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Občané Prahy 8 řekli „ANO“ pro vstup do Unie
Většina obyvatel Městské části Praha 8, která se
dostavila k referendu o vstupu České republiky
do Evropské unie, vhodila do uren lístek se
zaškrtnutým slovem ANO. Z celkového počtu
přes devadesát tisíc oprávněných voličů se
k hlasování dostavilo přes šestapadesát procent.
Z nich se pro vstup vyjádřily necelé tři čtvrtiny.
Podle vedoucí Občansko−správního odboru
Úřadu Městské části Praha 8 JUDr. Martiny
Tikalové se referendum obešlo bez význam−
nějších potíží. „Vše bylo podle zákona, zazname−
nali jsme jen několik málo stížností,“ infor−
movala. „Účast byla sice lepší než při komu−
nálních či parlamentních volbách, ale o moc více
lidí jsme nečekali,“ doplnila.

Největší problémy tak úřad měl s lidmi, jež se
neinformovali, kam mají jít hlasovat. Řada z nich
totiž byla zvyklá na školy či kul−
turní zařízení, které využívali při
předešlých volbách. Ke změnám
došlo hlavně v lokalitách posti−
žených srpnovými povodněmi.
Lidé narozdíl od těchto hlasování
nedostali do svých poštovních
schránek žádné obálky se štítkem informujícím
o místě voleb. Městská část přitom již v minulé
Osmičce o nastávajícím referendu rozsáhle
a podrobně informovala. „Udělali jsme pro zdár−
ný průběh hlasování maximum,“ sdělila Tika−
lová.

Občané Prahy 8 hojně využili možnosti hlasovat
mimo své trvalé bydliště, řada z nich totiž odjela
na víkend mimo město. Úřadem
bylo vydáno 2 217 hlasovacích
průkazů, které umožňují říci ANO
či NE kdekoli na území České
republiky.
Podobné výsledky jako v Praze
8 zaznamenaly i ostatní městské
části. Nejvyšší volební účast, přes 62 procent,
měla šestá městská část, naopak nejméně lidí
k referendu přišlo v Praze 2, a to pod 55 procent.
Celkově se v tuzemsku k urnám dostavilo 55 pro−
cent oprávněných voličů, z nich se pro vstup
vyslovilo 77 procent.

Mise poradila, jak bojovat s úrazy dětí

Výsledky referenda
o vstupu ČR do EU v Praze 8
Oprávněných voličů

90 782

Vydaných obálek

51 243

Odevzdaných obálek

51 228

Platné hlasy

50 266

Počet hlasů ANO

39 713

Počet hlasů NE

10 553

a protiúrazové sanitky upozornit na nutnost nošení cyk−
listické helmy. Akci uzavřely ukázky práce Hasičského
záchranného sboru a symbolické vypuštění tří set
balónků, jež měly připomenout zbytečně zmařené dět−
ské životy. Na akci spolupracovaly i základní školy
v Hovorčovické, Libčické, Mazurské, Ústavní a Dolá−
kově ulici, Policie ČR, Městská policie, Městská část
Praha 8, hasiči a firmy JM Sport a Jablotron.
− red−

Jak se vyvarovat úrazů dětí? To je hlavní úkol projektu Mise
Misi pořádala obecně prospěšná společnost
Dětství bez úrazů, s nímž se zájemci mohli seznámit začátkem červ− Podaná ruka, která se touto problematikou
na v Základní škole Glowackého v Bohnicích. Projekt chce nejen zabývá již více než sedm let. Její ředitelka Marie
děti, ale i rodiče, pedagogy a veřejnost upozornit na vážný problém Tomsová zástupcům základních škol předala
úrazů a možnost ochrany před nimi.
balíčky pomůcek, které učitelům umožní zařadit
„Vytvořme dětem takové prostředí, ve kterém se budou pohybovat prevenci dětských úrazů do vyučovacích hodin.
naprosto bezpečně, aby malých pacientů v našich nemocnicích bylo stále Projekt si vedle distribuce materiálů pro učitele
méně. Úrazům se dá před−
a vychovatele klade za
cházet a k úmrtí dětí by
cíl informovat občany
přeci vůbec docházet nemě−
o nejzávažnějším zdra−
lo,“ uvedla Soňa Teplá, zás−
votním problému dětí,
tupkyně Starosty Městské
kterým jsou právě úrazy.
části Praha 8 Josefa Noska,
V areálu Základní školy
jenž nad akcí převzal zášti−
Glowackého se tak 5.
tu. „Velice oceňuji práci
června konal protiúra−
všech, kteří se tímto závaž−
zový den. Na dvanácti Myölenku ÑDÏtstvÌ
ným problémem zabývají,“
soutěžních stanovištích bez ˙raz˘ì, podpo¯ila i z·stupkynÏ
řekl Starosta. Popáleniny,
se děti mohly dovědět Starosty M» Praha
poleptání, opaření, otravy,
nejen jaká nebezpečí 8 SoÚa Tepl·.
utonutí, pády či sportovní
jim hrozí doma, venku,
úrazy totiž každoročně při−
ve škole i v přírodě, ale také jak se jim vyhnout,
praví o život přes tři stovky
či jak přivolat a poskytnout první pomoc.
dětí, desetkrát více jich pak
Některými bohnickými ulicemi pak projel pelo−
musí do konce života bojo− Na tÈmaticky zamÏ¯en˝ch stanoviötÌch se dÏti formou her uËily ton malých cyklistů, který měl v doprovodu BÏhem akce projel bohnick˝mi ulicemi peloton dÏtsk˝ch cyklist˘
vat s trvalým postižením.
hlídek Policie České republiky, Městské policie v doprovodu hlÌdek Policie »R a MÏstskÈ policie.
chr·nit p¯ed ˙razy.

Stavbaři dohnali zpoždění
při výstavbě metra

I když loňské povodně citelně narušily harmonogram výstavby metra trasy C
směrem do severního města, první soupravy s cestujícími by do stanice Ládví měly
dorazit už v polovině příštího roku. Generálnímu dodavateli výstavby, společnosti
Metrostav, se totiž podařilo dohnat časovou ztrátu, kterou velká voda způsobila.
Hlavním problémem byla oblast kolem tunelů pod Vltavou za stanicí Nádraží
Holešovice, kde ještě dlouho po záplavách dělníci nemohli kvůli nasáklé půdě vykonávat
podzemní práce. Podle mluvčího Metrostavu Františka Poláka již v současné době vše
probíhá podle původního harmonogramu. Například již od prosince začnou zaměstnanci
odborných firem montovat v nových tubusech technologie, které mají zajistit bezpečnou
jízdu souprav.
Nový čtyřkilometrový úsek metra, jenž bude mít kromě Ládví ještě stanici Kobylisy, při−
jde skoro na pět miliard korun. Jeho výstavba začala v roce 2001. Trasa metra ve stanici
Ládví neskončí. Do roku 2007 by podzemní dráha měla být prodloužena přes Prosek až
do Letňan. Magistrát hlavního města chce tento termín dodržet, a proto shání další
prostředky například i z fondů Evropské unie.
−red−

Městská policie zavedla v Kaizlových sadech pořádek
Několik obyvatelů Karlína se rozhodlo „bojovat“ s bezdomovci, kteří obývají Kaizlovy sady. V polovině května proto
sepsali petici, v níž chtěli Úřad Městské části Praha 8 na danou situaci upozornit. Ve své výzvě tvrdili, že početná
skupina bezdomovců značně znečišťuje tamní zeleň.
„Stačí se podívat do křoví v parku a zjistíte, že se proměnily ve veřejné záchodky, z části parku se stává smetiště,“ uvádí se
v petici. Celá situace by v současné době měla být podstatně lepší. Městská část Praha 8 spolu s Městskou policií totiž na
výzvu občanů okamžitě zareagovaly. Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek informoval o problému ředitele Městské policie Praha
8 Josefa Vrlíka, na jehož popud ochránci pořádku provedli v lokalitě razantnější opatření. „Situaci se podařilo podstatně
změnit až po navýšení počtu okrskářů v této oblasti. Seznam osob, které byly řešeny v souvislosti s tímto oznámením, jakož
i výsledky dalších kontrol v lokalitě jsou viditelné například z úředního záznamu. Situace se tak zlepšila i v dalších částech
Karlína,“ konstatoval Vrlík. Z úředního záznamu vyplývá, že se v prostoru Kaizlových sadů po určitý čas vyskytovalo při−
bližně patnáct stále stejných osob. Začát−
kem června proto byly z parku strážníky Policie žádá o spolupráci / Přestože se situaci v oblasti veřejného
vykázány. Zároveň je policie upozornila, pořádku v Karlíně podařilo vylepšit, Městská policie přesto žádá občany
že bude prostor pravidelně monitorovat o budoucí pomoc při řešení případných problémů.
Lidé mohou o narušování pořádku Městskou policii informovat na bezplatnou
tak, aby nedocházelo k narušování veřej−
ného pořádku. Bezdomovce se podařilo telefonní linku 156, popřípadě na stálou službu Obvodního ředitelství Městské
vytěsnit do prostoru Rohanského ná− policie Praha 8, tel.: 284 686 680 nebo 284 686 681. Občané tak pomohou řešit
břeží, které je občany navštěvováno jen vzniklé situace rychle a adresně s těmi, co se narušování pořádku dopouštějí.
minimálně.
−red−

Výluka tramvají v Kobylisích až do konce srpna
Kvůli výstavbě nové zastávky u východního vestibulu budoucí stanice metra Kobylisy nejezdí v současné době tram−
vaje v úseku mezi stanicemi Trojská a Střelničná. Výluka bude trvat až do konce srpna.
Ve zmíněném úseku můžete využít náhradní autobusové dopravy X 10. Musíte však také počítat s rozsáhlými změna−
mi ve vedení tramvajových linek. Linky číslo 5 a 14 jsou ukončeny ve stanici Výstaviště. Pokud se budete chtít dostat
například z Palmovky do Kobylis, můžete využít linek 17 a 24, pro opačnou cestu tramvaje číslo 12 a 24.
K žádným změnám v autobusové dopravě nedošlo.
−red−
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Nemocnice Na Bulovce získala nový mammograf
Nový přístroj pro speciální rentge−
nové vyšetření prsu u žen získala
Fakultní nemocnice Bulovka. Ma−
mmograf v hodnotě šest miliónů
korun je součástí Centra preven−
tivní onkologické péče, které nemoc−
nice otevřela v polovině června.
Mammografický přístroj je určen
k preventivním prohlídkám. Primářka
Ústavu radiační onkologie Fakultní
nemocnice Na Bulovce
Vladimíra Stáhalová infor−
movala, že pacientky jsou
v novém centru nejen pre−
ventivně vyšetřovány, ale
v případě pozitivního ná−
lezu také ihned léčeny.
„Pracoviště umožňuje vě−
novat se každé pacientce
naprosto individuálně. Slou−
ží pacientkám, které nema−
jí žádné problémy. Přístroj
je určen k časnému vy−
hledávání počátečních stádií
nádoru prsu, které nejsou

jinak zjistitelné,“ řekla.
Nemocnice Na Bulovce ročně
vyšetří skoro patnáct tisíc žen. Kromě
rentgen − diag−
nostické meto−
dy, takzvaného
mammogra−
fického scree−
ningu, má také
mammární po−

radnu. Ta se stará o klinické vyšetření
pacientek, vytypovává rizikové ženy
a stará se o pacientky po primární léčbě

Ve FakultnÌ nemocnici Na Bulovce, byl za ˙Ëasti ministrynÏ
zdravotnictvÌ MUDr. Marie SouËkovÈ a rektora Karlovy Univerzity
prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc.,
slavnostnÏ uveden do provozu
nov˝ mammografick˝ p¯Ìstroj.

