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Duben je měsíc čistoty. Jak je to s čistotou na
území Prahy 8 jsme se zeptali RNDr. Evy
Horákové z oddělení kontroly ovzduší 
a odpadů MČ Praha 8.

Potýkáte se s černými skládkami na území Prahy
8? Co konkrétního uděláte v případě zjištění
takové skládky?

Je pravda, že situace s výskytem černých skládek
se zlepšila s navýšením počtu velkoobjemových
kontejnerů. Ale i tak se na našem obvodě objevují
černé skládky ve značném množství. Domníváme
se, že původci těchto skládek jsou převážně
právnické osoby. Pokud objevíme černou skládku,
nebo nás na ni policie nebo občané upozorní,
snažíme se rychle zjistit v první řadě původce
nepořádku. To se však často nepodaří, a tak nezbývá
než se obrátit na majitele, či uživatele pozemku.
Jestliže je jím jakákoliv fyzická osoba, právnická
osoba nebo podnikatel, tak je výzvou nutíme k ukli−
zení. Pokud je majitelem pozemku MČ Praha 8,
pak upozorňujeme oddělení správy městské zeleně
nebo případně majetkový odbor. Lze také uložit
pokutu za neudržování pořádku a narušení vzhledu
nebo životního prostředí městské části. Často se
stává, že narazíme na pozemek, u kterého nejsou
vyjasněny restituční nároky, nebo jiné majetko−
právní vztahy. Mnoho pozemků spravuje Magistrát
hl. m. Prahy, Technická správa komunikací, České
dráhy, atd. Někdy je těžké vysvětlit lidem, že 
o veškeré veřejné plochy se nestará městská část 
a že my můžeme vyzývat jedině majitele pozemku,
který má povinnost pozemek uklízet. Proces
vyzývání k úklidu i ukládání pokut bývá někdy
bohužel zdlouhavý. V případě, že se vůbec
nedopátráme vlastníka neuklizeného pozemku,
nebo je s ním ztížená komunikace (např. vlast−
níkem je společnost, která je v konkurzu, likvi−
daci), nebo hrozí vážnější narušení životního
prostředí, pak uklízí nepořádek MČ Praha 8 
a výdaje na úklid jdou z peněz vyhrazených na
černé skládky.

Jak to vypadá v současnosti s úklidem v Karlíně?
V Karlíně se v současné době provádí blokové

čištění. Bloky jsou označeny od jedničky do pětky
podle pěti pracovních dnů. Určený blok se tedy
uklízí jeden den v týdnu. Při tomto čištění se
používá menší mechanizace, metaři nakládají odpad
do malých vozů nebo do přistavených kontejnerů. 
V Karlíně se stále rekonstruuje, staví, přebudovává.
V důsledku toho se samozřejmě hromadí odpad.
Mnozí lidé se sice naučili používat přistavené kon−
tejnery, ale vzniku hromad odpadu přímo na ulicích
se prakticky nedá zabránit, pokud někoho nechyt−

nete doslova za ruku. My sice každý den provádíme
kontrolu bloku, který se má uklízet, ale často tak
zjistíme, že ranní odvezenou hromadu odpadků 
z ulice vystřídala nová hromada odpadků, která se
tam objevila večer. A tak je to někdy stále dokola.
Také nemůžeme označit majitele domu za původce
odpadu jenom proto, že se odpad nalezl před jeho
domem. Pokud původce není znám, uklízí se na

náklady MČ Praha 8. V důsledku opravných prací
je v Karlíně také stále vysoká prašnost. V dubnu
však začne blokové čištění komunikací.

Máte pocit, že jednou z příčin vyskytujícího se
odpadu přímo na ulicích je ještě nedostatek kon−
tejnerů?

Ne. Je to paradoxní, ale někdy jsou kontejnery 
v Karlíně i poloprázdné. Občané i firmy si často
ulehčují a zrychlují práci. Než by dojeli ke kontej−
neru, který je umístěn sto metrů dál od opravo−
vaného domu, raději svrhnou odpad před svůj

nebo vedlejší dům. Procházející policie však
může přistihnutého původce nedovoleného
odpadu na ulici legitimovat a vyvodit z jeho
konání patřičné důsledky. S navýšením jejich
umístění ale počítáme tam, kde je jich nejvíce
třeba, i na základě požadavků obyvatel, ovšem
pokud nám to finanční náročnost této služby
dovolí. Velkoobjemové kontejnery umisťujeme ve

spolupráci s odborem dopravy a dopravní policií.
Za leden a únor tohoto roku již bylo odvezeno 62
velkoobjemových kontejnerů o objemu 11 m3,
hrazených městskou částí, přičemž náklady na
tuto službu za jeden rok činily vloni více než tři 
a půl miliónu korun. Dalších 720 kontejnerů ročně
hradí Magistrát. Náklady na černé skládky činí za
jeden rok cca sto padesát až tři sta tisíc korun a na
psí koše za jeden rok dva miliony korun, tedy při−
bližně tolik, kolik se vybere na poplatcích za psy.

Vydané peníze za psí koše za rok jsou poměrně
velké. Naučili se je majitelé psů využívat?

V některé části jsou koše využívány více, v jiné
časti Prahy 8 méně. Mám zato, že používání košů
na psí exkrementy souvisí také s výchovou k čis−
totě. Majitel psa by měl dbát i na čistotu ulice a je
to i jeho povinnost. Psí exkrementy ale nejsou
nebezpečný odpad, je tedy možné v ulicích, kde
tyto koše chybějí, vhazovat psí exkrementy do
normálních košů. Lze však říci, že využitelnost
těchto speciálních košů roste − z počátečních cca
3,5 tun na asi 6 tun měsíčně. To už stojí za to.

A ještě taková praktická otázka od čtenářů.
Můžete zopakovat, kam lze odvážet nepotřebný
odpad, který se nesmí umístit do přistavených
kontejnerů?

Na celém území Prahy je několik sběrných
dvorů. U nás na Praze 8 je takové místo ve
Voctářově ulici. Tam všichni občané, kteří mají
trvalé bydliště v Praze, po předložení občanského
průkazu mohou složit zdarma nepotřebný odpad
(lednice, elektrické spotřebiče, matrace, pneu−
matiky atd.). Také jeden kubík, tzn. l metr
krychlový stavebního odpadu. To je tak pár cihel
nebo staré pytle s vápnem. Jestliže rekonstruujete
např. koupelnu v sídlištním bytě, máte povinnost
(ze stavebního zákona a ze zákona o odpadech)
objednat si kontejner osobně nebo prostřed−
nictvím firmy, která vám rekonstrukci provádí.
Nebezpečné odpady sváží společnost IMP −
SERVIS, a o harmonogramu svozu se lze dozvědět
např. na www.praha8.cz, nebo z brožurek, které
rozdáváme.

Pokračování na straně 3

Duben − měsíc čistoty a zeleně
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Jsme již bezmála půl roku po zničujících povodních a Karlínu se
pomalu vrací jeho tvář. V domech však ještě probíhají rekonstrukční
práce, s nimiž souvisí stále zvýšená prašnost a větší hromadění
odpadu. 

V souvislosti s touto situací se v poslední době na radnici množí stížnosti
občanů na špatnou čistotu chodníků a ulic. Zkrátka panuje všeobecná nála−
da, že v Karlíně se dostatečně neuklízí, přestože se frekvence úklidových
prací mnohonásobně zvýšila. Určená úklidová firma projíždí Karlínem dvakrát denně a MČ Praha 8 platí horentní sumy za
úklid a čistění ulic.

V současnosti se v Karlíně provádí blokové čištění, přičemž každý příslušný blok se za pomoci menší mechanizace uklízí jeden
den v týdnu. Zvýšené prašnosti by mělo od dubna napomoci blokové čištění komunikací. Zabránit hromadění odpadu na ulicích
by měly v dostatečné míře přistavené kontejnery, které jsou určeny pro jednotlivé občany i firmy. Problém je ale v tom, že pra−
covníci některých firem si často usnadňují práci, ignorují zásady slušného chování a odpad prostě zvrhnou na ulici. Tím nám

vznikají černé skládky, kde lze viníka jen těžko přistihnout. Ty
se pak uklízí na náklady MČ. Další příčinou vzniku nepořádku
na ulicích je i nekázeň majitelů domů a pozemků. My pak
takové majitele opakovaně vyzýváme k provedení úklidu.
Vlastnící nemovitostí si totiž dostatečně neuvědomují, že úklid
je jejich povinností a alibisticky nechávají úklidové práce na
bedrech úřadu.

Každý den provádíme kontrolu uklízených bloků a pořizujeme
fotodokumentaci. Stává se mnohokrát, že uklizený ranní odpad
se promění v nově vzniklý odpad večerní. Určit viníky nepořád−
ku je složité. Městská část má zájem na udržení čistoty na ulicích
a vynakládá na odstranění nepořádku velké množství finančních
prostředků. Je ale třeba připomenout, že je velmi důležité, aby 
i občané a pracovníci firem dodržovali pravidla pro úklid a sami
dbali o čistotu a pořádek a neznepříjemňovali život svému okolí.

O to vás velmi žádám. 
Josef Nosek, Starosta MČ Praha 8

Úklid v Karlíně

Ďáblický háj.

