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Byl schv·len
rozpoËet M» Praha 8
Zastupitelstvo Městské části Praha 8
na svém 12. zasedání dne 28. února
2001 schválilo rozpočet MČ Praha 8
na rok 2001.
Jedno z nejvíce očekávaných
zasedání Zastupitelstva Městské části
Praha 8 se odehrávalo dne 28. února
2001 v odpoledních hodinách. Rozpočet
předložil starosta pan Josef Nosek,
který z obsáhlého materiálu přečetl
návrh usnesení a stručně uvedl
a komentoval základní parametry navr−
ženého rozpočtu. Dovolím si upozornit
čtenáře Osmičky, že text usnesení
k rozpočtu je uveden na internetové
adrese www.Praha8.cz, na stránce
„Usnesení Zastupitelstva“. S korefe−
rátem k navrženému rozpočtu vystoupil
ihned zastupitel JUDr. Václav Musílek,
a to ve velmi kritickém duchu. Roz−
počet, byť se k němu vedla dále poté
věcná, více než hodinová diskuse, byl
schválen. Ze 41 přítomných zastupitelů
pro rozpočet zvedlo ruku 39 zastupitelů,
proti byli jen 2. A tak bylo dosaženo his−
toricky rekordního počtu zastupitelů,
kteří kdy schválili rozpočet Městské
části.

Foto: jak

Vážení čtenáři,

"Rozpočet MČ Praha 8 na rok 2001":
s objemem příjmů po konsolidaci
(tř. 1 až 4) ve výši
576 745 tis. Kč,
s objemem výdajů po konsolidaci
(tř. 5 a 6) ve výši
589 008 tis. Kč,
s rozpočtovým schodkem
ve výši
− 12 263 tis. Kč,

z toho:
splátky půjček od Hl. města Prahy a ze
Státního fondu životního
prostředí ČR
− 6 920 tis. Kč,
použití splátek půjček vrácených do
Fondu obnovy a modernizace bytového
fondu MČ Praha 8
895 tis. Kč,
použití finančních prostředků vytvo−
řených v minulých letech na úhradu vý−
dajů
18 288 tis. Kč.

Z cifer zajímavých pro občany Prahy
8 se sluší uvést, že na čistění komu−
nikací bude vynaloženo 4 mil. Kč, stej−
ně jako v roce 2000, na kontejnerovou
službu 2,2 mil. Kč, na likvidaci černých
skládek 1,8 mil. Kč a na veřejnou zeleň
dokonce 22 mil. Kč. Na kapitálové
výdaje ve školství a pro školská zařízení
je určeno celkově 21,665 mil. Kč.
Samozřejmě velkou většinu rozpoč−
tu pohltí tzv. mandatorní (povinné)
výdaje související s transferem obyva−
telstvu, tedy sociálními dávkami,
apod.

Za zvláštní zmínku stojí oblast
grantů MČ. Pro rok 2001 je určena
suma 2 mil. Kč. Tato částka bude
přiznána
subjektům,
fyzickým
i právnickým osobám, které podají
písemnou žádost do 9. 4. 2001 na
podatelnu Úřadu MČ P8−„Bílý dům“,
U Meteoru 6, Praha 8 a budou pří−
slušným Výborem Zastupitelstva MČ
Praha 8 nebo Komisí Rady MČ Praha
8 vybrány. Podrobné informace ke
grantům jsou uvedeny na internetové
adrese www.Praha8.cz v odkaze
„Granty“ či tel. 22 805 114.
−red−

V Praze 8 probÏhla rozs·hl· protidrogov· akce
Dne 7. 3. 2001 proběhla v Praze 8 rozsáhlá policejní
akce s cílem razantně omezit aktivity výrobců drog.
Po tomto oznámení jsme požádali o krátký
rozhovor policejního ředitele Obvodního oddělení
Policie Prahy 8 pplk. Mgr. Petra Vaněčka:
Pane řediteli, přibližte nám, oč se při této
operaci jednalo.
Akce, která proběhla od 7. 3. 2001 do 8. 3. 2001,
byla zaměřena na likvidaci výrobců drogy pervitin
a sítě dealerů, která operovala nejen na celém území
Prahy 8, ale dodávala drogu i do jiných pražských
částí, zejména Prahy 3, a dokonce do obcí mimo hl.
město Prahu až po Kralupy.
Kolik osob se na zásahu
podílelo?
Bylo zapojeno na 60 poli−
cistů jak z Prahy 8, tak zejmé−
na díky úzké spolupráci
s Národní protidrogovou cen−
trálou její příslušníci. Dále
s
námi
spolupracovala
Zásahová jednotka Správy hl.
m. Prahy, odbor kynologie
Správy hlavního města a něko−
lik dalších složek policie.
Jaká práce předcházela
tomuto velkému zákroku?
Příslušníci naší protidrogové
skupiny sledovali činnost dea−

PanÌ uËitelko,
zahrajte n·m!
Otevřenými dveřmi herny zaznívá na
chodbu naší školky radostné švitoření
a klavírní improvizace. Dívenky,
ozdobené barevnými šátky, tančí, či se
o tanec alespoň pokoušejí. U klavíru sedí
paní ředitelka D. Černíčková, jejíž vztah
k hudbě je neocenitelným vkladem pro
rozvoj hudebnosti a estetické výchovy
našich dětí. A prosby malých tanečnic
„Paní učitelko, zahrajte nám“, bývají
často vyslyšeny.
Spokojené maminky
a babičky dětí z MŠ Lindnerova 1

PRÁVNÍK A LÉKAŘ RADÍ
KULTURNÍ POŘADY
STR. 6
PŘÍŠTĚ REPORTÁŽ O METRU
VÝSTAVBA NA ŠUTCE

Nyní v základních číslech k samo−
tnému rozpočtu:

a s financováním (tř. 8)
ve výši
12 263 tis. Kč,

CHVÁLA BARVY
BOJOVNÍCI ZA SVOBODU
KARLÍNSKÉ DIVADLO STR. 5

lerů drog v tomto případě od roku 1995, tedy po 6 let.
Jakmile jsme zachytili prodej drogy, postupně jsme
objevovali nitky vedoucí stále dál a dál, až k samotným
výrobcům drogy a k tzv. varnám. Během tří dnů, po dů−
kladné analýze, jsme během zásahu zlikvidovali tři
varny, které se postupně v letech stěhovaly z bytu do
bytu, a zejména jsme zajistili a vznesli obvinění proti
samotným výrobcům a organizátorům této aktivity.
Pane řediteli, projevila se uvedená rozsáhlá akce
na tzv. „nápadu trestné činnosti“ v Praze 8?
Ano, skutečně, bezprostředně po této akci poklesl
nápad trestné činnosti o více než
70 %. Zejména se jedná o drobné
krádeže, vloupání do vozidel, do
bytů. Tyto trestně činy byly
páchány za účelem získání
finančních prostředků na drogy.
Také se nám při této akci podařilo
objevit velké množství platebních
karet, osobních dokladů a dalších
předmětů pocházejících z krádeží.
Odhadujeme, že bude trvat něko−
lik měsíců, než zdokumentujeme
nálezy, rozkryjeme všechny ces−
tičky, kudy drogy putovaly.
A jak dál, pane řediteli, dá se
této trestné činnosti účinně
předcházet?

Víte, do jisté míry. Jistě jste četl naši Výroční zprávu
Policie Prahy 8 za rok 2000. Došlo u nás
k nejvýraznějšímu poklesu četnosti trestných činů.
Snažím se co nejdůsledněji aplikovat systém, že každý
policista má svůj přesně určený úsek městské části na
starosti. A má−li nadprůměrné výsledky, je oceněn.
Myslím, že právě morální i finanční ocenění hraje velmi
významnou roli při tom, jak se každý policista snaží
uhlídat svůj úsek v pořádku. Nicméně skončila jedna
velká akce, byla zlikvidována síť dealerů, ale všechno
začíná okamžitě nanovo. Jistě se ve velmi krátké době
objeví další ohnisko, z něhož se budou šířit drogy, po
kterých je poptávka, a my budeme muset sledovat, evi−
dovat a chystat novou a další likvidaci. Ale alespoň pro
tuto chvíli máme dobrý pocit, že jsme něco dokázali.
Víte, měli jsme zde instruktory ze Spojených států, kteří
nám měli přednášet o potírání drog. Po chvíli jejich vý−
kladu jsme je přerušili, protože to nedávalo smysl,
a řekli jim, co a jak děláme my. Od té chvíle to již neby−
lo školení, ale výměna poznatků a informací
o metodách. A na to, myslím můžeme být také hrdi.
Pane řediteli, přeji Vám osobně, ale zejména jako
"šéfovi" Policie ČR na Praze 8, ať se Vám v roce 2001
daří minimálně stejně tak dobře jako v roce 2000.
Děkuji za rozhovor, v němž pochopitelně neuvádím
jména a další podrobnosti o akci a osobách, jejichž
vyzrazení by Vám mohlo ztížit činnost.

je opět mojí velkou radostí se
s Vámi setkat prostřednictvím
dalšího čísla Osmičky. Neboť vedle
nutnosti Vás co nejpodrobněji infor−
movat, je zde ještě další plocha,
která skýtá místo pro zachycení
bohatého života v naší pražské části.
Moc se omlouvám všem těm, na které
se dosud nedostalo, především
z nedostatku místa.
Když píši tyto řádky, vzpomínám
si na krásné chvíle strávené na návště−
vě v Domově důchodců v Bohnicích,
na krásné lidi tam žijící i pracující.
Starší spoluobčany, kteří již nemají
dostatek sil a možností pro aktivní
život, a ačkoliv jej žijí zdánlivě
pasivně, přece velmi hodnotně.
Nelze nevzpomenout skvělé
spolupráce redakční rady, velkou
a nezištnou pomoc pana ing. Petra
Pokorného při dokumentačním
fotografování.
Jak mnoho toho všeho ještě
nepostihujeme, kolik lidskosti je na
Bulovce, v bohnické léčebně,
v Hospicu a v dalších zařízeních. Ale
i tato všechna drobná poselství lid−
skosti jsou obsažena ve Velikonocích.
Protože je toho velmi mnoho, co
bych chtěl a měl napsat, ale prostor
nestačí, dovolil jsem si zvolit verše.
Verše dívky, kterou jsem poznal již
před mnoha lety, a které si velice
vážím.

PARKY
Markéta Procházková
Parky se vzňaly zelení
všech odstínů a tónů
a duben slávu vzkříšení
odlévá ze slunečních zvonů
Všude jsou šťastná znamení −
jak nebýt pověrčivá!
Začali opravovat dláždění
a kámen pod rukama zpívá…

Přeji Vám všem krásné ve−
likonoční svátky a hezký počátek
jara.
Váš

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor

Mgr. Tomáš Květák

Zvl·ötnÌ oznaËenÌ vozidel

Vlajka pro Tibet

K několika zásadním změnám týkajících se zvláštního označení
vozidel přepravujících těžce postižené občany došlo v souvislosti
s přijetím zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu−
nikacích. Označení již nevydávají Sdružení zdravotně postižených,
ani jiná občanská sdružení zdravotně postižených občanů, ale okres−
ní úřady. Pro občany Prahy 8 to znamená, že zvláštní označení
obdrží na Sociálním odboru Úřadu Městské části Praha 8 (SO
ÚMČ).
Označení vozidel vydaná do 31.12.2000 Sdružením zdravotně
postižených nebo jiným sdružením jsou platná až do 30. června
2001. K výměně „starého“ označení nebo k vydání nového je třeba
se dostavit s průkazkou mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) na
SO ÚMČ, Zenklova 22, 2. patro, kancelář č. 213. Další informace
získáte na tel. 22 805 249.