Český rozhlas Regina se vrátil do Karlína
podobná katastrofa neznamenala takový
rozsah škod, byla při rekonstrukcích
provedena některá preventivní opatření.
Jedná se například o zpětné klapky
zabraňující průniku vody z kanalizace.
Do sídla rozhlasových stanic Regina
začala povodňová vlna natékat již 12.
srpna 2002 právě z kanalizace. Poté
přišla evakuace Karlína a vysílání
Reginy z Národního domu utichlo na 293
dní. Při záplavách došlo k naprosté
destrukci veškerého vnitřního zařízení,
včetně omítek a výplní stavebních otvorů
v suterénu a prvním nadzemním podlaží.
Po opadnutí vody se celý zbytek
loňského roku v budově uklízelo,
vysoušelo a vyklízelo. Český rozhlas se
rozhodl, že objekt nejen vrátí do stavu
před povodní, ale také ho lépe přizpůsobí

Budova Národního domu
v Karlíně od loňských
katastrofálních povodní opět ožila.
Začátkem června z ní totiž opět začal
vysílat Český rozhlas Regina. Po jejím
srpnovém zaplavení do výšky necelých
tří metrů byl objekt v rekonstrukci
a stanice dočasně vysílala z hlavní
budovy Českého rozhlasu na Vino−
hradské třídě.
Podle ředitele Reginy Michala No−
votného se termín zprovoznění poda−
řilo splnit. „Kdyby ne, měl jsem již
vážné obavy, že se náš tým rozpadne“,
dodal. Náklady na rekonstrukci se vyšpl−
haly na padesát miliónů korun, většinu
z této sumy uhradí pojišťovny. Polovina
nákladů připadla na stavební úpravy,
druhá část na technologie. Aby případná

Radnice informuje
Zastupitelstvo Městské části Praha 8
na svém 5. zasedání dne 18. června 2003
vzalo na vědomí:
− usnesení č. 46/15.ZMČ/2001 Zastu−
pitelstva Městské části Praha 8 ze dne 26.
září 2001, k návrhu majetkových převo−
dů Městské části Praha 8 − záměru prode−
je 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“, v platném znění
− usnesení č. 8/17.ZMČ/2002 Zastupitel−
stva Městské části Praha 8 ze dne 27.
února 2002, k návrhu majetkových
převodů Městské části Praha 8 − záměru
prodeje bytových domů (bez pozemků)
a prodeje bytových domů, včetně restitučně
dořešených pozemků tvořících s domy
jeden funkční celek, z vlastnictví obce, tj.
Hlavního města Prahy, a svěřených do
správy Městské části Praha 8, právnic−
kým osobám založeným nájemci bytů,
podle „Zásad postupu při prodeji by−
tových domů ve vlastnictví Hlavního
města Prahy“, v platném znění, za ceny
dle platných znaleckých posudků
schválilo:
− (na základě výše cit. usnesení č.
46/15.ZMČ/2001 Zastupitelstva Městské
části Praha 8 ze dne 26. září 2001 a usne−
sení č. 8/17.ZMČ/2002 Zastupitelstva
Městské části Praha 8 ze dne 27. února
2002 a se souhlasem Rady Městské
části Praha 8 vyjádřeným usnesením č.
409/15.RMČ/2003 ze dne 28. května
2003),
prodej obecních nemovitostí − pozemku
parc. č. 606/8, o výměře 217 m2, s by−
tovým domem čp. 793, vše na k. ú.

Kobylisy a na adrese Vršní 45, 182 00
Praha 8, Bytovému družstvu Vršní 793
(IČ: 267 15 716), se sídlem na adrese
Vršní 45, 182 00 Praha 8 − Kobylisy, za
podmínky, že se prodej uskuteční za cenu
dle znaleckého posudku, a to ve výši
3 748 532 Kč (slovy: Tři miliony sedm
set čtyřicet osm tisíc pět set třicet dvě
Koruny české)
− (se souhlasem Rady Městské části
Praha 8 vyjádřeným usnesením č.
426/15. RMČ / 2003 ze dne 28. května
2003), majetkový převod Městské části
Praha 8 − úplatný převod pozemku
parc. č. 2596/133, o výměře 119 m2, na k.
ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Na
Rozvodí), pí MUDr. Evě Hladíkové,
s místem trvalého pobytu na adrese uve−
dené v neveřejné příloze výše cit. usne−
sení č. 426/15.RMČ/2003, za podmínky,
že se prodej uskuteční za cenu ve výši
309 400,− (slovy: Tři sta devět tisíc čtyři sta)
Kč
− (se souhlasem Rady Městské části
Praha 8 vyjádřeným usnesením č.
308/13.RMČ/2003 ze dne 30. dubna
2003 a usnesením č. 414/15.RMČ/2003
ze dne 28. května 2003), majetkový
převod Městské části Praha 8 −
úplatný převod pozemku parc. č.
2854/1, o výměře 242 m2 (při ul.
Kotlaska a Na Hrázi), na k. ú. Libeň
v Praze 8 (vzniklého rozdělením pozemku
parc. č. 2854 oddělovacím geometrickým
plánem č. 1689−35/2002), manželům pí
Ing. Silvě Šípkové a p. Břetislavu Šíp−
kovi, oba s místem trvalého pobytu na
adrese uvedené v neveřejné příloze výše
cit. usnesení č. 414/15.RMČ/2003, za
podmínky, že se prodej uskuteční za cenu
ve výši 1 050 000,− (slovy: Jeden milion
padesát tisíc) Kč
− (s doporučením komise Rady Městské
části Praha 8 pro obecní majetek ze dne

28. dubna 2003 a se souhlasem Rady
Městské části Praha 8 vyjádřeným usne−
sením č. 413/15.RMČ/2003 ze dne 28.
května 2003), majetkový převod Městské
části Praha 8 − úplatný převod budovy
č. ev. 19, včetně příslušenství (bez
pozemků), postavené na pozemcích parc.
č. 71/2, o výměře 487 m2, a parc. č. 71/4,
o výměře 29 m2, vše na k. ú. Libeň a na
adrese U Meteoru č. or. 10, 180 00 Praha
8, z majetku společnosti Stavby silnic
a železnic, a. s. (IČ: 452 74 924), za cenu
stanovenou Znaleckým posudkem číslo
922−22/2003 ze dne 8. dubna 2003,
v celkové výši 2 538 830,− (slovy: Dva
miliony pět set třicet osm tisíc osm set
třicet) Kč
− (se souhlasem Rady Městské části
Praha 8 − vyjádřeným usnesením č.
416/15.RMČ/2003 ze dne 28. května
2003), majetkový převod obecního ne−
movitého majetku, svěřeného do správy
Městské části Praha 8, spoluvlastníkům,
kde obec Hlavní město Praha − Městská
část Praha 8 je spoluvlastníkem nemovi−
tostí spolu s fyzickými osobami a kdy
o převod spoluvlastníci požádali, podle
přílohy příslušného usnesení zastupi−
telstva −
úplatný převod částí nemovitostí,
konkrétně ideální 1 pozemku parc. č.
135, o výměře 278 m2, s ideální 1 domu
čp. 854 a ideální 1 pozemku parc. č. 134,
o výměře 148 m2, vše na k.ú. Libeň a na
adrese Braunerova 8, 180 00 Praha 8,
spoluvlastníkům p. Ing. Jiřímu Švarcovi
a p. Štěpánu Vlachovi, s místy trvalého
pobytu na adresách uvedených v neveřej−
né příloze výše cit. usnesení č.
416/15.RMČ/2003, za cenu 1 773 940,−
(slovy: Jeden milion sedm set sedmdesát
tři tisíce devět set čtyřicet) Kč
− (s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze
dne 19. května 2003 a v souladu s výše
cit. usnesením č. 388/15.RMČ/2003)
rozpočtové opatření, uvedené v příloze
příslušného usnesení zastupitelstva,
zahrnující další použití Veřejné sbírky
Městské části Praha 8 − povodňového

