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ZaËala stavba metra
do Kobylis a œ·blic
Zdlouhavému trmácení autobusem či
tramvají do Kobylis a Ďáblic bude
brzy konec. Sedmimiliardová inves−
tice do prodloužení metra učiní oby−
vatelům těchto částí centrum města
přístupné za několik minut.
Po několika letech se na náš obvod
vrací výstavba metra, nové trasy IV. C
1, navazující na III. C. Stavba této
nové trasy byla zahájena 21. září 2000,
jak o tom psala Osmička ve svém
říjnovém vydání. Počínaje tímto
vydáním našich novin budeme veřejnost
průběžně informovat o případných
uzávěrách a omezeních tak, aby se mohl
každý dovědět s předstihem, co se děje
v jeho blízkém okolí.
Výstavba stanice Ládví včetně 200 m
úseku před ní a odstavných kolejí za sta−
nicí bude probíhat v otevřené stavební
jámě. Podpovrchový vestibul stanice
Ládví je přímo součástí konstrukce sta−

nice a propojen se stávajícím podchodem
pod ulicí Střelničnou. Tím bude cestu−
jícím bez ztráty dopravní výšky umožněn
bezkolizní přechod této ulice a přístup
k zastávkám tramvají i autobusů.
Západní vestibul stanice Kobylisy je
podpovrchový, východní je umístěn na
povrchu terénu s možností budoucí ná−
stavby. Oba vestibuly kromě obsluhy
přilehlého území zprostředkovávají
významné vazby na povrchovou MHD,
a to jak na linky stávající, tak nové,
které budou zajišťovat obsluhu Bohnic
a Čimic.
"V současné době probíhají
přípravné práce, jako je přeložení
inženýrských sítí a byly také zahájeny
zemní práce na trojském břehu Vltavy,"
řekl Osmičce ing. Josef Kutil z firmy
IDS, a.s., která stavbu metra projekto−
vala. V místě budoucí stanice "Ládví"
se brzy otevře stavební jáma a dojde

Při takovéto slavnostní příležitosti jsme proto
požádali o rozhovor ThDr. Jiřího Lukla, ředitele
České biblické společnosti, která ještě nyní sídlí na
Praze 6, Thákurově 3.
Pane řediteli, jaká je historie společnosti, v jejímž
čele nyní stojíte?
Česká biblická společnost byla ustavena v roce 1920,
tehdy se nazývala Biblická společnost Československá.
Působila neustále, i po dobu trvání 2. světové války, až
do roku 1953, kdy byla její činnost násilně ukončena.
Pokus o její obnovu se uskutečnil v roce 1969, ale
skončil tak, že byl povolen pouze biblický referát
v rámci Ekumenické rady církví, kterou kontroloval
stát. Plné obnovy se dočkala až počátkem roku 1990 za
podpory celosvětového společenství Spojených bib−
lických společenství (ve zkratce UBS − United Bible
Societies) jako občan−
ské sdružení. Bibli−
cká společnost pracuje
ThDr. Ji¯Ì Lukl
v DomÏ Bible
ve Stuttgartu
s postaviËkou pt·ka
dudka, kter· prov·zÌ
nÏmeckÈ dÏti p¯i
pozn·v·nÌ biblick˝ch
p¯ÌbÏh˘.

VÌt·nÌ obË·nk˘ na radnici
Vážení rodiče,
dne 3.dubna 2001 bude v obřadní síni Libeňského
zámku, Zenklova 1/35, 1. patro, probíhat slavnostní
vítání občánků narozených v období červenec až
září 2000 a dne 4.dubna 2001 narozených říjen až
prosinec 2000.
Vzhledem k novém zákonu o ochraně osobních údajů
nesmí Úřad sám zjišťovat údaje tohoto typu. Žádáme
proto rodiče, kteří mají zájem se se svými dětmi vítání
zúčastnit, aby se telefonicky přihlásili na oddělení kul−
tury Úřadu Městské části Praha 8, tel. číslo 22 805 162
(sl. Zárubová, sl. Pražáková), a to nejpozději do
20. března 2001.
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Vážení čtenáři,

Foto: Ing. Petr Pokorn˝

Z·bory kolem L·dvÌ

k ražbě tunelů.
Stavba si již vyžádala jistá omezení
v hromadné dopravě. U obchodního
domu Ládví došlo k záboru veřejného
prostranství se svedením dopravy do

jednoho jízdního pruhu v protisměru.
Ulice Střelničná nebude z důvodu
záboru komunikace průjezdná vůbec.
Další dopravní omezení se dotkne
tramvajové dopravy v ulicích Střelničná
a Trojská.
Luděk Hoznauer

V Praze 8 - KobylisÌch bude st·t D˘m Bible
V úterý 6. února 2001 bude v Praze 8 − Kobylisích,
na rohu ulic Střelničná a Náhorní, položen "základní
kámen" k výstavbě Domu Bible. Položení tohoto
"základního kamene" je výsledkem dlouholetého
úsilí České biblické společnosti. Pro Dům Bible jej
darovala Její Excelence Erella Hadarová, velvy−
slankyně státu Izrael, která bude slavnostnímu aktu
přítomna spolu s mnoha významnými osobnostmi.

ČLOVĚK OCHRÁNCE
KDE VÁM POMOHOU?

v ekumenickém (mezicírkevním) duchu a zajišťuje
překládání, tisk a šíření Bible v naší zemi. Samozřejmě
pomáhá v rámci světového společenství i v tom, aby
Bible byla dostupná všem lidem, kteří o ni mají zájem
a to i v zemích, které nemají křesťanskou tradici. Naše
společnost velmi často vítá na přednáškách, které
pořádá, významné osobnosti z celého světa.
Proč jste se rozhodli postavit Dům Bible v Praze?
Ve všech světových metropolích stojí Domy Bible.
Snad nejznámější jsou v New Yorku, Jeruzalémě, ale
také zde blízko − ve Vídni. A právě tyto domy spravuje
příslušná národní biblická společnost. My zde v Praze
jsme zatím v nájmu v objektu, který byl v restituci vrá−
cen Římskokatolické církvi. Ovšem sklady máme v jed−
nom zemědělském družstvu poblíž Kolína, kde sice byla
výhodná cena nájmu, avšak vzdálenost od Prahy nám
působí často potíže. Navíc ve stávajících prostorách
nemůžeme nabídnout služby široké veřejnosti, která
o ně projeví zájem, tak jak je to uvažováno v nově
budovaném objektu.
Místo stavby bylo vybráno na základě toho, že Vy
sám bydlíte v Praze 8?
Ne, to je jen shoda. Architekt, který s námi spolupracuje
nás upozornil na volnou parcelu poblíž místa, kde bude
v blízké budoucnosti stanice metra Kobyliské náměstí
a kde by stavba byla vhodně lokalizovaná. Jsme rádi, že
zhruba před třemi lety, kdy jsme s radnicí Prahy 8 začali
jednat o této lokalitě, nám zastupitelé vyšli vstříc
a odprodali nám pozemek. Od té doby sháníme finanční
prostředky. Nyní jsme získali velmi výhodnou bezúroč−
nou půjčku z Velké Británie, takže stavba může začít.
Co se bude nacházet v tomto Domě?
V podzemí, které bude mít plochu cca 500 metrů
plošných, bude vedle nezbytné parkovací plochy přede−
vším velký sklad, do něhož převezeme knihy, které nyní
skladujeme mimo Prahu. V samotném objektu bude
sídlo České biblické společnosti, přednáškový sál, velká

PoËÌtaËov· vizualizace Domu Bible v KobylisÌch

knihovna biblické, teologické a filosofické literatury,
studovny a pracovny. Chceme zde také instalovat stálou
výstavu o vzniku Bible, o historii překládání a tištění
Bible v našich zemích. Rádi bychom tuto výstavu pojali
velmi názorně tak, aby byla zajímavá i pro děti. V tomto
s námi již teď začíná spolupracovat kurátorka stejně
zaměřené výstavy v Domu Bible v New Yorku.
Můžeme alespoň v krátkosti zmínit nějakou akci,
kterou organizovala Vaše společnost v poslední
době?
Asi nejspíše bych zmínil projekt "Ručně psaná Bible
v Jubilejním roce 2000", který byl zahájen 13. dubna
2000 ve velké aule Karolina v Praze. Do této akce se
kromě mnoha významných osobností vědeckého a kul−
turního světa zapojily všechny církve sdružené
v Ekumenické radě církví Čech a Moravy. Během tří
měsíců byla Bible ručně opsána 13 873 lidmi jako
připomínka toho, že tato kniha má co říci i lidem
v dnešní době. Na jejím mravním étosu je postaveno
i kulturní klima evropských společností.
Pane řediteli, děkuji za rozhovor.

Klub vojensk˝ch
d˘chodc˘ v r. 2001
Klub vojenských důchodců při Územní vojenské správě Praha 8
vstupuje do dalšího roku své úspěšné činnosti. Byl schválen plán
činnosti na rok 2001, který obsahuje tématické zájezdy,
návštěvy divadel, muzeí, výstav a dalších kulturních akcí.
Informace o pořádaných akcích jsou trvale k dispozici na Územ−
ní vojenské správě Praha 8, U Sluncové 404/2, Praha 8 (tel:20
206 072, 20 206 088) a nebo na Obvodním svazu bojovníků za
svobodu (tel: 86888845). Zveme k účasti všechny důchodce
resortu ministerstva obrany a zvláště uvítáme bývalé občanské
zaměstnance AČR, kteří do prvého důchodu odešli právě z toho−
to resortu.
Rada Klubu

Mgr. Tomáš Květák

Kurz v Divadle Jiskra
Divadlo Jiskra nabízí ve svých prostorách
různé kurzy pro občany. Jedním z nich je
i seriál tří večerů, při nichž budou přihlášení
návštěvníci seznamováni zkušeným profe−
sionálem, jak pracovat se svou videoka−
merou.
Zájemci se zde dozví základy zacházení
s kamerou, jak natáčet, něco o obrazu,
zvuku, střihu a mnoho dalších zajímavostí.
Bližší informace a rezervace
míst na telefonu
Divadla Jiskra 688 1103.

v minulém čísle jsem se snažil do−
tknout historie naší pražské části,
protože jsem společně vykročili do
21. století. I obsah minulého čísla
byl dán jednak reflexí proběhnuvších
událostí na radnici, jednak ještě
dozníval "duch Vánoc" a bylo
dopřáno více prostoru pro sociál−
nější témata. Nyní se již ubíráme
směrem k rutinní práci. I Osmička se
Vás bude snažit co nejpoctivěji
a nejpozorněji informovat o veškerém
dění v Městské části Praha 8.
A nejen to: naší ambicí je přinášet
podněty, někdy i burcovat a upo−
zorňovat na to, co je ve všedním dni
přehlíženo, co již nevnímáme a co
nepochybně není dobré.
Končí období velkých přání a před−
sevzetí, jak se je sluší činit na přelo−
mu věků. Nastal čas drobné, všední
a každodenní práce. Jsem přesvědčen,
že náš obvod, celá Praha i naše země
nepotřebuje již tzv. velké, hrdinské
činy, ale především drobnou, poc−
tivou, někdy možná nudnou, ale
bezpochyby potřebnou práci. I v tom
je veliký kus hrdinství, unést všed−
nost normálního dění. Vzpomínám
na stálý Masarykův apel na drobné
činy, jimiž postupně vzkvete republi−
ka. Bohužel, přišla období, která
přerušila kontinuitu demokracie,
jakkoliv nedokonalé. Ale vždyť
demokracie, tak jako život, není
dokonalá, zákony budou vždy špatné
i dobré nejen v naší mladé svobodě,
ale i v nejvyspělejších státech světa.
Ty však můžeme, v rámci respe−
ktování demokratických pravidel
a procedur měnit.
Přejme si všichni, ať v tomto roce
a na počátku nového století, jsme
k sobě navzájem jako spoluobčané
především vlídní, alespoň trochu
laskavější, než jsme byli dosud.
Vždyť dobrá nálada nás nic nestojí,
avšak ona sama, ze sebe, přináší
daleko snadnější, či snadněji realizo−
vatelné řešení komplikovaných situ−
ací. Buďme laskavější na své děti, na
staré spoluobčany, neboť jsou to
právě oni, kteří potřebují nejvíce
naší pozornosti a pomoci. A chceme−
li dělat něco navíc, buďme všímaví,
vnímejme potřeby druhých, ne−
zavírejme oči před tím, je−li evidentní,
že můžeme pomoci, třebas jen radou.
Velmi mne těší čím dál více
ohlasů na články v Osmičce. Děkuji
za všechny náměty a Vaše pozvání.
Věřte, že si toho velmi vážím
a nejraději bych byl všude, zejména
tam, kde se děje něco pěkného, nebo
kde někdo trpí a potřebuje pomoci.
I nadále Vám budu vděčný za všech−
ny Vaše tipy a upozornění.

