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Roční rekonstrukce přinesla přede−
vším větší propojení prostoru, jehož
součástí byla původně čtyři samostatná
oddělení, která dnes spojuje jeden cen−

PhDr. Nov·kov· mezi sv˝mi knihami

trální pult. Oddělení pro dospělé a pro
děti jsou propojena tak, že čtenáři
mohou snáze vybírat v obou oddě−
leních. Knihovna je součástí sítě měst−
ských knihoven v Praze a plně automa−
tizovaná síť poboček poskytuje všem
návštěvníkům jednotné služby. Pokud
čtenáři požadovanou knihu nenaleznou,
mohou si zjistit, ve které pobočce je
dostupná.
S vyhledáváním knih v počítačové
síti pomáhají především starším
návštěvníkům knihovny zkušení pra−
covníci, kteří poradí i při vyhledávání
informací na internetu. Oproti před−
chozímu období tu najdete velký výběr
zajímavých titulů, které dříve byly
uloženy ve skladu.
Součástí knihovny je také samostatné
hudební oddělení, v jehož fondu jsou
uloženy notové zápisy, literatura
o hudbě a více než dvanáct tisíc
zvukových nosičů, které si můžete
zapůjčit i domů.

STRANA 5

OBNOVA STROMOŘADÍ
V PERNEROVĚ ULICI
ZÁMEK ZNÍ HUDBOU
SVÁTEK HUDBY
STR. 6

Nov· instalace knihovny

Z rozpočtu Městské knihovny v Praze
bylo vynaloženo na celkovou rekon−
strukci knihovny kolem čtyř milionů
korun a jak nám řekla její ředitelka

Helena Nováková, obyvatelé Bohnic
tak mají kvalitnější přístup ke svým
oblíbeným knihám.
−red−, Foto: P. Pokorný

Rozhovor s Mgr. Petrem Svobodou,
vedoucÌm odboru ökolstvÌ o aktu·lnÌch problÈmech ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ
Pane vedoucí, letošní
prázdniny bude větši−
na školek významně
rekonstruována či opra−
vována. Podařilo se
vůbec alespoň v ně−
kterých zajistit prázd−
ninový provoz?
Ano, máte pravdu.
Toto období je přímo
ideální pro velké rekon−
strukce a opravy, které
Servisní středisko pro
správu svěřeného ma−
jetku Městské části Praha 8, jako správce objektů,
připravuje. V letošním roce 2001 se počet školek, kde
budou probíhat velké akce, nebývale zvýšil vzhledem
k posílenému rozpočtu v kapitole školství. Nové sociální
zařízení čeká na mateřské školy Na Pěšinách, Kotlaska
a Šimůnkova. Školky Lyčkovo náměstí, Poznaňská,
Řešovská, U Školské zahrady ožijí krásnou novou fasá−
dou. Okna budou opravována v mateřské škole
Bojasova. Naproti tomu školka Libčická projde rekon−
strukcí skleněných výplní pláště budovy. Rekonstrukce
ležatých rozvodů vody proběhne ve školce Nekvasilova,
U Sluncové přijdou na řadu terasy a kuchyně, plynové
vedení se opraví v Sokolovské. Velké opravy se budou
realizovat i ve školkách Na Přesypu, Šiškova,
Chabařovická a Krynická. Mateřská škola Korycanská
projde náročnou transformací, neboť její součástí bude
od nového školního roku i dnešní alergologický sta−
cionář, v budoucnu začleněný jako speciální mateřská
škola. Ani zde tedy není možný prázdninový provoz.
Vzhledem k této výše popsané skutečnosti a s ohledem

na fakt, že došlo ze zákona ke zvýšení počtu týdnů do−
volené u pedagogických pracovníků v mateřských
školách, není v našich možnostech zajistit prázdninový
provoz v celém devítitýdenním období a ve všech
oblastech naší městské části. Doufám, že každý plně
chápe složitost vzniklé situace. Během prázdnin bude
tedy postupně v provozu 8 školek, jejichž seznam a ter−
mín otevření je vyvěšen v každém předškolním zařízení
a najdete ho i zde v „Osmičce“.
Vím, že v současné době máme z pětadvaceti
mateřských škol, které zřizuje Městská část Praha 8,
v právní subjektivitě jen pět. Dojde v souvislosti se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, k nějaké změně?
Děkuji za otázku. Rád bych všechny informoval
o transformaci v oblasti školství, která se uskuteční
k 1. červenci 2001. S ohledem na novou legislativu a na
základě celé řady jednání dojde u 13 mateřských škol ke
vstupu do právní subjektivity. Jde o školky Kotlaska, Na
Pěšinách, Šiškova, Šimůnkova, Chabařovická, Na
Přesypu, Klíčanská, Poznaňská, Lešenská, Štěpničná,
Libčická, Řešovská a Na Korábě s tím, že mateřská škol−
ka Na Korábě bude jako jeden právní subjekt zahrnovat
i malotřídní školku Lindnerova. Šest zbývajících školek,
z celkových dvaceti bez právní subjektivity, se k výše
uvedenému datu stane integrální součástí právního sub−
jektu školy základní. Jde o mateřské školy Ústavní (k ZŠ
Ústavní), Dolákova (k ZŠ Dolákova), Lyčkovo náměstí
(k ZŠ Lyčkovo náměstí), U Školské zahrady (k ZŠ
U Školské zahrady), Drahorádova (k ZŠ „Na Slovance“)
a Krynická (k ZŠ „Mazurská“). Důležité je však to, že
pro rodiče i pro jejich děti se nic zásadního nemění,
školky budou fungovat k Vaší plné spokojenosti i nadále,

ať již jejich činnost bude zastřešována právním subjektem
vlastním, školy mateřské či základní.
Dovolte, pane magistře, ještě jednu otázku.
Některé městské části již zřídily tzv. Radu školy. Jak
to vypadá zde na Praze 8?
Ano, je pravdou, že v současné době není na žádné
z našich 18 základních škol, které zřizujeme, tento orgán.
Ze zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve
školství, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že Rada
školy může být zřízena u školy základní buď písemnou
žádostí alespoň poloviny pracovníků školy, nebo
rozhodnutím zřizovatele. Městská část Praha 8 plně pod−
poruje zřizování těchto orgánů samosprávy na našich
školách. Bezpochyby nejdůležitější z nich byla podmín−
ka nadpoloviční účasti zákonných zástupců na volbách
Rady, kterou by rodiče dali najevo svůj souhlas s exis−
tencí tohoto orgánu. Radu školy chápeme jako orgán
školy, který by se měl podílet na správě školy, a ředitel,
jelikož ze zákona nemůže být členem Rady, by pro ni
měl být plnohodnotným partnerem.
Za pár dní začínají prázdniny, vzkázal byste něco
učitelům, rodičům, či dětem?
Vzhledem k tomu, že jsem několik let učil na základ−
ní škole, tak dovedu plně pochopit význam delšího
„volna“ učitelů. Popřál bych jim pěknou dovolenou
a hodně sluníčka. Také bych rád jim i všem našim
ředitelům poděkoval za tu nelehkou práci, kterou de−
nodenně odvádějí, a těším se na setkání na počátku
nového školního roku 2001/2002.
Děkuji za rozhovor

Český svaz mentálně
postižených sportovců, SK Impuls
Praha, Sokol Královské Vinohrady
a
Odborné učiliště a Praktická škola,
Praha 8, Svídnická 506,

STR. 3

SPECIÁLNÍ ŠKOLY
CHABAŘOVICKÝ ZPĚVÁČEK
ENCYKLOPEDIE ŠKOL STR. 4
INVALIDOVNA, BAREVNOST
POSÁDKOVÁ HUDBA
KARLÍNSKÉ DIVADLO STR. 5

ObyvatelÈ Bohnic majÌ novou knihovnu
Před několika týdny se pro veřejnost
otevřely dveře nové pobočky Městské
knihovny v Kulturním domě Krakov,
která byla více než rok pro veřejnost
uzavřena.

STR. 2

STAVBA METRA
AREÁL ŠUTKA

Pos·dkov·
hudba Praha

(V.Hrdinov·)

STRANA 2

PIETNÍ AKTY
PAMÁTKY

Mgr. Tomáš Květák
Odbor pro styk s veřejností a kultury pořádá

5. ČERVNA 2001
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pořádají

Vážení čtenáři,
již více než půl roku mám
možnost Vás společně s redakční
radou provázet v Osmičce děním na
Praze 8. Ta doba neuvěřitelně rychle
uplynula. Poznal jsem mnoho vzác−
ných lidí žijících v našem pražském
obvodu, poznal jsem i mnoho velmi
zajímavých míst, mám od Vás tipy na
rozhovory, za které moc děkuji.
O některé zajímavosti jsem se s Vámi
mohl a stihl podělit, mnohé ještě
čeká.
V první polovině května jsem měl
možnost doprovázet starostu pana
Josefa Noska při všech pietních
aktech. Někde byl pietní akt velmi
důstojný, jako například na Me−
zinárodním hřbitově padlých za
2. sv. války v Ďáblicích, jinde byly
proneseny výborné projevy, jako
například při pietním aktu na
Kobyliské střelnici. Utkvěla mi
v paměti slova pana Černína,
předsedy Svazu bojovníků za svobo−
du: „Co by bylo společenství živých
bez mrtvých a co by bylo společen−
ství mrtvých bez živých.“ Tím v ne−
smírné zkratce vystihl to, že lidé
i celý národ bez paměti a úcty k před−
kům je degradován na masu
spotřebitelů a mrtví mají smysl
v tom, že dávají hlubší základ samo−
tnému bytí živých. Vždyť bez paměti
a úcty k zemřelým by jedni i druzí
pomalu ztráceli jakoukoliv hodnotu.
Ale to bylo jen krátké ohlédnutí.
Vstupujeme do období, kterému
vládne zpravidla slunce, a které je
neodmyslitelně spojeno s prázdnina−
mi a u dospělých s dovolenými.
Mnohé menší školáky ještě uvítáme
na Libeňském zámečku při dětském
dnu 1. června se spoustou dětských
atrakcí, větší děti a studenti již žijí
jen myšlenkami na volné dny.
Mnozí z nás dospělých stráví ale−
spoň malou část léta mimo domov,
na cestách, na dovolené. Těm všem
přeji, aby se měli co nejlépe, aby
žádný mrak nedopatření jim nezkazil
dobu, na kterou se těšili, na kterou si
mnohdy i účelně šetřili. Jak si
promítám různá místa, na kterých
jsem byl, a mnohá byla upravenější
než místa, kde v Praze žiji a někdy
byla až kýčovitě krásná, přece mi
připadá Praha jako metropole, která
je nejkrásnější. Snad jedině Praha si
přes svoji bohatou a bouřlivou his−
torii zachovala lidská měřítka svou
rozlohou i svými nejkrásnějšími
objekty. A k této krásné „Matičce
Praze“ patří měrou nikoliv nevýz−
namnou i naše městská část se svými
historickými částmi, památkami, ale
i svými sídlišti a dokonce i špitály
a hřbitovy. Až se ocitnete v různých
končinách, vzpomeňte na svůj domov
v Praze 8 a načerpejte inspiraci, jak
ji učinit ještě krásnější a milejší.
Přeji Vám všem, kteří čtete tyto
řádky, velice krásné vykročení do
léta roku 2001.
Váš

MISTROVSTVÍ ČR
V ATLETICE
pro MP sportovce, žáky ZvŠ, PŠ,
OU, PrŠ a klienty ÚSP.

v historických sálech Libeňského zámku
a poprvé budou zpřístupněny prostory
Löwitova mlýna v podzámčí.

