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Uctění památky obětí 2. světové války
Odkaz a památku občanů popravených nacisty za okupace Československa
uctili začátkem května účastníci pietních aktů na několika místech Prahy 8.
Ze vzpomínkových proslovů zaznělo ujištění, že nezapomeneme na statečnost
a odkaz vlastenců, kteří položili své životy za svobodu národa.

K pomníku padlých barikádníků v prostoru
objektů Matematicko fyzikální fakulty na Pelc −
Tyrolce položili věnce zástupci Městské části
Praha 8 − zástupkyně starosty Soňa Teplá
a Svazu bojovníků za svobodu.

Jedním z památných míst, kde bylo po atentátu na Reinharda
Heydricha popraveno 546 mužů a žen, je Kobyliská střelnice.
Zástupci prezidenta republiky, parlamentu, vlády,
hlavního města Prahy, MČ Praha 8 a účastníci pietního
aktu zde položili smuteční věnce a kytice k pomníku vlas−
tenců.
Účastníci pietního aktu
u společných hrobů padlých
barikádníků na Kobylis−
kém hřbitově.
U pomníku polské armády v Žernosecké ulici se sešli
účastníci pietního aktu. Za Městskou část Praha 8
uctil památku obětí položením věnce Starosta
Městské části Praha 8 Josef Nosek.
Mezinárodní pietní místo na Ďáblickém hřbitově je
připomínkou hrdinství obětí Květnového povstání. Na 112
náhrobních deskách jsou zastoupena jména českých, ital−
ských, jihoslovanských, francouzských, holandských
a amerických občanů. Položením věnců a tichou
vzpomínkou uctili památku obětí zástupci prezidenta
republiky, Ministerstva obrany ČR, velvyslanectví
Francie, Itálie, Srbska a Černé Hory, Slovinska,
Chorvatska, Městské části Praha 8, Československé obce
legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu.

Protipovodňová opatření,
aneb řeka není nepřítel
Jednou z priorit hlavního města Prahy je maximální možné urych−
lení příprav a realizace protipovodňových opatření. Materiální škody
způsobené povodní jsou obrovské a dosáhly v Praze zhruba 26 mi−
liard korun. Pro přípravu protipovodňových zábran bylo důležité
i přijetí novely stavebního zákona, jež umožňuje změnu v územně
plánovací dokumentaci pro území postižené záplavami. O harmono−
gramu výstavby protipovodňových opatření, jeho etapách a umístění
linií rozhodla v lednu Rada hl. m. Prahy.
Harmonogram je rozdělen celkem do sedmi etap a jedné "nulté". Území
budou chráněna nad úroveň kulminační hladiny povodně v srpnu
s bezpečnostní rezervou 30 centimetrů. Mobilní hradicí stěny, stabilní
zídky, hráze, náspy a speciální uzávěry, které vodě zabraňují zaplavovat
kanalizační systém, jsou základními prvky protipovodňových opatření.
Karlín a Libeň jsou součástí třetí etapy, která je rozdělena na dvě územní
části − Štefánikův most − Negrelliho viadukt a Rohanský ostrov − most
Barikádníků. Zemní hráz na Rohanském ostrově, vycházející z urbani−
stické koncepce řešení celého tohoto území, by měla být hranicí mezi
parkem v blízkosti řeky a zastavěnou částí. Hráz bude napojena na
Libeňský most, od kterého bude pokračovat pevná zídka. Úsek Šte−
fánikův most − Negrelliho viadukt využije zvýšení terénu, a bude chráněn
mobilním hrazením doplněným pevnými zídkami. Opětovné zprůtočnění
některých původně aktivních záplavových území je nevyhnutelnou
součástí opatření z hlediska zabezpečení nejvíce postiženého území −
Karlína. Kanalizační síť bude vybavena čerpacími stanicemi s komorami
pro uzávěry, jež umožní přečerpávat vnitřní vody zpět za bariéry. V rámci
podzemních staveb bude zvýšena kapacita čerpacích stanic vnitřních vod.
Důsledná údržba čistoty a pořádku je nedílnou součástí všech těchto
opatření. S dokončením protipovodňových opatření na území Karlína
a Libně se počítá v průběhu roku 2004. Hlavní město Praha by pak
do roku 2006 mělo být chráněno před pětisetletou vodou.
−har−

Příběh Silvestrovské noci je u konce
Nově opravené byty a šťastní nájemníci. Tak by se dalo charakterizo−
vat „předání klíčů“ od bytů v Cafourkově ulici.
Připomeňme, že silvestrovský požár, který byl zaviněn špatnou elek−
troinstalací staré ledničky jedné z nájemnic domu v Cafourkově ulici
v Bohnicích, poničil i několik sousedících bytů. Po několika měsících
práce se lidé mohou znovu nastěhovat do těchto prostor. Opraveny však
nejsou pouze vnitřky bytů, ale nově vymalována byla i chodba a další
společné prostory, aby již nic nepřipomínalo nepříjemný noční zážitek.
Posledním bytem, na němž se chystají další práce, je byt, v němž samotný
požár započal.
−red−

Rozbíhá se II. etapa oprav objektů
v povodní postiženém Karlíně
V současné době je dokončena I. etapa celkové opravy po povodni
obecních bytových domů svěřených do správy Městské části Praha 8
na k. ú. Libeň a k.ú. Karlín. Tato etapa oprav spočívala zejména ve
vysoušení prostor domů, otloukání omítek, dezinfekci, úpravě
a revizích rozvodů.
Dále probíhají přípravné práce na II. etapě celkové opravy domů po
povodni, v rámci které by měly být dokončeny opravy bytů, nebytových
prostor, společných prostor a fasád domů. Na základě výzev o veřejnou
zakázku ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů, jsou Radě Městské části Praha 8 předkládány
ke schválení smlouvy o dílo na předmětné práce.
Dne 30. dubna 2003 na 13. schůzi Rady Městské části Praha 8 byly
odsouhlaseny návrhy usnesení na uzavření smlouvy s předmětem plnění − II.
etapa celkové opravy objektů po povodni na bezmála sto adresách. −vam−

Výluka tramvajové
trati v Kobylisích
Další postup výstavby metra omezí o prázdninách (28.
června až 30. srpna 2003) provoz tramvají v Klapkově
ulici. Při budování stanice metra Kobylisy na křižovatce
ulic Pod Sídlištěm, Klapkova, Střelničná bude nutno
vyloučit tramvajový provoz v ulici Klapkova v úseku mezi
ulicemi Trojská a Střelničná. U východního vestibulu
budoucí stanice metra Kobylisy se totiž bude stavět nová
tramvajová zastávka.
Tramvajová doprava bude v oblasti Prahy 8 zachována
v ulicích Zenklova a Klapkova, rovněž bude zavedena zvláštní
tramvajová linka č. 30 mezi Vozovnou Kobylisy a Sídlištěm
Kobylisy. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní auto−
busová doprava X 10, která bude navazovat na tramvajové
linky v zastávkách Ke Stírce a Střelničná.
K podstatným změnám dojde ve vedení tramvajových linek
č. 5, 10, 14, 17, 24, 25, 53 a 55. Linky č. 5 a 14 budou ukonče−
ny na Výstavišti. Linky č. 17 a 24 ve směru z centra budou vede−
ny jednosměrně po trase Libeňský most, Zenklova a Trojská.
Linky č. 12 a 25 v protisměru. Linky č. 10 a 55 budou od Stírky
odkloněny po Trojské na Výstaviště, kde budou ukončeny.
Noční linka č. 55 bude ve směru od Trojské ukončena na
Palmovce. Pro přestupní vazbu mezi tramvajemi a náhradní
autobusovou dopravou u zastávky Ke Stírce bude v ulici
Trojská (80 m před křižovatkou s ulicí Zenklova), zřízena provi−
zorní tramvajová zastávka. Autobusy náhradní dopravy budou
zastavovat bezprostředně za křižovatkou v ulici Nad Šutkou.
Ukončení linky X 10 na Střelničné bude objezdem po tramva−
jové točně. Výstupní zastávka bude v tramvajové zastávce
Střelničná v Klapkově ulici. Nástupní v ulici Zdibská.
Pravidelné autobusové linky se nemění!
odbor dopravy
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Z jednání ohledně
rekonstrukce
Sokolovské ulice
Dne 19. května se uskutečnilo jednání
subjektů provádějících rekonstrukci
Sokolovské ulice se zástupci MČ Praha
8, na kterém konzultovali průběh
rekonstrukce. Starosta MČ Prahy 8
požádal přítomné o spolupráci a shoví−
vavost vůči občanům, kteří v důsledku
povodní přišli o veškerý majetek a
nyní bydlí na staveništi. Kladl důraz
na zapojení všech firem, aby dopady
pro občany byly co nejmenší.
Po celé období rekonstrukčních prací v
ulici Sokolovská bude této lokalitě
věnována zvýšená pozornost jak ze rad−
nice tak i Policie ČR a Městské policie,
která bude zajišťovat důslednou kontrolu
v oblasti stavby a to zejména příjez−
dových a odjezdových tras, prašnosti a
případného nepořádku způsobeného
stavebními pracemi. Obě policie budou
tyto přestupky řešit na místě.
Závěrem jednání zástupci MČ Praha 8
přislíbili, že budou informovat občany o
průběhu prací v "Osmičce", případně v
jiných médiích, aby byla zajištěna infor−
movanost obyvatelstva.

