MEZILIDSKÉ VZTAHY
OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
PŘERUŠENÍ SPLÁTEK
CENY DOMŮ
STR. 2

NOVINY MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8

www.Praha8.cz

ParkovacÌ
mÌsta

LISTOPAD 2002

N·vötÏva
lucemburskÈho
velkovÈvody

STRANA 2

ROMANO
NOTARI
v Praze

STRANA 4

V polovině října přinesla televize No− v souvislosti s poklesem venkovních
va reportáž z evakuačního střediska teplot, neboť tělocvičny nejsou dimen−
na Základní škole v Burešově ulici, zovány na běžné pokojové teploty.
sestřih tohoto snímku se objevil Takže pokračovalo co nejrychlejší
i v Sedmičce této televize v neděli hledání náhradního ubytování. Pomoc,
20. října. Snímek zachycoval obtížné kterou nabízela různá občanská
podmínky lidí zde nouzově ubyto− sdružení. byla maximálně využívána,
vaných. Protože reportáž byla silně pokud byla bezplatná. Nebylo možno
tendenční, zaslal jsem řediteli Novy přijmout např. pomoc hotelů, které
panu Železnému dopis, kde ho žá− nabízely své kapacity, byť za velmi
dám o nápravu.
nízké ceny, protože pobyt početnější
Shrneme si fakta tak, jak jsou k dis− rodiny, i když za cenu 150 Kč za osobu
pozici, která však v reportáži nezazněla, a den, nebylo možné po občanech chtít
ačkoliv v té době byla již k dispozici. a radnice na takovéto výdaje také nemá
Obyvatelé zejména Karlína, kteří ne− finanční prostředky.
Stav k dnešnímu dni, to je 21. říjnu, je
měli možnost se uchýlit například k pří−
buzným, byli v prvních dnech
a týdnech ubytováni v Základní Sklady humanit·rnÌho centra Krakov.
škole v Žernosecké ulici, odtud
byli většinou přestěhováni do vy−
sokoškolských kolejí na Strahov
a na koleje ČVUT v Podolí.
Postupně se lidé vraceli do
svých domovů a do náhradních
bytů. Nicméně ne všechny se
podařilo umístit do náhradních
bytů a ti byli poté, kdy vysoké
školy potřebovaly poskytnuté
koleje zpět pro své studenty,
převezeni autobusy do Základní
školy v Burešově ulici. Je pravda,
že se zde objevily problémy

následující: 135 bytů bylo předáno
občanům v náhradních bytech patřících
Magistrátu hl. města Prahy, 59 bytů
bylo předáno občanům Karlína v bytech
svěřených do správy MČ Praha 8,
30 bytů poskytly pro naše občany ostat−
ní městské části hlavního města Prahy
a konečně 60 občanů bylo umístěno do
Domovů důchodců a do Domů s pečo−
vatelskou službou. Ke 11. říjnu 2002
mohlo být evakuační středisko v Zá−
kladní škole na Burešově ulici v Praze 8
uzavřeno.
Nicméně pro případ nouze, kdyby
nastalo výrazné zhoršení statiky dalších
obytných objektů v Karlíně, je připrave−
na přijmout k dočasnému ubytování
další občany Základní škola Cha−
bařovická v Praze 8 − Kobylisích, která
je v současné době stavebně
upravována tak, aby poskytla
soukromí ubytovaným obča−
nům a rodinám i potřebný
standard. Stavebně je také
oddělena od provozu základní
školy.
Také je potřeba zmínit dnes
již jediné funkční Centrum
humanitární pomoci, které je
otevřeno a pracuje v Kul−
turním domě Krakov, Těšínská
600. Do tohoto centra v Praze
8 byly svezeny zásoby huma−
nitární pomoci z různých stře−
disek v Praze, včetně sklado−

vacích prostor Magistrátu na Strahově.
Toto humanitární centrum nabízí
postiženým občanům nejen trvanlivé
potraviny, ošacení jakéhokoliv druhu,
povlečení, čisticí a desinfekční pro−
středky, ale také kontakty na nábytek
a mnoho dalšího, co je potřeba ve vodou
postižené domácnosti.
Centrum humanitární pomoci pracuje
od pondělí do pátku v době od 8.00 do
18.00 hod. a je možné obrátit se žádostí
o pomoc telefonicky na vedoucí tohoto
centra paní Jitku Rabušicovou, na
číslech 233 559 752, 233 555 492,
fax: 283 090 420. Nejlepší je však osob−
ní návštěva, při které se dá nejrychleji
konkrétně domluvit (dopravní spojení:
Palmovka − jakákoliv tram směr
Kobylisy, Ďáblice do stanice Okrou−
hlická − ze stanice Okrouhlická bus 102
do stanice Krakov).
Na pomoc postiženým jsou k dispozi−
ci pracovníci radnice a to odborů:
majetkového − tel.: 222 805 776, fax:
222 805 777, výstavby − tel.: 222 805
719 a fax 222 805 723, sociálního tel.:
222 805 241, a odboru pro obnovu
Karlína a Libně − tel.: 222 805 351, 222
805 352.
Na závěr si dovoluji připojit výzvu:
Prosím všechny, kdo mohou pomoci
zapůjčením vysoušečů a odvlhčovačů,
aby pomohli a nabídli tyto přístroje
do Humanitárního centra Krakov.

Josef Nosek
starosta

KarlÌn by mÏly dotv·¯et evropskÈ kapacity
Historik architektury ZdenÏk Lukeö mÌnÌ, ûe nynÌ je nutnÈ spojit sÌly
Děkan Liberecké fakulty architektury, působí v kul−
turní sekci Kanceláře prezidenta republiky. Karlín
zná „jako svoje boty“. Osmačtyřicetiletý Zdeněk
Lukeš tvrdí, že bez dokonalé znalosti minulosti
nemůžeme stavět nic nového.
V čem je Karlín v porovnání s jinými pražskými
lokalitami jedinečný?
Má obrovský potenciál a přitom je těsně u pražského
historického jádra. Kdysi býval periferií, dnes je vlast−
ně už součástí centra − od středu města je vzdálen jen
několik stanic tramvají a jednu dvě stanice metrem.
Vyznačuje se velmi zajímavou urbanistickou struktu−
rou. Starší část je postavena v pozdně klasicistním sys−
tému pravoúhlých ulic, s centrálním náměstím. Pak je
další část, která na ni navazuje − ta vznikla kolem roku
1900. Jde o takzvaný secesní Karlín, kde jsou do
zmíněného systému vloženy diagonální ulice, které
čtvrť velice oživují. To je oblast kolem Lyčkova
náměstí. Nesmíme zapomenout ani na klidovou oblast
kolem staré Invalidovny a sídliště, které se v še−
desátých letech minulého století stavělo jako tzv.
experimentální obytný soubor. No a pak je tu obrovská
nezastavěná oblast bývalého Rohanského ostrova.
Z dominant Karlína připomínám barokní palác
Invalidovny, postavený podle projektu Fischera
z Erlachu, neorománský kostel nebo krásné technické
dílo − Negrelliho viadukt. To je velice výrazná stavba,
která by šla mimochodem jistě obratně využít.

Jak?
Když jsem učil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové,
tak jedna naše diplomantka udělala skvělý projekt na
využití mostních oblouků, kde byly různé hospůdky,
etnické restaurace, butiky… Nahoře pak měly jezdit his−
torické vlaky. Dobře by se daly využít i některé staré
tovární areály v Karlíně. Samozřejmě, většina se bude
asi bourat, ale najde se tam občas velice zajímavá stav−
ba, kterou lze transformovat pro nový účel. Skvěle to
udělal například Ricardo Bofill v případě Corsa Karlín.
V Karlíně jsou pro architekty obrovské příležitosti.
Jaká je záplavová historie Karlína?
Území bylo zaplavováno víceméně pravidelně. Dřív se
tam řeka rozlévala téměř každý rok, takže nejstarší stav−
by byly v Karlíně zakládány s ohledem na velkou vodu.
Často nebyly podsklepeny, tudíž jim voda nemohla příliš
uškodit. Paradoxně horší je to s domy, které se stavěly ve
dvacátém století, protože tehdy už byla řeka postupně
regulována, obavy ze záplav pominuly a ke stavbě byly
často používány nekvalitní materiály.
Hovoří se o tom, že v Karlíně bude pravděpodobně
nutné zbourat víc domů. Co byste doporučil při
stavbě těch nových?
Domy, které budou muset být strženy, by měly být
nahrazeny stavbami, které nebudou napodobovat starou
zástavbu, ale budou na druhé straně své okolí respekto−
vat. Nesmějí si hrát na nějaké pseudostyly. Byl bych

Úřad Městské části Praha 8
odbor pro styk s veřejností a kultury
pořádá
v úterý 26. listopadu 2002 od 19.00 hodin

I. ADVENTNÍ KONCERT
Zjevení sv. Jana − koncert varhanní hudby a slova.
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Fakta o n·hradnÌm ubytov·nÌ
Centrum humanit·rnÌ pomoci funguje
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Projekt novÈ v˝stavby na RohanskÈm ostrovÏ v sousedstvÌ KarlÌna.

strašně rád, kdyby takové zakázky dostali ti nejlepší
evropští architekti, aby to nebyla průměrná nebo pod−
průměrná architektura.
Jak se díváte na to, že se z Karlína před povodní stá−
valo a zřejmě i dál bude stávat finanční srdce Prahy?
Nevytrácí se lidský rozměr?
Nemám nic proti tomu, aby v městě vznikly oblasti,
kde budou převažovat banky nebo administrativní objek−
ty, ale moc se přimlouvám, aby se tam současně stavěly
bytové domy nebo alespoň v každé kancelářské budově
byly i nějaké byty. Čím pestřejší bude skladba obyvatel,
tím lépe pro charakter čtvrti.
−beš−
Zdroj: Developers for Karlín

STR. 6

Vážení čtenáři,
podzim, který nastoupil, je zde
v Praze 8 stále ve znamení
odstraňování následků povodní.
Ačkoliv záplavy postihly „jen“ čtvrtinu
obyvatel naší městské části, přece
jen rozsah a výjimečnost takovéto
události dává důvod k tomu, že se jí
musíme věnovat ve velké míře i v na−
šich novinách. Proto se více než
desítka příspěvků týká přímo pro−
blematiky spojené s touto událostí,
čímž se trochu omlouvám desítkám
tisíc občanů Prahy 8, kteří bydlí
mimo postižené území a nebyli tedy
povodněmi postiženi.
Ono totiž martýrium lidí z Karlína
neskončilo, stovky bytů se stále
nachází v neobyvatelném stavu,
celkově se škody odhadují již v řádu
miliard korun. A stále přibývá domů,
které jsou zařazovány do kategorie
„C“, z nichž musí být jejich oby−
vatelé evakuováni. Takže buďme
všichni solidární s takto postiženými.
Souběžně se záchrannými a obno−
vovacími pracemi běží volební kam−
paň ke komunálním volbám. Určitě
bych komentoval i některé prvky
předvolební kampaně, týkající se
událostí v Karlíně, ale nepřísluší mi
to, ponechám tuto oblast tedy bez
komentáře. Nicméně ve chvíli, kdy
budete číst tyto řádky, již bude
zvoleno nové vedení radnice Městské
části Praha 8. Bude docházet ke
změnám, možná se změní i grafická
podoba Osmičky, možná se toho
změní ještě víc.
Protože jsem mimo jiné vedoucí
odboru, který má na starosti kulturu,
nemohu se ještě nezmínit o tom, že
právě nejrůznější umělecká tělesa
i jednotliví umělci, pořádají řadu
benefičních akcí na podporu posti−
žených. I když se většinou jedná ve
finančních objemech o pomoc spíše
symbolickou, přece má veliký vý−
znam, protože prezentuje lidskou so−
lidaritu. Tato solidarita má pak svůj
odraz i ve významných rozhodnutích
kompetentních orgánů, které mohou
pomoc přinést.
Na závěr tohoto úvodníku si
dovoluji poděkovat všem, kteří
Osmičce fandili, a také všem, kteří
do ní přispívali. Osmička byla
a měla by zůstat dílem mnoha lidí,
kteří v Praze 8 bydlí, mají svoji měst−
skou část rádi a pracují pro její
rozkvět. Naše městská část je veliká,
velmi rozmanitá a má hodně poten−
ciálu a možností pro svůj další
rozvoj. V nejbližších letech před ní
stojí mnoho úkolů. Osmička zde bude
proto, aby vždy byla při tom, když se
něco významného děje a přinášela
Vám o tom co nejúplnější informace.

