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Mist¯i Evropy ze Zä Bureöova
připravuje své svěřence na vrcholné soutěže.
Reprezentanti centra v poslední době zaznamenali i velké
úspěchy na republikových a mezinárodních soutěžích. Na
loňském Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness
týmů získaly reprezentantky FCHŠ titul mistryň České
republiky pro rok 2002. Po předloňském 3 místě, tak
konečně dosáhly na zlato a splnily přání nejen své, ale
i trenérky, choreografky
a vlastně celého FCHŠ, a zí−
skaly nominaci na Mistrov−
ství světa do francouzského
Montpellier. Přestože se na
světovém šampionátu obje−
vily „notičky“, jak byl tým na
mistrovství důvěrně přejme−
nován poprvé, získal si diváky
i rozhodčí a přivezl domů
nádherný pohár a bronzové
medaile. Posledním a asi
největším úspěchem tohoto
týmu je zisk zlaté medaile
z Mistrovství Evropy ve fit−
ness týmech kategorie aero−
bik seniorů, které se konalo
v maďarské Budapešti.
FCHŠ se může pochlubit
i skvělým druhým místem
Martiny
Kozákové
na
Fitness t˝m ve sloûenÌ Renata ZajÌcov·, KarolÌna Plevov·, Martina Koz·kov·, Mistrovství České republiky
Jana Z·bojnÌkov·, Barbora äulcov· a Lenka Maökov· se m˘ûe pochlubit 1.
ve
sportovním
aerobiku
v
ka−
mÌstem na MistrovstvÌ Evropy, titulem mistryÚ »R pro rok 2002 a 3. mÌstem z
tegorii žen, sedmým místem
MistrovstvÌ svÏta ve francouzskÈm Montpellier.

Martina Koz·kov·.

z Mistrovství Evropy v Budapešti a také její účastí na
Mistrovství světa v Montpellier, kde Martina obsadila
skvělé 13. místo.
Kontakt: Fitness Centrum Hanky Šulcové, Šimůnkova
1608/19, Praha 8 − Kobylisy (sportovní areál
ZŠ Burešova), tel.: 286 58 86 41 nebo 602 233 505,
www.bnet.cz/fitness−center, e−mail: fitness−center@vol−
ny.cz.
−pkl−
Foto: M. Šach

Raûba metra byla dokonËena!
Stavba se dostala i do povědomí me−
zinárodní odborné veřejnosti. Plavené
tunely byly oceněny I. cenou Mezi−
národní organizace pro konstrukční beton
„fib“, jako mimořádné technické dílo.

Cena je udělována jednou za čtyři roky
a jejími nositeli jsou tak známé projekty,
jako například Grand Arche v pařížské
La Defense, či protipovodňové bariery
v Holandsku.

Stavební práce budou dokončeny
v prosinci 2003, a po montáži technolo−
gických zařízení a nezbytné kolaudaci
bude celá trasa metra uvedena do provozu
v první polovině roku 2004. Podrobnější
informace o celé stavbě můžete získat po
předchozí domluvě v Informačním stře−
disku v obchodním domě Ládví.
−pkl−

Stanice Kobylisy je sice budov·na jako jednoklenbov·, ale cestujÌcÌ jiû takto velk˝ prostor neuvidÌ, protoûe z Ë·sti bude
vyplnÏn konstrukcÌ n·stupiötÏ a nezbytn˝m technologick˝m za¯ÌzenÌm.

VELVYSLANECTVÕ ITALSK… REPUBLIKY V PRAZE
A ⁄ÿAD MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8
odbor kultury
si V·s dovoluje pozvat na v˝stavu

PINOCCHIO
DÌla zn·mÈho italskÈho v˝tvarnÌka a ilustr·tora GIANNIHO RONCA.
HlavnÌmi tÈmaty jsou p¯ÌbÏhy Pinocchia
a pÌsnÏ souËasnÈ zpÏvaËky Mini Mazzini.
7. - 12. ledna 2003
dennÏ od 10.00 do 17.00 hodin
Gr·bova vila ï Na Koöince 1 (z ul. Povltavsk·) ï Praha 8 - LibeÚ
Informace na tel.: 222 805 187
V˝stava se kon· pod z·ötitou italskÈho kraje Lombardia
a ItalskÈho velvyslanectvÌ v Praze.

JUBILEA

STR. 6

Vážení čtenáři,

Na začátku byla společná snaha realizovat sportovní
programy pro děti. Proto v roce 1998 začala spo−
lupráce mezi ZŠ Burešova a Fitness Centrem Hanky
Šulcové (FCHŠ), které sídlí právě v prostorách školy.
Hlavním cílem FCHŠ v oblasti sportovního aerobiku je
však výchova závodníků sportovního aerobiku a fitness.
Kolektiv trenérů a choreografů již několik sezón pečlivě

Na konci listopadu loňského roku byly
všechny razicí práce na stavbě IV.
provozního úseku trasy metra C
úspěšně dokončeny.
Během ražeb, které byly zahájeny
v květnu 2001, se vytěžilo celkem
200 000 m3 horniny. Trasa dlouhá 3981
metrů, je převážně ražená a z povrchu je
prováděna pouze stanice Ládví a část
tunelů u Vltavy. Traťové tunely jsou
dvojkolejné. V praxi to znamená, že
v jedné „troubě“ mohou v obou směrech
jezdit vlaky současně. Toto řešení přinese
větší komfort hlavně cestujícím, kteří ve
stanicích nebudou obtěžováni průvanem,
který vzniká průjezdem souprav těsnými
jednokolejnými tunely.
Na stavbě byla poprvé jako jednolodní
vyražena stanice Kobylisy. V prostoru
nástupiště nejsou žádné sloupy, či pilíře,
a stanice tvoří jediný, dobře přehledný
a prosvětlený prostor. V současné době se
v ražených částech provádí druhotné
obezdívky tunelů, ve stanici Ládví se
osazují koleje, pracuje se na obou
vestibulech stanice Kobylisy, a u Vltavy
se dokončují tunely v prostoru bývalého
suchého doku, ze kterého byly naplaveny
tunely do řeky.

INFORMACE PRO MAJITELE
OBJEKTŮ V KARLÍNĚ A LIBNI
CHYSTANÁ OPRAVA
SOKOLOVSKÉ ULICE STR. 3

Kniha, která by ve Vaší
knihovně neměla chybět
Kniha „Zažili jsme povodeň − Karlín a Libeň 2002“ je
právě před dokončením. Na pultech by se měla objevit
již na konci ledna. Je to vůbec první kniha, která
o povodních v Praze vychází. Obsahuje více než 200
fotografií z povodně a z likvidace jejích následků. Jádro
tvoří výběr fotografií, které byly v říjnu loňského roku
vystaveny v Libeňské Synagoze. Je také obohacena
fotografiemi našich nejlepších fotografů. Prodávat se
bude v síti knihkupectví Kanzelsberger (také na
Palmovce) a v knihkupectví Academia na Václavském
náměstí. Cena knihy bude vycházet z výrobních nákladů.
−tk−

právě uplynul Nový rok, a všichni
stojíme na prahu roku 2003. Využívám
této možnosti a přeji Vám všem, aby
rok 2003 byl pro Vás úspěšný. Ať již
úspěch spočívá v dobrých známkách
ve škole u Vašich dětí, klidných
vztazích v rodinách, úspěšné kariéře
v zaměstnání či množství zakázek
u soukromých podnikatelů, nebo
vyléčení nemocí, které mnohé z nás
sužují.
Také Vám přeji, aby rok 2003 byl
lepší než rok 2002, kdy jsme byli
zejména zde, v Praze 8, vystaveni
nejedné zkoušce, kterou přinesly srp−
nové záplavy. Také si Vám dovolím
popřát, abychom si vzpomněli na
hluboké evropské tradice a uvědomili
si, že to nejcennější v životě nelze
koupit, ale jsou to záležitosti našich
srdcí a našich duší. Pečujme tedy také
o své duše, nejen o své peněženky
a konta.
Lednovou Osmičku otvíráme úspě−
chy. Žijí zde mezi námi lidé, kteří něco
dokázali nejen zde, v místě svého
bydliště, ale ve svém oboru i na evrop−
ské scéně. Stejně tak je pro nás ovšem
radostnou zprávou, že byla dokončena
ražba tunelů metra. Končí tím období
otřásání země při odstřelech i provoz
velkého množství těžkých nákladních
aut, odvážejících vytěženou zeminu
a horniny. Jsme zase o kus blíže
k otevření nové trasy metra a tím
zároveň daleko kvalitnější dostupnosti
jiných částí Prahy, včetně historického
centra, než jak je tomu dosud.
Ačkoliv mi bývá vyčítáno, že je
v Osmičce hodně místa věnováno kul−
tuře, dovolím si Vás pozvat na výstavu,
která se bude konat v representačních
prostorách nádherné Grábovy vily,
v ulici na Košince. Tato výstava, kte−
rou pořádáme spolu s Velvyslanectvím
Italské republiky a pod záštitou
předsedy průmyslově významného ital−
ského kraje Lombardia, je určena
především dětem, ale potěší jistě i nás
dospělé.
Zároveň též podáváme informaci
o tom, že v průběhu druhé poloviny
ledna vyjde kniha, jejíž těžiště je ve
fotografické části, kde naši přední
fotografové, ale také místní amatéři
zachycují průběh povodní srpna 2002,
zejména v Karlíně a dolní Libni. Knihu
chceme distribuovat prostřednictvím
prodejen sítě Kanzelsberger a zřejmě
i Academia. Jedná se o první knihu,
která o povodních v Praze vychází.
Doporučená cena přesně odráží prosté
výrobní náklady. Jsem rád, že v roce
2003 se Vám dostane nejen této knihy
o povodních, ale také bude dokončena
již hodně rozpracovaná representační
publikace Městská část Praha 8, která
měla původně vyjít v roce 2002, ale
povodně její tvorbu zdržely. Dovoluji
si Vás tímto vyzvat, aby jste, pokud
vlastníte historické fotografie zejmé−
na z Karlína a také z nových částí
Prahy 8, nám je zapůjčili, abychom si
z nich mohli udělat elektronické
kopie a případně je ještě do této knihy
použili.
Přeji Vám v roce 2003 ještě jednou
vše dobré.

Tomáš Květák, šéfredaktor
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Karlín žije dál
Historicky první vánoční strom
předal ve středu 18. prosince 2002
karlínským občanům prostřednictvím
Starosty MČ Praha 8 Josefa Noska,
primátor Hlavního města Prahy
MUDr. Pavel Bém.
Tímto stromem se primátor přihlásil
k tomu, že osud Karlína je mu znám
a podle možností se bude snažit
napomáhat tomu, aby se tato čtvrť co
nejdříve vzpamatovala z loňské vodní
pohromy a opět se stala perspektivním
rozvojovým územím, které svou
blízkostí centru hlavního města i svým

neopakovatelným charismatem láká na
své území významné investory. Přejeme
tedy všem karlínským, aby si vánočního
stromu užili i v novém roce, kdy jim
bude zpřítomňovat skutečnost, že Karlín
žije dál a nezapomíná se na něj.
−tk−

Pomoc pro obyvatele
Karlína a Libně
Dne 16. prosince 2002 se v obřadní
síni Libeňského zámku uskutečnila
malá slavnost. Za přítomnosti sená−
torky RNDr. Aleny Palečkové se
uskutečnilo předání významné fi−
nanční pomoci rodinám, které byly nej−
více postiženy srpnovými povodněmi.
Tuto pomoc přivezli zástupci chari−
tativní organizace ASB − Arbeiter −
Samariter − Bund, Landesverband
Hamburg jako projev solidarity
a účasti s lidmi, kteří v důsledku
povodní přišli téměř o veškerý svůj
majetek. Během slavnostního pře−
dávání dárci přislíbili ještě rozsáhlejší
pomoc, a pondělní setkání tedy bylo
pouze začátkem rozsáhlého charita−
tivního projektu. Na jeho realizaci se
bude podílet i sociální odbor ÚMČ
Praha 8.
Alena Bicanová
sociální odbor

SDÃLENÕ
Ordinace MUDr. Jaroslavy Malíkové
− interna a MUDr. Věry Cacákové −
diabetologie jsou přestěhovány
z Nám. dr. Holého 15 do „TETY“,
Zenklova 39, 2. patro. Telefon: 284
818 650.

