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dosavadní starosta odvolán a panem
RNDr. Karlem Tomkem, CSc. z ODS byl
do této funkce navržen člen a dosavadní
zastupitel za ODS p. Josef Nosek.
Zároveň zazněl návrh na snížení počtu
zástupců starosty ze tří na dvě osoby
a doplnění Rady městské části o pana
Michala Kindla, zvoleného za ODS.
Všechny výše uvedené návrhy byly
v tajných volbách potvrzeny a pan Josef
Nosek se stal volbou 35 ze 43 přítom−
ných zastupitelů novým starostou
Městské části Praha 8.
Poté co zastupitelé schválili nový jed−
nací řád, v němž jsou zapracovány
změny, které přinesl nový zákon o hl.
městě Praze č. 131/2000 Sb., usnesli se
na zřízení Kontrolního výboru
Zastupitelstva Městské části Praha 8.
Byly zřízeny ještě dva další výbory za−
stupitelstva − finanční a pro výchovu
a vzdělávání.
Následné jednání zastupitelstva mělo již
standardní průběh. Jediným široce

STRANA 5

Stal jste se sta−
rostou třetí nej−
větší pražské
městské části,
a tím i veřejnou
osobou. Přiblížil
byste nám svůj
dosavadní život?
Je mi 33 let,
jsem
ženatý
a mám dva syny.
Původně jsem
byl programá−
torem počítačů
v ČKD, později
jsem se stal ve−
doucím výpočetního střediska. Dříve jsem i hodně
publikoval v odborném tisku a přednášel problematiku
softwarových produktů. Před několika lety jsem využil
možnost koupit firmu podnikající v blízkém oboru,
konkrétně v oblasti zabezpečovací techniky. Bohužel,
podle mého názoru, se výkon veřejné funkce nesluču−
je se soukromým podnikáním, a proto jsem nucen
společnost prodat.
Pokud zůstaneme u Vaší osoby, prozradíte nám, jak
trávíte Váš volný čas?
Především bych chtěl říci, že volného času v poslední
době valem ubylo. Již od dětství byla mým hlavním

ZBÝVÁ UJÍT JEŠTĚ
KOUSEK CESTY
KLOKÁNEK
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SOKOLOVÉ SLAVILI
DĚTI PŘIBLÍŽILY
ČAS VÁNOC
STRANA 5

Foto: Ing. Petr Pokorn˝

NovÏ zvolen˝ starosta J. Nosek (vpravo) se ujÌm· ¯ÌzenÌ zased·nÌ. Na fotografii spoleËnÏ s radnÌm R. äteinerem.

diskutovaným problémem se stal návrh
slevy z odhadní ceny bytových domů
(zastoupených družstvem KUBUS).
Materiál předkládal p. Jan Lukavský,
zástupce starosty, který navrhl poskyt−
nout slevu ve výši 10 % z odhadní ceny
nemovitosti. V diskusi zazněly návrhy
na slevu v rozmezí 10 − 30 %, nicméně
hlasováním byl podpořen původní

zájmem četba vědecko−fantastické literatury. Těchto
knih mám dodnes velkou sbírku. Vždy mě také zají−
mala oblast fyziky a později i dějiny.
Která z osobností Vás nejvíce zaujala?
Člověk, kterého si asi nejvíce vážím, je Albert Einstein.
Mám nesmírně rád studie z fyziky Richarda P. Feynmana,
které před časem vyšly na Slovensku. Těším se na mnou
již netrpělivě očekávané vydání jeho přednášek. Velmi si
vážím i filosofie a filosofů, především klasických řeckých.
Snad nejvíce mě zaujal Sokrates. Domnívám se, že jeho
myšlenky jsou dodnes velmi aktuální.
Jak dlouho se pohybujete v politice?
Jsem členem ODS od roku 1997. Impulsem pro můj
vstup do politiky byla tehdejší vyhrocená situace.
Bytostně totiž nesnáším nečestné jednání a jen
s obtížemi zvládám proti němu aktivně nevystoupit. Od
roku 1998 jsem zastupitelem Městské části Praha 8 za
tuto stranu.
Po svém zvolení starostou jste uvedl, že hodláte
navázat na programové prohlášení Obvodní rady
Městské části Praha 8. Budete chtít toto prohlášení
změnit nebo doplnit?
Hlásím se bezvýhradně k tomuto dokumentu.
Programové prohlášení obvodní rady bylo schváleno po
dlouhých jednáních, kdy vznikala na radnici povolební
koalice, a bylo schváleno s platností pro volební období
1998 − 2002. Zásady obsažené v jednotlivých článcích
jako je bezpečnost, bydlení, územní rozvoj, doprava,
zdravotnictví, sociální péče, životní prostředí, ale i sport
a kultura jsou natolik neměnné, že dávají široký prostor
pro jejich realizaci. Nadále zůstávají v platnosti všechny
dohody a záměry, které byly zastupitelstvem již dříve
učiněny.

"KdoÖkdeÖjakÖ
v ûivotnÌm prost¯edÌ"
Pracovníci odboru životního prostředí Úřadu Městské části
Praha 8 připravili druhé, aktualizované vydání publikace
"Kdo…kde…jak… v životním prostředí". V kapitolách Zeleň,
Živočichové, Voda, Odpady, Ovzduší, Veřejný pořádek,
Doprava, Hluk, Vibrace, Stavby, Občanská sdružení jsou
obsaženy významné informace. Dozvíte se, co dělat a zejména,
kam a na koho se můžete obrátit s žádostí o radu či pomoc např.
při zjištění, že někdo ničí životní prostředí.
Publikaci si můžete vyzvednout v informační kanceláři
v budově Úřadu MČ Praha 8, U Meteoru 6 (Bílý dům), Praha 8
− Libeň.

ZPRÁVA O ZATEPLOVÁNÍ
OBJEKTŮ
STRANA 8

Vážení čtenáři,

návrh na slevu ve výši 10 %.
Všem nově zvoleným funkcionářům
gratulujeme a přejeme mnoho vytrva−
losti a dobrých nápadů ve prospěch
občanů Prahy 8. Sluší se poděkovat
i funkcionářům odcházejícím za jejich
práci, vykonanou ve prospěch MČ
Praha 8.
− tk −

Rozhovor se starostou Josefem Noskem
Na jednání Zastupitelstva Městské části Praha 8 dne
29.11.2000 byl do funkce starosty zvolen pan Josef
Nosek, zastupitel za ODS. S novým starostou
přinášíme rozhovor.

NEDEJME DROGÁM
ŽÁDNOU ŠANCI!
STRANA 3

TERMÍNY ZÁPISŮ DĚTÍ
DO 1. R. ZŠ
STRANA 6

ZastupitelÈ zvolili
novÈho starostu
Jednání posledního zastupitelstva
v roce 2000 bylo řádně svoláno na
středu 29. listopadu do velkého sálu
"Bílého domu". Samotný průběh
zasedání byl napjatě očekáván,
protože po odstoupení PhDr.
Holovské z funkce zástupce starosty
městské části se množily články
v celostátních denících, v nichž byla
napadána jedna, jindy druhá strana
sporu, vzniklého mezi jednotlivými
zastupiteli.
V předvečer jednání byl svolán klub
zastupitelů za ODS a po rozsáhlé
rozpravě se usnesl většinou hlasů
navrhnout na jednání zastupitelstva
odvolání JUDr. Václava Musílka
z funkce starosty Městské části Praha 8
a případně navrhnout do této funkce
jinou osobu ze svého středu.
V úvodu zasedání zastupitelstva byl tedy
klubem ODS navržen a posléze schválen
nový bod jednání − odvolání starosty.
V následném tajném hlasování byl

VELBLOUD UCHEM JEHLY?
PAMÁTKY
STRANA 2

Máte již vytvořeny priority, které chcete prosazo−
vat ?
Ve smyslu již shora zmíněného prohlášení obvodní
rady se budeme zabývat a podporovat velké projekty,
jako je výstavba úseku IV. C metra na Ládví a posléze
do Letňan, a dále velké investiční záměry na území
Rohanského ostrova. Nesmíme však také zapomínat
na zkvalitňování života na velkých sídlištních celcích,
byť pomalými krůčky, jakými jsou zateplování a nové
fasády objektů. Naší starostí jsou školy i památky.
Budeme nadále podporovat kulturní a sportovní
aktivity občanů.
Jak pohlížíte na činnost úřadu?
Přes určitou vypjatou atmosféru v nedávné minulosti
a jisté excesy jsem už jako zastupitel vnímal práci Úřadu
pod vedením současného tajemníka pozitivně. Mým
bezprostředním cílem je samozřejmě zklidnit atmo−
sféru a pokračovat v otevírání Úřadu občanům. Velmi
bych si přál, aby občané vnímali, že jsme tu pro ně.
Proto jsem si vyhradil dva dny v týdnu pro setkávání
s občany, kteří tak mají možnost mne navštívit,
samozřejmě po dohodě se sekretariátem, který
koordinuje můj čas.
Chtěl bych zavést politiku otevřenosti a informovano−
sti a věřím, že bych mohl uplatnit zkušenosti ze své
bývalé práce s výpočetní technikou a využívat mo−
derních forem komunikace, např. internet a ostatní
elektronické formy poskytování dat.
Pane starosto, děkuji za rozhovor a jistě i jménem
čtenářů Vám přeji hodně úspěchů při Vaší činnosti ve
prospěch Prahy 8.
Mgr. Tomáš Květák