Setkání starosty s občany Karlína
Plánované setkání Starosty Měst−
ské části Praha 8 Josefa Noska s
občany se uskutečnilo v pondělí 28.
dubna 2003 v Domě dětí a mládeže
na Karlínském náměstí. V jeho
prostorách se sešla asi stovka kar−
línských občanů, kteří měli zájem
prezentovat svoje názory a vyjádřit
i eventuální nespokojenost s popo−
vodňovým stavem Karlína.
Občané na této schůzce byli infor−
mováni o blížící se rekon−
strukci Sokolovské ulice,
a to přímo zástupcem
firmy, jež se podílí na
projektování oprav. Ten
seznámil přítomné s kon−
krétním pracovním postu−
pem, přiblížil stávající
situaci a odhalil i pláno−
vaný rozsah prací. Zdů−
raznil, že cílem je přede−
vším vrátit ulici do pů−
vodního stavu a zavést
zpět předpovodňový dop−
ravní režim. Zároveň
však upozornil i na to, že
v rámci opravných prací

budou zlepšeny i drobné nedostatky,
které bylo po čas praxe možno vysle−
dovat. V plánu je například zlepšení
bezpečnosti chodců, snadnější nas−
tupování do hromadných dopravních
prostředků a v neposlední řadě také
přístupnost pro invalidní spolu−
občany.
Časté dotazy ze strany občanů se
týkaly financí a úprav jednotlivých
úseků Sokolovské ulice, byly vznese−

−red−

Příspěvek na opravy bytového fondu
Prostřednictvím kraje jsou poskytovány prostředky
od Ministerstva pro místní rozvoj obcím, na jejichž
území byly poškozeny domy v důsledku povodní
v roce 2002 a které se nacházejí v oblastech, pro něž
byl vyhlášen krizový stav. Příspěvky z povodňového
fondu jsou poskytovány obcím na základě žádostí
v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Dotace jsou určeny vlastníkům domů na opravy vad
či poruch vzniklých v důsledku povodní v roce 2002,
kteří nemají dostatečné krytí z vlastních zdrojů
k úhradě těchto nákladů. Na poskytnutí dotace není
právní nárok.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Prostředky z fondu, poskytované obcím prostřed−
nictvím kraje od Ministerstva pro místní rozvoj, jsou
určeny pouze na příspěvky vlastníkům domů na
opravy vad či poruch domu vzniklých v důsledku
povodní v roce 2002.
Finanční prostředky z fondu mohou být použity
pouze na opravy statických poruch nosných kon−
strukcí (základů, svislých i vodorovných nosných kon−
strukcí, schodišť, obvodového pláště), vnějších a vnitř−

ních omítek, střech a technického zařízení budov
(elektroinstalace, vodovod, kanalizace a plyn),
přičemž celková výše nákladů na opravu domu pře−
sahuje 71 500,− Kč. Z fondu nelze poskytnout
prostředky na financování prací, které mají investiční
charakter, nebo které vedou k technickému zhodnocení
stavby. Prostředky z fondu lze poskytnout nejvýše do
70 % celkových nákladů na opravu domu, maximálně
však do 200 000,− Kč na jeden dům − jsou−li v něm
max. tři byty, 500 000,− Kč na jeden dům − je−li v něm
max. osm bytů, 700 000,− Kč na jeden dům − je−li
v něm více než osm bytů. Oprava musí být provedena
do 31. prosince 2003.
Na tutéž opravu, na kterou byly použity prostředky
z fondu, nelze použít jiné prostředky z veřejných
rozpočtů. Podle registračních karet jednotlivých
žadatelů obec může z fondu vlastníkům domů na zák−
ladě jejich žádosti o příspěvek z fondu poskytnout
přiměřenou zálohu.
Poskytnutí prostředků
„Pro registraci žadatelů a zařazení do seznamu MČ
Prahy 8 bylo třeba, aby uchazeči o dotaci doložili

veškeré potřebné doklady pro splnění všech legisla−
tivních podmínek. Po zpracování všech údajů jsme
požádali prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy
Ministerstvo pro místní rozvoj o příspěvek
z povodňového fondu. Z poskytnutých dotací jsme
příspěvek ve výši 30% z celkové požadované částky
již rozdělili prvnímu seznamu žadatelů, jejichž žádost
o dotaci přišla do října minulého roku. Zastupitelstvo
MČ Prahy 8 na svém zasedání dne 30.dubna 2003
odsouhlasilo další seznam žadatelů o příspěvek, kteří
podali žádost do prosince minulého roku, a to ve výši
30% z požadovaných dotací. Zažádali jsme
Povodňový fond celkem o 259 milionů 913 tisíc
korun. Zatím jsme obdrželi 23 milionů 616 tisíc korun,
což je zhruba jedna desetina z celkové požadované
částky. Rozhodovali jsme, jakým způsobem uspokojit
pokud možno všechny žadatele, proto poskytujeme
příspěvek ve výši 30%. Není to mnoho, my ale
můžeme občanům přerozdělit pouze ty finanční
prostředky od Magistrátu, které jsme obdrželi pro
tento účel. Další žadatelé, kteří zažádali o příspěvek
po novém roce, budou uspokojováni podle toho, kolik
peněz ještě obdržíme,“ sdělil o způsobu poskytování
dotací na úhradu části nákladů spojených s rekon−
strukcí staveb pro bydlení Ing. Filip Koucký, vedoucí
Odboru pro obnovu Karlína a Libně.
−har−

Rekultivace ploch městské zeleně
Po povodních bylo mnoho ploch
městské zeleně na Praze 8 totálně
zdevastováno. Pozemky, jež byly po
povodni zničeny odpadem suti
z rekonstrukčních prací, rozježděny
koly nákladních i osobních automo−
bilů, jsou průběžně rekultivovány
tak, jak jsou dokončovány stavební
činnosti a práce s nimi související.
Na rekultivaci travnatých ploch
a péči o městskou zeleň jsme se zep−
tali Marcely Kočové,
Bc. z oddělení správy
městské zeleně MČ
Prahy 8.
Od kdy a jakým způ−
sobem probíhá re−
kultivace travnatých
ploch v Karlíně a na
sídlišti Invalidovna?
Rekultivace, tzn. ob−
nova travnatých ploch
do původního stavu,
začala počátkem břez−
na vyrovnáváním terénu, srovnáním
a doplněním zeminy tak, aby poté bylo
možno začít sít travní semeno.
Rekultivace probíhají postupně v ná−
vaznosti na dokončované stavební čin−
nosti a opravy inženýrských sítí po
povodních. Naším cílem je, abychom
během této sezóny uvedli většinu
zelených ploch, které jsou ve vlastnictví
MČ Prahy 8, do dobrého stavu.
Kterých ulic se rekultivace týká?
Rekultivace budou probíhat po celé
období až do začátku zimy. Velké

množství práce na obnově travnatých
ploch bylo provedeno v přední a zadní
části ulice Nekvasilova. Zatím jen
částečná úprava pozemků proběhla v
Molákově ulici, protože je zde ještě
spousta stavebních
firem, které vykonáva−
jí rekonstrukční práce.

Městská část se ve svém již tak
omezeném rozpočtu snaží nalézt
dostatek finančních prostředků pro
výsadbu nových stromů. Kde v sou−
časnosti výsadba probíhá?

Úprava ploch
v ulicích Molákova
a Nekvasilova

Jaké jsou plánované investice do
obnovy zeleně po povodních?
Plánované investice do úprav ploch
jsou 1 milion 170 tisíc korun. Z toho
1 milion je určen na obnovu pozemků a
170 tisíc je plánováno na výsadbu v
oblasti Karlína a Invalidovny. V této
chvíli je vyčerpáno 600 tisíc na rekulti−
vaci travnatých ploch, která proběhla v
oblasti Invalidovny. Chceme se věnovat
i opravám a rozmístění nových tech−
nických prvků (např. lavičky, odpad−
kové koše atd.) a výsadbě v Kaizlových
sadech na Karlínském náměstí.

ny obavy ze statického narušení
přilehlých objektů při opravách.
Občané však byli ujištěni, že statická
narušení, o kterých se hovoří mezi
obyvateli Karlína v souvislosti s
opravnými pracemi, jsou pouhé
dohady a mylné informace, které je
možno lehce vyvrátit.
Dalším přizvaným do diskuse byl
pan ředitel Uher z povodí Vltavy, jenž
se pokusil přiblížit situaci při povod−
ních na jednotlivých
přehradách i postup
"velké vody" míří−
cí na Prahu. Díky
množství fotografic−
kých dokumentů bylo
možno ukázat rozvod−
něný živel a jeho jed−
notlivý vývoj.
Na závěr setkání,
které se protáhlo až do
půl jedenácté, se roz−
poutala diskuse obča−
nů s přítomnými zá−
stupci radnice.

Výsadba nových stromů a keřových
skupin patří ke zkvalitňování život−
ního prostředí. Stromy jsou plíce města
− zachytávají prach a snižují hlučnost a
celkově přispívají ke kulturnosti
prostředí ve kterém chceme a budeme
muset v budoucnosti žít. Výběr druhů
pro vysazování v rámci městské zeleně
je ze sadovnického hlediska dán odol−
ností pro městské prostředí a se
zohledněním alergenů. Doplňování
nově osazovaného porostu v Karlíně je
konzultováno s památkáři. V
Bohnicích jsme vysadili v ulici
Katovická osm topolů. S ohledem na
alergeny to byla výsadba samčích
druhů. Máme vytipované další lokality
tak, abychom na podzim, v souladu s
vegetačním obdobím, mohli provádět

další výsadby. Nadále průběžně
provádíme monitoring zdravotního
stavu porostu.
Časté jsou připomínky spoluobčanů
ke stavu dětských hřišť, starší
občany zajímá rozmísťování nových
laviček a odpadkových košů. Mů−
žete se k tomu vyjádřit?
Zde je nutno sdělit, že ta hřiště, která
obhospodařuje MČ Praha 8 jsou v
uspokojivém
stavu. Bohužel, ne
všechna hřiště mají zodpovědného
majitele. Tudíž se na území MČ Praha
8 vyskytují i hřiště, která nejsou v
pořádku z hlediska čistoty, či údržby
technických prvků. Zde je to otázka
majitele pozemku, kterým v těchto pří−
padech nebývá MČ. Na takové
majitele vyvíjíme tlak aby své
pozemky dali alespoň do podoby kdy
nebudou pro své okolí ostudou.
Letos byla nově otevřena dvě hřiště −
v ulici Řešovská a na Karlínském
náměstí. Z finančních důvodů se teď
chceme soustředit na opravu a údržbu
stávajících hřišť.
Pokud se týká rozmisťování nových
laviček a odpadkových košů, jsme
vázáni objemem našeho rozpočtu. Ale
snažíme se, tam kde to lze a jak jen to
finanční prostředky umožňují, umísťo−
vat další nové lavičky pro naše spolu−
občany protože si velmi dobře uvědo−
mujeme, že zvláště našimi staršími
spoluobčany, ale i maminkami s dětmi
je tato záležitost vnímána velmi citlivě.

