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Stavby dvou nov˝ch
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Úklid Karlína − 12. dubna 2003
Dne 12. dubna 2003 proběhla na území Karlína
akce, která měla výrazně přispět k celkovému
úklidu nepořádku, jenž má svůj původ pře−
devším v probíhajících stavebních pracích na
obnově a odstraňování škod v Karlíně po po−
vodni ze srpna loňského roku. Stavební práce
probíhají na celé ploše území městské čtvrti
Karlín, a tak dochází ke kumulaci odpadu
i prací a tím spojené i zvýšené prašnosti na
tomto území.
Radnice Městské části Praha 8 od samého
počátku vyvíjí intenzivní činnost v této oblasti.
Bohužel, nic nejde tak rychle, jak bychom si před−
stavovali, a ani představitelé Radnice, ani úřední−
ci MČ Praha 8, kteří se na těchto aktivitách
podílejí, nejsou s rychlostí probíhajících prací
spokojeni.
Během posledních zimních měsíců probíhal na
území Karlína úklid zaměřený především na
množství „černých skládek“ tvořených sutí
a velkým domovním odpadem. Na konec měsíce
března a začátek měsíce dubna byl naplánován
úklid, který měl udělat pomyslnou tečku za
stavem, který vyhovoval především méně pořád−
ným a předpisů nedbajícím občanům a firmám,
kteří svůj odpad dávali kamkoliv je napadlo,
namísto do přistavených kontejnerů, kterých bylo
po celém území Karlína přistaveno dostatečné
množství. Nyní již není možné, aby městská část
financovala za peníze všech slušných lidí úklid
nepořádku, který úmyslně způsobují ti, kteří se na
úkor všech ostatních snaží ušetřit za úklid a odvoz
vlastního odpadu.

Je smutné, že této všeobecné nespokojenosti se
současným stavem se snaží zneužít někteří jedin−
ci ve svůj prospěch překrucováním a drobným
pozměňováním pravdy. O akci z 12. dubna 2003

jelikož do té doby by byl velmi problematický jak
z důvodů zimních posypů, tak i z hlediska
povětrnostních podmínek. Pan Mallát se v uve−
deném článku snaží vyvolat dojem, že Radnice

vydal např. Spolek Karlín „Informaci“, která je
podepsaná panem Vladimírem Mallátem, jenž se
během krátkého úvodního odstavce odvolává na
dopis Starosty MČ Josefa Noska, kde pan staros−
ta hovoří o intenzivním úklidu chodníků
a vozovek, který byl naplánován na začátek jara,

nevykonala nic až do 31. března 2003. V dalším
odstavci uvedené „Informace“ uvádí, že Rada
hl.m. Prahy vyčlenila 2 miliony korun na
mimořádný jednorázový úklid. Z uvedeného však
nevyplývá, že onen „jednorázový“ úklid nebyl
myšlen pouze na akci dne 12. dubna 2003, ale na

Obnova po povodni
S příchodem jara se povodněmi pos−
tižené oblasti dostávají do další fáze.
Snaha o zotavení z nejhoršího ochro−
mení je patrná na všech úsecích čin−
ností. Pozvolný návrat obyvatel do
jejich domovů a návrat podnikatelů do
provozoven je limitován postupem sta−
vebních prací. Jak tyto práce probíha−
jí, jsme se zeptali vedoucí odboru výs−
tavby ÚMČ Praha 8 Ing. Ivany Ja−
koubkové.
Čím se v současnosti zabývá odbor výs−
tavby?
Odbor výstavby má na starosti vydává−
ní stavebních povolení, kolaudace a věci

druhá etapa obnovy se týká rekonstrukce
objektů a komunikací. V současnosti je
pro nás nejaktuálnější oprava Sokolovské
ulice, tzn. oprava bytů, nebytových pros−
torů, inženýrských sítí, tramvajové trati…
Oprava je rozdělena do několika etap.
Jednotlivé práce budou probíhat postupně
tak, aby pro obyvatele nebyla najednou
zneprovozněna celá ulice. Předpokládaný
termín dokončení rekonstrukce je září
tohoto roku. Právě probíhá pasportizace
nemovitých objektů v této ulici. V souvis−
losti s opravou domů budou pracovníci
firmy INSET a dalších firem, kteří se
prokáží, že s námi spolupracují, navštěvo−
vat objekty a byty, aby zjistili stav jejich

Probíhající oprava Sokolovské ulice.

s tím související. Mimo rámec běžných
činností se teď soustřeďujeme na odstranění
škod ve vodou zaplavených objektech. Byla
dokončena první etapa sanačních prací,

poškození. Aby se tito pracovníci dostali
do zamčených bytů a prostor a bylo
zajištěno kvalitní sledování stavu objektů,
je třeba aktualizovat databázi vlastníků

bytů a objektů. Proto je nutné, aby tito
občané kontaktovali Radnici na telefon−
ním čísle 222 805 719 a nahlásili jméno,
adresu, telefon nebo e−mail.
V souvislosti s rekonstrukcí Soko−
lovské ulice mají obyvatelé obavy z ne−
gativních účinků vibračního hutnění.
Jakým způsobem bude zajištěna sta−
bilita objektů?
Objekty budou pečlivě sledovány
citlivými měřicími přístroji. Je navrženo
maximálně možné šetrné hutnění.
Účinky hutnění budou minimalizovány
stanovením limitů. Deformometrické
snímače umístěné v objektech jsou
napojené na počítače a průběžně vyhod−
nocovány. Jakákoliv změna je takto
důkladně monitorována.
Jakým způsobem probíhají rekon−
strukce ostatních povodní postižených
objektů?
Městská část Praha 8 se snaží opravit
všechny objekty svěřené do její správy.
Vzhledem k tomu, že poruchy jsou
rozsáhlé, snažíme se postupovat od těch
nejméně problémových obyvatelných
objektů, aby se co největší počet lidí mohl
nastěhovat do opravených domů. Samo−
zřejmě, že rekonstrukční práce jsou limi−
tované penězi, kterých městská část nemá
tolik. Teď probíhá druhá etapa obnovy.
Tam, kde to vlhkost domu umožňuje, se
dělají omítky, podle potřeby dochází
k výměně inženýrských sítí. Tato etapa by
se dala zjednodušeně charakterizovat jako
navrácení objektů do původního stavu.
Každý měsíc se stále také provádějí sta−
tické posudky objektů. Nyní, když se
oteplilo, sundáváme z objektů minerální
tepelné obklady, které měly chránit objek−
ty před promrznutím a výkyvy teplot.

celý měsíc duben. O tom, že tento „jednorázový“
úklid probíhá celý měsíc duben, snad není třeba
hovořit, protože nasazení techniky bylo viditelné,
a i situace na území Karlína doznala obratu
směrem k lepšímu.
Městská část se také nepřipojila k celé akci až na
poslední chvíli, ale vzhledem ke špatné komu−
nikaci a občas i nereálným požadavkům, které se
často měnily, ze strany některých představitelů
občanských sdružení, byla organizace celé akce
poznamenána řadou problémů.
Občané, ale i dotčená občanská sdružení si musí
uvědomit, že nelze nadále tolerovat ty, kteří nedo−
držují pravidla a odkládají odpad na ulice a veřej−
ná prostranství. V takovém případě stížnosti a do−
pisy adresované na Úřad Městské části Praha 8 nic
neřeší!
Úředníci nejsou ze zákona vybaveni takovými
pravomocemi, aby mohli operativně zakročit proti
přestupcům veřejného pořádku. Dohledávání
toho, kdo černou skládku způsobil, je velmi
obtížné. Většinou jde o nemožnou práci. Řešení je
přitom velmi jednoduché. V případě, že uvidíte
někoho, jak svou činností znečišťuje veřejné pro−
stranství, zavolejte na bezplatnou linku MP 156.
Strážníci MP jsou schopni okamžitě zjistit
skutečný stav věci na místě. Zjistit osobu, která
znečišťování způsobila, a buď vše vyřešit na místě
blokovou pokutou, anebo vše formou úředního
oznámení postoupit k projednávání na příslušný
odbor ÚMČ Praha 8.
Dokud my všichni nebudeme dodržovat pravid−
la a nebudeme ochotni ukázat na viníky prstem,
bude úklid v Karlíně jen „sisyfovskou“ prací,
která bude stále bez výsledku.

Jak to vypadá s demo−
licí objektů v Karlíně
a Libni?
Vedeme několik řízení
pro povolení odstranění
stavby. Ale v současné
době jsou některá řízení
přerušena, protože jako
stavební úřad potřebuje−
me doložit veškeré dok−
lady a podklady, které
jsou nutné k rozhodnutí.
Pokud budou doklady
doloženy a vyjádření orgánů státní
správy budou kladná, stavební úřad může
povolit odstranění stavby. V této chvíli
mám na mysli dva objekty, které byly
obytné, v Křižíkově ulici a v ulici
Pernerově. Objekt v Sokolovské ulici,
který se částečně zřítil při povodni
v srpnu 2002, je památkově chráněný.
V případě tohoto domu byly vzaty na
vědomí připomínky památkářů, a je
možné odstranit část této zřícené stavby.
Jinak se dále odstraňuje spousta drob−
ných staveb poškozených povodní, jako
jsou třeba kůlny, garáže atp. Řízení je zde
podstatně jednodušší, má sice stejné

−red−
náležitosti, ale dokladová část
není tak náročná, protože
neřeší situaci s nájemníky.
Tiskem proběhla zpráva, že
minerální tepelné obklady
jsou zdravotně závadné. Mů−
žete se k tomu vyjádřit?
Městská část se při použití
vhodného materiálu pro obkla−
dy radila s odborníky. Nezá−
vadnost použitého materiálu
máme doloženu certifikátem.
Dýchací problémy, na které si teď na jaře
občané nejčastěji stěžují, jsou dány stále
zvýšenou prašností z přeschlého bláta,
přestože Městská část Praha 8 zajišťuje
pravidelné kropení a blokové čištění
komunikací a úklidové akce. K prob−
lémům s dýcháním přispívá i výskyt plís−
ní z vlhkých objektů. Je potřeba začít
větrat, aby se tato vlhkost z objektů dosta−
la ven. Vzhledem k nedostatečným ven−
kovním teplotám nedoporučuji zatím
dělat velký průvan, ale pouze několikrát
za den intenzivně větrat.
Děkuji za rozhovor.
Hana Růžičková