POZVÁNKA
Váš
Kulturní středisko Městské části Praha 8
U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň
Vás zve na

Václav MATĚJČEK − přednes a Václav ROUBAL − varhany
Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8 − Libeň

výstavu fotografií Jiřího Průchy s názvem „Vítejte v Libni“, která probíhá v pros−
torách Bílého domu a potrvá až do 29. listopadu 2002. Přístupná je vždy v Po
a ve St od 8.00 do 18.00 hodin, v Út, ve Čt a v Pá od 8.00 do 16.00 hodin.

Vstup zdarma.

Jste srdečně zváni!

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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Další prominutí nájmu
Rada Městské části Praha 8 na svém
zasedání 9. října 2002 opět schválila
odpuštění nájemného u bytů a neby−
tových prostorů v domech ve vlast−
nictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřených do správy Městské části
Praha 8 na k. ú. Karlín a Libeň v Praze
8, které nemohou být užívány z důvodu
povodně, a to za období od 1. října
2002 do 30. listopadu 2002 (první
storno nájemného již bylo schváleno za
období 1. 8. − 30. 9. 2002). Toto opatření
se týká obyvatel, kteří mají byty nejen
v přízemí, ale ve všech patrech domů,
které se ocitly v zaplavených oblastech.

MÏstsk· Ë·st Praha 8
oznamuje vyhl·öenÌ
ObchodnÌ ve¯ejnÈ soutÏûe
o nejvhodnÏjöÌ n·vrh uzav¯enÌ
smlouvy o prodeji a vyuûitÌ
nemovitosti:
ï pozemku parc. Ë. 2854/1 (dle
geometrickÈho pl·nu Ë. 1689 35/2002) o celkovÈ v˝mÏ¯e 242
m2, na k. ˙. LibeÚ v Praze 8 (p¯i
ul. Kotlaska);
ï pozemek je volnÏ p¯Ìstupn˝,
proto ⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
nebude organizovat prohlÌdky;
PodmÌnky soutÏûe:
ï jsou uve¯ejnÏny na ⁄¯ednÌ
desce ⁄¯adu MÏstskÈ Ë·sti
Praha 8, U Meteoru 6, 180 48
Praha 8 - LibeÚ i elektronicky na
www.praha8.cz
ï je moûno vyzvednout na
obchodnÌm oddÏlenÌ majetkovÈho odboru ⁄¯adu MÏstskÈ
Ë·sti Praha 8, Na Koöince 502/1,
Praha 8 - LibeÚ, tel.: 222 805 756
(pÌ Ing. VeËerov·).

SoutÏûnÌ nabÌdky je moûno pod·vat osobnÏ v pracovnÌ dny v podatelnÏ ⁄M» Praha 8, U Meteoru
6, 180 48 Praha 8 - LibeÚ, uz·vÏrka pro jejich p¯ijetÌ je 14. listopadu
2002 v 15.30 hodin.
majetkov˝ odbor

Soukromá vysoká škola
ekonomických studií v Praze 8,
Lindnerova 1
pořádá pro veřejnost
přednášky na aktuální téma
21. listopadu 2002 v 15.30 hodin
„Jaká bude naše budoucnost v EU?“
přednáší vedoucí sekce EU
Ing. Zdeněk Lukáš, Ph.D.
12. prosince 2002 v 15.30 hodin
„Evropské právo a jeho význam pro ČR“
přednáší vedoucí katedry práva a EU
Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
Vchod dvorem, II. poschodí, posluchárna č. 30.
Účast je zdarma.

HISTORICK… VYCH¡ZKY
2. listopadu ï T˝n. fara s Rokycan.
zd·nÌmi / Sraz ve 13.15 hod. na
StaromÏstskÈm n·mÏstÌ v loubÌ p¯i
n·roûÌ CeletnÈ ulice.
16. listopadu ï Urb·nËÌ dvÏ
nejslav. nakladatelstvÌ / Sraz ve
13.15 hod. na n·roûÌ N·r. t¯Ìdy a Peröt˝na.

Odběry krve
Na místo povodní zničených povodňo−
vých míst zahájilo NZZ CentroLab s. r. o.
svoji činnost v ulici Zenklova 37
(Sokolovna), Praha 8 − Libeň. Odběry:
Po − Čt 7.00 − 8.30 hod., Pá 7.00 − 8.00
hod.

MezilidskÈ vztahy po povodnÌch
K a t a s t ro f á l n í
povodeň, která
v měsíci srpnu
postihla hlavní
město, napácha−
la největší škody
Praze 8, zej−
ména Karlínu a
Libni. Toho si
jsou zřejmě vědomi všichni obyvatelé
Prahy. Voda opadla, sdělovací
prostředky ještě chvilku o následcích
povodní psaly, ale v polovině září
jakoby dostaly pokyn − „povodeň
skončila, zapomeňte“.
Jak se budou řešit následky, co a s čí
pomocí se bude muset udělat, kde na to
vzít prostředky, to vše je ponecháno na
Městské části Praha 8, bytových
družstvech, vlastnících objektů, pod−
nikatelích a živnostnících. Vláda slibo−
vala, ministerstva slibovala, ale zatím
„skutek utek“. Zřejmě podle předpo−
kladu − „oni si s tím nějak poradí“. Ano,
určitě si poradí, ale bude to stát nemalé
prostředky, obrovské úsilí a nasazení,

a zároveň velkou trpělivost a pevné
nervy, a bez pomoci státu to skutečně
nepůjde.
Povodeň ukázala mimo jiné i kdo je
kdo. Stovky a tisíce obyčejných lidí
okamžitě po opadnutí vody nastoupily
a pomáhaly likvidovat následky bez
ohledu na skutečnost, zda se jich osobně
katastrofa dotkla, či nikoli. Zvláštní je,
že z „klasických stěžovatelů“ a těch
občanů, kteří mají ke všemu při−
pomínky, kritizují to či ono, píší dopisy
na všechny strany, se do prací po povod−
ni nikdo nezapojil. Ani slyšet o nich
není a vidět teď rovněž nejsou. Ale blíží
se zima, oni se vrátí ze svých chat
a chalup, a určitě se opět ozvou. Řeknou
nám všem, kteří jsme u toho byli, co
všechno jsme dělali špatně, jak se to
mělo dělat líp a hlavně − jak jsme všich−
ni neschopní zabezpečit jim, to zdů−
razňuji, právě jen jim, naprosto nor−
mální fungování celé infrastruktury,
jako před povodní. Jako by ani nevěděli,
k čemu došlo. Již se mi podařilo na pár
takových jedinců „narazit“. A pěkně mi

řadu věcí „vycinkali“. Třeba to, že v kar−
línských parcích není posekaná tráva,
nebo že jsou na zvonkových tablech
u vytopených domů rozmazány jmenovky,
že se propadají chodníky a silnice, že do
obchodu je to daleko nebo že „zrní tele−
vize“, a mohl bych pokračovat.
Zmínil jsem se o tom, že řešení násled−
ků povodně bude vyžadovat velkou
trpělivost a pevné nervy. Trpělivost
občanů celého Karlína a Libně, i ostatních
částí obvodu, neboť ne vše půjde napravit
tak rychle, jak by si přáli a jak bychom si
přáli všichni. Pevné nervy pak zejména
těm, kteří organizují, zajišťují a realizují
nápravu škod. V průběhu povodně a těsně
po ní se projevila velká solidarita a ohledu−
plnost lidí mezi sebou navzájem. Jak jde
čas, pomalu obojího ubývá. Chci proto
obyvatele požádat − vydržte, uchovejte
dosavadní ohleduplnost a solidaritu, vzá−
jemnou pomoc. Jen tak se nám podaří
postupovat v příštím období rychleji a dříve
se podaří odstranit následky povodně.
RSDr. Vladimír Bouša
zastupitel, KSČM

Schv·leno p¯eruöenÌ spl·tek ceny dom˘
Rada Městské části Praha 8 na své 87. schůzi dne 9. října 2002 schválila přerušení splátek kupní ceny domů, které byly
převedeny z vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, do vlastnictví bytových
družstev podle „Zásad“ na k. ú. Karlín a byly postiženy povodní, a to na období od 1. srpna 2002 do 1. srpna 2003, podle
následujícího seznamu:
Název družstva
Bytové družstvo Kollárova 10
Bytové družstvo Urxova 4, družstvo
Bytové družstvo Březinova 5
Bytové družstvo Březinova 12
Bytové družstvo Šaldova 8
Družstvo F. X. Šaldy
Družstvo vlastníků domu Šaldova 545/4
Bytové družstvo Petra Slezáka 546
Družstvo náj. domu Petra Slezáka č. p. 547
Bytové družstvo Petra Slezáka 548/8
Družstvo U Invalidovny 5
Družstvo K Olympiku
Bytové družstvo Nekvasilova
ul. č. 569, 570, 571, 572
Bytové družstvo Molákova 573/74
Bytové družstvo Molákova 580 − 581
Bytové družstvo Molákova 582 a 583
Bytové družstvo bloku A7 − Nekvasilova ul.
Bytové družstvo bloku A8
MOLBYT, bytové družstvo
Molákova č. p. 592 − 601
Bytové družstvo SLUNCOVÁ KARLÍN
Bytové družstvo Sluncová 1
Družstvo U Sluncové 608, 609, 610
„Bytové družstvo U Sluncové 612“