Děkuji za rozhovor.
Věra Vampolová

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V ČERVNU 2003
3. 6. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Perne−
rova) • Pernerova − Sovova • Pivovar−
nická (proti ul. Na Hájku) • Kubišova −
U Vlachovky
4. 6. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubí−
kova (u DD) • Šiškova • Na Pěšinách −
Pod Statky • Braunerova − Konšelská •
Pekařova
5. 6. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Doláko−
va − Hackerova • Fořtova − Do Údolí •
Lindavská
10. 6. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u vojenské správy) •
Na Vartě • Nad Rokoskou
11. 6. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) • Nad
Rokoskou (u školy)
12. 6. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Hněz−
denská (parkoviště) • Mazurská (u tra−
fostanice) • Korycanská − K Ládví •
U Pekařky (sloup VO č. 8)
17. 6. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
18. 6. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
Žernosecká − Ďáblická) • Nad Po−
pelářkou
19. 6. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská − U Zelenohorské • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodá−
renskou věží − Společná
24. 6. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubišo−
va)
25. 6. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská − par−
koviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
• Křivenická (u konečné BUS 152 a
181)
26. 6. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trójou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou
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.

Gerontologické dny
Česká alzheimerovská společnost ve
spolupráci s Českou gerontologickou
společností ČLS JEP a Svazem
důchodců České republiky pořádaly ve
dnech 15. − 16. května Pražské geron−
tologické dny. Již sedmý ročník kon−
gresu se konal v kongresovém centru
Olšanka v Táborské ulici v Praze 3.
Diskutovanými tématy byly zdravé
stárnutí, prevence nejčastějších one−
mocnění, služby pro seniory, aktuální
otázky geriatrické praxe a geron−
toonkologie. Současně se uskutečnily
ve dnech 14. a 17. května ve spoluprá−
ci s jednotlivými gerontologickými
zařízeními v Praze satelitní work−
shopy.
−vam−

STRANA 3

»ERVEN 2003

Radnice informuje
Zastupitelstvo Městské části Praha 8
na svém zasedání dne 23. dubna 2003
vzalo na vědomí:
− návrh Dodatku č. 1 k "Pravidlům pro posky−
tování finančních prostředků z Povodňového
fondu Hlavního města Prahy na opravy
bytového fondu poškozeného povodní v srpnu
roku 2002 na území Městské části Praha 8
− návrh majetkového převodu Městské části
Praha 8 − odejmutí správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj.
Hlavního města Prahy − pozemku parc. č.
827/70 na k. ú. Bohnice v Praze 8
− návrh majetkových převodů Městské části
Praha 8 − záměru prodeje bytových domů a
prodeje bytových domů, včetně restitučně
dořešených pozemků tvořících s domy jeden
funkční celek, z vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřených do správy Městské
části Praha 8, právnickým osobám založeným
nájemci bytů, podle "Zásad postupu při
prodeji bytových domů ve vlastnictví
Hlavního města Prahy"
− svěření pozemku parc. č. 30 ("ostatní plocha
− ostatní komunikace"), o výměře 11 910 m2,
na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. U Meteoru),
zapsaného na LV č. 3, v majetku obce, tj.
Hlavního města Prahy, do správy Městské
části Praha 8
− návrh poskytnutí příspěvků z Povodňového
fondu Hlavního města Prahy a uzavření
"Smluv o poskytnutí příspěvku z Povod−
ňového fondu Hlavního města Prahy na
úhradu části nákladů spojených s opravou
staveb pro bydlení poškozených povodní v
srpnu roku 2002"
schválilo:
− Dodatek č. 1 k "Pravidlům pro poskytování
finančních prostředků z Povodňového fondu

Hlavního města Prahy na opravy bytového
fondu poškozeného povodní v srpnu roku
2002 na území Městské části Praha 8
− majetkový převod Městské části Praha 8 −
odejmutí správy svěřeného nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy − pozemku parc. č. 827/70 na k.
ú. Bohnice v Praze 8, který se nachází pod
objektem detašovaného pracoviště Speciální
základní školy při psychiatrické léčebně,
Praha 8, Ústavní 91, na adrese Poznaňská
32/čp. 462, 181 00 Praha 8 − Bohnice
− prodej obecních nemovitostí − pozemku
parc. č. 607/3, o výměře 218 m2, se spolu−
vlastnickým podílem 727/1000 bytového
domu čp. 784, vše na k. ú. Kobylisy a na
adrese Horňátecká 13, 182 00 Praha 8,
Bytovému družstvu Horňátecká 784 (IČ: 267
29 571), se sídlem na adrese Horňátecká čp.
784/13, 182 00 Praha 8 − Kobylisy
prodej obecních nemovitostí − pozemku parc.
č. 607/5, o výměře 217 m2, s bytovým
domem čp. 789, vše na k. ú. Kobylisy a na
adrese Horňátecká 14, 182 00 Praha 8,
Družstvu HORŇÁTECKÁ 789/14 (IČ: 267
40 362), se sídlem na adrese Horňátecká 14,
182 00 Praha 8 − Kobylisy
− svěření pozemku parc. č. 30 ("ostatní plocha
− ostatní komunikace"), o výměře 11 910 m2,
na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. U Meteoru),

zvolilo:
− p. Ing. Vlastimila Jirkala, člena
Zastupitelstva Městské části Praha 8, do
funkce
člena
finančního
výboru
Zastupitelstva Městské části Praha 8.
−red−

Rozpočtová opatření
Hlavní město Praha nám ze svého rozpočtu z tzv. „povodňové rezervy“ poskytlo
dotaci na nové zařízení tříd ZŠ Molákova ve výši 1 mil. korun.
Dále účelovou investiční dotaci − grant na financování akce vybrané v rámci Celoměstských
programů podpory sportu a tělovýchovy v roce 2003, určený na rekonstrukci povrchu hřiště
ZŠ Zenklova 52 a to ve výši 1 mil. 300 tisíc Kč.
−red−

Protidrogová prevence
Každý rok přibývá v Praze 950 − 1000 nových uživatelů drog. Podle prováděných
odhadů prevalence problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel ve věku 15 −
64 let se Česká republika řadí zhruba do středu stupnice zemí Evropské unie.
Městská část Praha 8 se oblastí protidrogové politiky zabývá systémově od roku
1996, kdy byla zřízena protidrogová komise Rady MČ Prahy 8, která je zároveň
iniciačním, poradním a koordinačním orgánem. Znamená to tedy, že se podílí na
vytváření koncepce, definování potřeb, priorit a cílů protidrogové politiky Prahy
8. O drogové problematice jsme hovořili s Mgr. Pavlou Karmelitovou, protidro−
govou koordinátorkou MČ Praha 8.
Jak funguje oblast protidrogové pre−
vence na Praze 8?
Snažíme se naše aktivity zaměřovat do
oblasti primární protidrogové prevence.
Spolupracujeme se školními metodiky
prevence, pedagogicko − psychologický−
mi poradnami, na každé škole je reali−
zován alespoň v minimálním rozsahu
preventivní program, snažíme se rovněž
aktivovat i rodiče žáků a studentů, pro
něž pořádáme v případě zájmu besedy
s odborníky, pořádáme školení pedago−
gických pracovníků atd. V oblasti včasné
intervence, poradenství, harm reduction,
léčby, doléčování a resocializace probíhá
spolupráce všech městských částí.
Protidrogoví koordinátoři jednotlivých
městských částí se setkávají na pravidel−
ných jednáních svolávaných protidrogo−
vou koordinátorkou hlavního města Prahy.
Na schůzkách dochází k rychlé výměně

zapsaného na LV č. 3, v majetku obce, tj.
Hlavního města Prahy, do správy Městské
části Praha 8
− poskytnutí příspěvků dle seznamu
a uzavření "Smluv o poskytnutí pří−spěvku z
Povodňového fondu Hlav−ního města Prahy
na úhradu části nákladů spojených s opravou
staveb pro bydlení poškozených povodní v
srpnu roku 2002" mezi Městskou částí Praha
8 a osobami (žadateli) a to v termínu po při−
jetí finančních prostředků z Povodňového
fondu Hlavního města Prahy Městskou částí
Praha 8
− rozpočtové opatření, zahrnující další použití
Veřejné sbírky Městské části Praha 8 −
povodňového konta "Karlín" a zařazení
finančních prostředků získaných veřejnou
sbírkou do upraveného Rozpočtu Městské
části Praha 8 na rok 2003 na krytí výdajů na
odstraňování následků ničivé povodně
− vyúčtování výsledků hospodaření
("závěrečný účet") Městské části (MČ) Praha
8 za rok 2002
− zvýšení Rozpočtu Městské části Praha 8 na
rok 2002 od data předchozího zvýšení,
(schváleného usnesením č. 66/2.ZMČ/2002
Zastupi−telstva Městské části Praha 8 ze dne
18. prosince 2002), v příjmech a výdajích po
konsolidaci a financování

informací a zkušeností. Jsou diskutována
aktuální témata, vyjasňovány potřeby
a cíle protidrogové politiky v Praze.
Na území MČ Praha 8 probíhá již
několik let terénní program pro
uživatele drog. Co to v praxi znamená?
Cílem programu je na jedné straně
napomáhat uživatelům drog minimalizo−
vat poškození jejich zdravotního a sociál−
ního stavu. Současně je také motivovat ke
změně rizikového chování, motivovat je
k léčbě, z dlouhodobého hlediska k ži−
votu bez drog. Na straně druhé je cílem
ochraňovat společnost před negativními
důsledky braní drog, tedy před šířením
infekčních onemocnění. Terénní pracov−
níci, tzv. streetworkeři, se pohybují ve
vybraných problémových lokalitách,
zejména v Karlíně, v Libni a v okolí
Palmovky. Podle potřeby vyjíždějí i do

sídlištních lokalit. V praxi práce terénních
pracovníků znamená poskytování výmě−
ny injekčních stříkaček a jehel uživa−
telům drog přímo v terénu, z čehož vyplý−
vá i sběr a likvidace použitého materiálu,
poskytování dezinfekce, kondomů, jed−
noduchého zdravotního ošetření, ale
i poskytování poradenství v dané oblasti,
tedy na koho a kam se případně obrátit se
žádostí o léčbu, informace o infekcích
HIV − AIDS a žloutenkách, bezpečném
sexu a podobně.
V současnosti je aktuální projekt
plošného průběžného sběru použi−
tého injekčního materiálu. Můžete
nám jej přiblížit?
Tento projekt naší MČ ve spolupráci