Obavy ze závadnosti tepelných
obkladů jsou zbytečné!
Před výkyvy teplot měly chránit objekty nasáklé vodou z loňské povodně tepelné
obklady z minerálních vláken. Zdivo domů v Karlíně je z nepříliš kvalitních
materiálů, jež by se působením vlhkosti a mrazu mohly rozpadat. Prodyšný mate−
riál tepelných obkladů chránil objekty před dalšími vlivy počasí, aby nebyla
narušena statika objektů. Obložení stěn, které objednala radnice Prahy 8, je ze stan−
dardně schválených materiálů pro tento účel, a jejich nezávadnost byla doložena
jak vyjádřením odborníků, tak i certifikátem. Dohady, že částice uvolňované při
snímání tepelných obkladů ze stěn domů jsou zdravotně závadné, se nezakláda−
jí na pravdě.
−red−
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Zlepší výstavba metra dopravu v Praze 8?
V roce 1998 bylo odsouhlaseno v rám−
ci projektu rozvoje dopravního systé−
mu a městské hromadné dopravy
Prahy prodloužení trasy metra C do
severní části Prahy 8. V současnosti
finišují stavby dvou nových stanic
této trasy metra, stanice Kobylisy
a Ládví.
V souvislosti se stavbou metra přibyly
pod Kobyliským náměstím dopravní
uzavírky, o kterých jsme již informovali
v březnovém čísle Osmičky. Již tak
předimenzovaná doprava v této oblasti
se ještě zahustila. Očekávaný dopravní
kolaps se však nekonal, i když průjezd−
nost Kobyliského náměstí a návazných
komunikací je hlavně v dopravních
špičkách pomalejší.
Okolní sídliště se stále rozrůstají, husto−
ta obyvatel se zvyšuje. Povrchová dopra−
va, která do této chvíle jediná řeší spojení
mezi centrem Prahy a částmi Prahy 8 −
Kobylisy, Bohnice, Čimice, Ďáblice …
je dosud častým námětem stížností oby−
vatel. V dopravních špičkách je přeprava
obtížná. Otevření stanic metra bude pro
obyvatele dlouho očekávanou, radostnou
událostí. Trpělivost občanů, kterou měli
s dopravními omezeními, které stavba
metra přinesla, bude odměněna. Konečně
budou mít rychlé a pohodlné spojení
nejen do centra Prahy.
Uvolněný předseda dopravní komise
Rady MČ Praha 8 Luděk Hoznauer nám

k očekávanému zlepšení sdělil: „Odleh−
čení v povrchové dopravě s otevřením
stanic metra Kobylisy a Ládví bude
citelné především v dopravních tepnách.
V oblasti Kobyliského náměstí by měla
značně odpadnout autobusová dopra−

ovzduší. Nejcitelněji se uleví ulici
Zenklova. Vzniknou dvě obratiště auto−
busů. Jedno na Kobyliském náměstí
(převezme funkci obratiště u Holešo−
vického nádraží), druhé u stanice metra
Ládví. Linky budou tedy obsluhovat Či−

Stavba nové stanice metra trasy C na Kobyliském náměstí finišuje.

va. Metro nahradí některé autobusové
linky. Změna na−stane například v ulici
V Holešovičkách, kde budou jezdit
pouze dva spoje. V dalších ulicích
budou zrušeny pruhy pro autobusy
MHD, takže dojde ke zlepšení plynulosti
dopravy, a to se promítne i do kvality

mice, Bohnice a Kobylisy. Na stanici Lád−
ví bude navazovat příměstská doprava.
Komunikace
Vybudováním stanic metra se však
dopravě v naší městské části odlehčí
pouze v jednom smyslu. Praha 8 je

Parkování v Praze 8
K dopravě neodmyslitelně patří také tzv. dopra−
va v klidu, což je parkování. S nedostatkem
parkovacích míst se potýká celá Praha. Ani naše
městská část není v této oblasti výjimkou.
Největší problém
s parkovacími místy
řešíme v oblasti síd−
lišť Bohnice a Ďá−
blice.
Provedli jsme ně−
které plánované změ−
ny z podélného na
příčné
parkování
v části ulice Poznaň−
ská a Krynická, čímž
jsme získali větší
počet parkovacích
míst. V souvislosti
se změnou parkování
jsme v Poznaňské
ulici řešili stížnost bytového družstva, ale došli
jsme k dohodě, bude vybudován ještě jeden pěší
přechod a bude provedena úprava hydrantu
v chodníku. Pokud se týká Krynické ulice, tak
jsme obdrželi poděkování od Hasičského

záchranného sboru, že je konečně zajištěna prů−
jezdnost pro případ rychlého zásahu.
V současné době je v jednání zřízení dalších 50
parkovacích míst za finanční pomoci TSK (pro ilus−
traci: 50 míst je
investice zhruba 1
milión korun). Má−
me vytipovány další
4 lokality, kde by
bylo možno vybu−
dovat z pásů komu−
nikační zeleně dal−
ších 120 míst,
ovšem vše je opět
záležitost
peněz.
V loňském roce
jsme investovali mi−
lión korun na vybu−
dování takovýchto
parkovacích míst
záborem komunikační zeleně v oblasti ulic
Hnězdenská a Lešenská, k 30. červnu 2003 budou
tato parkovací místa dobudována.
Luděk Hoznauer, uvolněný předseda
dopravní komise RMČ Praha 8

Humanitární centrum Krakov − zavíráme!
Bezprostředně při povodni, 13. srpna 2002, vzniklo v Praze 8 v kulturním domě Krakov centrum
humanitární pomoci, jediné svého druhu s celorepublikovou působností. Od října loňského roku
bylo jediným humanitárním centrem, kde se soustřeďovala a vydávala pomoc pro občany
postižené povodní. Činnost humanitárního centra byla ukončena k 30. dubnu.
Téměř tři čtvrtě roku poskytovalo centrum občanům potraviny, oblečení, prostředky osobní hygieny,
deky, pracovní prostředky, nástroje a nádobí, včetně pomoci s vybavením domácnosti aktualizovaným
seznamem dárců nábytku.
„Fungovali jsme jako centrální sklad a výdejna pro celou republiku. Zpočátku přicházela pomoc
zejména ze zahraničí, skrze magistrát, či ambasády, ministerstvo zahraničních věcí, a dále neuvěřitel−
né množství materiální pomoci poskytly české firmy a jednotliví občané“, přiblížila nedávnou činnost
humanitárního centra jeho vedoucí Jitka Rabušicová, která nám dále sdělila:
„Pomoc byla poskytována podle počtu členů v rodině, v praxi to znamenalo nejprve vypracování vlast−
ní dokonalé databáze. Dnes se mohu pochlubit, že naše databáze byla asi nejúplnější databází
postižených povodněmi, kde máme zaneseno kdy a jaké prostředky jim byly poskytnuty. Hned od
začátku jsme vytvořili funkční sys−
tém a zároveň jsme si museli vybu−
dovat i dostatečný respekt. aby
žadatelé o pomoc pochopili, že jim
chceme pomoc a ne přidělávat
starosti. Denně nás navštívilo asi
padesát rodin, které si odnesly
materiální pomoc. Určitě ale bylo
i dost těch, kteří třeba ze studu
naši pomoc nevyužili.
Když se tak ohlédnu zpět, tak jsem
díky práci v humanitárním centru
získala úplně jiný náhled na život.
Potkávala jsem tady stovky lidí
z různých sociálních vrstev, se
kterými bych jinak nikdy nepřišla
do styku. Tváří v tvář skutečnosti,
když přicházeli lidé třeba se třemi dětmi a neměli vůbec nic a přesto vše dokázali zvládnout, tak jsem
si uvědomovala, jak jsou vlastně stateční. Něco jiného je vidět lidské utrpení v televizi, a úplně jiná
realita byla stát tady a poskytovat jim pomoc…“
−har−

transferem pro velká nákladní auta,
která svým přejezdem přes obytné zóny
způsobují nadměrný hluk, a v neposlední
řadě mají vliv i na kvalitu vozovek.
Komunikace jsou tak nadměrně
přetěžovány. Pouze vybudováním do−
pravního objízdného okruhu bychom se
zbavili největší zátěže, kterou je provoz
velkých nákladních aut. Provoz na stá−
vajících komunikacích by mohl být
omezen hmotností do cca šesti tun. To je,
myslím, hezká představa. V této chvíli
nemůžeme ani řešit stížnosti občanů
některých přetěžovaných ulic, např.
Vosmíkových, Zenklova atd., protože
nemůžeme nabídnout na průjezd ná−
kladních automobilů jiné řešení. Stav
komunikací po zimě je skutečně
neutěšený. Situace je poněkud komp−
likovaná, protože správce komunikací
TSK má omezené finanční prostředky,
takže se v současnosti provádějí nejnut−
nější opravy. Opět zde narážíme na
problém povodně, protože většina
finančních prostředků byla přesunuta na
rekonstrukce povodní postižených ko−
munikací. Víme, že komunikace i v dal−
ších oblastech Prahy 8 jsou také po zimě
ve špatném stavu, ale prioritou v tuto
chvíli zůstává zprovoznění Karlína. Je
však samozřejmé, že se snažíme zajistit
opravy těch nejhorších úseků na celém
území Prahy 8.“
−har−