OZN¡MENÕ
FA SERVIS McCULLOCH − prodej
a servis zahradní techniky, Pobřežní 17,
Praha 8 − Karlín, která se nacházela v zá−
topové oblasti Karlína, je přestěhována
do nové provozovny v ulici Braunerova
21, Praha 8 − Libeň. Pracovní doba: PO
a ČT, 9.00 − 12.00, 13.00 − 18.00, ÚT
a ST 9.00 − 12.00, 13.00 − 16.00, PÁ 9.00
− 12.00, 13.00 − 15.00 hod. Tel.: 603 357
465 nebo 283 841 838.

⁄VS informuje
Branci, odvedenci, vojáci v záloze,
vojenští důchodci a Vy všichni,
kteří sympatizujete s armádou.
Dnem 1. ledna 2003 zanikla stáva−
jící vojenská správa Praha 8 a stejným
dnem v souladu se zákonem
č. 286/2002 Sb. vznikla Územní
vojenská správa Praha − sever. Tato
správa v sobě zahrnuje územní obvod
Praha 7 a Praha 8. Sídlo je v kasárnách
Jana Žižky, Křižíkova 12, 3. patro.
Úřední hodiny v pondělí a ve středu od
8.00 do 17.00 hodin se nemění.
Dovolte mi, abych Vám jménem
všech příslušníků této správy popřál do
nového roku pevné zdraví, rodinou
i pracovní pohodu a splnění všech
přání. podplukovník Ing. Miloš Hradil
Náčelník ÚVS

Dagmar Havlov· navötÌvila Prahu 8
Dne 4. prosince 2002 očekávala paní
ředitelka ZŠ na Lyčkově náměstí vý−
znamnou návštěvu. Touto návštěvou
byla Dagmar Havlová, manželka
prezidenta, která přijela společně
s bývalým senátorem Václavem Fische−
rem předat škole šek na 940 tis. Kč.
Tato částka je výtěžkem sbírky, pořá−
dané nadací Dagmar a Václava
Havlových Vize 97, ve spolupráci s ces−
tovní kanceláří Fischer na Kanárských
ostrovech.
Dagmar Havlová si nejprve prohlédla
rozsah škod, a ve třídě pak společně
s panem Fischerem usedla do lavice, aby
shlédla pantomimické představení žáků

PrvnÌ d·ma p¯i neform·lnÌm rozhovoru
s obËany KarlÌna.

školy na téma dějin školy, kterou v roce
1905 otevíral císař František Josef I.
Darovaná částka bude jistě využita na
vybavení školy, která při povodních
přišla o značnou část krásně vybavených
učeben.
Další významnou akcí, které se
Dagmar Havlová zúčastnila, bylo
setkání s občany, kteří byli během srp−
nových povodní dočasně ubytováni ve
studentské koleji číslo 7 na Strahově.
Paní MUDr. Marcela Ilková a PhDr.
Nora Martincová se svým týmem dobro−
volníků pro ně připravili krásné před−
vánoční setkání. Na tuto akci přispěla
také Nadace Vize 97, založená manželi
Havlovými. Paní Dagmar přijela osobně
předat drobné dárky − balíčky vánočního
cukroví a ozdoby na stromeček.
Karlínští občané, organizátoři a hosté si
pak společně vyslechli žáky Základní
umělecké školy v Klapkově ulici.
Vystoupení sólistů − zpěváků a hráčů na
akordeon a hudebního a pěveckého
souboru pod vedením pana učitele
Staňka bylo velmi působivé.
Příjemné a milé odpoledne bylo
výsledkem společného úsilí Kulturního
střediska MČ Praha 8, které zdarma
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7. 1. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul.
Lindnerova) • Ke Stírce − Na Stírce
14. 1. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova
a Pernerova) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
• Kubišova − U Vlachovky

Zä na LyËkovÏ n·mÏstÌ si Dagmar
Havlov· a V·clav Fischer prohlÈdli
v doprovodu jejÌ ¯editelky Mgr. Olgy
VejvodovÈ.

poskytlo prostory a Humanitárního cen−
tra Krakov, které poskytlo občerstvení.
Vánoční výzdobu, drobné pečivo
a dárky do tomboly byly dílem dobro−
volníků, kteří je připravili z vlastních
zdrojů.
−tk−

Rozhovor s Ing. Václavem Černovským
předsedou územní organizace Svazu diabetiků ČR na Praze 8
Jaké je poslání Vaší
organizace?
Jsme občanské hu−
manitní sdružení dia−
betiků, které sdru−
žuje nemocné trpící
diabetem. Uskuteč−
ňujeme pro členy,
spíše členky, které převažují, zdravotně
osvětovou činnost. Pořádáme zdravotní
přednášky, besedy s lékaři, zdravotními
sestrami a dalšími odborníky, kteří mají
co říci našim členům o všem, co jim jejich
chorobu ulehčí. Jsou to besedy o jed−
notlivých projevech této choroby, o živo−
tosprávě, rehabilitaci a psychologických
souvislostech s touto chorobou. Každý
rok pořádáme pro své členy rekondiční
pobyty. Např. v loňském roce jsme
uspořádali rekondiční pobyt v hotelu FIT
ve Žďáru nad Sázavou. V rámci pobytu
jsou účastníci prohlédnuti lékařem, jsou
pravidelně kontrolováni, zúčastňují se
cvičení, vycházek, rehabilitace, ale i pla−
vání. Na rekondici je podávána strava
vhodná pro diabetiky na základě předem
stanoveného jídelníčku. Večery jsou vě−
novány přednáškám na zajímavá témata.

Předpokládám, že se jedná o členy
a členky vyšší věkové skupiny, pře−
vážně důchodce. Mají prostředky na
úhradu takového pobytu, který jistě
není levnou záležitostí?
V tomto se přesně řídíme stanovenými
zásadami Ústředí svazu diabetiků ČR, na
které jsme hospodářsky napojeni. Ústředí
SD ČR je také hlavním přispěvatelem
naší činnosti. Dostáváme z centra dotace
na základě zpracovaného ročního rozpoč−
tu. Získáváme však prostředky i z jiných
zdrojů. Dvakrát jsme získali od
Zastupitelstva Městské části Praha 8
finanční prostředky z grantu, který
Městská část Praha 8 téměř každoročně
vypisuje. V této činnosti spolupracujeme
s místostarostkou MČ Praha 8 Věrou
Hrdinovou. Chci touto cestou jí, i za−
stupitelům poděkovat za pochopení a fi−
nanční podporu naší činnosti. V ne−
poslední řadě každý účastník rekondičního
pobytu přispívá svým podílem podle
zásady, že nejméně 30 % musí hradit
účastník na jakoukoliv činnost.
Co ještě děláte pro Vaše členy?
Každé druhé úterý v měsíci v rámci

výborových schůzí provádíme pro členy
měření tlaku a glykémie, vždy od 14.30
hodin. Za zmínku stojí velmi kladně hod−
nocená beseda se senátorkou za Prahu 8
RNDr. Alenou Palečkovou o lécích
a lékové politice ve vztahu k diabetikům.
Kromě členských schůzí 1x čtvrtletně,
spojených s přednáškami a besedami,
pořádáme i společenské akce. Každý rok
před Vánocemi se scházíme k „posezení“,
při němž vzpomínáme na uplynulý rok
a přitom okusíme vlastní „vánoční
výtvory“ členek, samozřejmě diabetické.
Živá, případně reprodukovaná hudba je
součástí našich vánočních posezení.
Vy také trpíte diabetem?
Ne.
A jak to, že děláte předsedu diabetiků?
Jak jste se vlastně k této činnosti dostal?
Moje práce je spíše manažerská a navíc
mám okolo sebe výborné spolupracov−
níky. Vůbec není podmínkou, že bych
musel být diabetikem. A pokud se týká
toho, proč tuto práci dělám? Pro mne
osobně je to taková „nadační“ činnost re−
lativně zdravého člověka ve prospěch
těch, kteří touto chorobou trpí.
Děkuji za rozhovor.
Ing. Rostislav Weber

Památky Prahy 8
Na prvotní počátky výstavby Karlína,
i když trochu v pozměněné podobě,
upomíná i bývalý hostinec U Dělového
kříže, zvaný též U Dělokříže nebo jen
Dělový kříž č. p. 128, na dnešní
Sokolovské třídě.
Objekt byl postaven v roce 1837
církevním řádem Křižovníků s červenou
hvězdou jako obytný dům. Jde o řadový
klasicistní pavlačový dům ve tvaru pís−
mena „U“, přičemž podsklepený hlavní
a větší uliční objekt je dvoupatrový
a menší rovnoběžný zadní objekt jen
jednopatrový, spolu s východním obyt−
ným křídlem. Ve středové ose obou
objektů jsou umístěny průjezdy. Nad
předním průjezdem byl vyložen balkon
s ozdobným kovaným zábradlím. Nad
balkónovými dveřmi ve figurální
plastice byl umístěn pod osmi−
hrotým křížem nápis U Dělokříže.
Kraje lemují od 1. patra pilastry
ukonče−né v korunní římse. Uliční
průčelí zakončuje sedlová střecha
se třemi vikýři. Nebytové přízemí
mělo na každé straně průjezdu
dva vstupy. V zahradě za zadním
domem byl při samé hranici
pozemku postaven altánek čtver−
cového půdorysu se segmen−
tovým vstupem. Roku 1871 byly
na druhém dvoře vystavěny Fran−
tiškem Šlechtou pro Františka

DĚLOVÝ KŘÍŽ
Č. P. 128
Trinkmoce nové konírny. Dostavba obyt−
ného západního křídla ve dvoře byla
provedena architektem a stavitelem
Oldřichem Brabcem, zástupcem Stavební
kanceláře B. Štěrby v Karlíně v roce
1912. V té době byla již majitelkou
Pavlína Preisslerová.
V květnu 1945 byl dům pozemním
bojem nepatrně poškozen a musela být
provedena oprava lepenkové krytiny.
Tehdejší majitelka Zdenka Postránecká
v rámci své živnosti na výrobu čistících
prostředků zde vyráběla sodu. Ve třech
přízemních místnostech byl hostinec

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

restauratéra Svatopluka Vrkoče, který
převzal v říjnu 1946 Jindřich Maršík.
Rovněž zde bylo pekařství Františka
Vyhnánka, a to jak pekárna, tak i prodej−
na. Po roce 1948 tento rodinný podnik
převzaly Pražské pekárny a mlýny, které
ponechaly pouze prodejnu. Tu od roku
1955 provozoval PRAMEN, maloob−
chod chlebem, pečivem a cukrářské
výrobky. Podobný osud stihl i restau−
ratéra Maršíka. Jeho hospodu převzaly
v roce 1953 Hotely a restaurace hl. m.
Prahy, následně pak Restaurace a jídelny,
které provozovaly hostinec až do roku
1963, kdy byl zrušen a prostory byly
přiděleny národnímu podniku TESLA.
V domě bydlel farář pravoslavné církve
ThDr. Vasil Mardák a učitelka hudby
a zpěvu Anna Lukešová. Pěsto−
vání léčivých bylin se věnoval
František Trinkmoc. V roce 1972
byl dům Zdeňce Postránecké
(provdané Bláhové) násilím odňat
dle zákona č. 71/1959 Sb. a přešel
do vlastnictví státu, operativní
správy OPBH 8. Po roce 1989 byl
objekt původní majitelce v restitu−
ci vrácen. Dům je typickou
ukázkou karlínské klasicistní
architektury a je památkově chrá−
něn.
Zdeněk K. Kovářík

21. 1. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u vojenské správy) •
Na Vartě • Nad Rokoskou
28. 1. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí •
Na Truhlářce (parkoviště)
Kontejnery jsou na uvedená stano−
viště umísťovány již během dne, který
předchází dni uvedenému v harmo−
nogramu. K dispozici jsou tedy již od
rána po celý den, který je uveden
v rozpisu. Odvezeny budou následu−
jící den po dni, který je v harmo−
nogramu uveden jako den přistavení.

