i veřejné
osvětlení, ale to bylo postupně rozebráno.
Most je důkazem moderních staveb−
ních postupů. Byl první, který se
vymanil z dosud obecně platného

Libeňský mostek přes Rokytku.

PRVNÍ BETONOVÝ
MOST V ČECHÁCH
šířkového uspořádání 16 metrů a zahájil
sérii novodobých mostů s šíří přes
dvacet metrů. Tato šířka umožnila
rozdělit jeho klenbu na čtyři souběžné
pásy, které se betonovaly postupně při
dokonalém využití nákladné dřevěné
mostní konstrukce. Ta byla postavena
nejprve pro dva vnitřní pásy a po
zatvrdnutí betonu se přesunula do pásů
průčelních. Tento technologický postup
je příkladem autorovy inženýrské
geniality. U dalších mostů už byl
podobný postup použit s na−
prostou samozřejmostí.
Most je zvláštní také tím, že
je označen tabulkou s podrob−
nými informacemi. Většina
našich mostů je totiž bez
označení a velice těžko se dá
zjistit jejich stáří i jméno
stavitele.
Libeňský mostek byl posta−
ven v nepředstavitelně krátké
době bez moderní mechanizace
− zcela ručně, včetně vybeto−

5. 7.
ČTVRTEK
Na přesypu − Pod přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská −
K Ládví
10. 7. ÚTERÝ
Thámova (u tunelu) • Pernerova −
Sovova • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
11. 7. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na pecích − Bořanovická
• Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou
12. 7. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohner−
tova • Řešovská (u Zelenohorské) •
Petra Bezruče − U pískovny • Pod
vodárenskou věží − Společná
17. 7. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • U Sluncové
(parkoviště u voj. správy) • Pod
Labuťkou − Prosecká • Gabčíkova (za
ul. Kubišovou)
18. 7. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Baštská • V Zahradách − Na
Sypkém • Křivenická (u konečné
152, 181)
19. 7. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parko−
viště) • K mlýnu − Drahaňská, event.
Na Zámkách • Pod vodárenskou věží
− Nad Mazankou
24. 7. ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská −
Křižíkova) nebo Jirsíkova − Malého •
Kotlaska (u mateřské školy) •
Kandertova (proti ul. Lindnerově)
25. 7. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
26. 7. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (par−
koviště)
•
Podhajské
pole
(parkoviště) • V Nových Bohnicích •
Mlazická • Drahorádova

Památky Prahy 8

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRAHY 8
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí
narozených od ledna do června 2001 na
slavnostní vítání občánků, které se
uskuteční v týdnu od 1. do 4. října 2001
v obřadní síni Libeňského zámku, 1.patro,
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 − Libeň.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem se zúčast−
nit vítání se svými dětmi, aby se telefo−
nicky přihlásili do 7. září 2001 na odd.
kultury ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně Láznové
na tel. číslo 22 805 162 nebo e−mailem
na adresu: zuzana.laznova@p8.mepnet.cz.

V ČERVENCI 2001

Den otev¯en˝ch dve¯Ì na LibeÚskÈm z·meËku
Úřad Městské části Praha 8 přivítal
5. června v prostorách Libeňského
zámečku asi tisícovku návštěvníků,
kteří tak měli možnost seznámit se
s jeho bohatou historií.
Zámečkem procházeli nejen oby−
vatelé osmé městské části, ale také
náhodní návštěvníci. Podívat se přišli
i studenti a žáci se svými učiteli.
Prohlédli si rokokové malby v koncert−
ním sále a zámecké nádvoří. Navštívili
také kapli Nanebevzetí Panny Marie,
která dnes slouží mimo jiné jako obřadní
síň. Tato kaple z roku 1770 byla vůbec
prvním církevním objektem v Libni.
V budoucnu by snoubenci měli možnost se
rozhodnout, zda chtějí mít svatební obřad
v prostorách kaple, nebo v obřadní síni.
Libeňský zámeček byl postaven na
přelomu 16. a 17. století na místě původ−
ní gotické tvrze, která je poprvé zmiňová−
na už v roce 1363. Na zámku pobývalo
v jeho historii mnoho vzácných osobností,
včetně císařovny Marie Terezie, Josefa II.
a Leopolda II. Při morových epidemiích
pak sloužil i jako špitál.
Při nedávném Dni otevřených dveří
mohli návštěvníci také poprvé zavítat do

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

31. 7. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou
a Pernerovou) • Kubišova − U Vla−
chovky • Nekvasilova (parkoviště za
TJ) • Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)

Význam mostku přes Rokytku je trvale
zachycen pamětní litinovou deskou, která
je usazena v zábradlí.

Stanice metra
Kolbenova zah·jila provoz

nování vlastních nosných zdí i výkopu.
Má jedinečnou betonovou klenbu o síle
jednoho metru. Betonové je i zábradlí
s ozdobnými kuželkami. Při minimální
údržbě čelí tento most dodnes velice
dobře silnému silničnímu provozu
i tramvajové dopravě.
Vedle můstku bylo v roce 1909
postaveno další souvislé přemostění
řeky Rokytky v šíři sto metrů. Jeho
železobetonová konstrukce je dnes
zatížena pouze parkovou úpravou.
Model libeňského silničního mostu,
včetně fungujícího elektrického osvět−
lení, je uložen v muzeu ve Velkém
Meziříčí.

Jindřich Kolben,
vnuk spoluza−
kladatele firmy
ČKD Emila Kol−
bena 8. června
slavnostně otev−
řel novou stanici
trasy metra B.
Uvedení
do
provozu se také
zúčastnila jeho manželka a primátor
hlavního města Prahy Jan Kasl.
Stanice je hluboká 20 metrů a do spod−
ního vestibulu v modrobílých barvách
vedou eskalátory a výtah pro vozíčkáře.
Jindřich Kolben při slavnostním otevření
řekl: ,,Přál bych si, aby touto stanicí prošlo
mnoho šťastných lidí".

Text a foto: Petra Klugová

Text a foto: Petra Klugová
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ZmÏna v˝konu st·tnÌ spr·vy pro œ·blice, DolnÌ Chabry a B¯ezinÏves
V loňském roce Zastupitelstvo hlavního města
Prahy schválilo obecně závaznou vyhlášku
Hlavního města Prahy č. 55. Ta stanoví mj, že
od 1.července 2001 bude Úřad Městské části
Praha 8 vykonávat některé kompetence k vý−
konu činnosti jednotlivých odborů nejen na
svém území, ale i územích Městských částí
Praha Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves.
Odbory, na které se lidé obracejí nejčastěji se
svými žádostmi, budou mít ve stávajících
Úřadech MČ Praha − Ďáblice a Praha − Dolní
Chabry svá detašovaná pracoviště. Zároveň
budou na jednotlivých úřadech zřízeny infor−
mační kanceláře a podatelny. Ty budou podávat
občanům základní informace, lidé si tu budou
moci vyzvednout potřebné formuláře apod.