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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STRANA 2

Z JEDN¡NÕ
RADY MÃSTSK… »¡STI
Rada městské části rozhodla na
svém zasedání dne 10. ledna 2001,
s účinností od 15. ledna 2001,
o změně rozdělení působnosti sta−
rosty Městské části Praha 8, jeho
zástupců a člena Rady městské části
Praha 8, jak je níže uvedeno:
Starosta Městské části Praha 8, pan
Josef Nosek má svěřenu oblast:
bezpečnost a veřejný pořádek •
finance • územní rozvoj • výkon stát−
ní správy • styk s veřejností.
Zástupce starosty Městské části
Praha 8, pan Jan Lukavský má svě−
řenu oblast: správa a hospodaření
s obecním majetkem, svěřeným MČ
• zadávání veřejných zakázek.
Zástupkyně starosty Městské části
Praha 8, paní Věra Hrdinová má
svěřenu oblast: ochrana životního
prostředí • zdravotnictví • sociální
problematika • doprava.
Člen Rady městské části pan
Michal Kindl má svěřenu oblast:
školství • kultura.
Současně Rada MČ určila dva
dlouhodobě uvolněné členy Zastu−
pitelstva Městské části Praha 8.
Potvrdila p. Jiřího Reinera zvo−
leného za ČSSD předsedou komise
Rady Městské části Praha 8 pro
obecní majetek a nově určila pana
Luďka Hoznauera, zvoleného za
Unii svobody, předsedou dopravní
komise Rady městské části. Nově
uvolněný člen zastupitelstva pan
Hoznauer má na starosti řešení jedné
z nejsložitějších problematik Měst−
ské části Praha 8 − dopravní situaci,
včetně jednání o severním obchvatu
s mostem přes Vltavu. Jeho uvolnění
je mimo jiné výrazem důležitosti,
kterou městská část přikládá do−
pravní situaci včetně výstavby dalšího
úseku trasy pražského metra IV. C 1.

SËÌt·me v novÈm tisÌciletÌ
Ve druhé polovině února a první
polovině března roku 2001 se v Praze
8, tak jako v celé republice, setká
každý občan minimálně dvakrát se
svým sčítacím komisařem. Proběhne
po deseti letech opět Sčítání lidu, domů
a bytů.
Tato nezbytná statistická akce, která
přináší mnoho údajů, jiným způsobem
nezjistitelných, není ničím novým ani
ojedinělým. Na území našich zemí
probíhá již od období vlády císařovny
Marie Terezie. Od vzniku samostatného
Československa se uskutečnilo celkem
sedm sčítání. Kolem roku 2000 se ko−
nají obdobné akce po celém světě. I toto
naše Sčítání je jejich součástí. Při jeho
přípravě byly vzaty v úvahu metodické
pokyny společné pro všechna sčítání
realizovaná v evropských zemích.
Provedení Sčítání lidu, domů a bytů
2001 se pochopitelně opírá o přijaté
zákonné normy. Zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě ve znění
pozdějších předpisů, v paragrafu 12
stanoví provádět sčítání lidu, domů
a bytů nejméně jedenkrát za deset let.
Pro každé nové sčítání se ovšem vypra−
covává zvláštní zákon, který podrobně
upravuje vlastní provedení této
obrovské akce.
Sčítání 2001 proběhne na základě
zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů, a za rozhodný okamžik
byl určen 1. březen 2001.
Co z těchto zákonů vyplývá pro
občany? V zásadě jednak to, že
vyplnění sčítacích tiskopisů je povinné.
Každá osoba má povinnost poskytnout
o sobě všechny údaje v rozsahu a způ−
sobem stanoveným zákonem a to úplně,
správně, pravdivě a včas. Na druhé
straně ale i to, že veškeré zjištěné údaje
jsou použity pro hromadné zpracování
a žádná individuální data nebudou
součástí nově založených databází. Na
ochranu všech zjištěných údajů klade
zákon mimořádně velký důraz.

UZAVÿENÕ POäTY
Česká pošta na ul. Sokolovská,
Praha 8 se dne 22. ledna 2001 po
dobu její rekonstrukce přestěhovala
do ul. Novákových. Rekonstrukce
potrvá přibližně do září až října t.r.
ústředna
vedoucí pošty
výpravna
pokladna

66 31 22 13
66 31 32 25
66 31 22 14
66 31 22 13

Pr˘kaz sËÌtacÌho revizora.

V únoru se tito adepti zúčastní
podrobných instruktáží a individuálních
pohovorů a teprve po jejich absolvování
obdrží příslušné doklady, které je
opravňují k provádění prací se sčítáním
spojených. Seznam všech sčítacích
komisařů i revizorů bude k dispozici na
Úřadu Městské části Praha 8 včetně
místa, kde jim bylo určeno sčítání
provést, tj. přiděleného sčítacího
obvodu.

Údaje, které se při sčítání zjišťují,
jsou standardní a korespondují s obdob−
nými zjišťováními po celém světě.
Jejich použití k mezinárodním
srovnáním statistických ukazatelů je
jedním z hlavních přínosů těchto akcí.
Dále tyto údaje musí navazovat na ty,
které se zjišťovaly i ve sčítáních mi−
nulých, což umožní hodnocení
dlouhodobých vývojových tendencí.
Významným přínosem je také zjištění
propojenosti demografické struktury
společnosti s ukazateli vypovídajícími
o kvalitě bydlení, a to i v co nejmenším
územním detailu. Z průběžné bilanční
statistiky obyvatel víme, kolik a jak
starých obyvatel bydlí v různých
částech měst a obcí, ale již nevíme,
v jakých bytech bydlí. Nevíme, kolik
bytů bylo změněno na kanceláře, kolik
jich bylo nákladně zrekonstruováno
a případně poskytnuto k bydlení ci−
zincům. I o tom nám dá sčítání
jedinečné informace.
Všechny údaje, které budete při
sčítání vyplňovat, vejdou do zpracování
v takové formě, že jejich zneužití bude
vyloučeno. Jediný prakticky výlučně
individuální údaj při sčítání je ono tolik
diskutované rodné číslo. To je ve sčítání
uváděno jen z jediného důvodu. Je to
pro kontrolu, aby jeden občan nebyl
sečten vícekrát. Stroj zkontroluje, zda je
každé rodné číslo uvedenou pouze jed−
nou a pokud se tato podmínka naplní,
bude tento údaj vyeliminován.
Nebojte se proto sčítání. Nikdo
v žádném směru nepoužije vámi uvedené
skutečnosti k ničemu jinému než ke sta−
tistickým výpočtům. Neschovávejte se
tedy před sčítacími komisaři. Jsou to
příjemní a vstřícní lidé a jejich práce má
smysl pro nás všechny.
SČÍTEJTE SE PRO NOVÉ
TISÍCILETÍ!
JUDr. Martina Tikalová, vedoucí odboru
občansko−správního

Památky Prahy 8
Zaměřme nejprve svou pozornost do
kněžiště čili presbyteria a tam na hlavní
oltář. Hlavní oltář byl dodán firmou
Bušek a synové, která pracovala v Praze
a později na Sychrově. Ač se oltář jeví
jako oltář barokní, byl vytvořen až v r.
1905, tedy 100 let po přestavbě kostela
do současné podoby. Na vrcholu
hlavního oltáře je Panna Maria s anděly.
Hlavní oltářní obraz namaloval František
Tkadlík. Jeho učitelem byl Josef Bergler,
prvý ředitel Akademie výtvarných
umění. I od Berglera je v kněžišti obraz,
a to obraz Krista na kříži.

Rada Městské části Praha 8 se na
své schůzi dne 10. ledna 2001 usnes−
la na termínu konání 12. zasedání
Zastupitelstva MČ P8 ve středu,
28. února 2001 od 14 hodin ve
velkém sále "bílého domu" v Pra−
ze 8, U Meteoru 6. Stěžejním
bodem tohoto zasedání má být
schválení rozpočtu Městské části
Prahy 8 na rok 2001.
V pátek 5. ledna tohoto roku
obdržel starosta písemnou rezignaci
členky zastupitelstva paní Aleny
Vitiskové, zvolené do zastupitelstva
pod jménem Havelková (za ODS) ve
volebním obvodu 1. Tímto dnem
zanikl její mandát.
V souvislosti s tímto Rada MČ Praha
8 dne 10. ledna 2001 na své schůzi
prohlásila jako náhradnici na
uprázdněný mandát zastupitele ve
volebním obvodu 1 za ODS paní
Ing. Hanu Bílkovou za členku
Zastupitelstva Městské části Praha 8.
Svých práv a povinností se ujme
nová členka zastupitelstva složením
slibu zastupitele a to na 1. zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastní.
Paní Ing. Bílková je v současné době
členkou ekologické komise Rady
Městské části Prahy 8.

Sčítání se provádí metodou
sebesčítání. Obyvatelé tedy vyplňují sčí−
tací tiskopisy sami. Nikdo jim nebude
stát za zády a pozvou−li sčítacího
komisaře do bytu, či převezmou materiá−
ly na chodbě záleží výhradně na nich.
Sčítací komisaři pouze dodají prázdné
formuláře a poskytnou radu, jak je
vyplnit. V každé domácnosti zanechají
i speciální tužku, kterou mají občané
použít. Zpracování proběhne strojově
a čím přesněji jednotlivci vyplní své údaje,
tím méně s nimi přijde do styku lidský
faktor. Nicméně každá osoba, která
s těmito údaji do styku přijde, složila slib
mlčenlivosti a při jeho porušení by ji
čekaly velmi přísné postihy.
Ti, kdo s těmito údaji do styku při−
jdou, jsou v prvé řadě tzv. Sčítací orgány,
tedy komisaři a revizoři. Proto již při
samotném náboru uchazečů o tyto
funkce byla zkoumána jejich bezúhon−
nost. Konkrétně v Praze 8 provede
sčítání 448 sčítacích komisařů a 93 sčí−
tací revizoři.