Adresa družstva
Kollárova 203/10, Praha 8 − Karlín, 186 00
Urxova 430/4, Praha 8 − Karlín, 186 00
Březinova 474/5, Praha 8 − Karlín, 186 00
Březinova 496/12, Praha 8 − Karlín, 186 00
Šaldova 543/8, Praha 8 − Karlín, 186 00
Šaldova 544/6, Praha 8 − Karlín, 186 00
Šaldova 545/4, Praha 8 − Karlín, 186 00
Petra Slezáka 546/7, Praha 8 − Karlín, 186 00
Petra Slezáka 547/4, Praha 8 − Karlín, 186 00
Petra Slezáka 548/8, Praha 8 − Karlín, 186 00
U Invalidovny 549/5, Praha 8 − Karlín, 186 00
K Olympiku 564/4, Praha 8 − Karlín, 186 00
Nekvasilova 570, Praha 8 − Karlín, 186 00

Datum uzavření KS
26. 11. 1997
13. 10. 1997
18. 11. 1998
08. 10. 1997
24. 03. 1999
07. 12. 1998
22. 10. 1998
22. 12. 1998
14. 04. 1999
14. 04. 1999
07. 07. 1997
29. 09. 1997
24. 09. 1997

Molákova 573/30, 574/32, Praha 8 − Karlín, 186 00
Molákova 580/26, Praha 8 − Karlín, 186 00
Molákova 583/24, Praha 8 − Karlín, 186 00
Nekvasilova 586/13, Praha 8 − Karlín, 186 00
Nekvasilova 589/5, Praha 8 − Karlín, 186 00
Molákova 595/14, Praha 8 − Karlín, 186 00

23. 10. 1997
05. 11. 1997
25. 11. 1997
10. 11. 1997
13. 10. 1997
23. 10. 1997

U Sluncové 603, Praha 8 − Karlín, 186 00
U Sluncové 606, Praha 8 − Karlín, 186 00
U Sluncové 609/15, Praha 8 − Karlín, 186 00
U Sluncové 612/21, Praha 8 − Karlín, 186 00

16. 10. 1997
12. 11. 1997
29. 09. 1997
12. 11. 1997

ParkovacÌ mÌsta na sÌdliöti Velk· Sk·la
Současně s prodejem bytových jed−
notek na sídlišti „Velká Skála“, došlo
v minulosti i k prodeji parkovacích
míst na účelových komunikacích.
Prodej se však uskutečnil bez před−
chozího souhlasu příslušného správ−
ního úřadu, kterým je v tomto případě
odbor dopravy Úřadu Městské části
Praha 8. Došlo tak zcela prokazatelně
k uzávěře účelové komunikace s veřej−
ným přístupem. V případě předchozí
žádosti investora IPB Real k odboru
dopravy Úřadu Městské části Praha 8
o vyjádření, zda je možno prodej
parkovacích míst realizovat, by firma
souhlas zcela určitě nezískala. Došlo
tedy k prodeji části účelové místní
komunikace s veřejným přístupem
a k porušení zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, protože
užívání účelové komunikace s veřej−
ným přístupem nelze tímto způsobem
omezit.
Pokud došlo k prodeji částí této
účelové komunikace s veřejným přístu−
pem soukromým osobám, které ji zho−
tovením mechanických překážek omezi−
ly ve veřejném přístupu, lze toto jednání
považovat za správní delikt dle výše cito−
vaného zákona o pozemních komu−
nikacích ve znění platných předpisů
a zahájit proti konkrétním osobám
u kterých bude zjištěno, že se omezení
této komunikace s veřejným přístupem
dopustily, byť i v dobré víře, správní
řízení s návrhem na uložení pokuty ve

výši stanovené citovaným zákonem (dle
známé právní zásady − neznalost zákona
neomlouvá).
Osoby, které již za vymezené parko−
vací místo zaplatily investorovi sjed−
nanou částku, mohou požadovat vrácení
finančních prostředků. Tato místa
nemohla být předmětem koupě ani
prodeje, protože je to v rozporu s platnou
právní úpravou. V daném případě je
taková kupní smlouva pro tuto právní
vadu, tedy nedostatek pasivní legitimace
investora k tomuto aktu, od samého
počátku neplatná a pokud poškozený
zahájí soudní řízení o náhradu této
částky, lze předpokládat, že bude v tomto
sporu úspěšný a soud mu rovněž přizná
případnou náhradu soudních výloh spo−

jených s touto žalobou, tj. náklady na
soudní poplatek, či případné právní zas−
toupení žalobce před soudem.
Rovněž zahájení správního řízení
o uložení pokuty vůči konkrétní osobě
pro výše uvedený správní delikt
(omezení místní komunikace s veřejným
přístupem bez předchozího souhlasu

příslušného správního úřadu) a samotné
uložení pokuty bude ze strany správního
úřadu úspěšné, protože odbor dopravy
ÚMČ Praha 8 má k dispozici závazné
stanovisko odboru dopravy Magistrátu
hl. m. Prahy ze dne 9. října 2002, kde má
uvedená komunikace charakter účelové
komunikace s veřejným přístupem,
kterou ze strany jak fyzické, tak ani
právnické osoby nelze bez předchozího
souhlasu správního úřadu omezit pro její
užívání veřejností.
IPB Real v současné době přiznal svá
pochybení a všechny mechanické
zábrany omezující parkování na svých
pozemcích odstranil. Výše popsané
právní kroky, které odbor dopravy ÚMČ
Praha 8 jako příslušný silniční správní
úřad učinil, jsou vedeny pouze snahou
umožnit volné parkování v této lokalitě
jak majitelům bytů, tak i občasným
návštěvníkům, jak je obvyklé i v ostat−
ních obytných celcích na území Městské
části Praha 8.
Snahou IPB Real je vykoupit zbylá
parkovací místa, která jsou doposud uza−
mčena
mechanickými
zábranami
a následně tak, jako jízdní pruhy, předat
do správy odboru správy majetku hl. m.
Prahy jako místní komunikace, které pak
bude provozovat město.
Naším cílem není někoho omezovat
v jeho právech, ale pouze dbát na
dodržování zákona platného bez rozdílu
pro všechny.
odbor dopravy

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V LISTOPADU 2002

5. 11. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u vojenské správy) •
Na Vartě • Nad Rokoskou
6. 11. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žerno−
secká − Ďáblická) • Nad Rokoskou
(u školy)
7. 11. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky (sloup VO č. 8)
12. 11. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
13. 11. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická •
Davídkova (parkoviště severně od ga−
ráží Stavegu) • Nad Popelářkou
14. 11. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodá−
renskou věží − Společná
19. 11. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Ku−
bišova)
20. 11. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahradách
− Na Sypkém • Křivenická (u konečné
152, 181)
21. 11. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská, ev. Na Zámkách
• Pod Vodárenskou věží − Nad
Mazankou
26. 10. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul.
Lindnerova) • Ke Stírce − Na Stírce
27. 11. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
28.11. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Dra−
horádova
Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému v har−
monogramu. K dispozici jsou tedy již
od rána po celý den, který je uveden
v rozpisu. Odvezeny budou následující
den po dni, který je v harmonogramu
uveden jako den přistavení.

Sběr nebezpečného
odpadu
Na celém území hl. m. Prahy byl opět
zahájen sběr nebezpečných odpadů.
Sběr bude probíhat dle platného har−
monogramu. Sběr nebezpečných
odpadů, který v důsledku povodní
nebyl realizován, nebude prováděn
v náhradních termínech.
odbor životního prostředí

Nové telefonní číslo
Dovolujeme si Vás informovat, že
Sběrný dvůr hl. m. Prahy ve
Voctářově ulici v Praze 8 má nové
telefonní číslo: 721 653 127.
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ADRA dÏkuje vöem dobrovolnÌk˘m
Organizovat práci dobrovolníků není tak lehké,
jak jsme si na začátku celé krizové povodňové
situace všichni představovali. Humanitární orga−
nizace ADRA má sice velké zkušenosti ze záplav,
které postihly naši republiku již v letech 1997,
1998 a 2000, ale není úplně to samé organizovat
pomoc v malém městečku nebo na vesnici,
a v hlavním městě.
V posledních týdnech jsem měla doopravdy pocit
velmi vážné krizové situace. Každý den krizové
schůze, neustálé vyzvánění telefonů, „trochu“ chaos,
noci a víkendy strávené jak v kanceláři, tak přímo
v terénu. Sama jsem „prožila povodně“ zejména ve
své kanceláři − potřeba položit sluchátko telefonu
a vzápětí ho zvednout znova.
Byla to pro nás, myslím pro všechny pracovníky
Adry, velká zkušenost. Možná si nikdo z Vás ani
nedovede představit, kolik práce „zabere jeden
dobrovolník“. To není vůbec výtka, chci poděkovat
úplně všem, kteří přišli pomoci, protože bez nich
bychom nikdy nemohli udělat tolik práce. Proto
i slovo „zabere“ je opodstatněně v uvozovkách.
Byli jsme doopravdy rádi za každého člověka,
který nám nabídl svou pomoc. Zejména dnes si to
uvědomuji ještě více. V posledních dnech máme
v Karlíně k dispozici jenom pár dobrovolníků.
Rekordní počty 150 až 200 dobrovolných
spolupracovníků vystřídalo 5 až 10 lidí. Chápeme
to, „povodňová euforie“ je již za námi. Musíme si
však uvědomit, že mnoho lidí je pořád evakuo−
vaných, protože nemá kde bydlet, mnoho lidí
pořád vyklízí své sklepy, nebo se snaží vysušit

stěny svých domovů. Prosím, zkusme nezapome−
nout na to, že možná právě teď by někdo mohl
potřebovat naši pomoc.
Po několika týdnech stresové práce spojené
s psaním tiskových zpráv, propagací různých výzev,
snahou zabezpečit ubytování a stravu pro mimo−
pražské zájemce ve dnech, kdy již začínala škola a na
koleje a různé ubytovny se vraceli studenti, koordi−
nací kdo, kde, a co má dělat a co má zařídit, jsem se
rozhodla strávit aspoň jeden den jako dobrovolník
v Karlíně. Zajímavá zkušenost. Všem, kteří takto
manuálně pomáhali, patří můj obdiv. Ráno jsem přišla
na doopravdy „mrtvý Karlín“. Byl víkend, v ulicích
bylo hodně špinavých a páchnoucích vyklizených
věcí ze sklepů, čekajících na pondělní odvoz. Jinak
liduprázdno. Všichni dobrovolníci byli buď již ve
sklepích zničených domů, nebo se na Karlínském
náměstí v provizorním koordinačním stanu Adry re−
gistrovali a dostávali studený oběd. Minerálku, bagetu
a nějakou tu sladkost, jediné, co jsme spolu se slovem
díky mohli jako humanitární organizace nabídnout.
Sama jsem se dostala do skupinky asi 6 mladých
vysokoškoláků, kteří hned jak přijel jeden z posti−
žených obyvatel Karlína z nedalekého domu, si vzali
holinky a rukavice a vydali se za „dobrodružstvím“.
Doopravdy to můžu tak nazvat. Vyklízení zamčeného
sklepa 3 týdny po povodních, se stalo „cestou za
poznáním“. Myslím, že ani samotný majitel nevěděl,
co všechno můžeme v tom sklepě ještě najít. Byla to
doopravdy namáhavá manuální práce, vždyť jeden
sklep nám trvalo (7 lidem) uklidit skoro celý den. Při
polední přestávce jsem byla mile překvapena