Starostka Ďáblic Danuše Ševčíková k tomu
říká: ,, Pozitivní změnou je zřízení podatelny, kde
se budou vydávat pasy a občanské průkazy.
Zřízena bude také pokladna, kde budou moci lidé
vybírat i své sociální dávky. Snahou změn je vyjít
občanům maximálně vstříc. Úřad MČ Praha 8 má
však své sídlo v Libni, a v Ďáblicích bydlí většinou
starší lidé. Pro ně by mohlo být to vyřizování
složitějších případů problémem pro obtížné ces−
tování ".
Jak hodnotí situaci
starosta Dolních Chaber
Ing. Miloslav Marek?:
,,Je to pozitivní změna.
Dříve jsme tu měli pouze
stavební úřad a všechny
ostatní věci si lidé museli
vyřizovat jinde. Bude tu
zřízeno detašované pra−
coviště, pro které jsme již
vyčlenili prostory. Tady si
budou lidé podávat své žádosti a vyzvednou si tu
i jednotlivá usnesení a rozhodnutí, ve většině pří−
padů nebude nutno cestovat mimo oblast Chaber“.
Zde jsou stručné informace o pracovištích,
která Úřadu MČ Praha 8, které budou od
1.července 2001 vyřizovat jednotlivé agendy pro
občany Ďáblic, Dolních Chaber a Březiněvsi.
ODBOR OBČANSKO − SPRÁVNÍ
Ve „Informačních kancelářích“ zřízených v Ďá−
blicích a Dolních Chabrech budou rámcové infor−
mace podávat vyškolené pracovnice a k dispozici
budou žádosti o vydání osvědčení o státním
občanství ČR, dotazníky k uzavření manželství
a žádosti o výpis z Rejstříku trestů.
ODBOR EVIDENCE OBYVATEL
A OSOBNÍCH DOKLADŮ
Zaměstnanci tu budou vykonávat úřední úkony
spadající do kompetence odboru evidence obyvatel
a osobních dokladů. K dispozici budou žádosti
o vydání občanského průkazu a cestovního pasu.
Zde budou moci tyto žádosti podávat občané, kteří
mají místo trvalého pobytu na území příslušné

městské části a jsou držiteli příslušného typu
dokladu. Občané splňující uvedené podmínky si
zde bude moci nové doklady převzít.
ODBOR SOCIÁLNÍ
Na detašovaném pracovišti v Praze − Ďáblicích,
Květnová 52, budou zaměstnanci sociálního odboru
/SO/ přijímat žádosti o sociální dávky i ostatní
žádosti. Zde budou také občanům poskytovány
informace tak, jak tomu bylo dosud. Navíc si mohou
občané zvolit, zda chtějí svou žádost o dávku sociál−
ní péče nebo například o umístění v domově důchod−
ců podat na detašovaném pracovišti v Ďáblicích
nebo na ÚMČ Praha 8, Zenklova 22. Na způsobu
výplaty dávek se pracovníci SO dohodnou s občany
individuálně.
Vyřizování agendy sociálních kurátorů pro děti,
mládež, dospělé a pro národnostní menšiny zůstává
beze změny. Záležitosti občanů v této agendě
a rovněž tak v případě sociálně právní ochrany dětí
budou vyřizovány v Zenklově 22 v Libni.
V případě potřeby bude možno se v návštěvních
dnech obrátit i na pracoviště v Ďáblicích. Naléhavé
případy bude možné po telefonické dohodě vyřídit
i mimo návštěvní den v Zenklově 22.
V případě, že se občané ze zdravotních důvodů
nebudou moci dostavit k vyřízení svých záležitostí,
navštíví je sociální pracovník v domácnosti
a pomůže občanům vše potřebné vyřídit.
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
Pro podnikatele a zájemce o živnostenské pod−
nikání s místem trvalého pobytu nebo podnikáním,
resp. sídlem v Městských částech Praha − Dolní
Chabry, Praha − Ďáblice a Praha − Březiněves se nic
nezmění. Živnostenskou agendu v celé šíři výkonu
státní správy v přenesené působnosti bude zajišťovat
detašované pracoviště živnostenského odboru
v Praze − Ďáblicích, Květnová 52.
Nově vybudovaná Informační střediska ÚMČ
Praha 8 v Dolních Chabrech a výhledově i v Bře−
ziněvsi budou zájemcům poskytovat vstupní infor−
mace o způsobech získání živnostenských oprávně−
ní, o aplikaci živnostenského zákona a hlavních
souvisejících zákonných předpisech. Zároveň
v těchto střediscích budou mít zájemci k dispozici
potřebné základní formuláře pro:
• ohlášení živnosti (i pro zahraniční osobu)
• žádost o koncesi (i pro zahraniční osobu)
• oznámení o změně údajů v ohlášení živnosti
nebo v žádosti o koncesi,
• prohlášení odpovědného zástupce,
• žádost o zrušení živnostenského oprávnění,
• oznámení o přerušení provozování živnosti
na dobu určitou,
• oznámení o změně v přerušení
provozování živnosti,
• oznámení o zahájení a ukončení provozování
živnosti v provozovně.
ODBOR VÝSTAVBY
Od 1.7.2001 se bude odbor výstavby Úřadu Měst−
ské části Praha 8 dělit a vyřizovat následující žádosti:
1. Oddělení stavebního řádu 1 (pracoviště Libeň)
2. Oddělení stavebního řádu 2 (pracoviště Dolní
Chabry a Ďáblice).
3. Oddělení vodohospodářské (pracoviště Libeň),
4. Oddělení územního rozhodování
(pracoviště Libeň),
5. Oddělení dopravních staveb (pracoviště Libeň).
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU 1
(pracoviště U Meteoru 8, Libeň)

N·vrhy silniËnÌho okruhu ohroûujÌ Prahu
Radnice žádá občany o podporu
Stavba severního „silničního okruhu
kolem Prahy“, která městu ulehčí v kata−
strofální dopravní situaci, je ohrožena. Nové
návrhy trasy mohou situaci naopak zhoršit.
Proto se starostové dotčených městských
částí Prahy obracejí na občany s žádostí o
podporu.
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 MČ 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 dvojná−
sobné vzdálenosti od Prahy směrem na sever,
přes obce Statenice, Únětice, Řež, případně
ještě výše až ke Kralupům nad Vltavou.
Stavba silničního okruhu by se tak neúměrně

vzdálila Praze. Katastrofální dopravní situaci
v hlavním městě by nijak neulehčila a byla
by pouze vyhozením peněz z kapsy da−
ňových poplatníků. Statisíce aut by i nadále
projížděly celým městem.
"Rozhodně nemohu souhlasit s tím, aby se
stavba silničního okruhu neúnosně vzdalo−
vala od samotného města," prohlašuje rezo−
lutně starosta Prahy 6 Pavel Bém. Stejné
stanovisko mají i jeho kolegové z ostatních
dotčených městských částí a představitelé
hlavního města v čele s primátorem Janem
Kaslem. "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 Prahy
8 Josef Nosek. Starostové nejvíce dotčených
městských částí, Prahy 6, 7, 8 a 13 se proto
s peticí obracejí na občany a žádají jejich
podporu. Pro ,,suchdolskou" variantu hovoří
tři argumenty. První je vzdálenost okruhu od
Prahy. Ta musí být taková, aby byl okruh
využíván, dále je to ekologické hledisko
a rychlost výstavby okruhu. Z porovnání jed−
notlivých variant silničního okruhu vyplývá,
že pouze v návaznosti na velké přemostění
Vltavy u Suchdola se tato trasa dotýká

• vydává souhlas k provedení prací, které
vyžadují ohlášení Stavebnímu úřadu,
• vede kolaudační řízení a vydává
kolaudační rozhodnutí,
• vede stavební řízení o změně užívání
stavby a vydává příslušné rozhodnutí,
• nařizuje nezbytné úpravy na stavbě,
• vede řízení o odstranění stavby,
• nařizuje zabezpečovací práce,
• provádí státní stavební dohled,
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU 2
(detašované pracoviště Dolní Chabry a Ďáblice)
• vydává souhlas k provedení prací, které vyžadují
ohlášení Stavebnímu úřadu,
• vede kolaudační řízení a vydává kolaudační
rozhodnutí,
• vede stavební řízení o změně užívání stavby
a vydává příslušné rozhodnutí,
• nařizuje nezbytné úpravy na stavbě,
• vede řízení o odstranění stavby,
• nařizuje zabezpečovací práce,
• provádí státní stavební dohled,
Obě tato oddělení mají stejné kompetence,
každé z nich má vlastního vedoucího oddělení.
Všechny dokumenty z Ďáblic a Dolních Chaber
bude podepisovat vedoucí odboru výstavby.
ODDĚLENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ
(pracoviště U Meteoru 8, Libeň) vede řízení
a vydává rozhodnutí:
• o umístění a povolení studní, které nejsou
zdrojem vody pro veřejný vodovod,
• o umístění a povolení odlučovače ropných látek,
• o umístění a povolení lapáků tuku,
• o umístění a povolení chemické čistírny do
50 ekvivalentních obyvatel,
• o umístění a povolení stavby sloužící
k odvodňování pozemků a přípojky vody, které
jsou vodohospodářským dílem, zřízených
v Ďáblicích a Dolních Chabrech,
• povoluje odběr a jiné užívání
povrchových vod a podzemních vod podle
§ 8 odst. 1 písm. a) a b) vodního zákona pro
potřeby jednotlivých občanů a zřizuje, mění
a zrušuje vodohospodářská díla, která
souvisejí s tímto odběrem,
• rozhoduje v případech, kdy mu přísluší
povolovat vodohospodářské dílo, též o ostatních
vodohospodářských záležitostech týkajících
se tohoto vodohospodářského díla,
• rozhoduje ve sporech o zřízení, popřípadě
zrušení přípojky k veřejnému vodovodu nebo
k veřejné kanalizaci pro jednotlivé obytné budovy ,
pokud přípojka není vodohospodářským dílem,
• vydává souhlas podle §13 vodního zákona
pro stavby rodinných domů, drobné stavby, zemní
práce a terénní úpravy neovlivňující odtokové
poměry, nejde−li o stavby uvedené v §13 odst.
1 písm. a) nebo b) vodního zákona,
• vyjadřuje se podle §14 vodního zákona
v případech, v nichž je příslušný k udělení
povolení nebo souhlasu,
• vykonává vodohospodářský dozor v případech,
kdy mu přísluší povolovat vodohospodářské dílo,
• ukládá pokuty fyzickým osobám při
provozování podnikatelské činnosti a právnickým
osobám v rozsahu svěřené působnosti.
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ
(pracoviště U Meteoru 8, Libeň)
V podstatě bude umísťovat všechny stavby na