Praha 8. − 9. června 2001
atletický stadion Strahov

OD 10 DO 18 HOD., ZAČÁTKY PROHLÍDEK KAžDOU
CELOU HODINU. SRAZ PŘED ZÁMKEM, ZENKLOVA 35

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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PietnÌ akty kvÏtnov˝ch dn˘

Z JEDN¡NÕ
ZASTUPITELSTVA
13. ZASED¡NÕ
Zastupitelé přijali rezignaci členů
Zastupitelstva MČ Praha 8 paní
PhDr. Terezie Holovské a pana
JUDr. Václava Musílka.
Slavnostní slib nových zastupitelů
do rukou starosty pana Josefa Noska
složili Ing. Miloš Poul, nar. 1952
a Ing. Zdeňka Kuchyňová, nar. 1963,
oba na uprázdněné mandáty za−
stupitelů za ODS.
Zastupitelé svým usnesením
ukončili činnost Dětského alergolo−
gického stacionáře na adrese
Korycanská, č.p. 394/12, Čimice.
Činnost, kterou dosud tento sta−
cionář vykonával, přiřadili zastu−
pitelé právnímu subjektu Mateřská
škola Korycanská 14, Praha 8 a MŠ
a speciální mateřská škola pro děti
zdravotně oslabené, na téže adrese.
Zastupitelstvo zvolilo ve smyslu
ustanovení §9 zákona ČNR
č. 436/1991 Sb., o některých opatře−
ních v soudnictví, o volbách příse−
dících, jejich zproštění a odvolání
z funkce a o státní správě soudů
České republiky, ve znění poz−
dějších předpisů, 24 přísedících
Obvodního soudu pro Prahu 8 na
funkční období 2001 až 2005.

Z JEDN¡NÕ
RADY M» PRAHA 8
Rada schválila na doporučení
komise Rady MČ pronájem 9 obec−
ních bytů v domech ve vlastnictví
Hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha
8, žadatelům dle zásad pronajímání
bytů v MČ Praha 8 a to na dobu urči−
tou − 2 roky. Mezi schválenými
žadateli jsou zejména příslušníci
státní i městské policie.
Rada uložila místostarostovi Janu
Lukavskému poslat výpověď z náj−
mu nebytových prostor v obecním
objektu firmě Petra Šimáka v obje−
ktu č.p. 261, k.ú. Kobylisy, Koby−
liské nám. 8, 182 00 Praha 8, vzhle−
dem k nutnosti zajistit v této lokalitě
náhradní prostory pro umístění
pobočky České pošty, s.p.
Rada MČ Praha 8 vzala na
vědomí materiál, dokumentující
současný stav historických parků,
ostatních parků a dětských hřišť
a sportovišť na území MČ Praha 8.
Historických parků je 6 o celkové
ploše 9,7 ha. Dalších parků na Praze
8 je také šest o ploše 3 ha. Předběžná
odhadní částka na jejich kompletní
rekonstrukci činí 150 mil. Kč.
Dětských hřišť a sportovišť na území
Prahy 8 je celkově 46.

POZVÁNKA
Zveme občany
na 14. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 8
VE STŘEDU
OD

27. ČERVNA 2001
14 HODIN

ve velkém sále „Bílého domu“,
U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň.

POZVÁNK A
zveme všechny, kdo mají rádi přírodu,
na malou vycházku

POJĎTE S NÁMI VEN
V NEDĚLI

17. ČERVNA KDYKOLIV
9. A 16. HODINOU

MEZI

Připravena je malá naučná stezka s tro−
chou zábavy a soutěžení pro malé i velké.
Trasa začíná na konečné autobusu 152
v Čimicích a končí na konečné 162
v Chabrech.
ZVE EKONCENTRUM BOJASOVA

bojových jednotek při
Jako každoročně, od skon−
čení 2. světové války, tak
osvobozování Českoslo−
venska.
i letos jsme uctili památku
padlých vojáků i civilistů,
Byli jsme všichni velmi
rádi, že na pomníku již
kteří zahynuli během této
války a v průběhu osvobo−
byla instalována nová
pamětní deska, neboť van−
zování Prahy.
Největší vzpomínková
dalismus některých našich
spoluobčanů se nezastavil
akce se uskutečnila v sobo−
tu 5. května v Meziná−
ani před krádeží pietní
pamětní desky.
rodním památníku obětí
Krásný pietní akt s vel−
války na Ďáblickém hřbi−
kou účastí zejména i mla−
tově. Smuteční akt dopro−
dých lidí se odehrál v pros−
vázený hymnami jed−
toru Kobyliské střelnice
notlivých států, jejichž
5. května odpoledne, kdy
padlí zde leží a vojenskými
Starosta J. Nosek při pietním aktu
jsme si přišli uctít památku
poctami čestných stráží,
na Ďáblickém hřbitově.
více než 500 popravených
vykonali velvyslanci a vo−
jenští přidělenci z ambasád těch států, které zde mají své padlé českých vlastenců.
Poslední pietní akty se odehrály za účasti představitelů rad−
občany. Slavnostní kladení věnců zakončil, jako je tomu vždy,
starosta naší Městské části Praha 8, pan Josef Nosek, jakožto nice, konkrétně místostarostky Věry Hrdinové na Kobyliském
představitel území, na kterém jsou padlí hrdinové pochování. hřbitově a u Památníku barikádníků poblíž Vltavy.
Tímto krátkým textem chceme uctít v Osmičce památku
Mezi významná místa, kde se kladou věnce se všemi vojen−
skými poctami patří památník jednotky 2. polské armády ge− padlých vojáků a zvláště také popravených občanů během
nerála Šwierczevského, která dosáhla 11. května prostoru 2. světové války.
−tk−
mezi Ďáblicemi a Čakovicemi a zakončila zde cestu polských

Jedna z tÏch, kte¯Ì p¯eûili
Paní Eva byla na počátku války 12letá
studentka dívčího gymnázia. Dne 15.
března 1939 se vznikem Protektorátu
začaly i u nás platit Norimberské zákony
o rasové segregaci židovského obyvatel−
stva. Sešly jsme se tehdy ráno ve škole,
všechna děvčata byla rozrušená a smut−
ná. Jedna spolužačka začala křičet:
„Museli jsme našeho tatínka držet, aby
nešel zbít souseda. Je to Žid a ti za tohle
všechno mohou!“. Byla jsem tehdy tichá
a neprůbojná. Přemýšlela jsem, jak jí dát
najevo, jak to vlastně je. Koupila jsem
pytlík bonbónů a chtěla je nabídnout ve
třídě s tím, že té dívce nedám a řeknu jí
proč. Ona ale přiběhla, podívala se do
sáčku a řekla: „Tyhle já nejím!“ Na víc
jsem se nezmohla.
Paní Eva a její o tři roky mladší sestra
coby děti z židovské rodiny už v září
1940 nebyly vpuštěny do školy. Jejich
otec byl lékař a svou praxi nejprve mohl
vykonávat jen pro židovské pacienty
a později ji musel zavřít úplně. Perzekuce
lidí židovského původu postupně měsíc
po měsíci sílila. Museli nejen nosit žlutou
hvězdu přišitou na oblečení, ale také ne−
směli jezdit tramvají, museli odevzdat
úřadům rádia, jízdní kola, lyže a veškerá
zvířata. Pamatuji se, jak jsem tehdy šla
přes celou Prahu odevzdat kanára na
nějaký stadion. Většina lidí se k nám ale
chovala dobře a pomáhala nám.
Pak přišla heydrichiáda a další
perzekuce. Do Prahy 1 a 2 byly se−
stěhováni Židé ze všech ostatních čtvrtí
a byli namačkáni v bytech, dokud je pos−

tupně neodvezly transporty. Začátkem
roku 1943 byla paní Eva, její sestra
a maminka odvezeny do Terezína.
V Terezíně to pro nás mladé nebylo tak zlé
jako pro starší a staré lidi. Ti rychle
umírali na průjmová a infekční onemoc−
nění nebo žloutenku. Jídla bylo velmi
málo. Potom byly odvezeny do Birkenau
(Březinky), koncentračního tábora
přidruženého k Osvětimi. Vzpomínka na
příjezd mne dosud trápí. Vzala jsem si
z vagónu kabelu, ale protože na nás řvali,
abychom vše nechali ve vlaku, vrátila
jsem se a tašku hodila zpět. Mezitím
matka se sestrou došly na rampu
k Mengelemu, který čistě podle prvního
pohledu lidi třídil a posílal nalevo či
napravo, na mrtvou či živou stranu. To
jsme ale tenkrát nevěděli. Sestra byla pa−
tnáctiletá a matce ještě nebylo padesát.
Byla ale unavena po dlouhé cestě a navíc
černě oblečena a obě se vedly pod paží −
a tak je Mengele poslal na špatnou
stranu. Možná, že by přežila alespoň ses−
tra, kdybych byla bývala s nimi.
V táboře bylo skoro nemožné déle
přežít bez spolupráce. S děvčaty se
snažila vypadat co nejzdravější a tak se
hlásila na tu nejtěžší práci. Nás naštěstí za
čas poslali do továrny v Horním Slezsku,
kde byly trochu lepší podmínky pro
přežití. Vykládaly jsme v mrazech vagóny
a jedly řídkou neslanou tuřínovou
polévku, do které jsme si dávaly sůl, co se
s ní sypou silnice.
A pak se najednou ztratily esesačky
a přijel ruský vojáček na kole. Když se

PAMÁTNÝ SLOUP
NADLÁŽDĚNCE
cesta od břehu Vltavy až ke kamenné−
mu sloupu je 1.674 kroků dlouhá a na

Kamenný sloup v ulici
Na Dlážděnce v Tróji je zajímavou
připomínkou minulosti.

V ČERVNU 2001
5. 6.
ÚTERÝ
Thámova (u tunelu) • Pernerova −
Sovova • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
6. 6.
STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na pecích − Bořanovická
• Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Rokoskou
(u školy)
7. 6.
ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohner−
tova • Zhořelecká (parkoviště) •
Petra Bezruče − U pískovny • Pod
vodárenskou věží x Společná
12. 6. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • U Sluncové
(parkoviště u voj. správy) • Pod
Labuťkou − Prosecká • Gabčíkova
(za ul. Kubišovou)
13. 6. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahra−
dách x Na Sypkém • Křivenická (u
konečné 152, 181)

Paní MUDr. Eva V.

konečně pořádně najedly, vydaly se hned
do Čech. Byly jsme rychle doma, jely
jsme totiž tankostopem! směje se paní
Eva. Hned 15. května začala škola
a skončila maturitou 15. září. Pak paní
Eva vystudovala medicínu a působila
jako lékařka na interně.
Jak vzpomíná na nejhorší období
svého života? Já byla mladá a když má
člověk starost jen o sebe, tak to všechno
daleko lépe snáší. Nedovedu si představit,
že bych tam byla jako matka dětí. Snažím
se na tuhle dobu celý život dívat s určitým
nadhledem a odstupem, ale některé věci
nelze zapomenout. Víte, v táboře jsme jed−
nou vyprošťovaly z drátů vysokého
napětí, které byly coby plot, mladou hez−
kou Polku. Spáchala sebevraždu, protože
den předtím porodila o oni jí přímo před
očima to miminko zabili. To pořád
nemůžu pochopit, jak na sebe mohou být
lidé tak zlí pro hlouposti jako je původ
nebo barva pleti.
−tom−