Při pravidelném každoročním pozorování žab putujících kvůli
rozmnožování do místního rybníka si mnozí žáci všimli, jak příliš
jsou znečištěny jeho břehy. Nezaváhali ani na okamžik, a během
několika málo dnů se v ZŠ Libčická 10, Praha 8 − Čimice objevily
plakáty, které zvaly žáky školy k odpolední brigádě.
Organizátoři 7. A byli napnuti. Přijdou? 22. dubna 2003 se na březích
Čimického rybníka shromáždilo 65 žáků ZŠ Libčická. Všichni byli
patřičně vybaveni rukavicemi, igelitovými pytli a taškami. A pak už se

jen sbíralo a sbíralo. Žáci navíc odpad rovnou třídili podle toho, jestli to
byl plast nebo např. kov či pneumatiky. Hromada odpadu, kterou se
podařilo sebrat, samotné žáky překvapila. Děti byly pyšné, že se jim
akce povedla. Během několika dalších dnů je ale čekalo nepříjemné
rozčarování. Pneumatiky, které škola nestačila odvézt, byly opět v ryb−
níku. Během úklidu děti žábám neublížily, navíc viděly i užovku,
ještěrky a dokonce i pulce. Na rybníku hnízdí také divoké kachny. Část
s rybníkem tvoří příjemné zákoutí Čimic, a školáci už dnes přemýšlejí,
že by se z letošního úklidu mohla stát každoroční tradice. A vůbec by
neškodilo, kdyby příště pomohli i dospělí. Co myslíte?
RNDr. Iva Suková, ZŠ Libčická
Přestože Městská část Praha 8 již dlouhodobě vyvíjí snahu
o zlepšení stavu Čimického rybníka, vlastník dotčeného pozemku
(MHMP) bohužel stále nechává místo ležet ladem.
−red−

s Městskou policií, oblastním ředitelstvím
Praha 8, bude zahájen v nejbližší době.
Ráda bych touto cestou poděkovala
strážníkům Městské policie, že se k této
aktivitě přihlásili, a Městské části Pra−
ha 8 za podporu realizace projektu.
Z prostředků naší MČ bude hrazena
vakcinace strážníků proti VHA a VHB,
podílejících se na sběru použitého ma−
teriálu, a to zhruba ve výši 90 tisíc Kč.
Současně budou z prostředků uvolněných
z rozpočtu MČ Praha 8 na protidrogovou
politiku hrazeny provozní náklady, tedy
nákup spotřebního materiálu nutného
k realizaci − sběrných jednorázových
kontejnerků, jednorázových rukavic,
sběrných kleští, a v neposlední řadě
i zajištění odborné likvidace sebraného

materiálu. Nesmím zapomenout ani na
to, že strážníci budou odborně proškoleni
jednak pracovníky Hygienické stanice hl.
m. Prahy, tak i odborníky pracujícími
přímo v oblasti prevence a léčby drogo−
vých závislostí. Hlavním cílem projektu
je ochrana našich spoluobčanů před
šířením infekčních onemocnění.
Sběr bude evidován jak co do počtu
sebraného použitého injekčního mate−
riálu, tak i co do místa výskytu, z čehož
bude doufám možné provést na konci
roku i určitou analýzu a přijmout i pří−
padná opatření, mám na mysli například
posílení zmiňované terénní práce v určité
lokalitě a podobně.
Děkuji za rozhovor.
Hana Růžičková

Zařízení prevence a léčby v regionu Prahy 8
Protidrogový koordinátor MČ Praha 8
Odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8
Adresa: U Meteoru 6, Praha 8, 180 48, Telefon: 222 805 639
Pracovník Úřadu MČ Praha 8, který je zodpovědný za realizaci
protidrogové politiky v dané lokalitě. Poskytne základní informa−
ce a kontakty na zařízení působící v oblasti prevence a léčby
závislostí, zodpoví Vaše dotazy, týkající se drogové problematiky.
Oddělení sociální prevence ÚMČ Praha 8
Adresa: U Meteoru 8, Praha 8, 180 48, Telefon: 222 805 225
Kurátoři pro děti a mládež poskytují rodičům, mládeži i dětem
poradenství a konzultace z oblasti sociálně−právní ochrany, dro−
gové problematiky, nezaměstnanosti a souvisejících problémů.

Rekonstrukce dětského
hřiště v ulici Řešovská
Koncem dubna bylo po rekonstrukci zprovozněno dětské hřiště v Řešovské
ulici v Bohnicích. Děti mohou využívat nově instalované herní prvky, jako
jsou skluzavky, houpačky, dřevěný domeček, dřevěný vláček, pískoviště
a jiné. Herní prvky jsou v zájmu bezpečnosti dětí opatřené dopadovou
zónou, která zmírňuje případný pád. Původní skružové lavičky byly
opraveny a natřeny. Okolo celého hřiště z ulice Řešovská byl nově postaven
plot jako mechanická zábrana proti vběhnutí dětí do silnice.
−red−

Městská policie
informuje

Úklid Čimického rybníka

Několik rad proti ospalosti řidičů za volantem

• Zejména před delší jízdou se vždy dobře vyspěte, za volant
patří jen vyspalý a neunavený řidič.
• Při vícehodinové jízdě si naplánujte a dodržujte přestávky.
Nejméně po každých dvou hodinách jízdy vřazujte alespoň čtvrthodinové přestávky. V jejich průběhu se dobře
protáhněte a zhluboka dýchejte, zacvičte si, nebo se alespoň svižně projděte.
• Při pocitu ospalosti se napijte silné kávy nebo vhodného nápoje pro dodání energie. Předtím však můžete sklopit
opěradlo a na čtvrt hodiny si zdřímnout.
• Hlasitá hudba nebo průvan z otevřeného bočního okénka Vás dlouho neudrží v bdělém stavu.
• Řidič, který má spánkový deficit, by neměl řídit v noci. Většinou má za sebou pracovní den, který ho vyčerpal a při−
tom nebere ohled na vnitřní fyziologické hodiny. Kromě toho dostávají smysly při noční jízdě po dálnici méně podnětů.
To je další faktor, který zvyšuje monotónnost jízdy a následně i únavu.
Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Rodiče proti drogám, o.s.
Adresa: Nad Rokoskou 38, Praha 8, 182 00, Telefon: 284 689 851.
Sdružení pracující v oblasti primární protidrogové prevence.
Centrum krizové intervence
Adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 00, Telefon: 284 016 666 (nonstop)
Poradenství v oblasti drogové problematiky.
PL Bohnice
Adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 00, Telefon: 284 016 111 (ústředna)
AT primariát řešící problematiku závislostí (alkohol, drogy, ha−
zardní hry), ženská a mužská stanice − režimová léčba, detoxi−
fikační jednotka, následná péče.

Nezletilé zlodějky
Dvě nezletilé dívky ze Slovenska si chtěly zvýšit svou
životní úroveň tím, že v supermarketu využily nepozornos−
ti jedné zákaznice, které z nákupního vozíku odcizily
kabelku. Po odcizení se snažily z prodejny uprchnout. Měly však smůlu, protože v tuto chvíli právě
do prodejny vešla policejní hlídka, která je zadržela. Celý incident byl řádně zadokumentován a vzhle−
dem ke skutečnosti, že dívky ještě nedovršily 15 let věku, byl spisový materiál odložen a obě
nezletilé dívky předány rodičům.

Policie »R
zasahuje

Štěstí v neštěstí
Veliké štěstí měl jeden ze zaměstnanců metra, který na vozidle v dešti a bouřce čistil rameno
pumpy na beton. Znenadání však udeřil blesk, který muže zasáhl do ramene. Muž okamžitě upadl
z podvozku vozidla na zem a přestal komunikovat. Přítomní zaměstnanci okamžitě zavolali RZS,
která muže odvezla na JIP odd. popálenin FN Vinohrady. Ošetřující lékař provedl veškerá potřebná
vyšetření, jejichž výsledkem bylo zjištění, že u muže nedošlo k popáleninám, ale že byl pouze v sil−
ném šoku. Muž byl ještě dva dny ponechán v hospitalizaci na pozorování.
Ohrožení životního prostředí
S nezvyklou formou lidské bezohlednosti a sprostoty se setkal majitel parcely v Klihařské ulici,
kde mu neznámý pachatel soustavně znečišťuje pozemek. Bez vědomí majitele tu neznámý pacha−
tel zakládá černé skládky. Tato lidská bezohlednost přišla majitele pozemku již na 400 000 Kč, které
vynaložil na vyčištění pozemku. Po pachateli intenzivně pátrá Policie ČR.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8
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ZŠ Dolákova v Evropě