Letos se už popáté
radnice Prahy připojily
k akci „Vlajka pro
Tibet“. Dne 9. března
vlála symbolicky po
celý den rovněž vlajka
na Libeňském zá−
mečku. Radnice Prahy
si tak připomenuly
protičínské povstání
z 10. března 1959, po
němž ze země musel odejít nejvyšší tibetský před−
stavitel dalajlama.
Foto: jak

Kresba: Hana Cechlová
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POZV¡NKA
Zveme občany

na 13. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 8
ve středu 25. dubna 2001
od 14 hodin
ve velkém sále „Bílého domu“,
U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň.

Úřad Městské části Praha 8
odbor pro styk
s veřejností a kultury
ODDĚLENÍ KULTURY

hledá
absolventa VŠ, nejlépe oborů
dějiny umění, architektura
pro
přípravu a organizaci
kulturních akcí a práci v oblasti
památkové péče
Předpokládaný nástup: květen 2001
Životopis spolu s krátkým motivačním
dopisem, vysvětlujícím Váš zájem o tuto
práci, zašlete na adresu:
ÚMČ Praha 8, Ing. arch. Karolína
Ptáčková, OPSVK, odd.kultury,
Zenklova 35, Praha 8; nebo:
karolina.ptackova@P8.MePNet.cz
Bližší informace
na tel: 22 805 753, 22 805 114.

Úřad Městské části Praha 8
odbor pro styk
s veřejností a kultury
hledá uchazeče
pro práci v informační
kanceláři Úřadu
Kvalifikační předpoklady:
SŠ, WORD, EXCEL, Internet, MS
Outlook
Nabídky spolu s životopisem
zašlete na adresu:
ÚMČ Praha 8, Mgr. Tomáš Květák,
vedoucí odboru pro styk s veřejností
a kultury, Zenklova 35, 180 48 Praha 8;
nebo: Tomas.Kvetak@P8.MePNet.cz

Svaz důchodců ČR
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6
tel.: 20398125−6
pořádá
Vycházky Vlastivědného kroužku
pro důchodce
7. dubna
Znamenitosti oblasti „Na Kosti“
sraz ve 13,30 hodin na nároží Ječné
a Lipové ulice
21. dubna
Čím je pamětihodný západní HUČÁL
sraz ve 13,30 hodin před kostelem
P. Marie na Trávníčku (el. dráha č. 7,
18, 24 Albertov)
28. dubna
Žabovřesky a jejich památky
sraz ve 13,30 hodin u Stavovského
divadla
• Pobočka 180/02 koná schůze 10.4.,
15.5., 12.6. vždy v 15 hod. ve velkém
sále DD, Na hranicích 674, P8 −
Bohnice. Vyjimku činí den 10.4., kdy
je plánována prohlídka kostela sv.
Petra a Pavla ve Starých Bohnicích
a sraz je 14,45 před kostelem.

POZVÁNKA
Českobratrské církve
evangelické
Farní sbor Českobratrské církve evan−
gelické U Školské zahrady 1, Ko−
bylisy, zve na Bílou sobotu dne 14.
dubna v 9.30 hod. ke kostelu U Já−
kobova žebříku, kde budou za přítom−
nosti zahraničních hostů představeny
veřejnosti dva nové zvony. Modlitba
končí v 10 hodin.

éidovsk˝ h¯bitov uû vandalovÈ neniËÌ
Židovské hřbitovy jsou častým cílem
vandalů, kteří převracejí náhrobky,
pomalovávají je sprejem a dávají tak
průchod
svým
antisemitským
pohnutkám či jen přízemní touze
cokoliv zničit. Pražské židovské
hřbitovy jsou proto většinou přístup−
né jen v doprovodu správce. Ďáblický
židovský hřbitov není výjimkou.
V těsném sousedství panelové zá−
stavby působí hřbitov poněkud zvlášt−
ním dojmem. Jeho brána je zavřená
a prohlídka je možná pouze po domluvě
se správcem. Jako „pěst na oko“ pak
působí hlídané parkoviště, jež je za
původní hřbitovní zdí v místech, kde se
již nepohřbívá. Pražská židovská obec,
respektive firma, která se jí stará
o nemovitosti, tuto část komerčně pron−
ajala. V domě, kde byla dříve pohřební
místnost, dnes sídlí soukromý ateliér.
Historie původního starého hřbitova
sahá do šestnáctého století a nejstarší
náhrobky pocházejí ze století sedmná−
ctého. Jeho novější část byla založena
v roce 1892 v Davídkově ulici − posled−
ní pohřeb proběhl v roce 1975. "Mimo
jiné je zde pohřben spisovatel Vojtěch
Rakous (1862−1935)," poznamenává dr.
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea
v Praze.
Ďáblický hřbitov je jedním ze sto
sedmdesáti hřbitovů, které má Pražská

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V DUBNU 2001
3.4.
ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • U Sluncové
(parkoviště u voj. správy) • Pod
Labuťkou − Prosecká • Gabčíkova (za
ul. Kubišovou)
4.4.
STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské − par−
koviště) • Burešova, Služská −
Přemyšlenská • Křivenická (u ko−
nečné 152, 181) • Janečkova

židovská obec ve svojí správě.
Průměrná vydaná roční částka za
údržbu je něco kolem dvaceti tisíc
korun. Pokud někdo postříká náhrobek
sprejem, jsou náklady podstatně vyšší.
"Jedná se výhradně o pietní místo, které
je veřejně přístupné, samozřejmě kromě
sobot a svátků. Naše hřbitovy se
snažíme co nejvíce chránit před rušivý−
mi vlivy," říká Ing. Mojmír Malý,
vedoucí oddělení správy hřbitovů
Pražské židovské obce. Podle jeho slov
se židovská obec začala o hřbitovy

KulturnÌ d˘m L·dvÌ
Výstavba linky metra IV.C1 (Nádraží Holešovice − Ládví)
pokračuje v nastoleném vysokém tempu a úzce se tak
dotýká některých se stavbou sousedících objektů. Jedním
z nich je Kulturní dům Ládví na „sídlišti Ďáblice“, objekt
svěřený do správy Městské části Praha 8.
Jeho provoz nebyl po dobu výstavby metra však
v žádném případě přerušen, ba právě naopak. Ďábličtí tak
mohou nadále nakupovat v obchodech vybudovaných ve
foyeru, především dámy pak asi navštíví kosmetiku, solári−
um či si dojdou zacvičit jógu a celá rodina si poté může zajít
na chutný oběd do příjemného prostředí restaurace, popř.
v I. patře okusit taje italské kuchyně v nedávno otevřené
pizzerii.
Když píšeme o kulturním domu, rozhodně nesmíme
zapomenout na jeho kulturní náplň, tak jak je chápána

a související stavby starat začátkem
devadesátých let. "Mnohdy se nedalo
projít dva metry od branky. Zrovna
v areálu ďáblického hřbitova bylo asi
devadesát náhrobků povaleno a některé
z nich pomalovány sprejem. Městská
část Praha 8 nám finančně pomohla
s odvozem několika kontejnerů odpadu
a s prořezáním stromů." Inženýr Malý si
není vědom, že by se v současné době
objevilo nějaké poškození náhrobků.
−jm−

především (i když kultura těla je jistě neméně důležitá, jak
by nám potvrdili již např. staří Řekové). I dnes si tedy
můžete vybírat z nejnovějších titulů knih, které nabízí míst−
ní pobočka Městské knihovny, rovněž folklórní soubor
Valášek tu pokračuje v přípravě svých úspěšných vy−
stoupení.
Kulturní dům Ládví byl z financí Městské části Praha 8
v nedávné době vymalován, takže nyní září čistotou, v plánu
jsou pro letošní rok rovněž nezbytné kamenické opravy
vnějších fasád. Snahou radnice bude dále znovuuvedení do
provozu velkého sálu, který byl v minulosti značně zdevas−
tován v souvislosti se zde provozovanými diskotékami.
Jak je vidět, Kulturní dům Ládví žije přes momentální
dočasně ztížené podmínky svým životem a netrpělivě
vyčkává okamžiku (a my s ním), až se za pár let v jeho
bezprostřední blízkosti otevře vestibul stanice metra Ládví.
−kin−

Památky Prahy 8
V areálu nemocnice Na Bulovce,
západně od zámečku Rokoska č.p. 93
v Libni stojí na pozemku č.kat. 354
o výměře 120 m2 budova bývalého
špýcharu. Na tomto návrší se v jejím
blízkém okolí rozprostírala vinice
Rokoska s usedlostí.

a opatřena linoleem. Strop se upravil
tak, že vazní trámy mansardové střechy
se podbily, orákosovaly. Okolo hlavní
zdi se upravil čtvrtkruhový fabion
a v něm nad okny lunety. Fasáda byla
upravena ve slohu, který byl v souladu

V 60. letech 18. století byl jejím
majitelem Jan Štembera, který byl
i majitelem nedaleké usedlosti Mazanka.
V roce 1768 zde nechal přestavět
domek stojící na hřebeni na návrší
uprostřed vinice na zámeček v ro−
kokovém stylu. Není vyloučeno, že
budova špýcharu byla postaveno v této
době, ne−li dříve. Na mapě stabilního
katastru z roku 1841 je již uvedena na
pozemku st. č. kat. 191.
O 100 let později byl majitelem
Rokosky továrník Lendek. Až do roku
1883 se majitelé často střídali (Alois
Doubrava, Karolina Wolfová, Anna
Dubová, manželé Cerhovi). V tomto
roce koupilo zámeček Okresní zastupi−
telstvo v Karlíně a zřídilo zde chu−
dobinec. Při velké povodni v roce 1890,
která zaplavila i celé Židovské město
v Libni, sem byli přestěhováni postižení
bez přístřeší.
Roku 1903 byla nemovitost koupena
pražskou obcí a zřízena zde městská
vychovatelna. Potřeba vyvolala rozší−
ření tohoto ústavu, kdy v roce 1907
započala východním směrem výstavba
nové městské vychovatelny (č.p. 830).
V témže roce byl špýchar přeměněn
v exhortní síň. Za tím účelem odstranil
se původní dřevěný strop ve špýcharu,
v podélné zdi se vybouralo šest oken
a ve východním čele se upravil vchod
do kaple. Podlaha byla vydlážděna

KAPLE U ZÁMEČKU
ROKOSKAČ.P. 93
V LIBNI
s ostatními budovami na Rokosce.
Kaple o jedné místnosti byla využívána
občasně a ventilace byla provedena
pouze vikýřem. Toto opatření se ukáza−
lo nedostatečným, a tak v roce 1935 se
v kapli zřídilo pod okny 6 ventilačních
průduchů a dále nad vchodem markýza.
Dlouholetým vrchním ředitelem
Vychovatelny hl.m.Prahy v Libni byl

Jaroslav Doležal. Nadřízeným orgánem
byl odbor pro péči o mládež a do−
rost Ústředního sociálního úřadu
hl.m.Prahy.
Roku 1952 mělo dojít k zabezpečení
a důkladné opravě této význačné pozd−
ně barokní stavby pro její špatný stav.
Pěkný interiér kaple byl využíván
k uskladňování nemocničního nářadí.
Kdy přestala sloužit kaple a došlo k její−
mu odsvěcení, jsme prozatím nezjistili.
Zbytek usedlosti Rokoska byl vy−
koupen Prahou v roce 1920 ke zřízení
nemocnice. Zámeček sloužil pro slu−
žební byty vychovatelů. V roce 1937
byla ze skladiště v přízemí zřízena pro
chovance čalounická dílna. Až do roku
1972 sloužil zámeček k bydlení, kdy byl
zrekolaudován na nebytové prostory
pro potřeby nemocnice.