KOSTEL
SV. PETRAAPAVLA
Centrem obcí bývaly v minulosti koste−
ly či kapličky. Nejinak tomu bylo
i v Bohnicích.
Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích
byl vystavěn proboštem Kapituly
vyšehradské, Gervasiem. Kostel byl
dokončen před 30. květnem r. 1158, kdy
byl slavnostně vysvěcen za přítomnosti
krále Vladislava I. a jeho choti Judity
Duryňské.
Ve 12. století, kdy kostel vznikl, se
stavělo ve slohu románském. Dá se
předpokládat, že i další stavební slohy
měly vliv na jeho podobu. Radikální
přestavba proběhla až v r. 1805. Ale ani
ta nesmetla původní románskou stavbu,
o čemž se dodnes můžeme přesvědčit
při výstupu na kůr.
Překročme nyní práh tohoto chrámu.
Při prvé komplexní orientaci v prostoru si
uvědomujeme jednotu vnitřní výzdoby
kostela. Vše zde připomíná barokní sloh.
Ve skutečnosti mnohá umělecká díla patří
až do období po 2. světové válce. Jsou
spojena s uměleckou dvojicí: František
Kotrba a Vilma Vrbová. Ti, kdo kombi−
novali předměty z různých staletí, měli
skutečně "šťastnou ruku".

barevnými proužky připomínající kříž
na 9 polí s obrázky vztahujícími se ke
Kristovi a s reliéfy andělů. Ne−přehléd−
nutelný je široký pruh pod nohama
světců, kde na plochém postříbřeném
reliéfu jsou zobrazeni klečící čeští
patroni, a to na severní evangelijní
straně sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka
Česká a sv. Vít a na protější epištolní
straně sv. Václav, sv. Ludmila a sv.
Vojtěch.
V kněžišti bychom si měli ještě všim−
nout krucifixu, na němž se spojuje
baroko s moderním uměním, modernímu
umění totiž patří deska s anděly od Fr.
Kotrby.
Na okraji presbyteria je kazatelna
z období velké přestavby kostela na
počátku 19. století. Na její stříšce jsou
dvě desky Desatera Božích přikázání,
která jsou zde symbolizována deseti
čísly. Desatero v krátkých větách jako
např. "Nezabiješ.", "Nepokradeš.",
"Nepromluvíš křivého svědectví proti
bližnímu svému." obsahuje zásady, jimiž
by se měl řídit každý člověk bez ohledu
na víru, původ, barvu pleti atd.
Pro dnešek prohlídku chrámu
ukončíme. Měli bychom však v ní
pokračovat, protože v dalších částech
kostela na nás čeká ještě hodně zají−
mavostí.
Ing. Věra Pelzbauerová

František Tkadlík na obraze zpodob−
nil patrony chrámu, sv. Pavla a sv. Petra.
Mezi sloupy oltáře jsou sochy proti−
morových patronů: s rouškou je sv.
Šebestián a naproti sv. Roch ukazující
nám na své noze morovou hlízu. Tito
světci byli vybráni za protimorové
patrony proto, že oba vlastně přežili svou
smrt: Sv. Šebestián byl těžce raněn šípy
a sv. Roch dokonce morem onemocněl.
A tak pohled na ně dodával věřícím
naději, že i oni přežijí morovou epidemii.
Morovou epidemii nebo spíše pandemii
v r. 1680 připomíná v tomto kostele
mramorová kropenka, kterou
daroval za moru r. 1680 ove−
necký purkrabí, jak je psáno
česky na kropence.
Možná, že teď napadla
čtenáře otázka, kde byl ten
Ovenec. Ovenec se dělil na
Přední a Zadní. Přední Ovenec
se nazývá Bubeneč a Zadní
Ovenec je Troja.
Vraťme se ale k hlavnímu
oltáři. I na něm jsou již mo−
derní umělecké práce od
zmíněné dvojice umělců.
Foto: Ing. Petr Pokorn˝
Svatostánek je rozdělen

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V ÚNORU 2001
1. 2.
ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U sloupu (parko−
viště) • Gdaňská • Mazurská (u trafo−
stanice) • Korycanská − K Ládví •
Drahorádova
6. 2.
ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou
a Pernerovou) • Nekvasilova (parko−
viště za TJ) • Pivovarnická (proti ul.
Na Hájku) • Kubišova − U Vlachovky
7. 2.
STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Ku−
bíkova − u DD • Štíbrova • Na pě−
šinách − Pod statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) • Pe−
kařova
8. 2.
ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Hnězdenská (par−
koviště) • Řešovská (u Zelenohorské)
• Petra Bezruče − U pískovny • Lin−
davská
13. 2. ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky • Petra
Slezáka − Urxova • Na Vartě • Nad
Rokoskou
14. 2. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimlnkova • Pakoměřická −
Březiněvská • Uzavřená • Frýd−
lantská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecké x Ďáblické) • Nad Ro−
koskou (u školy)
15. 2. ČTVRTEK
Na přesypu − Pod přesypem • Havlí−
nova − Pohnertova, Zhořelecká (par−
koviště) • K mlýnu − Drahaňská • ev.
Na Zámkách • U Pekařky − sloup VO
č. 8
20. 2. ÚTERÝ
Thámova (u tunelu) • Pernerova −
Sovova • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
21. 2. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova,
Hlaváčova • Na pecích − Bořa−
novická • Davídkova (parkoviště sev−
erně od garáží Stavegu) • Nad Pope−
lářkou
22. 2. ČVRTEK
Třeboradická • Libišská − parkoviště •
V Nových Bohnicích • Mlazická
• Pod vodárenskou věží − Společná
27. 2. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • U Sluncové
(parkoviště u voj. správy) • Pod
Labuťkou − Prosecká • Gabčíkova za
ul. Kubišovou)
28. 2. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahra−
dách − Na Sypkém • Křivenická
(u konečné 152, 181)

Provoz mate¯sk˝ch ökol
M» Praha 8 v dobÏ jarnÌch
pr·zdnin od 19.2. do 23.2.2001
V souladu s vyhláškou MŠMT č. 35/
1992 Sb., o mateřských školách, stano−
vil zřizovatel, Městská část Praha 8, po
dohodě s ředitelkami mateřských škol
a Školským úřadem Praha 8 provoz v do−
bě jarních prázdnin školního roku 2000/
2001 na těchto mateřských školách:
oblast: Karlín a Libeň
• MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
• MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
oblast: Kobylisy
• MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
• MŠ, Praha 8, Šiškova 2
• Š, Praha 8, Chabařovická 2
oblast: Bohnice a Čimice
• MŠ, Praha 8, Ústavní 16
• MŠ, Praha 8, Korycanská 14
Provoz školní družiny bude zajišťovat
ZŠ, Praha 8, Chabařovická 4 a stra−
vování MŠ, Praha 8, Chabařovická 2.

STRANA 3

⁄NOR 2001

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.
V˝znamnÈ jubileum oslavili:
PROSINEC
Duffkov· ätÏp·nka
Mor·vkov· Jarmila
Papeû Karel
Tich· Jaroslava
VÌtov· Vlasta
LEDEN
Humpa Old¯ich
Kocourkov· Anna
Nehasilov· Boûena
T·borsk· Marie
Zav·zalov· Marie
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
⁄NOR
Biskupov· Ji¯ina
Dvo¯·Ëkov· Anna
Fiala MatÏj
HniliËkov· Marie
Hrom Josef
JÌchov· Jarmila
Jurkov· Marie
Kottov· Miluöka
Kubelkov· Ji¯ina
Kuthanov· Jitka
Mal· Miloslava
Olivov· Anna
Pila¯ov· Antonie
Plevov· Sl·vka
PospÌöilov· Aneûka
PospÌöilov· Srbislava
Reichov· Marie
Rˆtschov· Blaûena
SchefelÌn Karel
St¯Ìbrn· Marie
Such˝ Karel
äikolov· Marie
Tich· Boûena
Vlkov· Vlastimila
Zoulov· Milada
ManûelÈ Josef a Olga Fialovi
oslavÌ 8. ˙nora 2001
54 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Frantiöek a Marie
äikolovi oslavÌ 8. ˙nora 2001
60 let spoleËnÈho ûivota.

Prevence je levnÏjöÌ
Ve dnech 1. − 3. prosince loňského
roku kurátoři oddělení sociální pre−
vence sociálního odboru Úřadu
Městské části Praha 8 a praktikanti
Soukromé veřejnoprávní akademie
TRIVIS, kterým umožňuje sociální
odbor vykonávání praxe, strávili ví−
kend s dětmi ze sociálně slabých rodin
a dětmi, které mají z různých příčin
výchovné problémy.
Místem pobytu byla rekreační chata
Bratrouchov, Jablonec nad Nisou,
Krkonoše, která poskytla dočasný azyl
osmnácti dětem a jejich šestičlennému
doprovodu dospělých, včetně vedoucí
oddělení sociální prevence paní Zdeňky
Fialové.
Organizaci celé akce svěřila vedoucí
sociálního odboru kurátorce pro děti
paní Janě Mikové, která se tohoto úkolu
bravurně zhostila. Byla připravena celá
škála společenských her pro všechny
věkové kategorie dětí, návrhy vý−

tvarných prací s vánoční tématikou až po
poznávací pobyt v přírodě. Zvláště vel−
kou radost udělala dětem mikulášská
nadílka. I když se počasí příliš nevydaři−
lo, nikoho to neodradilo od vycházek do
krásné přírody. Ti vytrvalejší, kteří vyšli
až na vrchol nejvyššího kopce, pod
sebou zanechali mlhu s nízkými mračny
a byli oslněni v tomto ročním období
vzácnými slunečními paprsky.
Po necelých třech dnech to při
loučení vypadalo, jako když se loučí
staří známí. Není pochyb, že si děti
odnesly i z takto krátkého pobytu mnoho
podnětů pro pozitivní trávení volného
času. Lze předpokládat, že se najdou
i takové děti, které bez ostychu přijdou
za svými známými na oddělení sociální
prevence a požádají o zprostředkování
docházky do některého zájmového
kroužku.
Tato preventivní akce by se
neuskutečnila bez rozhodnutí Rady

KULTURNÕ DŸM

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8
Pokladna: tel. 830 904 27
⁄NOR 2001
RekreaËnÌ chata Bratrouchov

Městské části Praha 8, která na akci
schválila uvolnění finančních prostředků
z rozpočtu Úřadu Městské části Praha 8,
proto jí patří poděkování jménem dětí
i jejich rodičů. Je dobré, že na sociálním
odboru pracují sociální kurátoři, kteří
rádi obětují svůj volný čas těm, kteří to
nejvíce potřebují. Výjezdy s ohroženými
dětmi se stanou součástí preventivní čin−
nosti sociálního odboru Úřadu Městské
části Praha 8. Vždyť náprava poka−
ženého je dražší nežli prevence. Mnohdy
se stává, že nezbývá, než hasit požářiště,
což je to nejdražší.
Jana Janků, vedoucí
sociálního odboru

MalÌ kolednÌci zazpÌvali
rodiË˘m a p¯·tel˘m ökoly

Od divadla
k mÈdiÌm

Michaela Moffov· 6.A
Základní škola Na Šutce pořádá každoročně
výstavu výtvarných prací svých žáků. Loni byla
tato výstava s názvem Od divadla k médiím
slavnostně otevřena 6. prosince.
Všechny práce, od výtvorů těch nejmladších až
po díla žáků 9. třídy, jsou velmi zdařilé a nápadité.
Slavnostní atmosféra zahájení byla doplně−
na i velmi pěkným kulturním vystoupením
žáků. Pokud budete mít zájem vidět výsledky
šikovných rukou dětí, přijďte se i se svými
dětmi kdykoliv podívat.
Mgr. Miluše Skoumalová, ředitelka školy

Již čtvrtým rokem si mohli rodiče a přátelé školy poslechnout
zpívání koled v podání dětí pěveckého sboru pod vedením paní
učitelky Metelkové.
Základní škola Pernerova pořádá tuto akci zejména pro rodiče
a přátele školy, účastní se jí však i některé známé osobnosti. Ve čtvrtek
21. prosince 2000 se mezi diváky objevila například senátorka Alena
Palečková, která loni v záři symbolicky zahájila celý školní rok. "Paní
senátorka se stala patronkou naší školy pro tento rok," říká ředitelka Mgr.
Ilona Šťastná.
Součástí koncertu byla i ochutnávka cukroví, příchozí navíc dostali
na cestu vánoční větvičky a hrnek "Pernerák", který děti samy vyrábějí.
Posluchači měli po skončení vánočního programu navíc možnost shléd−
nout ukázky sportovní gymnastiky ve školní tělocvičně.
"Vánoční schody se staly naší novou tradicí. Jsou příležitostí k tomu,
aby se rodiče
podívali do
školy i jindy
než na třídní
schůzky," do−
dává ředitel−
ka Štastná.
−jm−

FOLK
7. 2.
14. 2.
21. 2.
28. 2.