oblasti, kterou lze označit jako "významnou
ekologickou zátěž", fakticky ji ale neprotíná.
Na rozdíl od jiných variant tedy prochází
pásmy, kde je míra ekologické zátěže při−
jatelná.
Záhadou je, proč představitelé Suchdola
élut· barva
p¯edstavuje
nejmenöÌ ekologickou z·tÏû,
zelen· je relativnÌ
z·tÏû, Ëerven·
je v˝znamn·,
fialov· a modr·
jsou z·sadnÌ
ek. z·tÏûe.

Praze 8, pokud bude vedeno samostatné územní
řízení a novinkou je, že se od 1.7. 2001 jedná také
o stavby větší než „jednoduché“ (termín označení
ze stavebního zákona). Dále se v tomto oddělení
bude řešit barevnost fasád a bude se vyjadřovat ke
studiím předloženým k odsouhlasení OV. V pod−
statě přejde plynule pracovní náplň oddělení
architekta, které zaniká, na toto nové oddělení.
ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
(pracoviště U Meteoru 8, Libeň)
Toto oddělení vede řízení na úseku speciálního
stavebního úřadu, což v podstatě znamená, že má
na starosti silnice II. a III. tříd a místní komunikace
na Praze 8. Povoluje jejich výstavby.
ODDĚLENÍ „INFORMAČNÍ KANCELÁŘ“
A PODATELNA
• poskytuje na základě žádosti nebo vlastním
zveřejněním informace žadatelům v souladu
s příslušnými zvláštními právními
předpisy, není−li tato kompetence svěřena jinému
odboru Úřadu,
• rozhoduje o odložení žádosti, která se nevztahuje
k působnosti povinného subjektu,
• poskytuje požadovanou informaci v zákonem
stanovené lhůtě, a to písemně, nahlédnutím
do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii,
nebo na paměťových médiích,
• vydá, pokud jako povinný subjekt žádosti, byť
i jen zčásti, nevyhoví, ve lhůtě pro vyřízení
žádosti o tom rozhodnutí, s výjimkou případů,
kdy se žádost odloží,
• je příjemcem odvolání proti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti či
nevydání rozhodnutí,
• žádá úhradu nákladů spojených s vyhledáváním
informací,
• poskytuje občanům všechny formuláře pro řízení
v oblasti státní správy, které jsou mu svěřeny
jednotlivými odbory vykonávající státní správu,
pokud nejsou dislokovány přímo v objektu,
• umožňuje oprávněným občanům Městské části
nahlížet do usnesení a zápisů ze zasedání
Zastupitelstva a dále do usnesení Rady, výborů
Zastupitelstva a komisí Rady.
Emailové adresy jednotlivých pracovníků se
tvoří takto: <jméno.příjmení>@P8.MePNet.cz.
Jméno a příjmení se uvádí bez diakritiky např.:
jana.novakova@P8.MePNet.cz.
Výjimku tvoří adresy pracovišť:
Podatelna@P8.MePNet.cz, Osmicka@P8.MePNet.cz
Telefonní čísla jednotlivých pracovišť:
Praha − Ďáblice:
podatelna − 8391 07 25, 8391 14 05
Praha − Dolní Chabry:
podatelna − 688 92 81
odbor výstavby − 688 92 82
Úřední hodiny na detašovaných pracovištích
státní správy Úřadu Městské části Praha 8 v Ďá−
blicích a v Dolních Chabrech:
pondělí
středa

8,00 − 12,00 13,00 − 18,00 hodin
8,00 − 12,00 13,00 − 18,00 hodin

Občané si mohou dohodnou individuálně v nut−
ném případě návštěvu telefonicky i mimo úřední
hodiny.

Suchdol uplatnil velmi tvrdé nároky
a nakonec se přistoupilo na zvýšené náklady
a průchod okruhu pod zemí. Nicméně nechuť
k tomuto průchodu zavdala příčinu k tomu,
aby se na politické a komunální úrovni zača−
lo „lobovat“ a varianta „J“ je nyní zpochybňo−
vána Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Ministerstvem životního prostředí. V Tu−
choměřicích se nedávno konala schůzka
představitelů Prahy a přilehlých obcí a i na ní
bylo dohodnuto, že bude předloženo společné
prohlášení prosazující variantu přes Suchdol.

Průjezd přes most na Prahu 8 bude zna−
menat obrovské ulehčení pro Prahu 7 v ulici
Veletržní, která je permanentně ucpaná. Vést
silniční okruh jinudy než přes Suchdol, tedy
co nejkratší cestou od města, ztrácí smysl.
Zvláštní na celém problému je, že se obje−
vují nepotvrzené informace o tom, že na
změně trasy silničního okruhu mají zájem lidé,
kteří si koupili pozemky v těch lokalitách, kde
se prosazuje severní varianta silničního
okruhu. Komu tedy vlastně o co jde?
−red−

DOPRAVA VÃC VEÿEJN¡
Petice čtyř městských částí
Já, níže podepsaný občan hlavního města Prahy, zásadně nesouhlasím s dalším projednáváním
„severních“ variant silničního okruhu, protože oddálí jeho realizaci. Nevyřeší dopravní situaci
Prahy, ale naopak ji více zatíží a poškodí životní prostředí. Podporuji radnici hlavního města Prahy
a městské části v jejich úsilí o rychlé vybudování silničního okruhu Prahy přes Ruzyň, Suchdol
a Březiněves, včetně vysokého přemostění Vltavy v Suchdole.
Jméno, příjmení, r.č., podpis.
Za petiční výbor
MUDr. Pavel Bém, starosta m.č. Praha 6
Ing. Tomáš Dub, starosta m.č. Praha 7
Josef Nosek, starosta m.č. Praha 8
Ing. Petr Bratský, starosta m.č. Praha 13

odmítají variantu "J", když si sami prosadili,
že část silničního okruhu, vedoucí přes tuto
městskou část, bude pod zemí, a plocha nad
zahloubeným tunelem bude zatravněná.

1…………........….........................................………….
2………........….....................................……………….
3………........…………….........................................….
4………........…….........................................………….

