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Vážení čtenáři,
rychle uplynul měsíc, kdy jsem se ve

svém sloupku zamýšlel nad étosem
Vánoc. Jak uběhly svátky, uplynul rych−
le i první rok nového tisíciletí a vstupu−
jeme do prvních dnů nového roku 2002.
Konec každého roku je vždy příležitostí
k bilancování a počátek dalšího roku je
časem předsevzetí.

Tak tedy i já se chci pokusit o krátké
bilancování, neboť uplynul první rok,
kdy stojím v odpovědnosti každý měsíc
předložit redakční radě a následně 
i Vám další číslo našich novin. Z počátku
jsem chtěl postihnout poctivě každou
událost v našem pražském obvodu.
Velmi rychle jsem však zjistil, že na to
není v Osmičce místo. Zejména chtěl−li
jsem popřát prostor školám a aktivitám
jejich žáků. Postupně, jak jsem se
dostával do problematiky městské části,
jsem zjistil, že žije velice bohatým
životem. Probíhá zde výstavba metra 
i dalších důležitých komplexů (Rohanský
ostrov, Karlín), rekonstrukce, opravují
se činžovní domy, zejména panelové,
zažíváme problémy spojené s privatiza−
cí, dopravní situací a budováním
dopravní infrastruktury. Jsou zde
samozřejmě problémy radnice, ne−
končící diskuse o co nejlepším
využívání finančních zdrojů, mnoho se
děje v sociální oblasti, ve FN Bulovka,
v domovech důchodců, v Psychiatrické
léčebně Bohnice. Takto bych mohl
pokračovat velice dlouho. A to neposti−
huji dosud tzv. volnočasové aktivity,
sport, různé kluby a oddíly, málo se
věnujeme kultuře.

Během roku 2001 přišla do redakce
posila, slečna Petra Klugová, ve
zkratce ji znáte jako −pkl−, e−mailová
adresa petra.klugova@p8.mepnet.cz.
Již v roce 2001 se nám podařilo rychle
umísťovat Osmičku na internet, kde je
dokonce vystavena dříve, než vyjde 
v tištěné podobě. Po novém roce se
změní velice výrazně internetové
stránky a budou daleko více provázány
i s Osmičkou. Některé delší články,
které nyní musíme krátit pro nedostatek
místa, budou celé k dispozici právě na
tomto médiu. 

Co bych chtěl v roce 2002 změnit či
zlepšit, tedy alespoň ve vztahu k Vám.
Velice rád bych rozšířil Osmičku na
dvojnásobnou plochu. Osmička je totiž
vlastně největším informačním zdrojem
pro Vás směrem od Úřadu městské
části. Existuje představa 32 stran for−
mátu A 4, tedy jakýsi sešit. Zatím tato
myšlenka naráží na nedostatek peněz.
Také chceme, jak jsem zmínil výše,
výrazně proměnit Vaši informovanost
pomocí internetu. I ten mám na
starosti, a práce na změnách finišují.

Byl bych velice rád, kdyby se zlepšila
zpětná vazba, a já dostával více dopisů
a vůbec informací od Vás. Myslím, že
ani jediný dopis od Vás nezapadl, a na
každý jsem odepsal, s každým pracoval.
Mnohdy byly Vaše náměty velmi
užitečné a přinesly podněty pro
redakční práci i pomohly řešit konkrétní
problémy v životě městské části.

Přeji Vám všem v tomto novém roce
hodně zdraví, osobních úspěchů i akti−
vity a chuti do života. Přeji si také, aby
Vám Osmička přinášela nejen informa−
ce, ale také radost a potěšení.

Váš       

Tomáš Květák, šéfredaktor  
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Třináctého prosince loňského roku
patřilo nádvoří Libeňského zámku
dětem z mateřských, základních 
a uměleckých škol z celé Prahy 8.
Stejně jako na Vánočních slavnostech
v minulých letech, i letos děti před−
váděly před svými spolužáky a rodiči
pěvecké, taneční a recitační umění −
prostě všechno to nejlepší, co se ve
škole se svými učiteli naučily.

Na nádvoří stál krásný vánoční strom 
a slavnostně vyzdobené pódium, ze
kterého celý program provázel slovem
pan Třasák, a ku pomoci mu byl občas
i klaun, který měl pro ty nejmenší
připraveny pohádkové hádanky a za
správné odpovědi i sladkou odměnu 
v podobě čokoládových figurek.
Ačkoliv bylo pódium krásně nazdobené,

nasvícené, přece nemohlo
zabránit tomu, aby všechny
zúčastněné netrápil velký
mráz. Teplota stále klesala,
foukal ledový vítr a bylo
obdivuhodné, jak děti i přes
nepřízeň počasí svá vys−
toupení zvládly. Musíme tedy
poděkovat žákům a peda−
gogům ze ZŠ Pernerova, ZŠ
Na Slovance, MŠ Mazurská,
dětskému romskému taneční−
mu a pěveckému souboru
Lačhe Roma, ZŠ Lyčkova, ZŠ
Chabařovická, MŠ Šimůnko−
va, ZUŠ Taussigova a ZŠ
Hovorčovická. Celý program,
který trval více než tři a půl
hodiny, ještě zpestřila dívčí

skupina Naruby.
Podobně jako v minulých letech byla

na nádvoří i živá zvířata, která připomí−
nala vánoční atmosféru
jesliček. Dětem se asi
nejvíce líbil oslík a zvě−
davá lama, která nenechala
nikoho bez povšimnutí.
Možnost projet se na
poníkovi byla pro malé
návštěvníky také velkým
lákadlem.

Městská část Praha 8
věnovala všem dětským
účastníkům setkání vánoč−
ní balíčky s perníčky, čo−
koládou a ovocem. Pro

účinkující byl po vystoupení připraven
horký čaj a na posilnění bageta. Je třeba
poděkovat zastupiteli JUDr. Vítězslavu

Jarošovi, který stejně
jako v minulých letech
zdarma dovezl velké
krabice s jablky a tro−
pickým ovocem.

Přestože byla veliká
zima, měla všechna vys−
toupení svou neopa−
kovatelnou atmosféru.
Vždyť přece Vánoce 
a sváteční hudba s ko−
ledami jsou vždy je−
dinečné.       

−red−

STRANA 3STRANA 2 STRANA 4
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Zápis dětí do Speciálních škol Praha 8
Speciální školy Za Invalidovnou 3, Praha 8 zapisují ve dnech 15. 
a 16. 1. 2002 v době od 9.00 do 16.00 hodin děti do 0. − přípravného
ročníku k předškolní přípravě, a to žáky pětileté, případně starší 
s odloženou školní docházkou a žáky do 1. ročníku, děti šestileté,
případně starší, po odkladu školní docházky do svého zařízení −
speciální základní škola. Pobyt v 0. ročníku je zdarma. V 1.−3.
ročníku vzdělávání podle programu − základní škola v málopočet−
ném kolektivu dětí. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 12.
Kontakt: Speciální školy Praha 8, Za Invalidovnou 3/579, Praha
8 − Karlín, tel.: 684 35 22.

J.Vargová, ředitelství školy

POZVÁNKA
JISKRA

DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, Praha 8

vás srdečně zve na další představení 
pro dospělé publikum

Literární večer spisovatelky Lenky Procházkové
autorské čtení z románu „BERÁNEK“

spoluúčinkuje zpěvačka Helena Zaoralová
16. 1. 2002 od 19.00 hod.

telefonické rezervace: 8468 1103

Historické vycházky
vlastivědného kroužku

12. ledna
Vzácný zjev − F. Pujman 
a henneří dům.
Sraz ve 13.15 hod. u kostela sv. Štěpána

26. ledna
S Aloisem Jiráskem 
zámeckým areálem. 
Sraz ve 13.45 hod. na stanici el. drah 
č. 22, 23, zastávka „Pražský hrad“

Konec roku a počátek
nového roku je obdobím,
kdy se bilancuje ten
uplynulý a dělají se
plány do nového. Pane
starosto, s čím jste byl 
v uplynulém roce spoko−
jený?

Opravdu se nám podaři−
lo několik úspěšných akcí,
jako například zahájení
výstavby metra, alespoň

částečná rekonstrukce Karlína, zahájení výstavby na
Rohanském ostrově a v neposlední řadě to byly 
i opravy několika dětských hřišť nebo oprava Löwitova
mlýna.

Byly i události, které se i přes veškerou snahu
vyřešit nepodařilo?

Samozřejmě. Jednou z nich je třeba situace 
v Zenklově 22, ale věřím, že i tento problém bude 
v budoucnu zdárně vyřešen.

Koncem roku se silně vzedmula vlna občanské
aktivity kolem severního pražského okruhu. Jak
vidíte tuto záležitost pro příští rok?

Výstavba okruhu je velmi potřebná věc a já osobně se
domnívám, že většina lidí podpoří zahájení jeho výs−
tavby v co nejkratším možném čase. Doufám, že
během příštího roku již bude vyřešen i problém, kte−
rou z navrhovaných variant vybrat. Já si myslím, že
vzhledem k velmi kladnému hodnocení varianty „J“
nezabere spor více času než je nezbytně nutné. 

Co si myslíte, že mohlo v uplynulém roce nejvíce
potěšit obyvatele Prahy 8?

Vzhledem k tomu, že většina akcí, které radnice
započala v minulém roce, má přínos spíše pro budouc−
nost (opravy v Karlíně apod.) nevím, zda se dá říci, že
byly občané opravdu potěšeni, ale věřím, že je to jen
otázkou času, kdy bude vidět i výsledek. Ale přišlo i
několik děkovných dopisů i pár telefonátů, kdy
maminky děkovaly za opravená hřiště, či vyřešení
nějakého jiného problému. Také jsme se snažili 
i o zpříjemnění kulturního života v naší městské části

akcemi, o jejichž úspěšnosti svědčí jejich velká
návštěvnost. 

Jaké máte hlavní záměry pro rok 2002? 
Hlavním záměrem starosty asi bude vystačit 

s rozpočtem tak, aby to občané příliš nepocítili. Ne
vážně, chystáme se dokončit opravu Grábovy vily,
dokončení oprav v Karlíně, zavedení nového
kloubového autobusu v naší dopravě, pečovat o čisto−
tu a zeleň. Opět se budeme soustředit na rekonstrukce
dětských hřišť, parků, podporu výstavby metra 
a podobně.

Počátek nového roku znamená mnohá nová před−
sevzetí. Jaká jsou ta vaše pro nadcházející rok jako
Starosty Městské části Praha 8 i jako jejího
občana?

Jako starosta se budu snažit udržovat a rozvíjet
komunikaci s občany, například pravidelnými setkání−
mi „na téma“ , snažit se mít stále „otevřené dveře“ atd.

A jako občan? Jako každoročně začnu omezovat
kouření.

Pane starosto, děkuji za rozhovor a zároveň Vám
přeji, aby se podařily realizovat všechny plány ve
prospěch občanů Prahy 8.

Tomáš Květák

Rozhovor se starostou Josefem Noskem
o bilancov·nÌ minulÈho roku a pl·nech pro rok 2002

VystoupenÌ 
Zä HovorËovick·

Soubor LaËhe Roma



KONTEJNERY
V ROCE 2002

Vzhledem k legislativním změnám
nebyly do dne uzávěrky časopisu
Osmička vyjasněny všechny podrob−
nosti, týkající se svozu komunálních
odpadů v roce 2002. Proto Vás o ter−
mínech a místech přistavení velkoob−
jemových kontejnerů v Městské části
Praha 8 budou aktuálně informovat
pracovníci odboru životního prostředí
na tel: 22 805 744, 22 805 748.

odbor životního prostředí

STRANA 2 LEDEN 2002

Na podzim loňského roku byla 
v budově OSN v New Yorku zahájena
ojedinělá výstava pod názvem Úžasný
svět. Sponzorem projektu je vláda
Korejské republiky a UNICEF.

Autor projektu, korejský umělec Ik−
Joong Kang, se obrátil k dětem celého
světa s výzvou, aby namalovaly své sny
a naděje pro budoucnost. „Když mi
pošlete své sny, použiji je jako cihly, ze
kterých postavím most, přes který se lid−
stvo dostane do budoucnosti“, říká autor
výstavy.