5.4.
ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Podhajské
pole (parkoviště) • Dolákova −
Hackerova • Mlazická • Pod vodáren−
skou věží x Nad Mazankou
10.4.
ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská − Kři−
žíkova) nebo Jirsíkova − Malého • Ke
Stírce − Na Stírce • Kandertova (proti
ul. Lindnerově) • Kotlaska (u ma−
teřské školy)
11.4.
STŘEDA
Třebenická, Modřínová • Kurkova,
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova x
Konšelská • Lodžská x Zhořelecká
12.4.
ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U sloupu (par−
koviště) • Gdaňská, Mazurská (u tra−
fostanice) • Fořtova − Do údolí •
Drahorádova
17.4.
ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou
a Pernerovou) • Pivovarnická (proti
ul. Na Hájku) • Kubišova − U Vla−
chovky • Nekvasilova (parkoviště za TJ)
18.4.
STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Ku−
bíkova u DD • Štíbrova • Na pěšinách
− Pod statky • Pekařova • Stejskalova
(štěrkové parkoviště U Rokytky)
19.4.
ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Hnězdenská (par−
koviště) • Řešovská (u Zelenohorské)
• Korycanská − K Ládví • Lindavská
24.4.
ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky • Petra
Slezáka − Urxova • Na Vartě • Nad
Rokoskou
25.4.
STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Hav−
ránkova − Šimůnkova • Uzavřená •
Nad Rokoskou (u školy) • Frýd−
lantská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecké x Ďáblické) • Uzavřená
26.4.
ČTVRTEK
Na přesypu − Pod přesypem • Hav−
línova − Pohnertova • Zhořelecká
(parkoviště) • Petra Bezruče − U pís−
kovny • U Pekařky − sloup VO č. 8
30.4.
PONDĚLÍ
Thámova (u tunelu) • Pernerova −
Sovova • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)

−zkk−
TJ Sokol Kobylisy
U Školské zahrady 430/9, Praha 8
pořádá
dne 22. dubna 2001 od 9 hodin

30. ročník
JARNÍHO BĚHU
ĎÁBLICKÝM HÁJEM
v Areálu zdraví
v Ďáblickém háji.
Přihlášky: na místě startu od 8 hod.
Startovné: 10,− Kč pro všechny
kategorie.
Bližší informace
Vám podá sestra Eva Rozsypalová na
tel. č.: 688 31 191

STRANA 3

DUBEN 2001

DEN ZEMÃ
22. duben se rok od roku stává významnějším dnem. Od roku 1970, kdy na základě
požadavků mnoha amerických občanů byly formulovány podmínky pro zajištění
existence naší civilizace, se k tomuto programu hlásí stále více jedinců.
Připomínáme si, že stav životního prostředí ovlivňuje nejen náš současný život, ale
také budoucí, a že program, stanovený před více než třiceti lety, je stále platný. Jedná
se o ozdravení atmosféry kolem Země, úsporné využívání materiálů, šetrné
zemědělství, efektivnější zacházení s energetickými zdroji a zbrzdění populační
exploze v rozvojovém světě. I v letošním roce je tento den podnětem pro realizaci
akcí, jimiž chceme zvýšit zájem dětí i dospělých o stav životního prostředí, přede−
vším o prostředí v naší městské části.
odbor životního prostředí

Jiû tradiËnÏ jako kaûd˝ rok po¯·d· EKOCENTRUM ÑBOJASKAì
pro vöechny malÈ, vÏtöÌ i zcela dospÏlÈ kamar·dy p¯Ìrody

DEN ZEMÃ
Akce probÏhne
v bezprost¯ednÌm
okolÌ ekocentra Bojasova 1242
v sobotu 21. dubna 2001
od 9,00 do 17,00 hod.
Co v·s Ëek·, jestliûe se k n·m p¯ijdete podÌvat? M˘ûete si vlastnoruËnÏ vyrobit papÌr (t¯eba i barevn˝),
obarvit ubrousek nebo triËko p¯ÌrodnÌmi barvivy, vyrobit si drobnou
ozdobu z p¯ÌrodnÌch materi·l˘, zasoutÏûit si s n·mi o malÈ odmÏny,
prohlÈdnout si v˝stavu fotografiÌ
a p¯Ìrodnin nebo si vybrat z propagaËnÌch materi·l˘ »SOP.
TÏ ö Ì m e

se

na

vöechny

malÈ

i

velkÈ!

P·r slov o ekologickÈ
k·zni obyvatel MÏstskÈ
Ë·sti Praha 8
Společnost IPODEC−ČISTÉ
MĚSTO, a.s., která sídlí
v Beštákově ulici na Praze 8
a jejíchž 43 procent akcií vlast−
ní MČ Praha 8, byla založena
v roce 1991. Od roku 1997
provozuje první Sběrný dvůr
hl.m.Prahy ve Voctářově ulici.
Požádali jsme ředitele spo−
lečnosti Ing. Karla Vančuru
o krátký rozhovor pro Osmičku.
Stále narůstají a zpřísňují se požadavky na kvalitu život−
ního prostředí. Jak toto vnímá veřejnost na Praze 8 a jaká
je tedy ekologická kázeň obyvatel Prahy 8?
Obecně mohu konstatovat, že se ekologická kázeň všeobecně
zlepšila. Zvýšil se i počet lidí, kteří jednak odpad třídí a jed−
nak navštěvují náš Sběrný dvůr. Zde je ale potřeba také
poděkovat zájmu a pochopení Úřadu Městské části Praha 8,
který nemalou částkou financuje přistavování kontejnerů na
objemný odpad. Tím se logicky snížil počet černých nebo
divokých skládek na obvodě.
Nebezpečný odpad ohrožuje nás
všechny. Jeho objem každým rokem
stoupá a zvětšuje se. Máte tuto nepří−
jemnou realitu pod kontrolou?
Naše společnost nezajišťuje sběr
nebezpečného odpadu obyvatel hl.m.
Prahy, protože celopražsky tuto službu
zajišťuje společnost IMP−servis, která tak
nese veškerou zodpovědnost. IMP−servis má v našem Sběrném
dvoře ve Voctářově ulici, v blízkosti Libeňského mostu, pro−
najatou plochu. My pak zajišťujeme pro ně tuto stabilní
sběrnu. Komplexní informovanost obyvatel na úseku

nebezpečných složek komunálních odpadů zajišťuje v Praze
odbor infrastruktury města Magistrátu hl.m.Prahy. Náš pří−
spěvek k této problematice je takový, že například zabezpeču−
jeme na některých školách v rámci MČ Praha 8 tříděný sběr
odpadu, který nosí děti od rodičů nebo z domácností do školy,
včetně sběru monočlánků. Odtud odpad předáváme
k odbornému zneškodnění. Naše společnost totiž není
k zneškodnění nebezpečného odpadu autorizována.
Sběrný dvůr zahájil provoz v roce 1997. V úvodu jsem
řekl, že se zvýšil počet obyvatel, kteří ho navštěvují. Třeba
ne všichni vědí, jak vlastně funguje, co mohou přinést nebo
přivést, jaké jsou poplatky a kdy je otevřeno.
Velmi rád bych touto cestou prostřednictvím Osmičky vyzval
a pozval obyvatele Prahy 8 na náš Sběrný dvůr. Máme stále
ještě volné kapacity. Položme si otázku, co to Sběrný dvůr je
a jak vlastně funguje. Jedná se o sběrné zařízení, kde je možno
bezplatně odevzdat vytříděný odpad, pro který není jinde
žádné další využití. Vedle klasického sortimentu, jako je
například starý papír, kovový odpad, sklo, plasty, lze také
odevzdat i dřevěný odpad včetně různých prořezávek, ale
i lakované dřevo. Patří sem také stavební odpad nebo suť,
která vznikne, když si občan třeba mění bytové jádro a nebo
při likvidaci starého nábytku. Samozřejmě lze odevzdat
i nepoužívané a nefunkční chladničky, televizory a veškerý
elektrošrot. Není nutné tak platit za uložení odpadu na sklád−
ce či ve spalovně. Jediná věc, která je v našem Sběrném dvoře
za úplatu, ale která je však jen symbolickou úplatou, jsou
pneumatiky. Za jednu pneumatiku zaplatí občan
25 korun. Tato služba je brána jako nezisková,
protože ekologická likvidace pneumatik je
velmi drahá. Sběrný dvůr je otevřen pondělí až
pátek od 8,30 hodin do 18 hodin a v sobotu do
15 hodin. Od zahájení provozu Sběrného
dvora, který je majetkem hl.m.Prahy a naše
společnost je jeho provozovatelem, využilo
jeho služeb již více jak 12 tisíc obyvatel
hlavního města, z nichž třetina jich měla své
bydliště na území MČ Praha 8.
Text a foto: jak

Je moûnÈ rozdÏl·v·nÌ ohÚ˘ na volnÈm prostranstvÌ?
V posledních dnech a týdnech se na náš odbor životního prostředí obrátilo něko−
lik občanů s otázkou, jak je to s pálením větví a zda si vůbec mohou rozdělat
ohníček. Navíc jsme byli občany i strážníky městské policie upozorněni na
mnoho případů pálení odpadů různými firmami, kterým patrně bude uložena
pokuta, a to z velké části i díky neznalosti právních předpisů. Rozhodli jsme se
proto o malou osvětu prostřednictvím časopisu Osmička.
Na rozdělávání ohňů na volném
prostranství (domovní předzahrádky,
zahrady,
louky apod.) se vztahují
právní předpisy, které tuto činnost
z určitých důvodů omezují, či dokonce
zcela zakazují, a které také upravují
možnost postihu za porušování povin−
ností v této oblasti.
Jedná se o tyto předpisy :
1) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech,
v platném znění,
který zakazuje zneškodňování (tj. včetně
spalování) odpadů mimo zařízení, místa
a objekty k tomu určené (za něž nelze
považovat mj. ani volně rozdělané ohniště
ke spálení odpadu rostlinného původu).
Porušení tohoto zákazu fyzickou osobou
(občanem) může být postiženo jako přestu−
pek na úseku ochrany životního prostředí
podle § 45 zákona č. 200/l990 Sb., o přes−
tupcích, v platném znění, pokutou až do výše

vztahujících se na rozdělávání ohňů na vol−
ném prostranství. Jejich porušení fyzickými
osobami je postižitelné jako přestupek podle
§ 78 tohoto zákona, který projednává
hasičský záchranný sbor. Takto postižitelné
je jednak nedodržení zásad požární
bezpečnosti při používání otevřeného ohně
nebo jiného zdroje zapálení (pokuta až do
výše 20 000 Kč), ale např. i zanedbání
z hlediska požární ochrany dohledu nad
osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, také vypalování porostů
(v obou případech pokuta až do výše 25 000
Kč) apod.

3 000 Kč. Strážníci městské policie mohou
za tento přestupek uložit na místě blokovou
pokutu až do výše 1 000 Kč. Právnické osobě
a podnikateli se ukládá dle citovaného záko−
na o odpadech pokuta do výše 300 000 Kč.
2) Vyhláška hlavního města Prahy
č. 58/l996 Sb. HMP, v platném znění,
která zakazuje, aby při vyhlášení opatření
regulace zdrojů znečišťování ovzduší za
smogové situace byly zakládány ohně na
venkovních prostranstvích, a to na celém
území hl.m. Prahy.
Rovněž porušení tohoto zákazu může být
postiženo jako výše uvedený přestupek,
přičemž i v tomto případě mohou strážníci
městské policie uložit na místě výše uvede−
nou blokovou pokutu.
3) Zákon č. 289/l995 Sb., o lesích (lesní
zákon), v platném znění,
který zakazuje rozdělávat nebo udržovat
otevřené ohně v lese a do vzdálenosti 50
metrů od okraje lesa (tento zákaz se ne−

vztahuje na vlastníka, nájemce nebo toho,
kdo les užívá z jiného právního důvodu,
přičemž vlastník lesa může také povolit
výjimku z uvedeného zákazu).
Porušení tohoto zákazu fyzickou osobou
může být postiženo jako přestupek podle § 53
lesního zákona pokutou až do výše 15 000 Kč.
4) Zákon č. 133/l985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění,
který stanoví řadu povinností a zákazů

5) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, v platném znění,
stanoví v § l27 (v rámci úpravy tzv. soused−
ských práv), že vlastník věci nesmí nad míru
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy mj.
kouřem, plyny a pachy. Ochrany těchto práv
se lze domáhat cestou občanského řízení
u soudu, popř. lze požádat o ochranu před
uvedenými zásahy příslušný správní orgán,
tj. v daném případě úřad městské části.