Aktuální informace z výstavby trasy metra IV. C
Stavební práce nebyly přerušeny ani
během povodní, pracovalo se na všech
nezatopených pracovištích. Po povod−
ni byla rychle obnovena činnost
i v místech zatopených vodou a nyní
má stavba již opět normální rytmus.
U Vltavy se pracuje na spojení tunelů
osazených do Vltavy s konstrukcemi,
vybudovanými na obou březích. Zapla−
vené tunely byly po vyčerpání vody
samozřejmě očištěny a dezinfikovány.
Ani velice pečlivé prohlídky nezazna−
menaly žádné porušení konstrukcí.
Tunel od ulice Povltavská k ulici Trojská
je již v definitivní obezdívce a skončilo
i ražení stanice Kobylisy. Práce byly V˝stavba vestibul˘ stanice metra Kobylisy.
dokončeny i na tunelech před stanicí
Kobylisy a trasa je již vyražena celá. Na Kobyliském náměstí jsou již hotové základové desky obou
vestibulů a pokračují práce na jednotlivých konstrukcích. V tunelech od Kobylis směrem do Ládví se
dokončuje druhotná obezdívka a tunel dostává podobu, kterou uvidí cestující z vlaku. Práce byly zaháje−
ny i na podkladních betonech pro koleje. Ve stanici Ládví se už dělají příčky, omítky a postupně se pra−
coviště připravuje pro montáž technologického vybavení.
Podrobnější informace o celé stavbě můžete získat po předchozí domluvě v Informačním středisku
v obchodním domě Ládví.
−red−

Grafické značky
v historických parcích
Některé historické parky Karlína a Libně byly opatřeny novými
grafickými značkami, které označují výjimky ze zákazů obecně
závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně.
Jedná se o značky: Volné pobíhání psů povoleno, Vstup na trávník
povolen a Jízda na skateboardech a kolečkových bruslích povolena.
Grafické značení výjimek je nastříkáno na hlavních přístupových ces−
tách v parcích na Karlínském náměstí, Kaizlových sadech, před
Invalidovnou a v Thomayerových sadech v Libni. V ostatních
historických parcích, tj. Švermových sadech před Muzeem hl. m. Prahy
V Kaizlov˝ch sadech jsou gra- a v Thomayerových sadech před Libeňským zámkem, platí vyhláška
fickÈ znaËky umÌstÏny na hlavnÌ hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně v plném znění.
p¯ÌstupovÈ cestÏ.
odbor životního prostředí
Svérázný pacient
Lékařka z Pražské správy sociálního zabezpečení prováděla
pravidelné kontroly pacientů práce neschopných. Jednoho
z pacientů však doma nezastihla. Proto se domluvila s jeho
ošetřující lékařkou, že si na pacienta v době, kdy půjde na pravidelnou lékařskou kontrolu, počká. Zmíněný
pacient se ve stanovený termín na kontrolu dostavil a na otázku lékařky, zda by mohl vysvětlit svoji nepří−
tomnost v místě bydliště, reagoval tím, že lékařku z PSSZ nejprve slovně a poté i fyzicky napadl.

Policie »R
zasahuje

Pozorný tramvaják
Noční tramvají se domů vracel neznámý muž, kterého jízda natolik unavila, že usnul. Když tramvaj
dojela na konečnou, kde ostatní cestující vystoupili, přistoupil k muži mladík, který se mu snažil sejmout
z ramene tašku. Jeho počínání však neuniklo pozornému řidiči, který mladíka okamžitě předal hlídce
Policie ČR.
I to se může stát
K velice kuriózní situaci došlo mezi mužem a ženou v jejich společně obývaném bytě. Muž nejprve
slovně napadl ženu, že mu vypila pivo a poté začal vyhazovat potraviny z ledničky. Žena na jeho chování
reagovala tím, že mu do levé hýždě zabodla nůž, který právě držela v ruce. Zraněný muž byl převezen
k lékařskému ošetření. Policie ČR v současné době šetří, zda skutek bude kvalifikován jako přestupek,
nebo trestný čin.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

chováním těchto mladých lidí, kterým vůbec nevadi−
lo, že již 6 hodin pracují bez většího oddechu v blátě
a v hrozném zápachu, jenom za studený oběd. Takto
pracovala většina z nich již pátý nebo šestý den. Sama
se přiznám, že ve čtyři hodiny odpoledne jsem byla
fyzicky úplně „vyřízená“. Ale bylo nakonec krásné
vidět majitele tohoto domu, jak je šťastný a hledá
slova, jak by nám poděkoval za naši pomoc.
Teď jsem v podobné pozici i já. Děkuji všem
dobrovolným spolupracovníkům, kteří si našli
chvilku času a neváhali přijít pomoci jak do Karlína,
tak do jiných částí Prahy. ADRA pomáhala pak

zejména lidem na Kampě, v Chuchli a v Praze 5.
V pražském Karlíně ADRA působila nejdéle. Do
dnešního dne se v Karlíně prostřednictvím Adry vy−
střídalo kolem 1000 dobrovolníků. Průměrný denní
počet byl 85 lidí, některé dny, zejména o nedělích,
kdy vojáci Armády České republiky měli volný den,
díky mediální výzvě počet dobrovolných spolupra−
covníků dosáhl až čísla 200. Podařilo se vyřídit cca
130 žádostí o pomoc, nejčastěji se jednalo o vyklízení
sklepů a bytů, odstraňovaní vlhkých omítek, podlah
a násypů a úklid komunikací. V posledních dnech se
pak pracovalo na vyklízení ZŠ v Pernerově ulici
a VOŠ ekonomické v Kollárově ulici.
ADRA chce upozornit všechny postižené, že
i když 30. září 2002 byl odstraněn její stan na
Karlínském náměstí, pořád poskytuje svou pomoc,
jak poradenskou, tak dobrovolnickou. Proto ji v pří−
padě potřeby neváhejte kontaktovat. Občanské
sdružení ADRA, Klikatá 90c, Praha 5 − Jinonice, tel.:
257 090 641, 257 090 644 nebo prostřednictvím
e−mailu: adra@adra.cz, www.adra.cz. Její pracovníci
Vám rádi pomůžou.
Do dnešního dne se na povodňové konto sbírky
„Pomáhat může každý“ č. ú. 24 44 24 44/0300 v. s.
444, shromáždilo více než 27,5 milionu Kč. Za
příspěvky všem dárcům děkujeme. V současnosti
jsou z tohoto účtu financovány zejména výdaje spo−
jené s koordinací a zabezpečením dobrovolníků, de−
zinfekční a čisticí prostředky, sanační omítky. Na zá−
kladě konkrétních žádostí o pomoc připravujeme již
konkrétní plán pomoci pro postižené, o kterém bude
ADRA v nejbližších dnech informovat.
Petra Boháčiková
ADRA

Povodně − novým začátkem pro Karlín
Za účelem řešení nastalé situace v povodněmi nejvíce postižených částech Prahy − v Karlíně
a Libni, bylo založeno konsorcium Developers for Karlín, vytvořené významnými developery
působícími v této části Prahy.
Zakládajícími členy konsorcia jsou AHI Group EUROPOLIS INVESTMENT Group IMMO−
CONSULT Real Estate Karlín Group. Tento spolek není uzavřený, naopak, mohou se k němu připojit
i další společnosti.
Hlavním cílem a snahou všech členů Developers for Karlín je najít společně s Prahou 8 a Ma−
gistrátem taková protipovodňová opatření, aby se podobná situace v budoucnu již v takovém rozsahu
neopakovala. Zároveň také ve spolupráci s architekty vyřešit úpravu projektů tak, aby se minimalizo−
vala možná rizika během záplav. Prvním krokem bude vypracování studie o tom, jak postupovat a jak
se chránit během povodní, zadané předním českým i zahraničním odborníkům na záplavy.
Bezprostředním krokem po založení konsorcia Developers for Karlín bylo okamžité nashromáždění
finančních prostředků k pořízení technických zařízení, důležitých k likvidaci škod pro oblast Karlína
(generátory, vysoušeče, atp.).
Všichni členové se jednoznačně shodli na tom, že chtějí i nadále pokračovat s výstavbou a rozvojem
v Karlíně i Libni, a to nejen s administrativními budovami, ale také s výstavbou obchodních center
a bytových jednotek.
„Ačkoliv soucítíme se všemi lidmi a firmami zasaženými povodněmi, jsme přesvědčeni, že tato si−
tuace je pro Karlín novým začátkem. Napomůže tomu, že se jeho proměna v ještě atraktivnější
a bezpečnější čtvrť nejen pro obchod, ale i bydlení urychlí. Z Karlína uděláme novou čtvrť, i když
nečekáme, že to bude jednoduché.“
Zdroj: Developers for Karlín

Platnost dvou vzor˘ ¯idiËsk˝ch pr˘kaz˘ konËÌ
Odbor dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy upozorňuje řidiče, že podle ustanovení § 134
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, končí
dnem 31. prosince 2002 platnost řidičských průkazů vydaných do 30. června 1964. Jedná se o dva vzory
řidičských průkazů.
1) Průkaz ve formě knížky. Rozměry průkazu jsou 106 x 80 mm. Byl vydáván v letech 1953 − 1956.
2) Průkaz ve formě knížky. Na poslední straně je kapsa pro vložení kupónu. Rozměry průkazu jsou 102
x 80 mm. Byl vydáván v letech 1956 − 1964.
Ostatní typy řidičských průkazů, vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 2000 (růžové rozkládací nebo kar−
tičky), platí až do konce roku 2005!
−mhmp−

Provoz ökol bÏhem summitu NATO
V době konání summitu NATO ve dnech 20 − 22. listopadu 2002 bude na většině škol v Městské části
Praha 8 běžný provoz. Výjimky uvádíme níže:
Speciální mateřská škola,
Praha 8, Drahaňská 7

Speciální školy, Praha 8,
Za Invalidovnou 3
Speciální školy, Praha 8, Libčická 399

Soukromé reálné gymnázium
Přírodní škola, Spořická 34
Střední škola sociální, Hnězdenská 549
PB − VOŠ a SŠ managementu,
Nad Rokoskou 111/7
PB − SŠ managementu a gymnázium,
Nad Rokoskou 111/7
DRAPA SPORT − SPV, Kyselova 1659
Řemeslná škola oděvní − OU a U,
Karlínské nám. 8