Památky Prahy 8
Zámek v Brandýse nad Labem byl
častým cílem vyjížděk některých
Habsburků. Trávili tu čas především
v létě a na podzim, kdy pořádali
pravidelně hony. Jejich Královská cesta
vedla z Pražského hradu přímo k ho−
lešovickému přívozu.
Pokud pobýval císař v Praze delší
dobu, stavěl se tu most dřevěný, který
vedl přes holešovický ostrov. Zde byla
řeka méně prudká a méně hluboká
a stavělo se tu proto snáze a levněji. Most
se každou zimu rozebíral a mostní dříví
se ukládalo v Královské oboře. Poprvé se
stavěl kolem roku 1600 z jedlového dříví
a později z dřeva dubového. Stavba stála
tehdy 5.350 zlatých rýnských. Poslední
zprávy o stavbě nových mostů jsou
z doby císaře Karla VI., z let 1723 až 1732.
Cesta dále pokračovala pod vinicemi
na libeňských gruntech v Malých
Holešovicích směrem k Tróji a vzhůru
ke Kobylisům. Tento úsek cesty musel
zůstat sjízdný i za nepříznivého počasí
a proto byl v letech 1628 až 1629
vydlážděn v délce asi jednoho a čtvrt
kilometru.
V jednom z nalezených úředních
spisů z roku 1723 je psáno: „Dlážděná

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

sloupu je valdštýnský erb s nápisem, že
tuto novou císařskou cestu dal udělati
a vydlážditi Léta Páně 1628 vysoce
urozený pan hrabě Adam z Valdštejna
na Komorním Hrádku nad Sázavou,
v Lovosicích, Selovicích, Dobrovici
a Novém Světě, tajný rada a nejvyšší
purkrabí v Praze“, a že s úpravou se
začalo 17. července 1628 a skončilo 30.
června 1629. Dále se tu píše: „Cesta
byla opravena a opatřena v délce asi
200 kroků zábradlím“.
Samotné dláždění tu bylo až do
druhé poloviny minulého století, kdy
bylo rozebráno a použito na různé stav−
by. Připomínkou je pouze název ulice
a úhledný kamenný sloup z hrubo−
zrnného šedého pískovce, který je asi pět
a půl metru vysoký, s oblým a hladkým
dříkem, který se oběma směry zužuje.
Dřík je zakončen hlavicí o čtyřech pod−
vojných spirálách a na hlavici je
nasazena koule. Samotný dřík spočívá
na čtyřbokém hranolu, na jehož třech
stranách jsou vytesány erby. Tato vzác−
ná památka má vysokou umělecko−
historickou hodnotu a je připomínkou
naší minulosti.
−pkl−, Foto: P. Pokorný

14. 6. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libušská −
parkoviště • V Nových Bohnicích •
K mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod vodárenskou věží x
Nad Mazankou
19. 6. ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská −
Křižíkova) nebo Jirsíkova − Malého •
Kotlaska (u mateřské školy)
• Kandertova (proti ul. Lindnerově) •
Ke Stírce − Na Stírce
20. 6. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova x
Konšelská • Lodžská x Zhořelecká
(parkoviště)
21. 6. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parko−
viště) • Podhajské pole (parkoviště) •
Dolákova − Hackerova • Mlazická •
Drahorádova
26. 6. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou
a Pernerovou) • Nekvasilova (parko−
viště za TJ) • Pivovarnická (proti ul.
Na Hájku) • Kubišova − U Vlachovky
27. 6. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Ku−
bíkova − u DD • Štíbrova • Na
pěšinách − Pod statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) •
Pekařova
28. 6. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Mazurská (u trafostanice) • Fořtova −
Do údolí • Lindavská

Provoz mateřských škol
Městské části Praha 8 v době letních
prázdnin školního roku 2000/2001
Termín otevření
2.7. − 27.7.2001
9.7. − 27.7.2001
9.7. − 3.8.2001
30.7. − 10.8.2001
30.7. − 10.8.2001
6.8. − 17.8.2001
13.8. − 31.8.2001
20.8. − 31.8.2001

Mateřská škola
Lešenská 2, Troja
Na Korábě 2,
Libeň
Klíčanská 20,
Kobylisy
Lindnerova 1,
Libeň
Ústavní 16,
Bohnice
Drahorádova 2,
Střížkov
Dolákova 3,
Bohnice
Štěpničná 1, Libeň

STRANA 3

»ERVEN 2001

DÃKUJEME!
Děkujeme jménem dětí Denního dětského alergo−
logického stacionáře v Praze 8 − Čimicích,
Korycanské ulici 12, všem, kteří se zasloužili
o zachování provozu plně fungujícího již od roku
1984. Naše poděkování je určeno zejména RADĚ
a ZASTUPITELSTVU MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA8, starostovi panu Josefu Noskovi, ale též
senátorce paní RNDr. Aleně Palečkové a řadě
dalších, kteří neváhali poskytnout osobní pod−

poru a svým postojem napomohli udržení
provozu tohoto smysluplného zařízení.
Další děti proto mohou nadále do zařízení
docházet a spolu s výchovným programem, jak je
běžný v mateřských školách, absolvovat kom−
plexní ozdravný program s cílem dosáhnout
snížení zdravotních potíží. Za pomoci rehabili−
tačních programů, léčebné tělesné výchovy s prvky
dětské jógy, inhalačních procedur, dechových
cvičení zahrnujících též výuku na zobcovou flétnu,
dietních individuálních opatření dle ordinace
odborného lékaře u dětí s potravinovou alergií
a kožními chorobami, lze výše uvedeného cíle
dosáhnout ve většině případů a to samozřejmě za
úzké spolupráce rodičů alergických dětí (ekzémy,
astma bronchiale, alergické rýmy ve spojení se

zvýšenou nemocností a poruchami imunity atd.).
To vše je poskytováno v zařízení vybaveném
čističkami, zvlhčovači a ionizátory vzduchu,
umístěném v oploceném areálu se zahradou plně
vybavenou a uzpůsobenou ke hrám a sportovnímu
vyžití malých dětí, mimo hromadnou dopravu
a průmyslových objektů. Výhodou je zdejší ordinace
pro alergologii, klinickou imunologii a pediatrii,
kde pracuje odborná lékařka a odborné dětské ses−
try, které se podílejí na odborném zdravotním
dohledu.
V neposlední řadě děkujeme paní Jarmile
Kotrbové, ředitelce mateřské školy v Praze 8,

Korycanská 14, kterou úspěšně vede již několik
let. Ujala se nelehkého úkolu řízení stávajícího
alergologického stacionáře, který bude nadále
provozován po spojení s výše uvedenou mateřskou
školou od 1. 8. 2001 s novým názvem „Mateřská
škola a speciální mateřská škola pro děti zdravotně
oslabené, Praha 8, Korycanská 14“, tel. 8553134.
Děkujeme též vedení OÚSZ v Praze 8, který
v resortu zdravotnictví od roku 1997 stacionář
provozoval jako již třetí zřizovatel, ale z více
objektivních příčin, které jsou důsledkem stále
probíhajících transformačních změn ve zdravot−
nictví nemohl již provoz nadále zajišťovat.
Rodiče a personál
Denního dětského alergologického stacionáře

Metro mÌ¯Ì na L·dvÌ
Ta doba, kdy se z reproduktoru ve vlakové soupravě ozve „Konečná stanice Ládví − vystupte
si, prosím!“, není už jen neskutečná fantazie. Stavba úseku metra z Holešovic do Ďáblic
úspěšně pokračuje.
Zastupitelé hlavního města Prahy přijali
v roce 1998 projekt rozvoje dopravního sys−
tému městské hromadné dopravy, jehož
součástí je i prodloužení trasy C metra přes
Kobylisy do Ďáblic.
Celková délka úseku je 3 981 m a výškový
rozdíl na této relativně krátké vzdálenosti je
112 metrů. Stanice Kobylisy bude ležet
v hloubce třiceti metrů a prozatímní konečná
stanice Ládví sedm metrů pod úrovní terénu.
Povrchové vestibuly jednotlivých stanic
budou jedinými konstrukcemi, které vystoupí
nad povrch a budou se významně podílet i na
vzhledu bezprostředního okolí stanice.
O definitivní podobě není ale ještě rozhodnuto.
Velká pozornost bude na novém úseku
NovÏ budovan· stanice metra L·dvÌ
metra věnována architektonickému řešení
nástupišť, což přispěje k příjemnému pocitu z cestování.
V současné době jsou na všech stavbách metra hloubeny stavební jámy, které se betonují
a utěsňují, protože především spodní voda dělá stavbařům velké problémy. Jednotlivé úseky tak
budou připraveny k zahájení samotné ražby tunelu a zcela ojedinělého projektu, který spojí oba
břehy Vltavy. O této zcela výjimečné stavbě vás budeme podrobně informovat v některém z příštích
čísel.
Probíhá také ražení štoly na Kobyliském
koupališti, kde bude umístěn výstup z ra−
ženého tunelu sloužící k vyvážení vytěženého
materiálu. Objekt koupaliště tak bude dočasně
sloužit stavbařům k urychlení výstavby
a zároveň nebude omezována doprava před
Katastrálním úřadem. Po ukončení stavby
metra bude koupaliště zrekonstruováno do
původní podoby.
Podle tiskového mluvčího Metrostavu
Františka Poláka budou obyvatelé Severního
města již za tři roky odměněni za svou
trpělivost a ochotu novou trasou metra, která
bude rychlým a pohodlným spojením s cen−
BazÈn v KobylisÌch, kde bude umÌstÏn v˝stup
trem i ostatními částmi Prahy.
z raûenÈho tunelu slouûÌcÌ k vyv·ûenÌ vytÏûenÈho
materi·lu. Po ukonËenÌ stavby metra bude
koupaliötÏ zrekonstruov·no.

−pkl−, Foto: P. Pokorný

Jak d·l s bazÈnem äutka
Stavbu plaveckého areálu Šutka
v Praze 8 investovalo hlavní město
prostřednictvím odboru městského
investora Magistrátu hl. m. Prahy. Ten
stavbu převzal od původního přímého
investora Výstavby účelových staveb.
Areál se začal budovat už v roce 1987.
V roce 1993 došlo k přerušení výstav−
by a dokonce se uvažovalo o prodeji
celého areálu. Na základě veřejné
zakázky stavba v roce 1995 pokračo−
vala až do roku 1996, kdy byla z důvo−
du restitučního nároku zastavena.
Hrubá stavba kryté části plaveckého
areálu je dokončena bez příček a je
hotový betonový bazén a ocelová kon−
strukce bez obvodového zdiva a střecha.
Venkovní přípojky jsou také dokončeny,
ale není nainstalována žádná technologie.
Ve snaze zefektivnit provoz plave−
ckého areálu se nyní uvažuje místo původ−
ního 25 m bazénu postavit kryté aquacen−
trum s celoročním provozem. Původní
sportovní charakter zařízení na části
pozemku by se tak změnil na centrum
zábavy, které by mělo ve svém důsledku
přinést i další ekonomický efekt.