Tento vyplněný petiční arch laskavě zašlete pod heslem "Doprava věc veřejná" na adresu: Úřad
Městské části Praha 8, odbor pro styk s veřejností a kultury, Zenklova 35, 180 48 Praha 8.
Za Vaši podporu děkujeme.
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BÏh za nadÏjÌ
V areálu Kobyliské Sokolovny se 24. května konal
pod záštitou starosty Městské části Praha 8 Josefa
Noska běh Terryho Foxe, který je během
nesoutěžním a není věkově omezen. Na startu se
sešli děti i dospělí, kteří si tak připomněli odkaz
mladého Kanaďana, který běžel za nadějí.
Jednotlivé trasy byly rozděleny podle délky
a obtížnosti a každý je absolvoval podle vlastních sil.
Někteří chůzí, během, či joggingem, jiní na invalidním
vozíku, kole, koloběžce, kolečkových bruslích,
s kočárkem nebo třeba se psem. Během této akce si
všichni účast−
níci běhu mě−
li možnost za−
koupit upo−
mínkové před−
Běh Terryho Foxe není věkově omezen a je během nesoutěžním.
měty a při−
spět tak na konto Ligy tečnil běh napříč Kanadou a upozornil na problémy boje s rakovi−
nou. Po pečlivé přípravě se 12. dubna 1980 vydal z východního
proti rakovině.
Tradice běhu se váže k pobřeží kanadské provincie Newfoundland na trať svého mara−
životnímu příběhu mla− tonu za nadějí.
Za sto čtyřicet tři dní uběhl pět tisíc pět set šedesát pět kilometrů.
dého Kanaďana, který
onemocněl rakovinou Denně absolvoval vzdálenost srovnatelnou s maratonskou tratí.
U
Thander Bay v provincii Ontario byl však nucen svůj hrdinský
a musela mu být ampu−
tována noha. I přes maraton kvůli zdravotním potížím ukončit a ve svých třiadvaceti
bolest a utrpení, které letech zemřel. Terry Fox se tak stal národním hrdinou a jeho běh
prožíval se rozhodl za nadějí se stal tradicí, která překonala hranice Kanady.
Jak nám řekl starosta Josef Nosek: „Smyslem běhu Terryho
upozornit na zákeřnost
této choroby a získat Foxe je především předat dětem a mladým lidem poselství
podporu lidí pro boj odvahy a vytrvalosti“.
Text a foto: Petra Klugová
s touto nemocí. Usku−

nov˝ projekt pro seniory
Humanitární občanské sdružení pro seniory ŽIVOT 90 si Vás dovoluje
informovat o jednom ze svých projektů s názvem AREION.
Areion je tísňové volání, které zajišťuje bezpečí starým, osamělým nebo
bezmocným lidem v jejich vlastních domovech, bez nutnosti být
dlouhodobě hospitalizován, či žít mimo domov.
Služba Areoinu je občanským sdružením Život 90 provozována
nepřetržitě 24 hodin denně. V čem spočívá tato nová služba? Jde o insta−
laci elektronického zařízení v bytě klienta, který obdrží a nosí neustále
u sebe dálkový ovladač velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem.
Při stisknutí tlačítka je klient automaticky spojen s operátorkou, kterou
kvalifikovaná zdravotní sestra a je aktivován hlasitý telefon, takže klient
může hlasem sdělit operátorce své potíže, aniž by musel přijít k telefonu,
zvednout ho a vytočit číslo.
Tato nová služba je určena pro seniory, u kterých hrozí, že mohou
upadnout a zůstat nehybní, takže by nedosáhli na telefonní přístroj, dále
u těch, u nichž hrozí náhlé zhoršení zdravotního stavu, při dočasných
ztrátách paměti, kdy si nelze vzpomenout na telefonní číslo a při jakékoliv
náhlé krizové situaci.
Objednat si tuto službu můžete, zavoláte−li na dispečink Areionu
a necháte se zapsat do „pořadníku“. Telefonní čísla jsou 24 91 70 03 a 24
92 18 51. Za instalaci zařízení v bytě klienta se platí (v Praze) jednorázově
poplatek 1.000,− Kč, další paušální měsíční poplatek pak činí 200,− Kč
měsíčně. Jedinou nutnou podmínkou pro instalaci zařízení je pevná tele−
fonní linka v bytě.
−red−

DÏtskÈ h¯iötÏ V Meziho¯Ì

Volejbalov˝ turnaj se vyda¯il
Hra na vysoké úrovni a hráčské nasazení bylo k vidění na
kurtech SK Meteor Praha, kde se 2. června uskutečnil
druhý ročník volejbalového turnaje O pohár starosty MČ
Praha 8 Josefa Noska.
Turnaj se pořádal ve dvou kategoriích. V mladších žákyních
bojovalo čtrnáct družstev, v kategorii starších žákyň devět.
Mezi mladšími žákyněmi zvítězily hráčky oddílu VK
Benešov, v kategorii
starších si pohár sta−
rosty odvezly repre−
zentantky Tatranu Stře−
šovice.
−pkl−

Dětské hřiště tu bývalo už
odnepaměti. Protože se však
nikdo soustavně nevěnoval jeho
péči, postupně chátralo, až bylo
v naprosto zdevastovaném sta−
vu. Pozemek, na kterém hřiště
stálo, patří v současné době
Českým drahám. Jejich zámě−
rem bylo vybudovat odstavné
parkoviště. To se ovšem nelíbilo
maminkám z okolí, které se
rozhodly, že se pokusí dětské
hřiště obnovit.
Daleko široko totiž není žádné
jiné hřiště, ani klidné místo, kam
by nejen maminky se svými
dětmi, ale i třeba starší lidé
z okolí mohli zamířit. Přesto se

tento záměr nesetkal u všech oby−
vatel s pochopením.
Také proto se někteří rodiče
v čele s farářem Stehlíkem dali
dohromady a vypsali malé místní
referendum, ve kterém se občanů
ptali, zda v prostoru bývalého
hřiště má být parkoviště nebo má
opět sloužit dětem. Druhou vari−
antu podpořilo svými podpisy
více něž čtyři sta lidí. Pod záštitou
Farního sboru ČCE Libeň byla
vytvořena pracovní skupina
rodičů, která začala vyjednávat
s majitelem pozemku − Českými
drahami.
Vedení drah snahu podpořilo
a pozemek pronajalo na dobu
neurčitou za sym−
bolickou cenu sto
korun za rok. Po po−
depsání smlouvy
tedy začali noví ná−
jemci shánět spon−
zory a společnou
brigádou
hřiště
uklidili. Pomoci
Zdevastované hřiště
V Mezihoří mělo
původně sloužit jako
odstavné parkoviště.

Z·stupkynÌm vÌtÏzn˝ch druûstev p¯edal ceny tajemnÌk
⁄¯adu MÏstskÈ Ë·sti Praha 8 Petr Stiegler.

V minulém díle jsme skončili nedaleko Velké
Skály. Pro dnešní procházku si vybereme zbý−
vající část katastrálního území Tróje, které
spadá pod naši městskou část a ve kterém se
nacházejí tři školská zařízení, jejichž zřizo−
vatelem je Městská část Praha 8.
Začneme nedaleko základní školy Glowackého,
kterou již z minulého pokračování známe. Opodál
se nachází MŠ Lešenská. Toto zařízení z roku
1977 fungovalo původně jako dvě čtyřtřídní
školky. Nyní druhou část využívá Církevní spe−
ciální škola Don Bosco, jejímž zřizovatelem je
Arcibiskupství pražské. Celý objekt získal před

AREION

přišli všichni, lidé
z okolních domů, dos−
pělí i děti.
Jedna z maminek
Renata Kubásková říká:
,,Důležitou etapou bylo
shromažďování finan−
čních prostředků na
stavbu samotného hřiš−
tě, což se nakonec
podařilo a ve výběro−
vém řízení jsme dostali
finanční pomoc od magi−
strátu. Mohli jsme se
tedy směle pustit do stav−
by plotu“. ,,Plot byl náš
první viditelný úspěch a hřiště je
také lépe chráněno před vandaly",
doplnila Renatu Kubáskovou Ester
Andriantsarazová ze skupiny
maminek.
V současné době už maminky
plánují samotnou stavbu hřiště,
mají od dodavatelské firmy plánek
a přesnou maketu hřiště s hracími
prvky. Nebudou tu chybět
pískoviště, skluzavky, houpačky,
kolotoč, horolezecká stěna, osm
zcela nových laviček a koš na
košíkovou. Pro menší děti se
postaví altánek, na jehož vnitřních
stěnách budou tabule na které si