MŠ je schopna omezit provoz. V zařízení je možno po
dohodě s OPD ponechat pouze děti, které plní v MŠ ústavní
výchovu a nemohou být doma u rodičů v rámci propustek
(cca 5 dětí).
V případě potřeby bude nezbytně nutný provoz zajištěn.
Škola je schopna ve dnech 20. − 22. 11. 2002 zorganizovat:
1. celoškolní jednodenní až dvoudenní výlet
2. celodenní vycházky do okolí severní části města
3. vyhlásit ředitelské dny (jen v krajním případě)
celá škola od 18. do 24. 11. − studijní výjezd do jižních Čech
mimo provoz − zadání domácích úkolů
mimo provoz − domácí práce
mimo provoz − domácí práce
mimo provoz − studijní práce
provoz Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická
odbor školství MHMP
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Lucembursk˝ velkovÈvoda vÏnoval
KarlÌnu velkorys˝ dar
Jeho královská Výsost velkovévoda Lucemburska s chotí
v rámci své státní návštěvy České republiky navštívili 9. října
v doprovodu primátora hlavního města Prahy Igora Němce
a starosty naší městské části Josefa Noska nedávno
zaplavenou oblast pražského Karlína.
Poté, co se velkovévoda seznámil se škodami, které utrpěla
základní škola na Lyčkově náměstí, ujistil přítomné o solidaritě
lucemburského lidu a oznámil dodatečnou pomoc ve výši 400
000 EUR (12 milionů Kč), kterou se rozhodla poskytnout lucem−
burská vláda na rekonstrukci této školy.
Příspěvek na rekonstrukci je výsledkem předchozího
společného rozhodnutí velkovévody Lucemburského a českého
prezidenta Václava Havla zjednodušit program státní návštěvy ve
Jeho kr·lovsk· V˝sost velkovÈvoda Lucemburska prospěch úsilí o nápravu škod způsobených povodněmi. Jde
s chotÌ navötÌvil Zä na LyËkovÏ n·mÏstÌ.
o doplněk k pomoci, kterou Lucembursko poskytlo již dříve, když
jako jedna z prvních zemí poskytlo 16. srpna české vládě finanční příspěvek ve výši 500 000 EUR (15 milionů Kč)
a 21. srpna odeslalo zásilku nedostávajících se očkovacích látek pro severní Čechy. Tato první pomoc z Lucemburska byla
určena pro projekty v Litoměřicích, Bohušovicích nad Ohří, Písku a v Českých Budějovicích.
−red−
Foto: J. Hilmar

Pomoc zatopené škole
Dne 1. října 2002 předal jednatel společnosti Reader's Digest Výběr pan Luboš Beniak do rukou Starosty Městské
části Praha 8 pana Josefa Noska šek na částku 1 000 000 Kč.
Tento dar, který přibude na povodňové konto Karlín, s číslem 888 888 822/0800, je určen pro financování oprav na
Základní škole Lyčkovo náměstí v Karlíně. Tím se tato světově známá firma, jejíž česká pobočka sídlí v Karlíně,
v Thámově ulici číslo 289, chce podílet na rychlé obnově této čtvrti. Jak uvedl jednatel společnosti pan Beniak, firma již
darovala škole 150 000 Kč, jako příspěvek na uhrazení části nákladů, které musela škola vynaložit na zájezd žáků školy
v září, protože její provoz mohl být zahájen až 1. října 2002.
Pan Beniak zároveň sdělil, že české pobočce firmy přišla od jejich světové centrály další finanční pomoc ve výši
100 000 USD, kterou chtějí také věnovat na opravy zmíněné základní školy. Celková výše finanční pomoci této škole se
tak vyšplhá přibližně na 4,5 milionu Kč. Pan jednatel také uvedl, že firma, kterou zde vede, chce být příkladem pro ostat−
ní firmy, jež v Karlíně sídlí, aby také, dle svých možností, přispěly na obnovu postižené čtvrti.
−tk−

Benefiční koncert
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 ve
spolupráci s Klubem přátel ZUŠ a Salesiánským
divadlem uspořádala v pátek 4. října 2002 benefiční
koncert s názvem „Škola školám“ věnovaný školám na
území Městské části Praha 8, které byly poškozeny
v průběhu srpnové povodně.
Na koncertě vystoupil dětský pěvecký sbor Slavíčci
a Magnum jazz bigband. Zásluhou několika stovek diváků,
kteří téměř zcela zaplnili sál Salesiánského divadla, se
podařilo na dobrovolném vstupném získat částku 10 076
Kč. Tato částka bude poukázána na účet Základní školy, Pernerova 29, Praha 8 − Karlín, která, jak nám sdělil vedoucí
odboru školství Úřadu Městské části Praha 8 Mgr. Petr Svoboda, byla nejen poškozena v průběhu povodně, ale její škol−
ní družina bude v nadcházejícím období zajišťovat služby i pro žáky z ostatních karlínských škol. Všem štědrým dár−
cům velice děkujeme.
Pavel Lávička, zástupce ředitele

ZŠ Zenklova ve Varšavě
V posledních čtrnácti dnech prodloužených prázdnin navštívili žáci naší školy hlavní město Polska − Varšavu.
Tento pobyt byl součástí pomoci, kterou poskytla Polská republika naší vlasti v souvislosti s povodněmi.
I naše škola byla postižena touto pohromou. A tak 27 dětí a 3 učitelky poznaly pohostinnost našich severních sousedů.
Během pobytu se střídaly sportovní akce s poznávacími, a děti tak prakticky poznávaly hlavní město Polska. Domů se
vrátily nadšené a plné dojmů. Za to patří poděkování všem organizátorům: Velvyslanectví Polské republiky v Praze,
Odboru kultury a sportu Městské části Varšava − Mokotów a Odboru školství Úřadu Městské části Praha 8.
Mgr. Jana Králová, zástupkyně ředitelky

V minulých epizodách jsme si společně zmapo−
vali činnost základních uměleckých škol v naší
městské části. Následující dva díly naší
„Encyklopedie“ budou patřit domům dětí
a mládeže. Nejprve začneme na severu
a podíváme se na DDM Přemyšlenská (Ko−
bylisy) a Krynická (Troja − Bohnice).
Základem činnosti DDM Praha 8 je nabídka
aktivního využití volného času pro děti, mládež,
jejich rodiče a všechny ostatní zájemce. Aktivity
lze zhruba rozdělit do tří oblastí. Největší rozsah
zabírá pravidelná činnost, v rámci které DDM
nabízí mnoho zájmových kroužků a klubů.
Přestože obě pracoviště mají přibližně stejné pros−
torové podmínky (budovy bývalých MŠ), nabíd−
kou a zaměřením se liší, což populaci obvodu skýtá
velmi širokou nabídku.

Opožděné zahájení školního roku v Karlíně
Karlín je zase plný dětí. 1. října 2002 totiž začalo vyučování na ZŠ Pernerova. Děti
se do školy těšily už od srpna, ale povodeň si vybrala svoji krutou daň. Voda odpla−
vila pět učeben v přízemí, i nově opravenou a vybavenou tělocvičnu. Začátek škol−
ního roku tedy posunula až na říjen.
Ani v září se ale děti nenudily. Náhradní výjezd na školu v přírodě do Špindlerova
mlýna byl pro ně příjemným prodloužením prázdnin, zatím co se ve škole pilně praco−
valo. Vyklízel se poničený nábytek a zařízení,
mokré a plesnivé učebnice, hračky ze školní
družiny, zařízení školní dílny a kuchyňky.
Pomáhal každý, kdo mohl. Dobrovolníci ze
sdružení ADRA, vojáci i studenti. Otloukaly se
omítky, bouraly podlahy, odvážela se suť, mylo
a dezinfikovalo se všechno, co zbylo.
V první školní den už ale škola fungovala
zcela normálně. Jen školní družina a 1. a 2.
třídy se přesunuly do 1. a 2. poschodí. V pří−
zemí zůstalo staveniště a zničená tělocvična.
Ta nás bolí nejvíce. Povodeň všem připomíná
smutná zahrada, jindy upravená a plná květin.
Prvňáčky ale vítaly úsměvy, krásné dárky,
knížky a pastelky, vyzdobené třídy a veselé pís−
ničky pěveckého souboru Perneráček.
Nejprve jsem seznámila děti a jejich rodiče
s koncepcí školy a nabídla výjezd žáků na
ozdravný pobyt (po dobu rekonstrukce kotel−
TÏlocviËnu v Zä Pernerova Ëek· po
ny). Všem žákům, rodičům a učitelům jsem povodni rozs·hl· rekonstrukce.
popřála pěkný školní rok a mnoho úspěchů.
Vyslovila jsem také poděkování všem sponzorům, organizacím i jednotlivcům a Úřadu
Městské části Praha 8 za finanční příspěvky na opravu budovy po záplavách a na nové
vybavení a učební pomůcky.
První den ve škole − to byly rozzářené oči dětí, plné radosti a očekávání. Věřím, že se
nám podaří úspěšně odstranit následky povodní, aby začátek příštího školního roku byl
veselejší a škola vítala další prvňáčky v novém kabátě.
Mgr. Ilona Šťastná
ředitelka školy

MŠ Korycanská opět slouží dětem
Od 1. 9. 2002 byla Mateřská škola a Speciální mateřská škola pro děti zdravotně
oslabené, Korycanská 14, Praha 8 − Čimice zařazena do sítě škol MŠMT. Během celého
léta proběhla velká rekonstrukce mateřské školy a od září opět slouží dětem.
Opravu provedlo Servisní středisko pro
správu svěřeného majetku MČ Praha 8.
Prostory Speciální mateřské školy nově zařídi−
la její ředitelka Jarmila Kotrbová, a pro velký
zájem byla v září otevřena ještě další třída.
Tato MŠ je v současné době jedinou v Praze.
Navštěvují ji děti s poruchou imunitního systé−
mu, děti alergické, trpící bronchiálním ast−
matem, kožním onemocněním a ty, které pro
své onemocnění nemohou navštěvovat žádné
kolektivní zařízení. Děti jsou pod neustálým
lékařským dohledem MUDr. Daniely Planerové a odborně vedeny speciálními pedagogic−
kými pracovníky. Na MŠ se provádí orofaciální regulační terapie podle prof. Castilla
Moralese pod vedením Mgr. Matějíčkové. Ta je jediným odborníkem této rehabilitační
metody v České a Slovenské republice, vyškolená autorem techniky na Mnichovské
akademii pro vývojovou rehabilitaci. Po odeznění velkých potíží budou moci děti přejít na
běžnou mateřskou školu ve vedlejší budově a být pod stálým dohledem lékaře.
Od září je každou středu mezi 16.00 a 18.00 hodinou opět otevřen Klub rodičů. Do klubu
mají přístup rodiče s dětmi od narození do 6 let. K dispozici jim slouží jedna třída a zahra−
da mateřské školy. Děti si zde se svými rodiči hrají a seznamují se s prostředím školy.
−red−

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 21. - DOMY DÃTÕ A ML¡DEéE (1. »¡ST)

V DDM Přemyšlenská pracují výtvarníci,
fotografové, letečtí a železniční modeláři, kroužky
výpočetní techniky, dramatické, divadelní a literární
kroužky pro děti i dospělé, hraje se tu na kytaru
a flétnu. Oddělení tělovýchovy organizuje kromě
svých kroužků také většinu sportovních soutěží pro
žáky obvodu. K rozšíření sportovní činnosti by měla
pomoci i nově budovaná nafukovací hala na hřišti ZŠ
Dolákova. Přemyšlenská je i sídlem Centra Dětské
televize a místem, kde před léty vznikla první dětská
televizní redakce. V učebně výpočetní techniky bude
pokračovat Klub otevřených dveří, který bude sloužit
mládeži každý den cca od 17.00 do 20.00 hod. Pro
členy našich zájmových útvarů zdar−
DDM Krynick·
ma, pro veřejnost za 30 Kč. Nabízíme
zde přes 100 audiovizálních her
a encyklopedií. Dobu otevření je možné
přizpůsobit požadavkům veřejnosti.
Pokud někdo spíše HOlduje
TAnci, POhybu, nalezne v DDM
Krynická bohatou nabídku a možnost
uplatnění v tanečním souboru HO−
TA−PO a jeho přípravkách či
v kroužcích junior a dance aerobiku,
rytmice pro předškoláčky, cvičení pro
ženy, cvičení rodičů s dětmi, případně
v nově vznikajících skupinách
mažoretek, roztleskávaček (Cheer−
leaders) a cvičení se švihadly s ta−
nečními prvky (Rope Spinning).