Veletrh studentsk˝ch sdruûenÌ
Dne 19. 1. 2001 se koná Veletrh studentských sdružení, na který si vás dovolujeme pozvat. Místo konání
bude v budově školy PB − Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. v ulici Nad
Rokoskou 111/7 na Praze 8.
Naše studentské sdružení PB − ROKOSKA vyhrálo celostátní konkurs celosvětové organizace Junior
Achievement Czech Republic. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a případně zakoupit výrobky jed−
notlivých studentských sdružení. Dále je na programu přednáška odborníka z praxe na téma Evropská
unie. Návštěvníkům veletrhu poskytneme propagační materiály EU a Junior Achievement. Na závěr
chystáme hudební překvapení v podobě české rockové kapely. Pro veřejnost je veletrh otevřen od 13:00
hodin.
Do budovy školy se dostanete autobusy 102, 110, 144, 156, 175 (stanice Kuchyňka) z Holešovického
nádraží na trase metra C.
PB − ROKOSKA team
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stojíme společně nejen na prahu
nového roku, ale zejména nového
století, a dokonce nového milénia,
což je obraz spíše vzdálený.
Jsme obyvateli osmé pražské části,
která v uplynulých desetiletích doz−
nala, snad společně se "čtverkou",
největších proměn. Odhlédneme−li
od dávnější historie osídlení, které je
připomínáno v našem obvodu od
roku 1305, pokusme se přiblížit
zejména právě uplynulé století.
Základem nynějšího ohlédnutí jsou
místa, která tvořila historii Prahy 8:
Karlín, Libeň, Kobylisy, ale také
Bohnice.
Právě Karlín a Libeň dotváří v první
polovině tohoto století periferii Prahy.
Byla to však periferie zvláštní, svým
způsobem
krásná,
lemovaná
Maninami a Vltavou, protékaná
v Libni Rokytkou. Periferie tvořená
malinkými, chudými domky s jejich
poezií, plná drobných a proslulých
hospůdek, které tak miloval grafik
a malíř Vladimír Boudník, zachycující
zejména zvláštní krásu zdejší oblasti,
a také spisovatel Bohumil Hrabal. Nad
tímto povltavským prostorem s jeho
říčními navigacemi se vždy tyčily vrchy
Bulovky a Hájku s Červenou bání.
Toto všechno od padesátých
a šedesátých let začal odnášet čas do
minulosti, jež neměla již být budou−
cností. Intenzivní demoliční práce
a buldozery po léta činily svoje dílo
a začaly čtvrtě proměňovat.
Budoucnost již byla jinde. Spočívala
v silném rozvoji hlavního města,
které potřebovalo nové byty
a vytvářelo sídliště. Spočívala ve
změně charakteru periferie na − v té
době moderní − průmyslovou oblast.
Další velmi významná změna nastala
po listopadu roku 1989. Osmý
pražský obvod, stejně jako další části
Prahy, čekala postupná obnova
a někdy i náprava evidentních křivd,
spáchaných na tváři města. S rozvo−
jem a vstupem zahraničních firem do
Prahy se Karlín posunul blíže centru
města, Libeň a Kobylisy se staly zají−
mavou lokalitou pro velké investice
a investiční celky.
Stejně tak jako v jiných částech
Prahy jsou obnovovány památky, je
renovován
Libeňský
zámek,
podzámčí, hodně se investuje do
školských zařízení, Domů seniorů.
Každým rokem jsou patrné poměrně
velké změny. S budováním obchod−
ních zón mimo takříkajíc hlavní
území Prahy se „Osmička“ stále
více přibližuje centru. Zanedlouho se
budeme zabývat chystanými inve−
sticemi na území Rohanského ostro−
va. Při všem v nastalém, ale i v dalších
letech budeme toto společně prožívat,
tomuto rozvoji napomáhat.
Přeji Vám, aby vykročení do nového
roku, století i tisíciletí bylo šťastné,
abyste jej pociťovali jako smysluplné
a nám všem přeji, abychom se mohli
společně těšit z rozvoje naší městské
části.

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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Z JEDN¡NÕ
RADY MÃSTSK… »¡STI
Oblast školství a kultury
Rada schválila zprávu o současné
síti mateřských (25) a základních
škol (18) pro školní rok 2001/2002,
jejichž zřizovatelem je MČ P8.
Rada uvolnila rozpočtové prostřed−
ky na akci "Vánoční slavnosti".

Oblast protidrogové politiky
Rada schválila v rámci protidrogové
prevence nákup odborných pu−
blikací do ceny 8000,− Kč a vi−
deokazet s protidrogovou tématikou
do ceny 6000,− Kč.

Oblast ekonomická
Rada schválila technické zabez−
pečení plnění úkolu k rozpočtovému
provizoriu MČ Praha 8 na rok 2001,
a tak splnila usnesení Zastupitelstva
ze dne 29. 11. 2000.

LITER¡RNÕ SOUTÃé
Milí přátelé,
o mladé generaci se často tvrdí, že
nemá city, ideály, názory, myšlenky,
vychování ani fantazii. Rozhodli jsme
se dát Vám příležitost přesvědčit sebe
i ostatní o opaku. Nabízíme Vám
možnost zveřejnění Vaší literární práce
(povídky, eseje, básně …) v almanachu
s pracovním názvem "TAKOVÍ
JSME". Vaše práce budou posuzovány
anonymně několika nezávislými osob−
nostmi. Z nejzajímavějších textů
bychom připravili v našem divadle
pořad pro veřejnost (pokud se urodí
pěkných textů více, mohou se tyto
autorské podvečery opakovat).
Texty stačí doručit do konce května
2001 v jednom vyhotovení. Žádáme
pouze o uvedení jména, věku (nebo
třídy) a spojení pro další spolupráci
(adresa či telefon).
Naše adresa: Divadlo Jiskra, Klapkova
26, 182 00 Praha 8, tel.: 02/6881103
Mgr. Iva Hejná, ředitelka divadla Jiskra

SlavnostnÌ dÏtsk˝
galaveËer
V pražském Kongresovém centru
byla ve středu 14. prosince 2000
slavnostně zakončena kvalifikační
část Pražských dětských olympi−
jských her (P.D.O.H.), které vyvr−
cholí letošního června finálovými
boji. V nich se utkají vítězové z pat−
nácti pražských městských částí.
"Do olympijského klání se v loňském
roce podařilo zapojit více než dvacet
tisíc dětí z 212 pražských škol.
Vytvořily se určité vazby mezi jed−
notlivými školami a městskými část−
mi a zlepšilo se materiální vybavení
škol. Hlavním cílem dětské
olympiády zůstává prevence krimi−
nality a negativních sociálních jevů",
uvedl Jan Hejma, předseda organiza−
čního výboru P.D.O.H.
Záštitu nad P.D.O.H. převzal primá−
tor Jan Kasl a podporu poskytl Český
olympijský výbor, Senát ČR
a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Hlavním pořa−
datelem je Městská část Praha 4.
JAFK

K R ¡T C E

Z

P R A H Y

PRAŽSKÉMU MAGISTRÁTU PAT−
ŘÍ 300 BYTŮ zkolaudovaných kon−
cem roku 2000 v obytném souboru na
Černém Mostě v Praze 9. Byty budou
rozděleny podle kvót jednotlivým
městským částem, zbytek dostane
Policie ČR a městská policie, část též
sociálně potřební.
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Velbloud uchem jehly?
aneb Nekamenujte ˙¯ednÌky
Vánoce jsou za námi, stejně jako konec
roku, který byl i pro nás úředníky spo−
jen nejen s připomínkou již dva tisíce let
starého učení obdivuhodného člověka,
ale také s předvánočním a hlavně
povánočním úklidem města, což je
konec konců naše práce. Když jsem se
zamyslel, jak spojit tisíciletou filosofii
s každodenním životem a napsat článek,
přičemž mi v uších zněla slova lidí, se
kterými jsem v poslední době mluvil,
napadlo mě známé "kdo jsi bez viny,
hoď první kamenem".
Trochu se to bojím napsat, ale napadlo
mě i cosi o házení perel (nebo raději
hrachu na zeď?). Abych to osvětlil.
V září a říjnu 2000 dostal odbor životního
prostředí z prostředků získaných
z provozu výherních automatů peníze,
které měl použít na tzv. generální úklid.
Po prvotním nadšení z výše získané
částky jsme začali trochu střízlivět,
když jsme s pracovníky zahradnické
firmy uvažovali, jak nejlépe ji využít,
konkrétně na Palmovce. "Vy tam chcete
dát stromky? To jsme už zkoušeli.
Vydržely týden. Lidi vám to polámou
nebo ukradnou a odvezou na chatu.
Dosadit keříčky? Vždyť vidíte, že je
ušlapou!" Nevěřili jsme. Ne. Když vše
necháme uklidit, odstraníme nevhodnou
výsadbu, navezeme zeminu, zatravníme
udusané cestičky a dosadíme keříky
(pro jistotu raději trnité), umístíme
cedulky, aby se dovtípili i méně chá−
paví… Dohodnuto. Asi už tušíte, jak
budu pokračovat.

Vy, kteří chodíte přes Palmovku častěji,
víte, že tráva díky teplému podzimu
vzešla, ale na některých místech nám na
ni dnes zbyla jen vzpomínka a jinde se
v ní vine cestička, i mezi těmi trnitými
keříky. Co možná nevíte je to, že pra−
covníci oné zahradnické firmy byli
zoufalí, když jim při uhrabování zeminy
doslova běhali lidi přes hrábě, že museli
svoji práci hájit téměř vlastním tělem
a ihned pořídit fotografie toho, co
udělali, abychom jim věřili, že práce
provedli a mohli jim je zaplatit.
Těžko se odpovídá na otázky: "Proč je
všude takový nepořádek, proč v Německu
a jinde to jde, proč mám zrovna já mít
kontejnery na tříděný odpad před domem,

proč je takové smetiště u kontejnerů", atd.
Říci: "Platím daně a vy jste tady od toho,
aby…" Ano jsme tady od toho. Chceme,
aby bylo čisto, posekáno, shrabáno, uk−
lizeno. Ale nedostatky nemusí být jen ve
špatných zákonech, líných úřednících
a všech těch ostatních, kteří nedělají to, za
co jsou skutečně placeni. Chyba může být
také v nás, ve mně.
Já musím jít po chodníku a ne zkratkou
přes trávu, já musím dát odpad do
popelnice nebo do koše, místo ho
pohodit do keřů, já musím zvednout po
svém psu exkrement, aby neležel na
chodníku. Ale ne až to budou dělat
ostatní, všichni, soused. Já to musím
udělat teď. Já, my, ne oni. Jinak se
mnoho nezmění. To dřív projde vel−
bloud uchem jehly.
Petr Kochlík, vedoucí oddělení
kontroly ovzduší a odpadů, odbor
životního prostředí
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Kontejnery jsou přistavovány spo−
lečností IPODEC ČM, a.s. Hrazeny
jsou z rozpočtu hlavního města Prahy
a Městské části Praha 8. Určeny jsou
pro odpad, který díky svým roz−
měrům nelze odložit do běžných
nádob na směsný komunální odpad.
Kontejnery nemohou využívat firmy
a podnikatelé pro svůj odpad.
Kontejner je přistaven během dne
uvedeného v seznamu a v této
lokalitě je ponechán týden. V případě
dotazů lze zavolat pracovníkům spol.
IPODEC na tel: 858 34 55, nebo na
OŽP ÚMČ, tel: 22 805 742, 744.
2. 1.
ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova
a Pernerova) • Nekvasilova (parko−
viště za TJ) • Pivovarnická (proti ul.
Na Hájku) • Kubišova − U Vla−
chovky
9. 1.
ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky •
Petra Slezáka − Urxova • Na Vartě •
Nad Rokoskou
16. 1. ÚTERÝ
Thámova (u tunelu) • Pernerova −
Sovova • Kašparovo nám. • Na
Truhlářce ( parkoviště)
23. 1. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • U Sluncové
(parkoviště u vojen. správy) • Pod
Labuťkou − Prosecká • Gabčíkova (za
ul. Kubišovou)

Realita z Palmovky.