Pomníčková tradice pokračuje

Ahoj Praho 8!
Jsme žáci 8. A třídy Základní školy, Praha 8, Dolákova 1 − Martin
Hřebout, Martina Borešová, Jana Dostálová, Sabina Dohnálková,
Martina Bartušková, Hana Macková a Michaela Čamborová. Naše škola
se před dvěma lety zapojila do mezinárodního programu SOCRATES −
COMENIUS, který nám umožňuje sblížit se s žáky jiných evropských škol
pomocí výměnných pobytů. Naše první návštěva směřovala v květnu
loňského roku do německého městečka Presseck. Letos proběhlo další
setkání, ale nyní ve vzdálenější zemi − ve Slovinsku, v jeho hlavním městě
Ljubljani ve dnech 7. − 11. dubna 2003.
Po příjezdu do cíle naší výpravy nás přivítaly hostitelské rodiny v míst−
ní škole Vodmat. Vedení školy nás seznámilo s třídenním programem, který
připravilo pro děti a jejich učitele, kteří se také zúčastnili výměnného
pobytu ve Slovinsku − Čechy, Němce, Rakušany a Italy. Další den − což bylo Ve čtvrtek zavítal do Ljubljaně na oficiální návštěvu také Starosta
úterý − nás naši noví přátelé provedli po jejich krásné a prostorné škole. MČ Praha 8 Josef Nosek. Nejprve jej přivítala ředitelka školy
Zúčastnili jsme se i vyučování spolu s německými kamarády. Odpoledne Z. Pucelj a poté byl spolu s řediteli ostatních škol přijat u náměstka
proběhla seznamovací párty, kde účinkoval Vodmatský pěvecký sbor primátora Ljubljaně Slaka Slavka.
a německé a slovinské děti připravily něco k zakousnutí. Zbytek dne jsme strávili v obchodním centru, kde jsme si posílali slovinsko − čes−
kou tichou poštu. Domů jsme se vraceli až za tmy.
Na středu byl naplánovaný celodenní výlet. Jako první jsme navštívili Postojnu jamu − nádhernou krápníkovou jeskyni. Ta nás velice okou−
zlila svou rozlehlostí a nevšední krásou, ale především nás potěšil malý vláček, který nás dovezl do přístupné části jeskyně. Po absolvované
prohlídce krápníků nás odvezl vláček zpět na denní světlo. Pak jsme se autobusem přemístili na Predjamský hrad, který zde doslova trčel ze
skály. Po prohlídce hradu jsme zamířili na pobřeží Jaderského moře, do přímořského městečka Piranu, kde jsme poobědvali a potom se
procházeli po břehu a obdivovali moře a památky. Po procházce jsme si koupili zmrzlinu a vrátili se k autobusu. Po návratu domů jsme
padali únavou a ani jsme nenutili naše slovinské přátele, aby nám vymýšleli další program, protože jsme měli svůj vlastní − spát, spát a spát.
Ve čtvrtek ráno jsme zamířili opět ke škole a šli na prohlídku historické části Ljubljaně. Prohlídku připravili Ljubljanští žáci 7. a 8. tříd
v angličtině. Odpoledně měly hostitelské rodiny připravený individuální program pro své hosty, některé děti navštívily hrad Bled, jiní byli
v muzeu přírodních věd a zbytek hrál se Slovinci hry.
V pátek ráno jsme bohužel museli odjet domů. Stále si dopisujeme e−mailovou poštou se svými slovinskými přáteli a těšíme se, že nás už
brzy navštíví v Praze, 26. − 30. května 2003, společně s dětmi z Pressecku. O této návštěvě Tě budeme "Osmičko" zase informovat.
Tvoji žáci 8. A a čtenáři
Martin, Martina, Jana, Sabina, Martina, Hana a Michaela

Láska ke kickboxu spojuje děti i dospělé
V době mého aktivního sportování byla prioritou klasická sportovní odvětví, např. lehká atletika, gy−
mnastika … Bojové sporty v naší zemi tehdy byly velikou neznámou. Se zájmem jsem proto přijala pozvání
do sportovního kickbox klubu Kosagym v Karlíně, který sídlí v po povodních nově zrenovovaném objektu.
Přivítali mne zdejší trenéři − mistři světa v kickboxu Pavel Dvorščík a Petr Kotík, studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze.
V tělocvičně s kapacitou asi pro třicet cvičenců probleskly známé tváře několika dětí z okolí. Také mě potěšilo, že Kosagym nechce být jen
klasickou komerční tělocvičnou. Jeho hlavním cílem je umožnit dětem, aby mohly v odpoledních hodinách kvalitně vyplnit volný čas. Od září
bude mít klub ještě jednu tělocvičnu s podstatně větší kapacitou. A boxernu, tu mohou využívat celodenně nejenom mladí, ale i ti dříve
narození. Pro vytvoření nové základny mladých závodníků je potřeba usilovný trénink, trpělivost, a také dobrá spolupráce se základním škol−
stvím. Přeji proto Kosagymu hodně nových talentů, věřím, že budoucích našich úspěšných reprezentantů.
Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

První karlínská škola zrekonstruována
Jako mnohé jiné objekty, byla i Základní škola v Pernerově ulici v Praze 8 krutě zasažena
povodněmi. Zničeny byly učebny, tělocvična, družina, jídelna, kotelna. Po základním
zprovoznění prostor mohly děti navštěvovat školu již od 1. října. Že stav školy působil neutěšeně,
není třeba příliš připomínat.
Od ledna do dubna probíhala při
redukovaném provozu školy rozsáhlá
rekonstrukce, jejíž náklady vystoupaly
k částce 17 milionů korun. S realizací
oprav pomohla společnost Europolis
Invest, která věnovala škole na rekonstruk−
ci částku 7 milionů korun a postarala se
o samotnou realizaci. Nově vybavené
a zrekonstruované jsou nyní prostory
učeben, tělocvičny a kotelny. Základní
škola v Pernerově ulici je první kompletně
rekonstruovanou školou po povodni na
Praze 8. Slavnostního uvedení školy do
plného provozu a prohlídky zrekonstruo−
vaných prostor se 15. května zúčastnil Tělocvična v ZŠ Pernerova
prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
i primátor Prahy Pavel Bém.
−har−
Po gymnáziích v Karlíně a Libni dnes spo−
lečně navštívíme tento typ školského zařízení
i v Bohnicích. Již od roku 1990 zde v moderní
budově atriového typu, obklopené zelení
a sportovními hřišti, sídlí Gymnázium Ústavní,
www.ggg.cz.
V současné době tato škola, kterou navštěvuje
přes 600 žáků, nabízí 3 typy studia: Osmileté gym−
názium, Gymnázium čtyřleté a pro žáky, kteří
ukončili 7. ročník ZŠ a Gymnázium šestileté česko
− italské. V této variantě se studenti postupně učí
tomuto cizímu jazyku do té míry, až začnou zvládat
výuku vybraných předmětů (italský jazyk a lite−
ratura, matematika, chemie, dějepis a fyzika) přímo
v něm. Absolventi této dvojjazyčné sekce získáva−
jí certifikát, který je opravňuje ke vstupu na VŠ
v zemích Evropské unie.
Škola se snaží o všeobecný rozvoj studentů
s možností vlastní profilace volbou volitelných před−
mětů v posledních třech letech studia, dává důraz
kromě jiného i na výuku informatiky − výpočetní
techniky a cizích jazyků, a to po celou dobu studia,
s tím, že od 3. ročníku se povinně vyučují dva cizí
jazyky. Pracuje s dalšími 9 partnerskými školami
(dvě ze Španělska a po jedné z Itálie, Řecka,
Portugalska, Dánska, Litvy, Rumunska a Slo−
venska) v rámci programu EU − Socrates na pro−
jektu „Etnický pluralismus v Evropě mladých“,
v jehož rámci vydává časopis Il Ponte, o který mají

V loňském roce jsme v našem středisku (46. sk. středisko SFINX)
založili novou tradici. Během dubna a května nacházeli skauti na
družinových schůzkách dopisy, ve kterých jim neznámý člověk popiso−
val průběh 2. světové války.
Dopisy začaly popisem nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu,
pokračovaly přes vznik protektorátu a rozpoutání války, první úspěchy
německých vojsk, až po obrat ve válce a její konečný výsledek. V posled−
ních dopisech, které chlapci získali na začátku května, se seznámili s okol−
nostmi vzniku a průběhem Květnového povstání v roce 1945. To všechno
jsme si připomněli i letos, a tak jak loni jsme se ve čtvrtek 8. května sešli
u naší vyplavené klubovny, abychom vyrazili do ulic Karlína uctít památku
těch, kteří padli v bojích 2. světové války v naší čtvrti.
Místa, kde visí pomníčky, jsme měli zmapována již z loňska. Osmi−
členná skupina skautů a skautek v krojích v čele se střediskovou vlajkou
se přemisťovala od jednoho památníčku k druhému. V celém Karlíně jich je
celkem dvanáct. U každého z památníčků jsme se krátce zastavili, připevnili
květinku se stužkou, a tichou vzpomínkou uctili památku těch, kteří položili
svůj život za to, abychom my dnes mohli žít ve vlastním, svobodném státě.
Všechny památníčky před naším příchodem zely prázdnotou. Je to smutné,
že nikdo z našich spolubydlících si nenašel čas, aby alespoň malou ky−
tičkou uctil památku obětí války. Dnešní uspěchaná doba upíná všechny své
síly k budoucnosti, a na minulost pak často zapomíná.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří přišli, a tímto činem dokázali, že
si o skautských ideálech nejen vyprávíme, ale že je v každodenním životě
prakticky naplňujeme.
Václav Zeman

zamyšlení

Příjemné prázdniny
Pomalu končí další školní rok a žáci, učitelé, ředitelé bilancují svoje škol−
ní úspěchy a neúspěchy. Vykulení prvňáčkové si už našli první přátele,
splnili náročné povinnosti, ale jak jinak, museli řešit i své nezdary.
Učitelé se snažili připravit žáky na všechny možnosti, které přináší život.
Rok co rok tak ukazují cestu, kam až je možné dojít. Vždyť výchova našich
dětí je sice radostí, ale také velikou starostí. Ředitelé nesou na svých
bedrech odpovědnost za celou školu. Mají na starosti mnoho různých
povinností, včetně správného hospodaření s financemi. Každý tedy musel
splnit celou řadu náročných úkolů. Někteří přitom vydali mnoho svých sil,
jiní zvládali svou práci lehce. Všichni si potřebují odpočinout.
Přeji Vám proto všem, abyste si užili co nejvíce sluníčka, poznali mnoho
krásných míst naší zeměkoule a hlavně nabrali mnoho nových sil do dalšího
školního roku. Na shledanou v září.
Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