Do vskutku gigantické akce se zapoji−
lo přibližně 34 000 dětí ze 131 zemí

světa. I žáci ZŠ Libčická v Praze 8 −
Čimicích poslali své obrázky. Ty byly
zařazeny mezi ostatní a společně
umístěny na obrovských panelech 
v návštěvní hale budovy OSN. Škola
obdržela osobní poděkování pana Ik−

Joong Kanga za obrázky 
a pomoc.

Výstava dokazuje, že děti na
celém světě mají mnoho
společných přání. Ať už jsou
jakékoli barvy pleti a ná−
boženského vyznání. Všechny
touží po světě, kde se všichni
mají rádi a kde panuje klid 
a mír. Svými obrázky tak děti
pomohly vytvořit opravdu
„úžasný svět“, kde se prolíná
minulost s budoucností a oží−

vají sny a naděje.
Výstava Úžasný svět potrvá v budově

OSN až do května 2002.
Dana Krupičková, ředitelka 

ZŠ Libčická

V aule České zemědělské univerzity v Suchdole se uskutečni−
lo veřejné projednávání „Posudku dokumentace o hodno−
cení vlivu na životní prostředí“ pro záměr vybudování sil−
ničního okruhu kolem Prahy. Jednání, které svolalo
Ministerstvo životního prostředí ČR, začalo v 17.00 hodin 
a protáhlo se do čtyř hodin do rána.

Po úvodní části shrnul zpracovatel Vojtěch Vyhnálek doku−
mentaci EIA, a potom přečetl posudek k této dokumentaci.
Zpracovatel dokumentace EIA
v podstatě konstatoval, že vari−
anta J je dopravně nejvýhod−
nější pro Prahu, nejlépe splňuje
účel stavby, a výstavba této
trasy je z hlediska hodnocení
vlivu na životní prostředí
možná. Varianta Ss má zase
nejmenší dopad na životní
prostředí. Podle zpracovatele
dokumentace jsou tedy stavby
okruhu realizovatelné v obou
těchto variantách, přičemž 
z širších hledisek zpracovatel
dokumentace doporučuje k rea−
lizaci variantu J.

V další části jednání se 
k posudku vyjadřovaly jednotlivé
instituce. Praha, za kterou vystoupil radní Zdeněk Kovářík,
vyjádřila jasné stanovisko. Výhodnost trasy J je jednoznačná,
protože převažuje výhodnost z hlediska dopravního řešení…
a tím i pozitivního vlivu na životní prostředí města. Praha proto
trvá na realizaci této trasy, která je schválena v územním plánu
města, a žádá Ministerstvo životního prostředí o urychlené
vydání stanoviska v souladu s územním plánem Prahy. Primátor
Jan Kasl v této souvislosti připomněl, že pokud by byla vybrána
trasa Ss, tak nutnost vybudovat k ní příjezdové radiály zvýší
dopravní zátěž v Kamýcké ulici na 26 tisíc aut denně. Reálnost

stavby technicky, časově i ekonomicky jednoznačně mluví pro
trasu J. Stejné stanovisko vyjádřili i představitelé naší Městské
části Praha 8 společně se zástupci radnice Prahy 6 a 7.

Stanovisko vyjádřené Městskými částmi Suchdol, Dolní
Chabry a Lysolaje je známé a jednoznačné − s trasou J nesou−
hlasí a požadují realizaci v trase Ss − protože „jéčko“ podle nich
příliš negativně ovlivní životní prostředí v jejich katastrech.
Mezi místními obyvateli těchto městských částí v sále měl tento

názor naprosto jednoznačnou
podporu.

Poté následovala vystoupení
několika starostů ze Středo−
českého kraje z obcí na sever 
od Prahy, které by zasáhla
naopak varianta Ss, přičemž ale
část středočeských starostů mani−
festačně opustila jednání, když
vyjádřila názor, že v atmosféře,
která v sále vládne, se nedá
racionálně o ničem jednat. Adala
jasně najevo, že svolání zasedání
do Suchdola považuje za
účelovou manipulaci s veřejným
míněním ze strany Ministerstva
životního prostředí. Obdobný
názor ostatně vyjádřil osobním

dopisem už dříve a jménem Prahy i primátor Jan Kasl. Starosta
Horoměřic vyslovil jednoznačný názor, že pro 16 obcí z tohoto
sektoru je trasa Ss naprosto nepřijatelná, a toto stanovisko pod−
pořil peticí občanů těchto obcí s 2810 podpisy. Stejný názor poté
vyslovila i osobně řada středočeských starostů.

Po půlnoci začala poslední část jednání − volná diskuse, která
trvala až do čtyř hodin do rána. Jednání se změnilo ve výměnu
argumentů a osobních útoků.

−pkl−
Foto: Petra Klugová

PPPPoooozzzzvvvváááánnnnkkkkaaaa
na setkání se

Starostou Městské části Praha 8
Josefem Noskem

které se koná

ve středu 9. 1. 2002
od 17 hodin

v malém sále „bílého domu“
v Praze 8-Libni, U Meteoru 6.

Tématem setkání bude oblast
dopravy. Přizváni jsou p. Luděk

Hoznauer, předseda dopravní komise
RMČ a vedoucí odboru dopravy

p. Vladimír Bezděkovský.

ZimnÌ nocleh·rna
Jde o noclehárnu provozovanou
pouze přes zimu a určenou mužům
bez přístřeší nebo v krizové situaci
na přespání.

Podmínky přijetí: nutné doporučení
od Armády spásy (Tusarova 60) nebo
od Naděje (Bolzanova 5), nutný je
doklad totožnosti. Příjem mezi 18.00 −
21.00 hod. každý den (pozdější zájem−
ci mohou být vpuštěni jen po dohodě
se službou), je možné přicházet opako−
vaně.

Podmínky pobytu: vstávání v 6.00,
snídaně, nejpozději do 7.00 je třeba
noclehárnu opustit.

Délka pobytu: přes noc tj. příjem od
18 − 21 hod, pobyt do 7 hod ráno.

Cena: 5 Kč/noc.

Kapacita: přibližně 66 lůžek, pokoje
6−lůžkové, 8−lůžkové a vícelůžkové.

Jídlo: pro ubytované klienty večeře 
a snídaně zdarma.

Oblečení: se neposkytuje.

Možnost hygieny: umývárna s umy−
vadly. Prát zde nelze.

Léky, ošetření: se neposkytují (lékař je 
k dispozici v OS Naděje).

Kontakt: Městské centrum sociálních
služeb a prevence, PaedDr. M. Luczka,
tel.: 697 12 90; Naděje, pan Krupa,
mobil: 0603 553 698; Armáda spásy,
slečna Bartáčková, tel.: 667 104 77;
Zimní noclehárna, Spytihněvova 6,
Praha 2, tel.: 22 56 44 90.         −red−

Původně zájezdní hostinec U města
Hamburku byl postaven v letech 1828
− 1829 majitelem a stavebníkem
Václavem Novotným na zahradních
pozemcích, tzv. „kráčatech“ mezi
Pobřežní a Sokolovskou třídou. Již
tehdy patřil k nejkrásnějším stavením
v Karlíně, jak svědčí citace z tehdej−
šího tisku. Například Květy v roce
1839 napsaly, že jsou zde „velmi krás−
né domy, jež by i v místě residenčním
budily pozornost, což platí zejména 
o krásné budově pana Novotného, jež
jest osadě skutečnou okrasou“.

Od poloviny 19. století sloužily dvorní
budovy areálu jako transitní skladiště pro
umístění koňského, hovězího a vepřo−

vého dobytka, se kterým se zde veřejně
obchodovalo. Dobytek se dovážel
převážně po železnici, počátkem 20. sto−
letí dokonce až z Haliče. Následně se
přemisťoval buď povozem nebo byl při−
háněn od státního nádraží (dnes
Masarykovo) ulicí Prvního pluku 
k Vltavě a odtud Pobřežní ulicí do stájí ve
dvoře domu. Důsledky zvýšené kumu−
lace obyvatel u hostince zavdaly příčinu
stížnosti na znečišťování domu i tehdej−
ším vlastníkům, dědicům Ladmanovým,
Terezii Slavíkové a Anně z Ferričů. Obě
si v roce 1886 stěžovaly, že „záchody nej−
sou pro nájemníky, aneb pro navštěvo−
vatele hostince, nýbrž bývají navště−
vovány od rána do večera od sta lidu,
který nedá v domě krejcar utržit; jest to
ponejvíce lid venkovský, přijíždějící na
trh, neb v jakékoliv záležitosti, dále děl−
nictvo a vojsko karlínské, tudíž prostý lid,
který pro svou velkou potřebu má jen je−
diné místo. Též napomínání k čistotě
zůstalo bez účinku, utržil si káratel jen
hrubé výrazy co odpověď “.

V 90. letech 19. století koupil část
objektu od dědiců Slavíkových spolu 
s manželkou Marií známý advokát JUDr.
František Lokay. Spoluvlastníky byli Jan
Slavík a Edmund Ferrič z Annenheimu.
V té době to byl již poslední fungující
zájezdní hostinec v Karlíně.

V rodině Lokayů zůstal dům až do 50.

let 20. století, kdy jej převzal od státu
národní podnik Tesla Karlín, závod
Moskva. Dvorní budovy sloužily auto−
provozu podniku a část obytného objektu
byla postupně přeměněna na ubytovnu.
Objekt byl v rámci restituce navrácen 
v roce 1992 vnučce původních majitelů
RNDr. Heleně Bultasové CSc., a dvorní
část byla zrekonstruována.

Bývalý zájezdní hostinec je dvoupatro−
vá obytná a šenkovní budova s křídly,
kde byly umístěny stáje, kočárovny 
a kůlny, které obklopovaly ústřední dvůr.
Dosud se z dvorních stavení zachovalo
pravé a levé dvorní křídlo.  Hlavní symet−
rické průčelí je zvýrazněno střední částí
trojdílnými středními okny, které jsou v I.
patře ozdobeny pilastry, nadokenní řím−
sou a půlkruhovým medailonem. Nad
segmentovým vjezdem je na konzolách
balkón, osazený ornamentálně vyve−
deným kovaným zábradlím s iniciálami
prvního majitele a stavebníka Václava
Novotného. Střední část vrcholí
empírovým štítem, kde trojúhelníkový
tympanon vystupuje z výškově odstup−
něné atiky, která je obklopena dvojicemi
střešních vikýřů. Přízemí hlavního
průčelí je architektonicky zvýrazněno
mělkou bosáží. Ze širokého průjezdu je
přístupné tříramenné schodiště, nesené
čtyřmi pilíři a klenuté jako ostatní míst−
nosti, přízemí a sklepy. V roce 1987 byl
tento klasicistní objekt navržen na
prohlášení za nemovitou kulturní pa−
mátku. −zkk−

Foto: Petra Klugová
redakčně kráceno

Památky Prahy 8
DOMOVNÍ ZNAMENÍ
DŮM Č. P. 81 U MĚSTA

HAMBURKU

Kontejnery
Z důvodů vyčerpání rozpočtu byly
koncem minulého roku omezeny
služby velkoobjemových kontejnerů.
Nedošlo tedy k rozšíření této služby,
jak bylo omylem uvedeno v prosin−
cové Osmičce, ale naopak k omezení. 

Všem čtenářům se omlouváme.
−red−

Pozv·nka
na p¯edn·öku a v˝stavu
Jedním z významných faktorů ovlivňu−
jících naše zdraví je životní prostředí,
jehož stav můžeme svým konáním
zlepšit či zhoršit. Dle statistických
zjištění  trpí celá jedna třetina občanů
ČR různými alergiemi, proto nás zají−
mají souvislosti, zejména zda my sami
můžeme pro zdraví své nebo našich
dětí něco udělat. 

Přednáška obvodní dětské alergo−
ložky MUDr. Daniely Planerové
„Životní prostředí a zdraví občanů se
zvláštním zřetelem na mladou ge−
neraci“ se uskuteční ve čtvrtek 24.
ledna 2002 v 18.00 v malém sále bílé−
ho domu, U Meteoru 6, Praha 8 −
Libeň.

Přednáška je doprovodnou akcí 
k výstavě „Člověk − ochránce 
a tvůrce“. Soubor více než šedesáti
barevných a černobílých fotografií,
zobrazujících vztah člověka k životní−
mu prostředí, venkovskou a městskou
krajinu, je sestaven z vítězných 
a vybraných snímků 8. ročníku stejno−
jmenné soutěže, o jejíž výsledcích vás
budeme informovat  v únorovém čísle
Osmičky. 