Česko se přiblížilo k EU
Představitelé 25 zemí, včetně České republiky, podepsali v Aténách
smlouvu o podmínkách rozšíření nynější patnáctky o dalších de−
set států. Česká republika se tak zase o krok přiblížila členství
v Evropské unii. Čeká ji však ještě rozhodnutí voličů v červnovém
referendu.
Červen 2003
Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii
Upozornění
Právo hlasovat má každý občan České republiky, který ale−
spoň druhý den konání referenda dosáhl věku 18 let. Hla−
sování bude organizováno podle jednotlivých okrsků tak, jak
je zvykem z voleb do Parlamentu ČR.
Občan, který nebude moci hlasovat v okrsku dle místa svého
trvalého pobytu (bude např. na chatě, na služební cestě, v lázních
apod.), může požádat o vydání tzv. hlasovacího průkazu. Žádat
lze ode dne vyhlášení referenda prezidentem republiky:
a) osobně s platným občanským průkazem, tímto způsobem lze
žádat ve lhůtě, která končí v 16.00 hodin 2 dny přede dnem konání
referenda,
b) písemně s úředně ověřeným podpisem, žádost je nutno úřadu
doručit nejpozději 7 pracovních dnů přede dnem konání referenda.
Úřad na základě žádosti předá hlasovací průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem hlasování občanu přímo nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem oprávněného občana,
nebo jej oprávněnému občanu zašle!
Ze shora uvedených pravidel vyplývá, že občan, který si chce
hlasovací průkaz vyřídit přímo na místě, dostaví se k jeho
vydání ve lhůtě počínající 15 dnů přede dnem hlasování
a končící v 16.00 hodin 2 dny přede dnem hlasování.
Hlasovací průkazy pro občany s trvalým pobytem na území
MČ Praha 8 vyřizuje: občansko − správní odbor ÚMČ Praha
8, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň (Bílý dům), 1. patro, kanc.
č. 131, tel.: 222 805 555, návštěvní hodiny: PO a ST 8.00 −
12.00, 13.00 − 18.00 hod. a dále v rozhodné lhůtě též ÚT, ČT,
PÁ 9.00 − 15.00 hod. odbor občansko − správní, ÚMČ Praha 8

Pozvánka
Starosta Městské části Praha 8 ve spolupráci
s investorem Českými drahami, a. s.,
Stavební správou Praha a projektantem Sudop Praha, a. s.,
Vás zvou na veřejné seznámení s projektem stavby

„Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo
nádraží − Libeň, Vysočany, Holešovice“,
které se koná v úterý 20. května 2003 od 17.00 hodin
v budově Úřadu Městské části Praha 8 (Bílý dům),
U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň.
Na jednání budete seznámeni s jednou z největších staveb
pražského železničního uzlu, včetně promítnutí animace
a vizualizace projektu. Na Vaše dotazy budou odpovídat
odborní pracovníci.
Josef Nosek, Starosta MČ Praha 8,
Ing. Cyril Suk, CSc., Ředitel Stavební správy Praha
Ing. Josef Fidler, Generální ředitel Sudop Praha, a. s.

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V KVĚTNU 2003
2. 5. PÁTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Dolá−
kova − Hackerova • Fořtova − Do Údolí
• Lindavská
6. 5. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u vojenské správy) •
Na Vartě • Nad Rokoskou
7. 5. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havránko−
va − Šimůnkova • Pakoměřická − Bře−
ziněveská • Uzavřená • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) • Nad
Rokoskou (u školy)
9. 5. PÁTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Hněz−
denská (parkoviště) • Mazurská (u tra−
fostanice) • Korycanská − K Ládví •
U Pekařky (sloup VO č. 8)
13. 5. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
14. 5. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
Žernosecká − Ďáblická) • Nad Pope−
lářkou
15. 5. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská − U Zelenohorské • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodá−
renskou věží − Společná
20. 5. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubi−
šova)
21. 5. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská − par−
koviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu) •
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
22. 5. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parko−
viště) • K Mlýnu − Drahaňská, event.
Na Zámkách • Pod Vodárenskou věží
− Nad Mazankou
27. 5. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul.
Lindnerova) • Ke Stírce − Na Stírce
28. 5. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • V Zahradách −
Na Sypkém • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
29. 5. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Dra−
horádova
Kontejnery jsou na uvedená
stanoviště umísťovány již během
dne, který předchází dni uvedené−
mu v harmonogramu. K dispozici
jsou tedy již od rána po celý den,
který je uveden v rozpisu. Odve−
zeny budou následující den po dni,
který je v harmonogramu uveden
jako den přistavení. Harmono−
gram přistavování VOK v měsíci
červnu 2003 najdete na adrese
www.praha8.cz.

Koupaliště Stírka
V souvislosti s budováním stanic metra
Kobylisy a Ládví byl proveden zábor
koupaliště Stírka pro účely stavby.
Koupaliště bude po dokončení ražby
tunelů v rámci projektu metra zreno−
vováno a uvedeno do původního stavu
pro potřeby obyvatel. Občané tedy ne−
musí mít obavy, že by bylo koupaliště
zrušeno.
−red−
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Hrdinové v boji i ve smrti
Právě před rokem vzpomněla
Osmička šedesáté výročí hromad−
ných poprav na Kobyliské střelni−
ci. Památných míst boje za svobo−
du je ovšem v Praze 8 mnoho,
a všechna zasluhují trvalou úctu
a vděčnou vzpomínku.
Kobyliská střelnice pod Žerno−
seckou ulicí na svahu Ládví, pů−
vodně vojenská střelnice z r. 1890,
se za nacistické okupace stala hro−
madným popravištěm 470 mužů
a 76 žen, českých vlastenců, přede−
vším obětí msty po atentátu na
esesáckého obergruppenführera a ge−
nerála policie Reinharda Hey−
dricha. Za druhého stanného práva
byli popraveni mj. předseda protek−
torátní vlády generál Ing. Alois
Eliáš, pražský primátor Dr. O.
Klapka, představitelé české kultury
v čele se spisovatelem a lékařem Dr.
V. Vančurou, několik českosloven−
ských generálů a vedoucí osobnosti
pravoslavné církve v čele s biskupem vla−
dykou Gorazdem, v jehož kostele
v Resslově ulici se ukrývali čs. parašutisté.
Dřevěný kříž s trnovou korunou, vztyčený
po osvobození r. 1945, byl později
doplněn celkovou pietní úpravou, bron−
zovou plastikou truchlící ženy od akad.
sochaře M. Zeta, kamennou mozaikou
akad. malíře M. Sladkého a pamětními
deskami s údaji o popravených, kteří byli

ve věku od necelých 15 až do 72 let.
V některých dnech bylo najednou zastře−
leno až 69 lidí.
Čestné pohřebiště barikádníků je od
r. 1950 pietně upraveno u Kobyliského
hřbitova v Horňátecké ulici vedle tramva−
jové vozovny. Při pražském povstání
v květnu 1945 bránili občané stavbou
barikád a tuhým bojem Trojský most,
dnes nesoucí na jejich počest název most
Barikádníků. Po bojích tam bylo nale−

zeno 81 padlých, na kobyliském
území 37, další pak v Libni
a Karlíně. Na nevelkém Koby−
liském hřbitově už místo dávno
nebylo, proto byli padlí proza−
tímně pohřbíváni pod jižní zdí
do společného hrobu. Podle
svědectví pamětníka to byly
ostatky 58 zemřelých. Vstou−
píme−li dnes na hřbitov a pro−
jdeme−li podél obřadní síně
vlevo k protější brance ve zdi,
jsme na místě dnešní konečně
důstojné úpravy. Hned v ostění
vchodu je krásná plastika sym−
bolizující padlého bojovníka,
dílo sochařky S. J. Lacinové
a vpravo pak hrob s pamětním
nápisem „Z takových obětí roste
tvá svoboda! Pamatuj!“ Na
hrobě je 25 jmen na jednotlivých
deskách. 26. deska je prázdná na
paměť nezjištěných bojovníků.
Prostor uzavírá mohutná socha
Barikádníka se zbraní v ruce, vytvořená
akad. sochařem J. O. Hánou.
Mezinárodní čestné pohřebiště na
Ďáblickém hřbitově připomíná hrdinství
i hrůzy z období druhé světové války
v měřítku celé Evropy. Na 112 náhrobních
deskách jsou jména 85 českých obětí
Květnového povstání a jména uprchlíků
ze zajateckých, internačních a pracovních
táborů nebo transportů a také těch, kdo

ještě v posledních dnech pomáhali
Pražskému povstání. Bylo to 28 Jihoslo−
vanů, 19 Italů, 9 Francouzů, 1 Holanďan, 1
Američan a 21 neznámých. Toto pohře−
biště o rozloze přes 1 000 m2 vzniklo
počátkem padesátých let uprostřed
Ďáblického hřbitova, nedaleko konečné
stanice tramvaje „Sídliště Ďáblice“.
Mezinárodní pohřebiště 164 obětí
z konce války je ze čtyř stran chráněno
přírodní hradbou z vysokých tújí.
Uprostřed, naproti vchodu, je vztyčen
vysoký kříž z březového kmene a 8 vlaj−
kových stožárů. Na ty jsou při
vzpomínkových shromážděních vyvě−
šovány vlajky států, jejichž mrtví jsou
zde pochováni.
Pomník polské armády před ZŠ
Žernosecká je jediným pražským pom−
níkem, který připomíná nemalý podíl 2.
polské armády, pod velením generála
Šwierczewského, na společném boji za

6. května
10.00 hod.
11.00 hod.
16.00 hod.
7. května
16.00 hod.
17.00 hod.

Věková kategorie 1 − 4 roky / „Chraňte své děti“
− Děti této věkové kategorie nemohou chápat nebezpečí v silničním provozu. Proto je nikdy nepouštějte samotné
na silnici, a to ani v doprovodu staršího dítěte.
− Při chůzi na chodníku veďte dítě vždy na straně vzdálenější od silnice, pokud přecházíte vozovku, vždy přecházej−
te na bezpečném místě, rozhlédněte se a snažte se dítěti vysvětlit, proč to děláte.
− Pokud převážíte dítě v automobilu, vždy používejte odpovídající a schválený dětský zádržný systém. Dítě
v zádržném systému nikdy nepřevážejte na sedadle vybaveném airbagem.
Věková kategorie 5 − 6 let / „Učte své děti“
− Kdykoli jdete s dítětem ven, snažte se mu vysvětlovat zásady správného chování v dopravním prostředí, zejména
zásady bezpečného přecházení vozovky, které lze shrnout do následujících bodů: „Zastav se, rozhlédni se,
poslouchej a rychle přejdi“.
− Najděte si čas a zkoušejte trénovat bezpečné přecházení vozovky na klidné silnici bez hustého provozu. V tomto
věku však nikdy nenechte dítě přecházet samotné.
− Jděte svému dítěti v chování v dopravním prostředí příkladem − dodržujte dopravní předpisy, přecházejte na
bezpečném místě, a to i tehdy, pokud pospícháte. Uvědomte si, že dítě Vás bere jako autoritu, proto Vaše chování
může být vzorem pro jeho další chování v dopravním prostředí.
− I v tomto věku používejte při převážení dítěte v automobilu schválený dětský zádržný systém. Nikdy nedovolte
stát za jízdy dítěti mezi předními sedadly! Případné brzdění může mít za následek vymrštění dítěte proti čelnímu
sklu vozidla, které pro dítě velice často končí fatálními následky.
Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP

Mezinárodní pietní místo na Ďáblickém hřbitově
Pomník polské armády v Žernosecké ulici
Pietní místo na Kobyliské střelnici − národní kulturní památce

U společných hrobů padlých barikádníků na Kobyliském hřbitově
U pomníku padlých barikádníků v prostoru objektů Mat. fyz.
fakulty UK na Pelc − Tyrolce
5. až 8. května položí zástupci ČSBS k dalším 52 deskám a pomníčkům
věnečky a kytice.
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, obvodní výbor Praha 8

Míří k nám Mise Dětství bez úrazů

Karlín − kdysi dělnická čtvrť − již před povodní zažíval proměnu. Směsice bytových staveb a továrních budov je typický rys Karlína.
Tento částečně průmyslový charakter vytvářel génia loci s ponurou náladou a specifickým rysem poetiky.
Povodeň, která ochromila život v této městské části, opět vyvolala řadu otázek, jak citlivě zkombinovat stávající průmyslovou architek−
turu s novými trendy ve výstavbě a rekonstrukci. Původní urbanistická struktura Karlína byla velkorysá v pojetí veřejných prostranství,
což je unikátní při dnešním nedostatku veřejné zeleně a zápolením o každý kousek nezastavěného prostoru. Jak sladit požadavky obyva−
tel a zájmy města s požadavky developerů a investorů, aby nebyl brzděn rozvoj městské části, to jsou otázky dnešního Karlína. Představy
o udržení Karlína
v nezměněné podobě
jsou nereálné. Jde tedy
o to, jak se starý
Karlín sžije s novým,
jak vstřebá všechny
chystané proměny.
Vedení
Hlavního
města Prahy již před−
stavilo plán zbudování
protipovodňových zá− Konference Karlín − domov pro všechny se zúčastnili ministr pro místní rozvoj Mgr. Pavel Němec, primátor Hl. m.
bran. Do roku 2006 Prahy MUDr. Pavel Bém, náměstek primátora Hl .m. Prahy Ing. Jan Bürgermeister a zástupci konsorcia Investoři pro
bude Praha chráněna Prahu 8 Ing. Petr Urbánek a Arnošt Hejduk.
před pětisetletou vo−
dou. Na území Karlína a Libně začne ještě letos stavba protipovodňového hrazení, která by měla být hotova v příštím roce. K obnově
Karlína přispěje konsorcium firem Investoři pro Prahu 8, sdružující osm soukromých českých a zahraničních společností. Konsorcium
bylo založeno po loňských povodních a jeho cílem je rychlá obnova postižených částí Prahy 8, zejména Karlína. Své další aktivity k revi−
talizaci Karlína podmiňovalo konsorcium investorů zbudováním protipovodňových zábran. Prvním krokem členů konsorcia Investoři pro
Prahu 8 po povodni bylo zakoupení vysoušečů, elektrocentrál a tlakových čisticích přístrojů v hodnotě 1 milion korun, které poskytli
Praze 8.
V dubnu letošního roku na tiskové konferenci v hotelu Ibis, která se konala za účasti ministra pro místní rozvoj Mgr. Pavla Němce, primáto−
ra Hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma, náměstka primátora Ing. Jana Bürgermeistera, zástupců investorů sdružených ve skupině Investoři pro
Prahu 8 v čele s Ing. Petrem Urbánkem (Europolis Invest Group) a zástupců Městské části Praha 8, byl představen projekt Karlín − domov pro
všechny. Projekt řeší Karlín jako harmonický celek, který spoluvytvářejí místní obyvatelé, drobní podnikatelé, investoři, velké společnosti
a instituce společně s představiteli Hl. m. Prahy a Městské části Praha 8. Rozsáhlá výstavba plánovaná konsorciem Investoři pro Prahu 8 by
měla v sobě zahrnovat vše, co má moderní harmonická čtvrť obsahovat, tedy od bytových a rezidenčních objektů, včetně odpočinkových zón
až po obchodně administrativní komplexy. Hlavními projekty v současné době jsou: Budova IBC, IBC Sguare, Palác Corso Karlín II, River
City Prague, Sokolovská 84 − 86, Rubín Office Centrum, mediatel Building, Unilever Building, Libeňské doky − Přístavy. Postupem času tak
Karlín, který svou polohou navazuje na centrum metropole, získá zcela novou tvář.
−har−

Naučte své dítě bezpečnosti

Předsednictvo OV Českého svazu
bojovníků za svobodu Praha 8

Akce pořádané na území MČ Praha 8 u příležitosti
vítězství nad nacismem v roce 2003

Karlín − domov pro všechny

Městská policie informuje

osvobození. Více než 1300 polských
vojáků padlo při pražské operaci, vedené
spolu se sovětskými vojsky proti naci−
stickým vojenským uskupením. Málo
početná skupina polského průzkumného
praporu se spolu s pěším výsadkem 11.
května 1945 probojovala až na předměstí
Prahy a svedla poslední boje se skupina−
mi německé armády v prostoru Čakovic
a Ďáblic.
Dalších 52 desek a pomníčků
připomíná hromadnou i samostatnou
účast českých vlastenců na bojích i utr−
pení a oběti na životech, kterým vděčíme
za obnovu státu a svobodu národa.
I k těmto památníkům položí zástupci
základních organizací Českého svazu
bojovníků za svobodu věnečky a kytice
letos mezi 5. a 8. květnem.

Dne 5. června 2003 proběhne v naší městské části jedna z etap
celorepublikové akce, jejímž cílem je do 14 měst České repub−
liky „přivézt“ v symbolické Protiúrazové sanitce prevenci dět−
ských úrazů. Projekt si, vedle distribuce materiálů pro učitele
a vychovatele, klade za cíl informovat občany o nejzá−
važnějším zdravotním problému našich dětí − dětských
úrazech, a o tom, jak se před nimi chránit.
Součástí akce je Dětský den bez úrazů, kterého se zúčastní děti
prvního stupně základních škol v Praze 8 − Bohnicích. Pro druhý stu−
peň je připravena okružní jízda pelotonu, propagujícího nošení cyk−
listické helmy. Vyvrcholením celé akce bude symbolické vypuštění
300 balónků, jejichž počet odpovídá každoročnímu počtu dětí, které
v důsledku úrazu zemřely. Akce se koná ve spolupráci s Městskou
částí Praha 8, Policií ČR, Městskou policií a Hasičským záchranným
sborem. Před konáním celé akce proběhne tisková konference, na níž
bude představen projekt a zástupcům základních škol budou zdarma
předány zpracované materiály pro učitele, umožňující jim zařa−
dit prevenci dětských úrazů do hodin.
Akci pod názvem Mise Dětství bez úrazů pořádá obecně
prospěšná společnost Podaná ruka, zabývající se prevencí dětských
úrazů více než sedm let. Popáleniny, opaření, poleptání, otravy,
utonutí, pády, stejně jako úrazy v dopravě a při sportu mají ročně
na svědomí přes 300 mrtvých dětí a zanechají zhruba desetkrát
tolik trvalých postižení. Přitom úrazům se dá účinně předcházet,
jsou zbytečné a být nemusí. Úraz dítěte znamená, že dítě nevědě−
lo, jak se chovat bezpečně, nebo se záměrně chovalo nebezpečně
svému zdraví. Klíčové pro předcházení úrazům je také vytváření
bezpečného prostředí.
Snahou projektu je, mimo jiné, vyjít vstříc učitelům a lidem,
kteří se starají o volný čas dětí. Pro ně jsou připraveny výukové
videokazety a balíček pomůcek, s nímž mohou uspořádat
vlastní Dětský den bez úrazů, stejný jako se uskuteční v právě
startujícím projektu Mise Dětství bez úrazů. Podrobnější informa−
ce můžete nalézt na webových stránkách projektu: www.det−
stvibezurazu.cz, e−mail: detstvibezurazu@volny.cz.
−lh−

Příliš drahá cigareta
O tom, jak drahá může být cigareta, by mohl vyprávět
nájemník bytu, který po předchozí návštěvě restauračního
zařízení přišel domů a zapálil si cigaretu. Usnul, a probudil
se, až když už celý byt hořel. Na místo požáru se dostavil Hasičský záchranný sbor, který požár
lokalizoval. Vyšetřovatelem HZS byla zjištěna příčina požáru, kterou byla nedbalost při kouření.
Škoda byla vyčíslena na částku 766 000 Kč. Nebyla ta cigareta příliš drahá?
Internetový podvodník
To, že český člověk je vynalézavý a zároveň velice důvěřivý, je obecně známo. Se zcela novou
fintou přišel jeden podvodník, který pod smyšleným jménem nabízel prostřednictvím internetových
serverů prodej mobilních telefonů a počítačových komponentů. Jediné, co však bylo opravdu
skutečné, bylo číslo jeho bankovního účtu, kam mu důvěřiví lidé poukazovali finanční částky za
objednané zboží. Překvapení však mnohé z nich čekalo v momentu, kdy zjistili, že došlá zásilka
neobsahuje objednané zboží, ale brambory, cibuli a další zeleninu. Internetový podvodník tak
z důvěřivých lidí vylákal částku ve výši 28 891 Kč.
Osobitý výklad zákona
Dva brigádníci se rozhodli vzít zákon do svých rukou. Nechali se zaměstnat u jedné firmy, která
se zabývá rekonstrukčními pracemi. Když se jejich zaměstnavatel zpozdil s výplatou záloh, rozhodli
se pomocí svěřeného klíče vniknout do místnosti, kde měla firma uskladněna dvě bourací kladiva
v hodnotě 35 000 Kč, která si vzali jako kompenzaci za nevyplacenou zálohu. Kladiva pak zastavili
v zastavárně. Takto získané finanční prostředky si rozdělili. Bourací kladiva byla následně zajiště−
na a vrácena původnímu majiteli.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R
zasahuje
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Do šesté třídy za počítači…
Pro neúspěšné uchazeče o studium na osmiletém gymnáziu,
ale i pro další zájemce, má základní škola Glowackého lá−
kavou nabídku. Od září 2001 se vždy v jedné ze šestých tříd
začíná s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky
a ani příští rok nebude výjimkou.
Do výběrové třídy jsou přijímáni žáci na základě výběrového
řízení, které se tentokrát uskuteční dne 20. května v 8.00 hod.
v prostorách školy. K výběrovému řízení se může přihlásit každý,
kdo v letošním školním roce úspěšně ukončí pátý ročník. Škola
sice upřednostňuje uchazeče z Prahy 8, ale v současnosti do školy
dojíždí i žáci z jiných městských částí a dokonce okolních obcí.
Přijímací test obsahuje zpravidla 10 úloh zaměřených na logické
myšlení a 10 otázek z oblasti výpočetní techniky tak, aby byl
zjištěn skutečný zájem uchazeče o tuto oblast.
V rámci volitelných předmětů se informatika na škole vyučuje
již řadu let. Technické vybavení je na vysoké úrovni, rovněž soft−
warové vybavení převyšuje standard a kvalifikovaní kantoři
(především muži) si kladou vysoké cíle. „Jediné, co se žáci u nás
nenaučí, je hrát hry“, tvrdí jeden z učitelů informatiky, pan Mgr.
R. Dlouhý. „Absolventi by v devátém ročníku měli s přehledem
ovládat všechny kancelářské programy jako je Word, Excel, data−
bázový program Access, a to včetně všech doplňkových funkcí
a nastavení. Využívání všech nástrojů Internetu je samozřejmostí.
Každý žák se naučí programovat a spravovat své vlastní webové
aplikace. V oblasti
počítačové grafiky
se žáci seznámí s růz−
nými editory a tech−
nikami. V sedmém
ročníku vytvářejí
žáci vlastní 3D
obrázky, fotomon−
táže, animace, apod.
V průběhu čtyř roč−
níků se žáci obe−
známí i s údržbou
hardwaru − čištěním myší počínaje a identifikací a výměnou
vadné součásti konče. Zapojování jednotlivých stanic do různých
typů počítačových sítí je již jen třešničkou na dortu.“
Bližší informace zájemce najde na webové prezentaci školy −
www.zs−glowackeho.cz. Na této adrese je možné stáhnout i přih−
lášku k výběrovému řízení. V případě většího počtu úspěšných
uchazečů je škola připravena otevřít i dvě třídy po 28 žácích.
−jk−