Hravé odpoledne
Dětské úrazy patří k nejvážnějším zdravotním rizikům dětí v České republice. Ročně na následky
dopravních nehod, otrav, poleptání, popálenin a utonutí umírá 300 až 400 dětí a mladých lidí do
19 let. Zhruba desetkrát tolik jich každý rok zůstává po úraze trvale postiženo. Tyto smutné sta−
tistiky řadí ČR v úrazovosti na jedno z posledních míst v Evropě.
Městské centrum sociálních služeb a prevence − Infocentrum Kontakt ve spolupráci s Městskou poli−
cií a sdružením Podaná ruka o. p. s. proto pořádá v úterý 3. června 2003 od 13.00 hodin v sadech Viléma
Zítka u Palackého náměstí "Hravé odpoledne" zaměřené na prevenci úrazů. Formou her a soutěží budou
mít děti možnost naučit se rozpoznávat nebezpečné situace a aktivně si osvojovat zásady bezpečného
chování. Děti si zajezdí na instalovaném dopravním hříšti, zájemci mohou složit zkoušky a při úspěšném
vyplnění dotazníku získat dětský řidičský průkaz. Městská policie doporučuje, aby si děti přinesly průka−
zové fotografie. Pro dospělé budou volně k dispozici nejrůznější informační materiály týkající se pre−
vence úrazů, násilí na dětech, dětských krizových linek a center, dětských práv a přehled volno časových
aktivit a táborů. Srdečně zveme všechny děti, jejich rodiče, prarodiče, vychovatele i učitele.
−jv−

Poděkování!
Klub rodičů a přátel MŠ U Sluncové, společně s dětmi a kolektivem zaměstnanců školy, děkuje firmě Ford
Motor Company, se sídlem Praha 8, Thámova 16, za sponzorský dar ve výši 14 000 Kč a dětské tříkolky.
Sponzorský dar bude použit na vybavení dětského zahradního koutku.
Zuzana Šteflová,ředitelka MŠ U Sluncové

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 28. - VEÿEJN… STÿEDNÕ äKOLY (6. »¡ST)
zájem i školy, kde se vyučuje italština jako další
cizí jazyk. Velmi úzce spolupracuje s řadou
zahraničních institucí (např. Premio Grinzane
Cavour, Unupadec, Skandenberg), účastní se me−
zinárodních soutěží jako Cara Belta, či Connected.
Ve velmi těsném kontaktu je i s Velvyslanectvím
Italské republiky v České republice a s Italským
kulturním institutem, přičemž např. maturitní
vysvědčení předává absolventům školy J. E.
Gymn·zium ⁄stavnÌ.

Velvyslanec Italské republiky přímo na Vel−
vyslanectví Italské republiky.
Při škole pracuje klub AMAVET, více na
www.kamus.cz a Středoškolský klub, v jejichž
rámci pracuje celá řada kroužků. Gymnázium je
vybaveno řadou odborných pracoven (např. biolo−
gie, chemie a fyziky), třemi učebnami výpočetní
techniky spojenými sítí, posilovnou, tělocvičnou,
knihovnou s více než 1 000 svazky odborné a krás−
né literatury, včetně italských děl v ori−
ginále.
Každoročně škola organizuje jazykové
a poznávací zájezdy do Anglie, Německa
a Belgie. Česko − italská sekce vyjíždí se
studenty na kulturní výměnné pobyty po
celé Itálii, přičemž tyto zájezdy nejen
prohlubují jazykové povědomí studentů
a rozšiřují jejich znalosti reálií, ale díky roli
hosta a hostitele blíže poznávají jiný ži−
votní styl a italskou národní mentalitu. Na
základě srovnání se tak učí i toleranci
a vzájemné spolupráci.
Přestože nemá škola letitou tradici, lze
konstatovat, že ve všech sondách či
výzkumech, kterých se zúčastnila, dosáhla

vždy vynikajících výsledků, které ji řadí mezi
prestižní střední školy v rámci celé Prahy.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 1914
2) 19
3) USA
Ze správných odpovědí byli vylosovány tři
výherkyně: Petra Krausová, Jitka Stulírová
a Vlasta Červenková 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 typ˘ studia zast¯eöuje
Gymn·zium ⁄stavnÌ?
2) Kde se pravidelnÏ kon· maturitnÌ
ples ökoly?
3) S kterou zemÌ m· gymn·zium
obzvl·öù dobrÈ vztahy?
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Kulturní sezóna v Libeňské
synagoze zahájena

Libeňské jaro mladých
Právě v těchto dnech dobíhá již 9. ročník festivalové
přehlídky žáků základních uměleckých škol a studentů
pražských konzervatoří − Libeňské jaro mladých.
Rovné tři desítky koncertů prezentuje tato přehlídka práce
mladých hudebníků a jejich učitelů. Je jistě potěšitelné, když na
závěr koncertu prohlásí ředitel školy, že jsou zde na Libeňském zámku již
podeváté a těší
se již na jubile−
jní, 10. ročník.
Mnohá vystou−
pení dětí pozna−
menává tréma
a nezměrné úsilí
ZUŠ Bajkalská
v krásném pros−
tředí zámeckého sálu se zhostit svého úkolu co nejlépe a dy−
chtivým rodičům i návštěvníkům předvést dobrý výkon. Tento
svátek hudby je opravdu dobrou příležitostí shlédnout hudební
výkony poznamenané nevšedním entusianismem, v němž se zračí
píle a často i přirozené nadání. Blahopřejeme všem dětem k
výkonům i ke cti, že byli svou školou vybráni k její representaci a
těm, kteří ještě do 6. června na Libeńském zámku vystoupí, pře−
ZUŠ U Prosecké školy
jeme vřelou a přátelskou atmosféru.
−tk−

Karlín žije dál
Humanitární sdružení CID − Ventrum integrace dětí a mládeže se sídlem
v Karlíně pořádá ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 karlínské slavnosti
pod názvem Karlín žije dál.
Karlínské náměstí v úterý 17. června
2003 od 15 hodin ožije. Tradiční karlín−
ské slavnosti, které zde probíhají pod
názvem "Těšíme se na prázdniny",
budou rozšířeny o vystoupení části rep−
resentační vojenské hudby Ministerstva
obrany ČR − Posádkové hudby Praha,
která sídlí v Karlíně. Karlínským se také
po 16 hodině představí s blokem jazzové

a swingové hudby ansámbl MAGNUM
Jazz Big Band ze Základní umělecké
školy na Klapkově ulici.
V programu vystoupí s vlastní tvorbou
studentská kapela BlueSense a jejich
přátelé. Jako hosta uvidíme Franka
Hernándeze a skupinu Ataréz.
Překvapení se jistě také skrývá za
jménem dívčí skupiny Prague Lions.

Současná kultura jako umění,
jako potřeba, jako životní styl…
byl název fotografické soutěže vyh−
lášené Kulturním střediskem MČ
Praha 8 za podpory firmy AUTOA−
VANT DRUŽSTVO.
Do soutěže přišlo 180 snímků od 25
autorů, z kterých porota vybrala násle−
dovně.
1. cena
Libor Velan z Bystřice pod Lopeníkem
za soubor fotografií z pouti na
Velehradě

2. cena
Petr Šulc z Náchoda −Pavlišova za foto
"Po zápase"
3. cena
Petr Doleží z Prahy 8 za zobrazení
moderního designu
Zvláštní cenu
za zobrazení
aktivit v Pra−
ze 8 získala

Součástí odpoledne budou soutěže a
hry pro děti a mládež, které prověří
jejich taneční, výtvarné a literárně tvůrčí
schopnosti. Každý účastník obdrží
malou odměnu.
Na tomto karlínském odpoledni
proběhnou i dvě humanitární sbírky a to
pro projekt NROS "Kuřátko" a projekt
České televize "Pomozte dětem" − vše
ve prospěch dětem v Karlíně − k znovu−
vybudování klubového zázemí CID.
Takto bude připomenut a oslaven i
Svátek hudby, k jehož vyvrcholení, 21.
června, směrují tyto veřejné hudební
produkce a zároveň snad také Karlín
ožije dětskou radostí.
−tk−
Lucie Ilková z naší Městské části.
Cenu poroty obdržel František Novák
z Českých Budějovic za zobrazení kon−
trastů města. A konečně čestné uznání
získal Petr Pokorný z Prahy 8 za
snímek "Sušení po povodni" zhotovený
na výstavě fotografií z loňské přírodní
katastrofy instalované v libeňské sy−
nagoze. Soubor vítězných a vybraných
snímků byl vystaven v přízemí "Bílého
domu", budově Úřadu MČ Praha 8
a v Děčíně.
−dvk−
Sušení po povodni

Dne 19. května byla v Libeňské synagoze zahájena další sezóna kulturních
projektů pod souhrnným názvem "otevřeno 03".
Také letošní sezóna nabídne, jak je již tradicí, divadelní, výtvarné a hudební
projekty, které, stejně jako sedmdesát pět akcí realizovaných v předchozích osmi
letech, vzniknou v převážné míře přímo pro prostor Synagogy. V posledních
letech také pořádalo Sdružení Serpens
ve spolupráci s Městskou částí Praha 8
kulturní programy v Löwitově mlýně,
který byl však loňskými povodněmi
poničen a potřebuje opravu.
Novým spolupořadatelem projektu
"otevřeno" je umělecké sdružení
Divadlo Valmet, které bude od letošní
sezóny se Sdružením Serpens úzce
spolupracovat.
Premiérovým představení v Libeńské
Synagoze se stala hra Michela de
Ghelderode Škleb, aneb Šašek a král,
hororová groteska o souboji Krále a
Šaška v noci, kdy umírá Královna, kter−
ou oba milovali.
Po Šklebu proběhne od 28. 5. do 1. 6. multimediální projekt Lovci snů na
motivy Chazarského slovníku.
Přejme oběma sdružením hodně úspěchů a pohody při realizaci kulturních pro−
jektů v Synagoze, neboť přinášejí do centra Libně jedinečnou kulturní kvalitu,
jež zdaleka přesahuje hranice 8. Městské části.
−tk−

Studenti Karlínu
Loňské povodně, jež tak těžce postihly Karlín, inspirovaly svojí sugestivní
silou a svým rozsahem studenty Vysoké školy umělecko−průmyslové,
ateliéru sochařství prof. Jiřího Beránka, v uměleckému uchopení a trans−
formaci zážitků do výtvarné podoby. Zároveň se snaží uměleckou formou
zpřítomnit klíčové okamžiky povodní a jejich jednotlivé jejich události.
Záštitu nad touto výstavou převzal primátor hl. města Prahy Pavel Bém a
starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek.
Pro Karlín je vytvářeno 15 jednotlivých i skupinových plastik a performancí,
které budou instalovány o prostoru Karlína. Instalace bude dokončena 2. června,
vernisáž však proběhne až 10. června 2003, v 16 hodin v areálu haly ČKD,
Pernerova 57. Výstava potrvá do 31. srpna 2003.
Široký zájem médií a monumentalita mnoha plastik dává tušit, že tato výstava
opět přitáhne pozornost Pražanů k této postižené lokalitě.