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
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třemi lety krásnou novou žluto−oranžovou fasádu,
která vyniká v prostředí klasického sídliště. V mi−
nulém roce se nemalé prostředky investovaly do
výměny rozvodů vody v objektu. Děti láká přede−
vším rozsáhlé dětské hřiště a další nabízené aktivi−
ty: plavání, flétna, angličtina, péče o chrup,
návštěvy DDM Krynická, Divadla Jiskra či
Divadla Za plotem. Mateřinka dává důraz na este−
tickou výchovu, což dokládá výzdoba jednotlivých
tříd i chodeb.
Zä Mazursk·
Procházkou ko−
lem hotelu SOL,
kulturního domu
Krakov a Polikli−
niky Mazurská doj−
deme až k ZŠ Ma−
zurská, která je
fakultní školou PF
UK Praha. Tato zá−
kladní škola je jed−
nou z nejmladších
na obvodě. Prvo−
počátky směřují až
do roku 1987. V té
době byla sousední
„zelená“ budova,

kterou má v pronájmu První soukromá hotelová
škola a vyšší odborná škola, spol. s r. o. základní
školou. Necelých pět set žáků se v naší „hnědé“
škole vzdělává podle programu „Základní škola“.
Na prvním stupni fungují specializované dyslek−
tické třídy. Jelikož počet žáků není takový, aby
beze zbytku zaplnil celou budovu, slouží prostory
školy Soukromé střední škole DANAÉ s.r.o.
a Soukromému SOU společného stravování, s.r.o.
Ale vraťme se zpět ke škole, která vyniká zdejší
keramickou dílnou, Atletickým školním klubem
Mazurská, kinosálem, spoluprací se školami
v Hamburku (Německo) a Kälarne (Švédsko)
v rámci projektu SOCRATES i pěveckým sborem,
který již několikrát vystupoval na akcích, které
pořádala naše městská část.
Nedaleko je MŠ Krynická, která je od 1. čer−
vence 2001 začleněna v právním subjektu výše
zmíněné základní školy. Trojtřídní školka působí
v těsném sousedství DDM Krynická, se kterým
úspěšně spolupracuje. Čtvrtá třída byla pronajata
Mateřskému centru − MATEUM.
Děti využívají prostornou zahradu i řadu
kroužků včetně netypického kung − fu. Problémem
je zcela jistě přístup, protože Krynická ulice je
velmi úzká a řada obyvatel, včetně rodičů docháze−

Stavba plotu byla prvním viditelným
úspěchem na cestě znovuzrození.

mohou děti dle libosti kreslit.
Hlavní atrakcí se stanou určitě pro−
lejzačky ve tvaru hradu. Rodiče
dětí si tu pak postaví ohniště.
Na projektu renovace dětského
hřiště by se měla podílet i radnice
osmé městské části. Maminkám,
které se snaží obnovit dětské hřiště
V Mezihoří to slíbil starosta naší
městské části Josef Nosek. Na
nové hřiště, které by mělo stát do
konce července se už těší rodiče
i děti.
Text a foto: Petra Klugová

jících dětí, tak blokuje příjezd do školy a její
zásobování. To už je důvodem k zamyšlení.
−dadar−
Správné odpovědi na otázky z května:
1) křesťanská
2) 1998
3) 9
Ze správných odpovědí byli vylosováni dva vý−
herci. Jiřina Moulíková a Ludmila Hejsková
z Prahy 8.
Blahopřejeme a zasíláme věcné ceny.
Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ,e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) Jak˝ netypick˝ krouûek
je v Mä Krynick·?
2) Se kter˝m mÏstem v NÏmecku
spolupracuje Zä Mazursk·?
3) Kdo z¯izuje ökolu Don Bosco?
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Den dÏtÌ na LibeÚskÈm z·meËku

Jak· je pravda o tras·ch
silniËnÌho okruhu?
Jaká je pravda o trasách silničního okruhu?
Už zhruba osmdesát let se hovoří o obchvatu města. Tento záměr nabyl jasných
obrysů v lednu 1999, kdy byla zadána k vypracování studie vlivů na životní
prostředí, která se nazývá EIA. Tato studie navrhla jako nejlepší trasu okruhu dál−
niční obchvat, který obchází Prahu přes Suchdol, jižně od Draháňské rokle
a kolem Zdib. Protože Ministerstvo životního prostředí vzneslo námitky proti
tomu, že neexistují různé varianty okruhu (přesto, že původní studie obsahovala
variantní řešení), byla v září 2000 zpracována nová studie EIA II. která zkoumá
různé varianty, od nejsevernější, v trase Středokluky − Úžice, přes variantu "SS"
která prochází od Ruzyně přes Svrkyně − Libčice nad Vltavou − Klíčany, až po
starou variantu Suchdol − Zdiby, zde se již nazývá "varianta J". Trasa "SS" má
zhruba dvojnásobnou délku, než trasa varianty "J".

Prvního června přivítal starosta
Městské části Praha 8 Josef Nosek na
velkém nádvoří Libeňského zámečku
děti ke společné oslavě jejich svátku.
Pobavit se a zasoutěžit si přišly
především děti z mateřských a základ−
ních škol v doprovodu svých učitelů
a vychovatelů. Čekalo na ně mnoho
oblíbených atrakcí, například řetízkový
kolotoč. Asi největší oblibu si však
získal skákací hrad. Na ten se děti velice

První oblíbený argument − "Varianta J" je nepřátelská proti životnímu prostředí.
Ocituji oficiální závěr EIA: "… doporučujeme vybírat variantu, která přinese
plánované pozitivní ovlivnění stavu životního prostředí území části centrální
Prahy reprezentované cca 300 tisíci zde žijícími obyvateli a současně nezhorší
v území lokalizace stavby prostředí ovlivňující zdraví obyvatel pod stanovenými
hygienickými limity. Z tohoto hlediska je nejvhodnější varianta J."
Jinak řečeno, oficiální dokument zpracovaný odborníky na životní
prostředí a placený Ministerstvem životního prostředí, upřednostňuje jako
nejvhodnější "variantu J"!

Jedna z oblíbených postaviček, která děti
nejen bavila, ale také
odměňovala.

těšily, protože si tam
mohly pořádně zadová−
dět.
Za oslavenci na Li−
beňský zámeček přišly
i jejich oblíbené postavičky Šejkr a Mejkr,
které byly pro děti milým překvapením
a některé z nich to dávaly neskrývaně
najevo. Nechyběl tu ani klaun, se kterým
děti soutěžily v nejrůznějších dovednos−
tech. Pro ty nejmenší měl klaun při−
praveny pohádkové hádanky a ti starší se
pak předháněli ve znalostech cizích
jazyků. Odmě−
nou jim byly slad−
Děti malovaly, jak by
ké ceny a krás−
si představovaly nejkrásnější oslavu Dne né upomínkové
dárky.
dětí.

Starosta Městské části Praha 8 Josef
Nosek předal sladké odměny vítězům
soutěže v kreslení. Sám pak dostal od
dětí vítěznou kresbu, která už dnes
zdobí jeho kancelář.