HISTORICK… VYCH¡ZKY
VlastivÏdnÈho krouûku
11. ledna 2003
Taje kl·ötera Dominik·nek
Sraz ve 13.15 hod. p¯ed
BetlÈmskou kaplÌ.
25. ledna 2003
Tragika pal·ce a z·svÏtnÌ
jevy Lorety
Sraz ve 13.15 hod. na stanici
el. drah na Poho¯elci.

KULTURNÕ S¡L DOMOVA
DŸCHODCŸ HL. M. PRAHY
Na HranicÌch 674,
Praha 8 - Bohnice
LEDEN 2003
(vstup zdarma)
8. 1. ST 15.30 hodin
NovoroËnÌ koncert
⁄Ëinkuje Praûsk˝ salÛnnÌ
orchestr. Diriguje V·clav
Vom·Ëka.
26. 1. NE 15.00 hodin
Odpoledne s trampskou
pÌsniËkou
⁄Ëinkuje skupina Provas
se zpÏvaËkou Ivankou
Jeûkovou.

PrvnÌ video automat v Praze
Od 10. ledna 2003 zaËne v KD
Krakov, HnÏzdensk· 596, Praha 8 - Bohnice, fungovat prvnÌ
automat na p˘jËov·nÌ videokazet a DVD.
Tento automat, kter˝ ponese
n·zev VIDEOMAT, umoûnÌ vyp˘jËenÌ a n·slednÈ vr·cenÌ film˘
v jakoukoli dobu. Jedn· se o technologick˝ objev, kter˝ by mÏl
p¯edevöÌm uöet¯it Ëas a usnadnit
p¯Ìstup k videonovink·m.
-red-

SvÈ podnÏty, n·mÏty
a p¯ipomÌnky sdÏlujte:

Petra Klugov·
redakce ÑOsmiËkyì
e-mail:
petra.klugova@p8.mepnet.cz
tel. 222 805 108
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Originální bydlení v Karlínské tovární hale Karlín
Na rohu Pernerovy a Šaldovy ulice v Karlíně vzniká záležitost v Praze zatím nevídaná. Byt o rozloze
kolem 550 m2. Autory projektu jsou architekti Jiří Řezák, Martin A. Tomáš a Alexandra Prymusová.
Někteří lidé mají vůli zásadně změnit a přehodnotit svůj vztah k bydlení, a nejen teoreticky, ale i prak−
ticky řešit problémy, spojené s jeho přeměnami. Za příklad může sloužit Charles Butler, anglický pod−
nikatel, který si před lety koupil bývalou tovární halu. Za nějakou dobu v ní bude bydlet.
Přímo pod vrchem Vítkov byly koncem 19. století postaveny průmyslové objekty. Také elektrocentrála
někdejší firmy Kolben & Daněk. I domy mají svůj aktivní čas vymezen, a pak se jejich funkce mění.
Z bývalé elektrocentrály se stane bydlení. Projekt je hotov, stavět se začne brzy. Takových případů je
nakonec v Karlíně víc. Naprosto nehrozí, že by se z této čtvrti stal i po tom, co se stalo, skanzen
průmyslové architektury. Stačí připomenout rekonstruované budovy Palác Karlín, Corso Karlín nebo
Crystal Karlín, na jejichž podobě se podepsal známý katalánský architekt Ricardo Bofill. A pokračuje
se dál − Rohanský ostrov, Maniny… Karlín čeká i přes nedávné události zajímavá budoucnost.
Veřejným zájmem je, aby zde vedle administrativních center vznikaly i byty.
„Po roce 1989 si lidé stavěli rodinné domky na okraji Prahy,“ říká Jiří Řezák. „V další módní vlně
nakupovali drahé byty v luxusních čtvrtích. Pak přišly na řadu rekonstrukce půd a v současné době
otevíráme lidem další možnosti. V centru hlavního města je řada zajímavých prostor, například vy−
sloužilé dílny nebo továrny. Podle našeho názoru se město musí integrovat, ne se jen rozšiřovat na okra−
jích. V Holešovicích, na Smíchově nebo v Karlíne je mnoho nefunkčních objektů i proluk, které je
možné využít k bydlení. Lidé chtějí mít blízko do práce, což periferie neumožňují, ale chtějí také bydlet
originálně, snaží se svým bytem prezentovat. Architektura tak pomáhá vytvářet osobnosti. Není dobré
zařadit se do uniformní šedi, stavět rodinné domky podle katalogu. Podle toho, s jakým architektem
člověk pracuje, se pozná jeho osobnost.“
Inspirace Amerikou
Bydlení v bývalých průmyslových objektech se objevilo v širším měřítku
někdy v 70. letech minulého století v USA. Začali s tím umělci, kteří potře−
bovali ke své tvorbě prostor. Navíc bylo levnější než standardní bydlení
a vyjadřovalo nekonformnost životního stylu svých nositelů. Podobný
příběh se teď odehrává v Praze. Charles Butler koupil před pěti lety tovární
objekt v Karlíně. Zaujal ho obrovský prostor a zejména jej nadchnul pojízd−
ný jeřáb o nosnosti 5.000 kg, umístěný pod stropem a přesahující celou Tov·rnÌ hala
šířku budovy. Jeřáb se pak stal i odrazovým můstkem pro inspiraci archi− v PernerovÏ ulici.
tektů řešících tento prostor. Bude třešničkou na dortu budoucího bytu.
„Měřítko prostoru, který má sloužit k bydlení, je v tomto případě naprosto jiné než v rodinném domě,“
říká Martin Tomáš. Plocha budoucího bytu totiž měří 550 m2. „Hledali jsme nápad, vtip, který by byl
v bytě zajímavý. Kupříkladu na jeřáb jsme v jedné z prvních studií pověsili ložnici pro hosty, která by
jezdila z prvního do druhého patra. Bude tam ale plošina, pracovní místo, jakýsi klidný koutek, kde se
člověk cítí „nad věcí“. Na tovární hale je charakteristická především technika, která se pohybuje a je
funkční. Proto chceme jeřáb zachovat. Kdybychom prostor haly rozdělili příčkami a dalším patrem,
světlá výška je kolem osmi metrů, ztratil by objekt na zajímavosti a kouzlu. Musíme najít správné pro−
porce pro vnitřní zařízení tohoto bytu a vymyslet, jak se tam bude člověk pohybovat. Zatím máme
vyřešeny základní technické věci, ještě jsme definitivně neuzavřeli celkový koncept domu.“
První dojem po vstupu do budovy je úžasný. V přízemí podpírají podlahu prvního patra, kde byly
umístěny agregáty, staleté litinové sloupy. Tady bude vstupní a technická část bytu − hlavní vchod, šatny,
skladovací prostory, zázemí domu. Široké schodiště vede do patra zalitého světlem, které sem vniká
množstvím velkých oken, umístěných ve štítu a stěnách domu. Všude je dodnes patrné dokonalé řemes−
lo dávných stavitelů, včetně původních neporušených omítek. Nahoře pod vysokým stropem trůní
jeřáb. Ten se tedy zanedlouho stane dominantou bytu. Na ploše bývalé haly vzniknou útulná „hnízda“
vytvořená nábytkem, koberci a světlem. Každé z nich bude mít specifický charakter a vytvoří intimní
část v rámci velkého prostoru. Původní energocentrála mění funkci, stane se centrálou rodiny. Ano.
Tady bude skutečně ojedinělé, originální a osobité bydlení, jehož plocha připomíná hřiště. Největší
odpovědnost architektů tkví v tom, jak přizpůsobí tak velký prostor požadavkům bydlení. V tom se zřej−
mě stanou průkopníky. Zatím v Čechách žádný projektant 550 m2 otevřeného prostoru pro bydlení
jedné rodiny neřešil. Bude zde kuchyň, ve střední části jídelna, u štítové stěny sedací a společenský
kout… V nově postaveném malém patře nad obytnou částí nabídne byt svému uživateli soukromou
zónu − dvě ložnice s příslušenstvím. Život v této čtvrti dostává novou dimenzi. I v bydlení. Ti, kteří
hledají originalitu, se mohou tímto příkladem inspirovat a budovat své domovy podobným způsobem.
V Karlíně se totiž podle slov Hany Samuelové z developerské společnosti Real Estate Karlín Group
počítá s tím, že se zde budou přestavovat další tovární objekty na bydlení, i když třeba ne v tak velko−
rysém prostoru. Za pět, deset let bude tato část Prahy žít a vypadat zcela jinak. V každém případě zcela
originálně.
−ktl−, Zdroj: Development news