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
5. 2. po. 9,00 BEETHOVEN
10,30 BEETHOVEN
8. 2. čt. 9,00 O RYBÁŘI
A RYBCE
10,30 O RYBÁŘI
A RYBCE
OSTATNÕ
3. 2.
so. 8,00 − 12,00
Burza NHL
13. 2.
út.
Prodejní akce − textil
17. − 18.2 so. − ne.
Mezinárodní výstava koček
23. 2.
pá.
Prodejní akce − textil
P¯ipravujeme na b¯ezen
(p¯edprodej od od 20. ˙nora)
7. 3. st.
WABI DANĚK
+ DVOŘÁČEK
11. 3. ne.
HARMONIA
MOZARTIANA
PRAGENSIS
14. 3. st.
KLÍČ
21. 3. st.
NEŘEŽ s hostem
28. 3. st.
AG FLEK

DIVADLO JISKRA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 688 11 03
⁄NOR 2001
3.2.

4.2.

10.2.
KolednÌci ze
Z·kladnÌ
ökoly
Pernerova.

11.2.
17.2.
18.2.

PrvnÌ dÌtÏ Prahy 8 v r. 2001
se narodilo
ve FN Na
Bulovce.
Je jím
Ondřej
Hrdina,
druhé dítě
paní Anny
Hrdinové,
která má
již 2letého
syna
Františka. Ondřej se narodil
1. 1. 2001, v 19,45 hodin. Váha
novorozeněte je 4,7 kg, délka 53 cm.
Přejeme Ondřeji, aby prožil šťastné
dětství na Praze 8, a gratulujeme
celé rodině.

Městská část Praha 8
Úřad Městské části Praha 8
hledá uchazeče na místo
právníka majetkového odboru
Kvalifikační předpoklady:
VŠ, praxe v oboru, WORD, EXCEL.
Podrobné informace poskytne Ing.
Pletková, tel: 02/22 805 746.
Písemné nabídky včetně stručného
profesního životopisu zasílejte na
adr. Úřad Městské části Praha 8,
kancelář tajemníka, Zenklova 1/35,
Praha 8 − Libeň, v obálce označené:
"Právník MO" v termínu do 14ti dnů
po zveřejnění.

Gerontocentrum äim˘nkova
KOBYLISY − Letos na
podzim to bude rovných l0 let od
vzniku prvního zařízení svého druhu
v Praze − Gerontocentra v Šimůnkově
ulici č.p. 1600, na sídlišti v Ďáblicích.
"Od začátku jsme měli a stále máme
velkou podporu ze strany radnice Prahy
8, bez toho bychom nemohli fungovat,"
říká primářka Gerontocentra Šimůnko−
va, MUDr. Iva Holmerová. "Jsme
zařízením mezi nemocnicí a domovem,
našim klientům − seniorům od 65 let
poskytujeme jak zdravotní péči, tak také
sociální služby."
Malé přízemní
pavilony Gerontocentra Šimůnkova
situované v zahradě (dříve zde byly
jesle) skýtají moderní, avšak současně až
domácky útulné prostředí. Lůžkovou
část tvoří celkem sedm pokojů, určených
pro 22 klientů po úrazech a operacích,
mozkových a srdečních příhodách, apod.
Průměrný věk pacientů je 84 let.
V sousedství lůžkové části slouží od roku
1997 stacionář, který denně navštěvuje
14 až 16 klientů. "Starouškové u nás
mají zajištěno zaopatření od snídaně až
po večeři, také je podle potřeby
přivezeme a odvezeme," sděluje nám
vedoucí stacionáře Jitka Suchá.
"Společně cvičíme, věnujeme se pracov−
ní terapii, chodíme na procházky a občas
vyrazíme i na malý výlet..."
O dobrý chod gerontocentra
vedeného MUDr. Holmerovou se starají
tři desítky obětavých lidí: další dva
lékaři a nezbytné a ochotné sestřičky
v nepřetržitých službách, dále sestřičky,

které poskytují respitní péči v bytech,
terapeutky specializované na seniory,
řidiči služebních vozů a též pracovnice
vlastní kuchyně. Obědy se odtud také
rozvážejí seniorům domů. Na oběd
i kousek řeči sem přicházejí další senioři.
Počet obědů pro všechny klienty bývá
denně stovka a někdy i víc.

"Průměrný věk mužů i žen se od
války zvýšil asi o 10 let. U mužů je nyní
70 a u žen 78 let", říká MUDr.
Holmerová. "Naše populace stárne, stále
tak přibývá lidí s demencí a dalšími
chorobami stáří. Snažíme se, aby naši
klienti strávili podzim života důstojně,
a rozhodně nestárli víc, než je nezbytně
nutné...". Z další řeči paní primářky
vysvítá, že právě v Gerontocentru
Šimůnkova nalezla přístřeší kontaktní
linka České alzheimerovské společnosti,
kde každému efektivně poradí při těch
nejrůznějších problémech se starými
lidmi. Celkem šest kvalifikovaných
dobrovolníků se zde střídá od osmi ráno
do osmi večer, číslo je 8388 0346. Paní
doktorka Holmerová je místopředsed−

kyní České alzheimerovské společnosti.
Této chorobě, o níž se více veřejně ho−
voří od té doby, co jí byl postižen bývalý
americký prezident Ronald Reagan,
bychom se rádi věnovali v některém
z dalších čísel Osmičky. Je to choroba,
která působí obrovské potíže mnoha
našim starším spoluobčanům a výzkumu
této choroby se věnuje nejen
Gerontocentrum, ale také Bohnická psy−
chiatrická léčebna.
Gerontocentrum Šimůnkova velmi
dobře slouží seniorům Prahy 8.
Současně je však nositelem státních
výzkumných úkolů s vazbou na stáří
a stárnutí, chodí sem na stáže vy−
sokoškoláci, a dokonce se díky své
primářce podílí na vědeckým projektech
v rámci OSN. "V únoru otevřeme inter−
netovou kavárničku, kde budou čtyři
počítače", vrací však řeč zpět pod
střechu malých pavilonů v Šimůnkově
ulici MUDr. Holmerová. "Proč by naši
klienti neměli jít s dobou a využívat, je−
li to možné i moderních techniky", uza−
vírá s milým úsměvem.
−lk−

A COUNTRY
st. 19,00 JAKUB SMOLÍK
st. 19,00 SEMTEX
st. 19,00 PŘÍBUZNÍ
st. 19,00 HOP TROP

24.2.
25.2.

so 15,00
ZAKLETÁ PRINCEZNA,
nově narozené představení
divadla Studna Hosín, ve
kterém se vedle Pepína Kašpara
představí známý herec a artista
Vojta Vrtek.
ne 10,00
ČERTŮV ŠVAGR,
marionetové představení
LS Jiskra.
so 15,00
BAJAJA
ne 10,00
ČERTŮV ŠVAGR
so 15,00
TŘI PRASÁTKA
ne 10,00
KOZA NEBO PES,
O CHYTRÉM ŠEVCI,
marionetové představení
LS Jiskra
so 15,00
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE
ne 10,00
KOZA NEBO PES,
O CHYTRÉM ŠEVCI

Předprodej:
čtvrtek: 10,30 − 11,30
sobota: 15,00 − 16,00
neděle: 10,00 − 11,00
Upozornění:Nevyzvednuté rezervace
vracíme 30 minut před začátkem před−
stavení do prodeje.

Městská část Praha 8
Úřad Městské části Praha 8
hledá uchazeče na místo
referenta evidenčně − právního
odd. majetkového odboru
Pracovní náplň: vyhledávání, evi−
dence a inventarizace majetku obce
tj. hl. m. Prahy svěřeného Městské
části Praha 8.
Kvalifikační předpoklady: SŠ, VŠ,
praxe v oboru, WORD, EXCEL.
Podrobné informace poskytne Ing.
Pletková, tel: 02/22 805 746.
Písemné nabídky včetně stručného
profesního životopisu zasílejte na
adresu: Úřad Městské části Praha 8,
kancelář tajemníka, Zenklova 1/35,
Praha 8 − Libeň, v obálce označené:
"Referent MO" v termínu do 14ti dnů
po zveřejnění.

⁄NOR 2001

STRANA 4

»lovÏk - ochr·nce a tv˘rce
oncem roku 2000 vyvrcholil sedmý ročník
soutěže pro neprofesionální fotografy
s názvem: "Člověk − ochránce a tvůrce", pořádaný
Úřadem Městské části Praha 8, odborem život−
ního prostředí a Fotoklubem Praha 8 pod záštitou
ministra životního prostředí Miloše Kužvarta.
Záměrem bylo upozornit na význam a nezbytnost
šetrného přístupu k životnímu prostředí, a to
nejen vnějšímu, ale také vnitřnímu.
Dne 5. ledna 2001 se sešla porota ve složení V.
Matějů, E. Münzberg, J. Mühldorf, L. Tesař, J.
Joch. Dle vyjádření členů byl letošní ročník
obeslán velmi kvalitními snímky. Po dlouhém
a pečlivém posuzování byly vybrány z došlých 428
fotografií 4 seriály snímků vypovídající o zásahu
člověka do krajiny, o městském a pracovním
prostředí. Dalším autorům šesti jednotlivých
fotografií byla udělena čestná uznání.

K

Kl·ra Sejkorov·, Praha 8: S koË·rkem po
Libni, v˝bÏr ze seri·lu, 2. cena

Ji¯Ì Hasman, Praha 6: Lomy v »eskÈm krasu, v˝bÏr ze seri·lu, 1. cena

Karel Hausdorf, Praha 8: »lovÏk - dobrovoln˝
ochr·nce, ËestnÈ uzn·nÌ

První cenu získal Jiří Hasman z Prahy 6 za se−
riál s názvem: "Lomy v Českém krasu". Jako druhá
se umístila Klára Sejkorová z Prahy 8 za seriál
s názvem: "S kočárkem po Libni". Dva autoři ze
Svitav dostali třetí cenu − Petr Novotný za seriál:
"Idylická zákoutí 20. století"− a Josef Čermák za

seriál: "Pracovní prostředí".
Čestná uznání obdrželi: Vladimír Pokorný
z Roudnice n. Labem za snímek "Optimismus", Jan
Odehnal z Moravské Třebové za "Sucho", Emil
Vejvoda z Prahy 4 za "Dílo žhářů", Josef Klimša ze
Zlína za snímek "Oceloví muži", Veronika

Šafránková z Prahy 4 za "Budujeme Evropu −
Berlín" a Karel Hausdorf z Prahy 8 za "Člověk −
dobrovolný ochránce a tvůrce". Autoři vítězných
fotografií dostali prostřednictvím grantových
příspěvků přidělených Fotoklubu Praha 8
příspěvek pro svoji další činnost − fotografické
materiály v celkové hodnotě 7.500,−Kč.
Ceny vítězům byly předány na zahájení výstavy
vybraných fotografií dne 19. ledna 2001 za přítom−
nosti pořadatelů, zástupců osmé městské části,
ministerstva životního prostředí a fotografické
veřejnosti.
Srdečně vás zveme ke shlédnutí výstavy, která
je nyní umístěna v budově Úřadu Městské části
Praha 8, U Meteoru 6, tzv. "bílý dům". Potrvá do
23. února a přístupna je v pondělí a středu od 8,00
do 18,00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 do
16,00 hodin. V březnu a dubnu bude soubor
fotografií vystaven v Děčíně a v Karviné.
Anna Běhalová, odbor životního prostředí

Kde v·m pomohou? - OrientaËnÌ mapa ⁄¯adu M» Praha 8
Odbor sociální
vedoucí odboru Jana Janků
Zenklova 22, Praha 8
tel.: 22 805 241
• poskytování sociálních dávek
z hlediska sociální potřebnosti, dle
platných zákonů o sociálním
zabezpečení − 22805248,22805252
• poskytování sociálních dávek
z hlediska potřebnosti rodinám s dětmi
22805232 − 233
• poskytování sociálních dávek
zdravotně postiženým občanům
22805260 a 22805256
• mimořádné výhody pro zdravotně
postižené občany (průkaz TP, ZTP,
ZTP) 22805253
• příspěvek při péči o osobu blízkou
22805249 u dětí 22805238
• vyřizování žádostí do ÚSP (domovy
důchodců, penziony) 22805248
• terénní sociální práce u starých
a zdravotně postižených občanů
22805256 − 7, 22805249
• vyřizování náhradního příjemce
důchodu 22805248
• sociální práce s osobami společensky
nepřizpůsobenými a osobami
propuštěnými z výkonu trestu
22805293−4