Stanice metra Křižíkova 
a Invalidovna opět v provozu
Karlín − nejvíce povodní postižená část Prahy opět o krůček postoupila v obnově
normálního života. Od soboty 22. března jsou pro Pražany znovu v provozu
poslední dvě ze stanic metra Invalidovna a Křižíkova, kterými vlakové soupravy
pouze projížděly. Obě stanice, jež byly při loňské povodni zcela pod vodou, patři−
ly k nejvíce postiženým. Všechny stanice metra jsou tedy opět v plném provozu.
Na obvyklou dobu se také zkrátí platnost jízdenek.        −red−
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V DUBNU 2003

1. 4. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u vojenské správy) •
Na Vartě • Nad Rokoskou

2. 4. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) • Nad
Rokoskou (u školy)

3. 4. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky (sloup VO č. 8)

8. 4. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)

9. 4. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická 
• Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
Žernosecká − Ďáblická) • Nad Po−
pelářkou

10. 4. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská ( u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodáren−
skou věží − Společná

15. 4. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova (par−
koviště za TJ) • Pod Labuťkou − Pro−
secká • Gabčíkova (za ul. Kubišova)

16. 4. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská − par−
koviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
• Křivenická (u konečné 152, 181)

17. 4. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trójou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská (event. Na
Zámkách) • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou

22. 4. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul. Lindne−
rova) • Ke Stírce − Na Stírce

23. 4. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • V Zahradách −
Na Sypkém • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)

24. 4. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhájská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Dra−
horádova

29. 4. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Per−
nerova) • Pernerova − Sovova • Pivo−
varnická (proti ul. Na Hájku) • Kubi−
šova − U Vlachovky

30. 4. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubí−
kova (u DD) • Šiškova • Na Pěšinách −
Pod Statky • Braunerova − Konšelská •
Pekařova

Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému 
v harmonogramu. 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. Harmonogram
přistavování VOK v měsíci květnu
a červnu 2003 najdete na adrese
www.praha8.cz.

Ve čtvrtek 6. března bylo v Karlíně
rušno. V rámci projektu Karlín žije
dál se na 250 mezinárodních dobro−
volníků pustilo do obnovy Karlína,
kde jsou následky loňské povodně
patrné na každém kroku. Projekt
Karlín žije dál vznikl ve spolupráci
společnosti Unilever s Národním
dobrovolnickým centrem Hestia 
a Karlínskými neziskovými organi−
zacemi.

Organizátory projektu byly vybrány
čtyři objekty, v nichž dobrovolníci
pomáhali. Komunitní centrum Oáza
Karlín, které od října loňského roku
zprostředkovává pomoc lidem pos−
tiženým povodněmi, Centrum inte−
grace dětí a mládeže (zabývá se zapo−
jením menšinových a postižených
skupin dětí a mládeže do společnosti),
Dům dětí a mládeže Spektrum a pros−
tory kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Dlouhodobě neupravená plocha dět−
ského hřiště prokoukla pod rukama
dobrovolníků. Prolézačky pro děti,
lavičky a sportovní hřiště jsou novými
lákadly pro děti.

Účastníci akce, které předcházela
investice firmy Unilever ve výši 3 mil.
Kč, z toho 1,5 mil. Kč bylo určeno na
obnovu dětského hřiště, prováděli
celkový úklid vybraných objektů,
dokončovali stavební rekonstrukce,
malovali zdi, v kostele pod dohledem
restaurátorů zbavovali obrazy nánosu
povodňového bláta. Tato jednodenní
akce je první částí dalších pláno−
vaných aktivit na pomoc obnově
Karlína. Společnost Unilever patří 

k nejvíce postiženým potra−
vinářským společnostem v České
republice. Sídlo v Karlíně bylo
vytopeno a dočasně byl za−
staven i provoz ve výrobním
závodě v Nelahozevsi. Díky
solidaritě zahraničních spolu−
pracovníků se podařilo získat
finanční obnos, jehož část byla
použita na obnovu oblasti
Karlína. Unilever chápe svoji
pomoc nejen jako jednorázový
finanční dar, ale jako dlou−
hodobý závazek, a proto bude
podporovat vybrané projekty 

i v budoucnosti. „Během loňských
povodní jsme byli postiženi dvakrát, 
a proto dobře víme, co podobná pomoc
znamená. Mezinárodní dobrovolnictví
a podpora místních občanských inicia−
tiv má v naší společnosti dlouhou
tradici. Naše účast na projektu Karlín
žije dál je konkrétním projevem naší
solidarity,“ řekl Ladislav Červenka,
ředitel vnějších vztahů společnosti
Unilever ČR.

Dopoledního programu se zúčastnil 
i premiér vlády ČR Vladimír Špidla. „Je
to veliká akce, která vyjadřuje hlubo−
kou mezinárodní solidaritu a přináší
Karlínu prospěch,“ sdělil premiér
důvody své návštěvy. Vladimír Špidla
se seznámil s jednotlivými projekty,
navštívil dětské hřiště na Karlínském
náměstí a setkal se s představiteli míst−
ních neziskových organizací. Sta−
rostovi Městské části Praha 8 Josefu
Noskovi přislíbil premiér peníze 

z Fondu solidarity. Sta−
rosta uvedl, že zatím není
známa konečná částka
potřebná pro Karlín, výše
dotací se však pohybuje 
v sedmimístných číslech.

Na závěr celodenní
akce se v kostele sv. Cy−
rila a Metoděje konalo
vystoupení dětského sbo−
ru Klíček pro Karlínskou
veřejnost.

−har−
Foto: J. Hilmar

Obnově Karlína pomáhali dobrovolníci

Za přítomnosti Starosty MČ Praha 8 Josefa
Noska a představitelů radnice byly slavnostně
předány klíče od sociálního auta PhDr.
Miroslavě Holé z Obvodního ústavu sociálně
zdravotnických služeb v Praze 8. Předání se
zúčastnil Dr. Miroslav Kánský, ředitel reklamní
agentury Kompakt, která tento sponzorský dar
od různých firem kompletně zajišťovala.

Starosta v úvodu poděkoval všem, kteří se na
realizaci této akce podíleli. Připomněl, že
Městská část Praha 8 nemá příliš velké množství

finančních pro−
středků, a tak
je každý spon−
zorský dar
velmi vítán.
Na otázku, co pro
vás sponzorský dar
znamená a jak bude
sociální auto vyu−
žito, nám PhDr. Mi−
roslava Holá odpo−
věděla: „Máme k dis−

pozici celkem devět vozidel. Dostat další auto je pro
nás úžasná věc. Musím poděkovat Městské části Praha
8, že se velice stará o to, aby obnova našeho vozového
parku probíhala tak, jak dostačují finanční prostředky.
Sociální auto bude využito především pro starší popu−
laci Prahy 8. Konkrétně pro tři domy s pečovatelskou
službou. Kromě toho bude auto sloužit také domácí

ošetřovatelské péči, v rámci které bude podle potřeby
rozvážet zdravotní sestry a rehabilitační pracovnice 
k jednotlivým občanům do jejich domácností. Dále 
s ním budeme rozvážet obědy, nákupy a starší osoby
do středisek osobní hygieny atd.“

−vam−

Pořízení sociálního auta například sponzorovali firmy
Elektrodružstvo VEDKA, PAB s. r. o., Pojišťovací
agentura BEATA, EKOMONT spol. s r. o., SMP CON−
STRUCTION, a. s., PRANAKO s. r. o., INSET s. r. o.,
HELIKA, a. s., KOLEKTORY PRAHA, a. s.

Předání sociálního auta

Opatření pro větší 
informovanost občanů
V souvislosti s mezinárodním konflik−
tem v Iráku a pro zajištění dostatečné
informovanosti občanů o bezpečnostní
situaci v Praze bylo zřízeno nové Call
centrum, které je v provozu nepřetržitě
na bezplatné lince 800 879 800. Další
informace lze nalézt na www.praha−
mesto.cz/bezpecnost.    

Neupravená plocha dětského hřiště pod rukama dobrovolníků očividně prokoukla.

Nové hrací prvky na dětském hřišti v Karlíně.

Tak by se dala charakterizovat akce,
díky níž se mohlo uskutečnit 20.
března v obřadní síni Libeňského
zámku předání finanční pomoci ro−
dinám s dětmi z Prahy 8 od zástupců
charitativní organizace Asociace
samaritánů ČR.

Představitelé Asociace samaritánů
České republiky −  Mgr. Jiří Chára, ředi−
tel záchranné služby ASČR a pan Jiří
Kuncman, ředitel ASČR společně se
zástupci Městské části Praha 8 − Staros−
tou Josefem Noskem a radním Luďkem
Hoznauerem, předali již podruhé v rámci
charitativního projektu Hamburg hilft…
médií v Hamburku a organizace Arbeiter
Samariter Bund Deutschland, Landes−
verband Hamburg finanční pomoc 66
sociálně slabým rodinám s dětmi, jejichž
byty byly loňskou povodní zcela vy−
plaveny. Celková výše předaných 
peněz přesáhla 3 miliony korun. Starosta
Josef Nosek za všechny přítomné
poděkoval Asociaci samaritánů ČR za
finanční podporu obyvatel postižených
povodní. „Městská část nemá prostředky
na konkrétní finanční pomoc. My nemů−

žeme dělat nic jiného, než se postarat 
o to, aby škody, které jsou na domech 
v majetku MČ byly opraveny, můžeme
zajistit, aby škody napáchané povodní
byly odstraněny a aby
voda opět nezasáhla
naši MČ, ale není 
v našich silách, aby−
chom vám byli schopni
pomáhat finančně. Pro−
to děkuji těm, kteří vám
přinesli tuto konkrét−
ní pomoc,“ řekl Josef
Nosek.  