Předání počítačů Mateřské
škole U Školské zahrady
Za přítomnosti místopředsedkyně Poslaneckého
klubu ČSSD Mgr. Evy Novákové a zástupkyně

starosty MČ Praha 8 Soni Teplé předal dne 27. břez−
na obchodní ředitel firmy BitServis Jan Török ře−
ditelce Mateřské školy U Školské zahrady Daně
Kvačkové tři počítače pro potřeby žáků.
−red−
Z oblasti Karlína, kde jsme byli v minulém díle
naší Encyklopedie, se společně přesuneme do
vedlejší čtvrti, do Libně. Zde se v těsném
sousedství Libeňského zámku nachází
Gymnázium U Libeňského zámku.
Historie této školy začíná 18. května 1906, kdy
vydalo c. k. ministerstvo kultury a vyučování výnos
konstatující, že „Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo
ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. března
1906 nejmilostivěji svoliti, aby počátkem školního
roku 1907 − 1908 zřízena byla v Praze − Libni česká
státní reálka.“ Rovněž královské hlavní město Praha
se zavázalo věnovat bezplatně staveniště pro budovu
ústavu. Během jara roku 1907 byla tedy zahájena
přestavba domu čp. 26 na Primátorské třídě, který se
měl stát dočasným sídlem reálky. V září 1907
proběhl první zápis žáků a 18. září 1907 byl na
libeňské reálce zahájen slavnostními bohoslužbami
v zámecké kapli první školní rok. Provizorní
umístění školy trvalo dosti dlouho − plných sedm
školních roků. Teprve v červenci 1913 byly zaháje−
ny práce na staveništi nové gymnaziální budovy,
které skončily již o rok později, takže o prázdninách
1914 probíhalo stěhování do nové budovy a v září
1914 zde byl poprvé zahájen nový školní rok. Jenže
přichází I. světová válka, a s jejím koncem v roce
1918 i kuriozita, o které málokdo ví, totiž − zabrání
budovy gymnázia pro vojenské účely, a sice pro
ubytování francouzských legionářů, kteří se vrátili

Kolektiv Mateřské školy, Praha 8, Šiškova 2, srdečně zve všechny
děti i dospělé na Zahradní slavnost, konanou u příležitosti
třicetiletého výročí fungování této školy. Posezení v zahradě se koná
dne 27. května 2003 od 15.00 hodin. Divadlo, zábava, soutěže
a pohoštění je zajištěno. Přijďte všichni s dobrou náladou.
−jb−
Informace o možném vyhlášení konkurzního řízení na
funkci ředitele ZŠ Zenklova − projednávání v RMČ Praha 8
proběhne až po uzávěrce čísla. Více informací v tisku
a Učitelských novinách.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
ODBOR ŠKOLSTVÍ
Odbor školství Úřadu MČ Praha 8
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č . 72/2003 Sb.,
o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností
pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti školství

Házená pro chlapce
TJ Sokol Kobylisy provede nábor chlapců ročníků 1993/1994
do družstva házené.
Termín: Pondělí 12. května a středa 14. května 2003 vždy od
16.30 do 18.00 hodin. V uvedených dnech a hodinách budou
následně tréninky a rovněž možnost se dodatečně přihlásit. Místo:
Hřiště házené TJ Sokol Kobylisy, U Školské zahrady 430/9, Praha
8. S sebou: Sportovní oblečení (tričko, trenky, tenisky).
Přijaté chlapce čeká sportovní příprava na vysoké úrovni pod
vedením odborníků s kvalifikací, účast na mistrovské soutěži
v Praze (od podzimu a vždy v týdnu), účast na turnajích v Praze,
ČR, zahraničí, letní 14 denní soustředění mimo Prahu a zimní 7
denní soustředění ve vlastní chatě v Krkonoších − Žalý. Bližší
informace na tel.: 284 684 565, mob.: 737 382 510 nebo na hřišti
při trénincích.
Oddíl házené, TJ Sokol Kobylisy

Místo knihovny bibliobus
Už od l. září 2003 by měla obyvatelům Karlína sloužit pojízdná
knihovna, tzv. bibliobus. Tímto způsobem má být zatím
nahrazena pobočka Městské knihovny v Šaldově ulici, která byla
při loňských povodních zcela zatopena.
Podle pracovnice Městské knihovny Ivany Vaňkové chce knihovna
co nejrychleji vyhovět zejména čtenářům starší a mladé generace
a proto by byl od září zatím využit starý bibliobus, který by přijížděl
podle přesného jízdního řádu na označené stanoviště jedenkrát za
týden s provozní dobou od 12.00 do 18.00 hodin. Bibliobus má k dis−
pozici zhruba 3,5 tisíce knih, na požádání lze knihy i objednat. Od
nového roku by pak karlínským čtenářům měl začít sloužit nový bib−
liobus s automatizovaným provozem.
−vam−

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 6 let pedagogické praxe na ZŠ
· znalost školských předpisů a školské problematiky
· občanská a morální bezúhonnost
· dobrý zdravotní stav
Přihlášky lze doručit nejpozději do pátku 23. 5. 2003 do 12.00
hodin 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)

Provoz mateřských škol MČ Praha 8
o letních prázdninách školního roku 2002/2003
V souladu s ustanovením § 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, stanovil
zřizovatel, Městská část Praha 8, po dohodě s řediteli mateřských škol provoz v době letních
prázdnin školního roku 2002/2003 na těchto mateřských školách Městské části Praha 8:
od 30. 6. do 18. 7. Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2, 180 00 Praha 8 − Libeň
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13, 182 00 Praha 82 − Kobylisy
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32, 181 00 Praha 81 − Bohnice
od 21. 7. do 1. 8. Všechny mateřské školy jsou zavřeny.
od 4. 8. do 15. 8. Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a, 186 00 Praha 86 − Karlín
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1, 182 00 Praha 82 − Kobylisy
Mateřská škola Krynická 2, 181 00 Praha 81 − Troja
při Základní škole Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
od 18. 8. do 29. 8. Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182, 180 00 Praha 8 − Libeň
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1, 182 00 Praha 82 − Libeň
Mateřská škola a Speciální mateřská škola pro děti zdravotně oslabené,
Praha 8, Korycanská 14, 181 00 Praha 81 − Čimice
Školní rok 2003/2004 bude zahájen na všech mateřských školách Městské části Praha 8
v p o n d ě l í d n e 1. z á ř í 2 0 0 3 .
odbor školství

ZŠ U Školské zahrady 4 ve spolupráci a Městskou
částí Praha 8, Sokolskou župou Barákova, Atle−
tickým oddílem AC Praha 1890 a Turistickým od−
dílem Lvíčata pořádají

29. května 2003
od 16.00 do 18.00 hodin
BĚH TERRYHO FOXE
Místo: Přihlašování, start a cíl v prostoru ZŠ U Školské
zahrady 4, Praha 8 − Kobylisy.
Trať: V okolí ZŠ U Školské zahrady 4 a na Okrouhlíku.
Tratě jsou rozděleny podle délky a obtížnosti, a je možno
je absolvovat jakýmkoliv způsobem − chůzí, během, jo−
ggingem, na invalidním vozíku, na kole, koloběžce, na
kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem… podle
vlastních sil.
Startovné: Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární
akce. Startující, kteří přispějí jakoukoliv částkou na konto
výzkumu rakoviny, budou zapsáni do registračních listů
BTF. Všichni startující obdrží diplom, a startující zapsaní
do registračních listů navíc i upomínkový předmět.

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 27. - VEÿEJN… STÿEDNÕ äKOLY (5. »¡ST)
do vlasti. Gymnázium bylo přestěhováno do
budovy, kde ostatně do roku 1914 provizorně sídlilo.
Teprve iniciativou studentů − stávkou − se situace
vyřešila a v listopadu 1919 se škola vrátila do pros−
tor, kam patří.

Gymn·zium U LibeÚskÈho z·mku.