Památky Prahy 8
Poté, co jsme spolu v minulé Osmičce
zavítali ke kostelu sv. Petra a Pavla
v Bohnicích, vraťme se dnes opět do
čtvrti, jejíž jméno je již více než 180 let
spojeno s manželkou rakouského císaře
Františka I. − Karolinou Augustou.
Ano, jsme opět v Karlíně neboli též
v Karolinenthalu, jak zněl původní ofi−
ciální název tohoto tehdy pražského
předměstí. Dnešní zastávku však
neučiníme u staveb sakrálních, ale
zkusíme si blíže povšimnout dvou
činžovních domů nacházejících se ve
starší − klasicistní části Karlína. Pro tuto
část je typické pravoúhlé půdorysné
řešení ulic, které je jednak zajímavé
z architektonického hlediska a jednak
je i velmi praktické − umožňuje totiž
rychlou orientaci i tomu, kdo by snad
do těchto míst zavítal poprvé.
K našemu cíli se necháme dovézt tram−
vají. Vystoupíme na stanici Karlínské
náměstí a při pohledu na odjíždějící "8"
či "24" si řekneme pár slov o ulici,
vedle níž právě stojíme. Sokolovská
ulice přes svůj význam, jaký bezesporu
pro Prahu 8 (a konečně i Prahu 9) má,
nevystřídala překvapivě moc názvů,
ačkoliv vznikla již r. 1817, v podstatě
v souvislosti se založením Karlína.
Nejprve vedla pouze Karlínem a ho−
nosila se přízviskem Hlavní silnice.
Hlavní bezesporu zůstala dodnes, ale
r. 1841 změnila své jméno na Královskou
třídu, to na počest pětiletého výročí
tudy procházejícího korunovačního
průvodu rakouského císaře Ferdinanda
I., který se stal českým králem r. 1836.
Roku 1845 se pak Královská třída
rozšířila do Libně a roku 1900 až do
Vysočan, přičemž výsadu procházet
třemi pražskými čtvrtěmi si uchovala
dodnes. Jako Královskou si ji pamatuje
jistě i mnoho z Vás, čtenářů Osmičky,
neboť k poslednímu přejmenování − na
Sokolovskou − došlo až r. 1948.
Tramvaj se nám již ztratila z dohledu
a my se tedy podíváme na slíbené
činžovní domy. Od rohu Karlínského
náměstí se po jižní straně (tj. té, která je
bližší kostelu sv. Cyrila a Metoděje na
Karlínském náměstí) Sokolovské ulice
až k místu jejího křížení s ulicí

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Vítkovou nachází blok šesti domů,
který tvoří intaktně zachovanou klasi−
cistní zástavbu Karlína. Prohlédneme−li
si dobové fotografie z minulého století,

Z KARLÍNA
určitě na některých tento historicky
cenný blok nalezneme.
Z šesti domů si nyní vybereme
k podrobnějšímu popisu dva, u nichž
bylo z finančních prostředků Městské
části Praha 8 rehabilitováno r.1999
uliční průčelí a obnovena barevnost
uličních fasád.

č.p.120

Začneme u domu čp. 112 v Sokolovské
ul. 56. Jde o řadový dvoupatrový pozd−
ně klasicistní dům, který byl postaven
cca r. 1836 významným stavitelem
Václavem Dudou (dle jeho plánů byl
vybudován např. skleník Lobko−
wiczkého paláce na Malé Straně).
Původně měl jen jedno patro, ale již na
konci 19. století je zdokumentován
s přistavěným podlažím. Roku 1932
došlo k úpravě fasády do dnešní podo−
by − byly sneseny štukové prvky
a nahrazeny tvrdou cementovou omítkou,
čímž však ztratilo průčelí původní kla−
sicistní a historizující charakter. Z toho−
to důvodu také zřejmě není tento dům
zapsán mezi nemovité kulturní památky
hlavního města Prahy, ale za povšim−
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nutí rozhodně stojí. Můžeme na něm
např. dodnes nalézt historizující okna
stará přes sto let. Při opravě fasády
nechala Městská část Praha 8 rovněž
nahradit zcela nevhodné vstupní dveře
stylovými dřevěnými vraty. Dům je
významný i tím, že zde bydlel hudební
skladatel Bedřich Sequens.
Míjíme dva domy a stojíme před
druhým objektem našeho zájmu −
číslem popisným 120, Sokolovská 62.
Jedná se opět o pozdně klasicistní
třípatrový dům, u něhož se však
nedochovaly potřebné archivní materiá−
ly, z kterých by bylo možno vyčíst rok
vzniku či jeho stavitele. Víme však, že
budova stála již roku 1841. Koncem 19.
století byla fasáda doplněna tehdy mo−
derními eklektizujícími prvky, další
úpravy pak následovaly kolem r. 1934.
Došlo sice k částečnému zjednodušení
původní profilace, avšak původní
charakter náročné štukové výzdoby
fasády spolu s dodatečně doplněnými
hodnotnými eklektizujícími detaily
zůstal zachován. Objekt tak oprávněně
figuruje mezi nemovitými kulturními
památkami hlavního města Prahy. Při
opravě fasády se dbalo na co největší
historickou autenticitu a k veškerým
pracem bylo přistupováno s ohledem na
památkový význam domu, opět včetně
stylových dřevěných vrat. Výsledek
můžete posoudit z přiložené fotografie.

č.p.112

30. 1. ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská −
Křižíkova) nebo Jirsíkova − Malého
• Kotlaska (u mateřské školy ) •
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
• Ke Stírce − Na Stírce
3. 1.
STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubí−
kova (u DD) • Štíbrova • Stejskalova
(parkoviště u Rokytky) • Pekařova
10. 1. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Frýdlantská (parkov.
u křiž. Žernosecká x Ďáblická) •
Nad Rokoskou (u školy)
17. 1. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova
(u konečné. č. 175) • Hlaváčova •
Davídkova (parkoviště u garáží)
• Nad Popelářkou
24. 1. STŘEDA
Davídkova ( u ul. Tanvaldská − par−
koviště) • Janečkova • Burešova
• V zahradách x Na sypkém • Kři−
venická (u konečné 152,181)
31. 1. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kůrkova •
Braunerova x Konšelská • Lodžská x
Zhořecká (parkoviště)
4. 1.
ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Hnězdenská
(parkoviště) • Řešovská (u Zeleno−
horské) • Petra Bezruče − U pískovny
• Lindavská
11. 1. ČTVRTEK
Na přesypu − Pod přesypem • Hav−
línova − Pohnertova • Zhořelecká
(parkoviště) • K mlýnu − Drahaňská,
ev. Na Zámkách • U Pekařky − (sloup
VO č. 6)
18. 1. ČTVRTEK
Třeboradická • Libišská (parkoviště)
• V Nových Bohnicích • Mlazická •
Pod vodárenskou věží x Společná

Domy máme prohlédnuty, počasí není
v tomto období zrovna nejpříznivější,
pro dnešek se tedy rozloučíme
s památkami i s Karlínem a pomalu
můžeme začít přemýšlet, kam se
podíváme příště.
Mgr. Martin Roubíček
Foto: Ing. Petr Pokorný

25. 1. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Podhajská
pole (parkoviště) • Dolákova −
Hackerova • Fořtova − Do údolí •
Pod vodárenskou věží x Nad
Mazankou
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JUBILEA
Vzhledem k tomu, ûe neexistuje
evidence obyvatel bez chyb, je
nutnÈ, abyste n·s na jubilea sv˝ch
blÌzk˝ch upozorÚovali sami.

V˝znamnÈ jubileum oslavili:
LISTOPAD
Kellov· Ji¯ina
Kohoutov· VÏra
K¯Ìû Josef
Peöek Jan
är˘tov· Miroslava
ätÏp·nov· Marie
VanËurov· Anna
Vodov· Marie

Kdy oûije Pal·c SvÏt?
Libeňské Elznicovo náměstí má
nepřehlédnutelnou dominantu. Bo−
hužel je již deset let v dezolátním
stavu. Proč jeho rekonstrukce trvá
tak dlouho? Kdy bude opět sloužit
veřejnosti?
Zábavní komplex s kinem, kavárnou,
restaurací a čtyřiceti byty byl postaven
v roce 1936 a pojmenován podle jeho
tehdejšího majitele Ladislava Světa.
Ten získal pozemek v roce 1930. V roce
1941 celou budovu prodal Pražské
městské pojišťovně, jež byla v roce

1947 znárodněna. Již v rámci státního
majetku, v roce 1962, bylo vlastnictví
převedeno na OPBH Prahy 8. Palác
Svět pak byl od té doby spravován
státem a chátral.
Začátkem devadesátých let vyhrálo
sedmnáct nájemníků tamějších bytů
privatizační projekt na využití objektu,
ale nenašla se žádná banka, která by
jejich firmě Palác Svět, s. r. o., půjčila
15 milionů korun na rekonstrukci.
Objekt tedy prodali Ekoagrobance −
později Union Bance, která si chtěla
v domě zřídit pobočku. Současný majitel,

PROSINEC
Brablecov· Anna
GobËanska Marie
KolÌskov· Ji¯ina
Nov·kov· Anna
äulcov· Miloslava
VocÌlkov· Vlasta
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
LEDEN
DaÔourek Karel
Dandov· Olga
DorniË·kov· VÏra
Fichtlov· VÏnceslava
Hulan Stanislav
Hromov· Marie
Jarochov· Anna
Ju¯icov· Marie
KaËabov· Marie
Klimeö Bohuslav
Klossov· Eliöka
Kotrba AntonÌn
Kotulanov· Aneûka
Krasnick· Marie
K˘tov· Marie
Makenov· Ludmila
Mal· Miloslava
Mal· Miroslava
Mottl Miroslav
Munziov· Marie
M¸llerov· MarkÈta
Neumajerov· Jarmila
Rohel Ji¯Ì, MUDr.
Schielov· Marie
SouËkov· Boûena
Spilkov· Marie, roz. R¸cklov·
Such· ZdeÚka
Svobodov· Marie
ätver·k VladimÌr
VacÌkov· VÏra
V·vrov· Bed¯iöka
Vondrouöov· Helena
ManûelÈ Miloö a Miloslava
NovotnÌ oslavili 30. 12. 2000
50 let spoleËnÈho ûivota.
OZN¡MENÕ
Vzhledem k tomu, ûe vstoupil
v platnost nov˝ z·kon o ochranÏ
osobnÌch ˙daj˘, doch·zÌ od
1. ledna k v˝znamnÈ zmÏnÏ
v rozsahu informacÌ uve¯ejÚovan˝ch v tÈto rubrice. Nov˝ z·kon n·m neumoûÚuje uve¯ejÚovat jakoukoliv informaci o osobnÌch datech, tedy i ûivotnÌch
jubileÌch obËan˘, bez jejich v˝slovnÈho souhlasu. Nad·le budeme uve¯ejÚovat pouze jmÈna
jubilant˘, jak ËinÌme jiû nynÌ.