rakoviny prsu. Ročně v České repub−
lice onemocní rakovinou prsu při−
bližně 4 500 žen, z toho jich asi 1 900
zemře. Právě tento druh rakoviny je
druhou nejčastější příčinou úmrtí na
nádorové onemocnění a nejběžnějším
důvodem smrti žen ve věku 40 až 49
let. Stáhalová upozornila, že až polo−
vina pacientek vyhledá pomoc lékaře
pozdě, kdy kvůli již rozvinuté chorobě
nezbývá nic jiného, než nemocný prs
operativně odejmout.
Na Bulovce byla kromě Centra pre−
ventivní onkologické péče otevřena
i nová posluchárna pro zhruba sto stu−
dentů porodnictví a gynekologie.
Prostory budou sloužit i vědeckým
pracovníkům, takže by se nemocnice
v blízké době mohla stát zařízením
univerzitního typu, jak tomu běžně je
i v cizině. Nemocnice Na Bulovce
patří k zařízením s nejdelší tradicí
v boji proti rakovině, před padesáti
lety tam byly položeny základy pre−
ventivní onkologie.
−red−
modernímu rozhlasovému provozu.
Dům tak byl jednotně zařízen tak, aby
nábytek a interiéry odpovídaly nynějším
požadavkům na zařizovací předměty,
které s sebou nese naše doba. Projekt se
rovněž pokusil zanechat v interiérech
otisk doby vzniku objektu. Druhá etapa
rekonstrukce, tedy obnova a moder−
nizace vyšších pater s natáčecími studii
Českého rozhlasu, pokračuje. Měla by
skončit do konce letošního roku.
Budova Národního domu v Karlíně
byla postavena v letech 1910 − 1911
podle projektu architekta Josefa Sakaře.
Ten patřil k žákům architekta Josefa
Zítka, stavitele Národního divadla. Sakař
se stal přívržencem české novorene−
sance, stavebním slohem Národního
domu je takzvaný postsecesní klasicis−
mus. Český rozhlas objekt koupil těsně
před druhou světovou válkou, ale sloužit
mu začal až po ní.
−red−
konta „Karlín“, včetně
zařazení finančních prostředků (670
000,− Kč) získaných cit. veřejnou sbírkou
do upraveného Rozpočtu Městské části
Praha 8 na rok 2003, na krytí výdajů na
odstraňování následků ničivé povodně,
a celkové zvýšení Rozpočtu Městské
části Praha 8 na rok 2003 (od data
schválení předchozího zvýšení, tj. 23.
dubna 2003) v příjmech a výdajích po
konsolidaci a financování, uvedené
v příloze příslušného usnesení zastupi−
telstva (jako „2. změna“)
− uzavření „Smlouvy o dočasném
převodu prostředků“, a to peněžních
prostředků, určených k odstraňování
následků rozsáhlé povodně na území
Městské části Praha 8 v srpnu roku
2002, mezi Městskou částí Praha 6 na
straně jedné, a Městskou částí Praha 8
na straně druhé, ve výši 48 700 000,−
Kč, ve smyslu příslušné „Důvo−
dové zprávy“, a související rozpočtové
opatření − zařazení takto přijatých
finančních prostředků do Rozpočtu
Městské části Praha 8 na rok 2003 na
krytí výdajů na odstraňování následků
rozsáhlé povodně na území Městské
části Praha 8 v srpnu roku 2002, a to
do běžných výdajů Kapitoly 08 −
hospodářství, pol. 5341, převody vlast−
ním fondům hospodářské činnosti na
opravy obecních domů v oblasti Karlína
a Libně v Praze 8,
zvolilo:
− podle ustanovení § 64 zákona č.
6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pří−
sedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění poz−
dějších předpisů,
čtyři přísedící Obvodního soudu pro
Prahu 8 na funkční období 2003 až
2007, jejichž seznam je uveden
v neveřejné příloze příslušného usnesení
zastupitelstva, a kteří se osobně zúčast−
nili zasedání Zastupitelstva Městské
části Praha 8 dne 18. června 2003,
−red−

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V ČERVENCI 2003
1. 7. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul. Lindne−
rova) • Ke Stírce − Na Stírce
2. 7. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova
• Vršní (u Líbeznické) − změna na
V Mezihoří • V Zahradách − Na Sypkém
Křivenická (u konečné BUS 152,181)
3. 7. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Draho−
rádova
8. 7. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Perne−
rova) • Pernerova − Sovova • Pivo−
varnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky
9. 7. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubíko−
va − u DD • Šiškova • Na Pěšinách −
Pod Statky • Braunerova − Konšelská •
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
10. 7. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Doláko−
va − Hackerova • Fořtova − Do Údolí •
Lindavská
15. 7. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u voj. správy) • Na
Vartě • Nad Rokoskou
16. 7. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) •
Pekařova
17. 7. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Hněz−
denská (parkoviště) • Mazurská (u tra−
fostanice) • Korycanská − K Ládví •
U Pekařky − sloup VO č. 8
22. 7. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
23. 7. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická) • Nad
Rokoskou (u školy)
24. 7. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodárens−
kou věží − Společná
29. 7. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Gabčíkova (za ul.
Kubišova) • Pod Labuťkou − Prosecká
30. 7. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská − par−
koviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
• Nad Popelářkou
31. 7. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trójou • Libišská − par−
koviště • Zhořelecká (parkoviště)
• K Mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou
Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou
tedy již od rána po celý den, který
je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který
je v harmonogramu uveden jako
den přistavení.

Dočasná změna psychiatrické
ordinace MUDr. Homoly
Po dobu rekonstrukce budovy bude až
do 17. 8. 2003 psychiatrická ordinace
MUDr. Zdeňka Homoly, Praha 8, U Pa−
zderek 16/300 přemístěna do ambulant−
ních prostor pavilonu 6 v Psychi−
atrické léčebně Bohnice, Praha 8,
Ústavní 91. Stávající telefonní linka bude
přesměrována na linku 284 016 401.
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MŠ při ZŠ Lyčkovo náměstí opět přivítá děti
Mateřská škola na Lyčkově náměstí v Karlíně, která byla zničena při loňských povodních, bude opět
otevřena. Nově zrekonstruovaná mateřská škola znovu přivítá nejen děti, které dosud dojížděly do
náhradních prostor v MŠ v Ďáblicích, ale i děti nově zapsané a děti z rodin, které se po záplavách vrace−
jí do opravených bytů.
Personál školy chystá pro nově příchozí slavnostní otevření areálu s překvapením i dárky pro děti. MŠ nabízí
tradičně bohatý program ve věkově smíšených třídách, hudební a keramický kroužek, angličtinu i plavání.
Učitelky pracují podle nových rámcových plánů, program je rozšířen o různé činnosti, jako jsou společná setkání
s rodiči, zpívání koled, Mikuláš a Ježíšek ve škole, karneval, písničky pro maminky, slavnostní loučení
s předškoláky s nocí v MŠ a výlet na farmu se zvířátky.
V nově zařízených prostorách mateřské školy i zahrady čeká na děti program plný zábavy, her a radosti ze
společných zážitků. Přijďte se podívat! Ve čtvrtek 19. června 2003 proběhlo výběrové řízení na opravu ZŠ
Lyčkovo náměstí. Od zahájení stavby do třech měsíců bude rekonstrukce ukončena. Stavební práce začnou
opravou mateřinky.
Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

Nová pobočka České pošty
Neexistence možnosti využít služeb České pošty v oblasti stanice Ke Stírce bude již za pár
měsíců minulostí. Pošta totiž předpokládá, že ještě letos otevře svoji novou pobočku na
rohu ulic U Třešňovky a Zenklova, tedy přímo naproti zastávce tramvají a autobusů
Okrouhlická.
„Přes léto by měla být stavba dokončena, kolaudace pak přijde na řadu v srpnu a tak dva měsíce
nám bude trvat novou pobočku vybavit,“ informoval ředitel odboru Praha − sever České pošty
Michal Hakr. „Pobočka bude sídlit ve zcela nové obytné budově a zabere část jejího přízemí.
Chtěli jsme vybrat dobře dostupnou lokalitu. Lidé tam budou moci využít pět přepážek, které
budou dohromady poskytovat veškeré služby naší společnosti,“ doplnil. Ještě před několika lety
lidé v okolí Kobyliského náměstí mohli využít pošty přímo u stanice tramvaje Ke Stírce. Místo
ní ale v současnosti funguje pobočka pojišťovny.
−red−

Hřiště jsou otevřena ...

Výstava „Svět očima dětí“
27. květen 2003 nebyl tak docela všedním dnem pro ZŠ
Palmovka na Praze 8. Stalo se zde již tradicí, aby žáci
v závěru školního roku předvedli rodičům bohatý kul−
turní program spojený s vernisáží.
Rodiče si mohli prohlédnout keramické výrobky, zají−
mavé kresby, práce z papíru, látky, vlny i dalších rozma−
nitých materiálů. Z každého dílka vyzařuje osobnost autora
i jeho zaujetí pro práci. Vždyť člověk, který umí vytvořit
a vnímat krásu, neubližuje a neškodí. Pestrý program letos
už po dvanácté otevřel pan ředitel. Pěkný zážitek a nerušený poslech popřáli rodičům i žáci 9. třídy. A pak se
už v rychlém sledu střídaly písničky, básničky, pohádky i tance v rytmu rokenrolu, disca i country. Rodiče zau−
jala také hra dětí na flétničky a přímo je ohromila finská píseň v podání malého druháčka. Možná si uvědomili,
co všechno už jejich chlapec či dívenka umí, i to, kolik úsilí, obětavosti i času se za tím skrývá. Všechny děti
vystupovaly s láskou, nadšením a upřímnou nadějí, že se jejich představení bude přítomným líbit. Ti byli dojati
roztomilostí malých prvňáčků i udiveni téměř profesionálními výkony těch starších. Účinkující byli po zásluze
odměněni dlouhým potleskem. Mimořádný aplaus patřil především půvabné rokenrolové dvojici. Příjemné
odpoledne bylo zakončeno pohoštěním, jež přichystaly dívky 9. ročníku. I to přece ke správné vernisáži patří.
V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdeme. A za rok zase na shledanou v naší základní škole! Následující
den výstavka i program potěšily malé žáčky z MŠ Kotlaska a MŠ v Sokolovské ulici na Praze 8.
Za kolektiv žáků 9. A
Aneta Kubíková, Jana Lacinová

Volejbal se líbil
Hra na vysoké úrovni byla k vidění na kurtech SK Meteor
Praha, kde se uskutečnil již čtvrtý ročník volejbalového
turnaje „O pohár Starosty MČ Praha 8 Josefa Noska“.
Turnaj se pořádal ve dvou kategoriích. V mladších
žákyních bojovalo dvanáct družstev a v kategorii starších
žákyň stejný počet družstev. Mezi mladšími žákyněmi
zvítězily hráčky oddílu VK Benešov, v kategorii starších si
pohár Starosty MČ Praha 8 Josefa Noska odvezly reprezen−
tantky ABC Braník. Zástupkyním vítězných družstev ceny
předala zástupkyně Starosty MČ Praha 8 Soňa Teplá.
−red−

Chystáte se na dovolenou do zahraničí?
Nekončí Vám platnost cestovního pasu?
Všem držitelům cestovních pasů doporučujeme:
− zkontrolovat si termín ukončení platnosti pasu,
− ujistit se, že cestovní pas je platný ještě minimálně po dobu, kterou požaduje stát, do kterého
chcete cestovat (zpravidla jeden až šest měsíců).
Připomínáme, že lhůta stanovená zákonem pro vydání cestovního pasu je 30 dní, budete−li v souvis−
losti s Vaší cestou do zahraničí žádat o vydání víza, musíte k této lhůtě připočíst ještě dobu potřeb−
nou na vyřízení této žádosti.
Doporučujeme:
− požádat si včas o vydání cestovního pasu,
− nenechávat podání žádosti na poslední chvíli před odjezdem do zahraničí, abyste stihli vyřídit
nezbytné formality v klidu a bez mimořádných výdajů.
Cestovní doklady pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha 8 vyřizuje:
Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 8,
U Meteoru 6 (bílý dům), Praha 8 − Libeň, tel.: 222 805 586 nebo 222 805 599,
návštěvní hodiny: PO a ST 8.00 − 12.00, 13.00 − 18.00, ÚT a ČT 8.00 − 12.00 hod.