Základní parametry stavby jsou
rozděleny do dvou etap, a to :
I. etapa − sportovní bazén
v níž je zahrnuta výstavba krytého bazénu
50 x 21 m, skokanská věž 5 m, dětský
výukový bazén 12 x 6 m, sauna, tělocvič−
na 18 x 12 m, posilovna 18 x 12 m, šat−
nové zázemí, tribuna hlediště, restaurace,
klubovna, bufet s barem, kadeřnictví, kos−
metika, solárium, masáže, pára, ochlazo−
vací bazén, vodní masáže, bowling (4
dráhy), kulečník, herna.
II. etapa − aquacentrum
zahrnuje výstavbu horního bazénu

(vířivý bazén, perlivý bazén, vodotrysk,
tobogan, chrliče, vodopád, vodní bar)
a spodního bazénu (dojezd toboganu,
divoká řeka − protiproud, říčka, dětský
bazén, skluzavky, hřib, ostrov).
Tobogan 70 m, odpočivná terasa, bar,
občerstvení, sociální zařízení.
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Pra−
hy z letošního dubna byl schválen
záměr odkoupit pozemek (parc. č.
1087/1) v k. ú. Tróji ve výši 29 416
500,− Kč vč. zaplacení daně z převodu
nemovitosti. Ten je pro dokončení
celého areálu potřebný a byl o něj v mi−

nulých letech veden soudní spor.
Jak dál − město uvažuje o několika
alternativách dokončení a zprovoznění
celého plaveckého areálu. Jednou
z nich je v závislosti na finančních
možnostech rozpočtu Hl. m. Prahy
zainvestovat celou stavbu a následně
hledat vhodného provozovatele. Dru−

hou je vybrat provozovatele, který by se
současně stal spoluinvestorem. Třetí
alternativa je obdobou − vybrat investo−
ra, který by celou stavbu dokončil na
své náklady, a který by si současně sám
našel vhodného provozovatele. Dosud
nebylo rozhodnuto, která z uvedených
alternativ bude použita.
Dokončený plavecký areál Šutka by
se měl stát pro celou spádovou oblast,
tj. pro obytné celky Čimice, Bohnice,
Trója, Kobylisy a Ďáblice sportovně
rekreačním centrem s celoročním
využitím. Žádné podobné sportovně
rekreační zařízení v této části Prahy
dosud neexistuje.
Ing. Miloš Máša, radní hl. m. Prahy
Foto: P. Pokorný

ViniËnÌ nauËnou stezkou dojdeme k LibeÚskÈmu vinobranÌ
Mnozí z Pražanů již téměř zapomněli na slavnou
vinařskou minulost své Stověžaté matičky, a tak
nejznámější připomínkou vinařské historie je
název pražské čtvrťi Vinohrady se zdařile
obnovenou vinicí Grébovkou a zdejší vinobraní.
Vinic ale bylo mnohem a mnohem víc, Praha totiž
dříve byla největším českým vinařským městem.
Hlavní zásluhu o rozvoj pražského vinařství má
Karel IV., který nechal přivézt révu vinnou z rod−
ných Burgund a dne 16. 2. roku 1358 vydal viniční
řád a nařízení k zakládání vinic na všech jižních
svazích Prahy až do vzdálenosti 3 pražských mil
(jedna p. míle byla 7,5 km). To znamená, že vinice
se rozkládaly až do vzdálenosti 22,5 km od bývalých
hradeb. Ale na rozdíl od konkurenční Vídně,
obklopené dosud produkčními a rekreačně využitel−
nými vinicemi, se u nás velké množství původních

vinohradů nezachovalo.
Bývalou krásu Prahy obklopené požehnanou
zelení keřů révy vinné tak dnes připomíná jen něko−
lik s nadšením a tvrdou prací obnovovaných vinic −
jako např.: Grébovka, Máchalka, Salabka, Vinice
u sv. Kláry v Troji a vinice v Modřanech. Připomínkou
vinařství města jsou též místní názvy, viniční sloupy
a sochy patrona českých vinařů sv. Václava a přede−
vším bývalé viniční a zemědělské usedlosti a zbytky
sadů rozesetých na svazích nad Vltavou. Na území
Praha 8, v katastru Libeň a Troja, lze připomenout
našim spoluobčanům osmičky například tyto bývalé
viniční usedlosti: Vavrouška, Šutka, Vlachovka,
Bulovka, Jablůňka, Popelářka, Císařská, Flajšnerka,
Hercovka, Kolčavka, Kotlaska, Košínka, Kuchyňka,
Mazanka, Podvinný mlýn, Rokoska, Pelc Tyrolka,
kolem kterých denně jezdíme do práce, ale vinař−

skou minulost těchto míst většinou ani neznáme.
A právě v dnešní uspěchané době má uklidňující
a povznášející zeleň keřů révy a barevnost vinných
hroznů velký rekreační a ekologický význam. Jižní
stráně pražské kotliny, například v katastru Libeň
a Troja, patří k nejteplejším místům českého vinařského
regionu a zákonně uznaná Pražská vinařská oblast je
tak ideální polohou pro obnovu vinic, nebo výsadbu
řady keřů Viniční naučné stezky Prahy 8. Vinice
patří k městské zeleni ekologicky velmi přínosné
a pro výlety Pražanů pohledově a naučně atraktivní.
Například biologická srovnávací studie eko−vinice
v chráněné oblasti Pálavy prokázala na vinici větší
rozmanitost živočichů než sousední kulturní step.
Velká plocha listů keřů révy s intenzivní fotosynté−
zou kladně ovlivňuje mikroklima a tvorba kyslíku je
srovnatelná se zalesněnou plochou.

Naši vinaři z občanského sdružení EKO VINICE
PRAHY (ve spolupráci s vinohradníky VD sv.
Václav, kteří úspěšně obnovili vinici Máchalku na
hranici katastru Libeň a Prosek a se sousední měst−
skou částí spolupořádají Vysočanské vinobraní pro
širokou veřejnost) vytipovali jako nejvhodnější
místa obnovy vinice a vybudování Viniční naučné
stezky na území Prahy 8 − rozhraní bývalé viniční
usedlosti Šutka a Vavrouška v návaznosti na zdejší
třešňové sady a zahrady.
Založením Viniční naučné stezky Prahy 8 učiníme
první krok k obnově vinic a vinařských tradic u nás
a brzy vás spoluobčané osmičky pozveme na
Libeňské vinobraní.
Ing. Robert Nováček
občanské sdružení Prahy 8 EKO VINICE
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STRANA 4

äkola jako kaûd· jin·
Při našem putování za neobvyklými a výjimečný−
mi školami, které působí v Městské části Praha
8, jsme se vydali do Speciální školy Za
Invalidovnou 3.
Jsou to vlastně čtyři víceméně samostatné
zařízení, kterými procházejí děti od tří až do šest−
nácti let. Co mají společné? Pomáhají dětem, které
přišly na svět s určitým problémem či postižením,
vytvořit co nejlepší start do budoucího samostatného
života. Úspěch přináší osvědčená úzká spolupráce
s rodiči a vzájemná důvěra všech navzájem − dětí,
rodičů i učitelů. Alfou a omegou práce pedagogů je
individuální přístup ke každému dítěti s ohledem na
jeho aktuální potřeby.
Pro ty nejmenší je otevřena Speciální mateřská
škola, která sídlí na detašovaném pracovišti
v Sokolovské 182. Zde bezúplatně přijímají děti
s výchovnými i psychosociálními problémy, děti
hyperaktivní, děti s mentálním, řečovým či zdravot−
ním postižením i děti se smyslovými poruchami.
Děti jsou přijímány na základě odborného vyšetření
a doporučení pediatrem, psychologem, foniatrem
nebo neurologem. Školička je rodinného typu, tvoří
ji dvě třídy s maximálně deseti dětmi ve skupině.

Tak je zajištěn i nutný individuální přístup ke
každému malému človíčkovi. Děti jsou v odborné
péči logopeda, vyškolené vychovatelky dokáží
vhodně usměrnit hyperaktivitu a speciálními
cvičeními rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku.
Pro děti, které absolvovaly školičku, je velmi
vhodné pokračovat spolu v málopočetných třídách
1. až 3. ročníku Speciální základní školy v ulici Za
Invalidovnou 3. Pro předškoláky je zde také otevřen
přípravný ročník, ve kterém se bezúplatně a formou
hry pod vedením zkušeného pedagoga připravují na
nároky školní docházky. Do Speciální základní
školy jsou děti přijímány na základě svobodné volby
svých rodičů. Vzdělávají se podle učebního progra−
mu běžných základních škol, kam po 3. ročníku
plynule přecházejí. Velkou výhodou je opět nepře−
plněnost tříd, v každé je maximálně 12 dětí. To
umožní chápajícím učitelům pomoci každému dítěti
zvlášť v překonání jeho specifických vývojových
problémů a k vytvoření kladné vazby ke vzdělávání
jako takovému.
Ve stejné budově Za Invalidovnou 3 sídlí
Zvláštní škola, která vzdělává žáky od 1. do 9.
ročníku. Tady se děti s mentálním postižením nebo

Základní škola Chabařovická uspořádala dne
26. dubna 2001 druhý ročník pěvecké soutěže,
která nese příznačný název „Chabařovický
zpěváček“.
ZŠ Chabařovická se již dlouhou dobu velmi
intenzivně zabývá tím, jak děti tráví svůj volný čas
a snaží se žákům nabízet zajímavé a smysluplné
podněty pro jejich mimoškolní činnost. Škola se
věnuje především různým sportovním aktivitám.
Dívky a chlapci mohou navštěvovat několik
sportovně zaměřených kroužků (např. florbal, aero−
bik apod.). Učitelé však hledají i další způsoby, jak
oslovit žáky a jak předejít jejich nežádoucímu
chování ve volném čase. Z tohoto důvodu byly
otevřeny také další kroužky − např. kroužek kera−
mický.
V loňském roce se zrodil nápad zapojit do zájmové činnosti také žáky, kteří mají
vlohy pro hudbu a zpěv. V květnu roku 2000 se tedy uskutečnil první ročník již
zmíněné soutěže „Chabařovický zpěváček“. Vzhledem k velkému úspěchu se škola
rozhodla tuto akci zopakovat také v následujícím školním roce.
Do finále druhého ročníku „Chabařovického zpěváčka“ postoupilo celkem 51
dětí. Základní škola oslovila také spádové mateřské školy, které se do zpívání zapo−
jily s velkým nadšením. Stranou nezůstala ani sousední zvláštní škola.
Soutěžilo se v pěti kategoriích. Všichni účastníci projevili velké pěvecké
a hudební nadání. Porotu však nejvíce zaujali a vítězi v jednotlivých kategoriích se
stali: v 0. kategorii − Karolína Tůmová (MŠ Drahorádova), v 1. kategorii − Jarmila
Farníková, v 2. kategorii − Jana Bologová (ZvŠ) a Gabriela Kutilová, ve 3. kategorii
− Marie Farníková a Tereza Kuštová a ve 4. kategorii − Lucie Šichorová.
Jako hosté a porotci byli na „Chabařovického zpěváčka“ pozváni zástupci
Odboru školství a Městské části Praha 8 (např. Mgr. Václav Vomáčka), učitelé
Základní umělecké školy a v neposlední řadě také některé významné osobnosti
z oblasti umění (např. Jan Zadražil, herec divadla Na Fidlovačce, David Bendl,
sólista divadla Laterna Magica a Markéta Žurová, sólistka divadla F. X. Šaldy
Liberec).
Soutěž „Chabařovický zpěváček“ měla velmi kladnou odezvu jak mezi žáky, tak
mezi širokou veřejností, a proto ZŠ Chabařovická hodlá v této aktivitě pokračovat
i v dalších letech.
Základní škola, Chabařovická 4, 182 00 Praha 8

Zä GlowackÈho

DÏti ze speci·lnÌ Mä na SokolovskÈ

aktivitou nabídnout dětem vhodné formy trávení
volného času, rozvíjet jejich dovednosti a komu−
nikační schopnosti, posílit jejich sebevědomí
a motivovat je k dosažení co nejlepšího budoucího
společenského uplatnění.
−tom−