Asociace samaritánů
České republiky nava−
zuje na tradici sama−
ritánského hnutí v čes−
kých zemích v 19. sto−
letí. Snahou ASČR
bylo vytvořit fungující
model nestátní nonprofitní samaritánské
zdravotnické záchranné služby na celém
území ČR. ASČR byla od začátku čin−
nosti organizací, která byla podporována
při prvních krůčcích kolegy z Evropy.
Na druhé straně byla také organizací,

která výrazně pomáhala v zahraničí. Jen
např. v průběhu konfliktu v bývalé
Jugoslávii ASČR vypravila 33 konvojů
humanitární pomoci v podobě léků,
zdravotnického materiálu, potravin, pro−
tetických pomůcek atd. v celkové hod−
notě 1,5 milionu USD s cílenou pomocí

pro děti v postižených oblastech. 
„Při letošních záplavách byla naše

základna v Kralupech nad Vltavou
zničena a tři stanoviště v okrese Praha
− Západ poničena. Ani na vteřinu jsme
však i za těchto podmínek nepřestali

sloužit samaritánským regionům Prahy
−západ a Kralupska a pomáhali jsme 
i Praze. Na všech místech jsme se
podíleli i na evakuačních pracích. Od
prvního dne povodně se postupně stří−
dali v našem štábu samaritáni z Dánska
a Německa, kteří pro naše regiony
zprostředkovali pomoc, jež k dnešnímu
dni dosáhla cca 18 milionů Kč a pro
Prahu cca 45 milionů Kč. Asociace
samaritánů ČR bude i nadále pokračo−
vat v pomoci obyvatelům postiženým
povodněmi,“ sdělil ve svém úvodním
slově Mgr. Jiří Chára, ředitel záchranné
služby Asociace samaritánů České
republiky Kralupy nad Vltavou.

Finanční prostředky poskytnuté Aso−
ciací samaritanů ČR většinou použijí
občané na vybavení bytů, jiní si finanční
obnos zatím uloží, než se vrátí do svých
domovů. „Jsem velice ráda za tuto
finanční pomoc, bydlíme s dcerou 
v náhradním ubytování, náš byt v Per−
nerově ulici v přízemí byl zcela vytopen.
Toužebně si přejeme obě dvě vlastní
postel, svůj polštář, svoji deku, takže se
nesmírně těšíme,“ byla odpověď jedné 
z obdarovaných účastnic na otázku, jak
naloží s poskytnutými penězi. 

−har−

Slavnostního předání soc. auta se zúčastnily i zástupkyně
starosty Soňa Teplá a Věra Hrdinová.

Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek
přebírá z rukou Dr. Miroslava
Kánského klíče od soc. auta.

Samaritáni v Praze 8

Předávání finanční pomoci pro sociálně slabé rodiny, jejichž
byty byly loňskou povodní zcela vyplaveny.
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Pokračování ze strany 1

Jak je patrno, s dodržováním čisto−
ty na ulicích a úklidem odpadu je
starostí víc než dost. Veřejné plochy
kolem nás se však nejen uklízí, ale
také zkrášlují. Zvláště teď na jaře,
kdy se příroda probouzí a vše kolem
nás začíná kvést a zelenat se. Právě
proto jsme se na stav městské zeleně 
v našem obvodu zeptali bakalářky
Marcely Kočové z oddělení správy
městské zeleně MČ Praha 8.

Co vše pojem „městská zeleň“ zahrnu−
je?  Jakou plochu městská zeleň v Pra−
ze 8 zabírá?

Městská část Praha 8 se stará o 200
hektarů zelených ploch. Zde je důležité
zdůraznit, že ne všechna zeleň na území
Prahy 8 je majetkem Městské části
Praha 8. V mnoha případech vedle sebe
přímo sousedí majetek různých vlast−
níků, a tak se často stává, že si občané
neprávem stěžují na Úřad Městské části
Praha 8 a jeho špatnou činnost. Takové
stížnosti však v koši nekončí, ale jsou

podnětem pro zahájení řízení, na jehož
začátku je výzva patřičnému majiteli 
a na jeho konci velmi často pokuta. Pod
pojmem městská zeleň ro−
zumíme soubor vegetačních
prvků, kam patří parky, lesy,
hřbitovy, stromořadí, ale i za−
hrady u individuální zástavby.
Dále jsou to neživé prvky, které
jsou nezbytné, a mají doplňují−
cí funkci, jako třeba cesty,
schodiště, bazény, zídky, la−
vičky atd.

Jaký je stav městské zeleně 
v Praze 8 a jak probíhá běžná
péče?

Stav zelených ploch v našem
obvodě je uspokojivý. Stan−
dardní péče probíhá již od před−
jaří, kdy se provádějí průklesty,
omlazování keřových skupin 
a úklid chodníků po zimě. Po 15.
květnu se budou na některých
místech, například na Kar−
línském náměstí, vysazovat let−
ničky, které zpestří procházky

občanům. Průběžně budeme sekat
trávu. Během léta budou keřové
skupiny zbavovány plevelů, koncem

srpna začneme tvarovat živé ploty, a na
podzim nás čeká sbírání listí.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Chceme doplnit chybějící odpadkové

koše, které často nevydrží nápor van−
dalů. Budeme se snažit usměrňo−
vat takzvané zkratky. Tím mám
na mysli vyšlapané cestičky 
v zeleni, které se zlegalizují tak,
že z nich vytvoříme chodníky 
z dlažby. Chtěli bychom vyjít
vstříc i přání občanů, jež se týká
oplocování dětských hřišť. Také
plánujeme výsadbu nebo dosad−
bu keřů a stromů na vybraných
místech, zejména se jedná o vý−
sadby stromových alejí v Boh−
nicích a v Karlíně. Rádi bychom
rekonstruovali i dětská hřiště. 
To vše je velmi finančně nároč−
nou záležitostí. Po katastro−
fálních povodních je finanční
situace Prahy 8 tíživá, ale
můžeme s radostí uvést, že
současné vedení radnice, stejně
jako celá politická reprezentace
Prahy 8 vyvíjí obrovské úsilí 
k tomu, aby Městská část Praha 8
doslova a do písmene vzkvétala 

a životní prostředí pro naše spolu−
občany mělo nejen setrvalou kvalitu, ale
aby docházelo i k výraznému zlepšo−
vání městské zeleně, a život na Praze 8
se tak stával stále příjemnějším.

Do jaké míry byla městská zeleň
poškozena povodní a jak probíhá její
obnova?

Postiženo bylo hlavně keřové a stro−
mové patro. Po povodních se zdravotní
stav u některých stromů výrazně
zhoršil. Začaly usychat větve v ko−
runách stromů. V rámci bezpečnosti
bylo třeba radikálně zakročit a některé
stromy pokácet. Jednalo se především 
o topoly na sídlišti Invalidovna. V sadech
před Invalidovnou se také nepřirozeně
začal vyklánět jírovec, který sice nebyl
pokácen, ale průběžně jej sledujeme.
Stromy mohou po povodních vykazovat
určité zdravotní problémy ještě dalších
pět let, jak tomu bylo i na Moravě. My
je můžeme pouze sledovat a provádět
jejich odborná ošetření. Úpravy
pozemků a výsadby stromů plánujeme
především na podzim.

Děkujeme za rozhovor.
Věra Vampolová, Hana Růžičková

Duben − měsíc čistoty a zeleně

Desatero rad pro Vaši bezpečnost
• Celodenně zamykejte vstupní dveře do domu. Bytové dveře 

opatřete panoramatickým kukátkem a pojistným řetízkem. 
Nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte−li, kdo je za 

nimi. Při odchodu z bytu vždy zamkněte vchodové dveře bytu a zavřete okna.
• Udržujte dobré sousedské vztahy, nikdy však nevpouštějte do bytu cizí osoby. Vždy se přesvědčte, komu otevíráte,

a do bytu nechte vstoupit pouze toho, koho znáte. Čekáte−li opraváře či jiného řemeslníka, požádejte někoho ze 
sousedství, aby byl s Vámi doma.

• Nevěřte nabídkám výhodných koupí, a podomní obchodníky zásadně nevpouštějte do bytu. Pozor si dejte na členy 
nejrůznějších sekt a uskupení, kteří se snaží s Vámi dát do hovoru, případně se nechají pozvat do bytu.

• Důležitá telefonní čísla si nalepte na Váš telefon (hasiči, policie, záchranná služba, nejbližší příbuzní).
• Cenné věci si nejlépe uschovejte v bezpečnostní schránce nejbližší banky. Zlato, peníze a další cennosti přechovávejte 

pouze v dobře ukrytém a zabudovaném domácím trezorku. Cennosti si zaevidujte a popřípadě pořiďte 
i fotodokumentaci. Vkladní knížky mějte na heslo.

• Své tašce, kabelce apod. věnujte zvláště ve veřejných dopravních prostředcích, obchodech a tržištích velkou pozornost. 
Nikdy nenechávejte peněženku a doklady navrch kabelky či tašky. Nikdy se nechlubte svými majetkovými poměry.

• Doklady, klíče od bytu a další cennosti nikdy nenechávejte bez dozoru. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, 
v restauraci, na úřadech apod.

• Svým chováním neupozorňujte na to, že u sebe máte peníze nebo cennosti. Buďte ostražití v peněžních ústavech 
či u bankovních automatů. Nikomu nesvěřujte svoji platební kartu ani číslo PINu.

• Vyhýbejte se temným a opuštěným zákoutím a odlehlým uličkám s minimálním provozem, v noci pak parkům. 
Návštěvníkům Ďáblického hřbitova doporučujeme nikdy nenechávat ani na malou chvíli nestřeženou a odloženou kabelku.

• Pokud se přece jen dostanete do krizové situace, snažte se zachovat klid a zavolejte policii. Policistům poskytněte Vaše 
jméno, telefonní číslo, přesnou adresu a popište danou událost. Pokuste se zapamatovat si co nejvíce důležitých údajů 
o pachateli (pohlaví, věk, výška, účes, barva vlasů a očí, fyzické zvláštnosti, chůze, tiky, oblečení, způsob řeči apod.)
Důležitá telefonní čísla: Policie ČR − 158, Záchranná služba − 155, Městská policie − 156 a Hasiči − 150.

Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie 
informuje

Hyena
Nepříjemnou vzpomínku na lékařské vyšetření má určitě

pacientka nemocnice Na Bulovce. Když jí před vyšetřením
lékař aplikoval léky, aby mohl ženu následně prohlédnout,

posadil ji do čekárny, kde ji takto oslabenou okradl neznámý zloděj. Připravil ji o zlatý řetízek 
s přívěskem v hodnotě 3 000 Kč. Po pachateli tohoto bezohledného činu policie intenzivně pátrá..