PodÏkov·nÌ Policii »R
Dne 31. ¯Ìjna 2000 se snaûil zlodÏj
vniknout do naöeho zamËenÈho
bytu. P·ËenÌm poökodil vstupnÌ
dve¯e, ale d·l se p¯es uzamËenou
vnit¯nÌ m¯Ìû nedostal. P¯ivolanÌ
policistÈ z Bojasovy ulice v Praze
8 okamûitÏ na mÌsto Ëinu p¯ijeli
a pracovnÌk krimin·lnÌ sluûby p.
Karban se svou spolupracovnicÌ
nejen, ûe provedl svou profesion·lnÌ pr·ci, ale po otev¯enÌ
poökozen˝ch dve¯Ì opravil pant z·vÏs. DÏkujeme
manûelÈ ÿÌËanovi, Praha 8

OSMI»KA

firma Crispino nemovitosti, s. r. o.,
vlastněná jinou firmou se sídlem na
Bahamách, koupila Palác Svět v roce
1998. Od té doby se nic nezměnilo.
Je to veliká škoda, neboť Palác Svět je
unikátní stavba, založená pod úrovní
hladiny spodní vody ve vaně z olova.
Tato vana bohužel v minulých letech
praskla, takže spodní část stavby je
zatopena. V prostorách dřívějšího kina
dnes stojí asi jeden a půl metru vody,
jak nás informoval ing. Čapka, zastupi−
tel a předseda komise pro územní
rozvoj.
"V současné době se řeší architekto−
nické zpracování projektu, takže vám
nemůžu nic bližšího říct. Vím jen to, že
se současný majitel chystá vybudovat
v prostorách nějaké zařízení prospěšné
veřejnosti," říká Tomáš Nečas, jednatel
Crispino nemovitosti s tím, že bližší
informace nemůže poskytnout.
Jak nám však potvrdil jeden z oby−
vatelů domu, firma Crispino počítá
s vystěhováním nájemníků předtím, než
začnou stavební práce.
"Před týdnem přišel majitel firmy
Antonio Crispino a ukázal nám plány
využití Světa. Naše radnice se v projek−
tu nebude nijak angažovat, protože se
jedná o soukromý majetek," pozna−
menává místostarosta Jan Lukavský.
"Jsme rádi, že současný majitel chce
Svět opravit, a budeme ho v tom pod−
porovat. Zajímavé je, že se z bývalých
majitelů stali zase nájemníci."
−jm−

KULTURNÕ DŸM

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8
Pokladna: tel. 830 904 27
LEDEN 2001
FOLK
10. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.

A COUNTRY
st. 19,00 LOKÁLKA
st. 19,00 JUDr. JAHELKA
st. 19,00 TOMÁŠ LINKA
st. 19,00 ŽALMAN a spol.

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
8. 1. po. 9,00
ÚSMĚVY
MISTRŮ
10,30 ÚSMĚVY
MISTRŮ
21. 1. ne. 14,00 DĚTSKÝ
KARNEVAL
25. 1. čt. 9,00
ŽIVOT A DÍLO
A.DVOŘÁKA
10,30 ŽIVOT A DÍLO
A.DVOŘÁKA
OSTATNÕ
6. 1.
so. 8,00 − 12,00
Burza NHL
17.−18.1. st.−čt.
Prodejní akce − textil
23. 1.
út.
Prodejní akce − textil
P¯ipravujeme na ˙nor
(p¯edprodej od 22.ledna)
7. 2. st.
JAKUB SMOLÍK
14.2. st.
SEMTEX
21.2. st.
PŘÍBUZNÍ
28.2. st.
HOP TROP

Tip na nedÏlnÌ vych·zku

Když se spolu podíváme do mapy
Prahy, zjistíme, že území po
pravém břehu Vltavy od Drahaňského údolí až po Troju je úzce spjato s Prahou 8. Přírodní park Drahaň − Troja chrání
přírodní bohatství, umožňuje rekreaci občanů a přispívá ke zlepšení životního prostředí.
stupem do Drahaňského údolí přes Dolní Chabry se
dostaneme do krásně zalesněné rokle, kterou protéká
potok. Přirozený tok Drahaňského potoka se starým mlýnem
vytváří představu pohádky o Ladových vodnících.
Pokud bychom nevydrželi, tak asi v polovině Drahaňského údolí
vede příkrá cesta vlevo nahoru. Tou bychom se dostali až k Či−
mickému údolí. Je to mělké území, zahrnující skalky předprvo−
horních břidlic s chráněnou květenou. My ale vydržíme
a Drahaňské údolí nás zavede k Zámecké rokli, kde spatříme nád−
herné skalní svahy Zámků. Tady byla roku 1870 otevřena továr−
na na dynamit − první v Čechách. A zároveň zachytíme překrás−
ný výhled na Vltavu, plovoucí labutě a protější břeh Vltavy,
který skrývá přírodní rezervaci Tichého údolí a Roztockého háje.
Přírodní památky Zámky, podél kterých půjdeme dál, nás vrátí
až do prvohor. Tady v době vegetace můžeme vidět teplomilné
rostliny skalních stepí a nepatrné pozůstatky významného
hradiště, osídleného až do 9. stol. n. l. A to už jsme na konečné
autobusu č. 236. Určitě nemineme útulek pro psy, který spadá
pod naši městskou část.
A teď nás z klidu trochu vyruší zvuk vláčku na protějším břehu
Vltavy, který projíždí pod Sedleckou skálou. Nevadí, my po−
stupujeme nahoru Bohnickým údolím. Lesnaté údolí spojuje

V

staré Bohnice s Vltavou. Na vršku starých Bohnic ještě uvidíme
bývalý hřbitov psychiatrické léčebny a procházku zakončíme
u kostelíka z roku 1158.
Určitě příjemně unaveni se půjdeme občerstvit nebo rázným
krokem, či jízdou
dojedeme domů na
kávu s něčím dobrým.
Může nás i zahřát
hezky prožité odpo−
ledne na zdravém
vzduchu.
A pokud každý z nás
zanechá přírodní park
alespoň v tak dobrém
stavu, jako byl před
jeho příchodem, ještě
mnohokrát a mnoho
nás se určitě vrátí
k toulkám touto přírod−
ní rezervací.
Soňa Teplá
Foto: Ing. Petr Pokorný

Nedejme drog·m û·dnou öanci!
Preventivní zaměstnání a časové vytížení
dětí snižuje pravděpodobnost jejich styku
s drogami. Ať už jde o sport, nebo o jinou
tvořivou činnost. Pod heslem "Nedejme
drogám žádnou šanci" vám budeme čas
od času nabízet možnosti, jak výše pop−
sanou myšlenku naplňovat. Jedna
z mnoha oblastí, v nichž mohou děti,
mládež i dospělí nalézt zalíbení je "Klub
otevřených dveří" v Domě dětí
a mládeže v Přemyšlenské ul. (zkráceně
DDM). Oficiální zpřístupnění Klubu pro
veřejnost proběhlo 15.11.2000 a nabízí
tyto činnosti:
Informační internetové středisko
a multimediální čítárna:
• kvalitní bezdrátové připojení
na Internet
• více než 100 kvalitních
multimediálních titulů
• výukové encyklopedie pro děti od 4 let
• jazykové kurzy (angličtina a němčina)
od začátečníků po pokročilé
• příprava na TOEFL test (podmínka
pro studium v USA)
• multimediální encyklopedie pro
dospělé − Příroda, Vesmír a další
• příprava na zkoušky v autoškole
(testy, simulátory)
• multimediální počítače s 3D

akcelerátory a herními konzolami
Tato internetová čítárna je vybavena 12
multimediálními PC a linuxovým
serverem a bude otevřena denně
v odpoledních a večerních hodinách
s výjimkou středy (tj. i v sobotu a v neděli),
nejen pro děti, ale i pro veřejnost. Bližší
informace zájemci obdrží na telefonech
688 10 50, 688 02 30. Pro starostlivé
rodiče ještě dodávám, že všechny počí−
tače jsou blokovány programem, který
zamezí spojení s erotickými servery či
jinak vulgárně a násilně orientovanými
stránkami. Ty prostě uživatel neuvidí.
Dokonce zablokuje i ty části her, které by
se zmíněným vlastnostem blížily.
Kromě Klubu otevřených dveří pro−
bíhají následující kurzy a testy:
• základy práce na PC pro děti od 10
do 16 let
• multimedia pro nejmenší děti
od 4 do 7 let
• Internet pro děti od 12 let
• Linux a operační systémy pro starší
a pokročilé
DDM má akreditaci MŠMT na
pořádání následujících kurzů:
• Internet ve škole
• Microsoft Office (kancelářský balík
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DIVADLO JISKRA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 688 11 03
LEDEN 2001
4. 1.

5. 1.
6. 1.
7. 1.

11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.

programů pro psaní textů a tabulek)
• Základy práce na PC
O činnost Klubu otevřených dveří
v oblasti práce s počítačem se pečlivě stará
Mgr. Antonín Jančařík, který je v DDM
dobrovolným pracovníkem − správcem
PC učebny. Současně je hlavním meto−
dikem akreditovaných kurzů MŠMT.
V DDM v Krynické pokračují již čtvrtým
rokem "Pondělní klubové večery"
s pořady tvůrčího, přednáškového či
diskusního charakteru.
Rodinný klub dvakrát
V nedávné době byla ve sloupku "Z jed−
nání rady" uveřejněna informace
o poskytnutí pronájmu pro Rodinný
klub Mateum v Krynické ul. Vznikl tak
dojem, že původní mateřské centrum
DDM v Krynické ul. již není a bylo
nahrazeno novým. Ve skutečnosti první
mateřské centrum v Praze 8 i Rodinný
klub v DDM v Krynické pokračují ve
své původní činnosti beze změny.
Pouze jedna z pracovnic odešla
a založila samostatný Rodinný klub
"Mateum", jehož činnosti naleznete
popsány na Internetu na adrese
http://www.boris.cz/mateum/.
Ing. Petr Pokorný

18.1.

19.1.
20.1.
21.1.

22.1.
25.1.

26.1.
27.1.
28.1.
29.1.