Výstava bude zahájena 11. ledna
2002 v 16.30 hodin v předsálí výše
zmíněného bílého domu, kde ji můžete
zhlédnout do 27. 2. t. r. v pondělí 
a středy od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý,
čtvrtky a pátky od 8.00 do 16.00 hodin.
Program vernisáže zahrnuje předání
cen autorům vítězných snímků, proslov
člena poroty a pěvecké a hudební vy−
stoupení žáků Základní umělecké
školy v Taussigově ulici v Praze 8.

Připomeňme si známé heslo, že
„zdravé životní prostředí je podmínkou
pro existenci zdravé populace“ 
a přemýšlejme o jeho zlepšení.  Na obě
akce Vás srdečně zveme, vstup je
zdarma. Další informace na č. tel. 22
805 705.

Anna Běhalová, 
odbor pro styk s veřejností a kultury

V·noËnÌ v˝stava 
v DomÏ s peËovatelskou
sluûbou Bulovka

Obvodní ústav sociálně − zdravotnic−
kých služeb v Praze 8 je samostatná
příspěvková organizace zřízená ÚMČ
Praha 8, a je hlavním poskytovatelem
sociálních a některých zdravotnic−
kých služeb seniorům a zdravotně
postiženým občanům v Praze 8.

Zájmové aktivity seniorů jsou pod−
porovány především v Domě s pečova−
telskou službou Bulovka a v klubech
seniorů. V loňském roce tak mohla
vzniknout již II. Vánoční výstava. 
K vidění tu byly obrazy, keramické
práce, výšivky, pletené a háčkované
dečky a řada dalších zajímavých věcí.
Celou atmosféru ještě doplnila příjem−
ná vánoční hudba. −red−

Pozv·nka 
na setk·nÌ obËan˘
s vedením radnice a firmami, které
provádějí rekonstrukci Karlína

Setkání se uskuteční v pondělí 14.
ledna 2002 od 17.00 hodin ve
velkém sále Hotelu Beseda Bonsai,
Vítkova 26, Praha 8 − Karlín. 

Zveme všechny občany, kteří se
zajímají o současný stav probíhající
rekonstrukce Karlína a chtějí získat
podrobnější informace o pláno−
vaných etapách přestavby a dopravní
obslužnosti. Za radnici Prahy 8 se
jednání zúčastní Starosta Městské
části Praha 8 Josef Nosek, předseda
dopravní komise RMČ Luděk
Hoznauer, vedoucí odboru dopravy
Vladimír Bezděkovský a předseda
komise pro územní rozvoj RMČ Ing.
Cyril Čapka. Setkání by měl být pří−
tomen i Mgr. Václav Dvořák −
zvolený zastupitel za Karlín.

Na Vaše dotazy budou odpovídat
také zástupci investora PVS, hlavní
stavbyvedoucí realizační firmy IPS
Skanska, vedoucí Technické správy
komunikací pro Prahu 8, představitelé
Dopravního inspektorátu Policie ČR 
a dalších stavebních firem, které se na
realizaci oprav podílejí. 

Těšíme se na setkání s Vámi.
−red−

V Suchdole probÏhlo ve¯ejnÈ projedn·v·nÌ
trasy severoz·padnÌho praûskÈho okruhu

Za MÏstskou Ë·st Praha 8 se ve¯ejnÈho projedn·v·nÌ
z˙Ëastnili mÌstostarostovÈ VÏra Hrdinov· a Jan
Lukavsk ,̋ p¯edseda dopravnÌ komise RM» Praha 8
LudÏk Hoznauer a dalöÌ ËelnÌ p¯edstavitelÈ radnice.

⁄ûasn˝ svÏt
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DopravnÌ opat¯enÌ na KobyliskÈm n·mÏstÌ

Na Kobyliském náměstí se stavba metra trasy IV.C 1 dostává do třetí fáze. V průběhu února
2002 bude obnoven provoz po obou stranách ulice Horňátecká a dojde k uzavření jihový−
chodní části Kobyliského náměstí a celé jižní vozovky v ulici Pod Sídlištěm, v důsledku výs−
tavby technické chodby.

Doprava v ulici Nad Šutkou směrem z centra bude od ul. Vršní převedena do protisměru. Tyto
zábory komunikací, které potrvají do konce roku 2002, si vyžádají nová dopravní opatření, včetně
změn zastávek MHD. Provizorní přemístění autobusové zastávky z ul. Pod Sídlištěm ve směru do
Ládví za křižovatku do ul. Střelničná, posunutí zastávky regionálních autobusů v ul. Nad Šutkou ve
směru do centra za křižovatku Nad Záložnou a provizorní posunutí autobusové zastávky v ul. Nad
Šutkou ve směru Bohnice zpět před křižovatku s ul. Vršní.

Zvýšená stavební činnost v oblasti Kobyliského náměstí od začátku roku 2002 ztíží dopravu
především obyvatelům Bohnic. Z tohoto důvodu bude
vytvořen v ul. Čimické, od ul. Písečné po Kobyliské
náměstí, vyhrazený jízdní pruh pro autobusy ve směru do
centra. Současně s těmito opatřeními budou řešeny tzv.
širší dopravní vztahy tak, aby doprava přes tuto oblast
byla pokud možno odkloněna.

odbor dopravy

Od ˙nora 2002 se ztÌûÌ doprava 
p¯edevöÌm pro obyvatele Bohnic.

Policisté OŘP Praha 8 vycházeli v měsíci listopadu loňského roku
ze zkušeností z minulých let. Podle statistik je listopad měsícem,
kdy je každoročně zaznamenán největší nárůst trestné činnosti
majetkového charakteru.

Proto OŘP Praha 8 společně se Správou hl. m. Prahy přijalo příslušná opatření a provedlo bezpečnostní akce
se zaměřením na potlačení a snížení trestné činnosti. Při těchto akcích byly zaznamenány dílčí úspěchy. 
V uplynulém období byly mimo jiné zaregistrovány následující případy.

Ohrožování mravní výchovy mládeže
Poněkud „zvláštním“ způsobem vychovávala v Praze 8 − Bohnicích matka svého šestiletého syna. Opakovaně

jej v nočních hodinách vodila do restauračních zařízení, kde sama požívala alkoholické nápoje a přiváděla se
tak do podnapilého stavu. To bylo dost i pro obsluhující personál, který celou záležitost oznámil na Policii.
Výsledkem svérázné výchovy je, že matku čeká trestní stíhání pro trestný čin ohrožování mravní výchovy
mládeže dle § 217 odst. 1 tr. zákona. Její syn byl předběžným opatřením Obvodního soudu pro Prahu 8 umístěn
do DDÚ Praha 4, kde mu bude určitě lépe.

Útok a napadení policistů
Skokem z přemostění ulice chtěla neznámá žena v obchodním centru Odra spáchat sebevraždu. Hlídka Policie

jí v tom ale zabránila. Žena se znenadání vrhla na hlídku a snažila se policisty škrtit a kopat do nich. Výsledkem
jejího chování je, že jeden policista byl lehce zraněn a žena byla odvezena do PL Bohnice, kde byla ponechána
na pozorování.

Poškození omítky graffiti
V Praze 8 Kobylisích zažil majitel rodinného domku šok, když zjistil, že neznámý pachatel mu nastříkal na

zeď pomocí spreje různé vlnovky a šipky. Touto zábavou a snahou o umělecké dílo vznikla majiteli rodinného
domku škoda ve výši cca 2.000 Kč. Policie po pachateli i nadále pátrá a případu věnuje neustále pozornost.   

pplk. Mgr. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

OKRSKY OŘ MP PRAHA 8

Okrsek č. 1 − Karlín
Okrskář − inspektor Tomáš Harant
Hranice okrsku: Wilsonova, Husitská,
Pernerova, Vítkova, Vítkova přes
Rohanské nábřeží k Vltavě, Vltava.

Okrsek č. 2 − Karlín
Okrskář − inspektor Vratislav Novák
Hranice okrsku: Vítkova a prodloužení
ul. Vítkovy k Vltavě, Pernerova ul. 
a Šaldova ul. v prodloužení k Vltavě,
Vltava.

Okrsek č. 2a − Karlín
Okrskář − inspektor Luděk Vaníček
Hranice okrsku: Šaldova a prodloužení
k Vltavě, Vltava k Libeňskému mostu,

Švábky, Sokolovská, Za Invalidovnou.

Okrsek č. 3 − Karlín − Libeň
Okrskář − inspektor Stanislav
Bělohradský
Služebna: Primátorská 34, tel.:
84840038 − pouze v úředních hodinách
Úřední hodiny: Po − St 12. 00 − 14.00
Hranice okrsku: U Invalidovny, hranice
m. č. nad železniční tratí, Spojovací,
Sokolovská.

Okrsek č. 4 − Libeň
Okrskář − inspektor Miroslav Tureček
Služebna: Primátorská 34, tel.:
84840038 − pouze v úředních hodinách
Úřední hodiny: Po − St 12.00 − 17.30
Hranice okrsku: Pravý břeh Vltavy, žel.
trať z Holešovic do Vysočan, Čuprova,

Sokolovská, Švábky, Voctářova a Li−
beňský most.

Okrsek č. 5 − Libeň
Okrskář − inspektor Petr Petlach
Služebna: nemocnice Bulovka
Úřední hodiny: Po − 16.30 − 17.30, St −
12.00 − 14.00
Hranice okrsku: Hranice m. č. −
železniční trať, Máchalka, Na Rozhraní,
Nad Kundratkou, hranice m. č.
Liberecká, V Holešovičkách, Most
Barikádníků, Vltava směrem k že−
lezniční trati.

Okrsek č. 6 − Libeň − Kobylisy
Hranice okrsku: V Holešovičkách,
Zenklova, Nad Šutkou, Čimická,
Písečná, K Sadu, hranice m. č., Trojská,
Povltavská a most Barikádníků.

Okrsek č. 7 − Kobylisy
Hranice okrsku: Kobyliské náměstí,
Pod Sídlištěm, Střelničná, Liberecká,
Zenklova, Nad Šutkou.

Okrsek č. 8 − Kobylisy − Ďáblice
Okrskář − inspektor Jana Hermannová
Hranice okrsku: Liberecká, Ďáblická,
Pod Hvězdárnou, jihozápadní okraj
Ďáblického háje, Čumpelíkova,
Kaňkovského, Střelničná a Liberecká.

Okrsek č. 9 − Kobylisy − Ďáblice
Okrskář − Lucie Klazarová
Hranice okrsku: Ďáblický háj, Ústecká,

Horňátecká, Pod Sídlištěm, Střelničná
a Kaňkovského.

Okrsek č. 10 − Kobylisy
Hranice okrsku: Kobyliské náměstí,
Horňátecká, K Ládví, Čimický háj,
Lindavská, Čimická, K Pazderkám, 
K Velké skále, Pod Havrankou, K sadu,
Písečná a Čimická.

Okrsek č. 11 − Čimice
Hranice okrsku: K Ládví, hranice m. č.
Dolní Chabry, Spořická, Čimická 
a Lindavská.

Okrsek č. 12 − Čimice
Hranice okrsku: Čimická, panelová
cesta, K Draháni, Draháňské údolí, 
U Draháně, severní strana Psychiatrické
léčebny a Čimická.

Okrsek č. 13 − Bohnice
Hranice okrsku: Čimická, U Draháně,
Psychiatrická léčebna, myslivecká střel−
nice, Čimický potok, Vltava, Bohnická,
Ústavní a Čimická.

Okrsek č. 14 − Bohnice
Hranice okrsku: Ústavní, Bohnická,
Zhořelecká, Lodžská, K Pazderkám,
hranice m. č. K Velké skále.

Okrsek č. 15 − Bohnice
Hranice okrsku: Bohnická, Zhořelecká,
Feřtekova, Elderova a Vltava.

Okrsek č. 16 − Bohnice
Hranice okrsku: Lodžská, K Pazder−
kám, Na Farkách, Elderova, Feřtekova,
Zhořelecká a Lodžská.

Okrsek č. 17 − Dolní Chabry
Okrskář − Roman Žižka
Služebna: Spořická 314, 
tel.: 0606/409075
Úřední hodiny: Út − Čt 12.30 − 14.30
Hranice okrsku: m. č. Dolní Chabry.