Napadení revizoři
Dva pracovníci DP. hl. m. Prahy prováděli běžnou kontrolu cestujících. Při výkonu své funkce

také prohlíželi muže, který místo aby ukázal jízdní doklad, oba revizory fyzicky napadl. Jednoho
opakovaně udeřil pěstí do obličeje a druhého kopl do břicha a následně mu bil hlavou o zem. Jejich
zranění si vyžádala několikatýdenní neschopnost.

Zvláštní výkon civilní služby
Celkem 51 dní neomluvené pracovní absence měl mladý muž během výkonu své civilní služby.

Zcela nepravidelně docházel do místa výkonu služby, které mu bylo několikráte změněno z důvo−
du porušování pracovní kázně. Když dosáhl 27 dní, byl předvolán ke správnímu řízení a služba mu
byla prodloužena o dalších 40 dní. Nyní čelí trestnímu stíhání.

plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R 
zasahuje

Úklid přes internet
Městská část Praha 8 ve spolupráci s firmou IPODEC−ČISTÉ MĚSTO, a. s. uvedla v březnu
2003 do zkušebního provozu další způsob získávání poznatků obyvatel o úrovni čistoty komu−
nikací, chodníků a odvozu komunálního odpadu včetně jeho třídění.

Na adrese elektronické pošty info@ipodec.cz jsou přijímány poznatky, informace a připomínky
obyvatel MČ Praha 8, týkající se čistoty a odvozu odpadů, které budou následně řešeny, a obyvatelé
zpětně informováni.

Infolinka nemá za cíl nahradit běžný úklid a pravidelný odvoz odpadů, proto doporučujeme uvádět
co nejkonkrétnější označení místa a druhu zjištěného nedostatku (např. neuklizený stavební materiál
po rekonstrukci provozovny firmy X. Y. u objektu Sokolovská 555, zjištěný dnes v 11.00 hodin, pře−
plněný kontejner na papír před domem v Sokolovské ulici č. 555, zjištěný včera odpoledne, znečištěná
vozovka v úseku ulic Sokolovská − Pernerova, v důsledku stavební činnosti, stav trvá již týden apod.).
O zájmu občanů o novou službu a o výsledcích šetření jednotlivých případů Vás budeme informovat.

−red−

Pryč s vraky!
Vraky automobilů nejen hyzdí naše ulice, ale také zabírají parkovací místa, a v některých případech jsou 
i nebezpečím při „zábavách“ omladiny či jako dočasná útočiště některých bezdomovců, narkomanů apod.

Ač lze vysloužilý vůz s malým, avšak alespoň nějakým výdělkem zpeněžit na vrakovištích, v některých sběrnách
surovin, u Kovošrotu či u specializovaných firem (některé zajistí i odvoz zdarma), přesto je nemálo majitelů nechává
na ulicích až do rozpadnutí. Výskyt autovraku může oznámit kdokoliv na tel.: 281 861 563 v pracovních dnech vždy
od 7.00 do 14.00 hodin.   −oi−

Blok: 1
Termín čistění: 15. 4.
Pobřežní (Ke Štvanici − U Nádr. Lávky)
Sokolovská (Ke Štvanici − U Nádr. Lávky)
Za Poříčskou Branou
Křižíkova (Ke Štvanici − Peckova)
Pernerova (Prvního pluku − Peckova)
U Nádražní Lávky
Vítkova
Jirsíkova
Prvního pluku
Malého
Peckova
Karlínské nám. (západní část)

Blok: 2
Termín čistění: 16. 4.
Pobřežní (U Nádr. Lávky − Šaldova)
Sokolovská (U Nádr. Lávky − Šaldova)
Křižíkova (Karl.nám. − Šaldova)
Pernerova (Peckova − Šaldova)
Karlínské nám. (východní část)
Kollárova
Thámova
Šaldova

Blok: 3
Termín čistění: 17. 4.
Křižíkova  (Šaldova − Hybešova)
Pernerova (Šaldova − U Invalidovny)
Kaizlovy sady
Lyčkovo nám.
Na Špitálsku
Korybutova
U Invalidovny

Hybešova
Na Střelnici
Sovova
Kubova
Petra Slezáka
Urxova
Březinova

Blok: 4
Termín čistění: 22. 4.
Na Kopečku
U Sluncové
U Sluncové (parkoviště)
Molákova
Nekvasilova
K Olympiku
Za Invalidovnou

Blok: 5
Termín čistění: 14. 4.
Na Žertvách
Novákových
U Balabenky
Heydukova
Palmovka
Vacínova
Turnovská
U Pošty
V Mezihoří

Blok: 6
Termín čistění: 18. 4.
Stejskalova
Na Rokytce
Pivovarnická

Andrštova
Bednářská
U Libeňského Pivovaru
Náměstí Dr. Holého
Kotlaska
Světova
Na Hrázi
Ludmilina
U Synagogy
Ronkova
park. Na Žertvách
Horovo nám.

Blok: 7
Termín čistění: 25. 4.
Budínova
Chlumčanského
Na Korábě
Krejčího
Kašparovo náměstí
Nad Košinkou
Konšelská
Ve Vrchu
Braunerova
Podlipného
Kandertova
Lindnerova

Blok: 8
Termín čistění: 29. 4.
Střížkovská
Na Vartě
Františka Kadlece
V Zahradách
Pod Čertovou Skálou

Na Dědince
Na Sypkém
Srbova
park. Fr. Kadlece − U Pekařky
Hejtmánkova
Pod Bání
Soví Vršek
U Pekařky
Na Šedivé
Kundratka

Blok: 9
Termín čistění: 30. 4.
Na Pěšinách
Na Okrouhlíku
Ke Stírce
Na Hlínách
Vršní (Pod sídlištěm − Nad Šutkou)
V Brance
Pod Statky
Nad Koupalištěm
Ke Koupališti
Rolnická
U Nádrže
Pod Náměstím
Okrouhlická
Pod Hliništěm
U Třešňovky
Na Stírce
Pod Stírkou
Na Kopytářce
K Okrouhlíku
Malý Okrouhlík
Rozšířená

U Stírky

Blok: 10
Termín čistění: 2. 5.
Nad Rokoskou
Na Úbočí
V Podvrší
Pomezní
Kubišova (S. K. Neum. − V Holešovičkách)
Valčíkova
Gabčíkova
Na Truhlářce
U Hercovky
Pátkova

Blok: 11
Termín čistění: 23. 4.
Kubišova (U Vlach. − S. K. Neum.)
Pod Vlachovkou
U Vlachovky
S. K. Neumanna
Nad Hercovkou
Na Dlážděnce
Květinářská
Přádova
Pod Dlážděnkou
Trojská (po ul. Nad Kazankou)

Blok: 12
Termín čistění: 24. 4.
K Sadu
Na Šutce
Pod Kynclovkou
U dětského domova
Uzavřená
Pod Přesypem
Na Přesypu
Písečná
Vzestupná

Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2003

Památný dub v Kyselově ulici.
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Dnes navštívíme v Karlíně Gymnázium Per−
nerova. Veškeré informace o historii školy i škol−
ství v Karlíně lze najít na www.gyperner.cz.

Škola organizuje dvě formy studia. Čtyřleté
denní studium se zaměřením na humanitní předmě−
ty a čtyřleté studium při zaměstnání s všeobecným
zaměřením. Organizací obou forem studia je
výjimečná nejen v Praze, ale v celé republice. 
V denním studiu ji navštěvuje 270 studentů, ve
studiu při zaměstnání 330 studentů. Denní studium
zahájilo výuku od školního roku 1991/1992.
Celkový počet tříd je maximálně devět.

Učební plán je zveřejněný na výše uvedených
webových stránkách. Profilujícími předměty u hu−
manitního zaměření jsou: český jazyk a literatura,
dějepis a základy společenských věd. Velká
pozornost je věnována výuce cizích jazyků.
Vyučuje se zde anglický jazyk, německý jazyk,
francouzský jazyk, mezi nepovinné předměty patří
ruský jazyk a latina. Od třetího ročníku mohou být
v rámci povinně volitelných předmětů vyučovány
následující semináře: konverzace v anglickém,
německém či francouzském jazyce, literární semi−
nář, psychologicko − sociologický seminář, polito−
logicko − právní seminář, filozoficko − etický se−
minář, semináře z dějepisu, zeměpisu, biologie,
chemie, matematiky, fyziky, hudební výchovy, vý−
tvarné výchovy a biologicko − chemické praktikum.

Studium při zaměstnání zde má dlouhodobou

tradici. Do budovy v Pernerově ulici v Karlíně se
škola přesunula v roce 1981 z Prahy 2 − Korunní
ulice, a v roce 1983 byla rozšířena sloučením 
s gymnáziem pro studující při zaměstnání v Praze
8 − ul. Na Korábě. Archiv školy obsahuje doku−
menty z poloviny dvacátého století. Mezi nejvýz−
namnější absolventy školy můžeme právem počítat
Václava Havla, gymnastku Věru Čáslavskou, kra−
sobruslařku Hanu Maškovou, spisovatele Otu
Pavla, písničkáře Jana Nedvěda či herce Romana
Skamene.

Škola organizuje dvě formy studia při zaměst−
nání − večerní studium a dálkové studium. Právě 
o dálkové studium je stále velký zájem. Ve školním
roce 2002/2003 škola přijala 120 nových studentů
do prvního ročníku. Celkem má 3 třídy večerního
studia a 11 tříd dálkového studia. Skloubení studij−
ních, pracovních i rodičovských povinností je pro
studenty velice náročné, a tak se zde všichni snaží
o maximálně vstřícný vztah ke studentům.
Současně lze tuto instituci nazvat „školou druhé
šance“. Umožňujeme lidem, kteří nemohli 
z různých důvodů dostudovat řádně v denním
studiu, přijetí do vyšších ročníků, a tím i získání
gymnaziálního vzdělání.