Zdravá mateřská škola

Chabařovický zpěváček

V minulém díle jsme zdárně dokončili
procházku oblastí Kobylis, a proto se vydáme
o kousek dále. Ve dvou následujících epizodách
se zaměříme na školy a školky zřízené Městskou
částí Praha 8 v oblasti Troje.
Naše první zastávka bude nedaleko rušného
Kobyliského náměstí, kde se v poklidném prostředí
nachází MŠ Na Přesypu. Tato školka je tak trochu
netradiční, neboť jedna z celkových čtyř tříd je
zaměřena na výchovu ke křesťanství. Školní areál
tvoří dvě budovy spojené chodbou a zahrada se
vzrostlými stromy, kde skotačí veverky. Každá ze

s velkými výukovými nedostatky připravují na
samostatný život. Do školy jsou děti zařazeny na
základě odborného psychologického vyšetření
a rozhodnutí o zařazení do zvláštní školy. I zde je
základním pedagogickým principem individuální
přístup a snaha o maximální rozvoj osobnosti dítěte.
Učitelé mají na zřeteli také přechod absolventů na
střední odborné školy a učiliště, aby se mohli dále
odborně připravovat na své budoucí povolání.
Školní družina pečuje o děti z 0. až 3. tříd a inte−
gruje žáky speciální základní a zvláštní školy. Zde si
děti mohou odpočinout, hrát si a připravovat se na
další školní den. Pobyt v dětském kolektivu je pří−
jemný a vychovatelky nabízejí množství různých
aktivit. Pro některé děti také částečně suplují
výchovnou péči v rodině.
Školní klub je otevřen pro všechny žáky, kteří
rádi chodí do odpoledních zájmových kroužků, jako
je kroužek sportovní, vlastivědný, pěvecký, taneční,
počítačový, kroužek vaření i práce s keramikou.
V rámci klubu docházejí děti i na hodiny německého
jazyka. Aktivity školního klubu i školní družina jsou
pro žáky zcela zdarma. Mezi činnosti nad rámec
výuky patří i časté návštěvy divadelních a filmových
představení, koncertů a výstav, účast na různých
sportovních, výtvarných, pěveckých a dopravních
soutěžích. Snahou pedagogů je touto mimoškolní

MŠ Šimůnkova 13, Praha 8 oslavila v letošním roce 25. výročí provozu školy. MŠ je umístěna v blízkosti lesa a zahra−
da školky je hustě osázena jehličnany, což příznivě ovlivňuje zdraví dětí při pobytu venku. Umístění školy ve zdravém
prostředí přímo vybídlo její kolektiv pracovat dle projektu Státního zdravotního ústavu „Zdravá MŠ“.
Tento projekt je zaměřen na výchovu úcty k vlastnímu zdraví a uvědomování si jeho hodnoty. Zároveň přispívá ke vzdělání
dětí předškolního věku. Jednou z hlavních zásad modelového programu „Zdravá MŠ“ je požadavek respektování
prožitkového stylu učení dítěte. Co je to prožitkové učení? V předškolním věku to znamená, že se dítě učí při hře samo expe−
rimentováním a prožitkem. Učitelka ve své didaktické práci volí takové způsoby, které jsou pro dítě přirozené. Pokud je dítě
něčemu učeno cíleně tj. řízeně, neděje se tak přednášením, nýbrž činnostmi, které vedou k citovému prožívání a osobním
zkušenostem. Někdejší formy a metody pedagogické práce uplatňované do r. 1990 vedly nezřídka k neúměrnému přetěžování
dětí a ohrožování jejich zdravého vývoje.
Jsme přesvědčeny, že pro dítě navštěvující MŠ je nejdůležitější, bude−li se v ní cítit v co největší pohodě, s pocitem dobré
nálady a svobody. Jen tak z něj vyroste zdravě sebevědomý a plnohodnotný člověk. S těmito záměry přistupovala naše škola
ke stanovení pedagogických cílů, např.: celostní pojetí zdraví, respektování potřeb dítěte a podpora sebedůvěry, dobré sociál−
ní klima, rytmický řád, pohoda věcného prostředí, prožitkové učení, společenství MŠ a rodiny.
Nabídnout může naše škola i nadstandardní činnosti, mezi které patří: předplavecká výchova, výtvarný kroužek, taneční
výchova, výuka zpěvu, hry na hudební nástroj−klavír, jazyková výuka dle požadavků rodičů, zřízení „Mateřského centra“, jehož
náplní je poskytovat mladým maminkám a jejich dětem od 2 let možnost poznat důvěrně prostředí MŠ a pohrát si zde (úterý od
9 − 10 hodin). Pedagogické pracovnice jsou připraveny poskyt−
nou radu i pomoc. Dobře vybavená tělocvična slouží k rozvo−
ji pohybových aktivit. Rok před vstupem do 1. třídy ZŠ děti po
obědě nespí (po dohodě s rodiči) a mohou využívat této doby
k různým zájmovým činnostem. Matky na MD mají možnost
dávat své děti od 3 let na 3 dny v měsíci do MŠ bez ztráty
mateřského příspěvku. Podle individuální potřeby škola zajistí
i péči o děti zaneprázdněných rodičů i po ukončení pracovní
doby. Do naší školy dochází pravidelně logopedická asisten−
tka a provádí nápravu řeči. Pravidelné kontroly zubní lékařky,
péče o chrup pravidelným čistěním, ozdravné pobyty na
horách, pitný režim, otužování dětí, pravidelnou likvidaci roz−
točů, zvlhčování a praní vzduchu ve třídách − plníme úkoly na
úseku péče o zdraví.
Od 1. září bude naše škola v právní subjektivitě. To posky−
tuje možnost daleko pohotověji a citlivěji reagovat na aktuální potřeby dětí i rodičů. Mezi ně patří např. přijímání dětí z celé
Prahy, dětí od 2 let věku, dětí postižených − integrovaná třída. Za zdůraznění stojí, že zájmové kroužky, které škola nabízí,
budou zdarma.
Projekt ZMŠ vznikl z potřeby ozdravit život v našich MŠ v duchu toho, co dnes víme o výchově a zdraví. Věříme, že
k projektu Zdravá škola − projektu Světové zdravotnické organizace na ozdravění života i v základních školách, k němuž se
v naší republice od r. 1992 připojilo již i 94 ZŠ, se postupně budou připojovat i další a bude tak vytvořen pravidelný zdravý
přechod dětí z MŠ do ZŠ.
Kolektiv zaměstnanců školy

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 7.- TROJA (1. »¡ST)
tříd je rozdělena závěsy a zástěnami na celou řadu
koutů a koutků, kde si děti velmi rády hrají. Mají
samozřejmě na výběr i celou řadu dalších, dnes již
klasických aktivit jako plavání, flétnu či angličtinu.
Opodál mateřinky společně navštívíme ZŠ Na
Šutce, která je zaměřena na rozšířenou výuku vý−
tvarné výchovy od prvního ročníku − především na
grafiku, malbu a keramiku − a na rozšířenou výuku

matematiky od ročníku šestého. Několikrát ročně
jsou pořádány výstavy ve vestibulu školy, včetně
jejich vernisáží. Funguje zde přes 30 školních
kroužků, tři oddělení školní družiny, moderní
stravovací systém, velká keramická pec a od roku
1998 i nové víceúčelové hřiště. Škola měla i dis−
lokované pracoviště Na Rokosce, které bylo
v polovině 90. let minulého století zrušeno. Mezi
chlouby školy zcela jistě patří i jazyková pracovna
s audiotechnikou na konverzaci.
My se však přesuneme kolem skeletu
budoucího plaveckého stadionu k další naší škole.
U nového sídliště Velká Skála stojí ZŠ
Glowackého, v které výuka probíhá podle vzdělá−
vacího programu „Základní škola“. Patří mezi naše
největší školy, dochází do ní přes pět set žáků.
Výjimečná je i vysokým podílem pedagogů − mužů
v rámci pedagogického sboru. Škola, jejichž histo−
rie počíná rokem 1979, je zaměřena na výuku tech−
nických a přírodovědných předmětů, může se
pochlubit i velmi solidním počítačovým
vybavením. V letošním roce byla v rámci rozpočtu
Městské části Praha 8 přidělena škole investice na
dokončení opravy střešního pláště školy, takže
nový školní rok bude možné zahájit tak říkajíc
„pod novou střechou“. V této lokalitě, v areálu

školy, se též uvažovalo o výstavbě zimního sta−
dionu.
−dadar−
Správné odpovědi na otázky z května:
1) Zdravá mateřská škola, 2) šachy, 3) Obchodní
akademie.
Ze správných došlých odpovědí byli vylosováni
dva výherci, a to Olga Linhartová z Prahy 8
a Jana Jelínková 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· t¯Ìda je
v Mä Na P¯esypu?
2) Kdy bylo otev¯eno novÈ h¯iötÏ
v Zä Na äutce?
3) Kolik pedagog˘ - muû˘ vyuËuje
v Zä GlowackÈho?
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Generel barevnosti - Invalidovna
V dubnu se v malém sále Bílého
domu konalo do té doby nevídané
setkání. Zástupci obyvatel sídliště
Invalidovna přijali pozvání Úřadu
městské části na schůzku, jejímž
účelem bylo představení KONCEP−
TU BAREVNOSTI SÍDLIŠTĚ
INVALIDOVNA a jeho předání
vlastníkům domů.
Do vyhlášeného vládního progra−
mu regenerace panelových objektů se
ÚMČ zatím nezapojil, ale zlepšení
kvality bydlení na sídlištích věnuje
pozornost již delší dobu. Kromě
zateplování domů, které zůstaly
v majetku městské části, se úřad určitým
způsobem stará i o domy družstevní či
zprivatizované. Pro zlepšení prostředí
sídlišť je nutná koncepce jejich rege−
nerace, a to je úkol, který přesahuje
možnosti jednotlivých vlastníků. Obec
by měla být garantem této koncepce.
ÚMČ prostřednictvím odboru výstav−
by usměrňuje stavební úpravy
prováděné na jednotlivých domech
tak, aby byly vynaložené prostředky
co nejvíce zhodnoceny nejen ku
prospěchu samotných domů, ale
celého sídliště. Odbor výstavby se
proto rozhodl postupně nechat zpraco−
vat koncepci barevnosti pro všechna
sídliště v obvodu.
A proč byl první koncept barevnos−

ti zpracován právě pro Invalidovnu?
Sídliště Invalidovna autorů Poláka,
Šaldy a Havránka bylo postaveno jako
experimentální obytný soubor na
počátku šedesátých let a dodnes patří
k tomu nejlepšímu, co v tomto oboru
vzniklo. Zároveň je nejmenší, nejblíže
historickému centru a nejméně dotčené
dodatečnými zásahy. Uvažuje se do−
konce o jeho památkové ochraně.
Všichni se zájmem vyslechli zasvě−
cený výklad jednoho z původních
autorů sídliště, arch. Šaldy a arch. Sixty,
který zpracoval zatím nejkomplexnější
návrh regenerace bytového domu pro
toto sídliště. Pracovnice odborů výs−
tavby a životního prostředí zodpoví−
daly dotazy obyvatel.
Jako největší problém
byla pociťována chy−
bějící projektová do−
kumentace. Bylo do−
poručeno obrátit se na
Regionální poradenské
centrum pro regene−
race panelových do−
mů v Praze 6 nebo na
Státní typizační ústav
v Praze 1, Washin−
gtonově ulici. S ně−
kterými přednesenými
problémy se ÚMČ po−
kusí pomoci přímo,

jiné je nutno upřesnit a podat jako pod−
nět odboru výstavby či odboru život−
ního prostředí. Pracovnice odboru vý−
stavby vysvětlily zásady postupné
regenerace objektů a předaly pracovní
výtisk PŘÍRUČKY PRO OBY−
VATELE SÍDLIŠŤ, která je zatím
nejucelenějším praktickým rádcem
v této oblasti. Všichni přítomní vysoce
ocenili vstřícnost a kvalitní práci pořá−
dajícího odboru výstavby.
Spolupráce mezi ÚMČ a obyvateli
na poli regenerace panelových domů
byla úspěšně odstartována a pracovní−
ci úřadu doufají, že brzo budou moci
stejně podrobně informovat i vyslech−
nout obyvatele dalších lokalit.
−ik−