Bezdomovci se dočkali
Ve středu 18. prosince 2002 otevřelo Městské centrum sociálních služeb a prevence zimní nocle−
hárnu pro muže bez přístřeší. Bezdomovci nebo muži v krizové situaci s pražským i mimo−
pražským trvalým pobytem ji najdou jako každý rok na Praze 2, ve Spytihněvově ulici č. 6.
Zájemci o přenocování se mohou hlásit každý večer od 19.00 do 21.30 hodin. Musí být plnoletí
a zdravotně soběstační. Zimní noclehárna nabízí 46 míst ve čtyř až osmi lůžkových pokojích.
V každém patře je umístěna sprcha, k dispozici jsou i dvě televize. V ubytovně jsou bezplatně
podávány teplé nápoje. Chod noclehárny je střídavě zajišťován šesti pracovníky. Ubytovaní musí
noclehárnu opustit každý den kolem sedmé ráno, přes den mohou využívat některého z denních cen−
ter. Bezdomovci mohou bez přerušení přespávat v ubytovně maximálně 14 dnů. Pobyt je možné
prodloužit jen v případě naléhavé situace. Cena za jednu noc je 10 Kč. Ubytovaní musí dodržovat
ubytovací řád. Platí zde mj. zákaz kouření, požívání alkoholu a drog. Pro kuřáky je vyhrazeno
kuřácké místo na dvorku. Zimní noclehárna bude v provozu do 18. dubna 2003.
Kontakt: Městské centrum sociálních služeb a prevence, zimní noclehárna, Spytihněvova 6,
Praha 2, tel.: 222 564 490, pan Urban.
−mcssp−
I tak může vypadat podnikání
O tom, že podnikání má i svoji stinnou stránku, by mohl
vyprávět podnikatel, zabývající se zprostředkováním práce
v zahraničí. Jeden z jeho klientů, kterému zajišťoval práci
v zahraničí, byl totiž okraden. Klient vzniklou situaci vyřešil velice svérázným způsobem. Najal si
vyděrače, kteří pod pohrůžkou násilí zprostředkovatele donutili k podpisu směnky na částku 600 tis.
Kč, což byla částka, o kterou byl klient okraden.
Kapsář smolařem
Svoji momentální finanční situaci si chtěl zřejmě vylepšit zloděj, kterého před hotelem Hilton
zaujala cizinka. Přistoupil k poškozené a vytáhl jí z kapsy kabátu peněženku. Cizinka však byla
velice obezřetná. Zloděj z překvapení upustil peněženku na zem a dal se na útěk, který však netrval
dlouho. Zřejmě totiž neměl svůj den a trasu útěku si nasměroval přímo k policejní hlídce, která zde
právě projížděla.
Zbitý milenec, aneb obušku z pytle ven
Když podezřívavý manžel zjistil, kam jeho žena dochází na zálety, rozhodl se vykonat pomstu.
Využil otevřených balkónových dveří a vlezl do bytu, kde se oba milenci nacházeli. Nejprve začal
dřevěnou tyčí milence mlátit do nohou a do zad. Když se dal na útěk, manžel jej pronásledoval,
a protože byl v běhu zdatnější, milence doběhl a začal jej tentokrát bít do hlavy. V jeho počínání mu
zabránila až policejní hlídka. Milenec skončil v nemocnici se zlomenou holení pravé nohy a před−
pokládanou dobou léčby pět týdnů.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R
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V Karlíně bydlím přes dvacet let, pět let zde i pracuji. Pravda, v Pobřežní ulici, kde jsem do srpna pra−
covala, v současné době nacházejí uplatnění spíše profese stavební.
Jelikož je Karlín téměř v centru Prahy, pohybuji se zde převážně pěšky. K mým oblíbeným činnostem patří
pozorovat charakteristické karlínské postavičky a život kolem sebe vůbec. Vždycky jsem litovala, že nedokážu
zachytit tváře a situace, ať už formou fotografie, nebo nahrát neopakovatelné útržky rozhovorů apod. Karlín totiž
vnímám jako jednu z nejosobitějších částí Prahy, připadá mi jaksi kompaktnější, uzavřenější než třeba Žižkov. Přes
všechno to neuvěřitelné, čím v poslední době Karlín prošel a z čeho se bude jen pomalu vzpamatovávat, myslím,
že máme oproti těm „na kopci“ určitou výhodu − výhodu prožitku. Rozhodně cítím se všemi, kteří přišli o domov,
majetek, a řeší velmi nesnadnou životní situaci, ale zároveň máme možnost uvědomit si, že není všechno tak úplně
samozřejmé, a možná být i o něco pokornější.
Proto mě v poslední době mrzí malomyslnost některých spoluobyvatel, netrpělivost a stále četněji se ozývající
hlasy, že by snad bylo lepší Karlín zbourat a vystavět nový. Ani já nenacházím zvláštní zalíbení v cestování pře−
plněnými autobusy, stavební práce by měly probíhat rychleji, chybí mi zdejší obchody, vadí mi všudypřítomný
prach a bláto − podle toho, je−li sucho nebo prší, a tak bych mohla pokračovat. Přesto na Karlín nedám dopustit
a jsem ráda, že žiju právě tady. V době, kdy některá místa v Praze začínají být zaměnitelná s místy v jakékoli
evropské metropoli, bych byla ráda, kdyby se Karlín vrátil do takové podoby, v jaké byl před srpnem 2002.
Na závěr si dovolím konstatování, které může znít ve světle nedávno uplynulých událostí poněkud kacířsky:
„Karlín byl, je a bude skvělé místo“.
Zuzana Balatá

UpozornÏnÌ pro majitele postiûen˝ch objekt˘
Odbor pro obnovu Karlína a Libně upozorňuje majitele objektů na změnu režimu větrání v období, kdy
teploty zůstávají i přes den výrazně pod bodem mrazu.
Ve všech objektech, kde neprobíhá vysoušení žárovými vysoušeči, důrazně doporučujeme utěsnit sklepní
okénka, utěsnit okna v přízemí a v ostatních povodní postižených prostorech domu, zavřít dveře. Dále
doporučujeme izolovat části vodovodního potrubí, které není vedeno zdivem nebo pod zemí. V prostorách, kde
je to možné, je třeba zahájit vytápění. To se týká zejména objektů, kde je plně obnovena dodávka elektrické
energie a plynu. Zároveň je třeba zajistit cca 4x denně nárazové provětrání takto zabezpečených prostor. Tato
opatření by měli obyvatelé a majitelé domů provést neprodleně svépomocí.
Pozor na „vysolování“ zdiva!!!! Jedná se o malé, bílé nebo narůžovělé krystalky. V kombinaci s nízkými
teplotami jde o mimořádně nebezpečný jev. Je nezbytné odstranit prosolené omítky mechanicky (ocelový
kartáč, škrabka), odstraňovat krystalky solí minimálně jednou týdně i z očištěných stěn! Nevyškrabovat spáry
před vyschnutím zdiva! Tato opatření by měli majitelé a obyvatelé domů provést neprodleně svépomocí.
Obyvatelé objektů, u kterých hrozí nebezpečí poškození domu mrazem (tj. kde nebylo zahájeno vysoušení,
nebyla otlučená omítka, kde se netopí ani netemperuje, kde je vysoká vlhkost zdí), se s touto informací mohou
obrátit na následující místa: Odbor pro obnovu Karlína a Libně, Na Košince 1, Praha 8 − Libeň, tel.: 284
840 386, e−mail: klara.kayedova@p8.mepnet.cz.
odbor pro obnovu Karlína a Libně

Přelepování dopravních značek
Do Prahy dorazila nová zábava nebo spíše nešvar. Stále větší počet dospívající mládeže se totiž baví
tím, že přelepuje dopravní značky, které se pak pro řidiče stávají špatně nebo zcela nečitelnými.
Nevím, zdali si dotyční jedinci uvědomují důsledky svého jednání, ale ty mohou vést až
k vážným dopravním nehodám. Stačí si uvědomit, co se může například stát, když se přelepí dopravní znač−
ka „Dej přednost v jízdě“! Značka tak zcela ztrácí svoji vypovídající schopnost a řidiče neupozorní, že vjíždí
na hlavní silnici.
Pracovníci Technické správy komunikací hl. m. Prahy dopravní značky pravidelně kontrolují, ale není
v jejich silách hlídat 24 hodin denně. Proto chceme vyzvat občany, kteří vědí o přelepených dopravních
značkách, aby informovali odbor správy dopravního značení TSK hl. m. Prahy na tel.: 257 015 839 nebo
257 015 835. Současně bychom chtěli upozornit autory těchto nepovedených žertů, že se dopouštějí přes−
tupku a vystavují se tak značnému finančnímu postihu.
PhDr. Libor Sosnovec
TSK hl. m. Prahy

Sokolovská se bude opravovat
V průběhu první poloviny měsíce ledna 2003 dojde k zahájení havarijní opravy povodňových škod v ulici
Sokolovská, v úseku mezi ulicemi Šaldova − Ke Štvanici. Oprava se bude týkat tramvajové trati, sanace
kanalizační stoky a podzemních sítí a trakčního vedení. Součástí opravy je i oprava vozovek a chodníků.
Bližší informace, především pak harmonogram jednotlivých prací, budou upřesněny.
odbor dopravy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
ODBOR ŠKOLSTVÍ
Odbor školství Úřadu MČ Praha 8
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č . 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních
komisí a pravidlech jejich činností pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti
školství, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurz na funkci ředitele základní školy:
ZŠ, Praha 8, Zenklova 52 (RVJ)
Požadavky:
• vzdělání podle vyhlášky č . 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti
pedagogických pracovníků a předpokladech kvalifikace výchovných poradců
• nejméně 4 roky pedagogické praxe na ZŠ
• znalost školských předpisů a školské problematiky
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
Přihlášky podávejte do 10. 1. 2003 na adresu:
Odbor školství Úřadu MČ Praha 8, KD Krakov, Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8
K přihlášce doložte:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (v rozsahu maxim. 5 stran strojopisu)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než půl roku) nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení podle § 4 odst . 3 zákona č . 451/1991 Sb.
• potvrzení lékaře o zdravotním stavu uchazeče (ne starší než 2 měsíce)
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„Skolení draka“ aneb
česko−německé vztahy v pohraničí
V říjnu loňského roku vyvrcholila spolupráce tercie
z pražského Gymnázia Thomase Manna a sedmé třídy
Humboldtova gymnázia z Ulmu společným pobytem ve
Furth im Wald. Obě třídy se zabývají společným pro−
jektem již 18 měsíců. Prvním cílem projektu bylo se−
znamování se s pověstmi, vztahujícími se k oběma
městům (Praha, Ulm). Kontakt mezi studenty byl
zpočátku písemný. V letošním školním roce bylo
umožněno setkání a společná práce na projektu
v pohraniční oblasti Bavorska a Chodska. K tomu vý−
znamně přispěly svou finanční podporou Česko−německý fond budoucnosti a Robert Bosch
Stiftung.
Celý týden se studenti zabývali úkoly, které se váží k česko−německým vztahům v minulosti a přítom−
nosti. Byly vytvořeny smíšené pracovní skupinky, které zpracovávaly různá témata ve Furth im Wald
a v Domažlicích. Témata byla zaměřena na kulturu, historii, ostrahu hranic a na názory obyvatel obou
měst na současné česko−německé vztahy. Všechny poznatky a jejich vyhodnocení byly dětmi zpracovány
formou plakátů a brožury se statistickými údaji.
Studenti z Prahy měli připravené krátké divadelní zpracování Jiráskových Psohlavců. Díky kulisám
a loutkám zprostředkovali tak své partnerské třídě poznání krajiny a folklóru Chodska. Jan Sladký Kozina
ztělesňoval vlastnosti chodského lidu a odpor proti nespravedlnosti německé vrchnosti. Ve Furth im Wald
zase každoročně pořádají slavnost „Skolení draka“, která představuje husitské vojsko. Tyto dvě
připomínky nepřátelství pohraničních krajů v historii se u obyvatel těchto lokalit již staletí neprojevují.
Přes veškeré naplánované aktivity zbyl dětem čas na sportovní hry, turistiku, návštěvu aquaparku,
prohlídku sklárny a stříbrného dolu a v neposlední řadě k navázání nových přátelství. Po společně
stráveném týdnu obě třídy naplánovaly další projekt, kterým se budou zabývat při výměnných pobytech
v Ulmu a Praze.
Jana Majerová

ZŠ Pernerova děkuje
Jménem naší školy, všech žáků a učitelů, bychom touto cestou rádi
poděkovali všem sponzorům za pomoc, finanční i materiální dary na
odstraňování povodňových škod.
V této nelehké situaci se bohužel ocitlo mnoho škol, a jsme proto rádi, že jste
pomohli i naší základní škole. Povodeň nám bohužel zabránila začít školní rok
v obvyklém zářijovém termínu, těšit se z nově upravených tříd, zacvičit si
v tělocvičně nebo se proběhnout po vždy upravené kvetoucí zahradě. Díky
Vašim příspěvkům se však škola zdárně opravuje, aby se mohla opět zaskvět
v celé své stoleté kráse a aby mohla i nadále každý den vítat své žáky. Víme,
že srpnové povodně nebyly pro nikoho lehké, a proto si vážíme všech lidí, kteří
äkolnÌ dÏtsk˝ sbor Perne- nám pomáhají.
r·Ëek na adventnÌm konMgr. Ilona Šťastná, ředitelka školy
certu.