Gymnázium, které sídlí v Karlíně, bylo srp−
novými povodněmi velmi postiženo. Zcela zničena
byla nově zrekonstruovaná školní jídelna, přízemní
prostory včetně šaten, byt školníka a sklepní pros−
tory. Celková škoda byla v září vyčíslena na 
9 200 000 Kč, jak se však ukazuje, bude ještě vyšší.
Díky finanční podpoře hl. m. Prahy, jako zřizo−
vatele školy, sponzorským darům a obětavosti
všech pracovníků školy, jako první škola v Karlíně
zahájila již 30. září výuku v budově školy pro
všech 600 studentů. O velkém nasazení vypovídá 

i skutečnost, že zcela zničená školní jídelna je již
od ledna opět v provozu.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 1931
2) SOŠ a SOU
3) ne

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Jaroslava Schnerchová, Jana Stejskalová
a Yngvar Brenna 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) Kolik forem studia funguje 

v Gymn·ziu Pernerova?

2) Kter˝ politik absolvoval tuto ökolu?

3) Kolik û·k˘ studuje na ökole
v dennÌm studiu?

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 26. - VEÿEJN… STÿEDNÕ äKOLY (4. »¡ST)

Gymn·zium Pernerova v dobÏ 
letnÌch z·plav v roce 2002.

Mateřská škola U Sluncové
Mateřská škola se nachází v Praze 8 − Karlín nedaleko centra Prahy 
a má tři oddělení s heterogenním složením dětí. Náleží k ní atypická
rozlehlá zahrada ve svahu, která je dětmi po celý rok využívána, 
a z těchto důvodů vyhledávána rodiči při zápisu dětí do MŠ. Škola je
od 1. 1. 1999 právním subjektem a samostatně hospodaří s finančními
prostředky, které účelně využívá nejen k vybavení tříd, ale i zahrady.

Program v MŠ je všestranně zaměřen s upřednostněním estetické
výchovy, a děti jsou vedeny k ochraně životního prostředí. Jsou vytvářeny
optimální podmínky pro individuální a holistický rozvoj dítěte. Pohodu 
v MŠ vytváří vstřícný a usměvavý personál, který úzce spolupracuje s ro−
dinami svěřených dětí a snaží se vytvářet v MŠ rodinné prostředí.

Škola nabízí základní logopedickou průpravu, spolupráci s logopedic−
kou poradnou a s pedagogicko − psychologickou poradnou. Mimoškolní
aktivity: výuka AJ 2x týdně − jazyková agentura AVIS Praha, výuka hry
na flétnu 1x týdně − Věra Drtinová z hudební školy Píšťalka, plavání 1x
týdně − plavecká škola Pražských bazénů, keramika 1x týdně − Studio
keramiky Karlín, škola v přírodě 2x ročně, návštěvy divadel, vycházky po
zajímavých místech v Praze. Dále mohou děti v MŠ prožít karneval, veselý „Den dětí“, celodenní výlety, divadelní představení 
v MŠ a oslavy narozenin dětí. Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hodin po celý týden.

Kontakt: U Sluncové 10a/135, 186 Praha 86 − Karlín, tel.: 284 825 712, e−mail: msusluncove@seznam.cz, zuzanasteflova@sez−
nam.cz; www.sweb.cz/ms.usluncove −zš−

Soutěž o cenu Martina Palase
Občanské sdružení Rytmus a SPC Vertikála společně se ZŠ
Emy Destinnové vyhlašují 5. ročník soutěže o Cenu Martina
Palase.

Do soutěže může být navržen učitel, který ve školním roce
2002/2003 učí žáka s autismem, mentálním, fyzickým,
smyslovým nebo kombinovaným postižením, individuálně
začleněného ve výuce běžné třídy základní školy. Cílem soutěže
je ocenit práci pedagoga, který k začlenění dítěte s postižením
přistoupil zvlášť zdařilým způsobem. Podmínkou zařazení do
soutěže je, aby návrh obsahoval nejen jméno učitele, telefon 
a adresu školy, postupný ročník, křestní jméno a typ postižení
dítěte, ale především podrobný popis způsobu, jakým je žák do
výuky zapojován, zejména popis spolupráce s odborníky ze
speciálně pedagogických pracovišť, s rodiči, zapojení asistenta
učitele ve třídě apod. Hodnotitelé budou vycházet z poznatků již
osvědčené praxe a ze zkušeností z předchozích ročníků soutěže.

Návrhy na zařazení učitele do soutěže je třeba zaslat do 16.
května 2003 na adresu: Občanské sdružení Rytmus, Milada
Vondráčková, Bruselská 16, 120 00 Praha 2, tel./fax.: 224
255 819, 224 251 610, e−mail: palas@rytmus.org.        

−osr−

ÚVS informuje
Vážení spoluobčané,

dne 3. března 2003 se uskutečnil ustavující aktiv Klubu vojenských důchodců Prahy
7 a 8. Ten rozhodl, že nyní máme společný Klub Prahy sever. V její Radě je poměrné
zastoupení vojenských důchodců Prahy 7 i 8. Předsedou klubu je pan Jaroslav Kučera
(tel.: 233 557 473) a místopředsedou je pan Miloslav Suchý (tel.: 233 370 879). Věřím,
že pro další činnost klubu bude tento stav přínosem. V současné době má klub 606
členů, a všem, kteří se aktivu nemohli zúčastnit a oslavili nebo do poloviny roku oslaví
životní jubileum, upřímně blahopřejeme. Informace o možnostech získání příspěvků na
zájezdy či rekreace lze získat telefonicky na tel.: 220 205 479 nebo 220 205 478.
Osobně pak u paní Peroutkové v úřední dny (PO a ST 8.00 − 17.00 hod.) na ÚVS Praha
sever, Křižíkova 12, Praha 8 − Karlín.

Od 1. − 24. dubna 2003 proběhne odvodní řízení mužů, kteří v minulém roce dovršili
18 let věku a starších, se kterými dosud nebyl odvod proveden. Pro území Prahy 8,
Ďáblic, Březiněvse a Dolních Chaber toto řízení bude přímo na ÚVS Praha sever,
Křižíkova 12, Praha 8 − Karlín (kasárna J. Žižky), 3. poschodí. V této době sem mohou
pro informace přijít i občané, kteří stanoveného věku již dovršili a dosud nebyli vojen−
skou správou k účasti vyzváni, a to v úřední dny (PO a ST 8.00 − 17.00 hod.), nebo tele−
fonicky na tel.: 220 205 470.

Vzhledem ke zvýšeným bezpečnostním opatřením upozorňuji, že do prostoru
kasáren nebudou vpuštěny osoby, které s sebou ponesou jakékoliv zavazadlo (včetně
tašek, batohů apod.). podplukovník Ing. Miloš Hradil, Náčelník ÚVS

Rekreace pro důchodce
Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb 
v Praze 8, Bulovka 10, pořádá rekreaci pro důchodce
z Prahy 8. Místo: Penzion ESPERO, Skokovy 
u Mnichova Hradiště. Termín: 25. května − 1. června
2003. Stravování: plná penze. Cena: 2 400 Kč včetně
zálohy na BUS. Přihlášky s úhradou přijímá sociální pra−
covnice p. Nováková v Domě s pečovatelskou službou,
Bulovka 10, každé pondělí od 13.00 do 16.00 hod.
Informace v uvedené době v úředních dnech na tel.: 283
841 222.

Přijďte mezi nás!
25. smečka vlčat (Junák, svaz skautů a skautek ČR)
v Praze 8 − Libni přijme do svých řad chlapce ve
věku 7 − 10 let. Schůzky každé úterý od 17.00 do 18.30
hod., Heydukova 16 (suterén), Praha 8 − Libeň. Více
informací na www.vopalka.cz/vlcata. Kontakt: Mgr.
Petr Vopálka, tel.: 266 712 098, mob.: 603 331 897, e−
mail: petr@vopalka.cz.

Mgr. Petr Vopálka

Společnost Ford Motor Company věnovala věcné
dary v hodnotě dvaceti tisíc korun vytopené mateřské
škole v ulici U Sluncové v Karlíně. Akce předání se
uskutečnila 6. března 2003 v prostorách školy za pří−
tomnosti generálního ředitele FMC Vladimíra
Vosického a některých zástupců této společnosti.

Finanční pomoc od pojišťovny Allianz
Na podporu postiženým loňskými povodněmi věnovala pojišťovna Allianz přes
osm milionů korun celkem 21 organizacím v České republice.

Dne 17. března 2003 předal
oblastní ředitel pojišťovny
Allianz Ing. Michal Jeřábek
společně s dalšími zástupci
pojišťovny v Národním domě
na Vinohradech finanční po−
moc převyšující milion korun
třem základním školám v Pra−
ze 8, ZŠ Pernerova, ZŠ Mo−
lákova, ZŠ Zenklova a fa−
kultní knihovně Karlovy uni−
verzity.

Slavnostnímu předání šeků
byla přítomna zástupkyně starosty Městské části Praha 8 Soňa Teplá. Darované
prostředky z Evropského fondu organizacím postižených povodní jsou určeny na
konkrétní projekty. Základní školy využijí poskytnuté peníze k rekonstrukci budov,
jídelny a sportovního hřiště.          −har−

Bilingvální mateřská škola 
pro sluchově postižené přijímá děti 
pro školní rok 2003/2004
Speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním, logoped a rehabilitační
pracovník nabízejí odbornou péči dětem s postižením sluchu v jakémkoli
rozsahu, s kochleárním impantátem, s vadou řeči (např. dysfázie, kok−
tavost), s celkovým oslabením svalstva (hypotonický syndrom) i s poruchou
pozornosti (LMD).