Celý program z bohatě vyzdobeného
pódia moderoval pan Václav Třasák
společně se synem Jakubem. Svými pís−
ničkami dokázali roztančit malé i velké.
Den dětí na Libeňském zámečku se tak
stal pro všechny příjemně stráveným
dnem a začátkem krásné tradice.
Text a foto: Petra Klugová

H I S T O R I E K A R L Õ N S K … H O D I V A D L A I V.
…ra Ference Futuristy a J·ry Kohouta
V roce 1926 přenechává Hašler, než
postaví nový repertoár, Varieté na něko−
lik měsíců dvojici Ferenc Futurista − Jára
Kohout. Uvádějí tu představení s podti−
tulem Dnes a denně Futurista
a Kohout. Za peníze všechno, Lásko,
kde jsi?, Vtip a vtip. V Karlíně se v tu
dobu také vystřídalo několik hostujících
souborů. Maďarská opereta z Košic (léto
1926) měla na repertoáru Cikánského
barona, Hello Dolly, Podzimní manévry.
V roce 1927 přijela Varšavská opere−
ta.Ve stejném roce také vystoupil ve Va−
rieté slavný šestisetčlenný soubor Maxe
Reinhardta s hrou Mirakl. O rok dříve
americká revue Chocolate Kiddies,
revue o 30 obrazech. Další byl německý
soubor, který zahrál v Karlíně Švejka
s proslulým Maxem Pallenbergem.
V roce 1930 přijíždí do Karlína svě−
toznámý pěvec Fjodor Šaljapin, který
se představil v roli Borise Godunova.
Šaljapin vystoupil o čtyři roky později
i v Národním divadle v Massenetově
opeře Don Quijote. O Šaljapinovi se
šuškalo leccos. Například to, že když
zjistil, že má nastoupit na jeviště zleva,
prohlásil, že je zvyklý přicházet zprava.
Vytáhl z kapsy nůž, kulisy rozřízl a nas−
tupoval, odkud byl zvyklý.
Začátkem 30. let došlo v Karlíně
k další repertoárové krizi. Karel Hašler

odešel a divadelní
scéna se na nějaký
čas opět mění ve
varietní a cirkuso−
vou manéž. Vystu−
puje tu americký
kouzelník Dante,
černošská
revue
Louisiana, loutkové
divadlo Teatro del
Picoli, Jelizaveta
Nikolská s tanečním ve−
čerem Svět pod závojem.
V roce 1932 přichází první operetní
epocha karlínského divadla trvající
téměř dva roky. Schopný divadelní ředi−
tel, podnikatel a manažer Antonín
Drašar založil tzv. Moderní operetu
a začal uvádět klasické i současné tituly.
Základem jeho souboru byli přední
bratislavští sólisté, ale i významní uměl−
ci z Prahy: Štefan Hoza, Richard Kubla,
Kryštof Veselý, Margita Česányová, dr.
Jano Blaho, Jarmila Kšírová, Ljuba
Hermannová, Arnošt Velecký, Karel
Šašek, Boža Vronski. Většinu tehdejších
představení dirigoval šéf operety
Schaffer.
Ředitel Drašar nechal hned v prvním
roce svého působení zrušit stolové
zařízení a byly instalovány řady sedadel.
Poprvé v historii neroznášeli číšníci ve−
HudebnÌ divadlo v KarlÌnÏ

Další oblíbený argument − Výstavba jiné varianty neznamená žádné zvláštní zdržení.
"Varianta J" je v územním plánu, a je tam stavební uzávěra. Co to znamená?
Pokud budeme uvažovat o jiné variantě, což znamená změnu územního plánu, a to
je v ideálním případě na dva roky, v praxi však zhruba na dvojnásobek. Ale to není
to nejhorší. Ve "variantě J" je stavební uzávěra (nelze zde stavět již od konce
osmdesátých let), tudíž nehrozí zde problémy s výkupem pozemků a objektů.
Oproti tomu v ostatních variantách nelze zabránit spekulativnímu nákupu
pozemků a tak se bude opakovat situace s vyústěním strahovského tunelu v Praze
5, či Plzeňského obchvatu. Nejde o zdržení dva až tři roky, jak jsme mohli vidět
v televizi, jedná se o reálné zdržení v řádu deseti či více let.
Jiné varianty než "J" propagují lidé bydlící a vlastnící nemovitosti či pozemky
poblíž plánované trasy, a jejich snaha je pochopitelná i když velmi sobecká.
V jiných trasách bydlí zase jiní lidé, kteří budou protestovat proti dalším variantám,
vždy to bude o potřebách většiny oproti několika jednotlivcům. Snaha stře−
dočeského zastupitelstva vyřešit si vlastní starosti s dopravou na úkor Prahy již tak
pochopitelná není, ale dá se očekávat. Oni ale tady nebudou stát dlouhé fronty
v dopravní zácpě, nebudou mít problémy dostat se do práce a z práce a netrápí je
zá−stupy tranzitní dopravy, která se snaží projet Prahou 8, 7 a 6. Prosím všechny
soudné lidi, aby pomohli zvítězit zdravému rozumu nad zájmy několika jednotlivců
a podpořili nás v našem úsilí. Hlas jednoho, dvou nebo třeba i čtyř starostů může
nebrat státní správa v potaz, hlas tisíců lidí budou brát vážně. A ti, kdož nad tím
mávnou rukou, ať potom nenadávají v hospodě na neschopnost politiků vyřešit
takovou "maličkost" jako je doprava, protože na tom budou mít svůj podíl.
Josef Nosek, starosta Městské části Praha 8

čeře a šampaňské. Přes tuto
i další novoty, týkající se výběru
repertoáru, se Drašarovi nepo−
dařilo udržet v Karlíně trvalou
návštěvu a úspěch, ačkoliv
pěvecká úroveň „karlínských“ byla na
výši. Moderní opereta netrvala dlouho,
zanikla už na počátku roku 1934. Co
dál? Vrací se varietní období s četným
hostováním zahraničních hostů. Jsou tu
kouzelníci, artisté a všichni staří známí.
V roce 1936 má například premiéru
choreografka a tanečnice MENAKA
se svou indickou taneční skupinou
a orchestrem. Kolem roku 1936 se stala
budova Varieté majetkem České banky.
Přibližně ve stejném roce sem přenesl
šéf Velké operety Hugo Kraus část
repertoáru z Velké operety. Karlínské
prostředí dobře znal. Sám tu působil
jako aktivní umělec. A tak se tu alespoň
chvíli hrají operety jako Veselá vdova
a Polská krev.
Až do roku 1939 byly v Karlíně
uváděny celkem nenáročné programy,
jejichž úroveň se nezlepšovala, nic
nenasvědčovalo tomu, že by se slavné
varietní doby mohly ještě vrátit.
Jakékoliv snahy o změnu pak rázně
přerušil příchod nacistických vojsk
a zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
V letních měsících roku 1939 zabrali
okupanti pro svoje potřeby Stavovské
divadlo, aby ke své německé opeře měli
opět i německou činohru. Druhou scé−
nou Národního divadla se stává Karlín
a dostává název Prozatímní divadlo.
V té době došlo k další rekonstrukci
celého prostoru, zkvalitnění světelného
parku, akustiky a šaten. To vše se
zvládlo během prázdnin. Všichni usilo−
vali o to, aby Národní divadlo nemuse−
lo ani v nejmenším omezovat svůj
provoz.
Petra Kindlová

Úřad Městské části Praha 8,
ODBOR VÝSTAVBY

Zenklova 35, 180 48 Praha 8,
se sídlem U Meteoru 8,
hledá
referenta do oddělení dopravních staveb,
pro výkon činnosti speciálního stavebního
úřadu.
Požadováno je středoškolské vzdělání technic−
kého směru, nejlépe se stavebním zaměřením
a základní znalost práce s PC.
Bližší informace podá vedoucí odboru výstavby
p. Ing. Koucká, telefon: 22 805 719 nebo p. Bau−
mruk, telefon: 22 805 722.

OZNÁMENÍ
Dne 12.6. 2001 uspořádali
učitelé a žáci ZŠ Libčická
slavnostní akademii k 20.
výročí otevření školy pro
rodiče a žáky v Divadle za
plotem. Pro zájemce je
k dispozici Sborník s pře−
hledem absolventů od
roku 1985, doplněný pra−
cemi žáků a údaji z histo−
rie Čimic.

Předpokládaný nástup: od 1.7.2001.

Setkání členů Klubu vojenských důchodců
V zasedací místnosti Kobyliské vozovny se 24. května uskutečnilo setkání
Náčelníka Územní vojenské správy Praha 8 majora Petra Koláře se členy
Klubu vojenských důchodců, které je každoročně organizováno Územní
vojenskou správou Praha 8 pro bývalé armádní zaměstnance. Také letos se
konalo za podpory Ministerstva vnitra.
Vojenskými důchodci
jsou většinou bývalí vojá−
ci z povolání a civilní
zaměstnanci. Podle majo−
ra Koláře chce armáda
těmto lidem vyjádřit
poděkování za to, co
v minulosti pro armádu
udělali a že jejich zásluhy
nejsou zapomenuty.
Klub vojenských dů−
chodců pracuje na Praze
8 již několik let a vyvíjí
bohatou činnost. K velmi
oblíbeným akcím patří
Setkání Klubu vojenských důchodců v Kobylisích
především tématické a po−
bytové zájezdy a sportovně společenské akce.
Na rozloučenou pogratuloval Náčelník Územní vojenské správy Praha 8 major
Kolář některým členům klubu k jejich životním jubileím a předal jim dárkové
balíčky.
Text a foto: Petra Klugová
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KULTURNÕ DŸM

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8
V·m dÏkuje
za dosavadnÌ p¯ÌzeÚ a tÏöÌ
se na setk·nÌ s V·mi po letnÌch
pr·zdnin·ch dne 26. z·¯Ì 2001
na koncertÏ skupiny
LOK¡LKA.