Kulturní předléto
Blíží se prázdniny a dovolená, kdy si spíše užíváme přírody a oddechu než kul−
tury. Proto je dobré se dopředu kulturně dobít. A my vám nabízíme kulturu
odlehčenou − ve folkové formě v KD Krakov, nebo trochu jinou, spojenou se
jmény Janis Joplin, Villon, Čechov či J. P. Sartre v KD Ládví.
S dětmi, než se rozprchnou k babičkám a na tábory, rychle do Jiskry na loutky. A
s většími tamtéž nebo do KD Ládví na "drogové" inscenace "Tvé tělo − tvůj hrad"
nebo "My děti ze stanice ZOO".
Nakonec upozornění na novinky. Počínaje 29. 6., každou neděli (i přes léto) od 14
hodin, hraje v KD Ládví k poslechu a především k tanci populární Žižkovanka se ste−
jně populárním kapelníkem Josefem Jelínkem. A též v KD Ládví jsou ještě v červnu,
s rozšířenou nabídkou po prázdninách, zajímavé rukodělné kurzy. Na podzim chys−
táme Školu kreslení − praktickou výtvarnou činnost pro amatéry. Od amatérských
výtvarníků přeskočíme k profesionálovi. Polský talentovaný umělec Boguslaw
Bachorczyk vystavuje své kresby ve foyeru "Bílého domu" do 26. června.
Mgr. Karel Dvořák, ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8

MINISTERSTVO KULTURY ČR, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,
A UMĚLECKÁ AGENTURA BRIVA
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 8
Vás zvou na
7. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
ČESKÉ A MORAVSKÉ DECHOVKY

"HRAJ KAPELO, HRAJ"
28. − 29. června 2003
od 13.00 − 18.30 hod.
Křižíkova fontána − Výstaviště Praha 7 Holešovice
Sobota 28.6. − PDO Škoda Auto Mladá Boleslav, Stříbrňanka,
Krajanka, Hořovická muzika, Drietomanka − Slovensko, Babouci
Neděle 29.6. − Žatečanka, Skutečtí hasiči, Kotáranka, Krajanka,
Drietomanka − Slovensko, Budvarka, Baráčnický soubor z Malé Bělé
2. cena: Petr Šulc
Po zápase

Každý den v 15.30 − 16.00 hod. produkce fontány
V sobotu 28.6. festival pokračuje večerem s dechovkou v restauraci
„NA VLACHOVCE“ • 19.30 − 23.00 hod.
Informace o festivalu získáte společně
s rezervací vstupenek na adrese:
Umělecká agentura BRIVA − Brigita Hlaváčková
Machatého 689, Praha 5 − 152 00, Tel./Fax: 251 810 014,
604 608 673, 603 242 784, e−mail: briva volny.cz
www.krajanka.sf.cz, www.volny.cz/briva

1. cena: Libor Velan
Pouť na Velehradě" (výběr ze série)

Na setkání s vámi na jednom z největších festivalů dechovek u nás se těší
Umělecká agentura BRIVA a dechový orchestr KRAJANKA.

»ERVEN 2003

STRANA 6

»ERVEN 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.
11. 6. ST 20.00
JIMI HENDRIX
and JANIS JOPLIN
(revival-celoveËernÌ show ve
stylu 60-t˝ch let)

Již po několik posledních let se i Městská část Praha
8 připojuje k evropskému svátku hudby. Letos kon−
certem dne 19. 6. 2003 od 18.00 hod., v kapli
Libeňského zámku, při němž vystoupí dechové kvin−
teto Nocturno Vojenské hudby Ministerstva obrany
ČR − Posádkové hudby Praha se sídlem v Karlíně,
spolu s dětským pěveckým sborem Perneráček.
Srdečně zveme širokou hudbymilovnou veřejnost.
−tk−

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili
KVÃTEN

16. 6. PO 19.00
Divadlo za oponou:
VILLON A TI DRUZÕ
- komornÌ p¯edstavenÌ ze ûivota
i dÌla slavnÈho francouzskÈho
b·snÌka a bohÈma.

V˝znamnÈ jubileum slavÌ
»ERVEN
Dolansk· Alena
Dvo¯·kov· Marie
Hodr ZdenÏk, Ing.
Humpov· Helena
Chabusov· Boûena
Kopicov· Roz·lie
Krchov· Zdenka
Liöka Frantiöek
MartÌnkov· Marie
MatÏjkov· VÏra
Novotn· Zdenka
Petrofov· Jarmila
Pr˘öek AntonÌn
R˘ûiËkov· Olga
Rypkov· Olga
ÿÌha VladimÌr
Slab· VÏra
Smilov· Milena
ätoökov· Anna
ätv·nov· Marie
S˝kora Josef
Tejneck· Jaroslava
Ulbertov· Marie
Zapletalov· Irena

18. 6. ST 19.00
éIJEME TU - HRAJEME TU:
ZVONOKOSY
- slavn˝ muzik·l v pod·nÌ
divadelnÌho souboru z Bo¯anovic
23. 6. PO 19.00
QUO VADIS
- aktovky A.P.»echova,
F.ConnorovÈ a J.P.Sartra
24. 6. ⁄T 19.00
Divadlo za oponou:
MY, DÃTI ZE STANICE ZOO
- podle autobiografickÈ
knÌûky Kristiny K.
25. 6. ST 10.00
Divadlo za oponou:
MY, DÃTI ZE STANICE ZOO
- p¯edstavenÌ pro ökoly doplnÏnÈ
o besedu s psychologem.

»ERVEN 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.

(Placená inzerce)

»ERVEN 2003

MALBA NA HEDV¡BÕ PRO POKRO»IL…
3 lekce: 3., 10., 17. 6. 2003 17 - 19,30 h.
cena 360,-KË

3. 6.

PASPARTOV¡NÕ PRO POKRO»IL…
3 lekce: 5., 12., 24. 6. 2003 17 - 19,30 h.
cena 360,-KË

4. 6.

P¯ijÌm·me p¯ihl·öky do kurz˘
(zah·jenÌ podzim 2003):

5. 6.

öitÌ
aranûov·nÌ kvÏtin
paliËkov·nÌ pro zaË·teËnÌky
malba na hedv·bÌ
paspartov·nÌ
koöÌk·¯stvÌ
v˝roba textilnÌch hraËek

Informace a p¯ihl·öky:
tel. 286 58 23 23, 286 58 26 15.

10. 6.

11. 6.

12. 6.

17. 6.

18. 6.

19. 6.
24. 6.

⁄T 17.00
SMOLÕ»EK PACHOLÕ»EK
- P. SluneËko / LS JISKRA
ST 9.00 A 10.30
TV… TÃLO - TVŸJ HRAD
- divadelnÌ p¯edstavenÌ divadla Piökot
»T 9.00 a 10.30
TV… TÃLO - TVŸJ HRAD
⁄T 17.00
SMOLÕ»EK PACHOLÕ»EK
- P. SluneËko / LS JISKRA
ST 9.00 a 10.30
V›LET DO ZOO - sezn·menÌ
s dechov˝mi n·stroji prost¯ednictvÌm
skladbiËek imitujÌcÌch hlasy zvÌ¯at.
»T 9.00 a 10.30
HUDEBNÕ KÿÕéOVKA - v˝chovn˝
koncert o dechov˝ch n·strojÌch.
⁄T 17.00
»ERVEN¡ KARKULKA
- P. SluneËko / LS JISKRA
ST 9.00
OPI»KA JENOV…FA
- loutkov· poh·dka pro nejmenöÌ.
»T 9.00 a 10.30
OPI»KA JENOV…FA
⁄T 17. 00
»ERVEN¡ KARKULKA
- P. SluneËko / LS JISKRA

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

KULTURNÕ DŸM KRAKOV
TÏöÌnsk· 600, Praha 8 - Bohnice
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.

»ERVEN 2003

16. kvÏtna 2003 oslavila svÈ 90. narozeniny
panÌ Boûena M¸llerov· z Prahy 8.
Za MÏstskou Ë·st Praha 8 poblahop¯·la panÌ
M¸llerovÈ z·stupkynÏ starosty VÏra Hrdinov·.
Blahop¯ejeme.

29. 6. NE 14.00-18.00
TANE»NÕ ODPOLEDNÕ »AJE
- od tohoto dne kaûdou nedÏli
ve stejnou dobu dobu hraje
k tanci éIéKOVANKA

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

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

FulÌnov· Marie
Koz·kov· Milada

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
KURZY

4. 6. st 19.00 TAXMENI
11. 6. st 19.00 PACIFIK
18. 6. st 19.00 TOM¡ä LINKA
A PÿÕM¡ LINKA

Bolí Vás záda ?

Pořádáte školení, semináře nebo připravujete slavnostní setkání?