Městská policie informuje
Evidence jízdních kol
Evidenci jízdních kol provádí Městská policie hl. m. Prahy jako bezplatnou službu občanům. Cílem evidence je
chránit majetek občanů, zlepšit pátrání po odcizených jízdních kolech, snížit počet krádeží jízdních kol a nalezená
nebo zajištěná kola vrátit původním majitelům.
Jak přihlásit jízdní kolo do evidence:
S jízdním kolem, občanským průkazem a dokladem o jeho koupi se nejprve dostavte na Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 8, Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy, tel.: 284 686 680 nebo 284 686 681. Zde Vám bude kolo
zaevidováno a obdržíte „Evidenční průkaz jízdního kola“ a samolepku s nápisem „Kolo je v evidenci Městské policie hl.
m. Prahy“.
V případě krádeže nebo ztráty jízdního kola:
S „Evidenčním průkazem jízdního kola“ se dostavíte na nejbližší oddělení Policie ČR, kde nahlásíte krádež nebo ztrátu
jízdního kola a poté událost oznámíte OŘ MP Praha 8.
V případě prodeje nebo změny majitele jízdního kola:
OŘ MP Praha 8 nejprve nahlásíte potřebné údaje a následně Vám v „Evidenčním průkazu jízdního kola“ strážník provede
záznam o změně majitele.
Stalo se ...
Na linku tísňového volání Městské policie 156 anonym oznámil, že v budově Obchodní akademie v Kollárově ulici
v Karlíně je uložena výbušnina. Po pachateli se v součinnosti s Policií ČR intenzívně pátrá.
Strážníci MP Praha 8 předvedli muže, který byl v supermarketu přistižen právě ve chvíli, když se snažil do batohu
ukrýt zboží v hodnotě nejméně jednoho sta korun. Protože se jednalo o osobu hledanou, byl pětatřicetiletý nenechavec
předveden na nejbližší policejní oddělení, a podroben dalšímu šetření.
Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Tato radostná zpráva se opět ozývá Karlínem. Servisní středisko pro správu svěřeného
majetku MČ Praha 8 zrekonstruovalo a opravilo dvě sportovní hřiště s budovou sociálního
zázemí, jejichž provoz byl přerušen povodněmi. Dostavbu třetího hřiště dokončila naše
základní škola.
Od 2. června 2003 zde mohou všechny karlínské děti a veřejnost, ve všední dny od 14.00 do
20.00 hodin, provozovat sportovní aktivity. Správce bude dbát na bezpečný provoz na hřištích
a k dispozici bude i sociální zázemí. V areálu základní školy je také živo. I když zde zatím nejsou
děti, je tady přesto rušno, protože se velmi pracuje. Byla opravena školní jídelna, kde obědvají
děti tří škol a znovu vybudované respirium láká ke klidnému posezení. Probíhají také úpravy
areálu pro mateřskou školu, protože bude sídlit s námi. V současné době se vyměňují vodovod−
ní potrubí, aby mohla začít námi velice očekávaná, náročná rekonstrukce čtyř pavilónů. Děti se
vrátí do nové, krásné školy, na kterou se už moc těší a kterou si určitě zaslouží.
Mgr. Ivana Samková, ředitelka ZŠ Molákova

Regionální Centrum Internetu na Praze 8
Dne 15. května 2003 bylo pro občany Prahy 8, v internetové kavárně firmy Eurocomm,
v Klapkově č. 3, otevřeno nové Regionální Centrum Internetu. Zařadilo se tak mezi dalších 237
center, která vznikla na popud Ministerstva
informatiky po celé ČR. Jejich cílem je
v rámci Národního programu počítačové
gramotnosti (NPPG) umožnit všem zájem−
cům získat základní znalosti a dovednosti
potřebné pro ovládání počítače a pro přístup
k Internetu.
NPPG je určen především pro začátečníky
bez zkušeností s prací na počítači a je tvořen sérií
praktických dvouhodinových kurzů. V nich se
v doprovodu lektora zájemci postupně seznamují
s počítačem (Poprvé u počítače), Internetem (Úvod do Internetu, Internet pro pokročilé), psaním textu
(Text 1, 2) a prací s tabulkami (Tabulka 1, 2). V září se pak NPPG dočká rozšíření o další kurzy, které
budou prohlubovat a rozšiřovat znalost práce s Internetem. Mimo tuto sérii je také možné navštívit kurz
Procvičování, ve kterém si zájemci mohou pod vedením lektora vše znovu procvičit a zopakovat.
Završením celého programu pak bude možnost získat certifikát o absolvování NPPG. K jeho získání
ovšem bude zapotřebí úspěšné absolvování závěrečného kurzu nazvaného Test.
Vzhledem k omezení maximálního počtu účastníků kurzu na deset má lektor možnost každému se
pečlivě věnovat a přizpůsobovat tempo kurzu potřebám jeho účastníků. Celý program je koncipován
jako neziskový a poplatek 100 Kč za dvouhodinový kurz slouží pouze k pokrytí bezprostředních ná−
kladů na odměnu lektora, provoz učebny a také na tisk brožury, kterou každý účastník kurzu obdrží.
Registrace na jednotlivé kurzy je možná přímo v Regionálním centru a to osobně nebo na telefonním
čísle 777 115 272.
−of−

Nová ordinace očkování
Zdravotní ústav se sídlem v Praze, bývalé pracoviště Městské hygienické stanice, zřídil novou
ordinaci očkování.
Provoz ordinace byl zahájen 19. května 2003 na adrese Praha 8, Rajmonova 1199, pavilon B,
v areálu bývalé pobočky hygienické stanice Praha 8. Pracoviště poskytuje tyto služby: Konzultační
a poradenskou činnost před cestou do zahraničí, očkování před cestou do zahraničí, včetně ochrany
proti malárii před odjezdy do malarických oblastí, vystavení zdravotních dokumentů, potřebných
k výjezdu do zahraničí − mezinárodní očkovací průkazy, certifikáty očkování proti žluté zimnici
a očkování za úhradu na vlastní žádost osob proti následujícím onemocněním (meningokoková
meningitida, chřipka, klíšťová encefalitida a žloutenka typ A, B).
Ordinační hodiny: PO 8.00 − 12.00, 13.00 − 15.30 hod, ST a ČT 8.00 − 12.00, 13.00 − 15.00 hod.,
ÚT a PÁ 8.00 − 12.00 hod. Objednávky v době od 8.00 − 15.30 hod. na tel.: 607 956 448.
−zj−

Podceňovat bezpečnostní předpisy se nevyplácí
Porušení bezpečnostních předpisů se vymstilo jednomu
z pracovníků, který prováděl mytí oken na výškové budově.
Protože podcenil svoji bezpečnost, stala se mu tato chyba
osudnou. Nejprve totiž došlo k odtržení kovového profilu ze střešní konstrukce a následně k pro−
klouznutí uvázaného horolezeckého lana. Neopatrný pracovník tak spadl z výšky 8. patra.

Policie »R
zasahuje

Oči jen pro pláč
Velice podivnou zábavu si našli dva chlapci ve věku 8 a 10 let. Objektem jejich zájmu se totiž stal
rozestavěný rodinný domek. Chlapci zde rozbili prosklené posuvné dveře, francouzské okno
a prosklenou stěnu. Kameny otloukli obklady, dlažbu a poškodili krytky podomítkových spla−
chovačů. Když se majitel rodinného domku dostal z prvního šoku, způsobenou škodu vyčíslil na
300 000 Kč. Rodičům dvou nezletilých chlapců tak zbyly jen oči pro pláč.
Otřesný zážitek na celý život
Zážitek na celý život bude mít určitě 17 letá dívka, která ač to zní zcela neuvěřitelně, byla vydírá−
na a bezdůvodně bita svoji vlastní matkou. Ta více než půl roku po své dceři neustále požadovala
finanční hotovost ve výši od 200 do 500 Kč. Vůbec ji ovšem nezajímalo, kde a jak si dcera peníze
opatřuje. Dívka si peníze půjčovala, protože věděla, že když matce peníze nedá, nebude moci chodit
ven. Matka svou dceru také fyzicky napadla. Povalila ji na zem a z ruky jí vytrhla mobilní telefon,
který dívka dostala od svého přítele. Telefon pak prodala v zastavárně. Vrcholu však situace dosáh−
la ve chvíli, kdy matka využila situace, a jako zákonný zástupce své dcery převzala od České
pojišťovny finanční částku ve výši 250 000 Kč, která patřila dceři za úraz, způsobený při dopravní
nehodě. Takto získané peníze použila pro osobní potřebu a úhradu dluhů. I když matka věděla, že
je dívka po úraze hlavy, opakovaně ji tloukla. I přes velké zdravotní riziko, které dívce hrozilo,
nevyhledala postižená odbornou pomoc, protože se obávala reakce matky. Až když se opravdu
dostala na dno svých psychických i fyzických sil, s důvěrou se obrátila na Sociální odbor ÚMČ
Praha 8, který se o dívku postaral a její utrpení tak ukončil.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8
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Čimické jaro
podle přesného harmonogramu pře−
misťovaly do různých učeben a tě−
locvičny, kde pro ně byly připraveny
přednášky a besedy s hosty. Za všechny
uvedu setkání s příslušníky Městské poli−
cie, kteří hovořili o drogách a o tom, jak
se děti mají zachovat v nejrůznějších kri−
tických situacích. Všichni jsme se shodli
na tom, že větší nebezpečí, než jsou
drogy, představuje v dnešní době šikana.
Policisté poradili, co dělat, když je dítěti
ubližováno, nebo když je svědkem
šikanování. Odpoledne pořádala šestá
třída fotbalový turnaj, kterého se hojně
účastnili mladší i starší žáci.
Pátek 25. dubna 2003 dopoledne −
procházka Prahou. Žáci devátých
ročníků velice zodpovědně připravili pro