Současné gymnázium je moderní vzdělávací
institucí, která ve 4 ročnících zahrnuje celkem až
19 tříd, což je nejvyšší možný počet dle kapacity
objektu. V rámci tohoto čtyřletého všeobecného
studia si mohou žáci volit ze čtyř variant: základní,
rozšířená výuka jazyků, rozšířená výuka
programování, rozšířená výuka mate−
matiky. Počet tříd podle zaměření se
stanovuje na základě zájmu uchazečů.
Lze studovat řadu volitelných před−
mětů, a to dvouletých (od 3. ročníku)
nebo jednoletých (ve 4. ročníku): semi−
nář biologický, zeměpisný, fyzikální,
chemický, matematický, společen−
skovědní, literární, z českého jazyka,
dějepisný, dějiny umění, deskriptivní
geometrie, programování, konverzace
ve všech vyučovacích jazycích − tedy
v angličtině, němčině, španělštině nebo
ruštině. Více lze najít na www.gulz.cz.
Úspěšnost při přijímání na vysoké
školy se pohybuje až kolem 80%. Škola
pořádá pro žáky zájezdy do zahraničí,
výměnné návštěvy do USA, se který−
mi má mimořádně dobré vztahy, což

dokazuje např. osobní dopis bývalého prezidenta
USA George Bushe řediteli gymnázia.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 2
2) Václav Havel
3) 270
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Jana Dufková, Marie Landová a Alena Volfová
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) Ve kterÈm roce byl zah·jen
prvnÌ ökolnÌ rok v souËasnÈ
budovÏ gymn·zia?
2) Jak˝ je maxim·lnÌ moûn˝ poËet
t¯Ìd ökoly?
3) Se kterou zemÌ m· gymn·zium
obzvl·öù dobrÈ vztahy?
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120 let otevření první expozice
Muzea hlavního města Prahy
Dne12. května roku 1883 byla pro
veřejnost slavnostně otevřena
první expozice Muzea hlavního
města Prahy, tenkrát Pražského
městského muzea.
Slavnost se udála za přítomnosti
pražského starosty a představitelů
města, karlínského starosty a jeho
doprovodu, novinářů a dalších hostí
v expozičních prostorách bývalého
kavárenského pavilonu na rozhraní
Nového Města a Karlína. Od roku
1900, po vybudování nové neorene−
sanční výstavní budovy, sloužil
kavárenský pavilon jako zázemí
muzea. Objekt byl zbořen roce 1974,
kdy ustoupil nově budované ma−
gistrále.
120. výročí otevření první muzejní
expozice je v letošním roce hlavní
náplní muzejních akcí pro veřejnost.
Nejvýznamnější událostí letošního

roku bude podzimní výstava „Praha
muzeu − muzeum Praze“, na níž se
návštěvníci seznámí s tím nejlepším
z muzejních sbírek. V současné době
všichní pracovníci horečně vybírají,

oprašují, konzervují a restaurují
předměty většinou ukryté v jinak
veřejnosti nepřístupných depo−
zitářích. Návštěvníky mezi nimi
zcela určitě zaujmou např. pozůstat−
ky pohřebního oděvu astronoma

Tycho de Brahe, oděvy a ozdoby
velké pěvkyně Emy Destinové,
původní výzdoba staroměstského
orloje či návrhy předních umělců na
výzdobu Národního divadla. Výstava
bude zároveň koncipována i jako
poděkování všem, kteří se o muzeum
zasloužili, zejména jeho zakla−
datelům, zřizovateli, dárcům či
mecenášům.
K dalším významným akcím
letošního jubilejního muzejního 120
roku bude patřit červnové znovu−
otevření pražské celnice „Výtoň“, kde
spolu s novou expozicí budou Pražané
moci navštívit i nově upravenou
výtoňskou hospodu. Na děti pamatuje
muzeum akcemi „Dejte děti do
muzea“, opravdu úspěšná byla ta
březnová, kdy si děti pod odborným
vedením mohli vyzkoušet, jaké to je
být pražským archeologem. Pro své
příznivce začalo muzeum v jubilejním
roce vydávat čtvrtletník Gryf a pro
odbornou veřejnost vyjde na konce
roku první číslo sborníku „Historica
pragensia“.
Pavla Státníková

Synagoga na Palmovce znovu otevřena
19. května začne v Synagoze na Palmovce letní sezóna 2003. V rámci projektu Otevřeno
´03 tu budou až do listopadu probíhat divadelní představení, koncerty a výstavy.
Sezóna bude slavnostně zahájena premiérou divadelní inscenace na motivy díla belgic−
kého dramatika Michela de Ghelderode Škleb. Tento ojedinělý projekt bude jistě divácky
velmi přitažlivý − hororová groteska o souboji Krále a jeho Šaška v noci, kdy umírá
Královna, kterou oba milovali, bude začínat až v 21 hodin a plně využije jedinečnou atmos−
féru staré synagogy. V hlavní roli se představí Vladimír Marek, choreografii připravil
Vladimír Javorský, hudbu složil Aleš Březina pro skupinu Kale. Reprízy proběhnou 21. a 24. května. 28. května
a 1. června pak bude v Synagoze uvedena performance Lovci snů. Milorad Pavić vytvořil na základě dochovaných his−
torických informací o zaniklém národě Chazarů bohatě fabulovanou magickou fikci, výjimečnou jak svou textovou
strukturou, tak neobyčejnými obrazy. Představení „Lovci snů“ je hudební a výtvarnou metaforou mnohavrstevného
charakteru tohoto literárního díla. Na performanci naváže několikadenní výstava.
DIVADLO SERPENS A VALMET V SYNAGOZE NA PALMOVCE
Praha 8, Synagoga na Palmovce, stanice metra B − Palmovka, rezervace na tel.: 0604/130 935, e−mail:
serpens@seznam.cz, www.divadlovalmet.cz
19., 21., 24. 5. 2003
ŠKLEB − divadelní inscenace na motivy díla Michela de Ghelderode. Autoři − Martina Schlegelová, Marie
Špalová, Václav Špalek. Hrají − Vladimír Marek, Lukáš Homola, Eva Nádaždyová a Miroslav Hrabě
28. 5. − 1. 6. 2003
LOVCI SNŮ − hudební, výtvarná a dramatická performance na motivy knihy Chazarský slovník. Autoři − Jiří
Durman, Alexandr Krestovský, Edita Vološčuková (Slovensko), Vasil Roman (Ukrajina), Rod Grover
Kanada/Česká republika). Zahájení projektu: 28. 5. ve 21.00 hodin. Zakončení projektu: 1. 6. ve 21.00 hodin.

Velikonoční koncert a další výhledy
Již tradičně proběhl na Libeňském zámku Velikonoční, či jak jsme jej
nyní nazvali, Jarní koncert.
Při letošním Jarním koncertu 17. dubna se nám s komorním pro−
gramem představilo Martinů Collegium s Lucií Sedlákovou−Hůlovou
s houslemi, Martinem Sedlákem s violoncellovým partem a Vladimírem
Strnadem za klavírem. Zaznělo Haydnovo Trio G dur, a Dumky, op. 90
od Antonína Dvořáka.
Mladí umělci, kteří za krátkou dobu svého profesionálního působení
nasbírali slušnou řádku mezinárodních cen, zejména za interpretaci děl Bohuslava Martinů a hostovali v mnoha
evropských metropolích a také v mnoha zemích Blízkého Východu, přinesli na Libeňský zámek velikou pohodu
a při skvěle zvládnutých Dvořákových Dumkách snivou náladu korespondující s propukajícím jarem.
Po koncertě nás oslovilo mnoho návštěvníků koncertu s dotazem, zda tak krásný koncert budeme pořádat také
v květnu. Odkázali jsme je na návštěvy koncertů Libeňského jara mladých. Mnozí, jíž věrní návštěvníci koncertů,
se na tento svátek hudby již nyní těší.
Nicméně jsme se rozhodli, že od září letošního roku budeme v Libeňském zámku pořádat každé první úterý
v měsíci koncert. Moc se již těšíme na nejmladší hudební generaci, které bude patřit Libeňský zámek od 12. květ−
na až do 6. června.
−tk−

Vážení čtenáři, a zvláště děti, rádi bychom Vám touto cestou představili sdružení SaD a zároveň Vás
pozvali na pohádku Jak děd Vševěd o poslední tři zlaté vlasy přišel.
Náš soubor vznikl v roce 1999 jako sdružení několika mladých nadšenců (nyní je nás již 14), kteří mají
rádi divadlo a chtěli se ve svém volném čase této činnosti plně věnovat. S postupem času jsme si začali uvě−
domovat potřebu dát našemu divadlu konkrétnější podobu a smysl. Založili jsme proto neziskovou organi−
zaci SaD (Sdružení amatérského divadla), která se začala zabývat využíváním volného času dětí a mládeže
ve spolupráci s amatérskými divadly. Zároveň s tímto sdružením jsme založili stejnojmenný divadelní sou−
bor, který se především zaměřuje na představení pro děti.
V současné době působíme v Salesiánském divadle v Praze 8 − Kobylisích, kde jsme nastudovali naší
poslední pohádkovou inscenaci Jak Děd Vševěd
o poslední tři zlaté vlasy přišel, která je vhodná
zejména pro děti od 5 do 14 let. Představení je i přes
nenáročně navrženou scénu a zajímavé kostýmově
barevné řešení, podle ohlasů dětského publika při−
jímáno velmi příznivě. Snahou režijní úpravy je
i přes vážnost presentovaného tématu boje dobra se
zlem předvést hru s určitou dávkou humoru a nad−
sázky.
Tuto pohádku hrajeme poprvé v Salesiánském
divadle (bývalé Klicperovo divadlo), Kobyliské
náměstí 1, Praha 8, dne 18. 5. 2003 v 15.00 hodin.
Velmi se těšíme na Vaši návštěvu.
Divadelní soubor SaD

Úřad Městské části Praha 8, odbor kultury pořádá IX. ročník
hudebního festivalu Libeňské jaro mladých, nesoutěžní přehlídku
žáků pražských základních uměleckých škol a studentů konzerva−
toří. Koncerty budou probíhat 12. 5. − 6. 6. 2003 v obřadní síni
a zámecké kapli Libeňského zámku, Praha 8 − Libeň, Zenklova 1/35.
Informace tel.: 222 805 187 a www.Praha8.cz
PROGRAM
12.5.
pondělí
13. 5.

úterý

15. 5.

čtvrtek

16. 5.

pátek

16.45
17.00
18.00
17.00
19.00
17.00
19.00

19. 5.

pondělí

20. 5.