Zdejší hudební oddělení nabízí možnost hry na
kytaru, zobcovou flétnu a klavír, nově též příčnou
flétnu, hoboj a saxofon. Přírodovědci mají pro své
zájmy a touhu chovat živé tvory k dispozici
akvária, terária a voliéry, oddělení ekologie zve
MŠ a ZŠ na dopolední cyklické pořady či oslavu
Dne Země, Dne vody a Dne dětí. Specifikem toho−
to detašovaného pracoviště je Mateřské centrum,
které nabízí esteticko−pohybové studio Pramínek
a akce pro maminky s dětmi a pořady pro děti
v době, kdy probíhá cvičení pro ženy. Na zahradě
je i dětský koutek a brouzdaliště.
Druhou velkou oblastí, kromě tzv. činnosti
pravidelné, je klubová činnost, kam patří pravidel−
né a spontánní cvičení pro ženy, otevřený klub
internetu, Školička pro předškoláky nebo Studio
uměleckého přednesu.
Poslední skupinu náplně DDM lze označit jako
příležitostnou. Kromě výletů, exkurzí, vycházek,
výstav, literárních večerů, koncertů, vzdělávacích
pořadů formou tvořivé dramatiky a protidrogových
pořadů pro školy, jde o pořádání soutěží
a přehlídek, vyhlašovaných MŠMT pro žáky ZŠ
a SŠ z oblasti jazykové, přírodovědné, společen−
skovědní a sportovní. Divadelní sál v Pře−
myšlenské je již řadu let místem obvodních
a regionálních kol recitačních přehlídek Pražské
vajíčko a Pražský kalich. S velkým ohlasem veřej−
nosti se vždy setkává divadelní festival Kobyliská
klibna, pořádaný divadelním souborem Saně na

kolech a folkový festival klubu Bodlák. Kuriózní
jsou zápasy v improvizaci se sportovními pravidly.
Týmy, které pracují v DDM jsou první, které se
v republice improvizační ligou zabývají.
V době jarních a letních prázdnin zajišťuje
DDM pro členy zájmových kroužků i veřejnost
celou řadu odborných soustředění a táborů.
Veškeré další informace o DDM Praha 8 lze najít
na www.volny.cz/ddmpha8/, tel.: 233 553 790
nebo 284 681 050.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 50
2) MáTa
3) Novákových
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Andrea Sovíková, Edita Formanová a Miroslav
Váňa z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme věcné
ceny.

Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ, e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) Co znamen· PRA. L. I. NY?
2) Jak dlouho existuje HO-TA-PO?
3) V kolika objektech sÌdlÌ DDM Praha 8?
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Nikdo nemá být ostrovem
Umění začít, třeba i tam, kde se nakupila lid−
ská tříšť, rozvrátila rodina a domov se stal
páchnoucí stokou, může být také životním
postojem. Najít nový pořádek věcí, přehod−
notit posloupnost vlastních hodnot a přiblížit
se naději novým smyslem života. Někdy stačí
docela málo, aby se člověk mohl o něco, či
někoho opřít, našel vnitřní klid a následně
opět svoji důstojnost. Uprostřed neblahého
údělu, plného osobních ztrát, sebral poslední
zbytek sil, neklesl na kolena a důstojně ustál
své místo věrnosti. Někdy překvapivě jinak
se nám ozve důvěrně známé vlastní já. Se vší
naléhavostí dá pokyn, jak zabránit novým
zřídlům beznaděje.
Snad proto se sešli lidé různých zájmů, talen−
tů k hledání krásna s tvořivou pokorou
a vytvořili spolu hráz proti dalším přívalům
nepřízně. Jejich nevelká akce benefičního
charakteru měla za cíl posílit sebevědomí
konkrétní pomocí, usnadnit obnovu domácnos−
tí srpnovými záplavami poškozených rodin
v Praze − Karlíně. Dobrovolným vstupným
a prodejem některých výtvarných děl získat
finanční prostředky k nákupu základu domácí
výbavy − nové ledničky.
Humanitární výstava s podtitulem „Lednička
pro Karlín“ proběhla v prostorách františkán−
ského kláštera u chrámu Panny Marie Sněžné
na Jungmannově náměstí č. 18 v Praze 1 ve
zdejší farní kapli sv. Jana Nepomuckého.
Pořadateli byl klub výtvarníků při zdejší farnos−
ti, kteří se už po léta zde scházejí a tvoří takové
malé společenství dobré vůle, a pražský
lazariánský servis vzniklý při České Velko−
baillivu svatolazarského řádu Maltské obe−
dience a jejich pozvaní hosté akademičtí malíři
a grafici.

Pro vysvětlenou je zapotřebí říci, že se jedná
o sdružení křesťansky orientovaných laiků,
kteří se slibem zavázali zachovávat obecně
platné desatero v duchu rytířských ctností. Po
padesáti letech je tu opět jeden z nejstarších
rytířských řádů sv. Lazara Jeruzalémského, ten
co dal jméno lazaretům, které se staly předo−
brazem historických špitálů a pozdějších
nemocnic, hospiců a charitativních útulků.
Tento řád dokázal svým ekumenickým přístu−
pem vedle sebe postavit pod prapor s osmi−
hrotým zeleným křížem bratry a sestry různého
vyznání. Ano i taková tradice lidského
společenství s více jak 900 letou pamětí řádu,
co se hrdinně dokázal postavit lepře i jiným
zhoubným nemocím, náboženským různicím
a netolerantnosti, patří i dnes do tohoto světa
počítačů, drog, mediálních nečistot a po−
kleslých reklam. Tak jako před mnoha staletími
se tento řád staral o poutníky do Jeruzaléma, tak
i dnes se zajímá a chce se starat o potřeby hmot−
né i duchovní všech postižených dnešních dní.
Pokud bude stále na naší straně dobrá vůle
většiny lidí kolem nás, tak se lidský život
nemůže stát zapomenutým ostrovem, ale bude
vždy součástí něčeho tak velkého, jako je pev−
nina lidské sounáležitosti. Nyní ještě nadlouho
bude naším úkolem se nějak podílet a přispět
k zabezpečení základních životních potřeb těch,
co během pár hrozných chvil přišli o všechno.
Mnohý z nás už utonul svým svědomím
v záplavové vodě, ale ta voda opadla a přibylo
mnoho naléhavých otázek − jak dál? Už nestačí
orloje slov, ale je tu pro všechny další šance
poznat, že lidské břehy nejsou z kamene, ale
vždy z něčí ochotně podané ruky.
Michal Vondráček
lazariánský servis Praha

Poděkování za pomoc
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Zenklova 26/52, Praha 8 − Libeň děkuje
společnosti Cabaret Boat za benefiční představení, americké sekci Radia Svobodná Evropa za
nábytek, cestovní kanceláři Ivana − Tour, Čedoku, vyslanectví Polské republiky, chatě Lázně
Sedmihorky a Rychlov Benecko za pobyty žáků, ZŠ Na Korábě za umístění našich žáků ve
školní družině, ZŠ Palmovka a gymnáziu U Libeňského zámku za stravování našich žáků,
všem sponzorům a rodičům za sponzorské dary a pochopení naší situace, nakladatelství Mega
− Books za učebnice pro výuku němčiny, SEVT a. s. za učebnice, odboru školství Úřadu
Městské části Praha 8 za kontakty na instituce, které nabídly výjezdy žáků a materiální pomoc
škole, Servisnímu středisku pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 za zajištění firem,
podílejících se na rekonstrukcích zničeného suterénu školy a všem, kteří pomáhali při likvidaci
škod způsobených povodní.
Mgr. Věra Vítková, ředitelka školy

Kulturní středisko Městské části Praha 8
vyhlašuje
fotografickou soutěž

SOUČASNÁ KULTURA
jako umění,
jako potřeba,
jako životní styl …
Pořadatelé děkují za podporu soutěže
AUTOAVANTU DRUŽSTVU
Podmínky:
• formát: nejmenší rozměr 24 x 30 cm nebo odvozeniny
• počet fotografií: nejvíce 10 snímků od jednoho autora (série je počítána jako jeden snímek)
• vyhlášení: 15. října 2002
• uzávěrka: 15. února 2003
• vyhodnocení: 24. února 2003
• na zadní straně každé fotografie uveďte: jméno, adresu, telefon, případně e−mail
• výstava vybraných prací: ve veřejných prostorách budovy Úřadu MČ Praha 8
a dalších městech
• vrácení fotografií: červenec 2003
• odbornou porotu jmenuje ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8
• o výsledcích budou autoři informováni
Ceny:
(fotografický materiál dle výběru autora ve stanovené výši)
1. cena: 3.500 Kč
2. cena: 2.500 Kč
3. cena: 1.500 Kč
Dvě zvláštní ceny:
a) za zobrazení kulturních aktivit v Městské části Praha 8 věcná cena v hodnotě 1.500 Kč
b) za snímek autora mladšího 18 let (platí datum uzávěrky) věcná cena v hodnotě 1.000 Kč
Pořadatelé si vyhrazují právo některou z cen neudělit!
Informace:
Tel.: 222 805 116, e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz
Fotografie zasílejte na adresu:
Kulturní středisko Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8.