své mladší spolužáky trasy plné zají−
mavostí o naší matičce Praze. Dopro−
vázeli třídní učitele, odpovídali na
mnohdy všetečné dotazy, nachystali
i soutěže a kvízy.
Odpoledne se konala poutˇ! Žáci
sedmé třídy rozprostřeli po celé ploše
školního hřiště svá stanoviště a děti
soutěžily v různých disciplinách (hod na
cíl, hod holínkou, běh přes překážky,
sportovní kvíz atd.). Sbíraly papírové
"peníze", které pak vyměňovaly za
laskominy, ale i drobné dárečky. Všichni
závodili s chutí a smyslem pro fair play.
Pondělí 28. dubna 2003 − Africký
den. Přátelé z organizace Humanitas
Afrika a pan Kofi Afrikatu Nkrumah již
podruhé zavítali do naší základní školy.
Umožnili nám nahlédnout do
života lidí vzdáleného svě−
tadílu. Poslouchali jsme jejich
národní hudbu, naučili se
africkou píseň, vyslechli pohád−
ku, zatančili si za doprovodu
speciálních hudebních nástrojů.
Nakonec jsme ochutnali typické
africké jídlo, připravené ze
slepičích žaludků. Děti využily
možnosti konverzovat v ang−
lickém jazyce.
Odpoledne − maxi diskoté−
ka. Úterý 29. dubna 2003 −

Sponzorský dar školám od firmy Tekona a. s.
Loňské povodně způsobily neštěstí a hmotné škody mnoha lidem i vážně narušily provoz institucí,
dopravy i škol. Následky a jejich likvidace nenechaly lhostejnými mnohé, kteří podle svých možností
i uvědomění přispěli postiženým. Byli i takoví, kteří nemohli přímo přispět k likvidaci následků, ani
příspěvek adresovat přesně tam, kde škoda vznikla. Určitě jim však viditelné národní neštěstí připom−
nělo, že je dobré pomáhat tam, kde jde o všeobecný užitek v oblastech, které jsou nevýdělečné, a kde
je každá pomoc vítána − a to ve školství.
Sponzorský dar od firmy Tekona a. s., zastoupená Ing. Milanem Strakou, která podniká v oblasti
kuchyňských technologií a sídlí na území Městské části Praha 8, Pod Labuťkou 24/ čp. 1468, byl velmi vý−
znamným příspěvkem k zajištění dalšího provozu pěti škol naší městské části. Jejich školní jídelny získaly
od této firmy vybavení (mycí a pracovní stoly, varný plynový kotel, smažící pánev a další kuchyňské kom−
ponenty) v celkové výši 300 tisíc korun. Upřímné poděkování patří majiteli firmy jménem Odboru školství
Úřadu Městské části Praha 8 za naše školy a jejich školní jídelny. Přejeme také úspěchy v další činnosti firmy.
Odbor školství

exkurzní den. Počasí nám přálo, a tak
jsme mohli uskutečnit všechny akce
a projít trasy předem vytýčené. Např.
Voskové muzeum, Státní zámek
Konopiště, Roztoky u Prahy, filmové
představení v anglickém jazyce, Petřín,
Zoo a Aquapark v Liberci.
Středa 30. dubna 2003 dopoledne −
praktické cvičení „ochrana člověka za
mimořádných situací“. Odpoledne −
vědomostní soutěž pro všechny žáky,
inspirovaná populární televizní soutěží
„Nejslabší, máte padáka“.
MISS zvířátko − poslední akce. Tato
soutěž byla nesmírně zajímavá, užili
jsme si i legraci, děti dokázaly, že svá
morčata, křečky, králíky, chameleona,
potkana, želvu i exotického osmana
mají rády, dovedou jim věnovat čas
a jsou jim opravdovými kamarády.
A nezapomínejme na to, že ten, kdo má
rád zvířata, má rád i lidi, a tudíž nemůže
být špatným člověkem.
Bohužel, není možné, abych se zde více
rozepisovala, i když bych byla schopna
přidat ještě spoustu dalších zajímavých
informací. Doufám jen, že jste si udělali
určitou představu nejen o této vskutku
pozoruhodné akci, ale rovněž i o naší
škole. Snad nikdo nelituje času, který
přípravě i průběhu Čimického jara oběto−
val. Spokojené děti a jejich slova uznání
jsou tou největší odměnou.
Mgr. Romana Horáková
ZŠ Libčická

Školka v Poznaňské
přestaví osvětlení
Zcela nové osvětlení bude mít od
začátku příštího školního roku ma−
teřská škola v Poznaňské ulici.
Komplexní rekonstrukce, ke které
dojde v průběhu letošních prázdnin,
by měla přispět k podstatnému
zlepšení kvality prostředí pro děti, ale
i k nezanedbatelným úsporám elek−
trické energie.
„Děti si budou moci hrát při plném
světle, které ovšem pro provozovatele
objektu nebude představovat žádné
navýšení plateb za energii,“ uvedl Josef
Raffay z marketingového oddělení
Pražské energetiky, která rekonstrukci
finančně podporuje. Podle něj je úroveň
osvětlení v současné době již nevyhovu−
jící normám pro tento typ objektů. Škola
patří mezi zařízení, které využívají pro
osvětlení především klasické žárovky.
Ty jsou ale mimořádně energeticky
náročné a v případě navýšení hladiny
osvětlení na doporučenou úroveň by se
s běžnými žárovkami zvýšila i spotřeba
energie přibližně na pětinásobek.
Projekt rekonstrukce proto počítá
s využitím lineárních zářivek, elektro−
nických předřadníků a hlavně technolo−
gie stmívání. Ta umožňuje tlumení
světelného toku v závislosti na intenzitě
vnějšího osvětlení.
−red−

Běh Terryho Foxe
Dne 29. května 2003 proběhl pátý ročník Běhu Terryho Foxe, který uspořá−
dala ZŠ U Školské zahrady společně s AC Praha 1890, Městskou částí Praha
8, turistickým oddílem Lvíčata a Sokolskou župou Barákovou.
Sportovci zdolávali pět tratí, a to během, na kolech, koloběžkách, anebo
absolvovali štafetový běh a někteří duatlon. Za organizátory Sokolské župy Barákovy se aktivně celé akce
účastnil Petr Mucha. Letos přispěli účastníci běhu na výzkum rakoviny celkovou částkou 7 855 Kč.
Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

(Placená inzerce)

Základní škola Libčická v Praze 8 −
Čimicích, zavedla hezkou tradici.
Dvakrát ročně se svými žáky a pro ně
pořádá a organizuje týdenní akci na−
zvanou Čimické jaro nebo Čimický
podzim.
Letošní Čimické jaro se konalo ve
dnech 24. − 30. dubna 2003. Jeho
posláním je:
− nezůstat lhostejní k věcem a situacím
kolem nás, které nám mohou zkompli−
kovat život, jsou to tzv. sociálně pato−
logické jevy
− umět si poradit za mimořádných situací
− zlepšit naše soužití pod jednou stře−
chou školy
− pohovořit více se svými učiteli a spo−
lužáky
− prostřednictvím exkurzí se poučit a pobavit
− sportovními soutěžemi se naučit správně
využívat volný čas.
Zorganizovat takovou rozsáhlou akci,
jejímž cílem bylo ukázat, co umíme,
a dokázat, že jsme TADY, je velmi
náročné. Svou pomocí přispěli všichni
vyučující. Děti pátých až devátých
ročníků pak připravily program pro
ostatní spolužáky. Aby čtenáři měli
představu o tom, co konkrétně Čimické
jaro obsahovalo, uvádím stručný pro−
gram, a k některým bodům se vyjádřím
podrobněji.
Čimické jaro zahájila paní ředitelka
Dana Krupičková v pondělí 24. dubna
2003 slavnostním proslovem na škol−
ním hřišti. Dopoledne se jednotlivé třídy

Poděkování!
S velikou radostí jsem si přečetla dopis adresovaný paní ředitelce Krupičkové ze ZŠ Libčická.
Dovolte, mi tento dopis ocitovat v plném znění.
Vážená paní ředitelko,
dovolte, abych Vám poblahopřál k tomu, že máte ve škole takového výborného pedagoga, jakým je paní
učitelka Antalová. Tato paní učitelka se chová k dětem tak, jako by byly její vlastní. S nadšením, láskou
a péčí se věnuje všem dětem stejně kvalitně a trpělivě. Takový přístup k dětem se v dnešní uspěchané době
již téměř nevidí, a proto tohoto pedagoga mají v oblibě nejen žáci, ale i rodiče.
Nevím, zda o těchto kladech své kolegyně víte, ale myslím si, že jako jeden z velice spokojených rodičů
Vás na ně musím alespoň touto cestou upozornit a navrhnout paní Antalovou na jmenování učitelem roku.
S pozdravem, poděkováním za skvělou a příkladnou práci
Vlasta a Zdeněk Kuvšinovovi, rodiče žáka z 8. A
Také paní učitelce Antalové velmi děkuji a přeji jí nejenom krásné prázdniny, ale ještě mnoho
takových poděkování.
Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

Příští měsíc uplyne již jeden rok od přírodní
pohromy, která citelně zasáhla velké území České
republiky a způsobila nedozírné škody i na území
Městské části Praha 8, především v Karlíně
a dolní Libni.
Vzhledem k tomu, že se pomalu blíží nový školní
rok 2003/2004, bylo by vhodné zmapovat současnou
situaci škol, zřízených Městskou částí Praha 8,
postižených povodněmi v srpnu 2002. Tento díl věnu−
jeme dvěma základním školám − ZŠ Pernerova a ZŠ
Molákova − a jedné mateřince − MŠ Invalidovna.
ZŠ Pernerova začala pro žáky fungovat od 1.
října, neboť povodeň nenávratně poničila všechny
přízemní učebny, tělocvičnu, družinu, kotelnu, škol−
nický byt … Počáteční odhady škod se pohybovaly
kolem 10 miliónů korun, zpřesněné se pohybují ve
V Zä Pernerova vznikla v r·mci celkovÈ
rekonstrukce i nov· ökolnÌ jÌdelna.