• péče o občany zbavené způsobilosti
k právním úkonům 22805258
• sociálně právní ochrana dětí (kolizní
opatrovník v soudním, notářském
a jiném řízení, výchovné problémy,
špatná péče rodičů, návštěvy
v rodinách a pod.) 22805210 − 218
• náhradní rodinná péče (osvojení,
pěstounská péče) 22805211
• prevence trestné činnosti
a výchovných problémů 22805225
Odbor občansko−správní
vedoucí odboru JUDr. Martina Tikalová
U Meteoru 6, Praha 8
tel.: 22 805 532
oddělení matriky
• na úseku narození vede knihu
narození, vystavuje doklady, včetně
dokladů o uznání a určení otcovství
a dokladů pro cizinu − 22 805 564
• úsek matriky sňatků vede knihu
manželství, zabezpečuje sňatkové
obřady a delegace sňatků − 22 805 562
• úsek matriky úmrtí vede knihu
úmrtí, vystavuje doklady, včetně
dokladů pro cizinu − 22 805 566
• úsek státního občanství
− 22 805 561
oddělení správní zabezpečuje volby do

V našem putování jsme skončili naproti
Libeňskému zámku. Odtud se vydáme vzhůru ulicí
Zenklovou, neboť nás dnes čeká tzv. "horní" Libeň.
Již za viaduktem spatříme bíle opravenou fasádu
domu, kde v přízemí již od roku 1905 sídlí MŠ
Lindnerova. Pro úplnost je třeba uvést, že zbytek
rozsáhlé budovy obývá Soukromá vyšší odborná
škola a První soukromá obchodní akademie, s.r.o.
Ale zpět k naší mateřince: patří k těm, které prefe−
rují "rodinný typ", akce − jako návštěvy kina
Illusion na Vinohradech − prezentuje pod slo−
ganem: "Pro radost, vzdělání, poučení", zkrášluje
výtvory svých dětí výlohu nedaleké firmy MONS,
tradičně se loučí se "skoroškoláky" na Libeňském
zámku. Zvláštností je, že hřiště školky není
v areálu, ale až za Prvním reálným obnoveným
gymnáziem (PORG), s kterým mateřina sousedí.
Od školního hřiště pokračujeme přes park, kde si
dáme pozor na náledí, na Kašparovo náměstí, s krás−
nou budovou, ve které sídlí mateřská i základní
škola. Zastavíme se nejprve v MŠ Na Korábě, která
přízemí této budovy zaujímá již od meziválečného
období. Školka poskytuje svým dětem řadu aktivit −
jako angličtinu, předplavecký výcvik, výtvarnou
a hudebně pohybovou výchovu, zubní prevenci,
keramiku. Výhodou pro děti (i jejich rodiče) je
rozsáhlé oplocené hřiště. Většinu budovy, vystavěné
do tvaru lichoběžníku s atriem uprostřed a situované
na pěkném vyvýšeném místě nad Libní, využívá ZŠ

Parlamentu ČR i do zastupitelstev,
zabezpečuje sčítání lidu domů a bytů,
zajišťuje výkon civilní služby (22 805
547), ověřuje údaje v žádostech občanů
o výpis z evidence Rejstříku trestů,
vydává lovecké a rybářské lístky (22
805 546), ověřuje podpisy a listiny − 22
805 544, 547, 549−550
oddělení přestupkové vyřizuje návrhy
a podání na úseku občanských vztahů,
ve správním přestupkovém řízení řeší
přestupky podle zákona o přestupcích −
22 805 535
Odbor výstavby
vedoucí odboru Ing. Ivana Koucká
U Meteoru 8, Praha 8
tel.: 22 805 719
oddělení stavební úřad vydává
rozhodnutí o umístění jednoduché
stavby, o umístění studní, vydává
souhlas k provedení prací, které
vyžadují ohlášení Stavebnímu úřadu,
vede stavební řízení a vydává stavební
povolení. Dále vede kolaudační řízení
a vydává kolaudační rozhodnutí
− 22 805 726 − 736
oddělení architekta hodnotí v rámci
podání rozsah stavby, vydává
předběžná stanoviska ke studiím

v rámci kompetencí odboru
− 22 805 737, 720
Odbor majetkový
vedoucí odboru Ing. Jan Červenka
U Meteoru 8, Praha 8
tel.: 22 805 780
oddělení správy budov a bytů vede
evidenci domů a pozemků tvořících
s nimi jeden celek, udržuje objekty
a pozemky ve své působnosti
prostřednictvím správních firem
a dohlíží na plnění uzavřených
mandátních smluv, sestavuje
pořadníky uchazečů o nájem obecního
bytu, vydává souhlas k užívání bytu
k jiným účelům než k bydlení,
rozhoduje o slučování bytů
− 22 805 791 − 799
oddělení obchodní vyřizuje žádosti
o převody budov a pozemků, vyřizuje
žádosti o nájem nebytových prostorů
− 22 805 740, 770−1, 765−6
Odbor ekonomický
vedoucí odboru Ing. Dagmar Novotná
Zenklova 17, Praha 8
tel.: 22 805 406
Odbor zajišťuje komplexní finanční
agendu a účetní evidenci městské části

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 3.- LIBE“ (2. »¡ST)
Na Korábě, jedna z deseti škol s tzv. "plnou" právní
subjektivitou. Specializuje se na kulturní a sportovní
aktivity žáků. V letošním školním roce zde byla za
Zä Na Slovance

spolupráce s FK Meteor Praha 8 otevřena první
sportovní třída s 17 žáky − jde o 6. ročník. K před−
nostem školy patří též jídelna, kterou kromě místních
pedagogů a žáků navštěvují i strávníci z OA
Lindnerova, PORGu, ZŠ a MŠ Bulovka, ZUŠ
Klapkova či nedalekého CCS. Škola spolupracuje na
koncertech ve školní aule s Pěveckým sdružením
pražských učitelů. Využívá též nedaleký areál
plážového volejbalu.

My se však se školou rozloučíme a jdeme za
křižovatkou u Bulovky najít ulici Davídkova, kte−
rou stoupáme do kopce. Před koncem cesty
zabočíme vpravo a dorazíme tak k MŠ Štěpničná.
I tato mateřinka "rodinného typu" nabízí řadu aktivit
(angličtina, plavání, tanec). Původně čtyřtřídní
školka nyní funguje jako trojtřídní, přičemž
nevyužitý prostor se stal tělocvičnou. Zvláštností
jsou malby na stěnách, jejichž autorkou je sama
paní školnice. Školka sousedí se školou pro rusky
mluvící děti − Dům Filipa − ale my zamíříme na
opačnou stranu, kde na nás čeká ZŠ Na Slovance.
Tato fakultní škola obývá atypickou budovu
z poloviny 70. let tohoto století, která má tvar
obdélníku, přičemž dvě protilehlé strany tvoří dva
malé paneláky pro školáky − menší pro 1. stupeň,
větší − pětipatrový − pro starší žáky. V objektu nás
překvapí důmyslný systém spojovacích chodeb,
schodišť i výtahů pro učitele. Zvláštností jsou třídy,
které mají okna ze tří stran, což samozřejmě zvyšu−
je náklady na topení. Volné prostory v areálu
využívá Gymnázium Thomase Manna. Škola
pracuje na projektu Sokrates − Comenius, již přes
rok zde funguje nové víceúčelové hřiště za necelé
2 miliony Kč. Chloubou jsou zdejší mažoretky, což

a úřadu městské části. V oblasti sa−
mostatné působnosti sestavuje rozpo−
čet městské části a provádí kontrolu ho−
spodaření podle rozpočtu městské části.
oddělení správy poplatků (daní)
vykonává správu poplatků ze psů, za
lázeňský nebo rekreační pobyt,
poplatků ze vstupného, za povolení
a provozování výherních hracích
přístrojů − 22 805 441 − 746
Odbor životního prostředí
vedoucí odboru MUDr. Hana
Drahoňovská, CSc.
U Meteoru 8, Praha 8
tel.: 22 805 747
oddělení kontroly ovzduší a odpadů
− 22 805 742, 710, 744
oddělení ochrany přírody
− 22 805 711, 712, 741
oddělení dopravně inženýrské
stanovuje místní úpravy silničního
provozu, povoluje zábory (22 805
718), podílí se na řešení problematiky
městské hromadné dopravy −
22 805 706−708, 22 805 716−718
oddělení správy pozemků mimo jiné
eviduje a spravuje plochy veřejné
zeleně, včetně sadových cest
− 22 805 784−788
Další informace Vám přineseme
v příštím čísle.
odbor pro styk s veřejností

předvedly i na prosincových "Vánočních slavnos−
tech" na Libeňském zámku.
Takže, vážení čtenáři, Karlín i Libeň jsme si již
společně zmapovali. Následující tři měsíce nás
čeká další část Prahy 8 − Kobylisy (včetně území
Střížkova).
−dadar−
Správné odpovědi na otázky z ledna:
1) komín bývalého pivovaru
2) ZŠ Palmovka
3) p. Zenkl − starosta Libně, primátor Prahy
Kaûd˝ dÌl naöÌ "Encyklopedie" p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ,e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) S kterou st¯ednÌ ökolou sousedÌ
Mä Lindnerova?
2) Kdo spolupo¯·d· obËasnÈ
koncerty v aule Zä Na Kor·bÏ?
3) Na jakÈm projektu pracuje
Zä Na Slovance?
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Zn·m· œ·blick· hvÏzd·rna m· unik·tnÌ historii
Úplné zatmění Měsíce, komety,
ostatní planety naší soustavy,
vzdálené hvězdy... To všechno je
k vidění v ďáblické hvězdárně.
Hvězdárně s neobyčejnou historií,
která letos oslaví už sedmačtyřicet
let své existence.

výšce 325 metrů na skalnatém výběžku
kopce Ládví, odkud je za vynikající
viditelnosti možné spatřit Jizerské hory
i Krkonoše.
"V současné době činí náš roční
rozpočet asi 600 tisíc korun.
Hvězdárna zaměstnává tři pracovníky
na částečný úvazek, většina finančních
prostředků padne na platy, energii
a také na ostrahu. Dalekohledové
vybavení hvězdárny je totiž unikátní,"
řekl Osmičce její ředitel Václav Přibáň.
Návštěvníci hvězdárny mají za jas−
ného počasí možnost pozorovat noční
oblohu, v případě oblačnosti mohou
shlédnout různé dokumentární filmy
a seznámit se s hvězdářskými přístroji.
Přibližně dvakrát měsíčně jsou vyp−
sány přednášky z astronomickou či
přírodovědnou tématikou.