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

Děkujeme všem divákům
za přízeň a věrnost. Budeme se
na Vás těšit v úterý 4. 9. 2001
v 17,00 hodin. Sezónu zahájíme
představením Červená Karkulka.
Pěkné prožití prázdnin přejí
pracovníci divadla.

Placená řádková inzerce
OBEC 1+1 ve Vosmíkových 54 m2,
nízký nájem bez výtahu, za obec 3+1
v cihl. domě, ne přízemí 0603/
422962, več. 83843095.
PLOVOUCÍ PODLAHY, tapetování,
lepení stropních kazet, malování,
práce včetně víkendů, i z vlastního
materiálu. Fa. LAFEK tel.: 792 91 98,
mobil 0603 494 330.
LÉTO S AEROBIKEM − nabízíme
volná místa v termínech 14. 7. − 21. 7.
Tábor pro dívky se zamě−řením na aero−
bik, 21. 7. − 28. 7. Aktivní dovolená
pro cvičící maminky s malými dětmi.
Během cvičení − hlídání dětí. Telefon
0603 906 494, 855 13 79.

Den dÏtÌ v z·kladnÌ ökole HovorËovick·
Slavilo se vlastně už 31. května, aby
děti mohly navštívit i další pražské
akce. Den se konal pod heslem ,,Kdo si
hraje, nezlobí".
Pro děti byly připraveny zábavné hry
a zajímavé úkoly, za jejichž splnění
dostávaly drobné dárky.
Mladší žáci soutěžili v atletických dis−
ciplínách, které doplňovaly zkoušky
zručnosti a šikovnosti. Pro ty starší
připravila škola bungee jumping a atrak−
tivní běh na gumě. Mezi děti přišli pří−
slušníci Policie České republiky, kteří
jim předváděli mimo jiné
NetradiËnÌ
i zařízení pro měření
disciplÌnou
rychlosti automobilů.
byl takÈ bÏh
Na závěr dětského dne se
na gumÏ.
sedm nejúspěšnějších žá−
ků projelo v luxusním voze značky
Lincoln, který zapůjčila firma AAA Auto
Praha až na ruzyňské letiště.

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili:
»ERVEN
Brich Bohumil
FiÚkov· Blaûena
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

Jak nám řekla ředitelka školy Mgr. Eva
Nováčková: ,,Výlet byl odměnou těm

»ERVENEC
Barkov· Emilie
Bulisov· Blaûena
Doleûalov· Jarmila
Havlenov· Eva
HejkrlÌkov· Marta
Hlav·Ëkov· Boûena
Hloucalov· Marie
Jokeöov· Marie
Kalistov· Marta
Kohoutov· Anna
Koubkov· Marta
Koubkov· Marta
Lavrivsk˝ Alexandr
NajË Josef
Pecinov· Bohumila
PlÌhal Miloö
R˝grov· Jind¯iöka
StaröÌkov· Marie
SvatoÚov· Anna
V·clavkov· Zdenka
Wolfov· Ludmila

nejlepším a nejhodnějším dětem".
Text a foto: Petra Klugová

Den otev¯en˝ch dve¯Ì »eskÈho rozhlasu Regina
V sobotu 16. června proběhl v budově
Českého rozhlasu Regina „Den otevřených
dveří“. Ve spolupráci s klubem CI−5 se v za−
hradním areálu v Karlíně uskutečnila Velká
výprava za dobrodružstvím.
Přestože se počasí zpočátku netvářilo moc příznivě, nikoho to neodradilo
a doprovodný program na hlavním podiu v zahradě zaujal jak mladší, tak
starší rádiové fanoušky, kteří se přišli podívat, jak vzniká vysílání. Seznámili
se i s tvářemi svých oblíbených moderátorů.
Pro děti byly připraveny atraktivní soutěžní disciplíny o zajímavé ceny.
Malí návštěvníci s nadšením rýžovali
DopolednÌ program zp¯Ìjemnila country hudba. zlato, rozemílali zrní mezi dvěma
balvany jako rodilí indiáni nebo se pokoušeli vytáhnout foglarovského ježka z klece.
Klasické němé grotesky s nimi sledovali v provizorním kině také dospělí, kteří si při−
tom zavzpomínali na dětská léta. Stánky knižních vydavatelství s dobrodružnou lite−
raturou oslovily nejednoho čtenáře a zde zakoupená kniha tak možná zaplnila prázd−
né místo v knihovničce.
Dopolední program zpříjemnila hudba ve stylu country, odpoledne přišel ke slovu
jazz. Moderátoři ČRo Regina se představili posluchačům pěkně zblízka a někteří na
sebe prozradili pár zajímavostí. Benjamínek rádia Luboš Procházka dokonce i den
svých narozenin. Den otevřených dveří Českého rozhlasu Regina tak nabídl příjemné MalÌ n·vötÏvnÌci s nadöenÌm r˝ûoprožití víkendového dne.
Svatava Zacharová vali zlato.

SvÈ podnÏty, n·mÏty a p¯ipomÌnky sdÏlujte:

Petra Klugov·
redakce ÑOsmiËkyì
e-mail: petra.klugova@P8.MePNet.cz
tel. 22805108
⁄¯ad M» Praha 8, Zenklova 35/1,
180 48 Praha 8

KOSMETIKA - P…»E O PLEç
ï CÕLEN… PLEçOV… KLÕRY

PLETI A POKOéKY CEL…HO TÃLA
A CELULITIDY

P¯i 3 a vÌce mÏsÌcÌch inzerce 10 % sleva.
P¯Ìplatek za poslednÌ stranu ËinÌ 10 %
z Ë·stky za inzer·t.
ÿ·dkov· inzerce: 50,- KË za ¯·dek o 30
znacÌch. Inzer·t 3x a vÌce opakovan˝:
10 % sleva.

ï VAKUPRESI
ï IONTOPHORESA

PO-⁄T-»T 13:00 - 19:00
ST-P¡
7:00 - 13:00
TEL.: 854 34 45
MOB.: 0603/306 442

»ty¯i sta t¯icet slov o mÏstskÈ policii
Přečetl jsem si interview v květnové Osmičce se
starostou naší městské části, kde si posteskl na to,
že městská policie klade větší důraz na dodržování
dopravních předpisů než na pořádkovou činnost,
což doložil tím, že za měsíc březen bylo takřka pat−
náct set přestupků v dopravě, kdežto ostatních
bylo jen něco málo pře sto. Je to bohužel pravda.
Popíši vám dva případy z našeho obvodu, které
mě dost rozzlobily.
Causa první: Dolní část Vacínovy ulice je neprů−
jezdná, protože na ni navazuje ulice Na Žertvách, kde
je tzv. pěší zóna. Přesto na „výjezdu“ z ulice Na
Žertvách je umístěna značka Zákaz zastavení. Je tam
umístěna zřejmě z historických důvodů, když byla
Vacínova ulice průjezdná z ulice Ronkova a byl tam
velice rušný provoz. To už dávno není pravda, ale
zcela nesmyslně umístěná značka tam zůstala.
Upozorňoval jsem telefonicky na tuto skutečnost
dopravní oddělení Městské
části Praha 8 již před rokem;
Nepo¯·dek okolo
značka sice nezmizela, ale od
kontejner˘ na
nasazování botiček byl pokoj.
rohu Nov·kovy
a VacÌnovy ulice.
Ne tak v posledních čtrnácti

ManûelÈ Rudolf a Milada
Koz·kovi oslavÌ
17. Ëervence 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

SdruûenÌ SERPENS zve obyvatele Prahy 8
na v˝stavy do LIBE“SK… SYNAGOGY NA PALMOVCE

Otev¯eno dennÏ od 12.00 do 18.00 hodin.