Okrsek č. 18 − Staré Ďáblice
Okrskář − Jiří Zedek
Služebna: Osinalická, tel.: 0602/696390
Úřední hodiny: Po 15.30 − 17.30, St
12.30 − 14.30
Hranice okrsku: m. č. Staré Ďáblice.

Okrsek č. 19 − Březiněves
Okrskář − Jindřich Rydval
Služebna: U Parku 140, 
tel.: 0603/975474
Úřední hodiny: Po − Čt, 16.00 − 18.00
Hranice okrsku: m. č. Březiněves.

Vzhledem k tomu, že Obvodnímu
ředitelství MP Praha 8 ještě několik
strážníků chybí, budou jednotlivé
okrsky obsazovány postupně. Současně
je vedeno jednání s radnicí Městské
části Praha 8, která přislíbila přidělení
služeben pro jednotlivé okrskáře přímo
v místě jejich působnosti.

−red−

Policie »R 
zasahuje

MÏstsk· policie informuje
Území Městské části Praha 8, m. č. Dolní Chabry, m. č.
Ďáblice a m. č. Březiněves v místní působnosti Obvodního
ředitelství MP Praha 8 je rozděleno na dvacet okrsků, které
jsou postupně obsazovány strážníky − okrskáři.

V přiděleném okrsku strážníci vykonávají hlídkovou činnost, a pokud
má okrsek vlastní služebnu, v úředních hodinách přijímají oznámení od občanů. Snahou
tohoto systému je se co nejvíce přiblížit občanům a získat tak místní znalost o prob−
lematice svěřeného okrsku, kde strážníci spoluzodpovídají za stav veřejného pořádku.

Strážníci musí často řešit i velice neobvyklé situace. Například když obyvatel
Březiněvsi objevil na stromě před domem velké neznámé zvíře. Přivolaní strážníci
na místě zjistili, že se jedná o asi metr dlouhého leguána. Mladý ještěr byl převezen
na služebnu a předán pracovníkům Českého svazu ochránců přírody.

Výraznou osobností, která
žije na území Prahy 8 
v Karlíně, je PhDr. Josef
Zumr. Pan Zumr se narodil
roku 1928 v Úmyslovicích, 
v okrese Nymburk. V letech
1947−1951 vystudoval na
Filosofické fakultě Univerzity
Karlovy filosofii a slovanské
literatury. Poté působil jako
vědecký pracovník, v letech
1968−1969 jako zástupce
ředitele Filosofického ústavu
Akademie věd. V 60. letech
stál v čele výzkumného týmu pro syntetické zpra−
cování dějin československého myšlení při ČSAV
a zároveň přednášel o české filosofii na řadě evrop−
ských univerzit. V roce 1987, kdy se mohl po pat−
náctiletém nedobrovolném odchodu do Akademie
věd vrátit, stal se vědeckým pracovníkem
Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská. 
V období let 1990−1992 stál v čele Filosofického
ústavu AV jako jeho ředitel.
Pane doktore, vy jste znám ve svém okolí přede−
vším jako Libeňák, a nyní vás nacházím v Karlíně.

Od konce padesátých let jsme s manželkou a dětmi
opravdu bydleli v Libni, v domku Na Hrázi 14/144,
a to až do jeho demolice v roce 1988. Teprve potom

jsme se přestěhovali do náhradního bytu zde 
v Karlíně. Náš domek, pocházející z doby, kdy Libeň
byla ještě vesnicí u Prahy, se časem stal svědkem
setkávání řady osobností českého i zahraničního kul−
turního života. Častým hostem tu býval náš tehdejší
„soused“ Bohumil Hrabal se svou paní Eliškou,
doprovázen někdy přáteli básníkem a muzikantem
Karlem Maryskem, grafiky Boudníkem a Hamerou 
a později i švýcarskou bohemistkou a překladatelkou
Susannou Rothovou. K přátelským debatám k nám
přicházeli filosofové Robert Kalivoda, Karel Kosík,
Jan Patočka, vůdčí postava českých surrealistů

Vratislav Effenberger,
sochař Vladimír Preclík
a jeho žena, rovněž
sochařka, Zdena Fibi−
chová, ale i návštěvníci
ze zahraničí jako ně−
mečtí filosofové Walter
Biemel a Ludwig
Landgrebe nebo Poláci
Bronislaw Baczko,
Leszek Kolakowski 
a pozdější polský
velvyslanec v Praze,
bohemista Jacek Ba−

luch. Dvakrát tu byl hostem  i legendární zakladatel
ruské tzv. formální literárněvědné školy Viktor
Šklovskij. V období „normalizace“ se zde konaly
přednášky skupiny českých literárních vědců 
a filosofů vyloučených z oficiálních akademických 
a univerzitních pracovišť, kteří tak měli příležitost sez−
namovat své kolegy s výsledky své soukromé bada−
telské činnosti.

Kulturní ovzduší této ulice dotvářeli také další její
obyvatelé, hudební skladatel Zdeněk Šikola, dlouho−
letý tvůrce scénické hudby pro představení Divadla
Na zábradlí, a režisér Vinohradského a Národního
divadla Václav Hudeček. 
V Libni a na Praze 8 jste po dlouhá léta působil
jako obvodní konzervátor památkové péče. Co
tato funkce obnášela?

Byla to funkce dobrovolná a vyplývala z tehdejšího
zákona o památkové péči. Konzervátor měl za úkol
dohlížet na stav památkových objektů zapsaných ve
státním seznamu (těch je v Praze 8 více než stovka),
měl dokonce pravomoc pozastavit dočasně stavební
práce na těchto objektech, pokud nebyly schváleny
památkovými orgány, mohl navrhovat zapsání
nových objektů do státního seznamu apod. Ve své
funkci se konzervátor opíral o spolupráci skupiny
dalších dobrovolných pracovníků, tzv. zpravodajů

památkové péče, vesměs libeňských a karlínských
patriotů, jako byli pánové Peťule, Plecitý, Z.K.
Kovářík, dr. Kožušková a další, kteří dokonale ovlá−
dali dějiny naší městské části a shromáždili k ní
značnou historickou dokumentaci. Každý z nich měl
na starosti několik památek, o jejichž stavu podával
obvykle dvakrát ročně písemnou zprávu. S tímto
kolektivem jsme se pravidelně scházeli, diskutovali
o aktuálních problémech, a bylo−li třeba, navrhovali
opatření v zájmu památkové péče. To vše v součin−
nosti a s účinnou pomocí tehdejšího pracovníka
odboru kultury Mgr. Tichého, který obětavě hájil
památky proti často zásadnímu nepochopení jiných
mocenských orgánů. Společným úsilím se nám
podařilo přispět k dokončení obnovy některých
památkových objektů jako např. zámečku Sluncová,
bývalé viniční usedlosti Vlachovka (dnes sídlo
Policie ČR − pozn. red.), zábradlí u prvního železo−
betonového mostu přes Rokytku aj. Také se podařilo
uchránit jedinečný architektonický areál Psychi−
atrické léčebny v Bohnicích před neuváženými
stavebními zásahy nebo vyjmout z demoličního
záměru libeňskou synagogu a historické jádro
Ďáblic. Jsem velmi rád, že dnešní vedení městské části
obnovilo vzácný barokní Löwitův mlýn, o jehož
záchranu jsme se dlouho marně snažili, a že péče 
o památky je také mezi jeho prioritami. 
Pane doktore, počátkem devadesátých let jste byl
jedním z těch, kdo usilovali o obnovu Ústavu T.G.
Masaryka. Jaký je počátek těchto aktivit?

Tato aktivita souvisí s mým dlouholetým vědeckým
zaměřením připomínat, hodnotit a aktualizovat ty jevy
v dějinách českého myšlení, které mají také me−
zinárodní význam a kterých bychom si měli náležitě
vážit. Tak jsem se například v padesátých letech
zasazoval o rehabilitaci českého estetického 
a filosofického strukturalismu, který byl tehdy vlád−
noucími dogmatiky zatracován. V šedesátých letech
jsem po delší době zpřístupnil naší veřejnosti část díla
originálního českého myslitele Ladislava Klímy. 
A mezi vrcholné jevy našich novodobých dějin nes−
porně patří i T.G. Masaryk, jehož odkaz stihl nedůstoj−
ný osud. Masaryk sám chtěl, aby jeho dílo nadále žilo,

a proto v roce 1932 založil ústav, kterému věnoval
svou bohatou knihovnu, vzácný archiv a nemalé
finanční prostředky s tím, aby pracovníci této instituce
vydávali jeho spisy a v nových podmínkách dále
rozvíjeli jeho myšlenky. Než se práce ústavu mohla
plně rozběhnout, Němci jej v roce 1939 zlikvidovali.
Po několika poválečných letech obnovené činnosti 
a po poúnorové protimasarykovské kampani přišel
rok 1954 a s ním nová likvidace ústavu. Jistá naděje se
pro ústav naskytla na jaře 1968, kdy jsme se s profe−
sorem Patočkou a několika kolegy pokusili ústav
vzkřísit. Naše snažení ukončil tentokrát vpád cizích
tanků. Idea Ústavu TGM však zůstávala živá, a tak již
4. ledna 1990 prezident Havel vyhlásil deklaraci 
o jeho obnovení. Ihned bylo také obnoveno kuratori−
um, správní orgán ústavu, do jehož čela jsem byl
zvolen, a společně s nově jmenovaným ředitelem doc.
Opatem a za podpory dr. Anny a Herberty,
Masarykových vnuček, a dalších přátel jsme podnikli
strastiplnou pouť za obnovu skutečné činnosti ústavu.
Teprve po dvou letech mohl ústav ve skromných pod−
mínkách začít opravdu fungovat a s velkými
překážkami dále vyvíjí svou činnost. K jeho největším
úspěchům patří 15 vydaných svazků z řady
Masarykových Sebraných spisů.
V roce 1998 vyšla k vašim sedmdesátým naroze−
ninám kniha s názvem Máme−li kulturu, je naší
vlastí Evropa. Znamená to, že stále ještě pokraču−
jete v aktivní vědecké činnosti?

Jistě, stále působím ve Filosofickém ústavu
Akademie věd a u studentů na Palackého univerzitě 
v Olomouci se snažím vyvolat úctu k bohatým
tradicím českého filosofického myšlení od hlubokého
středověku až po současnost. A nezapomínám ani na
naši ulici Na Hrázi Věčnosti, jak ji pojmenoval přítel
Hrabal. Když v červnu minulého roku uspořádala
pařížská Sorbonna konferenci o díle tohoto, dnes už
světoznámého spisovatele, byl jsem pozván, abych
přednesl úvodní referát na téma Hrabal a jeho filoso−
fové.
Pane doktore, děkuji za rozhovor a přeji vám hodně
zdraví a elánu do vaší další badatelské práce.

Tomáš Květák 

Osobnosti Prahy 8 / Josef Zumr
Josef Zumr 
na konferenci 
v Pa¯Ìûi
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Kdo by neznal dětský folklórní soubor Valášek Praha, jehož
uměleckou vedoucí je Hana Dolejší a který sídlí od 2. 9. 1976 
v Praze 8. V roce 2001 tedy uplynulo již 25 let od jeho založení 
a za tuto dobu jím prošlo několik stovek dětí.

Oslavy čtvrtstoletí činnosti souboru se konaly v pátek 14. prosince
2001 v Hudebním divadle Karlín. Nad jubilejním koncertem, pojatým
jako veselé vinšování s Jarmilou Šulákovou, pořádaným Domem dětí
a mládeže hl. m. Prahy a radou rodičů, převzal záštitu primátor
hlavního města Prahy Ing. arch. Jan Kasl.

Vinšování to bylo opravdu veselé a řada gratulantů, kteří přišli 
s vyznáním nejen Valášku k jeho výročí, ale i popřát Haně Dolejší 
k jejím kulatým narozeninám, které oslavila téhož dne, byla opravdu
dlouhá a z různého soudku.

Koncert zahájil svým vystoupením Jiří Korn, který bravurně
zastepoval a sám sebe označil pouze za „předskokana“ Valášku. Pak
již následoval tanec, zpěv a recitace valášků, vše prostřídáno gratu−
lacemi. Celým večerem skvěle provázela Michaela Dolinová, která
gratulanty vyzpovídala z jejich spolupráce s Valáškem a rovněž si 
s dcerkou Terezkou − členkou souboru, zazpívala.

