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Němečtí samaritáni: 
Dary jsou v dobrých rukou
Pětadvacet miliónů korun na rekonstrukci povodněmi po−
škozených škol na Lyčkově náměstí a v Molákově ulici poskytla
hamburská samaritánská organizace. 

Její představitelé si společně se zástupci německých médií přijeli
začátkem srpna prohlédnout, jak bylo s jejich prostředky naloženo.
„Peníze jsou v dobrých rukou,“ prohlásil šéf zemské organizace ASB
Knut Fleckenstein.

Vedení radnice osmé městské části potvrdilo, že zmíněný obnos
významně pomáhá při obnově obou škol. Prostředky se v současné
době postupně čerpají, celé by měly být využity do konce letošního
roku. „Velmi si této pomoci vážíme,“ řekl radní Mgr. Martin Roubíček.

V Hamburku se po povodních vybralo celkem 17 miliónů Eur.
Většina pomoci směřovala do Saska, část také například do Terezína
či Mělníka. Přes tři milióny korun již byly v Karlíně vyplaceny
vícečetným rodinám. −red−

Zahraniční investory, kteří se již před loňskou
povodní netajili svými rozsáhlými záměry 
v oblasti Karlína, velká voda v jejich plánech
nijak významněji neovlivnila. Důkazem může
být i srpnové slavnostní otevření zcela nové
ulice, nazvané symbolicky Karolinská. Má
připomínat císařovnu Karolinu Augustu,
manželku císaře Františka I, na jejíž počest
bylo pojmenováno i celé někdejší předměstí.
Ulice začíná na prostranství u nové dominant−
ní budovy Danube House 
a pokračuje dál souběžně 
s Rohanským nábřežím
směrem do Karlína. 

„Vidíme před sebou
obrovské rozvojové lokali−
ty, oblast, která se v násle−
dujících několika letech
mění k nepoznání. Bu−
doucnost Karlína je pozi−
tivní,“ prohlásil pražský
primátor Pavel Bém. Podle
něj se v Karlíně vytvoří
nové rekreační zóny, ad−
ministrativní zázemí i no−
vé příležitosti k bydlení.

Starosta osmé městské
části Josef Nosek považuje
otevření nové ulice za
velmi pozitivní symbol.

„Je to přesně jedna z věcí, které
potřebujeme. Teď už snad ani nej−
sou nejdůležitější otázkou peníze 
a technická pomoc, ale spíše
pomoc morální. Největší škody
totiž nebyly způsobeny jen mate−

riálně, ale i tím, že lidé přišli o všechno, o část své
minulosti,“ říká Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek.

Karlín je i po povodních považován za jedno 
z nejlepších míst v centrální Praze pro novou vý−
stavbu či modernizaci současných budov.
Představitelé devíti firem sdružených do konsor−

cia Investors for Prague 8 se totiž po roce mohli
přesvědčit, že obnova čtvrti pokračuje maximál−
ním tempem a život se zde vrací do normálu.
Celkový objem již provedených nebo v blízké
době plánovaných investic soukromými investory
se v osmé městské části odhaduje na 25 miliard
korun. Praha 8 je pro uživatele kancelářských
prostor tradičně velmi populární. Například v roce
2001 připadala právě na osmý obvod čtvrtina
pronájmu v celé metropoli.

K rozvoji Karlína mají přispět i rozsáhlá pro−
tipovodňová opatření, výstavbu jejich obou částí
by měl magistrát zahájit ještě letos. Za prvé se
jedná o oblast mezi Štefánikovým mostem 
a Negrelliho viaduktem, kde by již od září mělo
začít vyrůstat mobilní hrazení včetně spodní stav−
by doplněné pevnými zídkami a čtyřmi hra−
didlovými komorami na kanalizaci. Druhou část
tvoří mimo jiné zemní hráz na Rohanském ostro−
vě, nízké montované zábrany v prostoru Li−
beňských přístavů a v ústí Rokytky složité železo−
betonové konstrukce doplněné pevnými zídkami
kombinovanými s mobilním hrazením. To umožní
uzavírat Libeňský přístav, který tak vytvoří
záchytnou nádrž pro Rokytku a umožní přečer−
pávání jejích vod do Vltavy. První část pro−
tipovodňových opatření bude dokončena na jaře
příštího roku, druhá o několik měsíců později.

−red−

Investoři na Karlín nezanevřeli, čeká ho rozvoj

Výluky tramvají skončily
Sokolovská otevře v polovině září
Výluka tramvajové dopravy v Klapkově ulici a na křižovatce 
u stanice metra Palmovka skončila. Tramvajové linky tak již
opět jezdí po svých tradičních trasách.

Pražský Dopravní podnik přistoupil k těmto omezením ze dvou
důvodů. V Klapkově ulici se jednalo o nutnou výluku v souvislosti
s výstavbou nově připravované stanice metra Kobylisy, křižovatka
tramvajových tratí na Palmovce již potřebovala pro své dlouholeté
opotřebení opravu. 

Dopravní podnik také zřídil novou tramvajovou linku číslo pat−
náct, která by měla fungovat mezi Střelničnou a Vypichem. „Je to
pro vyšší dopravní obslužnost Holešovic a Letné,“ řekla mluvčí
dopravního podniku Michaela Kuchařová.

Poslední dopravní komplikací v osmé městské části zůstává v současné době rekonstruovaná Sokolovská ulice. Její oprava, která byla
po ničivých povodních nezbytná, by ale měla trvat již jen několik dnů. Počítá se s tím, že nejen tramvaje by se měly do Karlína vrátit 
v polovině září. „Nic by tento termín nemělo překazit,“ uvedla Kuchařová.                                                                                    −red−

Šestiletý Jirka Hozák se už v polovině srpna
nemohl dočkat okamžiku, kdy poprvé ve svém
životě usedne do školních lavic. Opět totiž uvidí
řadu svých kamarádů ze školky a pozná i nové
spolužáky. Nástupu do první třídy se vůbec ne−
bojí.

„Ve škole se ale nejvíce těším na angličtinu a na
floorbal. Trochu také na počítače,“ říká klučina, který
bude mít v Základní škole v Burešově ulici stejnou
paní učitelku jako před lety jeho starší sestra. „Tato
paní učitelka je prý hodná a hodně se u ní naučíme,“
věří.

Ve volném čase se Jirka věnuje svému neo−
blíbenějšímu sportu, lednímu hokeji. Jako útočník
bude od podzimu hrát již za mladší žáky pražské
Sparty. „V srpnu jsem byl s tatínkem na soustředění 
v Klatovech, kde jsme na stadionu už mohli bruslit 
a trénovat. Venku sice bylo velké vydro, ale my jsme
se proháněli po ledě. Moc se mi to líbilo,“ pochvalu−
je si Jirka a už se těší na první zápasy, které v posled−
ním zářijovém týdnu odehraje na turnaji v Letňanech.

Také ho baví se na hokej dívat, proto někdy s tatínkem zajde na
první ligu. „Chtěl bych to jednou umět tak jako oni,“ sní Jirka 
a neustále si v rukách pohrává s přívěskem se znakem svého
oblíbeného klubu.

Jako řada jeho vrstevníků byl Jirka o prázdninách u moře 
v Chorvatsku. Zbytek léta trávil na chatě, kde se mu i přes velké
vedro líbilo. „Naštěstí jsme se mohli na zahradě koupat v malém
bazénku. Ale třeba houby kvůli suchu vůbec nerostly, což vadilo
hlavně mamince,“ říká.

Jirka by si rád domů pořídil nějaké zvířátko, touží po tom mít malou
opičku. „Ale to asi nepůjde, táta s má−
mou budou zřejmě proti. Ale snad
mi rodiče alespoň dovolí mít
doma křečka. Kamarádovi se jich
před nedávnem narodilo šest 
a rád by mi jednoho dal. Už jsem
rodičům slíbil, že se o něj budu
starat,“ doufá s úsměvem Jirka.
Jeho maminka mu ale dává šanci.
„Uvidíme,“ dodává.

−red−

Těším se na angličtinu a floorbal, říká nový školáček

Danube House.

Klapkova ulice v dobÏ rekonstrukce.
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V ZÁŘÍ 2003
2. 9. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Gabčíkova (za ul.
Kubišova) • Pod Labuťkou − Prosecká

3. 9. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská − par−
koviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
• Nad Popelářkou

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

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

10. 9. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) − změna na V Me−
zihoří • V Zahradách − Na Sypkém •
Křivenická (u konečné BUS 152,181)

11. 9. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Draho−
rádova

16. 9. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Perne−
rova) • Pernerova − Sovova • Pivo−
varnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

17. 9. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubí−
kova − u DD • Šiškova • Na Pěšinách −
Pod Statky • Braunerova − Konšelská •
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)

18. 9. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Dolá−
kova − Hackerova • Fořtova − Do Údolí
• Lindavská

23. 9. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u voj. správy) • Na
Vartě • Nad Rokoskou

24. 9. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) • Pe−
kařova

25. 9. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Hněz−
denská (parkoviště) • Mazurská (u tra−
fostanice) • Korycanská − K Ládví • 
U Pekařky − sloup VO č. 8

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

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 har−
monogramu uveden jako den přis−
tavení.

HISTORICKÉ VYCHÁZKY
Vlastivědného kroužku osmého

pražského obvodu pro důchodce
a milovníky památek

6. září 2003
František Rubeš a Podhradní čtvrť
Sraz ve 13.45 hod. u Kavárny na Ma−
lostranském náměstí.

13. září 2003
Vztahy humor. Rubše
k Novému Městu
Sraz ve 13.45 hod. u Faustova domu na
Karlově náměstí.

27. září 2003
Posvátné sochy památných domů
Sraz ve 13.45 hod. na nároží Národní
třídy a Perštýna.

Dům dětí a mládeže znovu po
loňských povodních otevírá Karlín−
ské Spektrum a Informační stře−
disko na Karlínském náměstí 7. 
Od 22. září budou probíhat Dny
otevřených dveří, o týden později
přijde na řadu zahájení pravidelné
činnosti.