ZŠ Dolákova vstupuje do EU
Sokrates − program spolupráce škol zemí EU a zemí přidru−
žených, do kterého je zapojena ZŠ Dolákova, nabral v závěru
školního roku na obrátkách.
V květnu vybraní žáci naší školy pobývali týden v německém
Pressecku. Zde bydleli v rodinách, dopoledne byli ve škole, zúčastnili
se výuky, odpoledne a večer měli program se svými německými
kamarády. Objevili se mimo jiné i v živém vysílání regionálního rádia
Plassenburg. Jedno dopoledne strávili v lese při přírodovědném
kvízu, který pro ně připravili vyučující ve spolupráci s lesní správou. DÏti vystoupily v ûivÈm vysÌl·nÌ region·lnÌho r·dia Plassenburg.
Na dvoudenní návštěvu za nimi přijeli i vedoucí odboru školství
Úřadu Městské části Praha 8 Mgr. Petr Svoboda, ředitel a zástupkyně školy a koordinátorka projektu. Ty spolu s
českými i německými vyučujícími přijal starosta obce při setkání na místním zámečku. Při projevech zazněla
opravdová snaha o propojování Evropy, ke které jsme tímto setkáním přispěli i my. Přátelství mezi dětmi pokraču−
je i neoficiálními návštěvami rodin jak u nás, tak v SRN.
V červnu proběhla další společná návštěva, tentokrát v Itálii. Sem zase přijely do rodin děti z Německa. Protože
i jedním ze společných bodů projektu je kuchařka národních jídel, tak hned druhý den návštěvy připravily německé
děti pro všechny zúčastněné k obědu bratwurst, na oplátku od italských hostí byla dalším chodem pizza. Na
jednodenní návštěvu přijely i děti ze slovinské Ljubljaně. Ty zde zazpívaly několik písní v rodném jazyce, ale
i v němčině a italštině a do příštího setkání slíbily, že nás překvapí i písní v češtině. Zpěvník i s nazpívanými národ−
ními písněmi na CD je dalším výsledkem této spolupráce. Naše děti poslaly již nahraná CD do jednotlivých škol.
Tento projekt bude pokračovat ještě v následujících dvou letech. Počítáme i s dalšími návštěvami jak našich dětí
ve školách nejen v SRN, ale i v Rakousku, Slovinsku, Itálii, příp. i v Řecku, ale samozřejmě i dětí ze zapojených
škol u nás. Vedení jednotlivých škol se seznamuje s národním školským systémem i řízením ve školství a samozřej−
mě srovnává a „opisuje“. Na to, že naše školství neoplývá zrovna velkým množstvím peněz, vychází z tohoto
srovnání vcelku dobře. Vybavení školy máme velmi dobré − školní jídelna, družina, počítače, keramické pece,
sportovní areál atd. − což jinde není samozřejmostí. Výuka je na velmi dobré úrovni, i když převládá encyklope−
dičnost daná osnovami, a jazyková bariéra není pro děti tak velkým problémem. Myslím si, že můžeme do Evropy
vstoupit s otevřeným hledím, což se České republice, doufejme, podaří ještě než tento náš projekt bude oficiálně
ukončen, a věříme, že na neoficiálním základě bude pokračovat i nadále.
S projektem se poslední červnový týden seznámili i bývalí vyučující naší školy, které vedení školy pozvalo na
slavnostní setkání u příležitosti oslav 25. výročí založení školy.
Mgr. Miroslav Koranda
ředitel ZŠ Dolákova

Solidarita a kultura
V říjnu proběhly čtyři velké kulturní události, které se konaly v Praze 8 či pro Prahu 8 a byly většinou
spjaté s lidskou solidaritou. Zde o nich přináším alespoň krátkou zprávu, jako poděkování všem, kteří
se na jejich realizaci podíleli.
I když se škody způsobené srpnovou povodní v Karlíně počítají v řádu miliard korun a humanitární akce
přinášejí výnos v řádech tisíců a desetitisíců, to, co je na nich cenné, je lidská solidarita s postiženými. Neboť
tato solidarita se přenáší dál do celé společnosti a její mohutnost pak jistě ovlivňuje i ty orgány státní správy,
které jsou s to rozhodnout o pomoci Karlínu v objemu, který je zapotřebí. Navíc lidská solidarita patří mezi to
nejcennější, co naše civilizace vytvořila. Ono soucítění s lidmi v nouzi je vlastní právě naší prastaré, evropské
civilizaci.
První kulturní akce, která v říjnu proběhla, byl benefiční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení.
Ačkoliv 3. října, kdy se koncert konal, bylo chladno a vytrvale pršelo, sešla se společnost věrných příznivců toho−
to skvělého ansámblu v kapli na
Libeňském zámku. Výtěžkem tohoto
večera bylo 1.750 Kč, jež byly vloženy
na karlínské povodňové konto. Ale to
nejcennější spočívá v tom, že těleso,
které zkouší u nás v Libni, cítilo potřebu
se do akcí na pomoc postiženým zapojit.
Dne 7. října jsme v libeňské synagoze
otevřeli výstavu, kterou uspořádal náš
odbor ve spolupráci s Magistrátem
hlavního města Prahy a občanským
sdružením Serpens. Oslovili jsme přes
tisk odbornou i laickou veřejnost
s výzvou, aby nám občané zapůjčili své
fotografie ze dnů povodní i doby
bezprostředně po ní následujících.
Vernis·û v˝stavy ROMANO NOTARI.
Přihlásily se nám přes čtyři desítky
autorů a přinesli cca 450 fotografií,
z nichž jsme necelé čtyři stovky z prostorových důvodů mohli vystavit. Výstava zaznamenala velmi vysokou
návštěvnost. Na dobrovolných příspěvcích ve výstavním prostoru, které budou vloženy na povodňové konto,
bylo k 21. říjnu, kdy píši tyto řádky, vybráno již 37.316 Kč. Jistě další zrnko do mozaiky solidarity.
Další akcí, pořádanou tentokrát Českým vysokým učením technickým v Praze, byl koncert Pěveckého
sdružení Hlahol, dne 16. října v Betlémské kapli na Starém Městě pražském. Posluchači v zaplněné prostoře
Betlémské kaple vyslechli slavné Requiem W. A. Mozarta. Před koncertem byl zástupci MČ Praha 8 odevzdán
výtěžek této akce. Krásná akce, silný zážitek z humanity, která zase jednou ovládla tato pamětihodná místa.
Autor těchto řádků měl možnost všem přítomným na tomto koncertu poděkovat.
Akcí, kterou bych chtěl zmínit nakonec, nikoliv však méně významnou, je výstava italského malíře Romana
Notariho. Vernisáží této výstavy byly veřejnosti představeny rekonstruované přízemní, representační prostory
Grábovy vily, v jejíchž horních patrech nově sídlí některé útvary našeho Úřadu. Notari je jeden z nejvýznam−
nějších soudobých italských malířů a výstava byla pořádána ve spolupráci s partnerským městem Terni
a Italským kulturním institutem v Praze. Ačkoliv návštěva starosty z Terni byla kvůli povodním odložena na
jaro roku 2003, rozhodli jsem se, že výstava bude realizována, protože kultura je tím prvkem, který lidi vždy
spojuje, v případech štěstí a úspěchu, i v případech situace zlé. Účast pana velvyslance Italské republiky Jeho
Excelence Paola Faiola a mnoha významných osobností z Prahy 8 svědčila o tom, že kulturní étos je trvalou
hodnotou, která posiluje porozumění mezi lidmi i mezi národy. Tato výstava bude otevřena až do 12. listopadu
denně od 10.00 do 18.00 hodin (Grábova vila, Na Košince 1).
Tomáš Květák
vedoucí odboru pro styk s veřejností a kultury

OËkov·nÌ proti tetanu
Žádáme všechny občany, aby si zkontrolovali datum posledního kompletního očkování (3 injekce, případ−
ně přeočkování) proti tetanu.
Přeočkování od poslední injekce je nutno provést nejpozději do 15ti let od data posledního očkování. U osob
mladších 30ti let přeočkování v současné situaci není nutné, pokud nedojde ke zranění. Nutnost očkování posoudí
obvodní lékař. Ostatní občané by měli navštívit svého praktického lékaře, který jim očkování provede zdarma
podle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhl. č. 439/2000 Sb. o očkování proti infekčním nemo−
cem. V současné situaci může očkování provést i jiný lékař, než u kterého je občan registrován.
MUDr. Vladimír Polanecký, Hygienik hl. m. Prahy
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KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8
tel. a fax.: 286 586 094
znovu otevÌr·

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
LISTOPAD 2002
P¯edprodej v pokladnÏ KD Krakov, Po »t 16.00 - 19.00 hod., tel.: 283 090 427,
ve sbÏrnÏ SAZKY v KD L·dvÌ, Po - P·
10.00 - 18.00 hod., ve dnech programu
do 19.15 hod. TelefonickÈ informace
a rezervace pouze v pokladnÏ KD Krakov.
HUDEBNÕ POÿADY

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8 (KuS)
Rada MČ Praha 8 rozhodla vyčlenit na dobu potřebnou Kulturní dům Krakov zcela z činnosti KuS z důvodu
pokračování činnosti skladu humanitární pomoci.
Kulturní programy budou přeneseny do znovuotevřeného Kulturního domu Ládví. V opraveném sále se od listopadu
mimo zaběhnutého a oblíbeného programu z Kulturního domu Krakov objeví některé pořady nové. Například CLASSIC
ROCK´N´ROLL BAND s populárním frontmanem střední rockové generace Pepou Pilařem nebo sugestivní klubový
písničkář a autor Václav Koubek. Jeho zpěv a harmoniku doprovodí další invenční muzikanti.
Předprodej na pořady v KD Ládví je ve sběrně Sazky vedle hlavního vchodu a v pokladně KD Krakov, kde lze získat
i telefonické informace a rezervaci (číslo telefonu 283 090 427). Sledujte prosím plakáty a další propagaci. Návrat kul−
tury do KD Krakov lze odhadnout nejdříve na září 2003.
Z pořadů pro dospělé v Divadle Karla Hackera − Jiskře bych chtěl upozornit na „One man show“ mediálně méně známého,
ale výborného brněnského herce Vladimíra Hausera v režii Petera Scherhaufera. Oba umělci jsou z líhně brněnské divadelní
avantgardy. Autorem hry na pomezí smíchu a dojetí „Autobus na lince 21“ je Američan Kevin Kling.
Vážení diváci, přijďte. Kultura patří ke kvalitnímu životu.
Mgr. Karel Dvořák, ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8

6. 11. St 19.00 / 90 KË
ROBERT KÿESçAN
A MALINABAND
11. 11. Po 19.00 / 70 KË
PEPA PILAÿ A CLASSIC
ROCK¥N¥ROLL BAND
K tanci, poslechu a pro radost
hrajÌ skladby öedes·t˝ch let.
13. 11. St 19.00 / 80 KË
PAVEL DOBEä A TOM¡ä
KOTRBA "K SV¡TKU"
25. 11. Po 19.00 / 70 KË
V¡CLAV KOUBEK
VeËer povÌdek a pÌsniËek
- poetick˝ rock.
27. 11. St 19,00 / 80 KË
ASONANCE
IrskÈ a skotskÈ lidovÈ balady
a pÌsnÏ.
POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
19. 11. ⁄t 9.00 / 20 KË
äPALÕ»EK
26. 11. ⁄t 9.00 a 10.30 / 25 KË
POH¡DKY ZA OPONOU
30. 11. So 14.00
dÏti 20 KË, dospÏlÌ 40 KË
DÃTSK… ODPOLEDNE
S MICHALEM NESVADBOU
OSTATNÕ

VÁNOČNÍ REKREACI

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ

pro důchodce z Prahy 8

Přihlášky přijímá sociální pracovnice paní Nováková v Domě
s pečovatelskou službou, Bulovka 10, každé pondělí od 13.00 do
16.00 hodin. Podrobnější informace lze získat v úředních ho−
dinách na tel.: 283 841 222.