Během koncertu všechny mile potěšila svým zpěvem královna
lidové písně Jarmila Šuláková, a to nejdříve s cimbálovou muzikou
Vsacan, poté se skupinou FLERET. S touto skupinou v podání Jarmily
Šulákové zazněly vánoční koledy v moderní a netradiční úpravě,
neboť FLERET mísí dohromady lidovou hudbu s rockem a má svůj
nezaměnitelný zvuk. Další cimbálovou muzikou, která zpestřovala
program, byla rustikální cimbálová muzika „Žízeň“ Ing. Davida Kříže.

Mezi gratulanty nechyběla ani Dáda Patrasová, kterou menší děti 
z Valášku doprovodily s radostí zpěvem a tancem. Dáda ve svém bla−
hopřání Valášku nezapomněla zdůraznit, že děti, které navštěvují
Valášek, se v životě určitě neztratí. O tom, že děti z Valášku netancu−
jí jen folklór, se mohli diváci přesvědčit i v dynamickém vystoupení

se známým zpěvákem Martinem France, který účinkuje
například v muzikálu Pomáda.

Na začátku druhé části koncertu se k vinšujícím
připojili mezi dětmi velmi oblíbení Zdeněk Svěrák 
a Jaroslav Uhlíř. Valášek se na chvíli proměnil 
v pěvecký sbor, neboť si společně zazpívali „není
nutno“ a „dělání“, za což si všichni vysloužili obrovský
potlesk vyprodaného hudebního divadla.

Na prknech karlínského divadla se střídali současní
valášci od bezprostředních tříletých recitátorů až po
nejstarší osmnáctileté tanečníky. Dvoumetrové výskoky
ogarů s valaškami nad hlavami při „zbojnické“ a roz−
točené dcérky se suknicemi krásného valašského kroje
sklízeli aplaus divadla, protože podali výkon přímo profesionální.
Svoje umění předvedli i bývalí sólisté souboru, kteří přesvědčili, že
nezapomněli na nic, co se ve Valášku naučili. Celý program velmi
pozorně sledovali z první řady zakládající členové souboru René
Buřič, Veronika Genzerová, Jiří Šindelář a Richard Genzer, který byl
12 let jeho sólistou.

Gratulace dále pokračovaly. Světlana Nálepková kromě překrás−
ných muzikálových písní zaujala převážně pánskou část publika 
i překrásnou večerní róbou. Hostem večera byla i swingová zpěvačka
Hana Křížková, která v mládí rovněž navštěvovala taneční soubor 
v Jižních Čechách a je obdivovatelkou Valášku a Hany Dolejší. 
V doprovodu malých hochů z Valášku zazpívala jako nový objev
české pop−music Michaela Weissová, která je kamarádkou paní Hany
Dolejší.

Kromě těchto žánrů si v programu přišli na své i milovníci baletu 
v podání sólistů Národního divadla v Praze. Vánoční atmosféru přiblížilo
vystoupení Soukromé taneční konzervatoře pod vedením Mgr.
Tázlarové. Jejich živý betlém, spolu s pastýři, koledníky, třemi králi 

a zvonícími ovečkami přímo nadchl svoji originalitou.
Program byl natolik zajímavý a pestrý, že se jeho závěr nachýlil až

hodinu před půlnocí, a to v plném nasazení všech osmdesáti vystupu−
jících dětí Valášku.

Závěrem bylo poděkováno jak Magistrátu hl. m. Prahy, Domu dětí
a mládeže hl. m. Prahy a Městské části Praha 8, kteří vytvářejí pod−
mínky pro činnost souboru a bez nichž by nebylo možné tento
velkolepý koncert uspořádat.

Největším překvapením večera bylo něco, co karlínské divadlo
ještě nezažilo, a to ohňostroj přímo na jevišti za doprovodu hudby.
Nadšení diváci se pak jen neradi rozcházeli po tomto krásném večeru
nabití energií dětmi z Valášku do hluboké mrazivé noci.

Přejme Valášku a jeho umělecké vedoucí, choreografce Haně
Dolejší, do dalších let mnoho úspěchů nejen doma, ale i na folklórních
festivalech v zahraničí. Ať krása jejich tance, který vychází z lidových
zvyků Valašska, těší stále více a více diváků.

Jana a Petr Pavlíkovi
za rodiče dětí ze souboru Valášek

Správní obvod Prahy 8 tvoří nejen Městská část
Praha 8, ale i tři menší Městské části Dolní
Chabry, Ďáblice a Březiněves. Jelikož školství 
v Dolních Chabrech bylo tématem minulého
dílu a vzhledem k tomu, že Březiněves žádné
školské zařízení nemá, čeká nás dnes Městská
část Praha − Ďáblice, jejíž Základní škola 
U Parkánu je pro Březiněves spádovou.

Obec je zřizovatelem jedné školy mateřské 
a jedné základní. Jedinou mateřinku reprezentuje
MŠ Kučerové, která je od 1. září letošního škol−
ního roku součástí právního subjektu Základní
školy U Parkánu. Školka, která pochází z konce 70.
let minulého století, prochází rozsáhlou rekon−
strukcí, neboť obec jako investor buduje nad jed−
ním z pavilonů formou přístavby nové prostory pro
zdejší děti. Mateřinka v současnosti funguje jako
trojtřídní − homogenní, což znamená, že děti jsou
zařazeny do jednotlivých oddělení podle svého
věku. V minulých letech měla o třídu méně, 
z čehož je vidět, že počet dětí v této lokalitě roz−
hodně neklesá. Vzhledem k rozsáhlým stavebním
úpravám a s ohledem na bezpečnost dětí byly dvě
třídy v první polovině letošního školního roku pře−
sunuty do areálu školy základní.

Kamenná budova ZŠ U Parkánu, kterou
navštěvují dvě stovky žáků, byla vysvěcena 6. října
1901 a od té doby slouží svému bohulibému účelu.
Ve 30. letech minulého století bylo dostavěno
východní křídlo a druhé patro. Zásadní změny se

uskutečnily rovněž v době nedávno minulé. Od
června 1996 probíhaly částečné stavební úpravy
původních prostor školy a přístavba nových pros−
tor, která obsáhla i všechny děti z tzv. „dřevěnky“,

ZŠ Na Terase, kde sídlil první stupeň. Tento objekt
byl nedávno prodán TRIVIS −Soukromé veřejno−
právní akademii a Vyšší odborné škole s. r. o., která
užívá i část objektu školy mateřské. 

Úpravami získala
škola kromě kmenových
tříd dostatek prostoru
pro zřízení druhé počí−
tačové učebny a vybu−
dování odborných pra−
coven, tělocvičny a sa−
mostatných prostor pro
školní družinu. Do
všech tříd je rozveden
televizní okruh a ka−
beláž lokální počítačové
sítě, byla vybudována
také nová školní jídelna,
kterou provozuje firma
Sodexho. Investice ze
státního rozpočtu na
tuto akci výrazně
přesáhly částku sta mi−
liónů korun.

I v letošním školním
roce probíhají v areálu

školy z rozpočtu Městské části Praha − Ďáblice
další stavební úpravy, které mají za cíl co nejvíce
zpříjemnit „pobyt“  ve škole žákům, pedagogům 
i rodičům.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 3
2) 1942
3) Česká Kanada

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Radka Vavroušková, Lubomír Forejt a Ing.
Jaroslav Macek z Prahy 8. Blahopřejeme 
a zasíláme věcné ceny.

Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce  (pohlednicÌ, e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny. 

Ot·zky:
1) Jak˝ typ t¯Ìd m· Mä KuËerovÈ?
2) Kdy byla vysvÏcena budova Zä 

U Park·nu?
3) Co znamen· starobylÈ 

slovo Ñpark·nì?

Zä U Park·nu

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 13. - œ¡BLICE

Spolupr·ce mezi 
ökolami v EU
V týdnu od 3. 12. do 7. 12. 2001
navštívili Základní školu Dolá−
kova zástupci škol EU, které se
školou spolupracují v rámci pro−
gramu Socrates−Comenius. Přijeli
převážně ředitelé a zástupci škol
ze SRN (H−J. Wanke a H. Baier),
Rakouska (J. Kunovjanek, 
G. Raup a I. Chloupek), Slovinska
(M. Babsek) a Itálie (L. Perissin 
a M. di Pert).

V průběhu týdne si prohlédli
školu a setkali se s vyučujícími 
i žáky a především s vedoucím
odboru školství ÚMČ Praha 8 Mgr.
Petrem Svobodou. Zúčastnili se také

konference o další spolupráci, navštívili pražské památky a Karlštejn.
Nejdůležitějším bodem jejich programu bylo středeční přijetí na Libeňské radnici. Zde hosty přivítal mís−

tostarosta Jan Lukavský. Přátelského setkání se zúčastnil i starosta z německého Pressecku E. Hildner 
a místostarosta rakouského Finkensteinu M. Michelz. Nejprve si všichni společně prohlédli zámeckou kapli
s odborným výkladem slečny Ing. arch. Karolíny Ptáčkové a poté byli seznámeni v obřadní síni s historií
Libeňského zámku. Po prohlídce Löwitova mlýna pak následoval slavnostní oběd.

Každé takovéto setkání je přínosné nejen pro nás, ale i pro naše partnery. Například vyučující ze SRN 
a Itálie byli překvapeni, jak u nás pracuje v odpoledních hodinách školní družina a kroužky, všichni ocenili
školní jídelnu a výběr jídel, neboť školní stravování není všude běžné.

V rámci projektu by měli naši vyučující s žáky navštívit jednotlivé školy, poznat jiná prostředí a navázat
vztahy, které se budou dále v rámci Evropské unie rozvíjet.

Mgr. Miroslav Koranda, ředitel ZŠ Dolákova
Foto: Petra Klugová 
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VeselÈ vinöov·nÌ Val·öku Praha

Speci·lnÌ mate¯sk· ökola nabÌzÌ umÌstÏnÌ dÏtÌ
Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči nabízí rodičům umístění dětí s řečovými prob−
lémy. Logopedická péče probíhá ve školce celý den a dvakrát denně dokonce individuální
náprava řeči. Malý počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. 

Rodiče hradí pouze stravné a mohou si přijít každé úterý mezi 13.00 − 15.00 hodinou školku
prohlédnout. Po telefonické dohodě i v jiném termínu. Každý druhý pátek v měsíci je k dispozici
logopedická poradna − po předchozí dohodě. Tato služba je poskytována bezplatně i pro veřejnost 
a je garantována vysokoškolsky vzdělaným pedagogem. Speciální mateřská škola pro děti s vadami
řeči sídlí v Praze 8 − Bohnicích, Poznaňská 462, tel.: 85 42 796.

Mateřská škola se všemi svými službami je součástí Speciální církevní školy Don Bosco, která sídlí
v Praze 8 − Bohnicích, Dolákova 555. Škola plní funkci základní školy pro děti s vadami řeči a speci−
fickými poruchami učení. Disponuje také internátem pro mimopražské žáky. Bližší informace lze
získat na tel. 83 85 21 24. −red−

Agresivita dÏtÌ - p¯ÌbÏh p·t˝
Rodinn· veËe¯e
Honzíkova rodina se po dlouhé době opět sešla u večeře. Otec se poslední dobou vracel domů
pozdě večer, ale dnes konečně dokončil důležitý projekt, a tak přišel včas. Matka byla spokojená
a nachystala slavnostnější večerní tabuli. Po jídle zůstali všichni ještě chvilku sedět a vesele si
sdělovali své zážitky.

Honza povídá něco sestře, ta se směje, otočí se k Honzovi a vtom shodí skleničku s pitím, která
zůstala na stole. Otec vyskočí a vlepí Janě pohlavek. Matka začne křičet a nadávat Honzovi. „Za to
můžeš ty, kdyby ses nepředváděl, tak by Jana skleničku neshodila“.

Honza má pocit viny, ví zcela přesně, že udělal něco, co nechtěl.
Taková situace je určitě nepříjemná, ale se zlou vůlí nemá nic společného. Vyplývá z živosti 

a nezralosti obou dětí. Daleko lepší by bylo vybídnout Honzu a Janu, aby donesli smetáček s lopatkou 
a uklidili nepořádek na zemi. Bití a křik jako hlavní výchovný prostředek problém nevyřeší, spíše
zhorší. Už J. A. Komenský napsal: „Přísnější a tvrdší kázně se má užívati teprve proti těm, kdož se pro−
hřeší v mravném chování ... pro vzdorovitost a zatvrzelou zlomyslnost“.