„Zveme děti, mládež i dospělé do
obnovených i nových prostor. Na
zájemce čeká stovka nejrůznějších záj−
mových kroužků a oddílů a pět otevře−
ných klubů,“ řekla Jana Šimánková 
z Karlínského Spektra.

Pro předškoláky jsou připrave−
na cvičení, dramatická výchova,
keramika, klavír, taneční pří−
pravka tvořivé a výtvarné hry,
předškolní výchova a počítače.

Školáci pak mohou začít navštěvovat
divadelní, hudební, taneční a výtvarné
kroužky. Mimo jiné je možné využít
nabídky kroužků kouzelníků, mažo−
retek, šachu, šipek, žonglování či vý−

početní techniky. V oblasti vzdělávacích
aktivit lze využít kurzy angličtiny 
a francouzštiny, dvouletý historický kurz
a přípravu na střední a výtvarné školy

Řada aktivit je připravena i pro
dospělé. Ti si mohou přijít zacvičit,
navštívit divadelní, taneční či kera−
mický kroužek, dále kroužky angličtiny,
francouzštiny, kouzelníků, šachu či
žonglování.

Otevřené kluby nabízejí volně pří−
chozím nejrůznější aktivity. Klub „Jen
tak“ například hry, soutěže, vycházky 
a programy i mimo klub. V „Otevře−
ném ateliéru“ se mohou zájemci sezná−
mit s nejrůznějšími výtvarnými techni−
kami a technologiemi. Pro mládež je
určen „Klub Podsklepeno“ s kuleční−
kem, fotbálkem a hudbou a „Informační
centrum pro mládež“, které nabízí infor−
mace o vzdělávání, volném čase, sportu,
cestování, problémových jevech a dal−
ších oblastech. Součástí centra je 
i internetová kavárna.

−red−

Dům dětí a mládeže v Karlíně začne sloužit veřejnosti

Grabova vila nabízí výstavu fotografií z povodní

Pomoc z Ďáblic 
Zatímco minulý rok museli dobrovolní hasiči pomáhat
při následcích povodní a vody bylo více než dost, letošní
léto je čekala naprosto opačná činnost. V horkých srp−
nových dnech Městská část Praha 8 využila pomoci jed−
notky požární ochrany Ďáblice.

Nejednalo se však o likvidaci požáru, ale o doplnění vody
v umělém jezírku v ulici Taussigova před ZŠ Burešova.
Jednotka musela provádět dálkovou dodávku vody vzhle−

dem k nefunkčním hydrantům v okolí umělého jezírka. Hasiči
také pomáhali se zavlažováním porostů, kde mohlo dojít 
k pravděpodobnému vzniku požáru neopatrností či nedbalostí
a několikrát zasahovali při nedovoleném pálení odpadu. Na
žádost člena komise RMČ Praha 8 pro bezpečnost a veřejný
pořádek Jiřího Vítka, byla jednotka v plné pohotovosti pro pří−
pad vzniku lesního požáru na území Prahy 8.      

−vin−

MČ převzaly územní rozhodování o stavbách
Územní rozhodování o stavbách v hlavním městě již od začátku září nepřísluší pouze pražskému
magistrátu. Výkon této státní správy se totiž svěřuje do rukou všech městských částí. Magistrátu
zůstala pouze možnost vyhradit si působnost ke konkrétním stavbám, které splňují podmínky
dané stavebním zákonem, nebo ke stavbám, které přesahují hranice městských částí. 

Magistrát tedy bude až na výjimky jen odvolacím orgánem. Podle zástupců tiskového oddělení ma−
gistrátu přestane také fungovat Odbor územního rozhodování. Veškerou činnost druhoinstančního
odvolacího stavebního úřadu přebírá Odbor výstavby, a to pod novým názvem Odbor stavební. Tímto
opatřením by se mělo zajistit jednotné metodické řízení obecních stavebních úřadů z jednoho místa.

„Výkon státní správy na úseku stavebního zákona na úrovní hlavního města bude jednodušší 
a přehlednější, častější a důkladnější budou kontroly činnosti jednotlivých stavebních úřadů,“ infor−
moval tiskový odbor magistrátu.

Desítky velkorozměrových
fotografií, zachycující at−
mosféru loňských kata−
strofálních povodní, je stále
možné spatřit v přízem−
ních prostorách Grabovy
vily v ulici Na Košince.
Výstava je přístupná veřej−
nosti v úředních hodinách,
tedy v pondělí a ve středu. 

Podobná výstava unikát−
ních fotografií pořízených
záchranáři a nazvaná „Rok
poté“ se konala v kostele sv.
Cyrila a Metoděje v druhé
polovině srpna.

Kulturní akce související 
s Karlínem ale nekončí. Od 18. září bude na zdech
domů, železničních náspech, viaduktech a dalších
lokalitách v Karlíně instalováno 43 velkoplošných
obrazů a asambláží. Ty mají oživit vzhled této městské
části a zaujmout a pobavit tamní obyvatele. V září

rovněž proběhne výstava
fotografií, obrazů a video−
dokumentů v patnácti
stavebních buňkách umí−
stěných na Karlínském
náměstí. Svá díla by tam
měli představit umělci 
k této pražské čtvrti. „Naší
snahou je dále rozvíjet
různorodé projekty v Kar−
líně tak, aby co nejvíce
pomohly tamním obyva−
telům. Projekty vznikají
díky pomoci dalších ob−
čanských sdružení a firem,
které v Karlíně sídlí 
a chtějí se dál angažovat 

v jeho rozvoji,“ informovala Olga Sozanská z občan−
ského hnutí Hestia. Expozice jsou součástí progra−
mu obnovy společenského života městské části 
Karlín.

−red−

Neznámí vandalové se 
v Ďáblicích mstili stromu 
Neuvěřitelný případ surovosti vůči přírodě objevila na
ďáblickém sídlišti paní Eva Hanáková. V parkovém
remízku, kde se na lavičkách scházejí maminky 
s kočárky, neznámí vandalové „stáhli z kůže“ krásný
vzrostlý strom. 

„Chápu, že proti povodňové kalamitě je to prkotina, ale
velmi mě to rozzlobilo, protože ďáblické sídliště je určitě
jedno z nejhezčích v Praze a parky jsou tu perfektně
udržované. Nevím, jak takovou nehoráznost pranýřovat,
pachatelé totiž nebyli chyceni při činu,“ řekla Hanáková.
Podle ní se jedná o čtrnáctileté jedince z okolních bloků
budov. „Čtrnáctiletí už dávno nejsou roztomilé děti. Ne−
vím, proč nad nimi parlament drží ruku,“ postěžo−
vala si.     

−red−

Nejdříve prosím překontrolujte, zda souhlasí den 
a místo přistavení. Pokud ano, měl by kontejner
být umístěn na své místo již během dne před
„dnem přistavení“ (den před datem v harmonogra−
mu), po celý „den přistavení“ a odvezen by měl být
následující den po dni, který je uveden v harmono−
gramu, pravidelně zveřejňovaném v Osmičce. Tedy
celkem asi dva dny. Pokud kontejner není na svém
místě, doporučujeme:

1) Kontaktovat IPODEC ČM a. s., na tel.: 286 583
455. Je možné, že kontejner byl přeplněn a odvezen 
na skládku (pokud není možná výměna kontejneru
za prázdný ihned na místě z důvodu nedostatku pros−
toru) − prázdný kontejner bude vrácen na místo přis−
tavení později. Je také možné, že došlo k nepředví−
datelné události jako náledí, nesprávně zaparkovaná
vozidla v místě pravidelného přistavení (kontej−
ner může stát o několik metrů dále) a další.

V případě nedostatečného objasnění nepřítomnosti
kontejneru a nevyřešení záležitosti:

2) Kontaktovat OŽP ÚMČ Praha 8 na tel.: 222 805
742, 744, 748. Odbor životního prostředí prověří, zda
kontejner skutečně není na místě přistavení, zjistí důvody
a zjedná nápravu, případně ze zjištěných skutečností
vyvodí důsledky v rozsahu svých kompetencí.     

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8

Co dělat, když velkoobjemový kontejner (VOK) není na určeném místě?

Kostel sv. Cyrila a MetodÏje. V˝stavu zah·jil 
Starosta M» Praha 8 Josef Nosek
(uprost¯ed).
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Bezpečný kontakt se psy

Při setkání s volně pobíhajícím psem (bez náhubku) zachovejte klid − zůstaňte klidně stát. Pes je většinou jen zvě−
davý, očichá vás a sám odběhne.

1) I když se psů nebojíte, nesnažte se hladit cizího psa. I zdánlivě klidný a neškodný pes může zaútočit. Může se napřík−
lad jednat o psa, jehož majitel často bil, ale také o toulavého psa, který by mohl být nemocný. Jeho reakce může být
nečekaná. Pokuste se takového psa pomalu a klidně obejít.

2) Nedělejte prudké pohyby − pes se může rozdráždit a zaútočit. Nesnažte se před ním utíkat.

3) V případě, že na vás pes doráží, zachovejte klid, neutíkejte. Pomalu ustupujte na bezpečné místo.

4) Pokud se pes chystá na vás zaútočit a kousat, snažte se bránit tím, co máte po ruce (větev, taška, svazek klíčů, hůl
apod.). Využijte chvilkového překvapení (otřesu) psa a snažte se dostat na bezpečné místo (např. do vchodu domu, za
plot, do prodejny apod.), kam se pes za vámi nedostane. Podle možnosti událost oznamte na městskou policii nebo Policii
ČR ohledně odchytu zvířete.

5) Bez svolení majitele nehlaďte psy na vodítku.

6) Pokud někde spatříte volně pobíhajícího psa bez majitele, nesnažte se ho sami chytat. Přivolejte strážníky městské
policie. Ti posléze zajistí odchyt zvířete. Podle situace je možné zvíře někam nalákat a zavřít (např. dvůr domu), kde ho
odchytová služba odchytne a odveze do útulku pro opuštěná zvířata. Může se například jednat o psa, který nikoho nena−
padá, je klidný, ale utíká do vozovky, kde by mohl zavinit dopravní nehodu.