HOP TROP
KAMELOT
V·noËnÌ koncert dÏtskÈho
FolklornÌho souboru
VAL¡äEK.

(vstup zdarma)

Středa 6. 11. 2002, 15.30 hodin
Johann Strauss a jeho současníci − účinkuje Komorní
soubor Pražského salónního orchestru. Umělecký
vedoucí Ferdinand Haralík.

LISTOPAD
Audy Jan
Bielov· KvÏta
Broûov· Marie
Dund·Ëek Frantiöek
Hor·kov· Jarmila
Jurenov· Milada
KuËerov· Marie
Plackov· Marie
Po¯Ìzkov· Ludmila
R·koöov· Eva
SlavÌËkov· Marie
StuchlÌkov· Marie
SvÏdÌnkov· AlûbÏta
S˝korov· Marie
Vlas·kov· VÏra
ManûelÈ Ilona Borsk· - ätukov· a Ivo ätuka
oslavili 25. ¯Ìjna 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.

S tímto kupónem

sleva

JISKRA DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 284 681 103

LISTOPAD 2002
PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI
2. 11. SO 15.00
»ERT TO NEM¡ NIKDY
LEHK…
»inohernÌ poh·dka s pÌsniËkami. HrajÌ: Z. Mixov·, J. »ensk˝
a O. Brousek ml.
3. 11. NE 10.00
LOUPEéNÕK RUMCAJS
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
9. 11. SO 15.00
BROUH¡DKA
P¯Ìhody t¯Ì brouËk˘, kte¯Ì cosi
tajemnÈho najdou na palouËku.
10. 11. NE 10.00
LOUPEéNÕK RUMCAJS
16. 11. SO 15.00
CVOKAÿINKY
Chytr·, hrav· a poetick· klauni·da skupiny CVOCI.
17. 11. NE 10.00
JAK MARTIN ZACHR¡NIL
TEREZKU
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
23. 11. SO 15.00
MRAZÕK
DivadelnÌ p¯edstavenÌ souboru
Piökot Liberec.

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

LISTOPAD 2002

SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

4. 12.
11. 12.
13. 12.

JUBILEA

Kulturní sál Domova důchodců hl. m. Prahy
Na Hranicích 674, Praha 8 − Bohnice

Pondělí 25. 11. 2002, 15.00 hodin
Sborový koncert − účinkuje Pěvecký sbor seniorek.
Sbormistr prof. Květa Žáková.

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

PÿIPRAVUJEME
NA PROSINEC 2002
(p¯edprodej od 20. 11. 2002)

Místo: Penzion KUKLA v Kuklíku u Nového města na Moravě
Termín: 22. 12. − 27. 12. 2002
Stravování: plná penze včetně štědrovečerní večeře
Cena: 2 600 Kč včetně zálohy na BUS

Pátek 15. 11. 2002, 15.00 hodin
Houslový recitál − prof. František Kobylák (housle)
a Růžena Hašková (klavír).

20. - 22. 11. St - P·
PÿEDV¡NO»NÕ PRODEJ - OP
PROSTÃJOV PROFASHION

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8
tel. a fax.: 286 586 094

Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8
pořádá

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

24. 11. NE 10.00
JAK MARTIN ZACHR¡NIL
TEREZKU
30. 11. SO 15.00 a 17.00
KOZA NEBO PES,
O CHYTR…M äEVCI
P¯edstavenÌ LS Jiskra
s mikul·öskou nadÌlkou.
PÿEDSTAVENÕ PRO DOSPÃL…:
18. 11. PO 19.00
AUTOBUS NA LINCE 21
Do tÈmÏ¯ 90 minut rozepsal AmeriËan
Kevin Kling dÏj, odehr·vajÌcÌ se v pr˘bÏhu
15 minut na koneËnÈ jednÈ autobusovÈ
linky. V reûii P. Scherhaufera se minip¯ÌbÏhy osmi pasaûÈr˘ p¯edstavÌ brnÏnsk˝
herec VladimÌr Hauser. P¯ev·ûnÏ komickÈ
situace, balancujÌcÌ v rovin·ch smÌchu,
dojetÌ a mÌsty aû ËernÈho humoru.
Nastupte, nudit se v autobuse urËitÏ nebudete.

Karlínská lékárna
v provozu

na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

na prvních

12 hodin
cvičení

(Placená inzerce)

zpevnění a zeštíhlení postavy

(Placená inzerce)

Karlínská lékárna,
Křižíkova 164/20 je opět
v provozu:

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 284 684 6 3 3

• Kontroly účetnictví

(Placená inzerce)

• Daňové poradenství
• Vedení jednoduchého, podvojného
i mzdového účetnictví
• Optimalizace daňové povinnosti

Jsem členem Komory daňových porad−
ců ČR, za vykonané služby přebírám
zodpovědnost.
Ing. Jan Ployer
Javorová 28, Praha 8
tel.: 604 581 821, 286 884 080
e−mail: jployer@volny.cz
(Placená inzerce)

Oznámení
Julius Meinl po záplavách znovu
otevřel svůj supermarket v Libni:
Po − Pá 7.00 − 20.00
So
7.00 − 14.00
Ne
14.00 − 20.00

Placená řádková inzerce

Daňový poradce nabízí:
• Zpracování daňových přiznání
ke všem druhům daní

Po − Pá 7.30 − 18.00
So
8.00 − 11.00

SCSA SECURITY NABÍZÍ:
fyzické střežení objektů, ochranu
osob, montáž el. zabezpečo−
vacích systémů a jejich ne−
přetržité monitorování, výjezd
zásahových skupin, prodej zbra−
ní a střeliva, situační střelnici,
pronájem tělocvičny. Non−stop:
0603 /878 476, 02/444 637
29−30 nebo navštivte www.
SCSASECURITY.cz
APOLENKA NABÍZÍ: pravidel−
né, úklidy, doučování, asistence
při učení, hlídání dětí t: 602 138
973.
MUDR. MARTA HRADCO−
VÁ ordinuje od 1.10.2002 na
poliklinice Vinohradská 176
(Źelivského−tram) Tel: 272 738
667 (později přímé spojení 222
326 069).

NABÍZÍME MASÁŽE klasické,
lymfodrenáž ruční i strojovou
(lymfoven), shiatsu, bowen −
nově otevřené v poliklinice
Mazurská 484, Praha 8 −
Bohnice. Objednávky: 603 594
432, 603 179 595 (druhé pra−
coviště − Fr. Kadlece 24, Praha 8
− Libeň).
NOVÁ VETERINÁRNÍ ORDI−
NACE, Hrubého 1200, Praha
8
Kobylisy,
MUDr.Martin
Otáhal, Po−Pá 8.00−11.30,
15.00−19.00 hod. Objednané
případy a operace 13.00−15.00
hod., So 8.00−10.00 hod., Ne
18.00−20.00 hod. Kvalitní pří−
stroje pro diagnostiku tel. 286
588 598, 602 811 567.
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA
budovy, smlouvy o převodu bytů

do os. vlastnictví dle zák. 72/94
zajistíme vč. stanov společenství
vlastníků T:603167362/4.
PRONÁJEM nebytových pros−
tor na kanceláře u "M" Hradčan−
ská 125m2/ 3.000/m2/rok/
tel: 602 832 658.
PRONAJMU GARÁž ve Svě−
tově ulici v Praze 8−Libeň tel
776709387 ZN Spěchá.
PŘENECHÁM dvě celočalou−
něná hnědá křesla za odvoz.
T:284690617.
ÚČETNICTVÍ, DANĚ, PO−
RADENSTVÍ. Eva Cempírko−
vá Tel.: 233 374 341, 603
839560 E−mail: eva.cempirko−
va@volny.cz
ZA DŘEVO POKÁCÍM moto−
rovou pilou t: 603 833 107.

STRANA 7

LISTOPAD 2002

PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

KUCHYNĚ
dodání do týdne

PODLAHY

Omnia Praha, spol. s r.o.
Prodej i na splátky bez ručitele

P OVODŇOVÉ SLEVY 7%
• sektorové linky Bára,
Astra, Nela, Astoria, Ornela a jiné
• elektrické spotřebiče Fagor, Zanussi, Gorenje
• pracovní desky a dřezy
• kuchyně pro stavební firmy (od 7.000,− Kč)
• vestavěné panelákové skříně

Prodejny:
Blahníkova 8, Praha 3,
tel: 222 782 512, fax: 222 781 027

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200
e−mail: podlahystanela@atlas.cz

Otevřeli jsme pro vás novou pobočku
kde nabízíme

FINANČNÍ SLUŽBY
Půjčky pro zaměstnance
Finanční poradenství
Pojištění právní ochrany
Stavební spoření

Rádi Vás přivítáme
na provozovnách

Oleje • Maziva

firmy I.O.B., spol. s r.o.

Servis • Palivo • Emise

Provádíme:
prodej a výměna olejů PENNZOIL, olejových, vzduchových a palivových filtrů,
drobné opravy, dekarbonizace motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího
motoru, ošetření klimatizace, změření chladící kapaliny,
prodej rozvodových, klínových a drážkových řemenů, spojky, tlumiče, výfuky, brzdové
destičky, čelisti, kotouče a třmeny, svíčky, ložiska, vodní pumpy, čepy, těsnění, lanovody,
termostaty, autokosmetika, aditiva
RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844
(areál PEMA)
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: 602 274 959

PRODEJNA:
Českomoravská 37
(naproti vlak. nádraží Libeň)
190 00 Praha 9 - Harfa
tel.: 2 84 81 87 64

(Placená inzerce)

Právě probíhá podzimní AKCE "7" od 7.10.02 do 7.12.02
SLEVA 7% při využití našich služeb či nákupu zboží nad 700,- Kč

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Kontaktní místo:Na Žertvách 29,
Praha 8,180 00 (vedle salónu Vlasta)
TEL:0723/94 61 06
Otevírací doba: PO − SO 10 − 18 HOD

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

skříně na míru

TEL/FAX: 284 828 574
Mob.: 602/236 870,
723/009 113

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Prodejní sklad:
Lovosická ul. Praha 9 − Prosek,
tel/fax: 286 889 061

PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK
(Placená inzerce)

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ
V CENĚ KUCHYNĚ

PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"

LISTOPAD 2002

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

STRANA 8

NOVOTNÝ

KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA

elektronik
ELEKTRONIKY

NOVÁKOVÝCH 2

opravujeme:

Praha 8
(Placená inzerce)

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

(vedle KB u stanice metra Palmovka)

Rádi Vás
obsloužíme každý
všední den
6.00-19.00hod.

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Objednávky na tel.:

Tel.: 283 840 523, 284 840 158

284 82 82 16

(Placená inzerce)

SERVIS
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