čt 9.00 • 10.30
KALO A DRAK
− činoherní představení na
motivy romských pohádek
v podání divadelní skupiny
Petrklíč
pá 9.00 • 10.30
KALO A DRAK
so 15.00
KALO A DRAK
ne 10.00
KDYŽ PÁN BŮH CHODIL
SE SV. PETREM PO ZEMI
− marionetové předst. LS Jiskra
čt 9.00 • 10.30 • 14.00
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
pá 9.00 • 10.30
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
so 15.00
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
ne 10.00
KDYŽ PÁN BŮH CHODIL
SE SV. PETREM PO ZEMI
po 9.00
MALÝ VÝLET DO OPERY
− hudební beseda s operními
pěvci. V pořadu jsou použity
árie z oper B. Smetany
(Hubička, Prodaná nevěsta)
po 10.30
MALÝ VÝLET DO OPERY
− F. Škroupa (Dráteník) a W. A.
Mozart (Figarova svatba,
Kouzelná flétna)
čt 9.00 • 10.30
BROUHÁDKA
− příhody broučků, kteří něco
tajemného najdou na paloučku.
Pohádka pro nejmenší.
pá 9.00 • 10.30
BROUHÁDKA
so 15.00
BROUHÁDKA
ne 10.00
PIVODA, VODNÍK POD
VYŠEHRADSKOU SKÁLOU
− marionetové předst. LS Jiskra
po 9.00 • 10.30
MALÝ VÝLET DO OPERY
čt 9.00 • 10.30 • 14.00
O KALIFU ČÁPOVI
− výpravná pohádka na
orientální motivy. Divadlo ELF.
pá 9.00 • 10.30
O KALIFU ČÁPOVI
so 15.00
O KALIFU ČÁPOVI
ne 10.00
PIVODA, VODNÍK POD
VYŠEHRADSKOU SKÁLOU
po 9.00 • 10.30
MALÝ VÝLET DO OPERY
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Zb˝v· ujÌt jeötÏ kousek cesty
jedné z libeňských postranních ulic stojí
nenápadný dům, o jehož obyvatelích
sousedé z okolí asi moc nevědí. Navenek vypadá
docela obyčejně, ale zdání klame: "Dům
otevřených možností" (DOM) v Braunerově ul.
obývají mladí lidé, kteří část svého života pobyli
ve výchovných ústavech nebo dětských
domovech. Tady se učí to, co jim jejich rodiče
ani vychovatelé v "děcáku" nemohli předat. Učí
se, jak se postavit na vlastní nohy.

V

"Hodně lidí vnímá naše zařízení spíše jako azyl
nebo útočiště. Pojetí je zde ale trošku jiné. Pro nás
je to spíše místo, kde se naši klienti musejí hodně
naučit," říká ing. Michaela Svobodová, ředitelka
DOM a sociální terapeutka v jedné osobě. "Když k
nám klient přijde třeba z dětského domova, je na
tom zpočátku velice špatně. Zákonitosti okolního
světa nechápe a jsou pro něj stresující. Nejprve se
tedy snažíme, aby si dal do pořádku doklady, našel
si práci, vyřídil si zdravotní pojištění a tak podob−
ně. Pak teprve dlouhodobě pracujeme na tom, aby
se naši svěřenci stali ekonomicky nezávislými,
dovedli se orientovat v různých životních situacích
a aspoň trošku pochopili zákonitosti mezilidských
vztahů. Snažíme se jim vštípit, že když se v této
společnosti nebudou chovat podle jejích pravidel,
okamžitě se dostanou do izolace," vysvětluje
Michaela Svobodová.

V západní Evropě a Severní Americe jsou domy na
půl cesty (Half−Way Houses) běžnou součástí pro−
cesu znovuzapojení bývalých chovanců ústavů
nebo vězení do společnosti. V českém prostředí je

Obyvatelka DOM

Domovinka pro
st·rnoucÌ rodiËe
Denní stacionář v Domě s pečovatelskou službou v Křižíkově ulici je
zařízení Obvodního ústavu sociálně−zdravotnických služeb poskytující
denní péči starým a zdravotně postiženým občanům, kteří pro změny
zdravotního stavu nebo vysoký věk soustavnou péči či dohled potřebu−
jí. Cílem péče je pomoci prožít klientovi plnohodnotný den ve společen−
ství jeho vrstevníků.
V rámci denní péče, tj. běžně od 7 do 16.30 hodin, je návštěvníkům
domovinky věnována péče nahrazující rodinné prostředí. Lze připravit
snídani, podávají se přesnídávky i oběd, jsou poskytovány jednoduché
ošetřovatelské úkony dle individuální potřeby klienta včetně možnosti
využití služeb střediska osobní hygieny, masáží, pedikúry a provádění
jednoduchých protahovacích cvičení.
Domovinka poskytuje i přiměřenou zájmovou činnost podle individuál−
ního přání a orientace návštěvníka − např. četbu, vyprávění, poslech
různých nahrávek, televize, videa, zapojení do společenských her,
provádění ručních prací a v případě potřeby také nácvik všedních den−
ních činností k zabezpečení maximální soběstačnosti. Nejdůležitějším
cílem je snaha o podporu a zachování stávajících aktivit klienta a v opti−
málním případě dokonce o jejich rozvoj.
Péči v denním stacionáři mohou využívat návštěvníci, kteří se rozho−
dnou do zařízení docházet sami, nebo v doprovodu rodinných pří−
slušníků. V případě potřeby lze dohodnout také dovoz vozidlem pečo−
vatelské služby.
Veškeré informace podají osobně nebo telefonicky: vrchní sestra pečo−
vatelské služby, OÚSS v Praze 8, ul. Bulovka 10, tel.: 8384 2136,
okrskové sestry, tel.: 8384 3066, okrsková sestra DPS Křižíkova 46, tel.:
2481 5878.
−hol−

P¯·nÌ do
novÈho stoletÌ
Paní Milada Nováková je jednou z nej−
starších obyvatelek Prahy. V současné
době žije v Domově důchodců hl. města
Prahy 8 − Bohnicích. Paní Nováková se
narodila v r. 1895 a 19. září loňského roku
oslavila již neuvěřitelné 105. narozeniny.
Dlouhá léta pracovala jako učitelka.
"Nestačila jsem se kvůli svému zaměstnání
ani vdát, protože všechen čas jsem trávila
se svými žáky", říkává s úsměvem. Žádost
o umístění do domova důchodců si podala až ve svých dvaadevadesáti
letech a do bohnického domova byla přijata, když jí byla rovná stovka.
Paní Nováková je rodilá Pražačka, léta žila v Praze 7. Vždy milovala
krásné knihy, přírodu a cestování. Dodnes jí slouží zdraví a jak říká, mezi
přáteli, které v domově našla, by ráda ještě nějaký ten rok strávila. Jako
recept na dlouhověkost doporučuje vyvarovat se stresu a co nejčastěji se
smát.
Protože právě v těchto dnech překračujeme hranice století, stává se
paní Nováková osobou, která prožívá svůj život již ve třetím století.
Je nejstarší obyvatelkou Prahy 8, o níž v redakci víme. Proto jí pře−
jeme, aby s námi zde byla co nejdéle a co možná nejzdravější.
−red−
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Dům otevřených možností v Libni v Praze 8 pro−
gresivním počinem.
Pražský DOM je oproti podobným zařízením
v zahraničí navíc výjimečný v tom, že je nezávislý

na státních financích, které tvoří jen menší část
rozpočtu. Většinu prostředků na provoz získává
z různých grantů a darů. Občanské sdružení DOM
dostalo budovu od Městské části Praha 8 na dobu
25 let do bezplatného pronájmu s tím, že si ji samo
zrekonstruuje. "Rekonstrukce objektu stála asi 6,5
milionů korun, roční provoz stojí něco přes mi−
lion," říká Michaela Svobodová s tím, že svěřenci
si platí tisíc korun měsíčně za ubytování a osmi
stovkami přispívají na stravu.
Doba, po kterou klienti DOM mohou zůstat, je
individuální, nicméně šest měsíců bývá
považováno za minimum. Pokud nejsou jeho
svěřenci zrovna v práci, podílejí se společně na
každodenním životě, například vaření, úklidu
společných prostor, praní prádla. S problémy jim
mohou kdykoliv pomoci jejich tzv. průvodci, kteří
je vedou během celé doby pobytu. Svěřenci, kteří
zrovna nemají práci, mohou pracovat v dílně, kde
na zakázku opravují proutěná křesla a vyrábějí
různé výrobky z proutí. "Zrovna jsme dostali zají−
mavou zakázku. Tato práce sice není tak zisková,
aby z ní bylo možné zaplatit třeba nářadí. Její cíl je
v tom, že si náš klient může vydělat nějaké peníze
a naučí se řemeslným dovednostem," vysvětluje
Jan Policar, jeden z průvodců.
Mladí klienti unikátního zařízení jsou díky péči
sociálních terapeutů, sponzorů a díky pochopení
libeňské radnice na nejlepší cestě, jak se dostat
z izolace, ve které se ocitli většinou ne vlastní
vinou. Na nich už je "jen" to, aby z ní nesešli.
− jm−

PrvnÌ v Praze:

Azylov˝ d˘m Klok·nek
KOBYLISY − Péčí Fondu ohrožených dětí, občanského
sdružení s neúnavnou předsedkyní JUDr. Marií Vodičkovou,
byl 12. prosince otevřen první azylový dům Klokánek
v Praze. V téměř desetileté existenci sdružení − pomáhajícího
opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem − bylo vybu−
dování zařízení na území MČ Praha 8 v objektu ZŠ
Chabařovická dalším krásným a záslužným činem.
V plném provozu bude mít Klokánek čtyři obytné buňky ve
třetím a další tři ve druhém patře. V každé buňce, vzniklé
přepažením bývalých tříd, jsou tři prostorné, pěkně vybavené
ložnice. Obývat je bude profesionální pěstounka − teta, starající
se o šest dětí od mimin až po adolescenty. (Pěstounky jsou dvě,
slouží vždy týden − o děti se starají ve dne v noci.) K buňkám na
každém patře patří velká společná kuchyň a sociální zařízení.
Klokánek má v objektu Základní školy v Chabařovické ulici na
sídlišti Ďáblice plnou autonomii včetně vstupu do svých pater.
Současně má veškerou pomoc sousedících základní a zvláštní
školy, kde se mohou děti z Klokánku podle potřeby zúčastnit
vyučování.
V Klokánku naleznou dočasné útočiště čtyři desítky dětí z pro−
blémových rodin, ale též děti matek samoživitelek, které musí do
nemocnice či do lázní. Společné útočiště tady budou mít různě
staré děti z větších rodin, které bývají rozděleny po ústavech.
"Chceme vytvořit rodinné prostředí a děti, které se ocitly v psy−
chicky a sociálně složité situaci tak ochránit před stresujícím
pobytem v ústavech," uvedla k otevření Klokánku
v Chabařovické předsedkyně FOD JUDr. M. Vodičková.
"Pěstounů se nám přihlásilo do konkursu padesát, vybírali jsme
pečlivě a vybrali zatím osm opravdu skvělých žen. V každé

rodinné buňce bu−
dou žít se svěře−
nými dětmi jako
normální rodina
se vším všudy.
S tímto už máme
dobré zkušenosti
z Klokánku v Žat−
ci. V porovnání se
Žatcem je ovšem
Chabařovická řá−
dově větší... Princip je však stejný: Budeme se velmi snažit, aby
zde děti byly jen po dobu nezbytně nutnou. Tedy než se vyřeší
situace u nich doma, anebo než jim najdeme náhradní rodinu."
Klokánek v Chabařovické byl vybudován nákladem dvou mi−
lionů korun. Roční provoz by měl stát pět a půl milionů. "I kdy−
bychom zachránili jenom jedno dítě, stálo by to za to," říká
přesvědčeně pracovnice nového zařízení Magdaléna
Skřivánková. "Měli jsme od začátku dobrou spolupráci
s Městskou částí Praha 8, " pokračuje M. Skřivánková. "Moc
nám pomohl inženýr Plos ze stavebního odboru, ale rovněž tak
Mgr. Roubíček ze Servisního střediska MČ Praha 8. Klokánek
a jeho poslání vzali za své."
"Napište ještě, že bychom moc potřebovali sponzora na naši tera−
su," žádá nás na konec návštěvy M. Skřivánková. "Terasa je prů−
chozí, pokrytá lepenkou, avšak chybí dláždice. Přitom je to 140
metrů čtverečních, kde by děti mohly mít ráj!" Rádi vyhovujeme.
−lk−