7) Pokud jste sami majiteli psa, nezapomeňte, že:
a) Pes nepatří na dětské hřiště a pískoviště!
b) Ve veřejné zeleni se může pes pohybovat pouze na vodítku, vyjma míst, kde je volné pobíhání psů stanoveným sym−
bolem (značkou) výslovně povoleno.
c) Váš pes musí mít „psí známku“ zavěšenou na obojku.

8) V zájmu snadnější identifikace psa se doporučuje tzv. „čipování“, které je spojeno se snížením výše poplatku za psa
ve městě.

9) Pro rychlejší kontakt s majitelem psa je vhodné vyznačit na známku či obojek zvířete telefonní číslo majitele (v pří−
padě zaběhnutí psa, oznámit toto telefonní číslo do útulku pro opuštěná zvířata současně s popisem zvířete a místem, kde
se pes zaběhl).

10) U velkých psů (pes od 50 cm kohoutkové výšky) pohybujících se na veřejnosti se v zájmu ochrany majitele i ostat−
ních osob doporučuje, aby byl pes opatřen košíkem.

11) Nečistoty způsobené vaším psem musíte odstranit!

Stalo se ...
Na křižovatce ulic Na Florenci − Na Poříčí vyzvali strážníci MP k prokázání totožnosti muže, který přecházel přes pře−
chod pro chodce na červenou. Předtím jej však upozornili na jeho jednání, kterým se dopustil přestupku v dopravě.
Odpověděl, že strážníci na to nemají nárok, že se nenechá zdržovat a z místa odcházel. Jelikož nechtěl se strážníky přes−
tupek řešit a neprokázal svoji totožnost, rozhodli se strážníci neukázněného muže předvést na policejní stanici. Následně
strážníci jednatřicetiletému muži za spáchaný přestupek v dopravě udělili blokovou pokutu ve výši dvě stě korun.

V souvislosti s tím chceme občany upozornit, že strážník MP má zákonná oprávnění ztotožnit osobu, která se
dopustila přestupku, a pokud odmítne vyhovět výzvě strážníka, nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součin−
nosti strážníka svoji totožnost prokázat, je oprávněn ji předvést na Policii ČR.

Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie informuje

Návrh nového školského zákona
vyvolává řadu diskusí,  jak by vlastně
tuzemský školský systém měl 
v budoucnosti fungovat. „V návrhu
chybí pružná reakce na nabídku nebo
požadavek pracovního trhu,“ tvrdí
Zbyněk Novotný, poslanec ODS za
Prahu 8, který je členem Výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu.

Nesouhlasíte s návrhem nového škol−
ského zákona. Kde vidíte jeho hlavní
nedostatek?

Nový školský zákon především
postrádá podrobně a funkčně zpraco−
vaný systém financování sítě škol.
Hovoří sice o normativním financování,
tedy výši prostředků, kterou daná škola
získá na jednoho žáka vzdělávaného 
v patřičném vzdělávacím oboru, ale
skutečnost je zcela odlišná. Mi−
nisterstvo v návrhu bohužel nestanoví
způsob, jak takový normativ určit.
Jinými slovy úředníci ani nevědí, kolik

stojí vzdělávání jednoho
žáka či studenta. To proto
v praxi povede ke vzniku
nejrůznějších soustav kraj−
ských a obecních norma−
tivů, které se mohou vý−
razně lišit, což v ko−
nečném důsledku bude
vytvářet prostor pro ne−
rovný přístup ke vzdě−
lávání pro občany tohoto
státu. Navíc tento mecha−
nismus velmi silně posílí úřednické
přerozdělování a tak i byrokracii v celé
školské soustavě.

Je pravdou tvrzení řady ředitelů škol,
že by v případě schválení návrhu měli
značně omezené pravomoci?

Jedním ze zásadních problémů
navrhované právní normy je nulová
podpora autonomie škol a s tím spojený
rozpor mezi právy ředitele školy a jeho
povinnostmi.Ředitel školy je v důsled−
ku zodpovědný nejen za respektování

všech vztahujících se zá−
vazných předpisů, ale i za
kvalitu poskytovaného
vzdělávání. Pro to, aby
mohl ředitel této odpověd−
nosti vyhovět, však musí
mít i odpovídající pravo−
moci. S těmi se ale ne−
počítá, naopak jsou zby−
tečně omezeny.

Zájem o nejrůznější studij−
ní obory se postupem času přirozeně
mění. Počítá návrh s pružnějším se
přizpůsobováním požadavkům trhu?

Návrh zákona zásadním způsobem
omezuje možnost volby. Zřizování škol
a otevírání studijních oborů podle
požadavků pracovního úřadu je zcela
chybná koncepce. Vzhledem k délce
studia na střední škole nebo učilišti je
vyloučená pružná reakce na nabídku
nebo požadavek pracovního trhu.Tímto
ale vzniká omezení pro zřizovatele
vytvořit školu libovolného druhu a pro−

filovat jí podle vlastního podnikatel−
ského záměru.

Dále ředitel školy nemá možnost volit
organizaci vzdělávání podle místních
podmínek, o tom co je a co není správné,
rozhoduje svým hodnotícím výrokem
školní inspektor. Učitelé nemohou volit
formy vzdělávání podle očekávání
žáků, jejich rodičů ani místních pod−
mínek, a v neposlední řadě si žáci 
a rodiče nemohou volit školu podle
nabízeného zaměření a charakteru
vzdělání.

V případě žáků se speciálními vzdělá−
vacími potřebami lze předpokládat, že
tak jako doposud bude možnost jejich
vzdělávání v běžných školách omezena
tím, že prostředky na zajištění jejich
potřeb budou poskytovány odlišně
podle typu školy.

Máte pro tento problém řešení?
Jednoznačně decentralizovat školské

prostředí. Tam má být rozhodující
vzdělávací volba, která předpokládá sil−

nou autonomní školu, jež má dostatek
pravomocí a instrumentů, aby se mohla
přizpůsobovat měnící se poptávce 
po vzdělávání. Návrh počítá pouze 
s částečnou autonomií v pedagogické
oblasti a bohužel pomíjí oblast ekono−
mickou, která je s ní úzce provázána.
Jednoduše řečeno, ředitel bude opět
podřízen všemocné byrokratické ma−
šinerii, která bude určovat, co je správné
a co správné není.

Již zmíněná nerovnost přístupu ke
vzdělávání je umocněna nerovnými
podmínkami, určenými pro školy
různých zřizovatelů. Zatímco církevní
školy jsou zákonem zvýhodněny,
soukromé jsou naopak diskriminovány,
pokud se nestanou takzvanou školskou
právnickou osobou. Přitom vývoj ve
vyspělých vzdělávacích systémech se
ubírá směrem k rovnosti podmínek
vzdělávání ve všech školách bez rozdílu
zřizovatele.

−red−

Školy potřebují autonomii, říká poslanec Z. Novotný

2. září 2003 bude v Obchodním domě Ládví znovu otevřeno Informační středisko stavby
metra IV. C1 − úseku Nádraží Holešovice − Kobylisy − Ládví. Každé sudé úterý v měsíci
Vám zde budou pracovníci Metrostavu, Inženýringu dopravních staveb a. s. a Metro−
projektu odpovídat na dotazy týkající se výstavby nového úseku trasy metra.

Překvapení
Do jedné údržbářské firmy vnikl neznámý muž, který si

do přinesené tašky ihned začal ukládat všechny zajímavé
věci a nářadí. Touto činností byl natolik zaujat, že ani

nepostřehl, že zde není sám. Přítomní zaměstnanci dílny pachatele zadrželi a předali policii. Celkem
se zaměstnancům údržbářské dílny podařilo zachránit věci v celkové hodnotě 20 000 Kč.

Motor nenaskočil − výlet se nekonal
Dva mladíci se rozhodli, že se jen tak pro zábavu projedou. Nejprve si našli příhodné vozidlo

značky Škoda, které se jim líbilo. U vozidla vyháčkovali levé přední dveře, vnikli do vozidla 
a vypáčili bezpečnostní tyč na volantu. Když tyto překážky zvládli, k odjezdu jim chyběl už jen
poslední krok − uvést do chodu motor. I to nebyl problém. Vytrhali dráty ze spínací skříňky a snažili
se je propojit tzv. nakrátko. To se však nepodařilo, neboť kolem právě projížděla policejní hlídka,
která mladíkům výlet překazila.

Jak si bezpracně přivydělat
Na nápad, jak si bezpracně zvýšit svoji životní úroveň na úkor jiných a přitom se moc nenadřít,

přišel jistý muž z Jičína. Založil si neexistující společnost a sám se stal jejím jednatelem. Přes in−
zerát v denním tisku pak nabízel zprostředkování domácí práce. Na jeho základě si nechal zasílat
různé finanční částky od 150 Kč až do 850 Kč s odůvodněním, že se jedná o nutný administrativní
poplatek. Z důvěřivých spoluobčanů tak vylákal částku 7 072 Kč.

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

Policie »R 
zasahuje

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele 
prostřednictvím společnosti IMP − servis s. r. o.
(www.imp−servis.cz) bezplatné odkládání nebez−
pečných složek komunálního odpadu:

Baterie, oleje a tuky (kromě potravinářských olejů),
ředidla, staré barvy, léky, kyseliny, lepidla, prysky−
řice, odmašťovací přípravky a detergenty, fotochemi−
kálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem
chlorfluoruhlovodíků (lednice).