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 29. - ROK POT… (1. »¡ST)
výši až 17 miliónů korun. Škola se postupně začala
vzpamatovávat z nejhoršího, prioritně byla opravena
její výměníková stanice, která teplem během pod−
zimu a zimy nejen dětem zlepšila klima, ale i napo−
mohla k vysoušení objektu. Provoz školy byl
redukován na vyšší podlaží. Od ledna do května 2003
probíhala rozsáhlá rekonstrukce všech poničených
prostor, kterou financovala společnost Europolis
Invest (jde o zástupce projektu River City Prague,
který vyrůstá nedaleko školy na Rohanském ostrově).
Společnost věnovala škole 7 miliónů korun, zároveň
zajistila projekt, dodavatele i stavební dozor. V rámci
projektu vznikla i nová součást základní školy − škol−
ní jídelna − výdejna, což znamená, že děti se budou
stravovat přímo v budově, přičemž jídlo zde nebude
vařeno, ale dováženo a žákům se bude vydávat.
V květnu 2003 byla tato první opravená základní
škola v Praze 8 slavnostně předána dětem a učitelům.
Nový školní rok začne tedy „Pernerka“ v novém.
Zcela jistě nejvíce postiženým školským objek−
tem byla MŠ Invalidovna. Velká voda zaplavila tuto
přízemní mateřinku až nad plochou střechu, bylo
tedy zcela zničeno veškeré vnitřní zařízení všech
šesti pavilonů, včetně hospodářské části a školní
kuchyně s jídelnou. Mezitím děti z této školy začaly

cestovat do „azylu“ − do MŠ Sokolovská, MŠ Na
Korábě a MŠ Lindnerova. Rovněž byl zpracován
propočet nákladů na regeneraci areálu MŠ
Invalidovna, jehož výsledkem by byla investice ve
výši 20 miliónů korun. Vzhledem k omezeným
finančním možnostem MČ Praha 8 bylo posléze
rozhodnuto o variantě přestěhování mateřinky do
postupně opravovaného areálu ZŠ Molákova, který
byl rovněž velmi citelně zasažen povodněmi.
ZŠ Molákova je jedinou základní školou v celém
Karlíně s vlastním zrekonstruovaným sportovním
areálem, od června 2003 již opět zpřístupněným
široké veřejnosti, a s vlastní školní kuchyní a jídel−
nou, která již na podzim sloužila pro školáky
z Karlína jako výdejna. Povodeň poškodila dva učební
pavilony, v rámci rekonstrukce jednoho z nich je
připraveno i umístění výše uvedené mateřinky,
pavilon tělocvičen i pavilon školní kuchyně s jídel−
nou. Celý školní rok 2002/2003 ti nejmenší, tedy až
do 4. třídy, chodili do nedaleké ZŠ Lyčkovo náměstí,
ostatní jezdili denně autobusem do ZŠ Na Korábě,
odkud byli také sváženi odpoledne zpět. Na jaře 2003
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ
Praha 8 jako správce objektu vypsalo výběrové řízení
na celkovou opravu školy po povodni s tím, že již

během června začaly probíhat rekonstrukční práce.
Celková výše nákladů rekonstrukce tohoto areálu
včetně technologie kuchyně se dostává až do výše 50
miliónů korun. Předpoklad ukončení oprav všech
pavilonů je první čtvrtletí nového školního roku.
Z toho je zřejmé, že nový školní rok jak mateřinka,
UËebna v Zä Mol·kova tÏsnÏ
po srpnovÈ povodni v roce 2002.

tak základní škola neprožijí „ve svém“, ale o to krás−
nější to bude návrat …
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 3
2) Lucerna
3) Itálie
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Olga Linhartová, Tereza Šlaufová a Miroslav
Váňa z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme věcné ceny.
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ATENTÁT
Operace Anthropoid 1941 − 1942
Historický ústav Armády ČR a Armádní muzeum, sídlící pod
Památníkem na hoře Vítkově, na adrese U Památníku 2, Žižkov, připravily
jedinečnou výstavu, která přibližuje dobu a události v letech 1941 − 1942, kdy
moc na Protektorátem Böhmen und Mähren převzal 27. září 1941 od nemoc−
ného říšského protektora Konstantina von Neurath zastupující říšský protek−
tor Reinhard Heydrich, přibližuje výcvik našich vojáků ve Velké Británii,
přípravy na atentát a jeho provedení, celé období heydrichiády. Končí událostí
nejhrůznější − srovnáním Lidic a Ležáků se zemí.
Výstava připravená se spolupráci s Impe−
rial War Museum London prezen−

tuje nejen všechny dobové dokumenty,
ale i všechny předměty, které s udá−
lostmi souvisely, včet−
ně poškozeného vozu
Reinharda Heydricha.
Díky náročným výs−
tavnickým technologiím,
které jsou zde na světové
úrovni, jsou vytvořeny
kopie prostorů, jako
třeba krypty kostela sv.
Cyrila Mětoděje (za oku−
pace sv. Karla Boromej−
ského) v Resslově ulici.
Výstavu také doprovází
film, natočený nacisty

jako dokument jejich života v Praze
i jejich brutálního srovnání Lidic se zemí.
Výstava zdůrazňuje také často opomí−
jený aspekt, totiž spolupráci para−
šutistů s představiteli domácího odboje
− příslušníky Obrany národa a Sokola,
prostými českými lidmi. Jedni bez
druhých by nemohli nic podobného
vykonat. Domácí odboj nedisponoval
zbraněmi a vycvičenými lidmi, kteří by
mohli podobnou akci provést. Para−
šutisté vyslaní do protektorátu by aten−
tát nedokázali uskutečnit bez účinné
podpory stovek vlastenců, lidí nesmírně
statečných, kteří tím, že pomáhali
parašutistům, dávali v sázku nejen své
životy, ale i životy svých nejbližších.
Protože doba totality, která nastala po
roce 1948, znemožnila, aby památka na
tyto události a jejich hrdiny byla důstoj−
ným způsobem připomínána, je tato vý−
stava splátkou a připomínkou neokázalé−
ho hrdinství našich parašutistů, rodin
jejich spolupracovníků, obyvatel Lidic
a Ležáků, i stovek dalších vlastenců, kteří
často nemají ani svůj hrob.
Téma výstava má vztah k Městské části
Praha 8, protože samotný děj atentátu se

Tradiční oslava Dne dětí na zámku

Stejně jako po mnoho minulých let byla i letos připravena oslava
Dne dětí pro naše nejmenší. Pozvání přijaly jak mateřské školy, tak
i učitelky a děti 1. stupně základních škol.
Ve slunném dopoledni se v pátek 30. května na nádvoří Libeňského
zámku sešly stovky dětí, aby v první části, určené nejmenším, zhlédly
představení Divadla Minaret s „Prasátky“, a zazpívala jim Dáša
Herzánová s písničkami z Čítanky Jiřího Žáčka. Již při vstupu na ná−
dvoří dostávaly děti penízky speciální měny − Libeňské groše, za něž
mohly nakoupit jak hračky, tak i třeba Havajský sníh s ovocnou chutí.
Pro ty fyzicky aktivnější zde byl „skákací hrad“ i trampolíny.
Samozřejmě celý program doprovázely soutěže, v nichž děti mimo jiné
zpívaly. Vyvrcholením soutěží bylo, když „musely“ soutěžit i jejich paní učitelky. Ve druhé části dopoledne, určené pro školní
děti, se představil se svými písničkami František Nedvěd mladší, zlatým hřebem se stala skupina Boney M revival. Veškerým
děním dopoledne provázel a také zpíval zkušený moderátor z rozhlasu a televize Vlastimil Korec. Když jsme museli kolem půl
jedné končit, protože zároveň vedle v kapli probíhaly svatby a museli jsem hudební produkci tlumit, dětem se pranic nechtělo
odejít ze zámeckého nádvoří. Oslava se velmi vydařila, slunce nám dopřálo pohodu i úsměvy dětí. Sluší se závěrem poděkovat
sponzorům akce, jimiž tentokrát byly firmy Regata Čechy a.s., která akci podpořila finančně, (vložit písmo loga firmy) Coca
Cola Beverages, která poskytla pro všechny děti ovocné čaje, společnost Walt Disney Kačer Donald dodala dětské časopisy
a firma Egmont ČR, poskytla knížky.
−tk−

Karlín se dočasně stal galerií
Již v červnové Osmičce jsme vás zvali
na vernisáž výstavy prací studentů
Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze s názvem Studenti Karlínu,
Nyní Vám přinášíme konkrétní pohle−
dy na vystavená díla.
Vernisáž se odehrála 10. června 2003
v areálu starých výrobních hal ČKD,
Pernerova 57, kterou pro vystavení plas−
tik laskavě poskytla firma Real Estate
Karlin. Vernisáž otevřel prof. ak. soch.
Jiří Beránek, který vysvětlil především
intenci studentů, jež se nechali inspirovat
sugestivní silou loňských povodní v Kar−
líně a snažili se o transformaci klíčových
událostí z povodní do umělecká zkratky.
Nyní se alespoň trochu projděme mezi
vystavenými exponáty. V areálu hal
ČKD zaujme dílo prof. Beránka Archa
Noemova, jež kombinuje archetypální
vědomí záchrany lidstva při potopě
v Noemově arše s moderním, až industriál−
ním pojetím plastiky. Stejně tak výtvarně
jde o heterogenní spojení jednotlivých
prvků v kompozici, kdy na rudimentární
základně, tvořené vodou vymletými
pařezy a kořeny ze skládky v Troji,
spočívá vlastní Archa, tvořená industriál−
ními prvky, někdo v tom může vidět
třeba ztroskotaný Nautilus, který skrývá
utajený prostor, který symbolizuje něco
nového − nového pro Karlín, doplňuje

profesor Beránek. Osobitá kombinace,
zasluhující přemýšlení. Také dílo jeho
asistentky Moniky Havlíčkové „Tělíčko
bez hlavy“ s nástěnnými malbami,
dotváří polorozbořený areál ČKD Dukla.
O kousek dál, již venku v areálu, nás
čeká „Brána“, dílo O. Šídy. Brána je
z hrubých tesaných trámů, jež nesou
jakoby vodou omletý vrchní díl. Zdařilá
a vyvážená práce. Další velmi zdařilou
instalací je „Čekání“ od Světlany
Jelenové, soubor pěti plastik, mužské
postavy z papíroviny, kterou jsou postup−
ně zaplavovány, jak voda stoupá − vodu
imituje fólie. Jistě jsou zde k vidění
i další zajímavé plastiky. Mezi velmi
zdařilá díla nepochybně patří „Sloup“ na
Karlínském náměstí vedle kostela sv.