V·noËnÌ v˝stava senior˘
Obyvatelé tří Domů s pečova−
telskou službou a osmi Klubů
důchodců z Prahy 8 uspořá−
dali 29. a 30. listopadu
Vánoční
výstavu
prací
seniorů. Třicet našich spolu−
občanů v důchodovém věku
se v prostorách Domu s pečo−
vatelskou službou Bulovka
pochlubilo výrobky všeho
druhu − od pletených svetrů, ponožek a bačkor, přes vyšívané ubrusy a prostírání, až
po obrazy krajin a zátiší. "Většinou tu byly k vidění práce důchodkyň, mužů totiž
v našich zařízeních žije méně, možná i proto, že se obecně dožívají nižšího věku a navíc už ve stáří nemají tolik zájmů," dozvěděli jsme
se od sociální pracovnice Aleny Šoutové. Průměrný věk obyvatel Domů s pečovatelskou službou je 75 let a nejstarší vystavovatelka −
autorka pleteného dětského oblečení Jarmila Pokorná − brzy oslaví již devadesátiny. "A přesto právě ona patří k činorodým důchodcům,
kteří nevydrží sedět s rukama v klíně. Právě kvůli takovýmto lidem bychom byli rádi, aby se z vánoční výstavy na Bulovce stala tradice,
která může důchodce i ve stáří motivovat k aktivnímu životu," dodává Alena Šoutová.
−jm−, Foto: Jan Kotrč
KAM S VÁNOČNÍMI STROMKY • Vánoční stromky je možné odkládat do přistavovaných kontejnerů na velkoobjemový odpad.
Stromečky, které se budou nacházet v okolí nádob na odpad, např. v kontejnerových stáních, budou v povánočním období odvezeny
z celé městské části společností IPODEC ČM, a.s. Svoz proběhne v několika etapách, podle aktuální potřeby. Stromky a případně větve
z vánoční výzdoby, které budou takto svezeny, budou spol. IPODEC odvezeny ke zkompostování. Vánoční stromky tedy ponechávejte
vedle kontejnerů na směsný odpad, nikoli na tříděný sběr. Neodhazujte je na jiná místa a nezakládejte tak černé skládky.
Děkujeme, že šetříte životní prostředí a dbáte na jeho čistotu.
Odbor životního prostředí
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SokolovÈ slavili - jak jinak - sportem
Podzimní Akademie probíhá v li−
beňské sokolovně v Zenklově ulici již
od roku 1991. Nejinak tomu bylo

CviËenÌ sokolskÈho dorostu

24. listopadu 2000, kdy se zde
rodičům a přátelům Sokola před−
stavily desítky cvičenců a cvičenkyň

všeho věku. Zároveň tak libenští
Sokolové oslavili 90. výročí otevření
budovy své tělocvičny.
Je pátek večer, těsně po setmění. Velký
sál libeňské sokolovny je zaplněn do
posledního místa − odhadem na dvě
stovky diváků přišlo zatleskat
sportovnímu umění dětí i dospělých,
kteří sem chodí pravidelně cvičit.
"Patříme mezi největší pražské organi−
zace, máme téměř tisíc dvě stě členů,
od těch čtyř, pětiletých, až po Věrnou
gardu, což jsou často ještě předváleční
Sokolové. Nejstarší je náčelnice Věra
Vekastelová, které je přes osmdesát, ale
stále je v organizaci aktivní,"
dozvídáme se od ing. Jiřího Nováka,
náčelníka Sokola Libeň, který se spolu
s osmičlenným dobrovolným cvičitel−
ským sborem stará o to, aby zdejší
tělocvična stále žila sportem. "Mezi
nejoblíbenější patří klasické cvičení

UdÌlenÌ medailÌ nejstaröÌm Ëlen˘m

všestrannosti, dále tu fungují oddíly
atletiky, košíkové, fotbalu, sportovní
gymnastiky... Zájem je i o turistické
oddíly," říká Novák a dodává, že
Akademie je vyvrcholením celoroční
práce cvičitelů i jejich svěřenců, ale
i příležitostí k ocenění zasloužilých
Sokolů − letos si při slavnostní části

V·noËnÌ besÌdka
speci·lnÌ ökoly

DÏti p¯iblÌûily Ëas V·noc

V sobotu 16. pro−
since 2000 se na
velkém nádvoří Li−
beňského zámku konaly již podruhé "Vánoční slavnosti". Městská část Praha 8 se je rozhodla, na rozdíl od
loňského roku, uspořádat bez přispění sponzorů. Ve více než tříhodinovém programu, který zahájil starosta MČ
Praha 8 p. Josef Nosek a který moderovali
Václav a Jakub Třasákovi spolu s Lenkou a
Martinem, žáky ZŠ Mazurská, vystoupily
dvě stovky dětí z našich škol a školek. Jakub
Třasák předvedl nejen svou brilantní hru na
housle, se kterou se většina z nás setkala
poprvé při jeho vystoupení coby malého
chlapce v televizi, ale potěšil návštěvníky
slavností i pěknými písničkami.
K vidění byly mažoretky a taneční vystoupení,
okouzlila hra na housle i flétnu, všichni si rádi
poslechli klasické koledy i autorský program
jedné ze základních škol. Závěr přinesl živý
obraz "Přivítání Ježíška v Betlémě".
Všechny děti, které na Vánoční slavnosti
zavítaly, dostaly od MČ Praha 8 malý dárek
Zä Mazursk·

k Vánocům, který si z nabídky pod velkým
vánočním stromem samy vybraly. A nejen
to, mohly se také setkat s živými zvířátky,
evokujícími betlémskou stáj, svést se na
ponících, rodiče mohli koupit sobě i jim
drobnosti na malém vánočním trhu či se
v opravdu pořádné zimě, která v ten den
panovala, zahřát pečenými kaštany a teplý−
mi nápoji.
Vystupovali: ZŠ Na Slovance, MŠ Kry−
nická, ZŠ Mazurská, MŠ Šimůnkova, ZUŠ
Taussigova, ZŠ Burešova, MŠ Na Korábě,
MŠ Chabařovická, ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ
Pernerova a ZŠ Molákova.
−dadar−

Dne 14. 12. 2000 uspo¯·dali
û·ci Speci·lnÌ z·kladnÌ ökoly
pro pacienty psychiatrickÈ
lÈËebny pro svÈ spoluû·ky
a samoz¯ejmÏ i pro svÈ rodiËe
v·noËnÌ besÌdku v divadÈlku
"Za plotem".
SoÚa Tepl·

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 2.- LIBE“ (1. »¡ST)
Naše minulá pouť skončila v Karlíně nedaleko
hotelu Olympik, my však pokračujeme ulicí
Sokolovskou až ke stejnojmenné MŠ. Patří
k nejstarším zařízením pro předškolní děti
v Čechách − svou funkci plní již od roku 1903.
Přesto úspěšně kráčí s dobou − jako jedna
z prvních v Praze přešla do právní subjektivity,
je zařazena do projektu "Zdravá mateřská
škola", funguje zde Mateřské centrum a Dětský
klub. Je jednou z největších mateřinek u nás, do
dvoupatrové budovy − s fasádou rekonstruo−
vanou v roce 1999 − chodí 125 spokojených
dětí. Pokud bychom se podívali dovnitř,
upoutala by nás horolezecká stěna pro drobo−

V˝tvarn· soutÏû v Sen·tu
V září 2000 jsme dostali od paní ředitelky propozice k výtvarné soutěži, vyhlášené předsedkyní Senátu
České republiky. Ve školní knihovně jsme vyhledali informace o senátu, jeho poslání v Římě a historic−
kých jednání v Anglii. To nás okamžitě inspirovalo a začali jsme vymýšlet.
Protože jsme měli poprvé volitelný předmět Užité výtvarné činnosti a měli možnost se seznámit s mode−
lováním z hlíny, pustili jsme se do práce. Vznikaly první návrhy, které paní učitelka vyhodnotila, něco nám
zjednodušila, upravila a už jsme mohli začít.
Práci jsme si rozdělili s žáky 9. tříd, kteří
zpracovali náročnější část − schody. Na ně
pak každý z nás modeloval hlavu senátora
s bílou parukou.
Když 7. listopadu přišel telegram, abychom
si přišli pro ocenění, měli jsme obrovskou
radost. K převzetí cen byli pozváni dva zá−
stupci třídy s paní ředitelkou a paní učitelk−
ou. Až ve Valdštejnském paláci jsme se
dozvěděli, že přebíráme diplom za druhé
místo v kategorii trojrozměrných děl. Od
paní senátorky L. Benešové jsme převzali
diplom, výtvarné potřeby a obálku s 5.000,−
Kč na výtvarné potřeby pro školu.
é·ci, vÌtÏzovÈ soutÏûe, zasedli na chvÌli se sen·tory do Měli jsme obrovskou radost, že naše práce
parlamentnÌch lavic. Naho¯e uprost¯ed sen·torka za byla takto vysoce ohodnocena, protože se
Prahu 8, RNDr. Alena PaleËkov·.
soutěže zúčastnily hlavně školy s uměleckým
zaměřením a počet soutěžních prací se blížil
tisíci. Zvláštní pro nás bylo i sedět v lavicích, kde jindy zasedají ústavní činitelé. Vyhodnocení bylo
završeno pozváním k recepci a velkým vzájemným fotografováním.
Žáci 7. a 9. třídy, ZŠ Hovorčovická
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večera převzali pamětní Medaili za
věrnost sestra Malíková a bratři Krotil
a Holý. Pak už následovaly dvě hodiny
radostného cvičení sokolského doros−
tu, dospělých i seniorů. Ostatně jak
jinak než pohybem a sportem nejlépe
oslavit výročí tělocvičny.
−jm−, Foto: Jan Kotrč