Vlídný koncert v nevlídném počasí

V prvém květnovém týdnu byla za přítomnosti řady osobností z politického a ekono−
mického života slavnostně otevřena nová regionální pobočka rakouské banky Volksbank
v Praze 8 − Karlíně, která je třetí pobočkou v Praze a jedenáctou v České republice.
Banka Volksbank má v Českých zemích velkou tradici. Vůbec první tato banka byla
otevřena v roce 1847 v Ústí nad Labem a teprve v roce 1850 v rakouském Klagenfurtu
(Celovci). „Regionální centrála v Karlíně byla zvolena proto, že Karlín je moderní
a dynamická část Prahy, která se stala sídlem mnoha národních a mezinárodních firem“,
uvedl pro Osmičku předseda představenstva banky Johann Lurf. „Nezanedbatelnou roli
při rozhodování, proč umístit banku mimo centrum Prahy, hrála dále možnost pohodlného
parkování, což parkoviště v Křižíkově ulici plně umožňuje“, dodal. Mezi klientelu banky
v Karlíně patří přes sedmdesát obcí a prostřednictvím speciálních oddělení je zvláštní
pozornost banky věnována obchodům s komunální sférou a malým a středním firmám.
Text a foto: jak

H I S T O R I E K A R L Õ N S K … H O D I VA D L A I I I .
P r v n Ì p ˘ s o b e n Ì K a r l a H a ö l e r a v k a r l Ì n s k È m Va r i e t È
a nakonec závěrečný pochod. Jak už bylo
řečeno, toto je kostra představení, na kte−
rou se navěšovala čísla různých umělců.
Jeden večer se skládal z patnácti i více
nejrůznějších čísel. Diváci seděli u stolů
a číšníci otevírali šampaňské.
V zásadě ale zůstávalo představení for−
mou tzv. divadla rozmanitostí, podobně
jako v prvním podniku tohoto druhu už
v roce 1790 v Paříži, v proslulém Palais
Royal. Velká varietní éra končí v Karlíně
definitivně v roce 1919. Následuje
období, kdy se rozhodovalo, co
s budovou dál. Padají návrhy, aby se zde
zřídila druhá scéna Národního divadla
nebo Lidová zpěvohra, o kterou měl
zájem Oskar Nedbal. Hlavně šlo ovšem
o využití souboru Vinohradské zpěvohry,
která po válce nemohla hrát v Městském
divadle na Královských Vinohradech
a hledala novou půdu pro svá představení.
Pracovala dočasně ve vinohradské
Hajnovce, nějaký čas (1922) i v Karlíně,
ale ke zřízení Lidové zpěvohry nakonec
nedošlo, přestože karlínská budova byla
už souboru přidělena. Koncese bratří
Tichých skončila a divadlo bylo
propůjčeno mimopražským souborům.
V letech 1922 − 1923 to byla Olomoucká
opera s dirigentem Karlem Nedbalem,
která uvedla v Praze poměrně hodnotný
repertoár: Prodanou nevěstu, Dalibora,
Šárku, Čerta a Káču. V sezóně 1924/25
hostoval v Karlíně původní kolektiv Čer−
vené sedmy s pořadem Halló, Varieté.
Na pravidelné zájezdy přijíždělo
Slovenské národní divadlo z Bratislavy
(červen 1925).
Uskutečnily se tu pohostinské hry
Ruského baletu, který v karlínském
Varieté vystupoval s Labutím jezerem
v období od 1. do 15. prosince roku 1923.
Diváci se nestačili ani vzpamatovat
z romantického repertoáru a Varieté

Posádková hudba Praha vznikla v roce 1963. Vedle koncertní činnosti patří
k hlavním úkolům hudby zejména zajišťování různých slavnostních vojen−
ských a pietních aktů, vítání státních a vojenských delegací i akce spojené se
zahraničními odlety a přílety prezidenta republiky i dalších hlav států. Dnes
sídlí v Praze 8 − Karlíně.
Jejím současným velitelem je major
Marian Špeťko a hlavním dirigentem major
Miloslav Bulín. S orchestrem spolupracovali
v minulosti například Václav Smetáček,
Karel Vacek, nebo Miloš Machek.
Vysoká umělecká úroveň orchestru byla
prezentována při mnoha zahraničních vy−
stoupeních, například v Německu, Rakousku,
Švýcarsku, nebo Francii. Posádková hudba
Praha se může pochlubit i mnoha roz−
hlasovými a televizními nahrávkami.
V repertoáru orchestru mají pevné místo

díla klasiků světové hudby, vlastní
skladby dirigentů i autorů české
dechovky − Karla Vacka, Julia
Fučíka,
Františka
Kmocha,
Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara,
Jindřicha Pravečka a mnoha
dalších.
Posádková hudba Praha patří
bezesporu k interpretační špičce mezi našimi velkými dechovými orchestry.
V rámci Evropského svátku hudby, ke kterému se připojila i Městská část Praha
8, vystoupí Posádková hudba Praha ve čtvrtek 21.6. na Palmovce.
−pkl−

Nová regionální centrála Volksbank v Karlíně

Kolem roku 1915 zlákalo ředitelství
Varieté Karla Hašlera, aby pomohl. Začal
tedy zařazovat do varietního programu
některé své písničky. Vojenská píseň Můj
kamarád dosáhla obrovského úspěchu.
Netrvalo dlouho a Hašler se objevil na
jevišti Varieté s Annií Steimarovou
v efektních aktovkách Satanova maska
a později Pán bez bytu. Před jedním jeho
výstupem se objevil na oponě nápis, že se
Karel Hašler nedostavil a bude promítán
film České hrady a zámky. Na plátně se
promítaly záběry z Karlštejna, kde
v restauraci seděl Hašler ve společnosti
Annie Steimarové. Na upozornění jedno−
ho z hostů, že má být ve Varieté, se
Hašler rychle zvedl, nastal zmatek, opona
v divadle šla nahoru a na jeviště se po
provaze spustil sám slavný písničkář.
Úspěch byl ohromný. Hašler také nabídl
majiteli Tichému, aby se v aktovkách stří−
dali herci, kteří nešli na frontu, nebo
ranění herci, schopní pohybu. Tak byl
angažován pěvec Krössing − proslulý
Vašek z Prodané nevěsty. Ve Varieté se
střídal kabaret, varietní programy
a divadlo. Byla to opereta Zlatá Hanna
Leona Aaschera, Offenbachova Jeanetta
pláče. V činohře pak Farkašův Můj muž
se vrátí, Reinhardovo Bohémské štěstí,
a mnoho dalších. Všechny tyto inscenace
měly více méně jepičí život a byly
odehrány během půl roku.
Na podzim roku 1918 se začalo opět
s varietními programy. Nebyly to už ony
hašlerovské, kde převládala písnička, ale
opět se blížily tomu, co se v Karlíně pro−
dukovalo začátkem století. Schéma bylo
podobné. Začínalo se pochodem, násle−
dovaly světelné reklamy, hudební číslo
a pak přišlo taneční, artistické nebo va−
rietní číslo. Po přestávce se začalo opět
hudební předehrou, následovala divadel−
ní aktovka, dvě nebo tři artistická čísla

Pos·dkov· hudba Praha

pokračovalo ve svých vyjetých kolejích
a osvědčených číslech.
Druhá éra Karla Hašlera
v karlínském Varieté
Začátkem roku 1925 koupil budovu
Varieté bohatý pražský kavárník Gustav
Pley, který přemlouval Karla Hašlera,
aby začal v jeho divadle znovu. Dává mu
ve všem volnou ruku. Hašler váhá,
protože sál je známý svou špatnou
akustikou, a ví, že každodenním
přepínáním si může trvale zničit hlasivky.
Nakonec souhlasí. A tak má Karlín opět
Karla Hašlera.
Když se po prázdninách vrací z Paříže,
má v hlavě nápad, kterým v té době žije
celá Evropa − revue. Tance, písničky,
komické scény a velkolepá výprava.
Nápad realizoval v podobě revue Modré
nebe, ve které se objevuje Ella Laušma−
nová, Nina Ninon, tenoři Lev Geitler
a František Šašek. Spolupracuje s nimi
i choreograf Joe Jenčík. Dále to byla
revue Ženy pozor na muže s hudbou
Miloše Smatka a Antonína Piskáčka.
V programu se střídaly písně, šansony,
dialogy, skeče a baletní scény, stejně jako
módní přehlídka. Pražané byli nadšeni.
V roce 1924 se objevila hudební komedie
Carevna Kateřina Veliká na hudbu
Čajkovského, ale byla to také celá řada
Hašlerovských revuí Všechny krásy
světa, My jsme my, Kdy, kde a jak,
Čertovská komedie, Červená stát,
Jsme všichni děti Prahy, My roztočíme
svět, Ach jé, ta je, Jeho veličenstvo
jaro.
Poslední jmenovaná představení už
nejsou tak úspěšná. Do divadla chodí
stále méně lidí. Hašlerovi docházejí
peníze. Z Varieté Karel Hašler odchází
v roce 1928 k Jiřímu Steimarovi do
Rokoka.
Petra Kindlová

Zrekonstruované a zrestaurované prostory kostela sv. Vojtěcha v Libni přiví−
taly v neděli vpodvečer 8. dubna t. r. více jak 130 zvídavých posluchačů,
dvacítku skvělých muzikantů Komorního orchestru Dvořákova kraje (diri−
gent prof. Pražské konzervatoře Václav Mazáček) a tři desítky zpěvaček
Foerstrova komorního pěveckého sdružení (dirigent Lukáš Vasilek).
Velikonoční koncert
nadchl všechny přítomné.
Pergolesiho „Stabat ma−
ter“ je nadčasovým dílem,
které se stalo trvalou
součástí repertoáru obou
uměleckých těles, jejichž
členy, amatérské umělce,
pojí přátelské pouto již
mnoho let. Sólistky, so−
pranistka Michiyo Keiko
i altistka Jana Sýkorová,
jsou členkami Liberecké
opery a obě hostují na
předních operních scénách hlavního města. Báječná atmosféra a niterný prožitek
daly zapomenout na chlad a déšť, který provázel předsváteční dny. O to víc se
všichni, tedy posluchači i aktéři, těší na další vzájemné setkání s krásnou hudbou.
A zde mohu navázat pozváním: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení bude
v rámci dne Evropského svátku hudby, 21. 6. 2001 v obřadní síni Libeňského
zámku v 18 hodin, slavnostně křtít svoje nové CD. Celá slavnost bude zaháje−
na fanfárami z balkónu zámečku. Po „křtu“ a slavnostním přípitku na úspěch nové
nahrávky nám Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, jedno z několika málo, která
přežila i v nynější hektické době, zazpívá část svého repertoáru.
−čer−, Foto: P. Pokorný

TIP NA V›LET
Z Bohnic p¯es are·l zdravÌ ÑL·dvÌì k chr·nÏnÈmu
˙zemÌ ProseckÈ sk·ly
Tentokrát se vydáme na výlet hned ráno, abychom si prohlédli nejen Ďáblický
háj, ale i území Prosecké skály.
Čimická ulice nás přivede k pevnému masívu Čimického háje. Volným krokem pro−
jdeme hájem, kde máme mnoho možností oddychu a rekreace a pokračujeme ke
Kobyliské vozovně. Přejdeme Ústeckou ulici a po cestě dojdeme k okraji Ďáblického
háje. Je to vlastně nádherně zalesněná pískovna. Pokud zabočíme doleva, cesta nás
zavede k areálu zdraví. Tento bývalý lom a mnoho dalších lůmků kdysi sloužily pro těžbu
stavebního kamene. Ani ne po 500 metrech se ocitneme u většího lomu, tedy chráněného
území Ládví. Území představuje jednu z dochovaných ukázek činnosti druhohorního
mořského příboje na území našeho státu. Hlavní cesta nás přivede k hřebenu Ládví.
U polovyschlé tůně máme výbornou možnost se na malou chvíli posadit, vytáhnout své
domácí zásoby jídla a pozorovat okolí. V tůňce se na jaře rozmnožují zvláště chránění
čolci a ropuchy. A pokud budeme potichu, tak uslyšíme i zpěv mnoha ptáčků.
To už ale pokračujeme kolem ďáblického hřbitova na Prosek. Tady záleží opět na
nás, zda pojedeme autobusem až na konec proseckého sídliště a nebo to vyzkoušíme
pěšky, přes rušný Prosek. Proseckou ulicí dojdeme k Libni. Tam se ulicí Na rozhraní
dáme doprava a už jsme v chráněném území pískovcových lomů, které jsou součástí
Prosecké skály. Západní část
Foto: P. Pokorn˝
území patří obvodu Prahy 8.
V lomech byl v minulosti převážně
těžen stavební písek. Prosecké
skály jsou zajímavé i z botanic−
kého hlediska. Roste zde chrpa
porýnská a srdivka sedmihradská.
Bohužel, přes péči ochranářů,
jsou Prosecké skály zarostlé
trnovníkem akátem.
Věřím, že tento malý výlet
Vám přispěl k odpočinku ducha
i těla a vrátil Vám aktivitu k další
činnosti.
Soňa Teplá
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Obnova stromo¯adÌ v PernerovÏ ulici v KarlÌnÏ