A rada na závěr. Vzpomeňte si na své pocity při kritice Vašeho nadřízeného. Kritizujte vždy
nesprávné chování nebo jednání, ale ne člověka.

Soňa Teplá  



Známe Vás především jako člena ZMČ, který se
zabývá problematikou bydlení a obecního
majetku. Chcete skutečně hovořit o ledním
hokeji?

Ano, a mám k tomu hned tři důvody. Za prvé: 
v bezprostřední blízkosti Prahy 8, vedle OD Tesco
v Letňanech, byl v září roku 2001 otevřen nový
zimní stadion, který má dokonce dvě ledové
plochy. Za druhé: v této době se majitelé stadionu
ze známé hokejové rodiny Kučerů rozhodli založit
nový hokejový oddíl, který by na tomto stadionu
hrál. Za třetí: majitelé stadionu vyšli vstříc i oddílu
ledního hokeje TJ Bohemians a poskytnou mu
zázemí v Letňanech. Na zahájení činnosti se budou
oba kluby podílet společně.

V oddíle ledního hokeje TJ Bohemians působím
od roku 1975. Nejprve jsem trénoval, dělal

vedoucího družstva a více jak deset let jsem
místopředsedou oddílu. A proto bych rád pozval
všechny chlapce, aby se k nám přišli podívat.

Kdy a kde se mohou chlapci z Prahy 8 přihlásit?
Tréninky se konají vždy v pondělí a ve středu od

15.30 do 16.30 hodin a v pátek od 14.00 do 15.00
hodin. Přihlásit se mohou hoši narození
po roce 1995 a nemusí umět dokonce
ani bruslit. Ti se budou připravovat 
v novém oddíle. Chlapci starší by pak 
v TJ Bohemians od příští sezóny hráli
regionální soutěže přípravek a žáků.
Může to být tedy dobrá příležitost i pro
ty kluky, kteří už hokej hrát zkusili, ale
nechtějí chodit například do spor−
tovních tříd.

Pane inženýre, myslíte si, že se kluci
hokej opravdu hrát naučí?

Bude se jim věnovat několik mla−

dých, vyškolených trenérů, ale i lidé se zkušenost−
mi z mezinárodních soutěží. Hokejová škola
Františka Kučery, mistra světa a olympijského
vítěze, je určitě dostatečnou zárukou. Trenéři, kteří
přicházejí z „Bohemky“, přivedli např. v posled−
ních letech čtyřikrát dorostence a juniory až do
kvalifikace I. ligy. 

Aco si musí kluci přinést na svůj první trénink?
Pro začátek stačí jen brusle, rukavice a přilba.

Později už ale budou potřebovat kompletní hoke−
jové vybavení. Při pomoci s organizací spoléháme
i na rodiče. Už se na všechny moc těšíme.

Děkuji Vám za rozhovor.
Petra Klugová

Kontakt: Zbyněk Zavadil, šéftrenér SC Letňany,
tel.: 86 92 00 29 a Ing. František Beneš, CSc., tel.:
84 04 15 30.

P¯Ìleûitost pro kluky, kte¯Ì chtÏjÌ hr·t lednÌ hokej
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Rozhovor se Ëlenem ZM» Praha 8 Ing. Frantiökem Beneöem, CSc.

»istota - vÏc ve¯ejn·
K nejčastějším stížnostem na životní prostředí patří nepořádek kolem nádob na odpad a kontej−
nerů na tříděný i velkoobjemový odpad. Setkáváme se s tím všichni. Co s tím?

Nejsnadnější je dívat se jinam. Bohužel tato metoda nic neřeší. Průbojnější z Vás zavolají na úřad 
a jednoduše oznámí, máte tam a tam nepořádek, ukliďte si to. S železnou pravidelností občas ještě při−
dají své oblíbené, platíme daně, tak něco dělejte. Ano všichni platí daně. Není snad nikdo, kdo by měl

pocit, že platí málo. Úřad to
nakonec skutečně uklidí.
Háček je ale v tom, že právě 
z daní. Zdá se tedy, že ani toto
řešení není zcela optimální.
Pravda, dotyčnému se uleví,
když vynadá úředníkovi,
kterého si platí a odpad je
dříve či později odvezen. Ale
zítra se nepořádek objeví
znovu a náš milý úředník opět
musí sáhnout do pomyslné
pokladny pro peníze na úklid,
skládkovné, dopravu, mani−

pulaci atd. Trochu hloupé a drahé, nezdá se vám? A možná by stačilo tak málo. Pro jistotu připo−
meneme i pro Vás, čtenáře Osmičky, jak na to. V ulicích jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad 
a jsou barevně odlišeny a opatřeny seznamem věcí, které do nich patří.

Modrý kontejner
Do modrého kontejneru patří například noviny, časopisy, reklamní letáky a kartonové krabice.

Nepatří sem papírové pleny, kapesníky, tetrapack od mléka, kopíráky a mastný a znečištěný papír.

Žlutý kontejner
Je určen především na plastové PET lahve zbavené uzávěrů, které je třeba kvůli zmenšení objemu

sešlapat, vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin, plastové obaly a igelitové tašky. Nepatří tam
molitan, PVC, guma, pneumatiky, textil z umělých vláken.

Zelený kontejner
Do takto značeného kontejneru patří bílé 

i barevné sklo, tabulové sklo, velké střepy, láhve
bez kovových uzávěrů, vše prázdné, bez zbytků
potravin. Nepatří sem však zrcadla, drátěné sklo,
žárovky, výbojky, televizní obrazovky a automo−
bilová skla, porcelán a keramika.

Nebezpečný odpad sváží dle harmonogramu,
který lze získat na Úřadu Městské části Praha 8,
společnost Imp−servis s. r. o. Tuto společnost
můžete přímo kontaktovat na tel.: 66310962.
Upřesní Vám, které odpady od Vás odeberou 
a kdy a kam si pro ně přijede speciální vozidlo. Mezi nebezpečné odpady patří například baterie, oleje 
a tuky, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pesticidy, zářivky, staré lednice a mrazáky. Ty však lze odevzdat jen
ve sběrných dvorech. Na území Městské části Praha 8 je tento dvůr ve Voctářově ulici. Léky a teploměry
lze odevzdat do lékáren a baterie a monočlánky přímo na Úřad Městské části Praha 8 − v blízkosti
podatelny.

Objemný odpad patří do velkoobjemových kontejnerů. Tyto kontejnery jsou přistavovány po celé
městské části dle harmonogramu. Patří do nich odpad, který pro své rozměry nelze odložit spolu se
směsným odpadem, jako např. nábytek, koberce, linolea, sporáky, umyvadla, záchody a podobně.
Nepatří do nich stavební suť, lednice, autobaterie a další nebezpečný odpad.

Občanům lze doporučit sběrný dvůr ve Voctářově ulici. Každý všední den a v sobotu zde můžete
zdarma odevzdat železný šrot, odpad ze zeleně, stavební odpad, objemný odpad, elektrošrot, papír, plas−
ty, sklo a nebezpečný odpad, včetně lednic. Obsluze je třeba jen prokázat bydliště na území hl. m. Prahy.
Podrobnosti Vám rádi poskytnou na tel.: 66 00 72 99 nebo přímo v sídle společnosti IPODEC − ČISTÉ
MĚSTO a. s. na tel.: 8658 34 55.

Na závěr ještě upozorňujeme, že na špatné třídění odpadů, zakládání černých skládek a na nepořádek
kolem kontejnerových stání doplácíme všichni. 

odbor životního prostředí 

ZŠ, Praha 8, Pernerova 29
22. a 23. ledna 2002
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
22. a 23. ledna 2002
od 14.00 do 17.30 hodin

ZŠ Molákova, Praha 8, 
Za Invalidovnou 3
23. a 24. ledna 2002
od 14.00 do 17.00 hodin
v pavilonu B − prostřední vchod

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
5. a 6. února 2002
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Zenklova 52
6. a 7. února 2002
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Korábě 2
5. a 6. února 2002
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
6. února 2002 
od 14.00 do 18.00 hodin
7. února 2002
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
6. února 2002
od 14.00 do 18.00 hodin
7. února 2002
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Chabařovická 4
6. a 7. února 2002
od 13.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Burešova 14
5. a 6. února 2002
od 14.00 do 18.00 hodin
7. února 2002
od 16.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
6. a 7. února 2002
od 13.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
6. a 7. února 2002
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
23. a 24. ledna 2002
od 13.00 do 17.00 hodin

ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
6. a 7. února 2002
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Dolákova 1
6. a 7. února 2002
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Mazurská, Praha 8, 
Svídnická 1a
6. a 7. února 2002
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
5. února 2002
od 14.00 do 18.00 hodin
6. února 2002
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Libčická 10
6. února 2002
od 14.00 do 18.00 hodin
7. února 2002
od 14.00 do 17.00 hodin

TermÌny z·pis˘ dÏtÌ do 1. roËnÌk˘ z·kladnÌch ökol 
M» Praha 8 pro ökolnÌ rok 2002/2003

KaratistÈ z Prahy 8 soutÏûili 
na MistrovstvÌ Evropy
Ve dnech 1. a 2. prosince 2001 se ve sportovní hale v Neratovicích konalo Mistrovství Evropy tradičního
karate Fudokan dětí do 15 let, juniorů a Klubové mistrovství Evropy tradičního karate Fudokan.

Hlavní ceny − broušené vázy, věnovalo Ministerstvo vnitra a vítězům je osobně předal ministr životního
prostředí RNDr. Miloš Kužvart. Děti z oddílu tradičního karate Rajawali Sakti pod vedením trenéra ing.
Rachmy Soebajo získaly hned několik medailí. Mezi největší úspěchy patří 1. místo kata tým chlapci, ve
složení Jindřich Jermář, Tomáš Pitr a Oliver Hawaz, 2. místo kata tým dívky, ve složení Sara Polaková,
Denisa Heráčková a Nikola Laškovská. Junioři vybojovali 3. místo v disciplíně kata tým muži, ve složení
Adam Soebajo, Pavel Šrámek, Jiří Kapoun a dále Adam a Diana Soebajovi obsadili 3. místo v Enbu.

V hodnocení evropských klubů se oddíl Rajawali Sakti umístil celkově na 2. místě. Toto mezinárodní
ocenění je velkým povzbuzením pro další trenérskou práci s mládeží na Praze 8. Členové oddílu tradičního
karate Rajawali Sakti se pravidelně scházejí na tréninky v tělocvičnách ZŠ U Školské zahrady a ZŠ Na
Slovance v Praze 8.

Hana Soebajová, oddíl tradičního karate, Rajawali Sakti

10 let s hrochem
Již deset let potkávají obyvatelé naší
městské části nejrůznější čistící a úkli−
dové stroje, vozy na odvoz domovního
odpadu a sypače společnosti IPODEC −
ČISTÉ MĚSTO, a. s., jejímž spoluza−
kladatelem je Městská část Praha 8.
Poznávacím znakem těchto mechanis−
mů je žlutý hroch − logo, které
společnost užívá.

Žlutého hrocha mohou všichni obyvatelé
vidět i jako označení zařízení, které se
nachází v těsné blízkosti Libeňského
mostu − ano je jím Sběrný dvůr hlavního
města Prahy ve Voctářově ulici. Společnost
IPODEC − ČISTÉ MĚSTO, a. s. je provozovatelem tohoto prvního Sběrného dvora hlavního města Prahy,
kde každý obyvatel může bezplatně odevzdat tříděný odpad, včetně odpadů nebezpečných. Provoz zařízení
byl zahájen v říjnu roku 1997 a navštívilo jej již více než 16.000 lidí, z toho zhruba třetina má své bydliště
v naší městské části.

Pro děti předškolního a školního věku pořádá žlutý hroch každoročně ve spolupráci s Úřadem Městské
části Praha 8 v libeňské sokolovně „Karneval s hrochem“, který je vždy přehlídkou zajímavých masek,
vyrobených z vytříděných složek komunálního odpadu. Karneval je doprovázen vědomostními soutěžemi
a je nutno konstatovat, že znalosti dětí o problematice tříděného odpadu jsou karneval od karnevalu lepší.

Živého hrocha můžeme samozřejmě vidět v pražské zoologické zahradě. I tady však má spojitost s již
zmiňovaným hrochem žlutým. Kmotrem zatím nejmladšího mláděte hrocha obojživelného − hroší slečny
Barborky, je totiž právě společnost IPODEC − ČISTÉ MĚSTO, a. s. Barborčinými kmotřenci jsou
například i topmodelka Tereza Maxová a herečka Veronika Žilková.