Zä Palmovka

tinu a výzdoba, na které se kromě dětí podílela
i akademická malířka paní Svatošová, autorka
"Hrabalovy zdi".
My se přiblížíme stanici metra "Palmovka"
a čeká nás návštěva zdejší ZŠ Palmovka. Je
situována ve dvou budovách − Palmovka 468/8
a Heydukova 359/5. První budova slouží první−
mu stupni, druhá starším žákům. Historie této
školy sahá přes 100 let nazpět. Aby se podařilo
udržet její vzhled, musely na počátku 90. let
proběhnout rozsáhlé rekonstrukce. Školu
navštěvuje − vzhledem k blízkosti stanice metra
− nejvíce žáků mimo obvod Prahy 8, počítáme−
li obecné základní školy. K samozřejmostem již
patří: počítačová učebna, řada specializovaných
tříd, koncerty pro rodiče. A jedna perlička na
závěr: škola není dálkově vytápěna, pro každou
z budov má vlastní kotelnu na plyn.
Projdeme−li křížem bývalou autobusovou
zastávku Palmovka, dostaneme se k další
mateřince. Čeká nás totiž MŠ Kotlaska. Tato
školka patří k těm novějším, je v provozu cca
15 let. Každého příchozího zde upoutá zasklená
jižní stěna budovy, která způsobovala během

léta nesnesitelné horko. Problém se vyřešil
instalováním závěsů a žaluzií. Typické pro toto
zařízení je též označování jednotlivých od−
dělení zvířecími názvy, takže můžeme narazit
na Slůňata, Žabičky, Berušky či Kuřátka. Jako
ve většině našich školek i zde probíhá řada nad−
standardních aktivit jako výuka angličtiny či
keramika.
Od školky zamíříme na Elznicovo náměstí, kde
naproti Libeňskému zámku se již 116 let skví
ZŠ Zenklova. Škola zahájila práci 3. listopadu
1884 s 11 třídami školy chlapecké a 11 třídami
školy dívčí. Od té doby již uběhla v Rokytce
mnohá voda, dnes je fakultní školou s rozšíře−
nou výukou jazyků, navštěvuje ji skoro 600
žáků, z nichž 128 není z Prahy 8, řada dokonce
ani z Prahy, má nejvyšší průměr naplněnosti na
Praze 8 − 26,5 žáka na třídu. Zvláštností je též,
že ve škole vyučují výhradně ženy, jediným
mužem široko daleko je pan školník. Řada
zaměstnanců Úřadu Městské části Praha 8 zná
tuto školu díky tomu, že využívají v suterénu
pěkně upravených prostor školní jídelny k po−
klidnému obědu.
−dadar−
Správné odpovědi na otázky z prosince:
1. Urazil si hlavu
2. František Josef
3. Platan
Výherci:
1. Kadlec Josef, Lublinská 575, Praha 8
2. Ptáček Ondřej, Jakutská 12, Praha 10
3. Plecháček Jiří, Bukolská 774, Praha 8
Gratulujeme a zasíláme kalendáře na r. 2001.
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) Jak· v˝znamn· stavebnÌ
pam·tka sousedÌ s Mä
Kotlaska?
2) Kter· z naöich ökol m·
nejblÌûe k metru?
3) Po kom se jmenuje ulice,
a tedy i ökola Zenklova?
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ZŠ, Praha 8, Pernerova 29
22. a 23. ledna 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
7. února 2001
od 14:00 do 18:00 hodin
8. února 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Chabařovická 4
7. a 8. února 2001
od 13:00 do 18:00 hodin
ZŠ, Praha 8, Burešova 14
6., 7. a 8. února 2001
od 14:00 do 18:00 hodin

ZŠ Molákova, Praha 8, Za Invalidovnou 3
24. a 25. ledna 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Libčická 10
7. února 2001
od 14:00 do 18:00 hodin
8. února 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
7. února 2001
od 13:00 do 17:00 hodin
8. února 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
6. a 7. února 2001
od 14:00 do 18:00 hodin

Pro školní rok 2001/2002 budou zapsány do
1. ročníků děti, které dovrší k 31.8.2001 šest let.
Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte předloží svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte. Do spádových
škol jsou přednostně umísťovány děti s trvalým
bydlištěm ve spádovém obvodu. Tímto opatřením
není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě
školu jinou. Pokud dítě nastupuje po udělení
odkladu školní docházky do 1. ročníku do školy,
jejímž ředitelem byl odklad udělen, nemusí znovu
k zápisu. Zařazovací řízení do 3. ročníků základ−
ní školy s rozšířenou výukou jazyků proběhne dne
27. března 2001 od 8:00 hodin v Základní škole,
Praha 8, Zenklova 52, 180 00 Praha 8 − Libeň.
Přihlášky si rodiče mohou vyzvednout v základní
škole od 15. ledna 2001.
Podrobnější informace o ZŠ zřízených MČ P8
a jejich zaměření můžete získat v informačním
centru Úřadu MČ P8, tzv. „Bílém domě“,
U Meteoru 6 a na odboru školství a kultury
sídlícím v KD Krakov, Těšínská 600.

ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
7. a 8. února 2001
od 14:00 do 18:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Zenklova 52
7. a 8. února 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
24. a 25. ledna 2001
od 13:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Korábě 2
7. a 8. února 2001
od 14:00 do 18:00 hodin

ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
7. a 8. února 2001
od 14:00 do 18:00 hodin

ZŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
7. února 2001
od 14:00 do 18:00 hodin
8. února 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, Dolákova 1
7. února 2001
od 13:30 do 17:30 hodin
8. února 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

ZŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
7. a 8. února 2001
od 13:00 do 17:00 hodin

naproti domovu
důchodců v Čimicích

⁄spÏch libeÚsk˝ch ve Finsku

1/2 strany 257 x 175 mm 12.800,- KË
1/4 strany 125 x 175 mm 6.400,- KË
1/8 strany 125 x 87 mm
3.200,- KË
1/16 strany 61 x 87 mm
1.600,- KË
P¯i 3 - 6 mÏsÌcÌch inzerce 10 % sleva.
P¯Ìplatek za poslednÌ stranu ËinÌ 10 %
z Ë·stky za inzer·t.
ÿ·dkov· inzerce: 50,- KË za ¯·dek o 30
znacÌch. Inzer·t 3x a vÌce opakovan˝:
10 % sleva.

NOVOTNÝ

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

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

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

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

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

Leden 2001

JÓGA

v denním životě
tělesná a dechová cvičení
relaxace — koncentrace
meditace — hatha jóga
jóga proti bolestem
zad a kloubů — cvičení pro děti

• 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

Prodejní sklad:
Lovosická ul. Praha 9 − Prosek,
tel/fax: 86 88 90 61

Prodej i na splátky bez ručitele

Hotel Troja
Trojská 1, Praha 8
tel. 6881129
1
fax 6881364
e-mail: hotel-troja@volny.cz
www.hoteltroja.cz

S tímto kuponem sleva 10%
Od nového tisíciletí rozšíření
o pedikúru - terapie
světlem BIOPTRONU
(akné, vrásky, svalové bolesti)
permanentní makeup

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ
V CENĚ KUCHYNĚ

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 83840523, 84840158

Čistý a fungující dům
— o to se snaží moje správní firma

(Placená inzerce)

Vás zve do příjemného
domácího prostředí a za příznivé ceny.
V Praze 8 - Kobyliské nám. 687/6
(vchod z druhé strany domu)
Tel.: 02/689 12 16, 0604/50 26 53,
0606/890 064 (kadeřnictví)

(Placená inzerce)

KUCHYNĚ
(Placená inzerce)

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

LUBOR ŠMÍD
SPRÁVA DOMŮ

S námi i v novém tisíciletí!
Hotel Troja Vás zve
k příjemnému posezení: přijte
i v tomto mrazivém čase a vyberte
si z naší zimní nabídky.

ELEKTRONIKY

opravujeme:

strana 6

KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
SOLÁRIUM • MASÁŽE
MANIKÚRA A MODELACE
NEHTŮ (PRODLUŽOVÁNÍ)

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

elektronik

SERVIS

STŘEDNÍ ODBORNÉ
UČILIŠTĚ ELTODO, s.r.o.

(Placená inzerce)

NovÈ ceny inzerce platnÈ
od 1. 1. 2001

•
Otevřeno máme pro
Vás od pondělí do pátku
od 14.00 do 22.00
v sobotu pak od 15.00 do 22.00.

"Místo, které přátelé doporučují"

(Placená inzerce)

Speci·lnÌ ökoly,
Za Invalidovnou 3, Praha 8 - KarlÌn
Z·pis se kon· 24. a 25. 1. 2001, od 8 do
16 hod. v budovÏ ökoly. Tel.: 684 35 22
Tato speci·lnÌ z·kladnÌ ökola p¯ijÌm· dÏti
i do tzv. "O" roËnÌku (pobyt dÏtÌ je zdarma).
Do 1. t¯Ìdy z·kladnÌ ökoly budou p¯ijÌm·ny
i dÏti s odloûenou ökolnÌ doch·zkou (roËnÌky
1994, 1995 a do nultÈho r. 1996).

(Placená inzerce)

Divadlo pod Palmovkou absolvovalo od 18. do 22.
listopadu cestu do Finska. V Tampere a Seinajoki
hráli svoje velmi úspěšné představení, hru Henrika
Ibsena Peer Gynt v režii Petra Kracíka, v hlavní roli
s Jiřím Langmajerem. S dalším představením − bude
to hra Edith a Marlene − se divadlo chystá v květnu
do Vídně. V srpnu by to opět mohlo být, když se
poštěstí, Finsko − mezinárodní divadelní festival
v Tampere.
−lk−

Srdečně Vás zveme
do našeho šenku na moravskou
bílou či červenou sklenku.
Můžete tu posedět nebo vzít
si s sebou, od nás víno dobré
za cenu nevelkou.

(Placená inzerce)

ZŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
24. a 25. ledna 2001
od 14:00 do 18:00 hodin

NOVÝ VINNÝ ŠENK
„NA HRANICÍCH“

(Placená inzerce)

ZŠ Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
7. a 8. února 2001
od 14:00 do 17:00 hodin

(Placená inzerce)

TermÌny z·pis˘ dÏtÌ do 1. roËnÌk˘ z·kladnÌch
ökol M» Praha 8 pro ökolnÌ rok 2001/2002

JÓGACENTRUM LÁDVÍ
Praha 8, Binarova 1661
kursy dopoledne, odpoledne
i večer po celý týden pro všechny
věkové kategorie
Přihlášky a informace:
na tel. čís.: 858 71 56,
858 96 11 lin.108, 0603 714 719
OSMI»KA

OSMI»KA

Placená řádková inzerce
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ BEZRÁMOVÝM SY−
STÉMEM přímo od výrobce. Certifikováno.
Nejrozšířenější zasklívací systém. Nejnižší ceny
v Praze.Vyřízení stavebního povolení a projekt
zdarma! Originál za nejnižší cenu. Levné kopie
neprodáváme. Záruka kvality − ing. Karel
Hart 02/35300270, 0606249512, E−mail:
hart@intra−ding.cz, www.intrading.cz. Sle−
va 3%.

Pravidelná setkání se členy
Zastupitelstva MČ Praha 8,
zvolených za
Unii Svobody

nabízí

se konají každé první úterý
v měsíci v Klubu důchodců,
Podhájská pole 771,
Praha 8 - Bohnice
a každé třetí úterý v měsíci
v Občanském středisku,
Urxova 11, Praha 8 - Karlín,
vždy od 18.00 hodin."

komplexní spravování
nemovitostí všeho druhu
pro všechny typy nemovitostí včetně
zpracování účetnictví
a právní konzultace.