Z výše uvedeného by mělo být
patrno, že odpady, a to jakékoliv, tedy
i listí a větve, by se neměly na
otevřených ohništích spalovat. Listí je
nejlépe kompostovat a kompost využít

SbÏr nebezpeËn˝ch sloûek komun·lnÌho odpadu
Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele prostřednictvím společnosti IMP − servis, s.r.o.
možnost bezplatného odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu:
baterie (monočlánky, akumulátory) • oleje a tuky (kromě potravinářských olejů) • ředidla •
staré barvy • léky • kyseliny, hydroxidy • lepidla, pryskyřice • odmašťovací přípravky a deter−
genty • fotochemikálie • pesticidy • zářivky a ostatní předměty s obsahem rtuti • zařízení
s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednice …)

Takto urËitÏ ne.

Odpady mohou občané odkládat třemi způsoby:
• při mobilním (zastávkovém) sběru − všechny uvedené odpady mimo lednic
• ve stabilní sběrně (sběrný dvůr Voctářova ul.) − všechny uvedené odpady včetně lednic
• v lékárnách na území města − nepoužitelná léčiva a rtuťové teploměry

V případě zjištění nedostatků v oblasti nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu či při nesrovnalostech v harmono−
gramu sběru se lze obrátit na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor infrastruktury města, Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, tel.: 2448
42 29, 2448 43 76.
Sběr nebezpečných odpadů pro občany Prahy 8 se
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova ul. Praha 8, tel.: 66 00 72 99
uskuteční 9.4., 10.4., 11.4. a 30.4. 2001 ve
Provozní doba: Po − Pá 8.30 − 18.00 hod − v zimě do 17.00 hod,
vybraných lokalitách. Podrobné informace
So
8.30 − 15.00 hod
o lokalitách, na nichž bude probíhat sběr, naleznete
Do sběrného dvora je možné přivézt též: železný šrot, sklo, odpad ze zeleně, na úřední desce Úřadu Městské části Praha 8,
dřevěný odpad, stavební odpad, objemný odpad, elektrošrot. Obyvatelé „Bílý dům“, U Meteoru 6. Dále je můžete získat
hlavního města po prokázání totožnosti mohou využívat sběrný dvůr zdarma, v informační kanceláři na tel.: 22 805 505, 22 805
dle pokynů obsluhy. Podnikatelé jej využívají za poplatek.
506 a nejpodrobněji na adrese www.praha8.cz.

pro pěstování rostlin. Listy z kaštanů
napadené klíněnkou jírovcovou jsou
v době padání listí zdarma sváženy
v pytlích do spalovny v Malešicích.
Větve je možné po nařezání a vysušení
použít jako palivo v kamnech nebo
v kotli určeném pro takový druh paliva
(nejedná se pak o odpad, ale o palivo).
Opéct si buřty na svém pozemku
samozřejmě lze, ale nesmí docházet
k obtěžování sousedů.
Pokud se občané nemohou rostlin−
ného odpadu zbavit výše uvedeným
způsobem, lze jim doporučit sběrný
dvůr ve Voctářově ulici (tel. na provo−
zovatele: sídlo společnosti Ipodec ČM
a.s. − 858 34 55, sběrný dvůr Voctářova
− 66 00 72 99) nebo přistavované
velkoobjemové kontejnery. Právnické
osoby a podnikatelé mohou využívat
např. spalovnu v Malešicích (Pražské
služby a.s.) nebo skládku v Ďáblicích
(A.S.A. spol. s r.o.). V pochybnostech
je nejlépe kontaktovat náš odbor na
tel. 22 805 748.

odbor životního prostředí

Vážení občané,
rádi bychom vás a vaše děti pozvali na oslavy Dne Země, které se
uskuteční 21. dubna 2001 v prostorách Domu dětí a mládeže,
Krynická 490, 181 00 Praha 8.
Přijďte nás navštívit od 10:00 do 16:00 hodin a jistě si vyberete
z pestré nabídky našeho programu. Těšit se můžete na osvědčenou
výrobu svíčky ze včelího vosku, vonných sáčků nebo papíru.
Čeká vás ale i mnoho novinek mj. výroba kožených váčků
„Pettyho“, projekt „V zámku a podzámčí“, vyzkoušíte si všech−
ny své smysly a poznáte některé minerály a horniny v nově zbu−
dované geologické stezce. Dohromady jsme pro vás připravili přes
dvacet různých aktivit.
Na závěr celé akce vystoupí Tomáš Matějček, který zahraje
na kytaru. Začátek koncertu je v 16:00 hodin.
Cena 20 Kč zahrnuje vstup na všechny aktivity i koncert a drobné
odměny či upomínkové předměty. Děti do 6 let mají vstup zdarma.
DDM se nachází v blízkosti konečné autobusů 144, 177 a 202
Poliklinika Mazurská. Odtud vás již dovedou šipky.
Těšíme se na vaši účast a případné dotazy vám rádi zodpovíme na tel.
č.: 855 37 90 nebo 855 21 01.
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Proces s Janou z Arku
Kr·snÈ p¯edstavenÌ ZUä na KlapkovÏ ulici Ë. 25
Zkušená herečka a laskavý pedagog v jedné
osobě, to je paní Dana Hlaváčová, která se již
devatenáctý rok věnuje literární a dramatické

výchově mladých talentů. Stálým působištěm
paní Hlaváčové je od školního roku 1982/1983
Základní umělecká škola na Klapkově ulici.
Několikrát za rok patří jejím žákům
jeviště Divadla Jiskra v Kobylisích.
Velmi aplaudovaným představením
byla nyní hra o velké francouzské
hrdince Panně Orleánské „Proces
s Janou z Arku“, ze kterého je i náš
snímek. Bylo milé, že představení
s námi sledoval i ministr kultury
Pavel Dostál.
„Nevychovávám umělce, to v žád−
ném případě,“ říká s úsměvem, nicméně
velmi důrazně nad šálkem kávy herečka
a nyní především pedagog paní Dana
Hlaváčová. „Tím hlavním je vnitřní obo−
hacení dětí! Většina z nich bude mít jed−
nou civilní profese, ale toto jim už
napořád zůstane.
Výborné, a ještě si to proberem“ −
loučí se teď paní Hlaváčová, se kterou si
jdeme povídat do zákulisí Divadla Jiskra,
s představitelkou Jany, šestnáctiletou
Annou Suchánkovou. Štíhlá dívka v hi−
storickém kostýmu v roli nezdolné

DvÏ neobvyklÈ ökoly v Praze 8
Na severním okraji Prahy 8, v sídlišti
Ďáblice, působí dvě neobvyklé soukromé
školy sdružené v obecně prospěšnou spo−
lečnost Základní škola německo−české−
ho porozumění a Gymnázium Thomase
Manna.
Co je na těchto školách tak neobvyklého?
Jejich zakladatelem je Svaz Němců v re−
gionu Prahy a středních Čech. Díky tomuto
svazu německá menšina v Čechách jako je−
diná národnostní menšina v republice vzala
své přirozené snahy o zachování a rozvoj
svého jazyka a své kultury a tradic do vlast−
ních rukou a založila postupně, v roce 1991
a 1995, základní školu a osmileté gymnázium.
Školy však nejsou určené jen pro potomky
německé menšiny.Naopak, jsou otevřené
všem dětem, které si přejí nejen naučit se
velmi dobře německému jazyku, ale i pozná−
vat a prožívat německou kulturu a německé
kulturní tradice při školním vyučování
s českými i s německými učiteli a při
spolupráci s mnoha partnerskými školami
v SRN. A tak nejen výuka němčiny od první
třídy základní školy, plně integrovaná do
učebního plánu v rozsahu 2,5 hodin týdně, od
druhé třídy již 4 vyučovací hodiny, od třetí
třídy 5 hodin, a výuka vybraných předmětů
v němčině na nižším stupni gymnázia, ale
především snaha vedení škol a všech učitelů
vytvářet v organizaci výuky a mimo−

vyučovacích aktivit co nejpříznivější
prostředí pro německo−české porozumění
odlišuje tyto školy od běžných pražských
škol. Názornými příklady těchto snah jsou
vánoční a školní slavnosti, které již tradičně
probíhají na obou školách dvojjazyčně.
Vedle českého dramatického kroužku na zá−
kladní škole funguje samozřejmě i divadlo
v němčině. Jedno dítě často účinkuje v obou
vystoupeních a s jazykem hry nemá žádné

připravené „před Janou“, ale též
na květen plánovaný autorský
večer (opět Divadlo Jiskra) s li−
terární tvorbou jejích svěřenců.
„Hlavně dívky dobře píší a už
i úspěšně publikují,“ usmívá se.
„Školní časopis má hned pět
redaktorek! Jednou z nich je také
naše Jana z Arku,“ prozradí
vzápětí. "Každá z nich tak trochu
nese svoji kůži na trh... Mnohé
povídky a básně byly dramatizo−
vané a vysílané v Českém roz−
hlase, některé jejich práce otisku−
jí i velká periodika, jen Osmička
dosud nic. Ale snad se občas najde nějaký ten
malinký kousek místa, viďte?“. My přikyvujeme.
„Spolupracujeme s výtvarnými obory a k padesáté−
mu výročí školy připravujeme krásný Almanach.
Průběžně žáci vydávají svůj občasník Múza, někdy
s velkou přílohou Pegas.
Dnešní doba moc nepřeje kumštu," říká
s povzdechem Dana Hlaváčová. "Většina mých žáků,
naštěstí prosím, se také kumštem nebude živit," vrací
se opět k podstatnému. "Nicméně, naučí se chodit do
divadel, naučí se skutečně číst, naučí se mít vztah
k jinému než pouze k pracovnímu světu.
Víte, kdo nám hrál v Janě z Arku postavu
Inkvizitora?“ končí paní Hlaváčová řečnickou
otázkou. „Neměli jsme už žádného chlapce, a tak
to vzal inženýr Kerda, třicátník, můj bývalý žák!
Přesně o tomto ta škola prostě je.“
−red−, Foto: P. Pokorný

problémy. A tak se stalo při představení
v Goethově institutu, že se publikum marně
dohadovalo, zda jsou ty vystupující děti Češi
nebo Němci? Spolupráce se školami v SRN
k vzájemnému porozumění přispívá nema−
lým dílem.
Od září 2001 bude základní škola sídlit ve
školní budově Na Slovance v Bedřichovské 1
a Gymnázium Thomase Manna se přestěhuje o
malý kousek dál do školního objektu ve Stříž−
kovské ulici 32, který naše o.p.s. zrenovuje.
PhDr. Eva Marešová, CSc., ředitelka
(text redakčně krácen, k tématu se vrátíme)