Desáté narozeniny, které v minulých dnech společnost se žlutým hrochem oslavila, jsou dobrou
příležitostí k bilancování a plánům do budoucna. Proto přejeme všem uživatelům našich služeb mnoho
dalších spokojených let. Ing. Karel Vančura

ředitel společnosti IPODEC − ČISTÉ MĚSTO, a. s.

SBÃRN›
DVŸR

KaûdoroËnÌ ÑKarneval s hrochemì je vûdy p¯ehlÌdkou zajÌ-
mav˝ch masek z vyt¯ÌdÏn˝ch sloûek komun·lnÌho odpadu.

Pro školní rok 2002/2003 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2002 šest let. Rodiče,
resp. zákonní zástupci dítěte předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Do spádových škol jsou
přednostně umísťovány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu. Tímto opatřením není dotčeno právo
rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou, přičemž by měli informovat základní školu spádovou. 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ německo−českého porozumění v Praze 8, se sídlem v ZŠ Na Slovance,
Bedřichovská 1, Praha 8 se koná 16. 1. 2002 od 14 do 18 hodin.



STRANA 6 LEDEN 2002

V˝znamnÈ jubileum oslavil:

PROSINEC
HudeËek V·clav

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

LEDEN
Cik·nov· KvÏtoslava

»adsk· Marie
DaÔourek Karel

Duökov· Svatava
Fichtlov· VÏnceslava

Humpa Old¯ich
JarÌkov· Vlasta
Klossov· Eliöka
Kotrba AntonÌn

Kotulanov· Aneûka
Luk·öov· Marta
MyöiËka Karel

Nehasilov· Boûena
Raöplov· Marie
Schielov· Marie
Such· ZdeÚka

ätver·k VladimÌr
T·borsk· Marie
Topolov· Emilie

V·vrov· Bed¯iöka
Zav·zalov· Marie

ManûelÈ Milan a Eva 
Hnykovi oslavili 22. prosince 2001 

50 let spoleËnÈho ûivota.

JUBILEA
K U L T U R N Õ  D Ÿ M   

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8

(sÌdliötÏ Bohnice), 
tel.: pokladna - 830 904 27, 

kancel·¯ - 855 97 52

LEDEN 2002
p¯edprodej od 2. 1. 2002

FOLK A COUNTRY

16.1. st 19.00 ZELEN¡»I MIRKA 
HOFFMANNA

23.1. st 19.00 TOM¡ä LINKA 
A  PÿÕM¡ LINKA

30.1. st 19.00 éALMAN  A  SPOL.

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé

14.1. po 9.00 a 10.30
⁄smÏvy mistr˘

18.1. p· 9.00 a 10.30
RYTMY 20. STOLETÕ

20.1. ne 14.00
DÃTSK› KARNEVAL

21.1. po 9.00 a 10.30
⁄smÏvy mistr˘

24.1. Ët 10.00
RAF a “AF v KABARETU

OSTATNÕ

8. 11.       so   8.00 - 12.00
Burza NHL

KURZY

V provoznÌ kancel·¯i KD KRAKOV
zÌsk·te informace o n·sledujÌcÌch
kurzech, kterÈ zde probÌhajÌ:
HudebnÌ: klavÌr,  zobcov· flÈtna,  

kytara
PohybovÈ: jÛga,  kondiËnÌ cviËenÌ
JazykovÈ: nÏmeck˝ jazyk

PÿIPRAVUJEME NA ⁄NOR 2002
(p¯edprodej od 21. 1. 2002)

6.2. st. 19.00 JAKUB SMOLÕK 
se skupinou

13.2. st. 19.00 SEMTEX
20.2. st. 19.00 PACIFIK

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

JISKRA 
DIVADLO KARLA HACKERA

Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 8468 1103

LEDEN 2002

PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI

5.1. SO 15.00
O KRAKONOäOVI,
poh·dka pro nejmenöÌ v pod·nÌ 
DIVADLA Z PŸDY Frantiöka 
Peö·na

6.1. NE 10.00
PERNÕKOV¡ CHALOUPKA, 
P. SluneËko: LS Jiskra

12.1. SO 15.00
OPI»KA JENOV…FA,
loutkov· poh·dka s pÌsniËkami 
v pod·nÌ divadla Buchty 
a loutky

13.1. NE 10.00
PERNÕKOV¡ CHALOUPKA

19.1. SO 15.00
BAJAJA,
ËinohernÌ p¯edstavenÌ 
s loutkami a pÌsniËkami. Hraje 
VÌtek MarËÌk

20.1. NE 10.00
PERNÕKOV¡ CHALOUPKA

26.1. SO 15.00
JAK äEL HONZA DO SVÃTA,
ËinohernÌ vesel· poh·dka 
o putov·nÌ odv·ûnÈho Honzy 
poh·dkov˝m svÏtem. V hlavnÌ 
roli B·ra Srncov· - Divadlo 
TA FANTASTIKA.

27.1. NE 10.00
DRAK, F. »ech

VE»ERNÕ PÿEDSTAVENÕ
16.1. ST 19.00

LITER¡RNÕ VE»ER LENKY 
PROCH¡ZKOV…,
autorskÈ ËtenÌ z novÈho rom·nu 
Ber·nek

21.1. PO 18.30
AUTORSK› VE»ER
s p¯ed·nÌm almanachu 
liter·rnÌch pracÌ û·k˘ ökol 
Prahy 8

KulturnÌ s·l
Domova d˘chodc˘

hl. m. Prahy, Na HranicÌch 674,
Praha 8 - Bohnice

LEDEN 2002
(vstup zdarma)

St¯eda 2. 1. 2002, 15.30 hodin
NovoroËnÌ koncert - ˙Ëinkuje Praûsk˝
salÛnnÌ orchestr. UmÏleck˝ vedoucÌ
Jaroslav Jahoda.

P·tek 11. 1. 2002, 15.30 hodin
P¯edstavenÌ baletnÌho souboru û·k˘
Z·kladnÌ ökoly Klausova, Praha 13

NedÏle 20. 1. 2002, 15.30 hodin
Koncert SymfonickÈho orchestru »VUT
a SmÌöenÈho pÏveckÈho sboru SUDOP.
UmÏleck˝ vedoucÌ Ivo Kraupner.

P¯ipravujeme

PondÏlÌ 4. 2. 2002, 15.30 hodin
Sborov˝ koncert - ˙Ëinkuje PÏveck˝
sbor seniorek éivot 90. Sbormistr prof.
KvÏta é·kov·.

Když někdo vyřkne slovo Vánoce, nám všem se vybaví
ta nasládlá atmosféra se vším krásným, co k ní patří.
Ve školách a školkách se předčasně začínají zpívat
koledy a nacvičují se vánoční představení, maminky 
a babičky pečou nejrůznější cukroví, takřka ve všech
výlohách se objevují ozdoby a celá Praha je sladěna do
pestrobarevných světýlek, připomínajících nám náš
vánoční stromeček. 

Už ta skutečnost, že se brzy stmívá a v každém kostelíku
je postaven Betlém s Ježíškem, ve mně vyvolává smyslu−
plný pocit, že stojí za to prožít si další Vánoce tak, jak se
patří. Připomeňme si staré tradice, navštivme své nejbližší
a pomozme všem, jak to jen jde. Měli bychom si uvě−
domit, že jsme obklopeni lidmi, kteří nás potřebují během
celého roku a nejen o Vánocích. Na to už ale mnoho z nás
dávno zapomnělo a každý si hledí jen toho, kde sehnat
peníze na co nejbohatší štědrovečerní nadílku. Vždyť stačí
dostat jen maličkost pro radost a pro zasmání, která vám
prozradí, že jejímu dárci na vás skutečně záleží, a že vás
má rád. 

Jako malá holčička jsem nechápala, jak může být někdo
šťastný s nějakou maličkostí a přáteli. Za smysl této doby

jsem měla jen dárečky. Čím více jich bylo,
tím byla má radost větší. Ostatně jako každé
malé dítě. Nemůžeme jim to však mít za 

zlé, ještě přemýšlejí jinak a časem  si uvědomí, co je tento
křesťanský svátek ve skutečnosti zač. Že symbolizuje
narození člověka, který napřed pomáhal ostatním a až
potom se věnoval sobě. Důležitost mezilidských vztahů
znali už i v dávné minulosti, ostatně jak praví přísloví
pana Prudhomma: „Buď člověkem, uvědom si to a chovej
se podle toho.“ A měl pravdu. 

Dnešní lidé se snaží udržet štěstí a dobrou náladu
převážně v době vánoční, ale co bude až skončí? Život se
vrátí do starých kolejí. Někteří budou stejně opuštění,
jako byli doposud a ti ostatní si budou opět komplikovat
život hádkami o svých problémech. Jen pár spořádaných
rodinek si odstrojí vánoční stromeček a budou se těšit na
příští společné zážitky. Možná teď mluvím až příliš jako
pesimista, ale nikdo z nás nemůže vědět, kolika takových
Vánoc se ještě dožije, jestli bude zdravý a jestli bude mít
možnost ještě jednou spatřit ty, které má tak rád. Buďme
proto rádi za to, co je, a berme vše ostatní tak, jak nám to
život sám přichystá.

Klára Petružalková, 
ZŠ německo−českého porozumění a Gymnázium T. Manna

(redakčně kráceno)

OhlÈdnutÌ za V·nocemi

SlavnostnÌ odhalenÌ
busty Vlasty Buriana
Společnost Vlasty Buriana jménem svého prezi−
denta Pavla Holíka uskutečnila v pátek 7. pro−
since odhalení busty krále komiků Vlasty
Buriana. Slavnostní akt se za přítomnosti před−
stavitelů Městské části Praha 8 a celé řady uměl−
ců konal v salonku Jiřího Frejky, který se
nachází v prostorách Hudebního divadla Karlín.

Vlastního odhalení se po projevech Pavla Holíka,
herce a ředitele Hudebního divadla Karlín
Ladislava Županiče a herců Světlany Nálepkové 

a Vladimíra Hrona ujali Lubomír Lipský a Vlastimil Brodský, kteří měli tu čest s Vlastou Burianem společně vys−
tupovat. Autorem busty je akademický sochař Jan Kracík. −jak−

Někteří členové odcházejí, jiní se
oženili a vdali a posléze se objevují
první rodiny, které i s dětmi chtějí
pokračovat v turistické činnosti. A tak
se postupně z juniorského oddílu stává
nejprve oddíl kombinovaný, později
oddíl rodičů s dětmi. Na doporučení
členských rodin a díky popularitě od−
dílu v KČT se postupně připojují další
rodiny. Dnes je v oddíle přes dvacet
rodin s téměř padesáti dětmi do 10 let.
Nejvíce dětí je předškolního a ranně
školního věku, ale stále přibývají další.
Činnost oddílu je plně přizpůsobena
dětem. Snímky našich členů se objevu−
jí v celostátním magazínu TURISTA
a půlroční Filípek Jirák byl dokonce
jedním z nejmladších účastníků mezi−
národního hvězdicového putování
EURORANDO.

Nejvíce se věnujeme cyklistice. Děti
jezdí na sedačkách nebo v přívěsných
vozících a v 5 letech již začínají jezdit
na svých kolech. Naši dospělí členové
se podílí na návrhu vyznačení cyklo−
trasy okolo Prahy. Nechybí ani pěší
akce, někdy i „kočárkové“ nebo zají−
mavé exkurze. Tak jsme například
navštívili elektrárnu ve Štěchovicích,
Chrustenickou šachtu, Rudolfovu
štolu nebo Skanzen těžby vápence
Solvayovy lomy a někteří i spluli

kousek Berounky nebo Otavy. V zimě
nechybí pobyty na horách spojené 
s výcvikem lyžování a sněhovými
hrátkami. V létě loňského roku jsme se
vypravili za skřítky do Zbraslavic, kde
děti denně plnily úkoly jednotlivých
skřítků a na závěr opravdu vykopaly
truhlu plnou čokoládových zlaťáků. Ke
zdaru akce přispěla i finanční podpora
MČ Praha 8. Dnes fungujeme jako
odbor KČT KOBYLISY s právní sub−
jektivitou a kapacita klubu dokonce už
ani nestačí. Někteří členové
spolupracují i s ústředními orgány
KČT a několik let se podílejí na orga−

nizaci turistického pochodu „Zimní
Prahou“. Ten letošní se koná v neděli
20. ledna 2002 a start je mezi 8.00 −
8.30 ve stanici metra Jinonice.