POJĎTE HRÁT TENIS S TŠ TALLENT.
Zimní kurzy pro děti v místě Všeho bydliště začí−
nají 8. 1. 01. Jarní prázdniny s Tallentem =
hory+sníh+lyže+spousta legrace. Máte−li zájem,
volejte 02/2491 5457.

TA N E Č N Í Š K O L A

DAŇOVÁ
KANCELÁŘ

Pracovníci společnosti CENTRA®
jsou připraveni zajistit široké spektrum
služeb na nejvyšší úrovni.

VYSKOČIL
pořádá

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
A MLÁDEŽ

Zpracuje kompletně
evidenci Vaší firmy:

Kde?
Taneční sál na VLACHOVCE (od 15. 1. 2001)
Sál v historické budově HLAVNÍHO
NÁDRAŽÍ (od 23. 1. 2001)

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

(Placená inzerce)

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

České Vinařství

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

Jediná prodejna, která nabízí vína
z obnovených pražských historických vinic.

Nářadí - Mobilní telefony - Autorádia

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!
OSMI»KA

Větrušická 4,
Praha 8 - Kobylisy
Druhá ulice pod konečnou
tramvaje 5, 25 (Kobyliská vozovna).

správa nemovitostí

N e h v i z d s k á 2 2 / 8 , P r a h a 9 , 1 9 8 0 0 , w w w. i k o n . c z
Praha,

Brno,

Plzeň,

Karlovy

Va r y

od

roku

1992

CO NABÍZÍME: správu domů všech forem vlastnictví, tj. družstevních domů vzniklých priva−
tizací obecních domů, společenství vlastníků, soukromých bytových a nebytových objektů.
CO ZAJISTÍME: efektivní správu s použitím vlastního software, vedení podvojného účet−
nictví včetně daňového přiznání, technickou správu, přípravu a realizaci výběrových řízení,
právní a organizační poradenství, privatizaci objektů nebo bytů.
CO DOKÁŽEME: zpracovat opravná vyúčtování služeb minulých let, zrekonstruovat účet−
nictví, zřídit kancelář (kontaktní místo) přímo u Vás v domě.
Na požádání zašleme informační materiály, ceníky a reference.

Naše provozovna na Praze 8:
Frýdlantská 3/1320, tel.: 6897873, 0602/ 23 94 25, e−mail: kobylisy@volny.cz

SPRÁVA VAŠEHO DOMU MŮŽE MÍT MNOHO PODOB.
Leden 2001

(Placená inzerce)

SLEVA pro všechny!!

Zavřeno:
pondělí, středa, sobota, neděle

I K O N s p o l . s r. o .

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(stanice bus č. 200 a 177 - 1. patro)

Prodejní doba:
úterý: 11.00 - 12.30, 15.00 - 18.00
čtvrtek: 11.00 - 12.30, 15.00 - 18.00
pátek: 11.00 - 12.30, 15.00 - 18.00

Degustace pro koupi je ZDARMA!

Servis elektroniky - Jízdních kol

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

Ing. Vojtěch Cífka

(Placená inzerce)

Stanice ODRA
BUS č. 200 a 177 1. patro

Horská kola - Brusle - Lyže - Sportovní potřeby

kosmetický salon

Informace a zápis:
Ing. Vyskočil z: 83 105 111, d: 688 0651
E. Bardonová 58 10 130, 0602 248 582
www.cmail.cz/ttt.v/tanecni.htm

NON-STOP Bazar
a zastavárna ODRA

ZASTAVUJEME,
VYKUPUJEME, BEREME
DO KOMISNÍHO PRODEJE

OÁZA

Kurzovné: pro dospělé 700-900 Kč
pro dívky 1700 Kč, pro chlapce 400 Kč
(zahájení 15. 1. a 8. 10. 2001)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

Bližší informace Vám rádi sdělíme
na tel. č. 8550520, 0602196349,
nebo osobním kontaktem
na sídle střediska
CENTRA®, Řešovská 517, Praha 8.

REHABILITAČNÍ TĚLOCVIK − probíhá každé
úterý od 18.00 hod a čtvrtek od 19.00 hod v
tělocvičně gymnazia v Ústavní ulici v P−8
Bohnice (BUS 200, 177, 202 zastávka Odra).
Cena 60 min. 35,− Kč. Informace na tel.:
0601313068 od 19.00 hod.

(Placená inzerce)

S P R ÁVA N E M O V I T O S T Í

(Placená inzerce)

CENTRA
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Zpr·va o zateplov·nÌ objekt˘ M» Praha 8
Zateplování objektů řeší celou řadu
problémů spojených s jejich údržbou,
například:
1.zvýšení tepelného odporu
obvodového pláště domů,
2.ochranu výztuže obvodových
panelů proti zatékání,
3.celkovou opravu lodžií vč. izolace
proti vodě,

4.pořízení nové fasády domu včetně
jejího barevného provedení.
Městská část Praha 8 od r. 1995
investuje do zateplení jí svěřených
domů panelového typu. Postupně
byly zateplovány štíty jednotlivých
objektů, kterými často dochází
k zatékání do konstrukcí domů a které
jsou nejvíce vystaveny extrémům

Řešovská ul.

povětrnostních vlivů. Ze stejných
důvodů bylo dále přistoupeno
k zateplování severních stěn objektů.
Závěrečnou fází je zateplení jižních
stěn včetně komplexní opravy lodžií.
V roce 2000 městská část v této čin−
nosti také pokračovala. Jednalo se
o 9 domů, které byly v různém stádiu
rozpracovanosti. Celkem vynaložila
městská část na tyto účely v loňském
roce 75.100.515,20 Kč. Tyto náklady
se hradí z vybraného nájemného
a tudíž nezatěžují rozpočet městské
části.
Blíže k jednotlivým akcím v r. 2000:
Poznaňská 431/41−445/13 − bylo
dokončeno zateplení severní stěny
domu včetně štítů
Katovická 402/22−412/2 − byla
zateplena celá severní stěna domu vč.
opravy terasy
Radomská 469/1−474/11 − zateple−
ním západní stěny bylo dokončeno
zateplení celého objektu
Řešovská 515/9−519/1 − zateplením
západní stěny bylo dokončeno
zateplení celého objektu
Krynická 491/1−493/5 − byly zateple−
ny severní a jižní stěna 3 vchodů

Hrubého 1200/12−1205/2 − byla
zateplena severní strana domu včetně
opravy lodžií
Tanvaldská 1334/11−1339/1 − byla
zateplena severní strana domu včetně
opravy lodžií
Chotovická 1747/1−1750/7 − bylo
provedeno komplexní zateplení
objektu včetně opravy lodžií
Frýdlantská 1296/2−1307/24− byla
zateplena východní stěna domu vč.
opravy lodžií
Co říci na závěr? Zateplování objek−
tů je přínosem jak pro nájemce bytů,
tak i pro majitele objektů. Přínosem
pro nájemce bytů je úspora nákladů
na teplo, nutné pro vytápění jejich
bytů. Pro majitele objektů je
přínosem výrazné zlepšení technic−
kého stavu objektů, zejména jejich
obvodových plášťů. V neposlední
řadě dochází těmito investicemi
i k postupnému zlepšování vzhledu
sídlištní zástavby, a to citlivým
barevným řešením fasád zateplo−
vaných objektů.
Ing. Cyril Čapka

V psÌm domovÏ majÌ po¯·d plno

Trojský psí
útulek leží
poměrně stranou od městské civilizace, takže neustálý štěkot psů nikoho neobtěžuje. Navzdory své
odlehlosti ho často navštěvují majitelé ztracených psů, protože právě sem je odchytová služba Městské
policie vozí. "Dokonce dochází k takovým situacím, že majitel pejska jde nakoupit, přiváže ho před
obchod a nějaký příliš horlivý kolemjdoucí zavolá policii. Domnívá se asi, že se majitel chtěl svého psa
takto zbavit," říká Václav Stenbauer, vedoucí psího domova. K tomu se přidává i problém konce roku,
kdy hodně fenek hárá, a psi pak svého pána příliš neposlouchají, o rachejtlích a petardách na Silvestra
ani nemluvě... „Problém je v tom, že mnoho lidí svého psa odepíše a nesnaží se po něm pátrat. Telefonní
číslo psího domova by mělo být první, na které zavolají," poznamenává Václav Stenbauer.
Trojský psí útulek má v současné době kapacitu 150 míst pro psy a 80 pro kočky. Jeho provoz je
hrazen z rozpočtu města, ale organizačně patří pod Městskou policii. Kapacitu má však natolik na−
pjatou, že vznikla nutnost vybudovat veliký výběh pro psy a novou budovu pro příjem a výdej. Psí
a kočičí obyvatelé útulku zkonzumují měsíčně více než tunu krmiva, kterou hradí Unie výrobců krmiv
pro psy a kočky. Díky této pomoci ušetří psí domov významnou část svého rozpočtu.
−jm−

⁄tulek pro opuötÏn· zvÌ¯ata,
V Z·mcÌch 56, Praha 8

Ptejte se
pr·vnÌka
Na dotazy
odpovídá Mgr. Ilona
Mikešová, advokátka
ČAK, jedna z
právních spolupra−
covníků redakce.
Dotaz: Po mé zemřelé matce na mě přešlo
právo nájmu k bytu. Majitelka nemovitosti
však se mnou odmítla sepsat nájemní
smlouvu k bytu. Mohu se domoci sepsání
této nájemní smlouvy před soudem?
Jiří J. z Prahy 8
Vymáhání nájemní smlouvy přes soud ne−
zkoušejte, neboť byste ve Vašem případě
neuspěl. Z Vašeho dotazu vyplývá, že právo
nájmu k bytu na Vás přešlo ze zákona, po
splnění všech zákonem stanovených pod−
mínek podle ust. § 706 odst. 1 obč. zák. po
smrti Vaší matky tím, že jste prokázal, že jste
s ní žil v den její smrti ve společné domác−
nosti.
Majitelka nemovitosti přechod nájmu
nepopírá. Váš problém, jak vyplývá z dotazu,
je v tom, že Vám nechce vystavit nájemní
smlouvu, kde byste byl uveden jako nájemce.
Majitelka nemovitosti v tomto případě nemá
žádnou povinnost zákonnou, ani jinou, aby
takovouto nájemní smlouvu vystavila. Je však
povinna na Vaše vyžádání Vám vydat
potvrzení o tom, že vzala na vědomí přechod
nájmu k bytu po smrti Vaší matky na Vás.
Toto potvrzení se vydává i za účelem např.
jednání s úřady apod. V případě, že by Vám
takovéto potvrzení odmítla dát, měla by
k tomu mít vážný, resp. zákonný důvod.
V opačném případě, pokud by Vám vznikla
tímto jejím nesprávným postupem jakákoliv
majetková újma, byla by povinna ji uhradit.
Nadto Vás mohu ujistit, že v platnosti stále
zůstává nájemní smlouva původně uzavřená
s Vaší matkou.

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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