Vznik ďáblické hvězdárny je příkla−
dem toho, že když jsou lidé zapáleni
pro věc, není žádná překážka dost
velká. V roce 1953 si v tehdy ještě
samostatné obci Ďáblice skupinka
tamějších astronomických nadšenců
řekla: Postavíme si hvězdárnu! A sku−
tečně se jim pak podařilo − na setkání

Foto: Ing. Petr Pokorn˝

v místní hospodě −
získat pro svůj nápad
většinu
obyvatel
obce. Během dvou
let postavili na kopci
za vesnicí ze zbytků
panelů pětimetrovou
kopuli a příslušné
zařízení. Hvězdárna
se veřejnosti poprvé
otevřela v roce 1956.
Za další dva roky

Pr·vÏ vych·zÌ
Adres·¯ praûsk˝ch
poskytovatel˘
soci·lnÌch sluûeb
Městské centrum sociálních služeb a pre−
vence ve spolupráci s Magistrátem hl.
města Prahy v těchto dnech vydává
Adresář pražských poskytovatelů sociál−
ních služeb. V tomto sborníku jsou
přehledně uspořádány základní informa−
ce např. o azylových domech, domovech
a klubech důchodců, zařízeních pro
postižené a chronicky nemocné, porad−
nách, rehabilitačních a terapeutických za−
řízeních, ústavech sociální péče, progra−
mech pro drogově závislé, zařízeních pro
ohrožené děti a mládež, chráněných díl−
nách, linkách důvěry, krizových cen−
trech atd. Adresář bude k dispozici
sociálním pracovníkům a klientům
v informačních střediscích jednotlivých
městských částí, v Informačním stře−
disku Magistrátu, v občanských a sociál−
ně právních poradnách a na dalších kon−
taktních místech pražské sociální sítě.
Nestátní neziskové organizace posky−
tující sociální služby si mohou zdarma
vyzvednout Adresář v Informačním
centru sociální pomoci KONTAKT
(poradna Městského centra sociálních
služeb a prevence), které se nachází ve
vestibulu metra B, Palackého náměstí,
Praha 2, v úředních hodinách: po., út., st.
10 − 18, čt. 10 − 16, pá. 12 − 16.
Další informace naleznete na interne−
tové adrese Městského centra sociálních
služeb a prevence: www.mcssp.cz.

Z·pis dÏtÌ do ökoly
nebo poh·dka?
Perníková chaloupka, tajemný "Pohád−
kový les", zvířátka i "ježibaba" ve škole?
Veselé písničky sboru "Perneráček", to bylo
přivítání budoucích prvňáčků na základní
škole Pernerova 29 při zápisu do 1. třídy dne
22. a 23. ledna 2001. Děti musely projít
cestu "lesem" plnou různých překvapení
a úkolů jako Jeníček a Mařenka. Za doprovo−
du starších žáků s radostí sestavovaly
obrázky, určovaly barvy a tvary, malovaly,
zpívaly a recitovaly. Dokonce si i vzájemně
pomáhaly, aby získaly všechny odměny
z Perníkové chaloupky. Sladké perníčky
upekla děvčata z 8. a 9. třídy, ostatní dárky
vyrobili žáci z celé školy. První krok do
školy, jako do pohádky, která bude v září
pokračovat už doopravdy. Těšily nás jejich
rozzářené oči a spokojenost rodičů.
žákovská rada ZŠ Pernerova

byla rozšířena o kancelář, spojovací
chodbu a další kopuli s dalekohledem.
V roce 1968, kdy se Ďáblice spojily
s Prahou, se hvězdárna sloučila se Šte−
fánikovou hvězdárnou na Petříně a od
roku 1975 je třetím střediskem
"Hvězdáren a planetária hlavního
města Prahy". Sloučení přineslo
hvězdárně mimo jiné zvýšení rozpočtu
a dostupnost nejmodernějšího tech−
nického vybavení.
Ďáblická hvězdárna je postavena ve

D˘m dÏtÌ a ml·deûe nabÌzÌ

Jak se do hvězdárny dostat:
Konečná MHD tram 10, 17, 24 −
Sídliště Ďáblice, BUS 136, 181, 258,
103 a 10 min. pěšky.
Kontakt: Hvězdárna Ďáblice, Pod
hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
www.planetarium.cz
e−mail: dablice@planetarium.cz
tel: 83910644
−jm−

DÌvka p¯i v˝robÏ
ruËnÌho papÌru.

LIBEŇ − V plném lesku oslavilo loni v červnu −
koncertem v obřadní síni Libeňského zámečku − 25
let své úspěšné existence Foerstrovo komorní
pěvecké sdružení. K pravidelným zkouškám se
soprány (19) a alty (l8) scházejí vždy v úterý vpod−
večer v libeňské sokolovně. Sbor vystupující
v obsazení 24 až 37 zpěvaček vede od ledna 2000
sbormistr Lukáš Vasilek, student hudební vědy
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Ten loni
oslavil teprve 20. narozeniny!
O malé ohlédnutí jsme poprosili jak Lukáše
Vasilka, tak dlouholetou členku a jednatelku sboru
Drahomíru Černičkovou, též ředitelku MŠ
Lindnerova v Libni.
Sbor má za ty roky za sebou mnoho úspěchů
doma a rovněž v zahraničí. Jak to bylo v jubilejním
roce 2000?
L.Vasilek: Vůbec nejdůležitější je, aby to byla dobrá
parta. To, že zpívají rády a že se mají rády. Chce to
kázeň a žádné švitoření, jak to někdy bývá... Musíme
zvládnou techniku a teprve pak přijde suverenita
a radost. A úspěchy.
D. Černičková: Krásným vyvrcholením byl loňský
červnový koncert k výročí sboru. Když jsem jako
moderátorka pozvala na pódium i bývalé členky, zpí−
valo nás najednou šedesát! V červnu jsme také hosto−
valy v Itálii, na festivalu poblíž Rimini.
L. Vasilek: Účinkovali jsme 15. října ve
Vladislavském sále Pražského hradu. Na zahájení
Fóra 2000 si vybrali právě nás, a to byla velká čest!

Dalším vrcholem bylo na přelomu října a listopadu
natáčení profilového CD. Když budu hovořit o sezóně
2000/2001, musím též uvést soutěž sborů v květnu
2001 v německém Lindenholzhansenu.
Kolik koncertů sbor za minulý rok absolvoval?
Kolik programů za rok nastuduje a co z toho mohli
vyposlechnout naši občané?
L. Vasilek: Bylo to celkem 25 koncertů, pro které jsme
připravili tři programy. Náš repertoár tvoří díla českých
i světových skladatelů od klasiky až po modernu.
D. Černičková: S Prahou 8 máme grantovou smlou−
vu a k ní patří tři koncerty. Uvedu alespoň ten posled−
ní, vánoční, který se konal 20. prosince v kapli

Začátkem školního roku přišla na naši
školu nabídka, zda nechceme vy−
zkoumat, jak se u nás − v Základní škole
Praha 8, Palmovka 8 − šetří energií.
Protože nabídka přišla zrovna v den,
kdy jsme měli fyziku a hodina se nám
moc podařila, pan učitel nás s ní
seznámil. Souhlasili jsme.
Rozdělili jsme se do čtyř skupin
a každá skupina dostala úkol, co má
zkoumat. Počítali jsme žárovky, kon−
trolovali okna, prohlíželi rozvody vody
a topení. S čím jsme si nevěděli rady,
tak nám poradil pan ředitel, pan školník
a paní hospodářka. Pak jsme měli udělat
akční plán, jak se dá na naší škole šetřit
energií bez vynaložení jediné koruny.
Napadlo nás jen zhasínání světel na WC
a na chodbách. Protože to ale neu−
hlídáme sami, seznámili jsme s tímto
závěrem i naše spolužáky na radě žáků.
K naší práci se vyjádřil i pan ředitel.
Podle něho potřebuje naše škola
dokončit generální opravu oken a bude
se snažit, aby osvětlovací tělesa byla
vyměněna za kompaktní zářivky.
Náš energetický audit jsme
dokončili v polovině prosince, kdy nás
na "Zámečku" přijal zastupitel pan ing.
Cyril Čapka. Vyslechl nás, měl spoustu
otázek a slíbil nám, že o naší práci bude
informovat pana starostu.
Zpracovaný audit jsme předali
kanceláři ekologického hnutí Tereza.
Zuzana, Kristýna, Katka a Markéta,
žákyně VII. A ZŠ Palmovka

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám nabídli některé aktivity oddělení ekologie
Domu dětí a mládeže Prahy 8. Oddělení ekologie sídlí v Krynické ulici na konečné
autobusů 144, 177 a 202.
V dopoledních hodinách nabí−
DÏti p¯i v˝robÏ
zíme výukové programy pro
kuliËek z ovËÌ vlny.
mateřské a základní školy. Progra−
my pro ZŠ jsou rozděleny na I.
a II. stupeň. Mezi nejvíce navštěvo−
vané patří Ruční papír, Obr, aneb
o krajině, která odešla, Odpady,
Vánoce a Velikonoce. Naši lektoři
mohou dojíždět na všechny školy
a školky.
Dále vám můžeme nabídnout
program "Učitel šetrný k životní−
mu prostředí", který je akreditován
u MŠMT. Program je určen nejen
pro učitele, ale i pro pracovníky školních družin.
Nakonec bychom vás rádi upozornili na kroužek Kaštánek, který se schází
každý čtvrtek od 14:00 do 16:00. Každou třetí sobotu v měsíci se v rámci tohoto
kroužku koná výlet do blízkého i vzdálenějšího okolí. Na tyto výlety je možno se
přihlásit i mimo kroužek. Veškeré informace o všech našich aktivitách a také
přihlášky získáte na adrese DDM, Krynická 490, 181 00 Praha 8 nebo na telefonu
855 37 90 a 855 21 01. Za pracovníky oddělení ekologie
Ing. Dagmar Vyvialová, vedoucí oddělení

Kr·snÈ zpÌv·nÌ v libeÚskÈ sokolovnÏ

Ekologick˝ audit,
aneb ökola pozn·nÌ

V˝zva Ëten·¯˘m
Vyzýváme čtenáře Osmičky, aby
sdělili do redakce, nedostávají−li
noviny včas nebo nejsou−li jim
doručeny občas vůbec.
Někdy nám telefonujete se svými
stížnostmi na distribuci novin, ale
potřebovali bychom nejlépe písemné
sdělení, ve kterých ulicích, případně
domech k poruchám distribuce
dochází.
V součinnosti s Českou poštou, která
je distributorem Osmičky, se budeme
snažit neprodleně zjednat nápravu.

Libeňského zámečku. Na programu byli Bach,
Kodaly, Křička, samozřejmě Jakub Jan Ryba
a vánoční koledy.
Jubilejní rok Foerstrova komorního pěveckého
sdružení byl rozhodně úspěšný. Řekněte, máte
snad na úspěšnost recept?
L. Vasilek: Navazuji na práci předcházejících
sbormistrů. Takže, zkoušíme každé úterý, dále každý
měsíc máme sobotní a každý srpen týdenní
soustředění. Loni jsme byli v Neveklově a zkoušeli
a zkoušeli... To všechno v čase dovolených a vedle
normální práce a u většiny členek také péče o rodinu.
D. Černičková: S existencí sboru je spojena spousta
organizačního úsilí. Máme výbor vedený Marií
Profousovou, máme "referentku přes šaty"... Každý
koncert nebo zájezd, to je tisíc nezbytných maličkostí.
Závěrem otázka jen pro
sbormistra: Jak se vám minulý
− a váš první rok ve funkci −
s "dámskou přesilou" pracova−
lo?
L. Vasilek: Chtěl bych pokračo−
vat a hodně moc se sborem
dokázat. Také proto jsme přijali
deset nových mladých členek.Víc
snad ani nemusím říkat.
−lk−
Foerstrovo komornÌ
pÏveckÈ sdruûenÌ vedenÈ
Luk·öem Vasilkem
koncertovalo loni v Ëervnu
v LichtenötejnskÈm pal·ci.
Foto: Josef Kade¯·bek
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Bohnická psychiatrická léčebna,
která se nachází na území našeho
obvodu, má za sebou dlouholetou hi−
storii.
Počátky zařízení se datují rokem
1903, kdy jej zemský výbor Království

vyšetření, případně pro soudem
nařízenou internaci odsouzených. I zde,
v areálu nemocnice, bylo pamatováno na
to, aby léčeným pacientům byla zajištěna
duchovní péče. Proto byl postaven kostel
sv. Václava, který vyzdobili přední uměl−