KULTURNÕ DŸM

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8
Pokladna: tel. 830 904 27
»ERVEN 2001
FOLK A COUNTRY
6. 6. st. 19,00 PAVLÍNA
JÍŠOVÁ
13. 6. st. 19,00 SPIRITUÁL
KVINTET
POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
4. 6. po. 9,00 ERBENOVY
BALADY
(SEIFERT)
10,30 O ČAROVNÉ
PÍŠŤALCE
19. 6. út. 10,00 JAK VODNÍK
VYPÁLIL
ČERTOVI
RYBNÍK
14. 6. čt. 18,00 SLAVNOSTNÍ
KONCERT − žáků
klavírních kurzů
OSTATNÕ
12. 5. so. 8,00 − 12,00 Burza NHL
17. 5. čt. 10,00 − 17,00 Prodejní
akce − textil
2. 6. so. 8,00 − 12,00 Burza NHL
13. 6. st. 10,00 − 17,00 Prodejní
akce − textil
21. 6. čt. 10,00 − 17,00 Prodejní
akce − textil
25. 6. po.10,00 − 17,00 Prodejní
akce − textil

Ozdravné tábory
10−ti denní ozdravné tábory u moře
v Itálii a Chorvatsku pro 6 až 18 leté
děti. V bohatém sportovním a kul−
turním programu se o děti starají
zkušení pracovníci.
Doprava, ubytování, jídlo 3x denně +
pití, pojištění, pedagogický a zdra−
votní dozor.
Cena: 5.990,− Kč
Účast rodičů možná. Děti s doprovo−
dem rodičů do 4 let za 500,− Kč.
Bližší informace: 02/472 96 13 i záz−
namník nebo 0606/346301

Ulice a chodníky v Karlíně po rozko−
pání kvůli rekonstrukci vodovodních
a kanalizačních řadů dostávají nové
kabáty.
S obnovou ulice Pernerova se započne
koncem srpna, až po skončení prací
všech firem v této oblasti. Vzhledem
k tomu, že výkopy budou vedeny až po
hranu chodníkového obrubníku, urychli−

la rekonstrukce vozovky i plánovanou
obnovu existujícího stromořadí, kterou
od konce června bude provádět Tech−
nická správa komunikací. Víme, jak
moc si občané Prahy 8 váží vzrostlých
stromů, a proto vás chceme blíže infor−
movat o této akci, která začne na první
pohled značně brutálně.
Ze 130 stromů v Pernerově ul. bude
pokáceno 63 trnovníků akátů,
jedna líska turecká. Ostatní
dřeviny − javory zůstanou za−
chovány a dvě turecké lísky pře−
sazeny na jiné vhodné místo.
Jak prokázala dendrologická
studie, stáří stromů je odhadováno
na 80 let, což se blíží hranici
jejich životnosti. Navíc rostou ve
velmi nepříznivých podmínkách,
jsou poškozovány provozem auto−
mobilů a jejich současný stav

V sobotu 12. května 2001 již posedmé začalo Libeňské jaro mladých,
hudební festival žáků základních uměleckých škol z Prahy. Slavnostní
večer zahájil pan Mgr. Václav Vomáčka, zastupitel MČ Praha 8. Právě on
stál u samého zrodu festivalu, a tak krátce připomněl i předešlé ročníky.
Jako již tradičně první večer přehlídky byla hostem ZUŠ Klapkova
z Prahy 8. Na scénu vyšli první mladí hudebníci a začal téměř tříhodinový
„hudební maratón“. Po skvělém vystoupení žáků v obřadní síni koncertní
večer pokračoval v zámecké kapli. Její prostory ani nestačily většině
posluchačů, a tak se nakonec návštěvníky zaplnilo i nádvoří a hudba proudi−
la celým zámkem. Počasí mladým hudebníkům přálo po
celou dobu, a tak vystupoval na nádvoří i Magnum jazz band
a doslova rozhýbal celé publikum.
První hudební večer uzavřelo vy−
stoupení Foerstrova komorního
pěveckého sdružení, jako po−
zdrav dospělých hudebníků
mladým.
I další večery probíhaly
v podobně příjemném duchu.
Během 11 koncertních ve−
čerů se tu představili žáci
13 ZUŠ z celé Prahy.
−kp−
Foto: P. Pokorný

KOUPÍM BYT 4 + 1, družstevní nebo osobní vlast−
nictví. Praha 8. Tel.:02/6882186, 0603/ 334825.
FY.MONCHA − úklid servis + mytí oken.
Tel.:02/71772315.
PRONAJMEME NEBYTOVÉ PROSTORY
117m2 − TJ Sokol Libeň, Zenklova 37/2, Praha 8
− Tel.:02/6841151.
SOU/TECH Střední odborné učiliště technické,
Průhonická 8, Praha 10 PSČ 106 00. Nabízí
absolventům ZŠ možnost studia: v tříletém učebním
oboru Knihař(ka)−ruční výroba (34−57−H003).
Kontakt:pí.Hrušková Olga 246 171 57, http://
web.spinet.cz/ soutechpraha10 (prohlídka praco−
viště možná po tel. domluvě).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BUREŠOVA pořádá dne
11.6. v 8:00 zařazovací řízení do 6.třídy s rozšíře−
nou výukou TV−zaměřeno na kopanou.
Určeno chlapcům nynějších 5.tříd. S sebou
přezutí do tělocvičny, dres. Infce na tel.: 02 / 868
809 55.
STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA PRAHA 8 −
pozor změna adresy ! Státní jazyková škola
Burešova 1130 od nového školního roku 2001−
2002 na nové adrese: Dolákova 537, Praha 8−
Bohnice (budova bývalého školského úřadu)
tel./fax: 855 33 56, Spojení: konečná autobusu č.
200, 102, 127. (Od metra Nádr. Holešovice auto−
bus č. 102 nebo č.200−15 min.)

LÈka¯ V·m doporuËuje Pylová alergie − polinoza
Brzy na jaře − koncem února začíná pylová sezóna při kvetení dřevin. Pokračuje kvetením
trav a trvá do léta do kvetení plevelů a bylin. Příčinou polinozy je alergie na pyly těchto ro−
stlin. Projevuje se sezónním výskytem alergických projevů na místech, kam jsou zanesena
pylová zrnka.
1/ Na sliznicích horních dýchacích cest − výtokem z nosu, jeho ucpáním či kýcháním.
2/ na spojivce oční − slzením, pálením, zarudnutím a světloplachostí.
3/ Na kůži kopřivkou a svědivým ekzémem.
4/ Na dolních dýchacích cestách − dráždivým kašlem až dušností.
5/ Také celkovými příznaky − únavou, vyčerpaností, podrážděním, nespavostí.
Příznaky se mohou kombinovat.
Cílem prevence a léčby je umožnit alergikovi plnohodnotný život. Proto se doporučuje sportovní aktivita, která
zvyšuje fyzickou odolnost. Sportovat je vhodné v období, kdy jsou projevy alergie stabilizovány a kdy i kli−
matické prostředí je pro alergika příznivé. Dále je vhodné pravidelné otužování, včetně sauny. Nutná je pre−
vence prochlazení a jeho důsledná léčba. Také čističky a zvlhčovače vzduchu jsou nezbytným doplňkem
alergikovy domácnosti. Zde však pozor na pravidelné a důkladné čištění filtrů. V případě nedokonalé údržby
může naopak dojít ke shromažďování pylů, k jeho dalšímu rozšiřování a k pomnožení bakterií. Samozřejmostí
by mělo být omezení pobytu v místech se zvýšenou koncentrací pylů. Zkušený alergik také ví, že musí mít
po ruce svoje tabletky či přípravky k první pomoci. Takže Vám přeji příjemné léto bez alergií.

HvÏzd·rna œ·blice
Pod HvÏzd·rnou 768, 182 00 Praha 8
www.planetarium.cz

»ERVENEC 2001
Z technick˝ch d˘vod˘ zav¯eno
od 1.7. do 31.7.

Odbor životního prostředí

Z·mek se opÏt rozeznÏl hudbou

Placená řádková inzerce

»ERVEN 2001
Z technick˝ch d˘vod˘ zav¯eno
od 4.6. do 30.6.

může způsobit škodu nebo ohrozit zdraví
lidí samovolným ulomením větví nebo
i vývratem kmene. Přes určité rozdíly
mezi jednotlivými dřevinami bylo
odborníky konstatováno, že stromořadí
akátů jako celek dožívá.
Místo pokácených stromů budou na
počátku podzimu vysázeny dřeviny jer−
lín japonský, jejichž koruna bude
nasazena ve výšce 2.5 m a obvod kmene
budou mít ve výšce 130 cm 18 cm.
Nebudou to tedy žádné proutky, ale už
skutečné stromy, které by i v tomto
nepříznivém prostředí měly odolávat
a tvořit příjemnou a důležitou přírodní
součást životního prostředí v Karlíně.
Pokud budete mít dotazy nebo
připomínky, obracejte se na oddělení
ochrany přírody, tel. č. 22805741.

Základní škola Na Slovance, Bedřichovská 1, Praha 8
a Dětský domov mládeže, Přemyšlenská 1102, Praha 8
si Vás dovolují pozvat
na výstavu nejlepších prací

2.ročníku výtvarné soutěže
PRAHA − KAMENNÁ KRÁSA TISÍCILETÍ,
která se koná od 11. června 2001
v prostorách Libeňského zámku, Zenklova 35, Praha 8
veřejnosti přístupné v pracovní dny

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili:
KVÃTEN
Kej¯ov· Violeta
KnÌûkov· Anna
Lohynsk· Blaûena
Tich· Marie, Ing.
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
»ERVEN
BobaËicov· Milada
Brejlov· Jana
Dolansk· Alena
Duökov· Marie
Dvo¯·kov· Marie
H·jek V·clav, JUDr.
HasÌkov· Marie
HolopÌrkov· Marie
HorËiËkov· Anna
H¸bscherov· Vlasta
Humpov· Helena
Kaderov· Anna
Keiser Ladislav
Kopicov· Rozalie
Krchov· Zdenka
MartÌnkov· Marie
Maökov· Vlasta
MatÏjkov· VÏra
Novotn· Zdenka
Polcarov· Angela
Pr˘öek AntonÌn
Puchernov· Helena
Rygerov· Jaroslava
Rypkov· Olga
Skl·¯ov· Anna
Slab· VÏra
Slivkov· Antonie
ätv·nov· Marie
Tejneck· Jaroslava
Ulbertov· Marie
VaÚkov· ZdeÚka
Vlada¯ Josef
ManûelÈ Jaroslav a Anna
SvatoÚovi oslavÌ 1. Ëervna 2001
55 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ V·clav a Anna
Kocourkovi oslavÌ 1. Ëervna 2001
55 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Karel a Jarmila
VorlÌËkovi oslavÌ 9. Ëervna 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

Evropsk˝ sv·tek hudby
Letos se již všechny pražské městské
části připojily k akci, která vznikla před
lety ve Francii s názvem Evropský
svátek hudby a postupně se šíří ve všech
zemích Evropské unie. V ČR se letos
koná již VII. ročník, jejímž cílem je přiblížit hudbu k lidem
tak, aby bylo připomenuto, že není jen výsadou koncertních
sálů, ale měla by být daleko více přítomna v našem životě.
V předvečer Evropského svátku hudby 20. 6. vystoupí
v Domově důchodců v Bohnicích Komorní orchestr tohoto
domova, v samotný den Svátku hudby, ve čtvrtek 21. 6. 2001
bude instalováno pódium před zámečkem, kde vystoupí
skupina Magnum jazz band, ZUŠ na Klapkově ulici, další pó−
dium bude na Palmovce, v prostoru před Komerční bankou,
a zde vystoupí od 9 hodin žáci ZUS Prahy 8, od 10 do 11 hodin
pak vystoupí s koncertem Posádková hudba Praha z Karlína,
společně s vystoupením mažoretek, od 11 hodin bude hrát
Komorní orchestr DD Bohnice.
Odpolední program bude komponován pořádající agenturou. Po
celý den bude na Palmovce znít hudba.
V podvečer, v 18. hodin, v obřadní síni Libeňského zámku
proběhne slavnostní křest nového CD Foerstrova komorního
pěveckého sdružení s následným krátkým vystoupením.
Všechny akce jsou volně přístupné a zdarma.