PŘIJĎTE NA MASÁŽ

Můžeme vám nabídnout nebytové prostory Úřadu Městské části Praha 8.
Jejich charakter je různý − jedná se o přednáškové sály i reprezentační prostory.

do zdravotního centra

Budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň
Dva přednáškové sály s kapacitou 96 a 234 míst, typu moderních poslucháren, ozvučené
a klimatizované, s možností připojení technických přístrojů, např. internetu a videoprojek−
toru. Salónek pro dvacet osob s vlastním sociálním zařízením a šatnou je vybavený lednicí.
Je vhodný pro menší uzavřená jednání.

Šimůnkova 4 P-8.
Stanice autobusů: 175, 181, 183
Můžete se objednat na tel. 737 717 719
nebo večer 286 581 110.

(Placená inzerce)

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ

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

Svátek hudby

Záda + šíje 150,- Kč
Důchodci
120,- Kč
Masáž zad ovlivňuje veškeré dění
v lidském těle: dýchání, zažívání i vylučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.

Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8 − Libeň
Odsvěcená zámecká kaple s kapacitou 60 míst je využívána pro svatební obřady. Výjimečné
prostředí s barokním interiérem je vhodné pro mimořádné události, koncerty apod. Obřadní
síň s kapacitou 100 míst slouží pro svatební obřady a mimořádné příležitosti, např. rauty,
prezentace firem, koncerty vážné hudby, slavnostní setkání.
Občanské středisko Podhájská pole
Schůzovní místnost se stolovou úpravou má kapacitu 50 míst. Součástí střediska je sociál−
ní zařízení a kuchyň. Lze využít pro klubová setkání.
Věříme, že si z naší pestré nabídky vyberete a vyžádáte si další informace. Kontaktovat nás
můžete na adrese: KuS MČ Praha 8, Burešova 1661/2, Praha 8, tel.: 286 58 23 23, fax.:
286 58 26 15, e−mail: anna.behalova p8.mepnet.cz.
Mgr. Karel Dvořák, ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8

Placená řádková inzerce
POZITIVNÍ STUDIO − léčebné
masáže klasické, meridianové,
reflexní. Ezoterní léčení, rehabili−
tace, fyzioterapeut. Příznivé ceny.
Tel. 732 262 010, 284 689 805,
pozitivnistudio@volny.cz.

(Placená inzerce)

JAZYKOV¡ äKOLA

Nabízíme:
• angličtina, němčina, španělština, ruština,
italština, francouzština a čeština pro cizince
• kurzy obecné, specializované či intenzivní
• individuální programy "šité na míru"
pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL
a Cambridgeské zkoušky
• ranní, večerní i víkendová výuka
Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8,
tel.: 286 840 777, fax: 286 840 484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

JSTE ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKA−
TEL? Máte možnost získat bez−
úročnou půjčku až do výše 1 mil.
Kč z programu Start. RPIC Praha.
Tel: 284 823 642, 603 231 398.
ZAKÁZ. TRUHLÁŘSTVÍ. T. 605
287 328.
(Placená inzerce)

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

FILMOVÉ KURZY pro veřejnost!
Obory jako na FAMU! Špičkoví
lektoři! Od září na Praze 4. Tel:
241 024 221, www.scenare.cz .
ANTIKVARIÁT, Zenklova 35,
koupí knihy, pohlednice, mince,
obrazy, sv. obrázky. T. 266 312 969.
HL. STUDENTA na výuku AJ.
Tel. 732 743 587.

STUDIO JOZEFINA. Kadeř−
nictví − dámské, pánské, dětské.
Manikúra, nehtová modeláž,
parafínové zábaly, depilace, laser,
kosmetické služby a vizážistika.
Trousilova 2, Praha 8 −
SOKOLNÍKY. Otev. doba: Po−Pá
7−19, So 8−12 . Tel. 284 690
241, 602 620 356.
KOUPÍM BYT v této lokalitě. Na
vel. nezáleží. Platba hotově.
Osobní i dr. vlast. T. 603 185
697.
LETNÍ ŠKOLA TVŮRČÍHO PSA−
NÍ !! Zažijte neopakovatelný týden
v tvůrčím ráji! Příroda, bezva parta,
výuka literárních žánrů, dílna psaní,
literární soutěž, autorská čtení a bese−
dy s celebritami. Veškeré info na tel:
241024221, e−mail: info@scenare.cz
KOUPÍM BYT (DV,OV) 2+1 až
3+1 v P8, Kobylisy. Tel. 724 429
646.

PSACÍ STROJE − OPRAVY,
PRODEJ. Použité od 290,− Kč. T.
241 412 507.
VYMĚNÍM 2+1, I.kat., obecní,
pěkný, v Praze 9 Kbely za 2+1
i větší v Praze 8 Libeň, Kobylisy.
Rodinné důvody. T. 721 637 468.
KÁCÍM, SEKÁM TRÁVU. T: 603
833 107.
ZÁMKY−KOVÁNÍ−KLÍČE firma
JAKOV A−Z obnovila svou činnost
na adrese P−8 LIBEŇ VOCTÁ−
ŘOVA 51/18. Tel. 266 007 213
nebo 602 355 683. SPE−
CIALIZOVANÝ PRODEJ, výroba
klíčů−autoklíčů−servis.
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ pražských
učitelek přijímá nové členky. Hle−
dáme nadané zpěvačky do všech
hlasových skupin. Podrobnější
informace Vám ráda podá Mag−
daléna Servítová, tel.: 604 331
392. Těšíme se na Vás!
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(KOVOSLUŽBA)

OPRAVY

PODLAHY

• Televizorů - i v bytě zákazníka
• Radiomagnetofonů

• Videí

• Mikrovlnných trub

PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"

• CD přehrávačů

AREÁL SOKOLNÍKY

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

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

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

Otevírací doba:

ČSOB, pobočka Praha - Thámova
Thámova 20, 186 00 Praha 8
tel.: 221 890 711
fax: 221 890 761

ČSOB, pobočka Praha - Ke Stírce
Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8
tel.: 284 007 211
fax: 284 007 241

(Placená inzerce)

ČSOB FINANČNÍ PORADENSTVÍ

8 - 12
8 - 12

13 - 17.30
13 - 15.00

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

(Placená inzerce)

Po - Čt
Pá

(Placená inzerce)

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

(Placená inzerce)

• Monitorů

PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

Život je změna. Jak se ale ve spoustě novinek, jež současná doba přináší, rychle
zorientovat?! Jak zajistit, aby vám změny v oblasti financí otevřely nové možnosti? Za
pomoci firemního poradce, kterého vám ČSOB poskytne. Detailně se seznámí s potřebami vaší firmy, a tak vám vždy bude moci nabídnout optimální řešení. Už nikdy
nebudete muset překonávat finanční překážky. ČSOB FINANČNÍ PORADENSTVÍ vám je
odstraní z cesty.

800 110 707

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

skříně na míru

(Placená inzerce)

www.csob.cz

»ERVEN 2003

(Placená inzerce)

STRANA 8

Firma

Zdeněk Petříček
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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Montáž okenních doplňků

Tel.: 286 884 339
606 350 270

ANGLIČTINA PRO DĚTI od 4 − 16 let

SERVIS

ELEKTRONIKY

„Místo, které přátelé doporučují“

Kde a kdy by se mohli případní zájemci přihlásit?
Nejlépe přímo v kanceláři v Poznaňské ulici 462, v budově mateřské školy uprostřed sídliště Bohnice (bus 200,177),
a to v úterý a ve čtvrtek od 14,00 − 18,00 hodin až do konce června. Ve dnech 24. a 26. června pořádáme
Dny otevřených dveří, kdy si můžete tamtéž prohlédnout naše jazykové učebny a obdržíte IRIS dolary na
ukázku. Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 283 853 921 nebo 603 378 259. Těšíme se na Vaši
návštěvu ! Těšíme se na Vaši návštěvu, kde každý obdrží od nás naše IRIS dolary na ukázku!

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

opravujeme:
(Placená inzerce)

Jaké k tomu využíváme učebnice a pomůcky?
Výuka dětí má svá specifika a podle toho využíváme velké množství didaktických pomůcek, aby děti byly schopny
udržet svou pozornost, aniž by byly k tomu nějak nuceny. Ba naopak jsou to právě hry Bingo, Domino, Pexeso
a další, na které se vždy těší. Pro starší je úžasnou motivací odměňování našimi IRIS dolary, křížovky a soutěže.
Učebna je vybavena audio technikou, spoustou jazykových plakátů, her, hraček a obrázkových knížek. Naši žáci
dostávají na začátku školního roku učebnici s pracovním sešitem z britského nakladatelství MACMILLAN a také
poznámkový sešit, kde zvláště menším dětem vkládáme další doplňkové materiály.

Letní obědy na zahrádce
u grilu

elektronik

Co může IRIS nabídnout?
Kvalitní a intenzivní výuku anglického jazyka pro děti již od 4 let v malých skupinkách do 6 žáků. Tento způsob výuky
umožňuje dětem max. kontakt s lektorkou a zároveň individuální přístup. Skupinky jsou sestavovány podle věku
a dosažených jazykových znalostí a scházejí se 1 x týdně na 90 minut s návazností v dalších letech. Letos jako
novinku nabízíme starším dětem výuku i dalších jazyků ( francouzština, němčina, španělština, italština aj.)..
Jak vypadá výuka v kurzech?
Vyučování probíhá samozřejmě hravou nenásilnou formou tak, aby si děti ani neuvědomovaly, že jde o cílenou výuku.
Používání češtiny je v hodinách sníženo na minimum a děti jsou schopny již od prvních hodin reagovat na pokyny a
vyjadřovat se v jednoduchých větných spojeních. U starších dětí se snažíme o konverzaci na běžná témata s cílem
hovořit v ucelených větách.

Hotel Troja

NOVOTNÝ

Již 7. rokem působí na okraji sídliště Bohnice škola IRIS,
zaměřená na výuku anglického jazyka pro děti.

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

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

SLEVA 10%

6

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

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

CHEMICKÁ
ČISTÍRNA ODĚVŮ
„CLEAN&CARE“

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 hod.
Pá
7,00-18,00 hod.
So 10,00-12,00 hod.
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