úterý

21. 5.
22. 5.
23. 5.
26. 5.

středa
čtvrtek
pátek
pondělí

27. 5.
29. 5.

úterý
čtvrtek

30. 5.

pátek

2. 6.
3. 6.

pondělí
úterý

5. 6.

čtvrtek

6. 6.

pátek

17.00
19.00
17.00
19.00
19.00
18.00
19.00
17.00
19.00
17.00
17.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
19.00
17.00
19.00
17.00

Slavnostní zahájení
ZUŠ P 8, Klapkova
ZUŠ P 9, U prosecké školy
ZUŠ P 9, U prosecké školy
ZUŠ P 10, Bajkalská
ZUŠ P 6, U dělnického cvičiště
Pražská konzervatoř P 1, Koncert
smyčcového kvarteta
Pražská konzervatoř
P 1, Klavírní recitál Yukie Ichimura
Konzervatoř J. Ježka, P 4, Roškotova
ZUŠ P 4, Lounských
ZUŠ P 5, Na Popelce
ZUŠ P 16, Radotín, Slavického
Konzervatoř J. Ježka, P 4, Roškotova
ZUŠ P 7, Šimáčkova
Pražská konzervatoř P 1, Hobojový recitál
ZUŠ P 9, Cukrovarská
Pražská konzervatoř P 1, Koncert dechového kvinteta
ZUŠ P 9, H. Počernice, Ratibořická
ZUŠ P 6, Veleslavínská
ZUŠ P 1, Biskupská
ZUŠ P 3, Koněvova
ZUŠ P 3, Koněvova
ZUŠ P 5, Stodůlky, K Brance
ZUŠ P 1, U Půjčovny
Hudební škola P 3, Hraniční
ZUŠ P 5, Štefánikova
ZUŠ P 1, U Půjčovny
Závěrečný koncert ZUŠ P 8, Taussigova
a hosté ZUŠ J.S.Bacha z Dobřan u Plzně

Praktické dovednosti
V kulturním domě Ládví, Burešova 2/1661, Praha 8 zahajujeme rukodělné kurzy, do
kterých zveme občany různého stáří, ženy i muže.
Kdo z Vás rád vyrábí drobné dárky a pozornosti, má možnost vyzkoušet si své dovednosti
a naučit se něco nového. Na ukázkových, případně úvodních lekcích se seznámíte se základy
technik a zhotovíte jednoduché výrobky, na které dostanete základní materiál. Přinesete si
s sebou dle dalších pokynů pouze drobné pomůcky, např. nůžky, lepidlo. Počet účastníků v pra−
covních skupinách je omezen, proto je nutné přihlásit se předem na číslech telefonu 286 58 26
15, 286 58 23 23 nebo osobně na výše uvedené adrese, kde získáte i potřebné informace.
MALBA NA HEDVÁBÍ / Úvodní a ukázková lekce, na kterou je možné navázat s další
výukou. Učí Jana Křepelová, úterý 13. 5., 17.00 − 19.30 hod. Pod odborným vedením si
účastníci zhotoví vzorník. Cena 120 Kč.
PASPARTOVÁNÍ / Praktická jednorázová akce, která může dle zájmu účastníků pokračo−
vat v dalších lekcích. Výsledkem výuky bude zhotovení jednoduché pasparty velikosti A5.
Učí Jana Křepelová, čtvrtek 15. 5., 17.00 − 19.30 hod. Cena 120 Kč.

Otevřeno denně od 13.00 do 19.00 hodin.

Nový divadelní amatérský soubor se představuje

Libeňský zámek / Libeňské jaro mladých

VÝROBA TEXTILNÍCH HRAČEK / Zhotovení panenek a medvídků rychlým a ne−
tradičním způsobem − šitím a vyvazováním. Učí Soňa Holubová, čtvrtek 29. 5., 17.00 − 19.00
hod. Cena výuky včetně střihů: 80 Kč.
−dvk−

Kultura v máji
Jak jste již možná zjistili, vrátila se kultura do KD Krakov, takže bohničtí,
ale i přespolní, přijďte. Nabízíme tři koncerty kvalitního folku a jeho odrůd.
A aby toho nebylo dost, v Divadle Karla Hackera − Jiskře přivítáme ori−
ginální skupinu Neřež, jejíž některé členy jste znali ze skupiny Nerez. V KD
Ládví zahajujeme cyklus „Žijeme tu − hrajeme tu“. Představíme kulturní
aktivity všech druhů a žánrů, které vznikají v Praze 8 i v okolí. Mezi třemi
připravovanými představeními najdete i soubory z DDM Karlínské spektrum, který byl
loni silně zasažen povodněmi. V této sezóně u nás naposledy vystoupí herec Josef Dvořák
se svým souborem a tentokrát v klasice české − Lucerna aneb boj o lípu.
A koncem měsíce něco osvěty − setkání senátorů a poslanců s občany na téma Evropské
unie a něco folku − jarní koncert souboru Valášek.
Kulturní máj přeje
Mgr. Karel Dvořák, ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8

Galerie LITERA
Galerie LITERA je jedinou galerií, která sídlí v Karlíně. Galerie
byla otevřena roku 1991 na adrese Karlínské náměstí č. 13.
Do loňských záplav v ní proběhlo 110 výstav obrazů, plastik,
instalací, fotografií a dalších výtvarných artefaktů. Z oněch více než
110 výstav bylo 29 věnováno zahraničním výtvarníkům. Značný
ohlas získal zejména dvouletý cyklus „Velké téma“ ve kterém mezi
lety 1993 − 1995 zpracovali naši i zahraniční umělci témata z Bible.
O tomto cyklu natočila dokument i Česká televize.
Postupem času se z Galerie LITERA stala výstavní síň známá
v Čechách i v Evropě. Majitel galerie, pan Miloslav Navrátil, byl
v roce 2002 za svoji činnost jmenován poradcem kancléře
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro výtvarné umění a podílí
se tak na pořádání výstav v reprezentačních prostorách Parlamentu.
Galerijní činnost byla bohužel přerušena povodní v loňském roce, kdy voda dosáhla až do výše
2,7 metru. Samozřejmě napáchané škody si
všichni dovedeme představit, ale přibližujeme
je také pomocí fotografií.
Přejme panu Navrátilovi, aby se mu co
nejdříve podařilo navrátit prostory pro galerijní
využití, a aby nezmizela jediná galerie v celém
Karlíně. Vždyť kultura patří zejména tam, kde se
prosazuje moderní administrativní centrum.
Příkladem by nám v tom mohli jít kulturní stánky
v supermoderních komplexech v Berlíně, Paříži,
ale i zde, třeba v MČ Praha 5 i Praha 4.
−tk−

KVÃTEN 2003

STRANA 6

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

Úřad Městské části Praha 8
odbor kultury

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ

v pátek 30. 5. 2003 od 9.00 do 12.30

KVÃTEN 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.
12. 5. PO 19.00
éIJEME TU - HRAJEME TU:
JAZZ DEATH - koncert jazzovÈho
souboru ZUä »akovice
14. 5. ST 19.00
Koncert ûenskÈho pÏveckÈho
sboru CANTORIA
15. 5. »T 19.00
LUCERNA aneb BOJ O LÕPU
- adaptace klasickÈ p¯edlohy
v neopakovatelnÈ interpretaci
Josefa Dvo¯·ka a jeho divadelnÌ
spoleËnosti
22. 5. ⁄T 19.00
éIJEME TU - HRAJEME TU:
KARLÕNSK… STÿÕPKY
p¯ehlÌdka pr·ce soubor˘ DDM hlavnÌho mÏsta Prahy - KarlÌnskÈho
Spektra. Jako hostÈ vystoupÌ ËlenovÈ kapely CHINASKI Michal
Mal·tn˝ a ätÏp·n a Ondra äkochovi
26. 5. PO 19.00
POPUL¡RNÕ ROMANTICK…
MELODIE - komornÌ soubor
MELODIE prof. F. Kobyl·ka
27. 5. ⁄T 19.00
éIJEME TU - HRAJEME TU:
Koncert hudebnÌch skupin
SYGNUS (lehce pop-rockovÈ
sdruûenÌ) a KREMONA (folkovÈ
duo)
28. 5. ST 19.00
Setk·nÌ obËan˘ s poslanci
a sen·tory o podmÌnk·ch
vstupu do EU
30. 5. P¡ 19.00
JARNÕ KONCERT FOLKLORNÕHO SOUBORU VAL¡äEK

Program, je rozdělen do dvou bloků: předškolní děti od 9.00
do 10.30 hod. a školáci I. stupně od 11.00 do 12.30 hod.

DEN DĚTÍ
Účinkují: Dáša Herzánová, Divadlo Minaret,
skupina Boney M revival, František Nedvěd ml., pro−
gramem provází Václav Korec.
Kromě soutěží je pro děti připraven skákací nafukovací
hrad, dětský kolotoč a Havajský sníh.
informace tel.: 222 805 187, www.Praha8.cz
vstup branou z ulice U Libeňského zámku

28. března 2003 oslavil své 90. na−
rozeniny pan Josef Bayer z Pra−
hy 8. Za Městskou část Praha 8
poblahopřála panu Bayerovi zá−
stupkyně starosty Věra Hrdinová.
Redakce Osmičky se ke gratulacím
připojuje a přeje panu Bayerovi
mnoho zdraví a další léta spokojeně
stráveného života.
−red−

JISKRA -

TÏöÌnsk· 600, Praha 8 - Bohnice

DIVADLO KARLA HACKERA

P¯edprodej: v pokladnÏ KD Krakov - po-Ët 16.0019.00, tel. rezervace 283 090 42. Na vybran· p¯edstavenÌ tÈû p¯edprodej v sÌti TICKETPRO.

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

KVÃTEN 2003

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.

14. 5. ST 19.00
DEVÕTKA - Skupina vyrostla z p˘vodnÌ
Ñötud·ckÈì skupiny aû do öpiËky naöÌ
folkovÈ scÈny
21. 5. ST 19.00
SEMTEX - country - brutal - technofolk
28. 5. ST 19.00
PAVLÕNA JÕäOV¡ a p¯·telÈ
- folk a country
PÿIPRAVUJEME NA »ERVEN
(p¯edprodej od 19. 5. 2003)
4. 6.