Odpady mohou občané odkládat třemi způsoby:

• při mobilním zastávkovém sběru − mimo lednic
• ve stabilní sběrně (Sběrný dvůr hl. m. Prahy, 

Voctářova ulice, Praha 8, provozní doba:  PO − PÁ 
8.30 − 18.00 hod. − v zimě do 17.00 hod., SO 8.30 − 
15.00 hod., tel.: 266 007 299) − všechny uvedené 
odpady včetně lednic

• v lékárnách − léčiva a rtuťové teploměry

V případě zjištění nedostatku v oblasti nakládání 
s nebezpečnými složkami komunálního odpadu či při
nesrovnalostech v harmonogramu sběru se lze obrátit
na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor infrastruktu−

ry města, Řásnovka 8, 110 00  Praha 1, tel.: 224 484
229, 224 484 376.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných 
složek komunálního odpadu:

PO 15. září
křiž. ul. Prosecká − Pod Labuťkou           15.00 − 15.20
křiž. ul. Stejskalova − U Rokytky           15.40 − 16.00
křiž. ul. Chocholouškova 
− Elsnicovo nám.     16.10 − 16.30
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách            16.40 − 17.00
ul. Molákova (u prodejny) 17.30 − 17.50
křiž. ul. Křižíkova − Peckova (u kostela) 18.00 − 18.20
křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.          18.30 − 18.50

ÚT 16. září
nám. Na Stráži (parkoviště) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Rozšířená − Na Stírce 15.30 − 15.50
křiž. ul. Pakoměřická − Březiněveská     16.10 − 16.30
ul. Opálkova (u autobazaru) 16.40 − 17.00
křiž. ul. Střelničná − Davídkova 
(parkoviště směr Libeň) 17.10 − 17.30

Sběr nebezpečného odpadu v MČ Praha 8Potřebují školy skutečně jen autonomii?
Pan poslanec Z. Novotný ve svém článku uvádí, že nesouhlasí s návrhem nového škol−
ského zákona z následujících důvodů.

Prvním argumentem je neurčený způsob výpočtu normativu. Velice logicky soudí, že 
v praxi to povede ke vzniku nejrůznějších krajských a obecních normativů a konečným
důsledkem bude nerovný přístup ke vzdělání. Vím, že každý kraj dostane shodnou finanční
částku na žáky stejného stáří. Spíš mě zaráží, další myšlenka pana poslance. Pan Z. Novotný
považuje decentralizaci školského prostředí, tedy posílení současné autonomie škol za rozhodu−
jící.Vůbec mu nevadí, že  takovýt stav může vést k posílení nerovného přístupu ke vzdělání, kdy
jednotlivé kraje a obce  si mohou vytvořit naprosto odlišné metody výuky, budou mít tedy jiné
pravomoci a instrumenty. Což by v konečném důsledku mohlo vést k tomu, že úroveň výuky
škol (zřizovaných krajem nebo obcí) nebude  srovnatelná. Pan poslanec si zřejmě málo pozorně
přečetl text návrhu zákona. Zřizovatel školy zůstává stále zřizovatelem. Do této hry vstupuje jen
nový partner (úřad práce), který má na trhu práce velké zkušenosti a také povinnosti − zabezpečit
vhodné uplatnění absolventů škol. Škoda, že pan poslanec neuvedl, kterým formám vzdělávání
nový návrh brání. Rámcový vzdělávací program není určitě všelék,ale prvním krokem k rea−
lizaci nových forem ve vzdělávání.  Ani vyspělá zahraniční pracoviště se neshodují na nut−
nosti vždy integrovat dítě do běžné školy. Speciální školy mají rozličný charakter a slouží
pro žáky  jak somaticky, tak psychicky postižené. Bohužel v praxi bývají tato postižení větši−
nou kombinována. Ano, souhlasím, návrh nového školského zákona není úplně dotažen.
Teprve několikletá praxe ukáže  nezbytnost jeho úprav. Stát má v tomto případě svoje povin−
nosti, ale i práva. Školská problematika je velmi rozsáhlá, a proto je potřeba tento okruh
zastřešit právním rámcem. Jenom věřím, že se ve změti těchto diskuzí nestratí samotný uči−
tel − pedagog a jeho žáci.              Soňa Teplá, zástupkyně starosty − oblast školství (ČSSD)
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Dnešní částí dokončíme cestu základními a ma−
teřskými školami,  které byly v srpnu 2002 posti−
ženy velkými povodněmi. Naší zastávkou bude
ZŠ Zenklova.

Hlavní příčinou zaplavení školy bylo vylití říčky
Rokytky ze břehů a současné vzedmutí vody včetně
splaškové z kanalizace. Povodeň kompletně zdevas−
tovala celý suterén objektu a mimo jiné zničila celou
školní kuchyni i jídelnu včetně zázemí. Část tech−
nických rozvodů v suterénu − především topení,
domovní vodovod s kanalizací a elektroinstalace
byla urychleně obnovena pro zprovoznění školy 
a možnost jejího provozu již od 1. října 2002.

Kromě výše uvedených částí objektu byly povod−
ní poničeny i obě tělocvičny. Poškození jižní
tělocvičny neumožnilo její další provoz. I po otlučení
omítek a vybourání podlahových konstrukcí pro
umožnění rychlejšího vysychání zde dlouhou dobu
přetrvávala vysoká vlhkost. Po provedení intenziv−
ního vysoušení bylo přistoupeno na jaře k rozsáhlé
opravě. Oprava již byla dokončena, a děti zde tak
budou moci od září cvičit či hrát míčové hry.
Náklady činily přes 1,5 mil. Kč. Oprava byla finan−
cována z daru Polské humanitární akce. Severní
tělocvična byla poškozena vodou, která se dostala do
základů pod parketami. Stav poškození však umožnil
její používání během letošního školního roku. 
O prázdninách byly nyní provedeny sondy a byl

navržen postup a rozsah opravy. S opravou se počítá
v průběhu měsíců září a října. Oprava by měla být
rovněž z větší části financována z daru Polské
humanitární akce, která tyto prostředky shromáždila
veřejnou sbírkou ve své zemi.  

Největším problémem této základní školy v mi−
nulém školním roce i v roce současném je a bude
bohužel stravování. Celý mi−
nulý školní rok 2002/2003 se děti
musely provizorně stravovat.
Většina těch menších chodila do
školní jídelny ZŠ Palmovka,
kde Městské části Praha 8 jako
zřizovateli MŠMT povolilo na
jeden školní rok vzhledem 
k povodni výjimku a mohla být
zde tak stravováno více dětí, než
stanoví kapacita jídelny. Ostatní
děti se větší část roku stravovaly
v objektu protějšího Gymnázia
U Libeňského zámku a posled−
ní 3 měsíce byla pro tuto část
žactva připravena výdejna 
v místnosti bývalé družiny 

v objektu školy, kam bylo jídlo denně dováženo ze
ZŠ Dolákova.

Současný školní rok ještě zůstane ohledně
stravování provizorním. Počítá se s tím, že se navýší
kapacita přechodné výdejny na nejvyšší možnou
mez, aby zde se mohli stravovat žáci 1.,2. 3. ročníku
a 7.,8. a 9. ročníku. Zbývající děti bude čekat ještě

část tohoto školního roku putování − tentokrát najdou
„azyl“ v areálu ZŠ Na Korábě, která má jediná v této
oblasti volnou kapacitu pro stravování žáků ze ZŠ
Zenklova. Doprava žáků do jídelny ZŠ Na Korábě
bude zajištěna autobusy MHD od budovy školy.

Vzhledem k tomu, že původní dispozice školní
kuchyně nevyhovovala současným hygienickým
předpisům, tak několik měsíců trvala pouze projek−
tantsko−technická fáze, která hledala způsob, jak do
suterénního prostoru vtěsnat vše, co tam být musí 
a má. V červenci 2003 bylo vyhlášeno výběrové řízení
na opravu po povodni těchto prostor s tím, že od září
2003 již probíhají samotné stavební práce. Výše
vynaložených prostředků se odhaduje na necelých 20
milionů korun českých, o které žádala Městská část
Praha 8 Hlavní město Praha a získala ujištění ústy
pana náměstka primátora Ing. Paroubka, že tyto
finance metropole naší městské části budou poskyt−
nuty. Dalších 6 milionů bude stát zařízení školní
kuchyně, tedy vybavení roboty, konvektomaty a dal−
ším nezbytným náčiním. Stavební práce se odhadují
na dobu 5 měsíců, takže počátkem druhého pololetí
školního roku 2003/2004 bude školní kuchyně 
a jídelna ZŠ Zenklova jednou z nejlépe vybavených
provozoven v rámci všech základních škol v celé
Praze.

−dadar−

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 31. - ROK POT… (3. »¡ST)

Zä Zenklova.

Krátce
Český rozhlas Regina otevře dveře návštěvníkům
Jak se dělá rozhlasové vysílání? Co je nutné k tomu, aby byla zajiště−

na jeho kvalita? Nejen s tím je možné seznámit se na Dni otevřených dveří,
který 6. září 2003 od 10.00 hodin pořádá Český rozhlas Regina ve svém
znovuotevřeném sídle v Hybešově ulici.

Nejen současní posluchači této rozhlasové stanice si mohou prohlédnout nová
moderní vysílací studia, pozorovat moderátory a redaktory při práci nebo se
zúčastnit nejrůznějších soutěží. Návštěvníky čeká i zábavní hudební odpoledne,
všichni mohou shlédnout výstavu fotografií, které byly zaslány do fotografické
soutěže o zvířatech.  −red−

Pozvánka
Softballový klub Joudrs Praha ve spolupráci s Českou softballovou

asociací si vás dovoluje pozvat na Mistrovství republiky kadetek, které se
uskuteční na hřišti SK Joudrs Praha ve dnech 19. až 21. září.  