Cyrila a Metoděje, z něhož se spontánně
stává „místo setkávání“. Pozorujeme−li
tuto plastiku s horizontální kamennou
vlnou, jako bychom vězeli ve vodě.
Anavíc se velmi podařilo zvolit umístění
této plastiky, jež jakoby na svém místě
stála odjakživa.
Na okrajích Karlína jistě zaujmou
„Povodňoví turisté“ od Jakuba Flejšara,
kteří příjemně kontrastují se sousedící
administrativní mohutnou budovou Da−
nube Hause.
Nepochybně diskusi vzbudí 6 metrová
plastika slona, inspirovaná obětí slona
Kadíry při záplavě v Troji. Příjemné dílo
pro letní osvěžení, avšak spíše happening
než vážně myšlená akce.
V dalším Vás již nechám samotné,
abyste objevovali díla i souvislosti.
Výstava je opravdu po celém Karlíně.
Když si ji v krásném letním počasí
prohlédnete, projdete vlastně celou
čtvrtí, a tím se splní náš záměr, citujeme
nakonec prof. Beránka.
Tomáš Květák

odehrál zde v Libni, poblíž Nemocnice
na Bulovce. Jsou zde i pamětníci, kteří
celé toto období prožili. Zde se také
nachází národní kulturní památka
Kobyliská střelnice, smutně svázaná
právě s obdobím heydrichiády.
K velkoryse pojaté výstavě byl vypraven
i katalog, zpracovaný kolektivem historiků,
a nádherně knižně vypravený.

Zbývá dodat, že výstava potrvá do
konce září 2003, ale již nyní se prý
uvažuje o jejím prodloužení do konce
tohoto roku. Myslím, že nikdo, kdo se
zabývá historií alespoň amatérsky, by si
neměl nechat ujít zhlédnutí této je−
dinečně obsahově i výstavnicky kon−
cipované výstavy.
−tk−

Ozvláštněná zahrada
Tichý, až meditativní prostor zahrady kolem
Grabovy vily se stal místem realizace diplo−
mových prací dvou studentů Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze a − protože díla
byla komisí přijata, dnes již magistrů umě−
ní Mgr. Jaroslava Prokeše a Mgr. Aleše
Jírovce.
Dne 17. června proběhla komorní vernisáž prací
obou studentů, absolventů katedry volného
umění, ateliéru Sklo v architektuře, prof. ak.
soch. Mariana Karla. Průvodní slovo na vernisáži
pronesl prof. Rous, přednášející na VŠUP dějiny
umění, a vernisáž doprovodil na originálním
„hudebním“ nástroji „Did Gerido“ Josef Šafařík. Práce Jaroslava Prokeše, k níž se
dobral po dlouhých měsících přemýšlení v zahradě Grabovy vily, se nazývá „Osa
místa“. Dílo tvoří subtilní hliníkové profily, uchycené na kovových tyčinkách
a umístěné tak, aby tvořily horizontálu, bez ohledu na zvlnění terénu v jedné rovině.
Zbytek obstarává prostředí − světlo a vítr. Jsou−li profily osvětlené, zasvítí, ne−li,
zmizí. Pokud pofukuje větřík, zvlní se v pohybu. Velmi citlivě je vybráno umístění
osy, jež zahradu jakoby povyšovalo a dodávalo mu transcendentních významů.
Druhý projet Aleše Jírovce má název „Cesty“. Dílo spočívá v obarvení části zahrad−
ních cest modrým potravinářským barvivem. Smyslem díla je pozměnit energii
místa, proměnit vstup do prostoru a zdůraznit cesty − vnímat cestu jako
směřování. Obě práce zachycují pohyb v prostoru, a zejména práce „Osa místa“
svojí oproštěností a jemností velmi tiše, ale zřetelně akcentuje nádherný prostor
zahrady. Komise, která tyto diplomové práce hodnotila, posoudila obě vystavené
práce jako velmi zdařilé. Výstava prací potrvá do úterý 15. července. Pokud
chcete zhlédnout citlivá díla, svojí subtilitou připomínající až japonské zenové
zahrady, máte možnost navštívit tuto zahradu, která je přístupná v úřední hodiny
pracovišť úřadu v Grabově vile.
−tk−

Karlín žije dál
Tento slogan se stal mottem i heslem vý−
stavy prací dětí základních škol v Karlíně.
Za „výstavní síň“ byla tentokrát netra−
dičně zvolena silnice mezi kostelem sv.
Cyrila a Metoděje a Karlínským parkem.
Na tiskové konferenci, která akci dopro−
vázela, padly údaje, které znovu připomněly
loňské povodně v Karlíně. Ze 34 škol a škol−
ských zařízení, která byla v srpnu roku 2002
v Praze poškozena, se jich 9 nachází v Kar−
líně, ale co se týká výše škod, potom z cel−
kové částky 150 milionů za celou Prahu je to právě v Karlíně 130 milionů korun.
Stovky karlínských dětí a desítky dospělých obyvatel Prahy 8 se zapojily
v rámci akce „Karlín žije dál“, pořádané stejnojmenným občanským sdružením.
Na komunikaci před karlínským kostelem z celkem 400 velkoformátových
výkresů vyrostla mozaika, která ve spojení s nápisem „Karlín žije dál“ vytvoří
obrazec o velikosti 80 x 12 metrů. Doufáme, že akce podobného typu,
stejně jako akce kulturní, doplní úsilí Městské části Praha 8, firem i občanských
sdružení o co nejrychlejší obnovu Karlína.
−tk−

Karlínské slavnosti
Městská část Praha 8 společně s Hu−
manitárním sdružením CID − Centrum
integrace dětí a mládeže se sídlem
Peckova 277/7, Praha 8 − Karlín,
uspořádala odpoledne dne 17. června
pro děti i karlínské občany, třetí
ročník Karlínských slavností.
Akce se uskutečnila na Karlínském
náměstí od 15 hodin do večera, a vy−
stoupil na ní Magnum Jazz Big Band, orchestr Základní umělecké školy Klapkova,
Praha 8, Posádková hudba Praha − Vojenská hudba Ministerstva obrany ČR, stu−
dentská kapela BlueSense a jejich přátelé. Jako host vystoupil Frank Hernández
a skupina Ataréz s latinskoamerickým repertoárem.
Odpoledne doprovázely soutěže a hry pro děti a mládež, které prověřily jejich
taneční a výtvarné schopnosti. Každý účastník obdržel malou odměnu formou
mražených výrobků. Když akce vpodvečer končila, nikomu se z přítomných se
nechtělo jít domů, ale rádi by pokračovali v roztančeném rytmu dál. Závěr vyzněl
jednoznačně v heslo „Těšíme se na prázdniny“.
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KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8
tel. a fax.: 286 586 094

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
»ERVENEC - SRPEN 2003
TANE»NÕ ODPOLEDNÕ »AJE
Kaûdou nedÏli ve stejnou dobu
6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24.
8. a 31. 8. 2003 od 14.00 do 18.00 hodin hraje
k tanci a poslechu éIéKOVANKA s kapelnÌkem
Josefem JelÌnkem.

Na podzim 2003
zahajujeme deset druh˘ kurz˘
PoËet mÌst v uËebnÏ je omezen, proto je
t¯eba se p¯ihl·sit p¯edem na ËÌslech tel.
286 58 23 23, tel./fax 286 58 26 15,
e-mail: behalova@kuspha8.cz.

V›TVARN¡ ÿEMESLA
a dalöÌ zajÌmavosti

Pokud Vás již netěší samota s knihou či televizí,
můžete se přijít pobavit do společnosti, seznámit
se, zatančit si.
A to po celé léto, každou neděli od 14.00 do 18.00
hodin v KD Ládví. Mimo žár slunce, při cenově při−
jatelném občerstvení, hraje populární kapela
Žižkovanka s kapelníkem Jelínkem všechny hudební
žánry. Též si povšimněte nabídky tvůrčích rukodíl−
ných a výtvarných kurzů, které pro Vás chystáme od
podzimu. A dovoluji si připomenout, že již 25. září
2003 začínají v KD Ládví taneční kurzy pro mládež
i dospělé, které budou pokračovat každý čtvrtek.
Informace a přihlášky v agentuře Plamínek, tel.: 271
733 717 nebo 777 617 217, e−mail: plaminek@iol.cz,
www.plaminek.cz.
Hezké (kulturní) prázdniny a dovolené přeje
Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili
BÿEZEN
Rubeöov· Aneûka

Zahradní slavnost
Pod tímto názvem se skrývalo tentokrát mnoho úsilí
a konečně radosti z předání zahradních hraček, v úterý 3. 6.
odpoledne, do užívání dětí v zahradě Speciální mateřské
školy a speciálního pedagogického centra, Štíbrova 1691.
O této mateřské škole opakovaně píšeme, neboť je jediná svého
druhu v Praze, jejím zřizovatelem je také Hlavní město Praha,
protože do její péče se dostávají děti s Downovým syndromem,
tedy s postižením, které způsobuje jejich oslabený vývoj a další
poruchy, zejména hybnosti, řeči a další. Slavnost zahájila paní ředitelka Marie Horázná přivítáním hostů,
mezi nimiž byl ředitel odboru speciálního školství z ministerstva školství, mezi vzácné hosty patřil i pan Kurt
Olbert ze Spolkové republiky Německo, který je osobně významným sponzorem školky a zajistil kontakt
i nadaci STERSTUDNEN, která přijala projekt MŠ Štíbrova na vybudování zahrady pro děti
a poskytla školce 22 418 Euro, (z grantových prostředků Městské části Praha 8 získala škola naposledy
prostředky ve výši 70 000 Kč v roce 2001). Po prohlídce speciální mateřské školy a speciálního pedago−
gického centra došlo k předání zahrady dětem a ke slavnostnímu vyřazování absolventů školy po ukončení
docházky. Velmi pěkné bylo i vystoupení dětí s programem. Slzy dojetí nad tím, co vše učitelky zvládly
s dětmi nacvičit, i nad samotnými jejich výkony, měli v očích nejen rodiče, kteří se zúčastnili v hojném počtu,
ale i mnozí z nás, pozvaných hostů. Městská část může být právem hrdá, že na jejím území je zařízení, které
tak významně přispívá k integraci postižených dětí do společnosti a získává i mezinárodní uznání za svoji
činnost. Snad jen nad čím si paní ředitelka povzdechla, je to, že v Praze 8 nejsou chráněné byty a chráněné
dílny pro mladé lidi, do jejichž vzdělání investuje společnost veliké prostředky.