SmÏ¯ujeme do EvropskÈ unie
Základní škola Dolákova se v lednu připojila k evropskému
programu Sokrates o spolupráci škol z EU a přidružených
států. Tento program má za úkol zprostředkovat a rozšířit
spolupráci mezi žáky a učiteli naší školy a školami ze SRN
(Presseck), Rakouska (Gödersdorf), Slovinska (Lubljana),
Itálie (Gorizia) a Řecka (Katarini). Koncem února se ředitel školy zúčastnil prvního
setkání vedení jednotlivých škol v SRN, kde byly dohodnuty jednotlivé fáze tohoto
tříletého projektu. V prvním roce naváží žáci spolupráci pomocí e−mailů a dopisů,
zašleme si mezi školami práce dětí, z naší strany hlavně z výtvarné výchovy a keramiky,
dojde k výměně vyučujících jazyků. V následujících dvou letech dojde k návštěvě
vybraných žáků mezi jednotlivými školami. Cestovní výlohy na cesty hradí EU a pří−
padní sponzoři, ubytování je plánováno v rodinách. Žáci by se měli zdokonalovat
v jazyku (hlavně v angličtině a němčině), poznají jiné kraje a zvyklosti, naváží nová přá−
telství. Předpokládá se, že tato setkání budou pokračovat i nadále, ať již mezi školami,
tak i mezi jednotlivci. Z naší strany je to příspěvek k integraci a spolupráci ve společné
Evropě.
Mgr. M. Koranda, ředitel ZŠ

Již se po zimním spánku pomalu probouzí jaro,
my využijeme krásného počasí a budeme
pokračovat v naší cestě napříč školskými
zařízeními zřízenými Městskou částí Praha 8.
Dnes na nás čekají Kobylisy, a v nich především
sídliště Ďáblice.
Dominantou celé oblasti je Ďáblický háj s vr−
cholem Ládví − 359 m.n.m. Pod tímto krásným
a poklidným místem najdeme naši první zastávku −
MŠ Šimůnkova. V září minulého roku oslavila
školka čtvrtstoletí své existence, původně byla
pětitřídní. Vzhledem ke zmenšení počtu tříd tak
dnešní volný prostor funguje jako tělocvična. Práce
s dětmi zde probíhá podle projektu Státního
zdravotního ústavu "Zdravá mateřská škola", což je
vysoce hodnoceno rodiči. Školka úzce spolupracu−

Zä Chaba¯ovick·

i křehké hrdinky více než ho− p. Dana
dinu stála před inkvizičním Hlav·Ëov·
soudem v Rouenu, ale též
před soudem diváckým, a tak
i onak obstála... „Má talent
a píli,“ poznamenává po
odchodu Aničky po kan−
torsku Dana Hlaváčová.
„Řadu mých žáků přijali na
JAMU, DAMU nebo na
konzervatoř,“
prozradí
skromně. „Vlastně již pracuji
se třetí generací mladých
lidí, z nichž někteří působí
již na profesionálních scé−
nách.
Mým hlavním zájmem je, aby noví adepti
herectví vytvořili partu. Vytvoří−li partu, je
vyhráno. Všechno jde jednoduše. Jeden druhého
táhne v kumštu, ale i v životě. Vědí o sobě mnozí
i mnoho let poté, kdy se rozejdou. Jsem na ně
strašně náročná. Říkám jim: chceš−li tady být,
dělej, čti, uč se. Nechceš−li, odejdi, najdi si něco
jiného, to, co tě bude zajímat. A kupodivu, téměř
všichni zůstávají. Naučí se číst, přemýšlet,
přicházet s vlastními návrhy. Spolehlivost, komu−
nikativnost, schopnost reflexe, schopnost řešit si−
tuace mnoha způsoby − to se snažím své žáky
naučit,“ charakterizuje Dana Hlaváčová svou pe−
dagogickou práci. „Mám na druhém stupni tři
ročníky, spoustu skvělých holek a výborné kluky,
takže je to opravdu záběr..."
V další řeči paní Hlaváčová zmíní dvě hry

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 5.- KOBYLISY (2. »¡ST)
je s Gerontologickým centrem, se kterým sousedí.
Děti přinášejí svým vystupováním zdejším
stařečkům a stařenkám jistě pěkné chvilky.
Nedaleko této školky najdeme ZŠ Žernosecká.
Tato základní škola s rozšířenou výukou jazyků (od
3. třídy) patří k největším na obvodě, výhodou pro
místní školáky může být např. nabídka více než 50
kroužků v rámci školního klubu, krásné
víceúčelové hřiště a tenisový kurt s umělým
povrchem z roku 1998 za cca 2 miliony Kč,
3 druhy jídel, včetně doplňkového prodeje zákusků,
svačin či ovoce, v areálu působí zubní lékař, psy−
cholog, logoped.
Vyhlášenou se stala
i místní Žernosecká
pouť. Budova školy
je vzhledově iden−
tická se ZŠ Na Slo−
vance, o které jsme
si již povídali.
My však pře−
jdeme ulici Žerno−
secká, která dala
škole jméno, a za−
míříme k MŠ Cha−
bařovická. Tato ma−
teřinka funguje od

roku 1971 jako nejspíše první školka na tomto
sídlišti. Je spolu s MŠ Sokolovská v Libni jedinou
pětitřídní. Původně měla tříd šest, neboť zde byly
dvě trojtřídní školky. Mateřinka se zaměřuje na
estetickou výchovu s důrazem hlavně na výchovu
výtvarnou. Kolem školky se rozprostírá velké dět−
ské hřiště, které − ačkoliv je oplocené − se stává
často terčem vandalů.
Opodál nás již vítá ZŠ Chabařovická. V obje−
ktu z počátku 70. let není sama, jelikož zde sídlí
také Obvodní pedagogicko−psychologická poradna,
Zvláštní škola a Odborné učiliště a též Fond
ohrožených dětí − Klokánek, o kterém již Osmička
informovala. Naše základní škola je zaměřena na
sport a tělesnou výchovu, pořádá pravidelně např.
Ďáblickou olympiádu, letos bude již 6. ročník. Ani
kultura zde není na okraji, o čemž svědčí např.
pěvecká přehlídka Chabařovický zpěváček.
Naší dnešní poslední zastávkou bude ZŠ
Burešova, která je v současné době školou s abso−
lutně největším počtem žáků − na počátku letošního
školního roku jich bylo 655. Škola je od roku 1991
zařazena v projektu "Zdravá škola", několik tříd
má rozšířenou výuku anglického jazyka nebo
tělesné výchovy. V oblasti sportu spolupracuje
s házenkářským oddílem Sokola Kobylisy a fot−
balovým oddílem Admira, rozvoj zaznamenal ve

škole i sportovní aerobik, zajímavostí může být
kroužek deskové hry GO. Škola připravuje
v letošním roce celou řadu projektů jako např. re−
konstrukci okrasné zahrady, kterými láká další děti.
−dadar−
Správné odpovědi na otázky z března:
1) Benzina
2) 1960
3) MŠ Drahorádova
Ze správných došlých odpovědí byli vylosováni tři
výherci, a to Formanová Edita z Prahy 8,
Sovíková Andrea z Prahy 8 a Neničková Dana
také 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) Odkdy je v Zä éernoseck·
novÈ h¯iötÏ?
2) Kolik t¯Ìd m· Mä Chaba¯ovick·?
3) Jak se jmenuje ¯editel ökoly
s nejvÏtöÌm poËtem û·k˘?
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Barva budiû pochv·lena
Jistě jste si všimli, že v poslední době
sídliště začínají ožívat barvami.
Některá sídliště − ta nejstarší − svou
barevnost
měla
od
počátku.
Dvouletková sídliště, jako to v Ko−
bylisích, měla červené taškové střechy,
experimentální
obytný
soubor
Invalidovna měl bílé fasády, bílé
meziokenní panely z opakního skla,
černé vstupní portály a šedé desky
z vlnitého eternitu v technických
podlažích. Deskové domy v centrální
části sídliště Ďáblice byly laděny do
několika odstínů hnědé, věžové domy
byly šedé s červenými nikami a mezio−
kenními panely. Severní část sídliště
pod Ďáblickým hájem byla bílá
s okrovými meziokenními panely.
Centrální část sídliště Kobylisy,
tvořená věžovými a deskovými domy
kolem amfiteátru, měla také kvalitní
barevné řešení: bílé fasády, hnědé štíty,
bílé boční a šmolkově modré čelní
stěny lodžií u deskových domů

a vínové čelní stěny lodžií u věžových
domů. Jistou barevnost měla i jižní část
čimického sídliště: hladké bílé panely
s černými sparami, černé vstupní portá−
ly a pás schodišťových oken. Sídliště
Střížkov, okrajové části kobyliského
sídliště, severní část Čimic a celé
sídliště Bohnice nikdy barevné nebyly.
Nejšedivější bylo největší ze sídlišť,
bohnické. Na něm jsou také současné
změny vidět nejlépe.
Zateplování fasád je dobrou
příležitostí k oživení původní
barevnosti tam, kde byla realizována,
nebo k vytvoření barevnosti nové
u původně jednotvárných šedých domů.
U centrální části sídliště Kobylisy
bude přesně obnovena původní
barevnost. Experimentální obytný sou−
bor Invalidovna bude řešen pestřeji,
než předpokládala původní černobílá
koncepce, ale přesto velmi decentně.
Jeho předností jsou nesporné architek−
tonické a urbanistické kvality, a pro−

to může být barevná škála doplněna
pouze o béžovou a světle šedou.
Centrální část sídliště Ďáblice má
zpracován svůj barevný generel.
Věžové domy, již téměř kompletně
zateplené, jsou světle šedé s modrými
a modrozelenými meziokenními pane−
ly, nikami a čely panelů. Deskové
domy jsou řešeny ve třech základních
barvách, hnědé, cihlové a modrošedé,
z nichž každá má tři odstíny pro jed−
notlivé části stavby. Nejtmavší jsou
štíty, světlejší meziokenní panely,
parter, ustupující podlaží a lodžie.
Nejsvětlejší odstín mají parapetní pane−
ly, které tvoří největší část fasád. V se−
verní části sídliště Ďáblice dominuje
okrová, barevnou škálu rozšiřuje
cihlová. Jižní část sídliště Čimice má
navrženu barevnost v pastelových
odstínech okru a khaki. U těchto sídlišť
postačí pro obnovení či zvýšení kvality
původního řešení dodržení již zpraco−
vaných barevných generelů.
Ostatní sídliště a jejich části, pro
něž nejsou barevné generely zatím
zpracovány, získávají barevnost dům
po domu. U nich je potřeba dodržet

V˝roËnÌ zased·nÌ
Svazu bojovnÌk˘
za svobodu
Redakce Osmičky i vedení odboru pro styk
s veřejností a kultury, který zajišťuje náhradu
za zcizenou pamětní desku padlým polským
vojákům na pomník v Žernosecké ulici,
obdrželo pozvánku na výroční zasedání Svazu
bojovníků za svobodu.
Samotné zasedání se konalo v úterý 27. února
v zasedací místnosti Kobyliské vozovny. Ve
skromných, ale milých podmínkách se zde sešlo
na šedesát členů, aby hodnotili uplynulý rok.
Samozřejmě zde padlo mnoho slov o povážlivě vzrůstajícím věkovém průměru. Hovořilo se také, jak by ne, o odškodnění za
válečná utrpení. Velmi byla členy vyzdvižena dobrá spolupráce s podplukovníkem Karhánkem, náčelníkem Oblastní vojenské
správy.
Jsme rádi, že byl vlídně přivítán i zástupce Úřadu Městské části Praha 8 a zároveň Osmičky. Je nám ctí, že můžeme na
našich stránkách alespoň takto přiblížit lidi, kteří pro svobodu své země mnohdy velmi vytrpěli, mnozí z nich byli v naci−
stických žalářích jen pro svůj „rasový“ původ. Všem děkujeme, přejeme jim co nejvíce energie a zdraví. Do Osmičky mají
vždy „dveře otevřené“. Také doufáme, že s nově zvoleným předsedou Oblastního výboru Svazu bojovníků za svobodu, panem
Schönfeldem, který stojí v čele bezmála 400 členů, se budeme vídat i během roku. Určitě přineseme i zajímavý životní osud
některého ze členů.
−tk−

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 .