Na hřišti se sjede osmička nejlepších týmů do 15 let v republice a lze očekávat
velice kvalitní sportovní výkony. Síly zde změří z pražských týmů domácí
Joudrs, Krč Altron a Kotlářka, z východních Čech přijedou Mladé Buky, Trutnov
a Dvůr Králové a čest Moravy budou hájit týmy Arrows Ostrava a Dračice Brno.  
Kdo si odveze prestižní trofej a titul Mistr České republiky pro rok 2003? Kdo
bude vzpomínat na bohnické babí léto v dobrém a kdo ve špatném? Vše se
rozhodne v předposledním zářijovém víkendu. Hřiště se nachází na pozemku ZŠ
Dolákova 555, Praha 8 − Bohnice; autobusy 200, 102, 127, 186 na zastávku
Sídliště Bohnice, a dále pěšky 300 m ve směru příjezdu autobusu; plánek na
www.joudrs.cz Jakub Stařík

Nábor dívek
S prvními zářijovými dny začne probíhat na hřišti SK Joudrs Praha (při

ZŠ Dolákova 555, Praha 8 Bohnice) i nábor dívek do softballového oddílu. 
Nábor bude probíhat formou bezplatného kroužku vždy v pondělí a ve středu

od 15.30 do 17.00, první kroužek tedy proběhne ve středu 3. září ve stanovený
čas. Slovíčko bezplatný znamená, že zájemkyním o skvělou hru softball bude
zapůjčeno i veškeré nutné vybavení jako rukavice, míče a pálky. Jediné, co je
třeba si vzít s sebou, je sportovní oblečení a chuť do hry. Tento kroužek bude
probíhat v nezměněné formě až do 31. října 2003, na účast v kroužku naváže
členství v klubu SK Joudrs Praha. Nábor je vypsaný zejména pro ročníky 1987 −
1993. SK Joudrs Praha hraje nejvyšší soutěže v kategorii žen (1. liga, nejvyšší
soutěž v ČR), dorostenek (od 15 do 19 let) a kadetek (do 15 let), všechny hráčky
tudíž mají perspektivu kvalitativního růstu až na nejvyšší úroveň v naší repub−
lice.  Přijďte si i vy vyzkoušet hru, která spojuje klady individuálního a kolek−
tivního sportu.  Hru, kde je třeba využít rychlosti, přesnosti, mrštnosti, chytrosti ...
Přijďte si vyzkoušet softball. SK Joudrs Vám nabízí: kvalitní tréninky vedené
kvalifikovanými trenéry, veškeré materiální a technické zázemí, důslednou péči
a Vaše zdraví a rozvoj, příjemné prostředí a dobrou partu.

Vaše případné dotazy velice rád zodpoví vedoucí náborů Daniel C. Tobola
(gsm: 606 830 913; e−mail: dan@joudrs.cz), odpovědi též naleznete na interne−
tové adrese www.joudrs.cz. −js−

Dům světla
Česká společnost AIDS pomoc − Dům světla nabízí bezplatné a anonymní tes−

tování na HIV protilátky. Každé PO 16.00 − 19.00 hod. a ST 9.00 − 12.00 hod.,
Dům světla, Malého 3, Praha 8 − Karlín. Linka pomoci: 224 810 702 (NON−STOP).

Pochvala
Opět s radostí čtu pochvalu na další školní zařízení zřízené naší měst−

skou části. Paní Jana Hončová ve svém dopise chválí mateřskou školu 
v Korycanské ulici. Dovolte mi opět ocitovat malý kousek.

„Musím uznat, že jak paní ředitelka, tak paní učitelky projevily velkou dávku
porozumění a tolerance v jednání se mnou a v podstatě adaptovaly do školy 
s mou dcerou i mě. S jistotou mohu konstatovat, že o moje dítě bylo ve škole
postaráno řádně, s láskou a péčí“. Paní Hončová ještě dodává, že je především
otázkou rodičů, nakolik chtějí se školou komunikovat. Hovoří o sobě jako 
o úzkostlivé matce, která měla obavy se zařazením dítěte do školy, protože dcer−
ka má vážné zdravotní problémy. Paní ředitelce a všem ostatním paní učitelkám
mohu jen poděkovat a přát si za nás všechny mnoho podobných děkovných
dopisů.                     

Soňa Teplá
zástupkyně Starosty MČ Praha 8  

Tak se zase ozýváme s dalšími zážitky
z našeho mezinárodního sokratovského
programu „Zpívající kuchařky“, jak
jsme slíbili v našem posledním článku. 

Ve dnech 25. − 30. května přivítala
naše škola − ZŠ Praha 8, Dolákova 1,
přátele a kamarády z Německa, Ra−
kouska, Slovinska a Itálie. Přijelo
celkem 25 dětí − našich kamarádů 
a kamarádek a 15 dospělých jako do−
provod a pomoc.

Téměř celý měsíc trvaly přípravy pro−
gramu pro týdenní pobyt dětí i dospě−
lých. Do práce se zapojili nejen všichni
naši učitelé a vedení školy, ale i rodiče 
a to nejen „hostitelských“ rodin.

Měli jsme to proti našim kamarádům,
které jsme navštívili při našem minulém
výletě o trochu snazší protože „Praha je
Praha“ a nabízí nepřeberně mnoho
možností k poznání i zábavě a máme
tedy co ukazovat. Ani se nám vše co jsme
chtěli do programu nevešlo.

První přijeli hosté z Německa,
Rakouska a Itálie v pondělí odpoledne 
a po ubytování jsme se všichni sešli 
v krásném atriu naší školy. Obvykle bývá
klidné, ale protože jsme měli připraveno
s pomocí vedení školy grilování, písničky
a vyprávění zážitků, tak příliš klidu neby−
lo. Spoustu pochoutek a mlsů připravily,
navařily a napekly paní učitelky, rodiče
se také nedali zahanbit a tak se stoly pro−
hýbaly pod samými dobrotami, až jsme
nevěděli co dřív ochutnat.

V úterý se německé děti účastnily
dopoledního vyučování a vyzkoušely 
si také rukodělné práce (keramiku,
ubrouskovou a provázkovou techniku).
Odpoledne jsme vařili české speciality
my a pak nás ve školní kuchyňce vystří−
daly německé děti se svým vedením a my
ostatní jsme dostali úkol, abychom
nachystali na 17 hodinu ve slavnostně
vyzdobené školní jídelně hostinu (my už
známe i slovo raut) pro ostatní děti,
rodiče a přátele školy. Musíme Vám
sdělit, že recepty naší mezinárodní zpí−
vající kuchařky se skvěle osvědčily!
Večer po rautu jsme ještě čekali do 22
hodin na kamarády ze Slovinska, kteří

měli složitější cestu, ale vše dobře
dopadlo a ve 22 hod. tu byli jak na koni.

Ve středu dopoledne jsme připravili
(tedy ne úplně my sami, ale hlavně naši
učitelé a také „civilkáři“ ) návštěvu troj−
ské Botanické zahrady, kde jsme po
skupinkách běhali se „slepými“ mapami
a zaznamenávali jména rostlinek v la−

tině, češtině, němčině a angličtině. To
tedy byla pro nás všechny pěkná fuška.
Jen taktak jsme stihli oběd ve školní
jídelně a hned jsme spěchali na autobus
a hurá na Vinohrady do kina IMEX! To
teda byl bezvadný zážitek a kdo to ještě
nezná, má se na co těšit. Po představení
nás paní učitelky pěkně „protáhly“ po
Praze. Od Žižkovské televizní věže přes
královskou cestu až na Pražský hrad, po
starých Zámeckých schodech na stanici
metra Malostranskou a hladoví jsme se
vrátili s kamarády do rodin, kde byli
ubytováni. Ale po občerstvení jsme si
ještě na plácku dali fotbálek a to se zapo−
jily i děti, které nikoho neubytovávaly.
Prostě řádili jsme až dokud bylo vidět. 

Čtvrtek byl ve znamení celodenního
výletu. Už na 9 hodinu byla objednána
prohlídka zámku v Libochovicích a po
prohlídce jsme ještě vylezli na zříceninu
Klapý − to byl tedy krásný výhled do
širého okolí! Dole v Libochovicích nás
po náročném výstupu čekal český řízek s
hranolky − mňam! A už jsme spěchali

autobusem zpět do Prahy na parník −
vyhlídková jízda lodí po Vltavě nabízí
pro nás úplně jiné pohledy, než jsme
zvyklí. Večer jsme se snažili zabavit naše
hosty v rodinách. Někdo jel kupovat
dárečky do města, někdo do Tesca, ale
my, co jsme dali přednost programu
Křižíkovy fontány na Výstavišti, jsme
měli super zážitek − bylo to prostě boží. 

V pátek nastalo v našem novém „ces−
tovatelském“ kabinetě loučení se školou,
Prahou, kamarády a přáteli a slibování

návštěv a dopisů. Myslíme si, že se celý
týden moc vydařil, všichni máme spous−
tu nových zážitků a že by takhle mohla
být škola po celý rok!

P. S. Před koncem školního roku nám
pan ředitel Koranda, paní zástupkyně
Jakešová a paní učitelka Golisová, která
je koordinátorka sokratovského projektu
pro ČR, přivezli ze setkání v Rakousku
úžasnou zprávu: 

Při vyhlášení v Norimberku z celkem
1299 projektů Socrates−Comenius naše
„Zpívající kuchařka“ vyhrála !!

Takže zástupci škol z Pressecku,
Ljubljaně, Gödesdorfu a Prahy pojedou
na podzim do Bruselu na oficiální vy−
hodnocení.

Jsme nadšení, že naše celoroční práce
byla mezinárodní komisí takto ohodno−
cena a věříme, že se s námi i Vy, čtenáři
Osmičky budete radovat.

Vaši 
žáci 6. A, 7. A a 8. A tříd 

Základní školy Praha 8, Dolákova 

Ahoj Osmičko!

Dobrá spolupráce se rozvíjí
Vzájemná spolupráce školství a kultury přinesla své ovoce. Odbor kultu−
ry finančně podpořil kulturní aktivity zatím u třech vybraných škol,
kterým schválené rozpočtové opatření přinese víc peněz na jejich záj−
movou činnost pro první pololetí nového školního roku, a to hned od září.