Bohnice - ¯editelstvÌ

Českého zřídil tzv. na "Zelené louce".
Vedením nového ústavu byl tehdy
pověřen primář MUDr. Antonín
Růžička. Skutečné budování ústavu však
začalo až později, roku 1906. Začalo
výstavbou technologických zařízení,
šesti pavilónů pro pacienty a prvních
ubytoven pro zaměstnance. Ředitelem
byl
jmenován
bývalý
ředitel
Dobřanského ústavu, slavný psychiatr
MUDr. Jan Hraše, který měl velkou zá−
sluhu na tom, že léčebna měla na tu dobu
dost vysoký počet pavilonů, který
umožňoval diferenciaci nemocných. Byl
zde i speciální pavilon určený pro

ci. Stavbu kostela navrhl Václav
Roštlapil.
Do roku 1924 bylo postaveno dalších
8 pavilonů. Již od roku 1932 zde fungo−
valo divadlo. S pokrokem medicíny se
také měnily a rozšiřovaly léčebné
metody. Od původního rozdělení pacien−
tů a jejich hlídání, případně omezování
při zhoršení nemoci, počaly se uplatňo−
vat modernější metody medikamentózní
léčby,
včetně
experimentálních
ověřování, jako např. léčba inzulinovým
šokem. Důležitou složkou terapie se
stala také pracovní rehabilitace.
V 50. letech mělo dojít k likvidaci

za plotem", které se stalo již součástí
povědomí pražské kulturní veřejnosti.
Jednou z dalších rehabilitačních aktivit je
také pastorační terapie v překrásně
zrekonstruovaném kostele sv. Václava.
Celkem zde pacienti mají dnes k dispozi−
ci 22 různých druhů terapií.
Tradičně se zde koná na jaře festival
"Mezi ploty" a na podzim festival
s názvem "Babí léto v Bohnicích".
Festival "Mezi ploty" je věnován spíše
divadelním přehlídkám a umění, pod−
zimní festival "Babí léto v Bohnicích" je
zaměřen spíše na hudební produkce.
Jak k jednotlivým specifickým for−
mám terapie, tak zejména k oběma festi−
valům se budeme v našich dalších
příspěvcích vracet a přiblížíme oby−
vatelům naší pražské části, ale i ostatním
Pražanům mnoho zajímavého i podnět−
ného. Nesmíme se také opomenout
zmínit o tom, že Bohnická léčebna
vydává měsíčně zpravodaj o všem, co se
děje aktuálního. Také se chceme v ně−
kterém z příštích čísel Osmičky věnovat
ústavnímu hřbitovu, který je neuvěřitelně
zanedbán a uprostřed něhož stojí zcela
zdevastovaná kaple. Ale o tom příště.

léčebny na základě rozhodnutí předsed−
nictva vlády a z areálu se měla stát kasár−
na. Teprve v roce 1956 vrátilo minister−
stvo obrany majetek ministerstvu
zdravotnictví. Vojenská správa zde
zanechala velké morální a materiální
škody. Aby léčebna zajistila běžný
provoz, potřebovala rozsáhlou a náklad−
nou rekonstrukci. V 70. a 80. letech se
podstatně změnila skladba nemocných,
zvyšoval se počet pacientů závislých na
drogách, alkoholu, kriminálních psy−
chopatů, nemocných v důchodovém
věku. I když se zde museli ředitelé
vypořádávat s nedostatkem finančních
prostředků, úroveň v léčení pacientů
byla vždy na dost vysoké profesionální
úrovni. Po sametové revoluci se konečně
v restituci léčebně navrátil původní
majetek, což se projevilo na jejím půso−
bivém dnešním vzhledu.
Současným ředitelem je MUDr.
Zdeněk Bašný, který vykonává svou
funkci již deset let. Je zde za ním vidět
veliký kus práce. Podařilo se mu vybu−
dovat z tohoto ojedinělého speciálního
Gabriela Dousková
zařízení u nás, moderní zdravotnické
Foto: Ing. Petr Pokorný
zařízení na světové úrovni. Léčebna není
místem jen pro duševně nemoc−
né lidi, ale také místem kul−
turních, sportovních a spo−
lečenských aktivit a setkání, kde
se nám svět lidí duševně nemoc−
ných a nás zdravých spojuje
v jeden společný. Součástí
léčebny je socioterapeutická
farma. Zde se pacienti mohou
začlenit do resocializačního pro−
cesu. Farma se může pochlubit
také chovem koní pro účely
hiporehabilitace. Profesionální
programy představuje "Divadlo Bohnice - Divadlo Za plotem

Tip na nedÏlnÌ vych·zku
z Bohnic do ZOO

Ptejte se
pr·vnÌka
Symbolicky na začátku třetího tisíciletí nastala
účinnost celé řady, v průběhu roku 2000, no−
velizovaných i zcela nových právních předpisů.
Jedná se přitom o podstatné změny, které se dotýkají každodenního
života jak občanů, tak i všech podnikatelů, ale i občanskoprávního
řízení před soudy. Příkladem může být zejména zákoník práce,
občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, celkem se však
jedná o několik desítek právních předpisů. Lze říci, že se jedná
skutečně o "legislativní smršť", přičemž i do budoucna je nutné
počítat s dalšími novelizacemi, případně přijetím zcela nových
zákonů.
V zájmu každého by proto mělo být odpovídajícím způsobem se
seznámit s hlavními změnami, neboť platí, že neznalost zákonů
neomlouvá. V praxi se často stává, že právě v důsledku
nedostatečné informovanosti či nesprávné představě o platné právní
úpravě vznikají zcela zbytečné problémy, případně i majetková
újma, čemuž je mnohdy možné při náležité právní opatrnosti přede−
jít. V krajním případě pak může dojít i k újmě na zdraví, pokud si
například řidič a chodec nesprávně vyloží nová pravidla v zákoně
o provozu na pozemních komunikacích.
Orientace v těchto rozsáhlých změnách není přitom jednoduchá ani
pro právníky všech profesí, kteří zákony a k nim vydané prováděcí
předpisy aplikují v konktétních případech. Je na místě upozornit, že
výklad změněných či zcela nových ustanovení nemusí být v praxi
vůbec jednoznačný a mnohdy bude záviset na rozhodování soudů
v konkrétních případech.
V této rubrice budou otiskovány právní rady k různým prob−
lémům, s nimiž se může každý setkat a musí je řešit.
JUDr.Petr Pavlík, advokát

Pokud porovnáme naši první vycházku v přírodním parku Drahaň − Troja s mapou Prahy,
zjistíme, že jsme prošli jen část této krásné přírodní rezervace.
Ulice K Pazderkám, která plynule navazuje na Čimickou ulici při vjezdu do Bohnic,
nás zavede až ke skupině domků, kde se říká Na Pazderce. My se vydáme směrem dolů
k Vltavě a po naší levé straně uvidíme území Pražské botanické zahrady. Jako instituce tu
působí již od roku 1968. Areál Pražské botanické zahrady má vysokou přírodní a rekreační
hodnotu. Po naší pravé straně se rozprostírají tradiční vinařské a rolnické usedlosti. Jsou to
registrované kulturní památky a se Salabou představují ve zdejší krajině nejstarší, dosud
užívaný sídelní typ. Usedlost Sklenářka, kterou můžeme zahlédnout v pozadí, tvoří nád−
hernou dominantu této části vltavského údolí.
Ulicí Pod Hrachovkou bychom se dostali na konečnou autobusu č. 112, tedy do
Podhoří. Příkré svahy Podhoří jsou tvořeny předprvohorními břidlicemi a nad skalami,
v blízkosti dnešního bohnického sídliště, existovalo prehistorické hradiště.
My však půjdeme dál Trojskou ulicí, zleva mineme vchod do Pražské botanické
zahrady a dojdeme k Zámku Troja. Nádherná barokní stavba roku 1678 byla postavena pro
Václava Vojtěcha ze Šternberka. Pro Zámek se vžilo jméno Troja, které se právem přenes−
lo i na osadu, původně zvanou Zadní Ovenec.
Trojský statek, Panský mlýn a pivovar jsou komplexem bývalého hospodářského
zázemí zámku. Podél Zámku Troja dojdeme k Vltavě, kde si prohlédneme tzv. Rybáře.
Tedy trojské podzámčí, které vzniklo jako osada někdejších rybářů a zemědělských děl−
níků. Dál, podél Vltavy bychom uviděli sportovní kanál pro kanoisty a v příhodné době
vodních sportů mnoho nadšenců pádlovat ve vodě.
A nyní už asi neodoláme a podíváme se do Zoologické zahrady. Ta při svém vzniku
roku 1931 využila zajímavého prostoru vltavské nivy s bývalým odpadním kanálem troj−
ského mlýna a pahorku. Na temeni pahorku se dochovala původní vinařská usedlost Čer−
nohouska. Rozkvět zdejšího vinohradnictví skončil počátkem 19. století epidemii
révokaze.
Dnešní závěr vycházky bude opět příjemný. Zoologická zahrada potěší naše oči. Zbývá
si jenom připomenout, že se máme po cestě chovat tak, abychom se zase rádi vraceli.
Soňa Teplá

LÈka¯ V·m doporuËuje Co je nachlazení?
Je to onemocnění několika podob. Nachlazený kýchá, kašle, smrká, bolí ho v krku, má
chrapot, obtížné polykání, někdy i teplotu. Tyto příznaky vyvolávají většinou viry, řidčeji
bakterie, které způsobí zánět ve sliznici dýchacích cest. Běžné nachlazení trvá cca 7 dnů.
Šíření infekce je kapénkové, tedy při kašli, kýchání či smrkání se lze snadno nakazit.
Nachlazený člověk je infekční cca 1 den před vypuknutím nemoci a 4 dny v jejím průběhu.
Co tedy dělat, jsme−li nachlazeni?
Stále účinné jsou potní kůry a zábaly, napařování nohou a předloktí, ale nejdůležitější jsou 2−3 dny na lůžku.
Dostatek teplých tekutin 2−3 l za 24 hodin, čaj z lipového květu či černého bezu, ale i obyčejný čaj má též
poměrně rychlý úlevový efekt. Dále je velmi vhodné zvýšit příjem vitaminu C, nejlépe v potravě, ale při nemo−
ci i v tabletové formě. V případě vysokých horeček, 380 C a výše, je možné užít léky snižující teplotu a bolest.
Pokud tato samoléčba selže, je vhodné kontaktovat či navštívit lékaře, který Vás vyšetří a podle nálezu určí způ−
sob léčby. Pokud se cestě k lékaři již nemůžeme vyhnout, buďme k sobě navzájem ohleduplní a používejme
kapesníky, ze své praxe vím, že tomu tak nebývá. Také nezapomínejte, že na nachlazení nepomohou sebelepší
antibiotika, ta totiž na viry nepůsobí. V případě, že trpíte některou závažnou diagnosou nebo jste celkově
oslabeni, doporučuji telefonickou konzultaci Vašeho lékaře, který Vám jistě poradí a pomůže orientovat se
i v množství léčebných přípravků, které jsou volně na trhu.
MUDr. Josef Štolfa