Soutěž ve sběru starého papíru na základních školách
V září loňského roku byl zahájen již 9. ročník soutěže základních škol ve sběru papíru, kterou pořádá
akciová společnost Středočeské sběrné suroviny pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy.
Současně se sběrem papíru opět probíhá i ekologická soutěž ve sběru plastových víček z PET lahví. V letošním
školním roce je navíc vyhlášen i nultý ročník ve sběru starého hliníku. Závěrem školního roku bude vyhod−
noceno 5 nejlepších škol v kategorii podle celkového množství nasbíraného papíru a dalších 5 nejlepších škol
v kategorii podle průměru na žáka. Vítěze všech kategorií soutěže čekají hodnotné ceny (mini věž, kompakt−
ní fotoaparát, dalekohled, stůl na stolní tenis, barevný scanner aj.), které budou předány při slavnostním vyhod−
nocení soutěže v červnu 2003 v Radničním klubu Staroměstské radnice.
Pravidla soutěže i průběžné výsledky jsou uveřejněny na internetové adrese www.sber−suroviny.cz, popřípadě
lze kontaktovat pana Merkla z pořádající společnosti, tel.: 283 891 365, 602 339 812 nebo Ing. J. Janovičovou
z odboru infrastruktury města MHMP, tel.: 236 00 4260.
−mhmp−

Provoz mateřských škol Městské části Praha 8 o jarních prázdninách
školního roku 2002/2003 ve dnech 10. − 14. února 2003

Poděkování ZŠ Hovorčovická
V době záplavy Karlína jsme měli přístřeší ve škole v Hovorčovické ulici. K naší úplné
spokojenosti se o všechno potřebné postaraly učitelky zdejší školy. Při každé příležitosti
školu neustále chválíme.
Na pozvání se několik z nás evakuovaných 10. prosince 2002 zúčastnilo slavnostní Akademie.
Srdečně nás přivítala ředitelka školy, bylo připraveno pohoštění, a sami žáci pro každého z nás
udělaly drobné dárečky s vánočními motivy. Překvapení nebralo konce a kulturní pořad byl radost−
ný, s nápaditým průvodním slovem k jednotlivým vystoupením. Nemůžeme jinak, než být škole
za tento zážitek vděční. Na něco tak hřejivě pěkného lze jen dlouho vzpomínat.
Za všechno znovu i touto cestou vřele děkujeme s přáním mnoha úspěšné práce školy.
Za evakuované občany Karlína
manželé Junkovi

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, stanovil zřizovatel, Městská část
Praha 8, po dohodě s řediteli mateřských škol provoz o jarních prázdninách školního roku 2002/2003
na všech mateřských školách zřízených Městskou částí Praha 8
s výjimkou, že provoz na kmenové Mateřské škole, Praha 8, Na Korábě 2 probíhat nebude. Otevřeno bude
její odloučené pracoviště Mateřská škola Lindnerova 1, na adrese Lindnerova 1/ č. p. 575, 180 00 Praha 8
− Libeň.
Důležité upozornění: Všechny mateřské školy zřízené Městskou částí Praha 8 budou v době letních prázd−
nin školního roku 2002/2003 uzavřeny 30. a 31. týden.
odbor školství
oddělení provozu a organizace školství

Termíny zápisů dětí do 1. ročníků základních škol
MČ Praha 8 pro školní rok 2003/2004
ZŠ, Praha 8, Pernerova 29
21. a 22. ledna 2003
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Zenklova 52
5. a 6. února 2003
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
21. a 22. ledna 2003
od 14.00 do 17.30 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Korábě 2
4. a 5. února 2003
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ Molákova, Praha 8,
Za Invalidovnou 3
22. a 23. ledna 2003
od 14.30 do 17.30 hodin

ZŠ, Praha 8,
U Školské zahrady 4
5. února 2003
od 13.00 do 18.00 hodin
a 6. února 2003
od 13.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
4. a 5. února 2003
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ Na Slovance, Praha 8,

Společně jsme již prošli všechny mateřinky
i základní školy zřizované obcí (jak Městskou
částí Praha 8, tak Městskou částí Dolní Chabry,
či Městskou částí Ďáblice). Rovněž jsme
navštívili všechny školy a školská zařízení zřizo−
vaná církví a školy speciální. Nezapomněli jsme
ani na základní umělecké školy a domy dětí
a mládeže. V tomto a následujících třech dílech
„Encyklopedie“ se zaměříme na střední školy,
a to ty veřejné, tedy zřizované krajem, v našem
případě Hlavním městem Praha.
Dnešní díl bude věnován obchodním
akademiím, které jsou pokračovateli bývalých
středních ekonomických škol. V Praze 8 působí
dvě. Na jihu, v Kollárově ulici v Karlíně − Vyšší
VOä a OA v Koll·rovÏ ulici
v prvnÌch dnech po povodni.

Bedřichovská 1
5. února 2003
od 14.00 do 18.00 hodin
a 6. února 2003
od 14.00 do 17.00 hodin
ZŠ, Praha 8, Burešova 14
4. února 2003 od 13.00 do 18.00
hodin, 5. a 6. února 2003
od 14.00 do 18.00 hodin
ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
4. února 2003
od 13.00 do 18.00 hodin
a 5. února 2003
od 14.00 do 17.00 hodin

od 14.00 do 18.00 hodin
a 5. února 2003
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
22. a 23. ledna 2003
od 14.00 do 18.00 hodin
ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
5. a 6. února 2003
od 13.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Libčická 10
5. a 6. února 2003
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
5. a 6. února 2003
od 14.00 do 18.00 hodin

Pro školní rok 2003/2004 budou za−
psány do 1. ročníků děti, které dovrší
k 31. 8. 2003 šest let věku. Rodiče,
resp. zákonní zástupci dítěte předloží
svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte. Do spádových škol jsou před−
nostně umísťovány děti s trvalým
bydlištěm ve spádovém obvodu. Tímto
opatřením není dotčeno právo rodičů
vybrat si pro své dítě školu jinou,
přičemž by měli informovat základní
školu spádovou.
odbor školství

ZŠ, Praha 8, Dolákova 1
5. a 6. února 2003
od 14.00 do 17.00 hodin
ZŠ Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
5. a 6. února 2003
od 14.00 do 17.00 hodin
ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
4. února 2003

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 23. - VEÿEJN… STÿEDNÕ äKOLY (1. »¡ST)
odborná škola ekonomická a Ob−
informovala na svých interne−
chodní akademie. Jak název
tových stránkách www.aka−
školy předjímá, součástí školy je
demie−kollarova.cz o aktuálním
kromě obchodní akademie, jejíž
stavu, přičemž nabídla svým
čtyřleté studium je zaměřeno
žákům i učitelům posílání
na ekonomiku mezinárodního
informací prostřednictvím SMS,
hospodářství, i VOŠ, tedy vyšší
což bylo v prvních dnech velmi
odborná škola. Kromě předmětů
cenné. Od 16. září škola učila
povinného základu se na akademii
v náhradních prostorách, ale již
vyučují také předměty speciální
od 21. října je vše ve starých
odborné, jako internetová cvičení,
kolejích a studenti opět chodí
ekonomická
integrace,
do Kollárovy ulice.
marketing, či cizojazyčná
Na severu Městské části
obchodní korespondence.
Praha 8, v Hovorčovické ulici
Specifikem školy jsou OA HovorËovick·.
v Kobylisích, sídlí v rozsáhlém
reálné firmy studentů pod−
objektu vedle základní školy
nikající na komerčním základě. Např. Obchodní akademie Hovorčovická, www.vol−
v roce 1996 škola zvítězila v soutěži web.cz/oahovorcovic. Historie školy sahá do roku
pořádané Baťovou nadací pro mladé pod− 1987, kde zde vzniklo zprvu detašované pracoviště
nikatele projektem muzikálu Zrnko SEŠ Kollárova s 6 třídami, které se o rok později
písku.
osamostatnilo a na počátku 90. let minulého století
Jelikož škola leží v Karlíně, i ona byla se transformovalo na obchodní akademii. Studenti
v srpnu minulého roku těžce postižena si mohou vybrat z široké škály volitelných před−
povodní. Bylo zaplaveno celé přízemí mětů jako cestovní ruch, obchodní právo,
včetně 5 učeben (dnes již opravených bankovnictví, obchodní angličtina či obchodní
a plně využívaných), dvě tělocvičny, němčina. Škola disponuje moderními učebnami
suterén s internetovou kavárnou a fil− výpočetní techniky, jazykovými laboratořemi
mový klub. Dnes by náhodný návštěvník i odbornými učebnami pro výuku obchodní kore−
jen stěží poznal, že se tudy prohnala spondence. Od roku 1996 akademie spolupracuje
veliká voda. Škola již od 15. srpna 2002 se školou v Dieburgu v SRN, v rámci čehož pořádá

výměnné poznávací zájezdy a studijní pobyty
žáků. Velký důraz klade též na mimoškolní aktivi−
ty, především na sport − od roku 2000 funguje ve
spolupráci s FK Admira Slavoj Praha v ročníku
vždy jedna sportovní třída. Již 10 let je škola zapo−
jena do projektu Baťovy nadace, podnikají zde
reálné firmy jako cestovní kancelář, či občerstvení.
Před několika lety student této školy obsadil na
Mezinárodní soutěži ve psaní na PC 5. místo
v Evropě, což je obrovským úspěchem celé školy.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) Praha 5
2) 7
3) krokodýl
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Marie Jedličková, Miloslava Sedláčková a Radka
Vavroušková 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) Kde byl uv·dÏn muzik·l, se kter˝m
OA Koll·rova vyhr·la v roce 1996?
2) Co znamen· zkratka SEä?
3) S jak˝m mÏstem ve SRN
spolupracuje OA HovorËovick·?
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Informace o novém zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Vážení provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší,
jak jistě víte, 1. června 2002 vstoupil v platnost nový zákon
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), který se zcela nově a v daleko
širším měřítku zabývá problematikou ochrany ovzduší. Jelikož
dochází k některým významným změnám i v oblasti povinností
provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší (zejména
v poplatkové agendě), považujeme za důležité Vás na tuto
skutečnost upozornit. Zároveň bychom Vám tímto dopisem chtěli
pomoci lépe se orientovat v nové zákonné normě.
První velkou změnou, o které bychom se chtěli zmínit, jsou nové
podmínky pro oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za
malý zdroj znečišťování ovzduší. Nově, podle § 19 odst. 15 zákona,
spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW není
předmětem poplatku za znečišťování ovzduší. Z toho vyplývá, že
za všechny zdroje o výkonu menším než 50 kW není třeba v roce
2003 podávat oznámení a ani platit poplatek, pokud v minulosti
poplatku podléhaly. Dále podle § 19 odst. 17 všechny ostatní malé
spalovací zdroje (tzn. od 50 kW včetně do 200 kW) s nulovou
sazbou poplatku nejsou předmětem poplatku a nevztahuje se na
ně oznamovací povinnost. To znamená, že u zdroje s výkonem 50
kW a více, který má stanoven poplatek 0 Kč, podle nového zákona
platí, že není třeba podávat žádné oznámení údajů pro stanovení

poplatku a provozovatel je této povinnosti zproštěn. Pro ostatní
provozovatele zpoplatněného zdroje je oznamovací povinnost
zachována a provozovatel zdroje je povinen zaslat do 15. února pod−
klady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.
Novou povinností, kterou zákon zavádí (§ 12 odst. 1 písm. f), je
nutnost zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účin−
nosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu
stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při
podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za
dva roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní
provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého
výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná pali−
va od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu
se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví,
který obdržel osvědčení o autorizaci od Ministerstva životního
prostředí. Tato povinnost se však nevztahuje na provozovatele
malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech,
bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů,
kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
V návaznosti na tuto novou povinnost je připravována novela
zákona, která zavede povinnou registraci všech zdrojů, podléhajících
tomuto měření. Podrobnosti o způsobu registrace zdrojů, termínech
a její formě budou tedy známy až po uvedení novely do života.