Mateřská škola Řešovská použije příspěvek na založení nového zájmového
kroužku pro 4 − 6 leté děti. Náplň kroužku bude různorodá. Děti se budou
aktivně spolupodílet na  hudebně − pohybových a pohádkových dnech, budou
ale i malovat a seznamovat se blíže s přírodou. ZŠ Palmovka využije dotaci na

materiální vybavení, a to zejména pro kroužky keramiky. Činnost těchto zájmových aktivit je finančně náročná. Škola si ze svých
zdrojů pořídila dvě keramické pece a také hradila speciální školení pedagogů, kmenových pí. učitelek, které vedou osm kroužků
keramiky. ZŠ U Školské zahrady využije příspěvek pro aktivity dramatického, novinářského a keramického kroužku. Vždyť ko−
pírka, mikrofony a další podobné pomůcky slouží pro práci kroužků, a pomáhájí dětem naučit se mnoho rozličných dovedností,
které mohou uplatnit po celý život.                                Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8 a Roman Petrus, radní

Zä U äkolskÈ zahrady.
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Ve všech zemích Evropské unie probíhá od roku
1996 Evropský den židovské kultury. V tomto
roce pak v České republice se bude konat již 4.
ročník tohoto dne, který má upozornit na to, že
naše současná česká kultura má své kořeny 
v setkávání a vzájemném obohacování mezi kul−
turami českou, německou a zejména židovskou. 

Totéž samozřejmě platí i v celoevropském kontex−
tu, kde jde o myšlenkové i obecně kulturní sdílení
mezi tradicemi křesťanskými i sekulárními a myš−
lením i uměleckými výkony židovskými. Pro jejich
zajímavost uvádíme všechny akce tohoto kulturního
dne v Praze.

Židovská obec Praha 
Program se bude v letošním roce soustředit do
prostor Jeruzalémské synagogy v Praze (její his−
torie, architektura, synagogální hudba); součástí
programu bude také výstava zaměřená na
vzdělávání, zvyky a tradice.
7. 9. bude synagoga otevřena od 12.00 − 17.00 hod.
V tento den je vstup do synagogy a na všechny pro−
gramy v synagoze zdarma. Veřejnost bude mít
jedinečnou možnost vidět originální zakládací listinu
z roku 1906, která byla náhodně objevena v letošním
roce.
12.00 − 13.00 hodin − prohlídka synagogy
13.00 hodin −  blok přednášek o historii synagogy,
architektuře i nových stavebních úpravách a var−
hanní synagogální hudbě. Po přednáškách bude

následovat písňový koncert na biblické texty. 
15.00 − 16.00 hodin − možnost prohlídky synagogy. 
16.00 hodin − koncert zpěvačky Katryn Kolcové.

Místo: Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská
7, 100 00 Praha 1

Židovské muzeum v Praze 
7. 9. pořádá tyto akce: 
−  zpřístupnění  židovského hřbitova na Žižkově

od 10.00−13.00 (vstup zdarma)
−  přednášky: 
10.00−11.00 hodin − A. Pařík − „Pražský Globe−
trotter“ ( o Robertu Guttmannovi)

11.00−12.00 hodin − M. Hájková − „Židovská pří−
tomnost v současném vizuálním umění“  

Místo (všechny přednášky): Vzdělávací a kul−
turní centrum Židovského muzea v Praze,
Maiselova 15, Praha 1 

Církev československá husitská (CČSH)
Na základě dohody Bejt Praha s Církví
československou husitskou bude od 9.00−17.00
hodin otevřena pro veřejnost zdarma synagoga 
v Praze − Karlíně. 

Nakladatelství G plus G
9. září (úterý) v 19 hodin 
„VEČER  S  NAKLADATELSTVÍM  G plus G“
uvede nakladatel Fedor Gál. Proč vydávat knihy 
s židovskou tematikou? Setkání s autory, spolupra−
covníky a přáteli přátel nakladatelství G plus G.
Čtení z připravovaných i vydaných titulů. Čeká vás
příjemný večer ve stylové kavárně nad knihami,
které má smysl číst. Dana Emingerová, Eva
Erbenová, Viktor Fischl, Richard Glazar, Eduard
Goldstücker, Viola Kováčová, Benjamin Kuras, Zu−
zana Peterová, Bedřich Róna, Tecia Werbowski. 

Místo: Blue Velvet Café (Čerchovská 4, Praha 2)

Sdružení Serpens a Divadlo Valmet 
Na 7. 9. umožnili zpřístupnění synagogy na
Palmovce − otevírací doba od 9.00 − 17.00 hodin.

Místo: Ludmilina 602, Praha 8 − Libeň

Kino Aero
7. 9. budou promítány tyto filmy:
18.00 hodin − Spalovač mrtvol
20.30 hodin − Pianista

Místo: Biskupcova 31, 130 00 Praha 3
−red−

Evropský den židovské kultury 2003

Dne 18. září 2003 představí občanské
sdružení SYMPOSION multimediální
projekt Jiřího Sozanského „Karlín −
Zóna A“, jehož realizace bude včetně
řady doprovodných akcí trvat celkem
deset měsíců ( září 2003 − červen 2004).

Projekt je složen z těchto aktivit:

1. Obrazy a asambláže Jiřího Sozan−
ského na zdech domů, železničních
náspech, viaduktech a dalších lokalitách
v Karlíně (viz mapa) od 18. září 2003 do
30. června 2004.
Projekt představí doc. PhDr. Jiří T.
Kotalík dne 18. září v 17.00 hodin 
v Corso Karlín, Křižíkova 36 a, Praha 8
− Karlín.  

2. Performance divadelní skupiny
Teatr Novogo Fronta a Box Art
Praha na texty Samuela Becketta −
(scénář a režie Jiří Sozanský a Aleš
Janák) realizovaná též pro potřeby
natáčení videodokumentu v prostorách
Hudebního divadla v Karlíně ve
dnech 10. až 13. července 2003.

3. Variace na „Texty pro nic“
Samuela Becketta − fotografie Jiřího
Putty a Zdenka Lhotáka z perfor−
mancí Teatru Novogo Fronta a Box Art.
Galerie Litera, Karlínské náměstí 13 .

Vernisáž je 18. září 2003 v 18.30 ho−
din. Výstava potrvá do 17. října 2003.

4. Koncert barokní hudby pražských
chrámů Collegium Marianum v Koste−
le sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském
náměstí dne 18. září 2003 v 19.30 ho−
din.

5. Videodokument z projektu, režie
Michal Baumbruck, realizace: pro−
sinec 2003.

6. Publikace (katalog) projektu, reali−
zace: duben 2004.

Projekt „Karlín − Zóna A“ je reali−
zován pod záštitou primátora Hlavního
města Prahy MUDr. Pavla Béma, za
spolupořadatelství hlavního města
Prahy a ve spolupráci s Městskou částí
Praha 8, občanskými sdruženími Hestia
a Oaza Karlín.

Kurátorem projektu je generální ředi−
tel Národního ústavu památkové péče
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík.

Generálním partnerem projektu je
Metrostav a. s., který dlouhodobě pod−
poruje projekty o. s. Symposion a pro−
dukčně projekt zabezpečuje Mars Pro−
duction spol. s r.o. 

Projekt „Karlín − Zóna A“ se jeví
jako osobitý vklad reflektující tragic−
kou situaci jedné pražské čtvrti,
postižené katastrofálními záplavami,
ale i nutná a vítaná investice energie 
a aktivit, které mohou pomoci nastarto−
vat její obnovu jako významného cen−
tra experimentální kultury. Autor pro−
jektu akademický malíř Jiří Sozanský
je veřejnosti znám jako nekonformní
umělec, vyjadřující se prostřednictvím
rozsáhlých multimediálních projektů,
vázaných ke konkrétnímu místu 
(Terezín, Most, Vysočany, Sarajevo).
„Schopnost soustředěné a cílevědomé
tvůrčí činnosti, důraz na kolektivní
práci, organizační schopnosti i akcent
na přímé vazby monumentálních rea−
lizací v konkrétním prostředí, které
jsou u Jiřího Sozanského pravidlem 
a jistotou, včetně vybraného týmu
spolupracovníků, jsou zárukou pozo−
ruhodného výsledku.“  Jiří T. Kotalík

SYMPOSION o.s., Máchova 25,
Praha 2, 120 00, tel. 602660196, 
e−mail: osozanska@hest.cz

MARS Production, spol. s r.o.,
Bořivojova 114, Praha 3, 130 00, tel.
222 734 667, e−mail: pupi@volny.cz

−red−

Projekt: „KARLÍN  −  ZÓNA A“

Jak jsme již upozornili v srpnové Osmičce, dne 6. 9. 2003, to je v sobotu,
proběhne Den Evropského kulturního děditství, lidově zvaný Den otevřených
dveří památek, pořádaný v naší republice Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska.

Poprvé jsme se jako Městská část Praha 8 přihlásili k této akci a v uvedených dnech
bude otevřen kostel sv. Vojtěcha v Libni, U Meteoru a to od 10 − 12 a od 14 do 16
hodin − s výkladem. Dále bude otevřen Libeňský zámek od 10 − 12 a 13 − 17 hodin 
a také pro širokou veřejnost Synagoga na Palmovce, v čase shodném s otevřením
zámku. Doufám, že uvítáme hodně návštěvníků a zájemců o zhlédnutí těchto památek,
neboť prohlídky budou doprovozené výkladem.                                                     −tk−

Kostel sv. VojtÏcha v Libni LibeÚsk˝ z·mek Synagoga na Palmovce

JeruzalÈmsk· synagoga v Praze.

KarlÌnsk· synagoga ve VÌtkovÏ ulici.

Perpetuum mobile
Péčí Městské části Praha 8, odboru kultury, vyšla kniha vzpomínek
Stanislava Vávry Perpetuum mobile. 