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

Obnova vodovod˘
a kanalizacÌ v oblasti
KarlÌna - zvl·dnut˝
dopravnÌ chaos?
Jak si nelze nepovšimnout, v oblasti
Karlína probíhá systémová obnova inže−
nýrských sítí, výměna vodovodních řadů
a kanalizačních stok včetně přípojek.
Přináší to sebou rozsáhlá dopravní
opatření a omezení − aktuálně v ulicích
Pernerova a Křižíkova a na ně kolmých ulic
od 1. Pluku až Za Invalidovnou, zejména
Vítkově, Peckově a Kollárově. Provoz bylo
nutné zjednosměrnit a značně omezit stání
automobilů. Lokálně byla omezena též
doprava v exponovaném uzlu Těšnov −
Sokolovská, kde probíhala výměna rozvod−
né sestavy DN 400/600 přímo v křižovatce
pod kolejištěm. Protože se na odbor život−
ního prostředí občané obraceli se stížnostmi
na vzniklou situaci, kterou pravidelně kon−
trolujeme, požádali jsme investora stavby −
Pražskou vodohodpodářskou společnost,
a.s. − o vyjádření:
"Využíváme příležitosti a omlouváme se
všem obyvatelům a návštěvníkům Karlína
za všechna omezení i zvýšenou hlučnost
a znečistění komunikací, které takto rozsáhlá
výstavba způsobuje. Pro ilustraci uvádíme,
že od srpna do konce roku 2000 bylo
obnoveno celkem 2227 m vodovodních
řadů, 953m vodovodních přípojek, 1434 m
kanalizačních stok a 851 m kanalizačních
přípojek. Znamenalo to odvézt více než 20
000 m3 zeminy a sutě a to samé množství
vhodného materiálu přivézt. Také není
jednoduché zorientovat se v nepřeberném
množství stávajících sítí, které v historické
době byly v ulicích Karlína položeny
a z nichž je řada již nefunkčních. Mnohdy
nezbývá místo na klasickou hloubenou tech−
nologii výstavby v rýze a je nutno prorazit
tunel. Na ukončenou výstavbu pochopitelně
navazuje úklid vozovek chodníků a jejich
oprava, která přes zimu bude pouze provi−
zorní. Při jejich obnově bude v maximální
možné míře zachována kamenná dlažba.
Z těchto všech skutečností vyplývají též
vysoké nároky na kontrolu a operativnost
všech dozorčích orgánů. Chceme jako
investor touto cestou poděkovat celému
Úřadu MČ Prahy 8, zejména oddělení
dopravně−inženýrskému, panu Bezdě−
kovskému a p. Liškovi za ochotu
a připravenost nastalé situace operativně
řešit a za jejich profesionální úroveň.
Nemalý dík patří i panu mjr. Vocáskovi
z Policie ČR za příkladnou spolupráci
v duchu veřejné služby.
Práce budou pokračovat i v příštích
letech, kdy bude postupně vyměňována
vodovodní síť v dalších ulicích Karlína
a Libně nákladem několika set milionů korun.
V příštím roce bude dopravně nejnáročnější
ulice Sokolovská a Křižíkova. Řidiče i chod−
ce prosíme o pochopení a opatrnost, aby se
vše obešlo bez zbytečných úrazů a nedoro−
zumění."
Připomínky, stížnosti a postřehy k vlivu
této stavby na prostředí můžete zavolat na
tel.č. 22805 717 nebo 22805716. Pracovníci
dopravně−inženýrského oddělení je využijí
v rámci své kontrolní činnosti.
Odbor životního prostředí Úřadu MČ P8

Placená řádková inzerce
STAROČESKÁ DECHOVKA hraje
každý čtvrtek od 18:30 hodin ve
společenském sále v Čumpelíkově
ulici v Kobylisích.

• 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)

Historie a souËasnost BohnickÈ lÈËebny

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
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Bydlet nebo podnikat ve svém? Proč ne ?
Bytový dům VÁCLAVKA,
Praha 9 - Prosek, ul. Na pokraji
prodej bytů a nebytových prostor
do osobního vlastnictví

ING. MILAN MIKULÁŠ

ZNAČKA:
PŘÍZNIVÉ CENY !!!
KONTAKT:

02/667 94 678
0602/66 00 32

DAŇOVÁ
KANCELÁŘ

(Placená inzerce)

26-51-H/002 Elektrikář pro slaboproud
26-51-H/003 Elektrikář pro silnoproud

• ekonomické poradenství
• daňové přiznání

(Placená inzerce)

• vedení jednoduchého i podvojného
účetnictví

• zastupování na úřadech

A servis s.r.o.
Chaberská 6, Praha 8 - Kobilisy
tel.:689 0462, 0604 179 680
e-mail: Aservis@wo.cz

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

Informace na tel.: 02/86 88 00 40,
e-mail: sou@eltodo.cz, http://www.eltodo.cz

(Placená inzerce)

kosmetický salon

Soukromé střední odborné učiliště významné
české elektrotechnické společnosti ELTODO,
a.s., působící na trhu veřejného osvětlení,
dopravních a parkovacích systémů, řídících systémů průmyslových komlexů apod.
Zařazeno v síti škol MŠMT ČR.
Výuka je bezplatná + výhody pro žáky
(pracovní oblečení a učebnice zdarma,
stravování, pojištění a další).
Úspěšným absolventům je nabídnuto pracovní
uplatnění u společnosti ELTODO, a.s.

• vedení mzdové a personální agendy

OÁZA

Velká odměna!

Litvínovská 500, Praha 9 - Prosek
Studijní nabídka pro školní rok 2001/2002
učební obory:

Naše společnost nabízí:

• rekonstrukce účetnictví

V ulici U Libeňského pivovaru
se 29. listopadu 2000
ztratila osmiletá černá kočka
(kastrovaná) s bílou
hvězdičkou pod krkem.
Jakékoli informace volejte
laskavě na tel. číslo 684 24 64.

STŘEDNÍ ODBORNÉ
UČILIŠTĚ ELTODO, s.r.o.

ÚČETNÍ
KANCELÁŘ

(Placená inzerce)

NOVOTNÝ

elektronik

SERVIS

ELEKTRONIKY

(stanice bus č. 200 a 177 - 1. patro)

SLEVA pro všechny!!
v sobotu na kadeřnické práce.

Novinka!! Umělecké svatební účesy
a zajímavé účesy na plesy a karnevaly.
Pouze na objednávku!
Otevřeno: PO - pá od 10.00 - 21.00 hod.
SO - od 9.00 - 16.00 hod.
Turbo solárium Passion
Dámské, pánské i dětské kadeřnictví
Kosmetika - Manikúra - Masáže

Dobře vypadat a vždy
s úsměvem do každého dne!

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

Tel.: 83840523, 84840158

(Placená inzerce)

každé úterý 13.00 - 17.00 (od 6.února)

(Placená inzerce)

2001

(Placená inzerce)

Dny otevřených dveří - vzorový byt

Ing. Lubor Šmíd - správa domů
Tel. 855 25 54, tel. + fax 9000 39 50
e-mail: lubor.smid@iol.cz

POZOR !!! HLEDÁ SE

• účetnictví, mzdy, daňová přiznání, ekonomické rozvahy
• zajistí jednání na úřadech

dokon
nový dům v klidu a zeleni
byty o velikosti 1+kk až 3+kk , terasy
garážová stání a sklepy v suterénu
komerční prostory v přízemí
( obchody, kanceláře, služby, pizzerie apod.)
cena : 25 000,- až 30 000,- Kč/m2

Stavební společnost
Spojovací 1141, Praha 9

Technická činnost a účetnictví.
České měřiče na radiátorech
a rozúčtování nákladů.
Zdarma zasíláme databázi cen oprav
a dodávek od různých firem.
Poradenství majitelům domů, kteří si
spravují domy sami.
Inženýrská a poradenská činnost při
přípravě a realizaci staveb.
Realitní činnost včetně inzerce na internetu.

osvědčení daňového poradce č. reg. 0793
certifikát bilanční účetní č. reg. 0623

Kancelář: Zenklova 8 (stanice
metra Palmovka), Praha 8,
tel.: 683 25 68, 0602 29 21 15

tel. : 02/683 79 30-1
mobil : 0606 602 718
fax : 02/684 93 08
e-mail : step@login.cz
www.step-byty.cz
www.step-sro.cz

— o to se snaží moje správní firma

Zpracuje kompletně
evidenci Vaší firmy:

BYTY
É
V
O
N

erven
čení - č

Čistý a fungující dům

Vám zabezpečí
kompletní zpracování
účetní agendy
(i zpětně) včetně
daňových přiznání a mezd.

(Placená inzerce)

V

LUBOR ŠMÍD
SPRÁVA DOMŮ

ÚČETNÍ FIRMA

(Placená inzerce)

pondělí dne 22. ledna 2001 se uskutečnila za
účasti představitelů Magistrátu hl. m. Prahy
a Městské části Praha 8 v Domově důchodců v Pra−
ze 8 − Bohnicích oslava narozenin jeho obyvatelky
paní Marie Cihlářové, která se v tento den dožila
úctyhodných 102 let.
Paní Cihlářová se narodila a dětství prožila
v moravských Boskovicích. V mládí sloužila ve
Vídni a se svojí paní procestovala a poznala velkou
část tehdejšího Rakouska − Uherska. Většinu života
pracovala jako dámská krejčová, poslední zaměstnání
pak nalezla v pražské továrně Orion. Paní Cihlářová
je bezdětná vdova. Sama s úsměvem vzpomíná:
"Mnoho mužů se chtělo se mnou oženit, ale já se
rozhodla vdát se až po třicítce. Nejdříve jsem chtěla poznat a vidět svět".
O umístění do domova důchodců paní Cihlářová požádala až ve svých 89 letech, jeho obyvatelkou se
stala o dva roky později v roce 1990. Přes svůj vysoký věk lékaře potřebuje minimálně, stěžuje si jen na
občasné bolesti kloubů a páteře. S neutuchajícím životním optimismem a chutí se dosud pravidelně
zúčastňuje kulturně − společenských aktivit obyvatelů domova, ráda zpívá a vypráví o svém bohatém
životě.
Mgr. Václav Vomáčka
Redakce novin Osmička se připojuje ke gratulantům.

(Placená inzerce)

102. narozeniny - blahop¯ejeme!

⁄NOR 2001
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Rádi Vás přivítáme na nově otevřené

RYCHLOVÝMĚNNÉ
STANICI OLEJŮ PENNZOIL

soukromá ordinace pro vady řeči a sluchu
nabízí péči v oboru
Oleje • Maziva

KLINICKÁ LOGOPEDIE

Servis • Palivo • Emise

Provádíme:

M g r. K AT E Ř I N A FA J T OV Á

(Placená inzerce)

telefon ordinace: 02/8588129
telefon privat: 02/8585421

Nabízíme:

mobil:
0604/975781

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 !!!

SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI

SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

• výhodné slevy pro stálé zákazníky
• možnost platby kartou CCS

(Placená inzerce)

Ordinační hodiny
PO - PÁ (dle objednání)
adresa:
POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA
182 00 PRAHA 8 - Kobylisy

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

(Placená inzerce)

• Náprava vad a poruch výslovnosti
a komunikace u dětí a dospělých
• Náprava komunikace u pacientů po CMP
• Reedukace hlasu
• Náprava specifických poruch učení

PODLAHY

S tímto kupónem
sleva

Nabízíme − velký výběr laminátových plo−
voucích podlah, dřevěné plovoucí podlahy
vysoké kvality, vlysy, mozaiky, PVC, koberce,
lišty, lepidla, ekologické laky, ošetřující
prostředky

200 Kč

na

na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

12 hodin
cvičení

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 688 46 33

(Placená inzerce)

zpevnění a zeštíhlení postavy

(Placená inzerce)

Provedeme − renovace, repase, realizace inte−
riérů, splátkový prodej
A navíc ZDARMA − poradenský servis,
1. návštěva technika, zaměření interiérů,
doprava do 20 km zdarma
Prodejna: Sokolovská 200, Praha 8
Tel.: 02/66 31 38 87, fax: 02/684 72 6

KUPON NA SLEVU 10% z podlahové krytiny
Platí do 31.3. 2001

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
Zkuste jíst rukama jako v pravěku v alobalu
pečená kančí žebírka 400gr. = 118,- Kč

P

Zenklova 13
Praha 8
tel.: 683 05 23

Nezamyslova 10
Praha 2
tel.: 691 65 55

Budečská 6
Praha 2
tel.: 24 25 22 87

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

a

DĚTSKÉ MENU

vecká ho
ká lo
sti
ě
v
n
a
r

(Placená inzerce)

SPECIALITY PODLE
PRAVĚKÝCH RECEPTŮ

Od 1. 7. 2000 platí slevový kupón ve všech
našich restaurantech

VYNIKAJÍCÍ VÍNA Z KOBYLÍ
- POZDNÍ SBĚRY R. 1999.

www.pravek.cz
pravek @pravek.cz
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