Do tříd s nízkým počtem dětí (maximálně 6) mohou být zařazeny také děti 
s odkladem školní docházky a sourozenci dětí s výše zmíněnými problémy, kteří
mohou navštěvovat třídu s výukou angličtiny. Škola je soukromé zařízení, které
nabízí nadstandardní služby. Školné je však stejné jako v běžných mateřských
školách. Upřednostňuje individuální přístup. Do individuálních plánů patří
pravidelná logopedická péče, práce s výukovými počítačovými programy,
příprava na školní docházku a pomoc při výběru dalších stupňů vzdělávání
(např. ZŠ). Dále škola nabízí plavání ve školním bazénu, různé odpolední
kroužky, dětské hřiště "Malé království" s brouzdalištěm na zahradě školy,
návštěvy divadel a každoroční ozdravné pobyty na horách.

Pro zájemce škola pořádá 2. dubna 2003 od 9.00 hodin Den otevřených
dveří. Škola sídlí v Holečkově ulici 4 v Praze 5, tel.: 257 326 015, fax.: 251 510
745, e−mail: bms.pipan@tam−tam.cz, internet: www.tam−tam.cz.

−frpsp−

Dobrá zpráva pro 
rodiče „páťáků“
Máte doma žáka páté třídy základní školy, který je
daleko úspěšnější v řešení logických rébusů či hlavolamů
než vy, a dokonce samostatně a s chutí řeší domácí úkoly
z matematiky? Neuspělo vaše dítě u přijímacích zkoušek
na nižší gymnázium? Nebo je středoškolský výukový sys−
tém pro vaše děti nevhodný a chcete jim prodloužit dět−
ství? Anebo jste jen nestihli podat přihlášku a teď vás to
mrzí, protože v tom klukovi či holce něco je?

Pak vězte, že máte ještě další možnost − přijďte na přijímací
pohovory do třídy s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů k nám, na Základní školu Na
Šutce. Bližší informace můžete získat na schůzce 23. dubna
2003 od 14.00 do 16.00 hod. Samotné přijímací pohovory se
konají 28. dubna (pondělí) a 29. dubna 2003 (úterý) vždy ve
14.30 hod. v Základní škole Na Šutce 28, Praha 8 − Trója
(poblíž Kobyliského náměstí). Předběžné přihlášky je možné
podat telefonicky na číslech: 284 688 241, 284 682 295 nebo
přijít v den přijímacích pohovorů. ZŠ Na Šutce

Zápis dětí do 24 mateřských škol 
MČ Praha 8 pro školní rok 2003/2004
Zápis se uskuteční v období od 2. do 30. dubna 2003, vždy ve
středu (2., 9., 16., 23. a 30. dubna), v ředitelnách jednotlivých
mateřských škol. Zákonní zástupci s dětmi mohou navštívit
mateřskou školu ve dnech otevřených dveří. Bližší informace na
www.praha8.cz a v Informačním centru Úřadu Městské části
Praha 8, U Meteoru 6 (Bílý dům), tel.: 222 805 505 nebo 222
805 506. Zákonní zástupci při zápisu předloží svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte! odbor školství

Kontaktní centrum v Karlíně
Člověk v tísni − společnost při ČT o. p. s.

nabízí 
nenárokovou finanční pomoc pro vyplavené domácnosti 

v postižených oblastech Karlína a Libně.

Karlínské náměstí, vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje
PO − PÁ 9.00 − 17.00 hod., tel.: 777 787 960 

e−mail: pinfkarlin@post.cz
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Divadlo pod Palmovkou otevřelo 
svoji scénu po povodních
Na výstavě fotografií v říjnu a listopadu loňského roku, kterou jsme
uspořádali v Synagoze na Palmovce a také v knize vydané naším
úřadem Zažili jsme povodeň − Karlín a Libeň 2002, jste mohli vidět
na mnoha snímcích, jak značně bylo toto libeňské divadlo
poškozeno.

Po velkém úsilí všech pracovníků divadla a za významné finanční
pomoci Magistrátu hlavního města se podařilo většinu poškozených

míst v divadle vrátit do původního stavu, alespoň tak, aby divadlo
mohlo fungovat pro veřejnost. 

Divadlo slavnostně zahájilo divadelní provoz 14. března, a to pre−
miérou hry Arthura Millera Pohled z mostu. Soubor pod režijním
vedením Petra Kracíka, který je zároveň ředitelem divadla, odvedl 
s jistým nadšením přesvědčivé nastudování této Millerovy jednoaktovky 
z roku 1955. Nebudeme na tomto místě rozebírat nastudování hry, stačí
sdělení všem milovníkům prken, jež znamenají svět, že Divadlo pod
Palmovkou opět žije a je tu pro své věrné diváky.                           −tk−

18. ledna, bylo to v sobotu večer,
probíhalo slavnostní vyhlášení vítězů 8.
ročníku této celorepublikové soutěže.
Měl jsem možnost sedět na sedadle před
pódiem a pozorovat rozzářené obličeje
dětí, které si chodily pro svá ocenění. Ty
z úplně prvních příček v ocenění před−
váděly části svých vítězných vystoupení.

Oč vlastně jde? Pionýrský Sedmikvítek
je kulturně−umělecká soutěž pro kolek−
tivy a jednotlivce, která tradičně oslovuje
i širokou řadu kolektivů a jednotlivců
mimo sdružení Pionýr. Jedná se o uce−
lený postupový systém od základních kol

až po republiková finále, který zahrnuje
spektrum aktivit rozdělených do sedmi
základních oblastí: Dětská porta,
Divadlo, Film, Foto − video, Hudba,
Tanec, Rukodělná činnost. Zatím posled−
ní součástí Pionýrského Sedmikvítku se

stala pop−rocková soutěž Pro Rock. 
Hudební část je určena pro pěvecké

sbory, sólový zpěv, hru na hudební
nástroje a všechny ostatní hudební pro−

jevy vyjma country, folku apod., které
spadají do Dětské porty. Pravidelně jsou
zvány pionýrské oddíly, školní sbory,
základní umělecké školy a všichni ostat−
ní, kteří umí zpívat, nebo hrají na jakýko−
liv hudební nástroj.

V divadelní části je mimo klasic−
kých divadelních forem prostor i pro
kouzelnická a „bavičská“ vystoupení či
různé zábavné nebo varietní show. Také
je zde kategorie „Divadlo do 10 minut“
určená pro krátké scénky a divadélka,
jež může nacvičit i oddíl či skupinka
dětí, která je zaměřena na jinou činnost,
než je divadlo. Scénka se může nacvičit
ve škole, v družině, nebo již vznikla
někde na táboře či výletě.

Pořadatelem tohoto finále je 230. pio−
nýrská skupina Záře, která sídlí 
v Městské části Praha 8, na ulici
Cafourkově 523. Finálová vystoupení
trvají jeden den, celá organizace pak tři
dny. Na perfektní a slavnostní průběh
soutěže dohlíží paní Nodlová se svými
spolupracovníky, a odvádí pořádný kus

práce. Pokud byste se chtěli o této soutěži
dozvědět více, je možné se podívat na
internetovou adresu http://sedmi−
kvitek.zare.cz. Místo konání akce je
Praha 8 Bohnice − Divadlo Za Plotem 
a dříve také kulturní dům Krakov. Účast−
níci jsou ubytováni, díky pochopení
vedení školy, v Základní škole Dolákova.

Nad příštím, tedy 9. ročníkem
Pionýrského Sedmikvítku v kategorii
Hudba a Divadlo, převzal záštitu radní
MČ Praha 8 pro kulturu, pan Roman
Petrus. Přejme organizátorům, aby další
ročník byl ještě hojněji zastoupen 
a vynikly v něm skvělé výkony dětí. 

Tomáš Květák

Pionýrský Sedmikvítek − finále 
soutěže Divadlo a Hudba (8. ročník)
Bohužel až nyní nacházíme v Osmičce prostor na to, abychom Vás seznámili 
s aktivitou, která v Praze 8 již tradičně probíhá pro děti, žáky základních škol
z celé republiky.

Almanach ZUŠ Klapkova
Základní umělecká škola v Praze 8, Klapkova 25 předkládá 
k padesátému výročí založení školy literární Almanach − 
50. Almanach obsahuje autorské texty žáků literárně dra−
matického oboru, doprovázené výtvarnými díly žáků a stu−
dentů výtvarného oboru.

Na 111 stranách Almanachu, který je formátu A4, tištěný na
skvělém papíru a ve vynikající
grafické úrovni, se představují velké talenty. V závěru

Almanachu jsou prezentována i jména
třinácti bývalých žáků této
školy, kteří se věnují nyní
divadlu profesionálně.
Almanach je skutečně velmi

dobře zpracovaný a skvěle
reprezentuje úroveň této školy.
Nezbývá, než jí k němu blahopřát
a doufat, že se i přes svůj poměrně
malý náklad dostane do rukou
těch, kteří by o něj projevili zájem. 

Tomáš Květák

Jarní vernisáž a koncert 
na Libeňském zámku
Počátkem března, konkrétně v úterý 11. 3., proběhla ve společenském sále
Libeňského zámku vernisáž výstavy, uspořádané odborem kultury v rámci
projektu Osobnosti Prahy 8. 

Na této výstavě bylo představeno celoživotní dílo
akademické malířky, paní Heleny Vančurové, také
proto, že se paní Vančurová záhy dožívá význam−
ného životního jubilea. Stále však tvoří nová díla,
protože malování je pro ni stejně nutné jako

dýchaní. Plný sál návště−
vníků vernisáže seznámil 
s její tvorbou PhDr. Dušan
Sedláček, z jehož úvodního
slova cituji: „Když se za−
stavím před jejími obrazy 
a ptám se, jak je to namalováno, cítím, že je tu přede−
vším mnoho lásky a úcty k přírodě i lidem, mnoho

trpělivosti a pokory. Skloněna nad papírem, na který maluje − řekl bych − portré−
ty krajin a květin − vydává očité, láskyplné a něžné svědectví o duši a živo−
todárném růstu a působení obklopující nás přírody.“

Dílo druhé vystavující výtvarnice žijící v Praze 8, aka−
demické sochařky Mileny Blaškové, představila její
přítelkyně a výtvarnice, Mgr. Eva Kořánová. Hovořila 
s velkou citlivostí a  znalostí výtvarné práce o díle této
sochařky, vytvářející jemné relié−
fy, ale také robustní plastiky. 
V jejím díle se objevují témata
vztahující se k přírodě a psy−

chickým stavům člověka souvisejícím s biblí, mytologií
a prastarými kulturami. Práce s různorodým materiálem
a přirozená zvídavost usnadňuje hledání výtvarného
ztvárnění základních lidských a existenciálních otázek. 