»ERVEN
Honz·kov· Vlasta
änajdr Frantiöek

PR O N Á J E M S Á LŮ
Nabízíme vám přednáškové a společenské sály k pořádání
vzdělávacích a reprezentačních akcí či slavnostních setkání.

V˝znamnÈ jubileum slavÌ

ï öitÌ odÏv˘ pro zaË·teËnÌky - zah. 9. 10
ï aranûov·nÌ kvÏtin
- uk·zkov· p¯edv·dÏcÌ lekce - 22. 9.
ï paliËkov·nÌ pro zaË·teËnÌky - 21. 11.
ï malba na hedv·bÌ pro zaË·teËnÌky - 18. 9.
ï malba na hedv·bÌ pro pokroËilÈ - 2. 10.
ï paspartov·nÌ pro zaË·teËnÌky - 23. 9.
ï paspartov·nÌ pro pokroËilÈ - 24. 10.
ï pletenÌ oöatky (koöÌËku) z pedigu - 4. 10.
ï v˝robky ze sisalu - 11. 11.
ï v˝roba textilnÌch hraËek - 2. 12.
äkola kresby - informaËnÌ sch˘zka v ObËanskÈm st¯edisku na Podhajsk˝ch polÌch
771, Praha 8 - Bohnice dne 26. 8. 2003
v 17.00 hodin (v˝tvarn˝ pedagog pan Star˝,
tel.: 284 690 602 ).
P¯edn·öka ReflexnÌ diagnostika
a terapie a jejich pouûitÌ v praxi
⁄vodnÌ uk·zkov· lekce, dle z·jmu lze zah·jit v˝uku. P¯edn·öÌ pÌ Ji¯ina Kopeck·.
⁄ter˝ 30. 9. 2003 v 18.30 hod.

»ERVENEC
Beranov· Boûena
Hlav·Ëkov· Boûena
Kamen Jan
Karbusov· Boûena
Kohoutov· Anna
Koubkov· Marta
Krumpholcov· Marianna
Kucha¯ov· Aloisie
LûiËka Miloslav
Prokop Eduard
R˝grov· Jind¯iöka
SouËkov· Boûena
Soukupov· Blaûena
StraöÌkov· Marie
äaökov· Anna
äimkov· Boûena
änajdrov· Marie
Truncov· Anna
Vondr·Ëkov· Boûena
Vr·na Karel

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 videoprojektoru. Salónek pro dvacet osob s vlastním sociál−
ním zařízením a šatnou je vybavený lednicí. Je vhodný pro
menší uzavřená jednání.
Obřadní síň
Velký sál

Libeňský zámek, Zenklova 1/35,
Praha 8 − Libeň / Odsvěcená zámecká
kaple s kapacitou 60 míst je využívána
pro svatební obřady. Nabízíme toto
výjimečné prostředí s barokním inte−
riérem i pro jiné slavnostní události, kon−
certy apod. Obřadní síň s kapacitou 100
míst slouží pro svatební obřady, ale může
být pronajmuta i pro mimořádné
příležitosti, např. rauty, prezentace firem,
koncerty vážné hudby, slavnostní
setkání...

ManûelÈ Ji¯ina a V·clav Pokorn˝ch
oslavÌ 18. Ëervence 2003
50 let spoleËnÈho ûivota.

Občanské středisko Podhajská pole / Schůzovní místnost se stolovou úpravou má kapacitu 50 míst.
Součástí střediska je sociální zařízení a kuchyň. Lze využít pro klubová setkání.

(Placená inzerce)

Kontaktovat nás můžete na adrese: Kulturní středisko Městské části Praha 8, Burešova 2/1661, 180 48
Praha 8, tel.: 286 582 323, e−mail: behalová@kuspha8.cz

Rekreace pro důchodce
Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 10, pořádá rekreaci pro
důchodce z Prahy 8.
Místo: Penzion KUKLA v Kuklíku u Nového Města na Moravě. Termín: 30. srpna − 6. září 2003.
Stravování: plná penze. Cena: 2 600 Kč včetně zálohy na BUS. Přihlášky s úhradou přijímá sociální
pracovnice p. Nováková v Domě s pečovatelskou službou, Bulovka 10, každé pondělí od 13.00 do
16.00 hod. Informace v uvedené době v úředních dnech na tel.: 283 841 222.

Placená řádková inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

LETNÍ ŠKOLA TVŮRČÍHO PSA−
NÍ !! Zažijte neopakovatelný týden
v tvůrčím ráji ! Příroda, bezva parta,
výuka literárních žánrů, dílna
psaní, literární soutěž, autorská
čtení a besedy s celebritami.
Veškeré info na tel: 241024221,
email: info@scenare.cz
POZITIVNÍ STUDIO. Léčebné
masáže klasické, meridiánové,
reflexní. Ezoterní léčení, rehabili−
tace, fyzioterapeut. Příznivé ceny.
732 262 010, 284 689 805, po−
zitivnistudio@volny.cz.
VYMĚNÍM STÁTNÍ BYT 3+1
v Letňanech za garsonku a 2+kk
v Letňanech, Proseku, Ďáblicích či
Černém Mostě. Nejraději státní.
T:776 155 309.
PLOVOUCÍ PODLAHY mon−
táž, servis, poradenství. Pokládka
již za 100 Kč/m2, komplet již za
500,− Kč/m2. Tel. 608 169 291 .
PŮJČKY bez ručitele. 777 811 481.
INSTALATÉR − Bohnice, Čimice,
Svídnická 510, 233 550 074
voda, plyn.
ANTIKVARIÁT, Zenklova 35,
koupí knihy, pohlednice, mince,
obrazy, sv. obrázky. T. 266312969.
PRONAJMU DLOUHODOBĚ
garážové stání v novém objektu

"Velká skála" Praha 8 Vřesová ul.
Tel. 728 264 431
MUDR. JOSEF POKORNÝ,
praktický zubní lékař, bude trvale
ordinovat ve zdravotnickém za−
řízení Praha−Smíchov, Kartouzská
6, Pavilon B−přízemí. Tel. 257
325 471. Stanice metra B, výstup
Anděl (zdrav. zařízení najdete za
obch. centrem CARREFOUR a při−
vítá Vás klidné a čisté prostředí).
Těšíme se na shledanou !
PRONAJMU NEBYT. PROS−
TOR v přízemí s výhledem do
dvora, 17m2,
na Praze 8,
Lyčkovo nám., tel. 281963248,
volat mezi 18.−20. hod.
BD−INVALIDOVNA PRONA−
JME nebytový prostor vhodný pro
provoz služeb o výměře 28m2
včetně social. zařízení. Samostatný
vchod, 250,− Kč/m2 . Prostor je
po renovaci. BD−A7, Nekvasilova
586/13, Praha 8.
NOVÁ PORADENSKÁ KANCE−
LÁŘ WŰSTENROT je od čer−
vence otevřena v Pobřežní ulici
v Karlíně. Nabízí výhodné úvěry ze
stav. spoření, hypotéky a pojištění.
PRO NOVOU POBOČKU
WŰSTENROT V KARLÍNĚ přij−
meme úvěrové a hypoteční porad−
ce. Tel. 603 309 922.

Milé zákaznice, opět se Vám
ozýváme ze salonu Slender You
s příjemnými letními slevami. Za
cenu desetihodinové kůry máte
u nás hodin dvanáct. Proštihlující
skořicové zábaly máme o 13 %
levnější. Při zakoupení cvičení
a skořicových zábalů dostanete jako
bonus 50 minut na Rolleticu zdar−
ma. Můžete tak ušetřit až 500
Kč. Ale ani to není vše, při za−
koupení 20 hodin cvičení po dobu
prázdnin získáte také velkou slevu.
Tyto slevy platí od 1. července
do 31. srpna 2003. Tak jako
každé léto máme změnu pracovní
doby, proto se prosím informujte
před návštěvou našeho salonu na
našem telefonu 281 860 173
nebo přímo na adrese Praha 9,
Hloubětínská 1/38. Těšíme se na
Vaši návštěvu a přejeme Vám krás−
né léto.
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ PRAŽ−
SKÝCH UČITELEK PŘIJÍMÁ
nadané zpěvačky do všech hla−
sových skupin. Požadujeme pouze
pravidelnou docházku a radost ze
zpěvu. Podrobnější informace
Vám rádi podají Magdaléna
Servítová, tel.: 604 331 392 nebo
Ivan Zelenka, tel.: 605 763 266
SEKÁM TRÁVU, KÁCÍM. T: 603
833 107
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STRANA 7

(KOVOSLUŽBA)

PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

OPRAVY

PODLAHY

• Televizorů - i v bytě zákazníka
• Videí

• Mikrovlnných trub

PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"

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

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

(Placená inzerce)

Otevírací doba:
Po - Čt
Pá

8 - 12
8 - 12

13 - 17.30
13 - 15.00

Veterinární klinika
Sokolníky upozorňuje

JAZYKOV¡ äKOLA

na změnu otvírací
doby v období
od 30.06.−31.08.2003

• 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

Najdete nás v obchodním
středisku Sokolníky,
na ulici Trousilova 4, asi 200 m od
Kobyliského náměstí.

Tel.: 284 683 450
Komplexní služby
a kvalitní diagnostika

MVDr. Podratzký, MVDr. Marx

Hotel Troja
Letní večery s klavírem
2x týdně (středa a čtvrtek)
„Místo, které přátelé doporučují“
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8,
tel.: 286 840 777, fax: 286 840 484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

Po−Pá 9.00 − 19.00 hod.
So 9.00 − 12.00 hod.
Ne 16.00 − 19.00 hod.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Nabízíme:

SLEVA 10%

7

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

• CD přehrávačů

(Placená inzerce)

• Radiomagnetofonů

(Placená inzerce)

• Monitorů

»ERVENEC 2003

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

STRANA 8

(Placená inzerce)

(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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

skříně na míru
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