Čimický rybník
Do redakce jsme dostali dopis čtenářky, paní Neužilové, který dále citujeme. Protože
problematika Čimického rybníka nepochybně zajímá i ostatní obyvatele Prahy 8,
požádali jsme o vyjádření pracovníky odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8.
Jsem obyvatelkou části Čimice už 21 let. Ze začátku jsem zde bydlela s rodiči a později se mi
podařilo získat i svůj byt v Čimicích, které se mi líbí a kde se celá naše rodina cítí dobře. Ale
abych se dostala k problému.
V začátku našeho bydlení v Praze Čimicích býval v oblasti staré zástavby rybníček. Kolem
stromy, kousek Drahaňská rokle, prostě kus nádherné přírody. Jak čas běžel, na sídlišti byla
postavena pro obyvatele Čimic Delvita.
Posléze vedle hostince U rybníka, který zde
stojí už léta, vyrostla špičková střelnice. A od té
doby rybníček začal vysychat. V současné době
je tam hromada špíny, harampádí, much
a komárů. Kdysi byl ten rybník chloubou, na
kterou v zimě chodily děti bruslit, nyní je to
ostuda Čimic. Já bydlím v paneláku hned
u rybníka, vedle jsou vojenské stavby. Když
vidím, jak naše děti prolézají ten nechutný ryb−
ník, ze kterého se množí spousta havěti, je mi to líto. Jeden známý, z řad komunistů, se problé−
mu rybník věnuje už léta. Jeho snaha byla korunována pouze malinkatým úspěchem. Na jaře
2001 se začalo na rybníčku dělat. Některé stromy byly vykáceny, začal se čistit odpad
a strouha, i okolí stavidla. Vše bylo na nejlepší cestě. Jenže bylo jaro a začaly se pářit žáby.
Dle nevím koho se celé práce zastavily a od té doby, což už je rok a půl, se nic neděje a rybník
zarůstá dál a ještě víc. Ten pán se zase o to začal zajímat a bylo mu řečeno, že na to byly
vyčleněny dva miliony korun, ale za tu dobu, co se žáby pářily a práce už dál nepokračovaly,
peníze zmizely neznámo kam.
Tak se ptám, co bude s naším rybníkem? Budeme čekat, až tam někdo chytne nějakou nemoc
nebo až to zaroste tak, že feťáci tam budou mít ještě lepší skrýš, než doteď, nebo až se tam jed−
nomu z našich dětí něco stane?
Přijďte se k nám prosím podívat, ať se sami přesvědčíte, že tu je skutečný problém. Nám všem
přece záleží na životním prostředí, nebo ne? Pokud by bylo třeba, můj známý je schopen zdoku−
mentovat celé své snažení v oblasti Čimického rybníka.
Vím, že nejsem jediná, koho tento problém trápí. Naléhavě Vás prosíme o řešení tohoto prob−
lému, ať i my máme právo bydlet v příjemném a čistém prostředí.
Melánie Neužilová
Všemu, co píšete, musíme dát za pravdu. Je vidět, že lokalitu máte ráda a sledujete ji. Stejně
jako Vy jsme se i my obávali, že práce na obnově rybníka byly zastaveny, neboť je řídí a finan−
cuje Magistrát hl. m. Prahy, nikoliv ÚMČ Praha 8. Proto jsme si vyžádali informace o průběhu
akcí a bylo nám sděleno, že se rozhodně počítá s obnovou rybníka, ale protože se objevují další
technické problémy, zejména netěsnosti hráze, je třeba postupovat tak, aby výsledná obnova
byla dlouhodobá. Pokud budete mít dotazy či pochybnosti o prováděných pracech, doporuču−
jeme Vám obracet se přímo na odbor městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 57,
128 00 Praha 2, Ing. R. Polifku, tel.: 236 004 646, který obnovu rybníka zajišťuje.
−red−

Pořádáte školení, semináře
nebo připravujete slavnostní setkání?
Nabízíme Vám přednáškové a reprezentační prostory.
Budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň:
Dva přednáškové sály s kapacitou 96 a 234 míst, typu moderních poslucháren, ozvučené a kli−
matizované, s možností připojení technických přístrojů, např. internetu nebo videoprojektoru.
Salonek pro dvacet osob je vhodný pro menší uzavřená jednání.
Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8 − Libeň:
Odsvěcená Zámecká kaple s kapacitou 60 míst je využívána pro svatební obřady. Výjimečné
prostředí s barokním interiérem je vhodné pro mimořádné události, koncerty apod. Obřadní síň
s kapacitou 100 míst slouží pro svatební obřady a mimořádné příležitosti.
Občanské středisko Podhajská pole:
Schůzovní místnost se stolovou úpravou má kapacitu 50 míst. Součástí střediska je sociální
zařízení a kuchyň. Lze využít pro klubová setkání.
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: Kulturní středisko Městské části Praha 8,
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8, tel.: 222 805 116, fax.: 222 805 117, e−mail: anna.behalo−
va@p8.mepnet.cz.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Karel Dvořák, ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8

Z výše uvedených údajů tedy vyplývá, že v letošním roce mnoha
provozovatelům ubude ohlašovací povinnost ohledně provozu zdroje
a výpočtu výše poplatků za něj, ale po novele zákona se budeme
muset opětovně vrátit k registraci zdroje, tentokráte pro potřeby kon−
trol měření účinnosti spalování a stavu spalinových cest.
Na závěr bychom Vás chtěli upozornit na další, neméně důležitou
skutečnost. Dotýká se sice jen velmi malého počtu provozovatelů, ale
stojí jistě za zmínku. Provozovatelé, kteří ve svých zařízeních
spalují odpadní oleje, jsou podle nového zákona povinni toto
spalování ukončit nejpozději do 2 let od účinnosti tohoto zákona,
tzn. do 31. 5. 2004 (§ 54 odst. 11 výše citovaného zákona). Je třeba
tedy s jistým předstihem počítat s ukončením provozu takovéhoto
zdroje a uvažovat o jeho případné úpravě či výměně za jinou, eko−
logickou technologii.
Doufáme, že jsme Vám tímto článkem alespoň trochu pomohli
nahlédnout do problematiky nové zákonné normy, a že plnění povin−
ností provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší pro Vás tak
nebude příliš časově ani organizačně náročnou záležitostí. V případě,
že budete mít nějaké nejasnosti nebo dotazy, můžete se obrátit osob−
ně nebo telefonicky (tel.: 222 805 710) na náš odbor, kde máte
možnost s našimi pracovníky daný problém konzultovat.
odbor životního prostředí

Vážení čtenáři Osmičky,
od 1. ledna 2003 nabývá účinnosti nová vyhláška hl. m. Prahy č. 20/2002, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad. Po mnoha diskusích na téma placení za komunální odpad tedy dochází ke změně
systému.
Nová vyhláška mění ideu plateb za komunální odpad na hlavu a zavádí naopak ohlašovací a registrační
povinnost plátce poplatku, kterým je vlastník nemovitosti, kde vzniká odpad. Tato povinnost je splněna
doručením prohlášení plátce poplatku do 15. ledna 2003 a dále pak do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem
poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet poplatku.
Výše poplatku za každý i započatý měsíc se stanovuje podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných
nádob objednaných plátcem poplatku, dle přílohy vyhlášky. Vyhláška kromě změn týkajících se poplatku
přináší také několik změn ve vyhlášce č. 24/2001 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky o odpadech, která stanoví systém
města při nakládání s komunálním odpadem. Z těchto změn je podstatné navýšení povinností vlastníkům
objektů o povinnost zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad. Otázka
této dostatečnosti je nově řešena tak, že dříve doporučený objem − 28 litrů na osobu a týden je nyní stanoven
jako minimální.
Změnou z dosavadní kapitační platby na platbu za sběrnou nádobu byly vyslyšeny ty hlasy, které říkaly, že
poplatek na hlavu je demotivující a nenutí občany snižovat množství jimi vyprodukovaného odpadu a odpad
třídit. Vyhláška také usnadňuje život občanům nevlastnícím nemovitost, kteří sami nemusí myslet na termín
placení poplatku a ukončuje tak i diskuse o tom, že poplatek je nespravedlivý vzhledem k tomu, že každý
občan produkuje odlišné množství odpadu.
Petr Kochlík
odbor životního prostředí