Na vernisáž navázal v 19 hodin Jarní koncert v prove−
dení členů Pražské komorní filhar−
monie. Na tomto komorním koncertu
zazněla díla G. F. Händla, L. van
Beethovena, ale také A. Dvořáka 
a Bohuslava Martinů. 

Plný sál potvrdil skutečnost, že
koncerty na Libeňském zámku si již
získaly své jméno a našly mnoho
vděčných posluchačů.

Tomáš Květák

Prodírám se mezi hlasy,
šeptám přímo do uší, 
tomu, který netuší,
jak jsou slova v jeho partech.
Očima mu visím na rtech,
snad mé políbení spasí,
když jsem Múza divadla.
Pamě� ale uvadla.
Zalévám ji slzičkami:
„Vzpomeň si! Nejsme tu sami!“
Náhle hlavou proletí
záblesk jeho paměti.
„Být, či nebýt“ - známá slova
vyřknou ústa „Hamletova“.
Síly mé jsou u konce.
„Vždy� my hrajeme Lakomce!“

SANDRA VERBOVÁ

ÚTRAPY DIVADELNÍ MÚZY  

Platinový Wabi Daněk oslaví 
muzikantská „Kristova léta“
Wabi Daněk, který bydlí s námi zde v Praze 8, v těžce zkoušeném
Karlíně, poprvé vystoupil s kytarou na pódiu před 33 lety, 8. 3. 1970,
aby zahrál a zazpíval své písně. 

Počet vystoupení, jež následovala za těch třiatřicet let, nelze ani spočí−
tat. Wabi Daněk složil na stovky písniček, z nichž mnohé zlidověly.
Natočil také několik autorských alb. Hned první deska s názvem „Rosa
na kolejích“ vešla do hudebních dějin a vstoupila i do srdcí posluchačů.
Jeho písničky znějí u ohňů i z rozhlasových přijímačů.

Wabi Daněk oslaví třiatřicet let veřejného vystupování speciálním kon−
certem, který se bude konat 14.dubna od 19,00 hodin v divadle Kalich,
v Praze 1, Jungmannově 9. Při tomto koncertu také převezme z rukou
vydavatelů platinová alba za poslední dvě autorská CD, Pískoviště 
a Valašský drtivý styl.

Přejme tedy Wabi Daňkovi mnoho dalších let s úspěšnými koncerty 
k potěše nás, posluchačů.

−tk−

Kniha: Zažili jsme povodeň − Karlín a Libeň 2002
Již v lednové Osmičce jsme upozornili čtenáře, že v únoru bude vytištěna první kniha, která při−
nese dokumentární snímky z loňských povodní v Praze. 

Odbor kultury sesbíral fotografie od čtyřiceti fotografů, mezi nimiž jsou renomovaná jména,
reprezentující českou fotografickou školu, ale také jména občanů, kteří zachycovali průběh povodně,
uprostřed níž se ocitli.

Kniha obsahuje 168 fotografií, na nichž je zachycena povodeň v Karlíně od Florence až po Švábky
a v Libni od Pal−
movky až po Zen−

klovu, „Bíly dům“. Snažili jsme se zachytit i atmos−
féru, která nastala po opadnutí velké vody, úklidové
a sanační práce, které prováděli občané Karlína 
a Libně, ale také příslušníci armády a dobrovolníci.
Doufáme, že se nám podařilo vytvořit dokument na
tuto mimořádnou a tragickou událost, která se již
nebude, alespoň v takovém rozsahu, snad nikdy
opakovat.

Momentálně by kniha měla být k dostání v síti
knihkupectví Kanzelsberger. Jedná se již o druhý
dotisk publikace, která se stala nejprodávanější kni−
hou v Praze. Prodejní cena je 340 korun, čemuž
odpovídá kvalita papíru, tisku i vazby knihy. 

−tk−

KŘIžÍKOVA ULICE (15. SRPNA 2002)
FOTO: KAREL CUDLÍN



Čarodějnice opět po roce
Děti i dospělí jsou zváni opět po roce na již tradiční
„Pálení čarodějnic“, které se koná na hřišti u Zá−
kladní školy Dolákova 1, od 17 hodin.

Na hřišti bude plát veliký oheň a je připravován
bohatý doprovodný program. Samozřejmě masky jsou
vítány.

Neváhejte a přijďte strávit nevšední jarní večer.

− red−
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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¯ed-
stavenÌ prodej i v sÌti TICKETPRO.

DUBEN 2003

PÿEDSTAVENÕ PRO DOSPÃL…

7. 4. PO 19.00
VladimÌr Merta - ZpÌv·nÌ do tmy 
- recit·l ze staröÌ i novÈ tvorby

28. 4. PO 19.00
Ji¯Ì Schmitzer - Recit·l zn·mÈho 
herce a osobitÈho pÌsniËk·¯e

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili 

BÿEZEN

Budikov· Waltraud
ParlÌkov· VÏra

V˝znamnÈ jubileum slavÌ 
DUBEN

Bul·nkov· Jaroslava - 80 let
»ern· Hana

Duchnov· Antonie - 96 let
Himmelov· JaromÌra

Jur·kov· Marie
Markov· R˘ûena

Markov· Yvonne - 92 let
Mimr·Ëkov· - Pachmanov· KvÏtoslava - 80 let

MÚukov· Emilie
M¸llerov· Boûena

Novotn˝ Frantiöek - 80 let
Novotn˝ Josef
Pachlov· KvÏta
PÏnkov· Marie

Praû·kov· Libuöe
RadimÏ¯sk· Ji¯ina - 80 let

R˘ûiËkov· Anna
SlunÈËkov· éofie - 80 let

Strohmaierov· R˘ûena - 80 let
Star· Miloslava - 95 let

Strnadov· Anna
Strnadov· VÏra

ärautov· DrahomÌra

ManûelÈ Ji¯ina a Marius Valentovi
oslavili 28. b¯ezna 2003

50 let spoleËnÈho ûivota.

ManûelÈ Marie a Ji¯Ì Wiedenovi
oslavÌ 4. dubna 2003

55 let spoleËnÈho ûivota.

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8

tel. a fax.: 286 586 094

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
DUBEN 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.

1. 4. ⁄T 19.00 / 150 KË
JEPPE ÿ¡DÕ 

3. 4. »T 19.00 / 120 KË
LAURA A JEJÕ TYGÿI

7. 4. PO 19.00 
Solom Alejchem: 
TOVJE VD¡V¡ DCERU

8. 4. ⁄T 19.00
VZPOMÕNKA NA 
KARLA HAäLERA

9. 4. ST 19.00 
JIMI HENDRIX 
and JANIS JOPLIN

14. 4. PO 19.00
MUSICA RUSTICA - renesanËnÌ 
a baroknÌ lidov· hudba

15. 4. ⁄T 19.00 hod.
Woody Allen: 
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME

16. 4. ST 19.00
PEPA PILAÿ a CLASSIC 
ROCK¥N¥ROLL BAND

23. 4. ST 19.00
Hudba za oponou: Koncert 
posluchaË˘ katedry HV
PedagogickÈ fakulty UK

24. 4. »T 19.00
SEZNAMTE SE: TANE»NÕ 

25. 4. P¡ 19.00
PRAéSK› JAZZOV› VÕKEND

26. 4. SO 19.00
(mezin·rodnÌ festival 
amatÈrsk˝ch kapel a ÑBig 
Band˘ì )

30. 4. ST 19.00
Divadlo za oponou: 
NEKONE»N¡ MOC TOUHY
Hraje: Hana Maciuchov·

Úřad Městské části Praha 8
odbor kultury

pořádá v 1. patře Libeňského zámku
Zenklova 35, Praha 8

vstup volný

KADEŘNICTVÍ pro celou rodinu,
pedikúra+manikúra. po, st 10−19 h.,
út, čt, pá 10−18 h., so − dle dohody.
Katovická 409, P−8 Bohnice. T:606
881 714.

PROVÁDÍME OMÍTKY − levně a
kvalitně. Např. omítka štuková
(jádro+štuk) vnitřních stěn při výměře
nad 500 m2 za 195,− Kč/metr2.
Kontakt: p.Florek:  605 256 270.

REKONSTRUKCE UMAKARTO−
VÝCH KOUPELEN, nově − obkla−
dovými panely − bez bourání, nepořád−
ku, stav. povolení, levně a rychle −
koup. 2 dny, WC 1 den. Zaměření,
rozpočet, odvoz staré a montáž nové
vany zdarma. Volejte kdykoli 777 325
466 nebo pošlete SMS s kontaktním
tel. číslem na Vás. Dále provádíme−
výměny van, klozetů, baterií, instalace
sprch. koutů, nové rozvody vody,
obklady, dlažby, pokládku lina, kober−
ců, korku, plov. podlah, malování,
štukování, lepení stropních podhledů,
drobné opravy a jiné údržbářské 
a kutilské práce na zvelebení Vašeho
bytu, domu či zahrady.

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lym−
fodrenáž ruční i strojovou (Lymfo−
ven), shiatsu, Bowen. Adresa: Poli−
klinika Mazurská 484, Praha 8−Boh−
nice. Dlouhá otevírací doba: 8−21 h,

příznivé ceny. Objednávky: 603 594
432, 603 179 595

PORADNA, KURZY−REIKI, KI−
NEZIOLOGIE, KLÍČ K ŽIVOTU −
odstraňování potíží těla i duše nalé−
záním příčin a uvolněním energie.
ROBOT s.r.o., Františka Kadlece 24,
tel: 284 689 519 , 603 396 416.