ST TEXMANI

11. 6. ST PACIFIK
18. 6. ST TOM¡ä LINKA A PÿÕM¡ LINKA
ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA!

B¯ezinov· Eva
Byöick· Marie
Damaökov· Marta
Fridrichov· Vlasta
Gula Peter
Hed·nek Miloö
HolÌkov· Jana

Pozv·nka na
besedu s obËany
OblastnÌ sdruûenÌ ODS Praha 8 zve
vöechny obËany na besedu s poslanci
a sen·tory za ODS. TÈmatem besedy
budou podmÌnky vstupu »eskÈ republiky do EvropskÈ unie v roce 2004.
Beseda se uskuteËnÌ ve st¯edu, 28. 5.
2003, od 18.00 hodin v s·le KulturnÌho
domu v L·dvÌ.

13. 5. ⁄T 17.00
POH¡DKA O ZLAT… RYBCE
loutk·¯sk˝ soubor Jiskra (R. KuËera,
H. Tr·vnÌËkov·)
14. 5. ST 9.00, 10.30
PIPI PUN»OCHAT¡
- velmi zda¯il· loutkov· adaptace
zn·mÈ liter·rnÌ p¯edlohy v pod·nÌ
divadla PIKI Pezinok
15. 5. »T 9.00, 10.30
PIPI PUN»OCHAT¡

22. 5. »T 9.00, 10.30, 14.00
DUHOV… BUBLINY
27. 5. ⁄T 17.00
KOCOUR V BOT¡CH
loutk·¯sk˝ soubor Jiskra
(K. Hacker, E. Mal˝)
28. 5. ST 9.00, 10.30
POVÕD¡NÕ O PEJSKOVI A KO»I»CE
poh·dka pro nejmenöÌ podle liter·rnÌ
p¯edlohy J. »apka hraje divadlo Traka¯
29. 5. »T 9.00, 10.30
POVÕD¡NÕ O PEJSKOVI A KO»I»CE
VE»ERNÕ POÿADY:
19. 5. PO 19.00
NEÿEé

OS ODS Praha 8
(Placená inzerce)

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Placená řádková inzerce
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.

(Placená inzerce)

V˝znamnÈ
jubileum slavÌ
KVÃTEN

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
POZITIVNÍ STUDIO − léčebné ma−
sáže klasické, meridianové, reflexní.
Ezoterní léčení, rehabilitace, fyziote−
rapeut. Příznivé ceny. Tel. 732 262 010,
284 689 805, pozitivnistudio@volny.cz.
ZAKÁZ. TRUHLÁŘSTVÍ. T. 605
287 328.
KÁCÍM, SEKÁM TRÁVU. T: 603
833 107.

(Placená inzerce)

V·clav ävarc

Chlumsk· Stanislava
JanË·k Ji¯Ì
Kade¯·vkov· Zdenka
Kallaö Viktor
Kalvas Karel
Kalvasov· Milena
Karnetov· Marie
Karnetov· Marie
Lohynsk· Blaûena
Markus AntonÌn
M¸llerov· Boûena
PechaËov· Marta
Posluön· Anna
Ryb·¯ov· Marie
Ungrov· KvÏta

⁄T 17.00
BUB¡CI A HASTRMANI
loutk·¯sk˝ soubor Jiskra (J. Lada,
P. Pol·k, P. SluneËko)

21. 5. ST 9.00, 10.30
DUHOV… BUBLINY
- ˙spÏönÈ p¯edstavnÌ bublin·¯e a klauna
V. Strassera a K. Jir·nkovÈ

JUBILEA

V˝znamnÈ
jubileum oslavili
BÿEZEN

KVÃTEN 2003
6. 5.

20. 5. ⁄T 17.00
POH¡DKA O ZLAT… RYBCE
loutk·¯sk˝ soubor Jiskra

VZPOMÍNKA / Dne 5. 5. 2002 vzpomeneme 1. výročí
smutné chvíle, kdy nás opustil Miroslav Dolanský
z Bohnic. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Rodiče,
sourozenci, manželka.
Vzhledem k z·konu o ochranÏ osobnÌch
˙daj˘, kter˝ n·m neUmoûÚuje zÌsk·vat
˙daje o jubileÌch z jin˝ch zdroj˘, je nutnÈ, aby jste n·s na v˝znamn· v˝roËÌ sv˝ch blÌzk˝ch upozorÚovali sami.

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

KULTURNÕ DŸM KRAKOV

pořádá na nádvoří Libeňského zámku

REVIT − ZAHRADY , návrhy a rea−
lizace zahrad, údržby zahrad, proře−
závání a kácení stromů, jezírka, per−
goly. Tel. 604 928 069, 284 689
704.

klientů. Pokud jste samostatná, spo−
lehlivá a máte o tuto pracovní nabídku
zájem, kontaktujte nás prosím na e−mail:
alena.posivalova@homecare.cz nebo na
tel. 777 724 500, 233 356 565.

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.

KOUPÍM GARSONIÉRU, DR i OV,
sídl. Ďáblice. Děkuji za Vaši nabídku −
607 642 447

PRONÁJEM Chabařovická 1327,
přízemí 3 místnosti o celk. výměře
52 m2 (2 místnosti a 1 zástění).
Rekolaudováno na kanceláře. Zástění
musí být přístupné (pojistková skříň
domu). Topení−ne, WC−ne, voda−stu−
dená (umyvadlo). Vlastní elměr. Sa−
mostatný vchod z ulice. Prohlídka
a informace po dohodě s majitelem
domu (BD). Tel. 603 211 171, 724
200 899 − REAS.
SPOLEČNOST HCSS s.r.o. hledá
zdravotní sestry s min. 2letou praxí
u lůžka pro odbornou zdravotní péči
poskytovanou v domácím prostředí

PRONÁJEM Chabařovická 1331,
přízemí, místnost 20m2 a zástění 16m2.
Není změna užívání. Zástění musí být
přístupné (pojistková skříň domu).
Vlastní elměr, samostatný vchod z uli−
ce. Prohlídka a informace po dohodě s
majitelem domu (BD). Tel. 603 211
171, 724 200 899 − REAS.
PŘIJMEME PRODAVAČE/−ČKU
pro prodejnu se sportovním zbožím.
Tel. 608740401.
PRODÁM PŘEDSÍŇOVOU STĚ−
NU − 2x botníky, věšáky, zrcadlo, čer−
ná barva. Levně. T.606 571 092.
ANTIKVARIÁT, Zenklova 35 koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. T. 266 312 969.

(Placená inzerce)

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8
tel. a fax.: 286 586 094
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Hotel Troja
Nová letní zahrádka
a KONFERENČNÍ SÁL

• Televizorů - i v bytě zákazníka
• Monitorů

• Radiomagnetofonů

• Videí

• Mikrovlnných trub

„Místo, které přátelé doporučují“

• CD přehrávačů

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah
(snadný přístup)
tel. 284 684 306

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

Po - Čt
Pá

8 - 12
8 - 12

13 - 17.30
13 - 15.00

(Placená inzerce)

Otevírací doba:

SLEVA 10%

5

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666
www.hoteltroja.cz

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

SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

zpevnění a zeštíhlení postavy

TEL.: 283 852 056

na amerických rehabilitačních stolech

ADRESA: Hnězdenská 595/1 • 181 00 Praha 8
OD KRAKOV - přízemí, naproti poště,
zastávka " Krakov",
autobusy 177, 102, 202, 127, 186

rehabilitace páteře a kloubů

Otevírací doba: Po-Čt 7,00-19,00 hod.
Pá
7,00-18,00 hod.
So 10,00-12,00 hod.

sleva

na prvních

12 hodin
cvičení

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

S tímto kupónem

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

skříně na míru

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Jsme 100%-ní dceřiná společnost koncernu Siemens VDO Automotive s centrálním závodem v Brandýse nad Labem. Dodáváme
autopříslušenství jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu.
Pro naši elektronickou výrobu autorádií v Brandýse
nad Labem hledáme kandidáty na tyto pozice:

DĚLNICKÉ PROFESE - TŘÍSMĚNNÝ PROVOZ
Požadujeme:
Opraváře autorádií a tištěných spojů
• kontrola tištěných spojů, nalezení a odstranění závady
• vzdělání v oboru elektronik, znalosti v oblasti radioelektroniky, schopnost číst výkresy a schémata zapojení
Operátory SMD linek
• obsluha programově řízených strojů, osazovací
automatizované linky na tištěné spoje
• vzdělání v oboru strojírenském
Strojírenské dělnice pro závěrečnou montáž
• ruční osazování dílů závěrečné montáže, kontrola a opravy
• i bez vyučení, předpokladem manuální zručnost a dobrý zrak

Nabízíme: příjemné prostředí nové výrobní haly • mladý kolektiv • sociální výhody • firemní dopravu (Praha - Brandýs
a zpět) • motivující finanční ohodnocení • nástup ihned, resp. dle
dohody
Pokud jsme Vás zaujali, kontaktujte nás prosím na níže uvedeném
telefonním čísle či emailu.
VDO Česká republika s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01
Brandýs nad Labem, Jitka Pouchová, tel.: 326 908 822, fax: 326
908 509, e-mail: jitka.pouchova@siemens.com.

(Placená inzerce)

NEJLEPŠÍ KVALITA A CENY
ČIŠTĚNÍ
PRANÍ
RUČNÍ ŽEHLENÍ
ČIŠTĚNÍ a BARVENÍ KŮŽE

PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"
PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

CHEMICKÁ
ČISTÍRNA ODĚVŮ
„CLEAN&CARE“

PODLAHY

(Placená inzerce)

OPRAVY

PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(KOVOSLUŽBA)

KVÃTEN 2003

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

STRANA 8

OZNÁMENÍ
SPOTŘEBITELŮM
Michelské pekárny a. s., tradiční
výrobce pekárenských výrobků
rozšiřuje sí firemních prodejen o

PEKAŘSTVÍ KARLÍN
Sokolovská čp. 21
(v blízkosti stanice metra Florenc)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

OTEVÍRÁME V KVĚTNU 2003

(Placená inzerce)

NOVOTNÝ

elektronik

SERVIS

ELEKTRONIKY

(Placená inzerce)

• televizory (i v bytech)
• videorekordéry
• videokamery
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

(Placená inzerce)

opravujeme:

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 283 840 523, 284 840 158
servis@novotnyelektronik.cz
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