ï GALVANIZACE
POZNA“SK¡ 444
PRAHA 8

ManûelÈ Karel a Jarmila
VorlÌËkovi oslavÌ
14. Ëervence 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

V›STAVA "PAPÕR 2001"
17. - 29. Ëervence
V˝sledky mezin·rodnÌho symposia
v P¯edkl·öte¯Ì u Tiönova

(Placená inzerce)

1/2 strany 257 x 175 mm 15.360,- KË
1/4 strany 125 x 175 mm 7.680,- KË
1/8 strany 125 x 87 mm
3.840,- KË
1/16 strany 61 x 87 mm
1.920,- KË

ManûelÈ Ferdinand a HermÌna
ätorkovi oslavÌ
13. Ëervence 2001
55 let spoleËnÈho ûivota.

V›STAVA "Dole a vespod? Austr·lie"
do 12.Ëervence
Lenka Maökov· - textilnÌ instalace a objekty

ï MODELACE OCHABLOSTI

ï LASER

NovÈ ceny inzerce platnÈ
od 1. 9. 2001

ManûelÈ Karel a DrahomÌra
Podr·zk˝ch oslavili
v Ëervnu 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

dnech. Situace s parkováním v ulici Novákových se
totiž zkomplikovala tím, že v ulici byla zřízena pošta,
která si právem vyhradila cca dvacet pět metrů pro
své vozy. A strážníci ožili. Pilně dávají botičky kvůli
nesmyslně umístěné značce. Když jsem mluvil s důs−
tojníkem městské policie, který dal příkaz k této
,,bohulibé" činnosti, sdělil mi, že o značkách oni
nerozhodují, ale že nějaké důvody pro jejich umístění
jistě jsou. Jak jsem již napsal − historické. Závěrem
tohoto případu jen dvě poznámky:
• na rohu Novákovy a Vacínovy ulice jsou
umístěny kontejnery na tříděný odpad. Nevím, je−li

Jiû sedm˝m rokem oûÌv· libeÚsk· Synagoga pravideln˝mi kulturnÌmi aktivitami SdruûenÌ SERPENS. DivadelnÌ, v˝tvarnÈ a hudebnÌ projekty se mnohdy navz·jem doplÚujÌ a propojujÌ, aby
vznikaly novÈ netradiËnÌ formy umÏleckÈ v˝povÏdi, coû je jednÌm z hlavnÌch z·mÏr˘ tohoto
sdruûenÌ. VzpomeÚme loÚsk˝ projekt za¯azen˝ do akcÌ "Praha - EvropskÈ mÏsto kultury roku
2000" s n·zvem "Archa 2000 - divadlo v pohybu", na kterÈm se kromÏ SdruûenÌ SERPENS
podÌlelo i praûskÈ Divadlo Archa a brnÏnskÈ Divadlo Husa na prov·zku - CED.
PÿIJœTE - TÃäÕME SE NA V¡S!

odpad tříděný, ale kolem je obvykle takový nepřed−
stavitelný nepořádek, že mě uráží jít vůbec okolo. Ten
nepořádek zřejmě důstojníkům městské policie
nevadí.
• Nejsem potrefená husa, protože mám v ulici
Novákových placené stání.
Causa druhá: Ulice Sokolovská mezi ulicí
Thámovou a Šaldovou byla zřejmě dočasně zpřístup−
něna automobilové dopravě. Mezi chodníkem a kole−
jemi není předepsána vzdálenost pro parkování
a přesto po pravé straně stojí souvislá řada vozidel.
Pak ovšem jsou projíždějící auta nucena stát před
světelnou křižovatkou na kolejích a tramvaj v době
špičky musí jet „přískoky“ a urazí tuto vzdálenost za
neúměrně dlouhou dobu. Kde jsou naši čeští strážníci,
aby zjednali ve své oblíbené dopravní činnosti
nápravu?
Poslání tohoto trochu zmateného příspěvku je uve−
deno již v úvodu − v postesku našeho starosty.
Skutečně by přístup k plnění povinností městských
strážníků měl být vyváženější. Zasahovat v dopravní
nekázni, kde je to na místě a více se starat o pořádek
v našem obvodu. Doufám, ze zamýšlené zavedení
„okrskářů“, znajících svůj okrsek a i − mnohdy − jeho
obyvatele, situaci zlepší.
Jiří Vogel,
člen Zastupitelstva Městské části Praha 8

Stanovisko k p¯ÌspÏvku
pana radnÌho Vogela
V ulici Vacínova dojde, po dohodě s Do−
pravním inspektorátem Hlavního města
Prahy, ke změně dopravního režimu na této
komunikaci. Dopravní značka Zákaz zas−
tavení bude umístěna pod značku upozorňu−
jící na slepou ulici při vjezdu z ulice
Sokolovské. Parkování bude i nadále možné
pouze na jedné straně, protože se jedná
o obousměrnou komunikaci, kterou využívá
Dopravní podnik k přistavování autobusů při
výlukách tramvají.
V případě ulice Sokolovské bylo zahájeno
jednání s Technickou správou komunikací
a Policií ČR o znovuzahájení odtahování
vozidel, které svým stáním tvoří překážku
silničního provozu, protože nasazení botiček
není efektivní. Závěrem bych rád upozornil,
že městská policie nemá ze zákona pravomoc
tyto záležitosti ani ovlivňovat, ani řešit.
Luděk Hoznauer
předseda komise Rady Městské části
Praha 8 pro dopravu

OÁZA

NOVOTNÝ

elektronik

SERVIS

kosmetický salon

ELEKTRONIKY

(Placená inzerce)

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 83840523, 84840158

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

opravujeme:

Jsme tady stále a čekáme na Vás !
(Placená inzerce)

• televizory
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

(Placená inzerce)

STRANA 7

»ERVENEC 2001

Kadeřnictví
(dámské, pánské i dětské).
kosmetika, manikůra,
relaxační a léčebné masáže
Turbo solárium Passion
Po - pá od 10,00 - 21,00 hod.
So
od 9,00 - 16,00 hod.
Všem přejeme příjemnou dovolenou
a šastný návrat domů !!!

(Placená inzerce)

Na Hradě prý pili víno
z vinařské oblasti Žernoseky!
Není problém.

U nás si ho můžete vychutnat také a milovníci pěnivého moku jistě
nepohrdnou výtečným Staropramenem, za který naše restaurace
obdržela ocenění stříbrnou peče kvality výčepu. A z naší bohaté nabídky
si jistě něco k jídlu a pro mlsné jazýčky něco na zub vyberete.
Takže přijte pobejt !
Těšíme se na Vás.

Žernosecká restaurace
(konečná autobusu MHD číslo 175),

(Placená inzerce)

Šimůnkova 1625, Praha 8
Telefon: 02/86 888 460

»ERVENEC 2001

STRANA 8

A - Z

Zveme Vás do NOVÉ PRODEJNY.

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
(Placená inzerce)

v Praze 8, Křižíkova 49, tel.: 24 81 99 17
(před Karlínským náměstím ve směru z centra)

ZÁMKY • KOVÁNÍ • KLÍČE

• najdete zde zboží firem Jaroslav Těšínský
• − Jet Fish, Rod Hutchinson, Nutrabaits,
Mainline, Fox, Kryston
• velký výběr hotového boilie, esence,
boilies mixy, suroviny na výrobu boilie,
esence, dipy, extrakty, additiva, aminokyseliny,
speciální přísady, tekuté potravy...
• elektronické hlásiče FOX, swingery, robally,
rod pody, bivaky, lehátka, křesílka, futrály,
oblečení pro rybáře...
• živé nástrahy
• prodej na splátky bez navýšení
• sleva 5% pro členy
„Klubu kapřího světa“

velkoobchod • maloobchod

(Placená inzerce)

SPECIÁLNĚ PRO KAPRAŘE, ale i ostatní rybolov

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

(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

Prodej i na splátky bez ručitele

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

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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