Co bylo na poË·tku
Kdyby si Eduard Tichý předtím, než se
rozhodl vybudovat divadlo v Karlíně,
nechal sestavit horoskop a dozvěděl se,
co divadlo čeká v dalších letech, možná
by od svého záměru upustil a dnes by na
jeho místě stál supermarket obřích
měřítek, casino, prodejna mobilních tele−
fonů nebo jiná vymoženost konce 20.
století. A do Karlína by se nechodilo na
operetu. Jenže Eduard Tichý neměl ani
tušení, že se z jeho divadla stane jedno
z největších a nejstarších v Praze, divad−
lo s tak rozmanitým a poněkud zauzlo−
vaným životním příběhem, divadlo
s tolika názvy a vynikajícími osobnost−
mi. Vždyť po karlínském jevišti se prý
procházel i Charlie Chaplin nebo Gerard
Philip, Anna Pavlovová zde tančila
Umírající labuť. Ale byli tu i naši Oldřich
Nový, Voskovec a Werich, E. F. Burian,
Saša Machov, Karel Hašler a mnoho
dalších. Ti všichni tu nepěstovali jen
pokleslou lidovou zábavu, ale umění
v pravém slova smyslu. A čím víc jsem
oprašovala staré zažloutlé papíry, tím
více jsem si potvrzovala fakt, že „lehká
múza“ je někdy, pokud se chce dělat
dobře, zatraceně těžká, plná potu, úsilí
a bolavých nohou. I když to jaksi nikdy
nebylo v plánu ani v očekávání, tak
i v operetním divadle se dají dělat „velké
věci“. Někdy to šlo lépe, někdy hůř.
Troufám si tvrdit, že na divadlo v Kar−
líně, tak jak v něm plynuly roky, platí
ono příslovečné: jednou jsi dole jednou
nahoře.
Jedno velké „dole“ se odehrálo na
počátku 90.let, kdy přichází Zdeněk
Pospíšil a ze svého ředitelského postu

rozhodl o skar−
taci historických
materiálů karlín−
ského archívu.
Zachránilo se
jen to, co per−
sonál stačil po−
tají odnést. Kdy−
by k tomu
nikdy nedošlo,
věděli bychom
o karlínském divadle daleko více, jed−
notlivé souvislosti by zapadaly do
mozaiky celého vývoje. Ale to je jen
kdyby...
Nyní doufám, že bude před karlín−
ským divadlem už jen samé „nahoře.“
Přiznám se, že literární prameny
o Karlínském divadle mě často mátly.
Záhy jsem naštěstí zjistila, že ne každé
divadlo, kterému se říká karlínské, je ona
velká budova v Křižíkově ulici. Za
divadlo v Karlíně je například pova−
žováno nové divadlo v Růžodole, které
bylo otevřeno v dubnu 1787 za
Poříčskou branou. Toto divadlo mělo
velký vliv na probuzení a růst divadel−
ních ochotníků v Karlíně. Dále F. J.
Čížek, pozdější herec a ředitel putovní
společnosti, zřídil divadlo U Horyny na
dnešní Sokolovské ulici. Karlínští ochot−
níci sdružení v Pokroku dali mnoha
nadšencům a talentům první příležitost
uplatnění. Někteří se později stali herci
z povolání v Prozatímním a Národním
divadle (např. Šimanovský).
Pro zřízení stálého divadla neměl
Karlín v padesátých letech 19. století
vhodnou místnost. Divadelní spo−

lečnosti, hlavně ředitel J. A.
Prokop, hrály po hostinských
sálech. Teprve roku 1870 učinil
první pokus o stálejší divadlo
v Karlíně ředitel divadelní
společnosti Pavel Švanda ze Semčic.
Sál hostince U Města Lipska upravil
tak, aby se zde mohlo hrát. Zahajovalo
se v neděli 26. června 1870. Poměrně
pravidelně se tu hrály činohry a menší
zpěvohry. Pro představení v Karlíně
využil Švanda také cizí taneční hosty,
kteří vystupovali ve Pštrosce.
Stále se pohybuji v karlínské čtvrti.
Představuji si, že tu bylo příjemně rušno,
samozřejmě bez toho, aby do sebe strkali
nervózní cestující, kteří právě přijeli na
nádraží Florenc. K rušnému životu
rozhodně přispěl i sedmadvacátý srpen
1881, kdy bylo otevřeno Théatre
Varieté. Zahájení provozu nového
divadla však nebylo provázeno obsáhlý−
mi články v tisku ani velkou pozorností
veřejnosti. Uplynulo totiž přesně patnáct
dní od požáru v Národním divadle. Lidé
měli ještě v živé paměti tragický obraz
šlehajících plamenů ze Zlaté kapličky.
Možná si ani neuvědomovali, že bylo
otevřeno v pořadí třetí nejstarší pražské
divadlo, po Stavovském a Národním.
A jistě také netušili, že to bude nadlouho
vůbec největší divadlo v Praze.
Karlínská budova ale původně jako

určité zásady tak, aby metodou krok za
krokem vzniklo co možná nejkvalit−
nější řešení a nikoliv chaos. Barevné
řešení by mělo vycházet z tektoniky
objektu, neměly by se v něm tudíž
objevovat šikmé linie, segmenty či nad−
bytečné pruhy. Meziokenní panely jsou
naopak typickou součástí těchto fasád.
Sloužily jako imitace pásových oken či
oživení fasády. Je vhodnější, barevně je

odlišit od ostatních částí fasády, než je
nechat zaniknout. Barevně mohou být
odlišeny jednotlivé bloky domů (maxi−
málně o šesti domech či výšce šest
pater), dilatační celky (většinou maxi−
málně šest sekcí) či jednotlivé vstupy.
Barevnost by měla být střízlivá
a neměla by se snažit o pestrost za
každou cenu.
Hana Řepková

StoletÌ muûi jsou st·le vz·cnostÌ
V pátek 2. března 2001 se ve společenské
místnosti Domova důchodců v Bohnicích, za
velkého zájmů spolubydlících, vedení domo−
va, členů rodiny i médií, konala oslava 101.
narozenin pana dr. ing. Bedřicha Kormundy.
Po krásných a mnohdy velmi dojemných
gratulacích všech přítomných se pan
Kormunda posadil spolu se svým synem do
čela přátel na pohovku a poslouchal program,
který vedl a realizoval pan Mgr. Václav
Vomáčka. Pan Vomáčka na stoleček umístil
malé elektrické varhany a neuvěřitelně téměř
dvě hodiny krásně zpíval písně Karla Hašlera,
Karla Vackova, lidové písně moravské, české,
slovenské, evergreeny typu „Cikánko ty krásná“ a další a další. Z médií jen
Osmička pobyla na oslavě pana Kormundy až do konce. Po ukončení zpěvu
jsme mu položili několik otázek o jeho životě. Zde jsou jeho odpovědi:
„Mládí jsme prožil na Žižkově, kde jsem chodil na základní školu. Na
měšťance nám učitelé navrhli, že bychom, pokud máme zájem, mohli někteří pře−
jít již po šesté třídě na střední školu. A tak se stalo, že jsem v 17 letech matur−
oval na reálném gymnáziu. Ihned jsem pokračoval ve studiu na technice a pro−
moval jsem jako stavební inženýr. Až později jsem ještě studoval geodézii a získal
zde doktorát.
V roce 1920 jsem nastoupil na Pozemkový úřad a podílel se na realizaci
I. pozemkové reformy. Později jsem působil 10 let jako asistent na technice. Za
války jsem si užil své, jako mnozí jiní Češi jsem prošel obdobím nucených prací.
Až po válce, v roce 1945, jsem se vrátil ke své profesi, do Báňských projektů
Praha. Později, když jsem začal být v penzi, plnil jsem si své životní přání a mohl
jsem mnoho číst.
Mým zájmem, koníčkem, který mi celý život pomáhal, byl sport, zejména
v Sokole na Žižkově. Po válce, když jsem pracoval na Smíchově, jsem se zase
snažil alespoň jednou za den dostat do Vltavy na plavání.“
Pan Kormunda měl tři sourozence, z nichž však již žádný nežije, je vdovcem.
Má však dvě děti, syna a dceru, kteří se o něho pečlivě starali a zajímají.
O umístění do domova důchodců požádal pan Kormunda ve svých 96 letech
a dosud je přes problémy s horší pohyblivostí a nedoslýchavostí ve výborné psy−
chické pohodě.
Samozřejmě přejeme panu Kormundovi ještě hodně let, přejeme mu co
nejvíce zdraví a zejména ať slouží jako příklad dobré psychické pohody ve
vysokém věku svému okolí, svým dětem a jejich rodinám.
−red−
divadlo stavěna nebyla. Zpočátku se
nejvíce podobala cirkusu. Plán na tuto
budovu vypracoval architekt Otta Ehlen
a postavila ji stavitelská firma Františka
Kindla za devět měsíců. Investorem
a také prvním majitelem byl pražský
podnikatel Eduard Tichý. Karlínská
budova ho tehdy stála 250 000 zlatých.
Eduard Tichý pojmenoval budovu ho−
nosně Théatre Varieté. On a jeho tři
synové, Karel, Rudolf a Eduard vlastnili
koncesi 39 let. Společně si vzali vzor
z mnoha západoevropských měst a sna−
žili se také v Praze vybudovat velkou
scénu pro nejeden žánr. V roce 1897 se
syn Karel rozhodl budovu modernizovat.
Byla od základu přestavěna podle plánů
arch. prof. Bedřicha Ohmanna. Svůj
návrh vystavil na jarním salonu v Ru−
dolfinu už v roce 1893. Veškeré přestav−
by se ovšem týkaly spíše technického
vybavení, výzdoby a všeobecného po−
hodlí pro umělce i diváky. Nikoli však
objemu. V roce 1897 bylo ještě možné
proměňovat přízemí v normální cirku−
sovou manéž. V budově divadla byla
velká restaurace s vlastní kuchyní, her−

nami, cukrárnou. Byly tu i stáje, celkem
pro 84 koní. Nechyběl ani seník, malírna
kulis a další příslušenství. Nikoho v do−
bách, kdy se v Karlíně procházeli sloni,
asi nenapadlo, že v příštím století toto
jeviště bude památkově chráněno jako
největší interiér svého druhu v Praze.
Ale zpět do minulosti.
Varieté, které mělo vhodnou polohu na
rozhraní centra a prudce se vzmáhajících
dělnických čtvrtí, bylo od začátku
navštěvováno všemi vrstvami obyvatel−
stva. Sezóna trvala obvykle od září do
dubna. Programy se střídaly nepravidelně.
Protože podnik od začátku prosperoval,
snažili se majitelé budovu neustále zvele−
bovat a zlepšovat. Bylo instalováno
ústřední topení s teplým vzduchem.
V roce 1897 byl dosud strohý interiér
přikrášlen. Z této doby pocházejí
sochařské a uměleckořemeslné práce −
nástropní kresby, bohatý zlacený portál,
malovaná opona. Rekonstrukce trvala
sedm měsíců a výsledek se až na několik
drobných detailů zachoval do současnosti.
Petra Kindlová
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V˝znamnÈ jubileum oslavili:
BÿEZEN
Bl·hov· Marie
HamrlÌkov· Miroslava
Hochmann Adolf
Kobrle Josef
Rak Karel Daniel
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
DUBEN
»ern· Hana
Dvo¯·kov· Ottilie
Fabi·nov· Marie
Filounkov· Jaroslava
Himmelov· JaromÌra
Ho¯Ëicov· Vlastimila
Hoöinsk· Libuöe
H¯ebcov· Hedvika
Jareöov· Anna
Jechov· SoÚa
Kabourkov· KvÏtuöe
Macek Maxmili·n John
Majstr Jaroslav
Markov· R˘ûena
Markov· Yvonne
Pachlov· KvÏta
PÏnkov· Marie
Praû·kov· Libuöe
Seidlov· Jaroslava
Star· Miloslava
Strnadov· Anna
Strnadov· VÏra
Suchanov· Vlasta
äikola Frantiöek
ätÏrba ZdenÏk
T·chov· Marie
VnouËek Bohumil
ManûelÈ Karel a Marie Vackovi
oslavÌ 13. dubna 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Aleö a Marie ätalmachovi oslavÌ 14. dubna 2001
50 let spoleËnÈho ûivota.