ManûelÈ Frantiöek a Boûena
Turkovi oslavÌ 29. Ëervna 2001
60 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ V·clav a Jarmila
äÌmovi oslavÌ 30. Ëervna 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

DIVADLO JISKRA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 688 11 03
»ERVEN 2001
5.6.

12.6.

19.6.

26.6.

út 17,00
POHÁDKA O HADÍ
KRÁLOVNĚ − Karel Hacker
út 17,00
POHÁDKA O HADÍ
KRÁLOVNĚ
út 17,00
ČERVENÁ KARKULKA
− Petr Slunečko
út 17,00
ČERVENÁ KARKULKA

SdruûenÌ SERPENS zve obyvatele Prahy 8 (a nejenom je) na ËervnovÈ
kulturnÌ akce do LIBE“SK… SYNAGOGY NA PALMOVCE
KONCERT "NÏûnÏ ke svÏtlu"
6.Ëerven 20.00
Irena a VojtÏch Havlovi
violy da gamba, violoncello, tibetskÈ mÌsy,
zvony, zvonky a zpÏv
V›STAVA "Dole a vespod? Austr·lie"
21.Ëerven - 12.Ëervenec
Lenka Maökov· - textilnÌ instalace a objekty
otev¯eno dennÏ od 13.00 do 19.00 hodin
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 alespoÚ 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!

OÁZA

NOVOTNÝ

elektronik

SERVIS

(Placená inzerce)

STRANA 7
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kosmetický salon

ELEKTRONIKY

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

opravujeme:

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 83840523, 84840158
(Placená inzerce)

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

PŘIJĎTE NA MASÁŽ

Rodinné domky v řadové zástavbě a parce−
ly na Praze 9 − Střížkov v blízkosti poli−
kliniky Prosek, dobrá dostupnost do centra,
domy jsou 3−podlažní prostorné, parcely
mají výměru 260 m2 a 320 m2, z toho cca
polovina je zahrada:

Můžete se objednat na tel. 858 11 10
večer nebo 0737 / 717 719.

VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ "JANNY"
KUSOVÝCH KOBERCŮ
ZA VELMI NÍZKÉ CENY
+ ODVOZ A KÁVA ZDARMA

+ Sleva pro
Vás jako
překvapení

(Placená inzerce)

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)

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

v Praze 8 (před Karlínským náměstím ve směru z centra)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

SPECIÁLNĚ PRO KAPRAŘE, ale i ostatní rybolov

Záda + šíje 150,- kč
Důchodci
100,- kč
Masáž zad ovlivňuje veškeré dění
v lidském těle: dýchání, zažívání i vylučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.

• 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“

!!! CELOROČNÍ SLEVY !!!

10%−30%
Katalogová prodejna
elektroniky a domácích
spotřebičů více než 70−ti
značek a výběr z okruhu více
než 15000 spotřebičů !!!
Doprava zajištěna !
Prodej na splátky !
Obchodní pavilon Ládví
Střelničná 1660, Praha 8
tel/fax: 02−688 68 47
0602−841 278 0602−830 078

Jak ušetřit čas i peníze
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

do zdravotního centra
Šimůnkova 4 P-8.

CENA POZEMKU:
1390,− Kč/m2/vlastní cena/
+ 500,− Kč/m2/příspěvek na IS/

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

Bolí Vás záda ?

PRODEJ ŘADOVÝCH RODINNÝCH
DOMKÚ S POZEMKY,
Praha 8 − Střížkov/Prosek

CENA DOMU:
1,850.000,− Kč /typ II/ + 5% DPH
2,590.000,− Kč /typ I/ + 5% DPH

• Máme nejlevnější sazbu za minutu Turbo
solária Passion 600 v Bohnicích.
• Vaše vlasy potřebují zkrátit a upravit,
abyste na dovolené měli jednoduchou
úpravu Vašeho účesu / dámské, pánské
i dětské kadeřnictví /
• Dále Vám nabízíme léčebné i relaxační
masáže, odborné ošetření pleti, manikúru
a modelování nehtů.

(Placená inzerce)

150 00 Praha 5, Štefánikova 59
tel: 02/57319382, tel/fax:02/57311438

(Placená inzerce)

Prague Trading − PT s.r.o.

Nepřehlédněte !!!
(Placená inzerce)

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

Neustále se hovoří o změnách, ke kterým ve spořitelně v poslední době dochází
a klienti si přesto stěžují, že musí často i na vyřízení jednoduché záležitosti čekat?
Domnívám se, že není nutné zejména na vyřízení jednoduché záležitosti čekat zbytečně ve
frontě. Zejména klienti sporožirových účtů - a těch je ve spořitelně nejvíce - mohou využívat
řadu moderních prostředků ke kontaktu se svoji pobočkou, se svým účtem, aniž do spořitelny vůbec vstoupí. V současné době lze z domova pomocí telefonu i mobilního telefonu
zaplatit složenku, založit příkaz k placení pravidelně se opakujících plateb např. nájemného
a vyřídit řadu dalších záležitostí. Naši pracovníci na přepážkách jsou připraveni všem klientům
poradit nejvhodnější způsob jeho kontaktu se spořitelnou.
A když nemám telefon, potom musím čekat ve frontě?
Potom můžete využít k zaplacení složenky, zavedení trvalého příkazu na opakující se platby,
nebo souhlasu s inkasováním z Vašeho účtu tradiční písemnou formu. Příkaz nebo složenku
si doma nebo přímo ve spořitelně vyplníte a vhodíte sběrného boxu. Boxy se pravidelně
vybírají a příkazy se denně zpracovávají.
Myslíte si, že každý z nás si bude umět vyplnit potřebné doklady tak, aby peníze byly
zaplaceny včas na správný účet?
K tomu slouží vzory dokladů, které jsou společně s tiskopisy u každého boxu a kromě toho
v tomto počátečním období, bude k dispozici náš pracovník, aby klientům poradil a pomohl.
K dispozici také máte propagační letáky, kde jsou návody na vyplnění, a které si jako návod
k vyplňování můžete vzít domů a v klidu se s postupem seznámit, případně si doklady i doma
připravit.
Ale v tom případě nebudu mít žádné potvrzení o tom, že jsem složenku předala ke
zpracování, nebo že jsem platbu uhradil příkazem?
Svoji kopii dokladu si můžete opatřit razítkem, které je na stolku u sběrného boxu připravené.
Je třeba však vzít v úvahu, že v případě těch nejmodernějších způsobů komunikace s bankou
- telefonem, prostřednictvím SMS zpráv a internetem - rovněž nedostanete žádné písemné
potvrzení o tom, že jste zadala příkaz k platbě. Zdůrazňuji zadala, protože ani na přepážce
potvrzená kopie není dokladem o zaplacení, pouze dokladem o převzetí příkazu. K tomu
slouží pouze výpis z účtu.
Hovořil jste o tom, že využívání telefonu, mobilního telefonu a boxu pro vhazování
příkazů šetří peníze. Jak tomu mám rozumět?
Již v současné době je např. vyzvedávání výpisů z účtů přímo na přepážce dražší než zasílání
poštou. Obdobně se bude postupovat i u ostatních služeb. Proto spořitelna v současné době
vychází vstříc svým klientům a službu, která umožňuje obsluhovat účet po telefonu SPOROTEL poskytuje ZDARMA. Z důvodu úspory času klientů a nákladné práce na přepážkách byly
zřízeny i sběrné boxy pro vhazování dokladů na pořizování jednoduchých operací na účtech.
Naši pracovníci na přepážkách se tak budou moci daleko více věnovat klientům při řešení
složitějších obchodů a klienti nebudou zbytečně stát fronty u přepážek.
Na otázky odpovídala obchodní náměstkyně obvodní pobočky v Praze 8 ing. Volencová
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PLASTOVÁ
OKNA

A - Z

NÁVRH − ZAMĚŘENÍ
VÝROBA − MONTÁŽ
NOANO s.r.o.
Nové obchodní oddělení:

ZÁMKY • KOVÁNÍ • KLÍČE

Květnového vítězství 83, 149 00 Praha 4 − Háje
Tel./fax.: 02/679 10 645 Mob:0606/329215
Sokolská 168, 180 00 PRAHA 8
Tel./fax.:02/684 83 09, 663 11 828
E−mail: obchod@noano.cz

velkoobchod • maloobchod

(Placená inzerce)

Výroba: U Obalovny 250 67 Klecany
Tel:02/685 72 69, 685 78 34
Fax:02/687 54 27
e−mail:výroba@noano.cz
www.noano.cz

(Placená inzerce)

Využijte zaváděcích cen v sezóně.

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

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

(Placená inzerce)

Slevový kupón
platí ve všech
našich
restaurantech.

Zenklova 13
tel.: 683 05 23
METRO

Palmovka

www.pravek.cz
pravek@pravek.cz

"Místo, které přátelé doporučují"
(Placená inzerce)

VELKOKAPACITNÍ
PRAZE 8
BOHNICÍCH PO

Nezamyslova 10
Praha 2
tel.: 691 65 55

(Placená inzerce)

Přístup i z ulice ZENKLOVA
od SM DELVITA.
(Placená inzerce)

Garážování pro
motocykly a osobní
automobily!

A - Z

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

GARÁžE V

A MODERNIZACÍ NABÍZEJÍ

530,- VČ.
OSOBNÍ AUTOMOBIL 1220,MOTOCYKL

:

DPH
VČ. DPH

Zájemci
volejte
na tel.:
0602/255 266 kdykoliv

Přijte si užít příjemné
teplé večery do naší
zahradní restaurace
nabízející speciality
lávového grilu
Za pěkné vysvědčení
nebo úspěšnou maturitu

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel:02/688 11 29(33)

NOVÝ OBCHOD

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

3,5

T

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

A NÁKLADNÍ DO

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

SVĚT ZA 40,1 KUS = 40,•
DOMÁCÍ POTŘEBY
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
SLUNEČNÍ BRÝLE, ATP.

•
KDE:
METRO "FLORENC"

(Placená inzerce)

REKONSTRUKCI

• SOKOLOVSKÁ (VEDLE DELVITY)
• TYLOVO NÁM. 5, PRAHA 2
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