Kniha obsahuje vzpomínky nejen na dobu války, ale především na násle−
dující léta (přibližně do roku 1955), protkaná epizodami z vojenské služby

u PTP, evokuje jako by poláčkovsky zabar−
venými obrázky tehdejší Libeň s portréty
usedlých obyvatel. Příběhy se navzájem
prolínají, doplňují, znovu se rozebíhají do
stran a opět spojují − jako by v závěru
stékaly do toku periferní říčky Rokytky,
která je nenávratně odnáší…

„Život je perpetuum mobile …“ říká autor
knihy, „… každý den začíná a každý den
končí, znovu a znovu… Každý den stejně..
až na věky věků.“ 

Stanislav Vávra má k Libni „vzpo−
mínkový klíč ke kráse“ nejen proto, že tu
kdysi žil, ale především proto, že tu byl
navzdory době svým způsobem šťasten.

Stanislav Vávra patřil nerozlučně do okruhu tzv. libeňských psychiků, do
společenství „něžných barbarů“, které se pravidelně scházelo u Bohumila
Hrabala v ulici Na Hrázi č. 24. Stanislav Vávra pak v knize bez emocí zaz−
namenává události, které právě Bohumil Hrabal později posunul k legendě
a mýtu. Někde v ústraní na lavičce, v utišený podvečer rozevřel bych knihu
Stanislava Vávry „Perpetuum mobile“ a pozvolna čtením vstoupil do
událostí a dějů odehrávajících se před více jak padesáti lety v Libni, říká 
v úvodu ke knize Tomáš Mazal. 

−tk−

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
odbor kultury

VÌt·nÌ obË·nk˘ Prahy 8
Dovolujeme si pozvat rodiËe
dÏtÌ narozen˝ch v roce
2003 na slavnostnÌ vÌt·nÌ
obË·nk˘, kterÈ se uskuteËnÌ
6. a 7. ¯Ìjna 2003 v ob¯adnÌ
sÌni LibeÚskÈho z·mku,1. pat-
ro, Zenklova 1/35, 180 48 Pra-
ha 8 - LibeÚ.

Vzhledem k platnosti Z·kona
Ë. 101/2000 Sb. o ochranÏ
osobnÌch ˙daj˘, pracovnÌci
odboru nemohou zÌskat infor-
maci o narozenÌ dÌtÏte. Pro-
sÌme proto rodiËe, kte¯Ì majÌ
z·jem se z˙Ëastnit se sv˝mi
dÏtmi slavnostnÌho ob¯adu
vÌt·nÌ obË·nk˘, aby se p¯i-
hl·sili do 15. z·¯Ì 2003, na
odd. kultury ⁄M» Praha 8,
ZuzanÏ L·znovÈ na tel. ËÌslo
222 805 162 nebo na e-mail:
zuzana.laznova@p8.mepmet.cz.

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
Bureöova 2/1661, Praha 8

tel. a fax.: 286 586 094, 286 582 615

SpojenÌ: stanice L¡DVÕ - tramvaje Ë. 10,
17, 24, autobusy Ë. 127, 177, 186, S, C.
P¯edprodej ve sbÏrnÏ SAZKY v KD L·dvÌ ,
PO - P¡ 10.00 - 18.00 ve dnech programu
do 19.15 hod.

Z¡ÿÕ 2003

7. 9., 14. 9., 21. 9. a  28. 9.  
NE 14.00 - 18.00  hod.
TANE»NÕ ODPOLEDNÕ »AJE 
K tanci i poslechu hraje éIéKOVANKA.  

24. 9. ST 20.00 hod.
ZVONOKOSY 
Jako muzik·l, hrajÌ ochotnÌci z Bo¯anovic.

25. 9. »T 18.15 a 20.15 hod.
TANE»NÕ kurzy
ZahajovacÌ lekce pro ml·deû a dospÏlÈ.

V ˙ter˝ 9. 9. zahajujeme nov˝ cyklus
podzimnÌch koncert˘.  Koncerty,  kterÈ
budeme pravidelnÏ uv·dÏt kaûdÈ druhÈ
˙ter˝ v mÏsÌci se uskuteËnÌ jak v ob¯adnÌ
sÌni, tak i v kapli LibeÚskÈho z·mku. Jako
prvnÌ u n·s vystoupÌ ËlenovÈ PraûskÈ
komornÌ filharmonie - ( p¯ÌpadnÈ informa-
ce o PKF na www.pkf.cz). V jejich p¯i-
pravenÈm programu zaznÌ skladby zn·-
m˝ch autor˘ a na z·vÏr koncertu za¯adili
Suitu pro smyËcov˝ orchestr od Leoöe
Jan·Ëka od jehoû ˙mrtÌ uplynulo v srpnu
75 let. (12. 8.1928) 

LibeÚsk˝ z·mek
⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8

odbor kultury 
po¯·d· v r·mci PodzimnÌho cyklu
z·meck˝ch koncert˘ vystoupenÌ

Ëlen˘ PraûskÈ komornÌ filharmonie
v ˙ter˝ 9. 9. 2003 - 19.00 hodin

Program:
Arcangelo Corelli - Concerto Grosso
Op.6, Ë.4 ï J. S. Bach - koncert pro
dvoje housle d moll BWV 1043 ï
Samuel Barber - Adagio pro smyËce ï
Leoö Jan·Ëek - Suita pro smyËcov˝
orchestr

SÛlistÈ: Romana Zieglerov·, AlûbÏta
Fuchsov·

LibeÚsk˝ z·mek, ob¯adnÌ sÌÚ, Zenklova
1/35, Praha 8 - LibeÚ. Informace tel.: 222
805 187, www.Praha8.cz

a d·le po¯·d· koncert
v r·mci projektu ÑKarlÌn - ZÛna Aì

Kostel sv. Cyrila a MetodÏje
KarlÌnskÈ n·mÏstÌ, Praha 8 - KarlÌn

Collegium Marianum
ÑBaroknÌ hudba praûsk˝ch chr·m˘ì

ve Ëtvrtek 18. 9. 2003 v 19,30 hodin 

na oba koncerty vstup voln˝

Vize rozvoje Karlína a Libně
Úřad Městské části Praha 8, odbor kultury ve spolupráci s Vysokou školou umělecko−
průmyslovou v Praze pořádá výstavu 3. 9. − 7. 10. 2003 „Urbanistické projekty
pražských čtvrtí Karlína, Libně a Holešovic“. Semestrální a klauzurní práce stu−
dentů ateliéru architektury VŠUP v Praze s návrhy řešení záplavami postižených
území.  Výstava se koná ve foyeru budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. bílý dům).
Otevřeno: všední dny  od 8 − 18 hodin, informace tel.: 222 805 187, www.Praha8.cz.

DDnnyy  EEvvrrooppsskkééhhoo  kkuullttuurrnnííhhoo  dděěddiiccttvvíí



STRANA 6 Z¡ÿÕ 2003

V˝znamnÈ jubileum slavÌ 
Z¡ÿÕ

Filipov· Libuöe
HemelÌkov· Helena

Hochov· Justina
Hor·kov· Jaroslava

Hruöka Otomar
Kabourkov· Marie

Knapov· Ella
Kol·¯ V·clav

Kˆrnyeiov· Tekla
Oliva Miroslav

Prokopov· Marie
Proöek VladimÌr
Proökov· Irena
Ryb·¯ov· Ji¯ina
ätilov· R˘ûena
äubrtov· Anna

V·Úov· VÏra
Vesel· JaromÌra
Vutevov· Marie
Z·vorkov· Dana

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

KulturnÌ d˘m KRAKOV
TÏöÌnsk· 600, Praha 8, tel.: 283 090 427

TelefonickÈ informace, rezervace a p¯ed-
prodej v pokladnÏ KD Krakov. Na vybran·
p¯edstavenÌ p¯edprodej tÈû v sÌti TICKETPRO.

Z¡ÿÕ 2003

HUDEBNÕ POÿADY
17. 9. ST 19.00 hod. / NETTO

ModernÌ country se zpÏv·kem Pavlem 
Kaiserem.

24. 9. ST 19.00 hod. / ZELEN¡»I
TradiËnÌ country dominujÌcÌ vlastnÌ 
tvorbou a zpÏvem Mirka Hoffmana.

KaûdÈ pondÏlÌ - Ëtvrtek dopoledne po¯ady
pro dÏti a ml·deû!

KURZY - od z·¯Ì v KD KRAKOV

V˝uka hry na klavÌr 
pro dÏti i dospÏlÈ (tel.: 608 175 824).

V˝uka hry na sopr·novou 
zobcovou flÈtnu pro dÏti (tel.: 603 772 813).

V˝uka hry na altovou zobcovou 
flÈtnu pro dospÏlÈ (tel.: 603 772 813).

V˝uka hry na kytaru 
pro dÏti (tel.: 603 772 813).

Kurzy Tibetsk˝ch rit˘ 
- cvik˘, pÏti tibeùan˘ (tel.: 723 120 394).

PÿIPRAVUJEME NA ÿÕJEN 2003
(p¯edprodej od 22. 9. 2003)

1. 10. ELDOR¡DO + ÿEäETO
8. 10. ASONANCE
15. 10. REVIVAL SMOKIE - OLDIES
22. 10. SPIRITU¡L KVINTET

ZAKÁZ. TRUHLÁŘSTVÍ. T. 605
287 328

FILMOVÉ KURZY PRO VEŘEJ−
NOST ! Obory jako na FAMU !
Špičkoví lektoři ! Od září na Praze 4.
Tel: 241 024 221  www.scenare.cz 

PSACÍ STROJE−OPRAVY, pro−
dej. Použité od 290,− Kč. T. 241
412 507.

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebné
masáže klasické, meridiánové,
reflexní. Ezoterní léčení, rehabili−
tace, fyzioterapeut. Příznivé ceny.
732 262 010, 284 689 805,
S.K.Neumanna 28, Praha 8 .

INSTALATÉR−BOHNICE, Čimi−
ce, Svídnická 510, 233 550 074
voda, plyn

ANTIKVARIÁT, Zenklova 35,
koupí knihy, pohlednice, mince,
obrazy, sv. obrázky. T. 266312969.