Domácí násilí nesmí zůstat za zavřenými dveřmi
„Už jsem nevěděla, jak dál. Na začátku to byla velká láska. Pak se ale objevily první rozpory a hádky.
Manžel mi neustále nadával, ponižoval mě a zesměšňoval. S ničím, co jsem doma udělala, nebyl spokojený.
Za vymyšlené prohřešky mě trestal tím, že mi nedával žádné peníze na domácnost, nesměla jsem chodit
ven. Pak mě začal i bít. Hrozně jsem se bála, ale pořád jsem měla pocit, že si to možná zasloužím, že oprav−
du nejsem dobrá manželka a máma, jak tvrdil. Styděla jsem se a bála komukoliv říct, co se u nás doma
děje. Měla jsem pocit, že mi stejně nikdo nebude věřit, protože manžel rozhodně nemá pověst násilníka. Po
jednom velkém výprasku, při kterém mi zlomil nos a ruku, jsem si uvědomila, že takový život není nor−
mální a že musím svou situaci začít nějak řešit,“ vypráví paní Dáša, jedna z mnoha obětí domácího násilí,
které se rozhodly vyhledat pomoc telefonní linky DONA.
Stejně jako paní Dáša, našlo odvahu vyhledat pomoc odborníků na této telefonní lince pomoci obětem domácího
násilí během prvního roku jejího provozu více než 3 500 volajících. Jsou mezi nimi nejen oběti domácího násilí,
ale také jejich příbuzní, sousedé a přátelé, kteří mají zájem podat pomocnou ruku. Na lince DONA, kterou
provozuje občanské sdružení Bílý kruh bezpečí, je pro ně 24 hodin denně vždy k dispozici speciálně vyškolený
odborník, který volajícím při zachování jejich naprosté anonymity poskytne nezbytné informace a podporu.
Domácí násilí je opomíjený, ale velmi rozšířený problém. Z reprezentativního výzkumu, který v roce 2001
provedla agentura STEM, vyplývá, že obětí domácího násilí se u nás v průběhu svého života stalo 16 % občanů,
tedy přibližně každý šestý člověk. Ve většině takových rodin vyrůstají malé děti. Ty si často násilí přejímají jako
vzorek chování do dospělosti a samy se poté často stávají oběťmi domácího násilí či agresory. Přitom pouhý
zlomek obyvatel naší republiky ví, jak se zachovat v případě, že se stanou obětí domácího násilí, či jeho svědkem.
Praha je podle výsledků tohoto výzkumu regionem s vůbec největším výskytem domácího násilí v České repub−
lice. Jeho obětí se zde stalo minimálně 22 % obyvatel. Pražané také nejčastěji přiznávají, že násilí za dveřmi
domovů jsou přímo přítomny i jejich děti, a to
dokonce v 78 % případů.
Co si pod pojmem domácí násilí máme vlastně
představit? Jde o všechny formy fyzického (např. bití,
kopání či škrcení), sexuálního, ale také psychického
násilí (např. vydírání, omezování, vyhrožování či
ponižování), které se odehrávají mezi blízkými
osobami. Většina občanů je přesvědčena, že oběťmi
domácího násilí se zpravidla stávají slabé a bojácné
ženy a že násilníkem nemůže být člověk známý svým
slušným chováním. Pravdou však je, že obětí
domácího násilí se může stát kdokoliv − žena či muž,
člověk se základním vzděláním či vysokoškolák.
Lidé, kteří se na veřejnosti projevují jako sebevě−
domé a silné osobnosti, se doma mohou měnit ve
svým partnerem naprosto ovládané loutky.
Násilníkem se naopak za zavřenými dveřmi domova stávají i lidé, kteří jsou ve svém širším okolí považováni za
veselé společníky a vzorné partnery.
Domácí násilí se většinou odehrává mezi ženou a mužem žijícími v partnerském vztahu. Výjimkou ale není ani
násilí mezi dospělými rodiči a jejich dětmi, osobami stejného pohlaví nebo týrání seniorů. Pro tento druh násilí je
charakteristické to, že se násilné incidenty opakují, časem eskalují a stávají se každodenní realitou.
V nejzávažnějších případech může být ohroženo nejen zdraví a lidská důstojnost, ale také život obětí, dětí
a dalších osob žijících s násilníkem ve společné domácnosti.
Nikdo si nezaslouží být týrán blízkou osobou. Proto je třeba včas, ihned po prvním opakovaném inciden−
tu, vyhledat odbornou pomoc.
−pv−
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KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8
tel. a fax.: 286 586 094

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
LEDEN 2003
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. Vstupenky
na vybran· p¯edstavenÌ lze zakoupit
i v p¯edprodejnÌ sÌti TICKETPRO.
HUDEBNÕ POÿADY
23. 1. »T 19.00 / 90 KË
COP (bluegrass)
28. 1. ⁄T 19.00 / 70 KË
PEPA PILAÿ a CLASSIC
ROCK¥N¥ROLL BAND
K tanci, poslechu a hlavnÏ pro
radost hrajÌ skladby öedes·t˝ch let.
30. 1. »T 19.00 / 90 KË
NEZMAÿI (folk a country)
DIVADLO

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
21. 1. ⁄T 9.00 a 10.30 / 25 KË
STAROPRAéSK… POH¡DKY
27. 1. PO 9.00 a 10.30 / 25 KË
SLAVN… MALI»KOSTI
PÿIPRAVUJEME NA ⁄NOR 2003
(p¯edprodej od 20. 1. 2003)

6. 2.

DIVADELNÕ KLUB A »AJOVNA V. KOLONA
tel.: 284 016 517, email: gvlk@seznam.cz,
www.greendoors.cz

Po všeobecném prosincovém vypětí a vyprázdnění
peněženek Vám Kulturní středisko MČ Praha 8 nabízí
v druhé polovině měsíce několik odlehčených hudeb−
ních pořadů a dále divadelní představení s mírně femi−
nistickým pohledem. Vše v přijatelných cenách.
Takže třikrát hudba v různém pojetí „folku“ − skupiny
Cop, Nezmaři a neopakovatelný Vladimír Mišík
s kapelou. Pro milovníky jiného žánru − „rocku“ − vy−
stoupí opět český klasik tohoto žánru Pepa Pilař se
skupinou Classic Rock´n´Roll Band. Přijďte si zahýbat
tělem.
Na závěr Vás chci ještě upozornit na jednu novinku −
televizní projekci oceněných filmů z mezinárodního fes−
tivalu EKOFILM 2002 v Českém Krumlově. Filmy jsou
v české verzi a cena vstupného je zcela nepřekonatelná
− ZDARMA. Bližší podrobnosti naleznete v kulturních
programech na této stránce.
Přeji Vám krásný kulturní zážitek a hodně kulturního
štěstí v novém roce.
Mgr. Karel Dvořák
ředitel KuS

Klub se nach·zÌ v are·lu
PL Bohnice, v prostor·ch
Divadla Za Plotem. ZaË·tky
po¯ad˘ v 19.00 hodin.
VstupnÈ dobrovolnÈ.
LEDEN 2003
10. 1.

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

JISKRA DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 284 681 103
P¯edprodej vstupenek: »T 10.30 - 11.30;
SO 15.00 - 16.00; NE 10.00 - 11.00 hod.
Na vybran· p¯edstavenÌ
prodej i v sÌti TICKETPRO.

P¡ / V˝st¯ednost

LEDEN 2003

Funky parta z »·slavi (1/2 dÌvËÌ).
16. 1.

»T / Labyrint
Kapela p˘sobÌcÌ v DomÏ U Libuöe - Fokus.

17. 1.

P¡ / Vernis·û pracÌ (nejen) z ÑHollarkyì
HrajÌ kapely Z Praku a Drella's Guest.

23. 1.

»T/ Blue Sense
Jazzrock funky soul latin - k tanci.

5. 1.

30. 1.

»T / BandoJam!
Otev¯en˝, improvizovan˝ hudebnÌ
proud - p¯ijÔte si zahr·t!

11. 1.

PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI
4. 1.

12. 1.

KULTURNÕ STÿEDISKO MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8
DIVADLO KARLA HACKERA - JISKRA

18. 1.

Klapkova 26, Praha 8 - Kobylisy Telefon: 284 681 103

22. 1. ST 19.00 / 150 KË
REVIZOR
Josef Dvo¯·k ve dvojroli
hejtmana Chlestakova ve zn·mÈ
divadelnÌ h¯e N. V. Gogola.

4. 2.

I v novém roce je tu
kultura pro Vás !

Divadlo - T¯esk aneb
douËovacÌ hodina pro
havarovanÈ
HrajÌ ÑCvociì.
Lok·lka (humoristicko
- satirickÈ hudebnÌ tÏleso)

19. 2. Travesti skupina SCREAMERS
Z·bavn· varietnÌ show.
22. 2. V·clav Koubek dÏtem
RodinnÈ z·bavnÈ odpoledne
pro dÏti od 4 do 100 let.
Vodnick· poh·dka divadla
KoÚmo.

PROMÃNY SVÃTA
TeleviznÌ projekce film˘ o ûivotnÌm prost¯edÌ, p¯ÌrodnÌm a kulturnÌm dÏdictvÌ.
VÌtÏznÈ filmy EKOFILMU 2002.
(vstupnÈ zdarma, ËeskÈ verze)

ST 15. 1. 2003 17.00 - 19.30 / 1. Ë·st
Vlci! ZpÏt v NÏmecku (Cena Transgasu, a. s.) 44¥
NÏmeck˝ reûisÈr Holger Vogt natoËil podle vlastnÌho
scÈn·¯e film o smeËce vlk˘ ûijÌcÌch necel˝ch 100 km
od BerlÌna.
Sedm stateËn˝ch
(Cena za vÏdeck˝ a vzdÏl·vacÌ po¯ad) 11¥
P˘vodnÌ anglick· verze scÈn·risty a reûisÈra Mima
Lowea upozorÚuje na d˘sledky k·cenÌ prales˘ na naöÌ
planetÏ. Z p˘vodnÌ rozlohy jich zb˝v· jedna pÏtina, ve
kterÈ ûije sedm nejohroûenÏjöÌch druh˘ zvÌ¯at.
ChodnÌËky Velkej Fatry (Cena za kameru) 25¥
Slovensk˝ p¯ÌrodnÌ dokument scÈn·risty a reûisÈra
Imricha Schlossera zachycuje zajÌmavosti velkofatranskÈ fauny a flÛry.
B¯ehy ticha - éralok velrybÌ v Indii
(Cena za dokument) 24¥
ReûisÈr Mike H. Pandey vytvo¯il podle scÈn·¯e
Shibany Chaudura film o ûivotÏ ûraloka velrybÌho.
SnÌmek vznikl na indickÈm pob¯eûÌ Guajaral a podporuje omezenÌ lovu a obchodu s tÏmito nejvÏtöÌmi
mo¯sk˝mi rybami.

19. 1.

25. 1.

Mustang (Cena za reûii) 28¥
Slovensk˝ film scÈn·risty a reûisÈra Pavola
Barab·öe ukazuje vnit¯nÌ bohatstvÌ obyvatel ûijÌcÌch
v Himal·jÌch - na ˙zemÌ zcela vzd·lenÈm od civilizovanÈho svÏta.
»T 16. 1. 17.00 - 20.00 / 2. Ë·st
SlanÈ slzy ZemÏ (Cena za scÈn·¯) 50¥
RakouötÌ scÈn·ristÈ Wolfgang Thaler a Martin
Meszaros napsali p¯ÌbÏh o ûivotÏ v soln˝ch dolech
v Alp·ch, Portugalsku a Turkmenist·nu. V reûii
W. Thalera vznikl dokument o soli - v˝znamnÈm
komponentu p¯i formov·nÌ ûivota na Zemi.
Tropick˝ chr·m (Zvl·ötnÌ cena poroty) 60¥
Na NovÈm ZÈlandÏ vznikl snÌmek o souûitÌ australskÈ badatelky s obyvateli deötnÈho pralesa.
V p¯ÌbÏhu zaujÌm· mÌsto d˘m Galmara, kter˝ poskytuje p¯Ìst¯eöÌ badatelce i ûiv˝m tvor˘m z divoËiny.
ÿeka Nan »i (Velk· cena EKOFILMU 2002) 53¥
»Ìnsk˝ film scÈn·risty a reûisÈra Bi Yue Kuna pod·v·
svÏdectvÌ o vesniËce Cangpo, zbudovanÈ v povodÌ
¯eky Nan »i v druhÈm roce dynastie Zhou (955 n. l.).
N·dhernÈ p¯ÌrodnÌ scenÈrie.

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

SO 15.00
ZAKLET¡ PRINCEZNA
Loutkov· poh·dka v pod·nÌ
Divadla z p˘dy F. Peö·na.
NE 10.00
VODNÕK PIVODA
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
SO 15.00
KÿESADLO
NE 10.00
VODNÕK PIVODA
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
SO 15.00
MEDVÃD A KROTITEL
Poh·dkov· klauni·da.
NE 10.00
ZVÕÿ¡TKA PANA KRBCE
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
SO 15.00
OäKLIV… K¡»¡TKO
Loutkov· poh·dka podle H. Ch.
Andersena. HrajÌ herci Divadla
PIäKOT Liberec.