NOVÁ VETERINÁRNÍ ORDINA−
CE Hrubého 1200, Praha 8 Koby−
lisy, MVDr. Martin Otáhal, Po−Pá 8−
11,30 15−19, objednané případy 
a operace 13−15 So 8−10 Ne 18−20.
Kvalitní přístroje pro diagnostiku.Tel.
286 588 598, 602 811 567.

ANTIKVARIÁT, Zenklova 35, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. T. 266 312 969.

VYMĚNÍM 2+kk s lodž. v Praze 3,
orient. jih, obecní, za byt v Bohnicích
nebo Tróji, u družst. nebo OV
doplatím. T: 723 492 906.

NUMEROLOGIE − Jitka Čiháková
poradenství, kurzy, od září 2003
škola základů numerologie 6 hod. 
v měsíci. Kontakt a informace na tel:
604 896 588. 

VYMĚNÍM DRUŽ. 2+kk v P8 Ládví
za stát. garson. v téže lokalitě a okolí.
T. 724 854 004, 286 923 884.

VÝUKA KLAVÍRU. T.: 605 958 497.

POZITIVNÍ STUDIO − Masáže
zdravotní, čínská meridiánová, reha−
bilitace, relaxace. Tel.732 262 010.
Poradna − astrologie a kineziologie. Tel.
284 689 805, 603 910 103, pozitivnis−
tudio@volny.cz.

JSTE ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL?
Máte možnost získat bezúročnou
půjčku až do výše 1 mil. Kč z progra−
mu Start. RPIC Praha. Tel: 284 823
642, 603 231 398.

KÁCÍM, řežu dřevo. T.603 833 107.

CHEMICKÁ ČISTÍRNA ODĚVŮ
"CLEAN &CARE", nejlepší kvalita 
a ceny, čištění, praní , ruční žehlení ,
čištění a barvení kůže. Tel. 283 852
056, adresa: Hnězdenská 595/1, 
181 00  Praha 8, OD Krakov−přízemí,
naproti poště. Zastávka "Krakov",
autobusy 177, 102, 202, 127, 186.
Otevírací doba: Po−Čt 7,00−19,00, Pá
7,00−18,00, So 10,00−12,00.

PŘIJMEME PRODAVAČE/−ČKU
pro prodejnu se sportovním zbožím.
Tel. 608 740 401.

VÝMĚNA − 2+kk v OV Praha 9−
Letňany, 45m2, orient. jih, za po−
dobný v Bohnicích nebo Tróji, nebo
jen koupím. T: 723 492 906.

Placená řádková inzerce
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Velikonoční výstavu  výtvarných
prací žáků Základní školy 

Lyčkovo náměstí, Praha 8 − Karlín

7. 4. − 22. 4. 2003
Po − Pá 10 − 18 hodin

Reprezentativní výstavu 
k 50. výročí založení Základní umělecké školy

Klapkova, Praha 8,

29. 4. až 9. 6. 2003
Po − Pá 10 − 18 hodin

Vystavované práce žáků výtvarného oboru
zahrnují širokou škálu tvorby od grafiky, přes
malbu, koláže, batiky až po keramiku. Do 8.5.
bude část výstavy instalována i v prostorách
obřadní síně.

Velikonoční koncert
MARTINŮ COLLEGIUM:

Lucie Sedláková Hůlová − housle
Martin Sedlák − violoncello

Vladimír Strnad − klavír

Zazní skladby Josepha Haydna Trio G dur 
a Antonína Dvořáka Trio op. 90, „Dumky“.

čtvrtek 17. 4. 2003 
od 18.00 hodin

v obřadní síni Libeňského zámku, 
Zenklova 35, Praha 8

21. února 2003 oslavila v po−
hodě rodinného kruhu své 90.
narozeniny paní Miloslava
Malá z Prahy 8. Za Městskou
část Praha 8 paní Malé osob−
ně poblahopřála zástupkyně
starosty Věra Hrdinová. Re−
dakce Osmičky se ke gratu−

lacím připojuje a přeje paní Malé mnoho zdraví do
dalších let.                        −red−

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
KULTURNÕ DŸM KRAKOV
TÏöÌnsk· 600, Praha 8 - Bohnice

P¯edprodej: v pokladnÏ KD Krakov - po-Ët  16.00-
19.00, tel. rezervace 283 090 42. Na vybran· p¯ed-

stavenÌ tÈû p¯edprodej v sÌti TICKETPRO.

DUBEN 2003

17. 4. ST 19.00
éALMAN a spol. - Pavel éalman 
Lohonka pat¯Ì k absolutnÌ öpiËce ËeskÈ 
folkovÈ hudby.

23. 4. ST 19.00
POUTNÕCI - bluegrass, vystupujÌ v ¯adÏ 
zemÌ Evropy. V 90.letech byli
PoutnÌci ocenÏni Americkou
spoleËnostÌ pro zachov·nÌ bluegrassu 
za nejlepöÌ neamerickou bluegrassovou 
desku.

PÿIPRAVUJEME NA KVÃTEN

17. 5. DEVÕTKA - skupina vyrostla z p˘vodnÌ 
Ñötud·ckÈì skupiny aû do öpiËky naöÌ 
folkovÈ scÈny.

21. 5. SEMTEX - country - brutal - technofolk
28. 5. PAVLÕNA JÕäOV¡ a p¯·telÈ

- folk a country
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skříně na míruskříně na míru

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 284 684 633

S tímto kupónem

sleva 

na prvních
12 hodin
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Rádi Vás přivítáme 
na provozovnách

firmy I.O.B., spol. s r.o.
Oleje  • Maziva Servis • Palivo • Emise

Provádíme na počkání:
prodej a výměna olejů PENNZOIL, olejových, vzduchových a palivových filtrů, 

dekarbonizace motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru, 
ošetření klimatizace, drobné opravy

Nabízíme:
výhodné slevy pro stálé zákazníky

možnost platby kartou CCS

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 OTEVÍRACÍ DOBA:
(areál PEMA) PO-PÁ 7.00 - 20.00 hod.
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry SO 8.00 - 18.00 hod. 
tel.: 602 274 959

TRIČKO ZDARMA
NYNÍ AKCE - při každé výměně oleje PENNZOIL nebo aplikaci BG care

Akce platná do 30.4.2003

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
ČČSOB, pobočka Praha - Thámova ČSOB, pobočka Praha - Ke Stírce
Thámova 20, 186 00 Praha 8 Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8
tel.: 221 890 711 tel.: 284 007 211
fax: 221 890 761 fax: 284 007 241

NEČEKEJTE, AŽ NAŠETŘÍTE. S ČSOB Spotřebitelskými úvěry snadno a výhodně získáte
prostředky na splnění svých malých i velkých přání. Půjčte si částku od 20 000 do
750 000 korun se zvýhodněnou úrokovou sazbou pro účelové úvěry (již od 8,9 %*)
a maximální dobou splatnosti až 7 let. 

*RPSN pro účelový úvěr 50 000 Kč s dobou splatnosti 1 rok činí 11,34 %.

www.csob.cz 800 110 707
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PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI 
NA PRAZE 8 SLEVY

PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

A "RENOVACE"
PARKETY, PALUBKY, 
PLOVOUCÍ PODLAHY, 
dřevěné + laminátové, 

PVC, KOBERCE, KOREK

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

723/009 113

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

e−mail: podlahystanela@atlas.cz
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Hotel Troja
Novinka v dubnu

KONFERENČNÍ SÁL

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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Pro centrální závod v Brandýse nad Labem vyrábějící
autopříslušenství pro tuzemský a zahraniční trh hledáme 

kandidáty na tyto pozice:
IT MANAGER
Požadujeme:
• vzdělání technického směru (SŠ nebo VŠ)
• znalost německého nebo anglického jazyka podmínkou
• znalost modulů SAP (FI,AM,CO,MM,QM,PM,PP,SD, IS-A), 

řízení činnosti modulu SAP R/3
• praxe ve výrobní společnosti (výhodou aut. průmysl)
• 5-letá řídící zkušenost v oboru v mezinárodní společnosti
Vašimi úkoly bude:
• zodpovědnost za problematiku IT celého závodu
• plánování a realizace sítě a jednotlivých aplikací
• zodpovědnost za software a hardware
• zavedení centralizovaných a decentralizovaných systémů
• podíl na tvorbě pod. cílů v oblasti IT v návaz. na cíle podniku
• zajištění sí�ového spojení s ostatními závody
• řídící odpovědnost za tým)
Své životopisy zasílejte na e-mail: anetta.frankova@siemens.com

DĚLNICKÉ PROFESE - TŘÍSMĚNNÝ PROVOZ
• Strojírenské dělnice - i bez vyučení
• Operátor SMD linek - vyučení v oboru(strojírenský)
• Opravář autorádií a tištěných spojů -

- vyučení v oboru (elektrotechnický)
VDO Česká republika s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01
Brandýs nad Labem, tel.: 326 908 558, 984, 518, fax: 326 908
509, www.jobpilot.cz, www.vdo.jobs.cz
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(KOVOSLUŽBA)

O P R A V Y
• Televizorů - i v bytě zákazníka

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00
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Firma

Zdeněk Petříček
Montáž okenních doplňků

Nabízí:
• žaluzie a rolety všech typů
• silikonové těsnění do oken 

a dveří až 30% úspora tepla
• čalounění vstupních dveří
• shrnovací dveře a vanové, 

sprchové zástěny
• sítě proti hmyzu
• opravy oken a dveří

Tel.:  286 884 339
606 350 270
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(Placená inzerce)
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„„Místo, které přátelé doporučují“