DIVADLO JISKRA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 688 11 03
DUBEN 2001
7.4.

8.4.

14.4.

15.4.
21.4.

22.4.

28.4.

29.4.

so 15,00
BABICE VRBICE
činoherní vodnická pohádka
s písničkami v podání herců
pražských divadel
ne 10,00
JAK MARTIN
ZACHRÁNIL TEREZKU
amatérský loutkářský
soubor Jiskra
so 15,00
POHÁDKA
O KRAKONOŠOVI
loutková pohádka pro nejmenší
v podání Divadla z půdy
ne 10,00
ČERVENÁ KARKULKA
so 15,00
POHÁDKY KOZY LUJZY
pro nejmenší. S plošnými
loutkami hraje a zpívá Pavlína
Říhová.
ne 10,00
BUBÁCI A HASTRMANI
amatérský loutkářský
soubor Jiskra
so 15,00
DUHOVÉ BUBLINY
úspěšné představení bublinkáře
a klauna V. Strassera
a K. Jiránkové
ne 10,00
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
amatérský loutkářský
soubor Jiskra

JARO
(SANDRA VEBROV¡, 13

LET,

ZUä KLAPKOVA)

ZatÌm spÌö nesmÏl· zemÏ
a jenom p·r zvÌ¯ecÌch zvuk˘
si p¯es pozdnÌ snÌh
pod·v· se sluncem ruku.

Chabersk˝ masopust
Po mnoha a mnoha letech se v Dolních
Chabrech našlo pár nadšenců, kteří se
rozhodli oživit masopustní tradici.
Impulsem byla naděje dětí, které při
pracovním vyučování vyráběly masky,
pro něž neměly využití, že rodiče něco
uspořádají. Tu naději jsme nechtěli
zklamat.
Školní hřiště se před čtvrtou hodinou
zaplnilo spoustou nádherných maškar,
kterým hráli strécové a tetičky, neboli za
venkovské muzikanty vystrojení učitelé−
hudebníci ze skupiny JAUVAJS. Poté,
co starosta předal maškarám symbolický
klíč od obce, vydal se průvod vedený
nádherně vyšňořeným principálem do
ulic. Původně plánovaná trasa byla kvůli
sněhu a náledí poněkud zkrácena, takže
někteří před svými domy vyhlíželi
marně. Průvod byl dlouhý a působivý,
nejen hlukem bubnů a zvonců, ale přede−

KULTURNÕ DŸM

vším výrazně barevně
a výtvarně odlišnými
skupinami jednotlivých
tříd a školek. Našli byste
tam hejno kuřat s kvoč−
nou, koláče, barevné
pastelky, čísla, písmen−
ka, květiny a zeleninu se
zahradníkem, kapelu
s papírovými instrumen−
ty, doktory, pacienty
a saniťáky se sanitkou a nosítky, strašáky
a hejno čarodějnic. Nechyběla kobyla,
jejíž zadní nohy jely na koloběžce.
Z dalších masek nelze nezmínit dům na
kolečkách s kominíkem, selku s husou
v košíku či klasického nosatého
střapáče. Průvod doputoval na náves −
Hrušovanské náměstí, kde mezi statkem
a kapličkou už na maškary čekaly stánky
s párky, klobáskami, čajem, svařeným

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8
Pokladna: tel. 830 904 27
DUBEN 2001
FOLK A COUNTRY
4. 4. st. 19,00

vínem, balónky a cukrovou vatou.
Klasickou atmosféru pouti dotvářely
snědé a pestrobarevně oděné masky
cikánů. Stoly se prohýbaly pod
množstvím koblih a koláčů. Všechny
maškary byly obdarovány a pohoštěny.
Všichni se rozcházeli s přáním, aby příští
rok masopustní veselí trvalo celý den.

11. 4. st. 19,00
18. 4. st. 19,00
25. 4. st. 19,00

FRANTIŠEK
NEDVĚD
PACIFIK
KAREL PLÍHAL
TAXMENI

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
2. 4. po. 9,00
6. 4. pá. 9,00
a 10,30
19. 4. čt.

9,00
a 10,30

Hana Řepková

W.A. MOZART
ČTVERO
ROČNÍCH
OBDOBÍ
POHÁDKA
O ČAROVNÉ
PÍŠŤALCE

OSTATNÕ

KulturnÌ s·l Domova d˘chodc˘ hl.m.Prahy

Ptejte se pr·vnÌka
PŘESTAVBA BYTOVÉHO JÁDRA
Při provádění stavebních úprav v bytě,
zejména se jedná o přestavbu bytového
jádra v panelovém domě a další změny
dispozice, výměny zařizovacích před−
mětů, je nutné dodržet všechny povinnosti vyplývající
z právních předpisů. V opačném případě by se totiž jejich
porušení nemuselo vůbec vyplatit.
Provádí−li stavební úpravy v bytě jeho vlastník zapsaný
v katastru nemovitostí, má situaci o něco jednodušší oproti
nájemci bytu, který si musí nejdříve opatřit písemný souhlas
pronajímatele, tedy vlastníka domu. Není přitom rozhodu−
jící, zda se jedná o byt ve vlastnictví obce, bytového
družstva, firmy, či restituenta. Jestliže správu domu
vykonává správní firma, tato bývá zpravidla pověřena
i udělováním souhlasu jménem vlastníka.
Podle občanského zákoníku nájemce nesmí provádět úpravy
ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronají−
matele a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povin−
nosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce
provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Dokonce
by pronajímatel mohl dát i výpověď nájmu bytu s přivolením
soudu z důvodu hrubého porušení povinností nájemce. Vždy
je pak nutné požádat příslušný stavební úřad o vydání
stavebního povolení, přičemž je možné tak učinit na přede−
psaném formuláři. Žádost musí obsahovat údaje vyplývající
ze stavebního zákona a být doložena požadovanými doklady
včetně jednoduché projektové dokumentace, dle konkrétního
případu posouzení statikem. Bez pravomocného stavebního
povolení nelze zahájit stavební úpravy. Po dokončení díla
musí být provedena jeho kolaudace. Provádění stavebních
úprav bez stavebního povolení je přestupkem proti stavební−
mu řádu, za což může být v případě jeho zjištění uložena
pokuta. Je důležité věnovat pozornost i smlouvě o dílo s fir−
mou, která bude stavební úpravy provádět, ale to je již další
samostatné téma.
JUDr.Petr Pavlík, advokát

Na hranicích 674, Praha 8 − Bohnice

7. 4.

Pondělí 9.4. 2001, 15,00 hodin
Přednáška na téma „Chov včel“ − přednáší Josef Charvát
Úterý 10.4. 2001, 15,00 hodin
Koncert − účinkuje orchestr a sbor Watford Girls Grammar
School−Velká Británie (Brahms, Ravel, Delibes aj.)
Neděle 22.4. 2001, 15,00 hodin
Komorní koncert − účinkuje Komorní soubor Salónního
orchestru při DD Praha 8 − Bohnice (Haydn, Beethoven, Suk aj.)
Pondělí 23.4. 2001, 15,30 hodin
Koncert k výročí květnových událostí roku 1945 − účinkuje Pě−
vecký sbor seniorek při Občanském sdružení „Život 90“,
sbormistr prof. Květa Žáková.
Připravujeme na květen: 2.5. 2001, 15,30 hodin
Jarní koncert Salónního orchestru při DD Praha 8 − Bohnice

4.−5.4.
18.−19.4.
26.4.

so 8.00 − 12.00
Burza NHL
st−čt 10.00 − 18.00
Prodejní akce − textil
st−čt 10.00 − 17.00
Prodejní akce − textil
čt 10.00 − 17.00
Prodejní akce − textil

P¯ipravujeme na kvÏten
(p¯edprodej od 23. dubna)
2. 5. st. NATALIE a NATALIKA
16. 5. st. NEZMAŘI
23. 5. st. FLERET
30. 5 st. FRANTIŠEK NEDVĚD
ml. + NOMINACE

LÈka¯ V·m doporuËuje Únava a jak na ni
Únavu každý z nás dobře zná. Má různé příčiny, ale podobný klinický obraz. Slabost,
vyčerpanost, ospalost a přitom špatný spánek, nevýkonnost duševní i svalovou různého
stupně, hraničící až s bolestí.
Několik skupin obyvatel postihuje častěji:
1. Ženy 40−50 leté, pracující roky na plný úvazek, s několika dětmi, na něž čerpaly jen
krátkou mateřskou dovolenou, vydávající maximální výkony jak v zaměstnáni, tak
v domácnosti. Navíc přecházející běžná onemocněni,
2. muži kolem 50 let, také vytíženi svým zaměstnáním, kteří z různých příčin začínají dosavadní práci
"nestíhat",
3. muži středního věku stížení tzv. podnikatelským syndromem, pracující ve velkém tempu bez odpovídající
relaxace,
4. lidé těžce nemocní, nebo po těžké nemoci. U této skupiny je k ovlivnění únavy vždy nutná spolupráce
s lékařem.
Pokud se v některé skupince nalézáte, pak Vám doporučuji začít přemýšlet, zda pro sebe nemůžete udělat více,
a to ve smyslu dostatku spánku, přijmu tekutin a potravy s dostatkem vitamínů. Podle druhu Vašeho zaměst−
nání také přidat na tělesné aktivitě, ubrat na kalorické potravě a doplnit ji tou duševní. Je chybou myslet si, že
množství kávy, cigaret, v lepšim případě tabletky s vitamíny a minerály nám od únavy pomohou. V tomto
období trpí většina z nás tzv. jarní únavou, která je důsledkem nedostatku slunečního záření. My, obyvatelé
velkého města, jsme vystaveni mimo to dlouhodobému znečištěni ovzduší a životního prostředí a většímu den−
nímu stresu. Proto se musíme snažit o odstranění únavy daleko intenzivněji. Pokud i přes dodržování uve−
dených zásad pociťujete dlouhodobou a nadměrnou únavu, poraďte se se svým lékařem. Může to být i první
známka nemoci.
MUDr. Josef Štolfa

Placená řádková inzerce
BYTOVÉ DRUŽSTVO Hla−
váčova nabízí formou veře−
jného výběrového řízení k
prodeji družstevní byt 3+1, I.
kat., 77,2 m´ , 5. patro,
Hlaváčova 1164/2, Praha 8.
Informace na tel. 0606
237391 nebo večer 8580146.
NABÍDKA NEJEN PRO
SENIORY: zájezdy, rekondice,
pobyty: 27.03. Pardubice
17.04 Hradec Králové 10.04
Drážďany; 30.03.−01.04. za
zábavou do Horažďovic 1290,−
Kč; 28.04.−05.05. rekondice
ve Zdíkově 2990,−Kč; Za−
hraniční poznávací i pobytové
záj. Každý čtvrtek od 14:00
taneční odpoledne a 7.4.2001
1.(NEJEN)seniorský bál v Má−
nesu !! Studio zdraví, Masa−
ryk.nábř. 250, P−1; Tel.:02/
900 101 64, 0604/580509.
PLOCHÉ
STŘECHY
−
OPRAVY A REKONSTRUK−
CE. TEL: 02/850 4594, 0607
/55 86 37, FAX: 02/ 850 46
00.
ZŠ BUREŠOVA PŘIJÍMÁ
žÁKY do třídy s rozš. výukou
anglického jazyka ve školním r.
2001/2002. Určeno dětem,
které nyní navštěvují 2. třídu.