26. 1. NE 10.00
ZVÕÿ¡TKA PANA KRBCE
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
PÿEDSTAVENÕ PRO DOSPÃL…
13. 1. PO 19.00
Arnoöt Goldflam:
AG¡TOM¡NIE
Neobvykl˝ pohled na ryze
ûenskÈ tÈma. Dva ûenskÈ osudy
jako na dlani v pod·nÌ Studia
DAM⁄ZA.
15. 1. ST 17.00 - 19.30 / 1. dÌl
EKOFILM 2002
TeleviznÌ projekce ocenÏn˝ch
film˘ Ekofilmu 2002.
16. 1. »T 17.00 - 20.00 / 2. dÌl
EKOFILM 2002
27. 1. PO 19.00
VLADIMÕR MIäÕK a spol.
Recit·l.

Placená řádková inzerce
KULTURNÕ STÿEDISKO
MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8
V·s srdeËnÏ zve
v p·tek 17. ledna 2003
od 17.00 hod.
na zah·jenÌ v˝stavy

TAPISERIE
TextilnÌ pr·ce vystavujÌ Hana
Kozubov· a Jana K¯epelov·.
PROGRAM:
⁄vodnÌ slovo: JUDr. Zdena
Kindlov·. ZpÏv: Helena Krupov·.
V˝stava je p¯Ìstupn·
od 20. ledna do 28. ˙nora 2003
v PO, ST 8.00 - 18.00 hod., v ⁄T,
»T, P¡ 8.00 - 16.00 hod.
Budova ⁄¯adu MÏstskÈ Ë·sti
Praha 8, U Meteoru 6,
Praha 8 - LibeÚ (BÌl˝ d˘m).

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
LEDEN
Budinka ZdenÏk, Ing. - 90 let
Farb·r J·n
Fikeisov· Josefina
Finsterov· SvÏtla
H·tle Bohumil
Humpa Old¯ich
Nehasilov· Boûena
Schielov· Marie
SouËkov· Boûena
ätÏp·nkov· Miloslava
ätver·k VladimÌr
T·borsk· Marie
Topolov· Emilie
V·vrov· Bed¯iöka
Zav·zalov· Marie

KADEŘNICTVÍ pro celou rodinu
pedikúra + manikúra. Po, St 10−19h.
Út, Čt, Pá 10−18h. So dle dohody.
Katovická 409, P−8, Bohnice T: 606
881 714.
PROŽITKOVÝ PROGRAM technik
sebepoznání a sebe−léčení každou
4.sobotu 930 − 1700 v DDM Krynická
(Bohnice). Přihl. a Info: 283 851 400
nebo +420 728 818 565.
INDIVID. VÝUKA NJ děti i dospělí.
Praxe, trpělivost! T: 283 851 400 nebo
+420 728 818 565.
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.
ÚČETNICTVÍ,
DANĚ,
PO−
RADENSTVÍ. Eva Cempírková
Tel.: 233 374 341, 603 839560 E−
mail: eva.cempirkova@volny.cz
RYCHLE KOUPÍM BYT na Praze
8. Dobrý stav, platba v hotovosti. T:
603 185 697.
REGENERAČNÍ
CENTRUM
Trojská N0 14−Praha 8 otevírá
kadeřnictví, kosmetiku, manikúru,
masáže. Tel: 284 691 820,
728986962.

DRUŽSTVO 360−364, 181 00
Praha 8, Štětínská 19, pronajme
nebyt. prostory 12 až 25 m2,
upravený suterén, 300Kč /1m2/rok.

MUDr. J. POKORNÝ zubní lékař
nyní ordinuje na P−5 Kartouzská 6,
ZZ
−
Smíchov(u
Anděla)
T:257325471.

HLEDÁME PANÍ na hlídání 2 dětí(4
a 1 rok), nejlépe P8 Bohnice.
ZN.:602945053.

NOVĚ OTEVŘENÝ SALON Oáza,
Lodžská 401, objekt ODRA.
Kadeřnictví pánské, dámské a dět−
ské. Solária, manikůra, kosmetika,
masáže. T: 233 559 740

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL
zdravotně postižených dětí z Prahy 8
děkuje a.s. Finop Holding Támona
20 za finanční dar.
KOUPÍM 4+1 v PS Bohnicích,
popříp.
Vyměním
za
3+1
a doplatek. ZN.: 602 945 053.
KOUPÍM BYT jakékoli velikosti,
kategorie a vlastnictví, kdekoliv v
Praze, možno i dekret − nájemní
smlouva v domě s majitelem a pod. I
IV. kategorie, zdevastovaný, v soudní
žalobě, neoprávněně obsazený, či s
jakoukoli jinou právní vadou.
Formality zajistím, zaplatím stěho−
vání i případné dluhy na nájemném,
privatizaci a pod., mohu zaplatit i
náhradní byt a dát čas na vy−
stěhování. Seriózní jednání, platba
ihned a v hotovosti. Tel.: 2 22 71 20
15, 2 22 71 30 32
POZITIVNÍ STUDIO − zdravotní
masáže, meridianová masáž proti
stresu a vyčerpání, relaxace, rehabili−
tace.
Fyzioterapeutka−masérka:
mobil: 732−262010. Psychoastro−
logie−naše životní cesta a její
možnosti. Kurzy: Svět ezoteriky a
energií, psychoastrologie, tibetské
ezoterní nauky. Přihlášky: 603 910
103,
284689805,
pozitivní−
studio@volny.cz.

DIVADLO ZA PLOTEM
PL Bohnice, Ústavní 249
BOX 49, Praha 8 − Bohnice
tel. a fax.: 284 016 515
pokladna: 284 016 548
e−mail: rada@plbohnice.cz,
http://dzp.internetfolk.cz

LEDEN 2003

PRONAJMU GARÁŽ. Stání, Li−
beň, Kašparovo nám. 2000/ měs.
T: 776 594 790.

18. 1.

SO 08.00
SEDMIKVÍTEK

PŘIJMU NA ÚKLID SNĚHU −
dohoda o provedení práce Praha 8
ul. Kokořínská.

28. 1.

ÚT 19.00
DRUHÝ PÍSNIČKÁŘSKÝ
VEČER − PAVLÍNA JÍŠOVÁ

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ v ZŠ
Na korábě v Praze 8, Libni pokraču−
je i v novém roce. Cvičení od 6.1.
do 31.3., každé pondělí 17.00−
18.00hod.
ÚČETNICTVÍ,
DANĚ,
FI−
NANCE. JÚ, PÚ, mzdy. DzPř,
DPH, Siln… Životní poj., důchod.
poj., poj. právní ochrany, stavební
spoř., hypoteční úvěry. Vše pro FO i
PO. T: 602 652 882.
VYMĚNÍM
VELKÝ
3+1
s balk. 1. kat.u metra Budějovická,
nájem. Byt v družst. domě za 2+k.k.
pouze sídl. Bohnice. Tel. 605
732199
RAIFFEISEN stavební spořitelna
oblastní kancelář pro Prahu 7 a 8
(dříve Křižíkova) obnovuje provoz na
nové adrese: Praha 7, Janovského
32, tel.: 283 870 949. Roh ulice
Veletržní a Janovského.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2003
4. 2.

ÚT 19.00
TŘETÍ PÍSNIČKÁŘSKÝ
VEČER − PEPA STREICHL

LEDEN 2003

STRANA 7

JAZYKOVÉ KURZY
Sídl. Bohnice, Poznaňská 462, objekt MŠ

angličtina
francouzština
portugalština
čeština pro cizince

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

angličtina pro děti od 4 let
• skupinky max. 6 účastníků
• dopolední, odpolední i večerní kurzy
• obecné, intenzivní , individuální
• zápis 13. − 30. ledna 2003
Po + St 17,00 − 19,00 hodin
Út + Čt 13,00 − 19,00 hodin
• tel.: 283 853 921, 603 378 259
e−mail: irislingua@seznam.cz

Hotel Troja

Firma

„Místo, které přátelé
doporučují“

Zdeněk Petříček
Montáž okenních doplňků

(Placená inzerce)

skříně na míru

španělština
italština
ruština
němčina

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Naše společnost nabízí:
- vedení jednoduchého i podvojného
účetnictví
- rekonstrukce účetnictví
- ekonomické poradenství
- daňové přiznání
- zastupování na úřadech
- vedení mzdové a personální
agendy

(Placená inzerce)

Nabízí:
• silikonové těsnění do oken
a dveří až 30% úspora tepla
• žaluzie a rolety všech typů
• čalounění vstupních dveří
• shrnovací dveře a vanové,
sprchové zástěny
• sítě proti hmyzu
• opravy oken a dveří

SLEVA 10%

1

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 681 129
www.hoteltroja.cz

Tel.: 286 884 339
606 350 270

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

ÚČETNÍ
KANCELÁŘ

Rádi Vás přivítáme
na provozovnách

Oleje • Maziva

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

Servis • Palivo • Emise

(Placená inzerce)

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
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 7.00 - 20.00 hod.
SO
8.00 - 18.00 hod.

PO-ČT 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.
PÁ
8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hod.

S tímto kupónem

PRONÁJEM

sleva

KRYTÝCH, HLÍDANÝCH

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

na prvních

12 hodin
cvičení

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

PRODEJNA:
Českomoravská 37
(naproti vlak. nádraží Libeň)
190 00 Praha 9 - Harfa
tel.: 284 818 764

(Placená inzerce)

Provádíme:

TEMPEROVANÝCH
GARÁžÍ
KUNDRATKA

19, P-8

INFORMACE NA TEL:

283 840 251 LIN.630
606 630 508

MOB. TEL:

LEDEN 2003

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

STRANA 8

PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK

• Vedení jednoduchého, podvojného
i mzdového účetnictví
• Optimalizace daňové povinnosti
Jsem členem Komory daňových porad−
ců ČR, za vykonané služby přebírám
zodpovědnost.

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

Ing. Jan Ployer
Javorová 28, Praha 8
tel.: 604 581 821, 286 884 080
e−mail: jployer@volny.cz

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

Státní osmileté a čtyřleté gymnázium, všeobecné
zaměření, fakultní škola při PedF UK,
e−mail: g.ceskolipska@mbox.vol.cz
http://gceskolipska.webpark.cz
www.skoly−kurzy.cz
Jazyky: Aj, Fj, Nj, latina.
Počítačová učebna − internet.
Studovna − internet.
Zájmová činnost:
keramika, fotokroužek,
chemický kroužek, taneční klub.
Sportovní kroužky: florbal, softbal, volejbal,
aerobic, futsal, šerm.

(Placená inzerce)

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 8.1. a 5.2. 2002
vždy od 16:00 a od 17:15 hodin − hodinový program
pro uchazeče i jejich rodiče
Všichni jsou srdečně zváni!
Přijímací zkoušky nanečisto (Čj a M) v budově gymnázia:
Pro žáky 5. tříd ZŠ − 5.3. 2003 − od 14:30 do 16:10 hod
Pro žáky 9. tříd ZŠ − 5.3. 2003 − od 16:30 do 18:10 hod

KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA

(Placená inzerce)

• Kontroly účetnictví

PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"

(Placená inzerce)

• Daňové poradenství

NOVÁKOVÝCH 2
(vedle KB u stanice metra Palmovka)

Praha 8

Rádi Vás
obsloužíme každý
všední den
6.00-19.00hod.

(Placená inzerce)

• Zpracování daňových přiznání
ke všem druhům daní

(Placená inzerce)

Daňový poradce nabízí:

Objednávky na tel.:

284 82 82 16

Sponzor gymnázia: SHELL CZECH REPUBLIC a.s.
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