MUDr. JOSEF POKORNÝ, prak−
tický zubní lékař, bude trvale ordino−
vat ve zdravotnickém  zařízení Pra−
ha−Smíchov, Kartouzská 6, Pavilon
B−přízemí. Tel. 257 325 471. Sta−
nice metra B, výstup Anděl (zdrav.
zařízení najdete za obch. centrem
CARREFOUR a přivítá Vás klidné 
a čisté prostředí). Těšíme se nashle−
danou !

JSTE ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKA−
TEL? Máte možnost získat
bezúročnou půjčku až do výše 1
mil. Kč z programu Start. RPIC
Praha. Tel: 284 007 830, 603
231 398.

VYMĚNÍM 3+1 zaskl. lodž.,
plov. podlahy, síd. Kobylisy za
gars. v osob. vl. tamtéž. Ne příz. +
dopl. 603 718 586.

VÝHODNĚ A RYCHLE PRO−
DÁME + VYMĚNÍME Váš byt −
RD − chatu − pozemek. Garance
Vaší ceny. Výkup bytů, pronájmy
nemovitostí. RK Dr. Vosyka s.r.o.
T. 257 324 295, 777 902 306,
www.vosyka.cz  .

LEKCE KLAVÍRU.T: 605 958 497.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOU−
NĚNÍ, úklid po malování. T. 603
973 500.

PRONAJMEME KANCELÁŘ−
SKÉ PROSTORY v Praze 8
Karlín, Pernerova 48. Cena za metr
čtvereční 2800,− Kč za rok.
Informační tel. 222 327 101.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ nabízí
vedení jednoduchého, podvojného
účetnictví, mezd, rekonstrukce,
poradenství, daně, zastoupení na
úřadech. Jana Štěrbová , Kotlaska
24, Praha 8−Palmovka. Tel. 724
006 880, 284 827 042.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ  A DO−
SPĚLÉ v sále na Vlachovce a hl.
nádraží. Zahájení 14.10. Informace
Vyskočil 284 680 651, z: 234 122
323, Bardonová 251 810 130, 602
248 582.

KOPÍROVACÍ SLUŽBY, MOBI−
LY−VÝKUP, prodej  Sokolovská
101, P8, Po−Pá 9−17 hod. Tel: 605
731 183

PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRA−
NA bude chránit Vaše sklepní okno,
dveře a všechny otvory před povod−
ní. Více informací na tel.:+421 252
637 337, www.pcp.sk

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a ča−
louněného nábytku za sucha 
i mokra. Tel./ fax 220 807 635,
607 240 407, 723 339 160.

VYMĚNÍM DRUŽST. BYT
3+1, 90m2, v Kamenickém Še−
nově, okr. Česká Lípa, za menší
družst. byt v Praze. Kontakt. tel.:
283 065 213, 487 767 676.

SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁ−
DEŽE pořádá zápis do kroužků 9.−
11.9. od 15 do 18 hod. v Sale−
siánském divadle. Otevíráme vý−
tvarný, keramický, železničářský,
taneční, šicí, a jazykové kroužky,
stolní tenis a flétna. Informace na
737 181 484.

VÝROBA KLÍČŮ − Sokolovská
101, Praha 8, Po−Pá 9−17 h. T.
605 731 183

REVIT−ZAHRADY, návrhy a reali−
zace zahrad, údržby zahrad, prořezá−
vání a kácení stromů, jezírka, pergo−
ly. Tel. 604 928 069, 284 689 704.

PRODÁM FIAT BRAVA 75 SX
TD, r.v.1999, zelená metalíza, 1.
majitel, koupeno v ČR, najeto 99
000 km, centrál. zamyk., el. okna,
spotřeba 6 l nafty, STK do 06/2005,
slušný stav. Cena 179000,− Kč, při
rychlém jednání sleva možná.

Placená řádková inzerce

Raný kulturní
podzim
V září ještě není to pravé období
pro náročnější kulturu, takže i my
na Praze 8 začínáme nenáročně. 

Nedělní taneční čaje na Ládví se již
chytly. Pro ty mladé i starší, kteří se

necítí na parketě zcela jistí, jsme připravili taneční
kurzy, které začínají v KD Ládví 25. září. A též
divadlo přinášíme pohodové − světoznámý humori−
stický román Zvonokosy v muzikálovém zpraco−
vání ochotníků z Bořanovic. A k tomu country
všech odrůd v KD Krakov a pro děti loutkové
divadlo v Jiskře. Též upozorňuji na pestrou nabíd−
ku kurzů pro děti i dospělé včetně Školy kresby. 

Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

ZLAT¡ SVATBA
50 LET

5. z·¯Ì 2003 ï Irena a VladimÌr Krajinovi

1. srpna 2003 ï Boûena a Svatoslav P·vovi

12. z·¯Ì 2003 ï Milada a Frantiöek Pekovi

23. z·¯Ì 2003 ï ZdeÚka a Stanislav Kroupovi
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Škola kresby
Výtvarný pedagog Pavel Starý, při−
pravuje dlouhodobou výuku kresby,
malování, karikatury a následně pří−
padně počítačové kresby a grafiky.

Přihlášky přijímá přednášející Pavel
Starý na telefonu 284 690 602 a adrese
Na Dlážděnce 15, 182 00 Praha 8.
Informace tamtéž a též v KuS na telefonu
286 582 323.                                      

−−dvk−

00. září 2003 oslavila
své 90. narozeniny
paní Marie Tyksová
z Prahy 8. Za Měst−
skou část Praha 8 po−
blahopřál paní Tyk−
sové vedoucí Odboru
kultury ÚMČ Praha 8
Mgr. Tomáš Květák.

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

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

P¯edprodej vstupenek: »T 10.30 - 11.30; ⁄T
17.00 - 18.00 hod. NevyzvednutÈ rezervovanÈ
vstupenky vracÌme 30 minut p¯ed za-Ë·tkem
p¯edstavenÌ do prodeje. 

Z¡ÿÕ 2003
2. 9.  a 9.9. ⁄T 17.00              
»ERVEN¡ KARKULKA
loutk·¯sk˝ soubor Jiskra 
(P. SluneËko)

16. 9.  ⁄T 17.00             
MÕ»EK FLÕ»EK   
loutk·¯sk˝ soubor Jiskra (J.MalÌk)

30. 9. ⁄T  17.00               
KAäP¡REK VAÿÕ éIVOU VODU
O PYäN… BASE
loutk·¯sk˝ soubor Jiskra 
F. »ech, V. Cinybulk)

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

Výtvarná řemesla
VYROBTE SI SAMI

BÏhem  letnÌch ËÌsel Os-
miËky jsme v·s infor-
movali o p¯ipravovan˝ch
vzdÏl·vacÌch aktivit·ch 
v KulturnÌm domÏ L·dvÌ.
P¯ipomÌn·me, ûe je jeötÏ
nÏkolik voln˝ch mÌst 
v kurzech v˝tvarn˝ch
¯emesel, zahajovan˝ch 
v tomto mÏsÌci (zaË·tek
vûdy v 17.00 hod.). Zveme obËany bez p¯edchozÌ
zkuöenosti. PoËÌt·me vöak s tÌm, ûe bude  z·jem 
o n·roËnÏjöÌ techniky v uveden˝ch oborech, a m·me
proto p¯ipravenou dalöÌ v˝uku, kter· nav·ûe na
zÌskanÈ z·klady. Informovat se m˘ûete, p¯ÌpadnÏ
p¯ihl·sit, osobnÏ nebo na ËÌslech telefonu 286 582
323, na e-mailovÈ adrese: behalova@kuspha8.cz.

MALBA NA HEDV¡BÕ PRO ZA»¡TE»NÕKY
DvÏ lekce zahrnujÌ ˙vodnÌ v˝klad lektorky, pr·ci 
s guttou, pokl·d·nÌ barev, vytv·¯enÌ vzornÌku tech-
nikamim Ñpep¯ì a Ñs˘lì. (18. a 25. 9.) Cena vËetnÏ
materi·lu 280,- KË. 

PASPARTOV¡NÕ PRO ZA»¡TE»NÕKY
V t¯ÌhodinovÈ lekci si  zar·mujete jedno-duch˝m zp˘-
sobem obr·zek velikosti pohlednice. (23. 9.) Cena vË.
materi·lu 150,-KË

ARANéOV¡NÕ KVÃTIN
Uk·zkov· lekce z oblasti vypichovanÈho aranûm· -
ikebany -  a d·rkov˝ch kytic v klasickÈm i modernÌm
stylu. V p¯ÌpadÏ z·jmu ˙ËastnÌk˘ nav·ûe praktick·
v˝uka. (22. 9.) Cena 50,-KË. 
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O P R A V Y
• Televizorů - i v bytě zákazníka

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00 (P
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• 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

Nabízíme:

JAZYKOV¡ äKOLA
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PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI 
NA PRAZE 8 SLEVY

PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

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

PVC, KOBERCE, KOREK

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

723/009 113

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

e−mail: podlahystanela@atlas.cz
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SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

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

S tímto kupónem

sleva 

na prvních
12 hodin

cvičení (P
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ČSOB FINANČNÍ PORADENSTVÍ

ČČSSOOBB,,  ppoobbooččkkaa  PPrraahhaa  --  TThháámmoovvaa  ČČSSOOBB,,  ppoobbooččkkaa  PPrraahhaa  --  KKee  SSttíírrccee

Thámova 20, 186 00 Praha 8 Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8

tel.: 221 890 711 tel.: 284 007 211

fax: 221 890 761 fax: 284 007 241

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 potře-

bami 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.  

www.csob.cz 800 110 707
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NNOOVVOOTTNNÝÝ  
e l e k t r o n i k

S E R V I S E L E K T R O N I K Y

opravujeme:

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

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)
Tel.: 283 840 523, 284 840 158

servis@novotnyelektronik.cz
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Hotel Troja
Pozornost hotelu
k hlavnímu jídlu

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz

9
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““
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Firma

Zdeněk Petříček
Montáž okenních doplňků

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

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

sprchové zástěny
• sítě proti hmyzu
• opravy oken a dveří

Tel.:  286 884 339
606 350 270
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(Placená inzerce)