Kromě oddílu rodičů s dětmi máme
Turisticko−tábornický oddíl BONAJ
AMIKOJ, který se pravidelně schází
na Ďáblické hvězdárně. Jedná se o dět−
ský oddíl sdružující zejména děti 
z Ďáblic, Březiněvsi, který se věnuje
tábornické činnosti, poznávání přírody
a dalším dovednostem. Vede jej
zkušená a osvědčená cvičitelka turis−
tiky mládeže a letní tábor je vždy
zaměřen na určité období naší historie.
Příležitostně spolupracuje také s MČ
Ďáblice, která jeho činnost podporuje.

Třetím oddílem sdruženým v KČT
Kobylisy je oddíl SHIN−KO−DO. Jeho
působení je již mimo obvod Prahy 8.
Působí zejména v oblasti Malešic 
a Holešovic a kromě bohaté turistické
činnosti také spolupracuje s YMCOU,
kde se věnuje bojovým uměním, jako
je karate apod. I tento oddíl vedou
zkušení vedoucí. Stálé sídlo naše orga−
nizace bohužel nemá, ale můžete nás
najít každou středu na Ďáblické
hvězdárně.

Ing. Ivan Press, 
předseda KČT Kobylisy

HVÃZD¡RNA œ¡BLICE
Pod hvÏzd·rnou 768, 182 00 Praha 8

tel.: 83910644, 33376452 l.141

LEDEN 2002

OtevÌracÌ  doba: Po 10-12,18-21 ï  »t
10-12,18.30-20.30 ï P· 10-12, 11. 
a 25.1. 18.30-20.30 ï Ne 14-16.

PÿEDN¡äKY
astronomickÈ, p¯ÌrodovÏdnÈ 
a cestopisnÈ v pondÏlÌ od 18:30.

14.1. Mgr. Karel Volf: IndonÈsie
21.1. RNDr. Pavel Koten: Leonidy 

aneb meteorick˝ dÈöù na 
pokraËov·nÌ.

28.1. Ing. Ji¯Ì Burdych: Island - 
zemÏ ohnÏ a ledu

FILMOV› VE»ER v pondÏlÌ od 18.30.

7.1. SluneËnÌ soustava d¯Ìve a nynÌ

äKOLNÕ POÿADY
v ⁄t a ve St v 8.30 a 10.30 pro p¯edem
objednanÈ ökolnÌ v˝pravy.

BliûöÌ informace a objedn·vky na 
Ë. 33376452 linka 141 nebo 83910644.

VSTUPN…:
dospÏlÌ 20,-KË
ml·deû, d˘chodci 10,-KË

Klub Ëesk˝ch turist˘ v KobylisÌch
Klub českých turistů působí v Kobylisích již jedenáct let. Jeho základem byl nový dorostenecký a juniorský oddíl
odboru turistiky TJ Admira Kobylisy, který byl založen v roce 1986. Do této doby měli odrůstající členové dět−
ských turistických oddílů možnost dále turistovat pouze v oddíle, jehož činnost byla převážně vodácká. Nový oddíl
nabízel například výkonnostní turistiku, netradiční formy a společenské akce. Historickým mezníkem je pak rok
1990, kdy se tehdejší TJ Admira vrací ke svým sokolským tradicím a turistické oddíly hledají vlastní cestu. Dětské
oddíly se „vracejí“ ke skautingu a obnovují 24. středisko SEVER. Vodácký oddíl starších zůstává v Sokole a his−
toricky nejmladší turistický oddíl starších pokračuje jako Klub českých turistů při Sokole Kobylisy.



AUTOŠKOLA TRIO, středisko přímo v kult. domě
KRAKOV P8, sídl. Bohnice. Výcvik os. auto, moto.
Příznivé ceny, kulturní prostředí, odborná výuka.
Cena výcv. auto od 6 500,−Kč. Další střediska na
Praze 7 a 9. Infolinka: 0603/806 370.

DÍVČÍ KATOLICKÁ ŠKOLA, Vítkova 12, Praha
8, 186 00, Tel.:02/24 81 86 18, e−mail:
scoula@volny.cz. Dvouletá střední odborná škola
nabízí studium absolventkám ZŠ i ZvŠ nestudijního
typu (i sociálně ohroženým nebo handicapovaným) v
oborech: − charitativní služby, − praktická škola
dvouletá. Absolventky po složení závěrečných
zkoušek mohou získat osvědčení: − pečovatelka, −
šička, − pomocná kuchařka. Mimopražským student−
kám nabízíme ubytování v Domově mládeže, který
se nachází v budově školy.

SKUPINOVÉ 12−TI TÝDENNÍ REHABILI−
TAČNÍ (zdravotní) cvičení od 7.1. − 25.3. Každé
pondělí 17 − 18hod. V ZŠ − Na Korábě, Praha − 8,
Libeň. Cvičení vede rehabilitační instruktorka.

KOUP. BYT 2+KK nebo větší, dr., ov, v Praze 8 −
Kobylisy. Nejr. ul. Kyselova a okolí. T: 57211905,
0602257540.

ODDÍL TRADIČNÍHO KARATE Rajawali Sakti −
přijímá nové členy, děti od 6 let a dospělé. Zápis a
ukázková hodina 14.ledna v tělocvičně ZŠ U Školské
zahrady Praha 8 nebo
15.ledna ZŠ Na Slovance
Praha 8, od 17:00h.

MAJITEL DOMU PRONA−
JME zrekonstruované repre−
zentativní kanceláře v 1.patře
rohového secesního domu 
v novém Karlíně, Praha 8.
80m2 − tři místn., předsíň, WC,
bohatá štuková výzdoba,
vitráže, kazetové dveře, kaze−
tové obklady stěn. Na pod−
lahách koberce, dlažba.
Kuchyňka, bezpečnostní dve−
ře, kabel, tel. linky. Nájemné
28 000,−Kč měsíčně. Tel.
24413141 nebo večer 2481
7663.

NABÍDNĚTE PROSÍM BYT DR., ov na Praze 8,
9. T:0606/28 44 03.

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA ovoce−zelenina
v obchodním středisku Krakov − Bohnice.

PRODEJE ČI PRONÁJMY BYTŮ A DOMŮ.
Uvažujete o prodeji či pronájmu? Nebo jste na tom
již začali pracovat? Obraťte se na realitní kancelář
Trio reality. Objekt oceníme a k vaší spokojenosti
najdeme vhodného zájemce tak, jak jsme tomu zvyk−
lí již 5 let. Volejte 02/2481 7935 nebo navštivte
www.trio−reality.cz.

SKUPINOVÝ REHABILITAČNÍ TĚLOCVIK
vhodný pro střední generaci, s cílem předcházet
obtížím pohybového aparátu. Probíhá v úterý a
středu od 19:00 hod. v ZŠ Burešova. Informace
tel: 0728562350.

SKUPINOVÝ REHABILITAČNÍ TĚLOCVIK
opět v Bohnicích každé Pondělí od 19:00 hod. v
gymnáziu v Ústavní ul. (zastávka bus Odra).
Informace: 0728562350.

PENÍZE! CHYBÍ VÁM PO VÁNOCÍCH? Nová
česká SP. půjčí hotovost zaměstnaným i důch.
0737205990.

PRODÁM GARÁž v P8 − Čimice ul. K Ládví 47,
t.:0606/911561.

• angličtina, němčina, španělština, ruština, italština, francouzština a čeština pro cizince
• kurzy obecné, specializované či intenzivní 
• příprava k maturitě a ke zkouškám na VŠ
• individuální programy "šité na míru" pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL a Cambridgeské zkoušky 
• ranní, večerní i víkendová výuka
• zkušení lektoři a rodilí mluvčí
• bezbariérový přístup

Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8, tel.: 02/8684 0777, fax: 02/8684 0484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz
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Nabízíme:

JAZYKOV¡ äKOLA
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KUCHYNĚ
dodání do týdne
Omnia Praha, spol. s r.o.

• sektorové linky Bára, 
Astra, Nela, Astoria, Ornela a jiné

• elektrické spotřebiče Fagor, Zanussi, Gorenje
• pracovní desky a dřezy
• kuchyně pro stavební firmy (od 7.000,− Kč)
• vestavěné panelákové skříně

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ 
V CENĚ KUCHYNĚ

Prodejní sklad: 
Lovosická ul. Praha 9 − Prosek, 

tel/fax: 86 88 90 61

Prodejny:
Blahníkova 8, Praha 3,

tel: 22 78 25 12, fax: 22 78 10 27
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Prodej i na splátky bez ručitele

ÚČETNÍ
KANCELÁŘ

Naše společnost nabízí:
- vedení jednoduchého i podvojného
účetnictví
- rekonstrukce účetnictví
- ekonomické poradenství
- daňové přiznání
- zastupování na úřadech
- vedení mzdové a personální
agendy

A servis s.r.o.
Chaberská 6, Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 689 0462, 0604 179 680

e-mail: Aservis@wo.cz
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STANICI OLEJŮ PENNZOIL
Oleje • Maziva Servis • Palivo • Emise

Provádíme na počkání:

výměny olejů, olejových, vzduchových a palivových filtrů, dekarbonizaci motoru,
palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru

Nabízíme:

• výhodné slevy pro stálé zákazníky
• možnost platby kartou CCS

adresa: I.O.B. spol. s r.o. otevírací doba:
Dopraváků 723
184 00 Praha 8 pondělí - pátek 7.00 - 20.00
tel. 0602/274 959 sobota 8.00 - 18.00

!!! PŘIJMEME DALŠÍ AUTOMECHANIKY !!!
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(Placená inzerce)

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ
KANCELÁŘ
oznamuje, že

poskytuje služby
na nové adrese:

NÁM. REPUBLIKY 400,
277 11 NERATOVICE

TEL./FAX.: 0206/682201, L.317

Ing. Lhotský Miroslav
daň. poradce ev.č.2362
mobil 0603/334684

Ing.Luboš Pelikán
daň. poradce ev.č.1521
mobil 0602/417500
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NOANO s.r.o.
Nové obchodní oddělení:

Květnového vítězství 83, 149 00  Praha 4 − Háje
Tel./fax.: 02/679 10 645 Mob:0724/095277 
Sokolovská 168, 180 00 PRAHA 8
Tel./fax.:02/684 83 09, 663 11 828
E−mail: obchod@noano.cz

Zimní sleva 18% do konce února 2002.

Výroba: U Obalovny 250 67 Klecany
Tel:02/848 902 69, 848 908 34
Fax:02/848 924 27
e−mail:výroba@noano.cz
www.noano.cz (P
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PLASTOVÁ
OKNA

NÁVRH − ZAMĚŘENÍ
VÝROBA − MONTÁŽ

Placená řádková inzerce

(Placená inzerce)

LETNÍ SEMESTR 

ZAČÍNÁ V ÚNORU 

− PŘIHLÁŠKY 

JIŽ NYNÍ

PRÁVNÍ PORADNA 
NÁJEMNÍKŮ SON

při CSSD v Praze 8 

zdarma 

Klapkova 1/40 Dělnický dům,
vždy ve 

středu od 16 do 18 h., 
nutno telefonicky objednat 

na tel.: 8468 0296
OVV.praha8@cssd.cz, 

www.socdem.cz/prahe8.
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Budečská 6
Praha 2

tel.: 24 25 22 87

Nezamyslova 10
Praha 2

tel.: 691 65 55

Na Bělidle 40
Praha 5

tel.: 57 32 69 08
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(Placená inzerce)

TANEČN Í ŠKOLA

VYSKOČIL
pořádá

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
A MLÁDEŽ

Kde?
Taneční sál na VLACHOVCE (od 21. 1. 2002)

Sál v historické budově HLAVNÍHO
NÁDRAŽÍ (od 22. 1. 2002)

Kurzovné: pro dospělé 800 Kč
pro dívky 2300 Kč, pro chlapce 550 Kč

(zahájení podzim 2002)

Informace a zápis:
Ing. Vyskočil z: 83 105 323, d: 84 680 651

www.volny.cz/ttt.v/tanecni.htm (P
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NNNNOOOOVVVVOOOOTTTTNNNNÝÝÝÝ
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
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)
Tel.: 83840523, 84840158
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