Přijímací pohovory se konají v
9 hod. ve čtvrtek 5.4.2001.
Infce−tel:86880955,ZŘ
Rybářová. Kontakt: ZŠ Bure−
šova, Praha 8. Spojení: Tram
10, 17, 24 − Ládví. Bus 175,
181, 183 Šimůnkova
ZŠ BUREŠOVA VYHLAŠU−
JE DOPLŇOVACÍ ŘÍZENÍ
do třídy s rozšířenou výukou
tělesné výchovy zaměřené na
gymnastiku a aerobic − určeno
dívkám v nynějších 5. třídách.
Termín řízení: 31.5. v 9 hod
Infce−tel:86880955,ZŘ
Rybářov. Kontakt: ZŠ Bure−
šova, Praha 8. Spojení: Tram
10, 17, 24 − Ládví. Bus 175,
181, 183 Šimůnkova
ZŠ BUREŠOVA VYHLA−
ŠUJE ZAŘAZOVACÍ ŘÍZE−
NÍ do třídy s rozšířenou výu−
kou tělesné výchovy zaměřené
na gymnastiku a aerobic −
určeno dívkám v nynějších 5.
třídách. Termín řízení: 30.5. v
9 hod.Infce−tel:86880955,ZŘ
Rybářová. Kontakt: ZŠ Bu−
rešova, Praha . Spojení: Tram
10, 17, 24 − Ládví. Bus 175,
181, 183 Šimůnkova.
NAŠEL SE PES, kříženec
v Libni. 83841974

KUCHYNĚ
dodání do týdne
Omnia Praha, spol. s r.o.

• sektorové linky Elsa, Astra, Nela, Astoria, Toska a jiné
• elektrické spotřebiče Fagor, Zanussi, Gorenje
• pracovní desky a dřezy
• kuchyně pro stavební firmy (od 7.000,− Kč)
• vestavěné panelákové skříně

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ
V CENĚ KUCHYNĚ
Prodejní sklad:
Lovosická ul. Praha 9 − Prosek,
tel/fax: 86 88 90 61

Prodej i na splátky bez ručitele

(Placená inzerce)

JUBILEA
Vzhledem k z·konu o ochranÏ
osobnÌch ˙daj˘, kter˝ n·m
neumoûÚuje zÌsk·vat ˙daje
o jubileÌch z jin˝ch zdroj˘, je nutnÈ,
abyste n·s na v˝znamn· v˝roËÌ
sv˝ch blÌzk˝ch upozorÚovali sami.

Prodejny:
Blahníkova 8, Praha 3, tel: 22 78 25 12, fax: 22 78 10 27
Radlická 76, Praha 5, tel/fax: 51 55 23 05
Valentova 1726 − pavilon, Praha 4 − Chodov, tel./fax: 67 91 23 33

STRANA 7

DUBEN 2001

Nová generace kontaktních čoček

Revoluční hubnutí

(Placená inzerce)

• Ještě vyšší komfort • Vynikající optická kvalita •
• Překvapivě snadná manipulace • UV filtr •

5. - 10. dubna 2001-03-15

Lady centrum ARABELLA představuje převrat v hubnutí
tzv.vakuové masáže, které způsobují nejen úbytek
tukové tkáně, ale odstraňují i celulitidu, vrásky a strie.

Zdarma první pár
kontaktních čoček, čisticí roztok a pouzdro

V centru najdete též kosmetiku, solárium, manikúru,
prodlužování řas a nehtů, ale i butik.

Mimořádná nabídka po dobu akce
poplatek za oční vyšetření pouze 200,- Kč
(obvyklá cena 400,- Kč)

Studio najdete na adrese: Pod Větrolamem 569, Praha 8
Otevřeno denně dle objednávek
Objednávky na tel.: 0602/305908

Optika BaB Radimská
Bc. Radimská, Hnězdenská 595,181 00 Praha 8
OD KRAKOV - TEL: 0603/265 744

(Placená inzerce)

Jsme tu pro děti

GARÁ ž OVÉ A VRATOVÉ TECHNIKY

Altoma spol. s r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha 10
Tel.: 02/ 7265 6174, 6718 2824 ,tel./fax: 02/7265 0885
e-mail: altoma@altoma.cz, www.altoma.cz

Sokolovská 50, I.p., Praha 8-Karlín ("M"Florenc)

NAŠE DOTOVANÉ AKCE = PRO VÁS ZDARMA!

garážová a vjezdová
vrata
automat. pohony
s dálk. ovládáním

1. 2. − 28. 2. − sleva 7 %
1. 3. − 30. 4. − sleva 5 %

rolety, markýzy,
brány, ploty

a navíc 15 % − z ceny montáže

průmyslové závory
stavební a elektroinstalační práce

Garážová vrata již od 8 500,- Kč

Pokud máte dítko školou povinné a přemýšlíte,
jakým způsobem ho vybavit do života, zapište ho
do tenisové školy. Děcko se bude honit za bílým
míčkem, nikoli drogou. Výhra, ale i prohra je
z velké části psychickou záležitostí. Pokusme se
společnými silami odlákat Vaše dítě od počí−
tačových her či televize. Probuďme v něm touhu
po přirozeném pohybu. Rádi přivítáme právě
Vaše děti v odpoledních kurzech, které začínají
17.4.2001, pro informace volejte 02/24915457.

Můžeme Vám také podat informace o možné
nezávislé spolupráci.
REFERENČNÍ KÓD JW 001

Přebírá zpravodajství z novin Osmička.

VSTUPENKA
-

poradenství

• ofsetový čtyřbarevný tisk
(brožury, katalogy, letáky, vizitky atd.)

• knihařské a doplňující práce
(vazby, šití, řezání, perforace atd.)

Střelničná ulice č. 13
PRAHA 8

Nabízíme tyto služby:
čištění peří (mokrou cestou)
výroba prošívaných přikrývek
výroba polštářů
(z našeho i vašeho materiálu)
velký výběr sypkovin
PROVOZNÍ DOBA:
PO:
8-16 hodin
ÚT:
10-19 hodin
ST:
8-16 hodin
ČT:
10-19 hodin
PÁ:
8-13 hodin
Telefon: 688 02 25

(Placená inzerce)

• velkoplošné kopírování,
kopírování A4, A5
(kompletní dokumentace vč. desek
i jednotlivé výkresy)

OSPOL s.r.o.

Tel./fax 683 65 41
Mobil 0603 317 458 - tisk
0602 195 277 - kopírování

(Placená inzerce)

V Mezihoří 2 (blízko metra Palmovka),
Praha 8 - Libeň

servis

(Placená inzerce)

B + F, tisk
a kopírování, s.r.o.

-

VYSTŘIHNĚTE A PŘEDLOžTE!

KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY!!!

OÁZA

kosmetický salon

Lodžská 401, Praha 8 - Bohnice,
Tel.: 855 30 89

(Placená inzerce)

- montáž

INZERÁT

(Placená inzerce)

prodej

(Placená
inzerce)

NOVOTNÝ

elektronik

SERVIS

ELEKTRONIKY

(stanice bus č. 200 a 177 - 1. patro)

(Placená inzerce)

Náš cíl - postaráme
se o Váš pěkný upravený vzhled
za příznivé ceny !!!
Bolí Vás záda a hlava ? Přijte !!!
Načerpejte sílu a pěknou hnědou barvu pleti
v našem soláriu za nejnižší ceny v Bohnicích !!!
Pondělí - pátek 10:00 - 21:00 hod.
So - 9:00 - 16:00 hod.

Na Velikonoce s úsměvem
a v pohodě !!!

opravujeme:
• televizory
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony
Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 83840523, 84840158

(Placená inzerce)

− z ceny zařízení

(Placená inzerce)

AKCE SLEVA

(časově omezeno)

• poradna pro úpravu váhy
a dobrou kondici
• instruktáž péče o ple
• instruktáž líčení
Objednat se můžete
na telefonu 0604/767 679

(Placená inzerce)

CENTRUM

DUBEN 2001

STRANA 8

Rádi Vás přivítáme na nově otevřené

KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
PEDIKŮRA

Oleje • Maziva

Servis • Palivo • Emise

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

MASÁžE, SAUNA
TETOVÁNÍ, PIERCING

Nabízíme:

PERMANENTNÍ MAKEU

• výhodné slevy pro stálé zákazníky
• možnost platby kartou CCS

VEČERNÍ CVIČENÍ JÓGY

Provozovna služeb "Krakov"
v 1.patře (mezi spořitelnou a lékárnou),
ul. Lodžská 598, Stanice bus 177, 127,
186, 102. Tel.: 02/855 79 17.

(Placená inzerce)

RYCHLOVÝMĚNNÉ
STANICI OLEJŮ PENNZOIL

(Placená inzerce)

•
•
•
•
•
•
•

(Placená inzerce)

PROVOZOVNA
SLUŽEB

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

otevírací doba:
pondělí - pátek
sobota

7.00 - 20.00
8.00 - 18.00

!!! DO 28. 2. 2001 DÁREK NEBO PRÁCE ZDARMA !!!

(Placená inzerce)

Příjemné prostředí a ceny.

Vrate se miliony let
nazpět do prostředí jeskyně
či doby kamenné
a ochutnejte originální
pravěké speciality.
MAMUTÍ A DINOSAUŘÍ
STEAKY NA 300 GR. OD 148,- KČ
ZVĚŘINOVÉ A PŠTROSÍ
SPECIALITY
OBŘÍ SALÁTY A SALÁTOVÝ BAR
PRAVĚKÉ HOSTINY
VEGETARIÁNSKÉ MENU

SPECIALITY PODLE
PRAVĚKÝCH RECEPTŮ

Budečská 6
Praha 2
tel.: 24 25 22 87

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

(Placená inzerce)

DĚTSKÉ MENU

Nezamyslova 10
Praha 2
tel.: 691 65 55

Slevový kupón
platí ve všech
našich
restaurantech.

Zenklova 13
tel.: 683 05 23
METRO

www.pravek.cz
pravek@pravek.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Palmovka

CARGO TRANSPORT INTERNATIONALE
SPEDITION, spol.s r.o.

DOMINO - BAR

Prostřednictvím dalších poboček nabízíme zajištění přepravy zboží silniční, železniční, námořní, kombinovanou a leteckou dopravou.

Vás zve do
zrekonstruovaného
baru.
NABÍZÍME OBĚDY - VEČEŘE
ZAJISTÍME SVATBY
- RŮZNÉ OSLAVY
Otevírací doba
denně 11:30 - 23:00
Tel.: 02/6889495
Třeboradická 19,
Praha - 8, Kobylisy

(Placená inzerce)

adresa: Pražská 180, 150 66 Zdiby
tel.: 02/96503376, fax:02/96503377,
e-mail: ct.zdiby@worldonline.cz

(Placená inzerce)

oznamujeme podnikatelským subjektům, že jsme otevřeli novou pobočku
v logistickém areálu CÚ Zdiby.
Nabízíme kompletní vyřizování celních
záležitostí, zastupování v celním řízení
při propouštění zboží do všech celních
režimů, včetně zajištění celního dluhu.

Těšíme se na Vaši návštěvu
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