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DopravnÌ opat¯enÌ na KobyliskÈm n·mÏstÌ
Vzhledem k tomu, že se na Ko−
byliském náměstí stavba metra trasy
IV. C 1 dostává do své třetí fáze, byly
provedeny zábory některých komu−
nikací, které si zároveň vyžádaly nová
dopravní opatření s platností od 28. 2.
2002.

vatelům Bohnic a Čimic. Z výše uve−
dených důvodů byl zpracován projekt
dopravně inženýrských opatření, který
zachovává, vyjma levého odbočení z ulice
Pod Sídlištěm do ulice Nad Šutkou, stáva−
jící dopravní režim ve všech směrech.
Z důvodu preference městské hromadné

dopravní opatření zachovává dopravu pro
individuální automobilovou dopravu
a MHD ve všech směrech (vyjma levých
odbočení v křižovatce). V případě mi−
mořádné dopravní situace bude průjezd
křižovatkou na Kobyliském náměstí řešen
operativně.

stavebních činností a souvisejících
dopravních omezení i opatření, které jsou
a ještě budou na křižovatce na Kobyliském
náměstí. 1. fáze Sever − Východ, zasáhla
ulice Horňáteckou a Pod Sídlištěm (je
ukončena), 2. fáze Sever − Západ,
zahrnovala ulice Horňáteckou a Čimickou

Provizorní posunutí zastávky regionál−
ních autobusů v ul. Nad Šutkou ve směru
do centra za křižovatku Nad Záložnou
a provizorní posunutí autobusové zas−
távky v ul. Nad Šutkou ve směru do
Bohnic zpět před křižovatku s ul. Vršní.
Zvýšená stavební činnost v oblasti
Kobyliského náměstí a vzniklé stavební
zábory ztíží dopravu především oby−

dopravy bude vytvořen v ul. Čimická, od
ul. Písečná po ul. U Dětského domova,
vyhrazený jízdní pruh pro autobusy ve
směru do centra. Projekt také řeší tzv. širší
dopravní vztahy tak, aby doprava přes
tuto oblast byla pokud možno odkloněna.
K odklonu budou využity ulice K Ládví,
Klapkova, Střelničná, Žernosecká, Da−
vídkova, K Bohnicím a Trojská. Toto

Další komplikace při průjezdu křižo−
vatkou může nastat v souvislosti s pře−
ložkou vodovodního řadu o průměru 800
mm, (DN 800) v souvislosti se stavební
činností metra, v ulici Čimická. Celá akce
s přeložením vodovodního řadu byla
zahájena ve čtvrtek 28. 2. a potrvá do
úterý, dne 19. 3. 2002.
Pro přehlednost uvádíme všechny fáze

a je také ukončena. Nyní jsme ve 3. fázi,
Jih − Východ, kterou podrobněji popisujeme
v tomto článku a která potrvá do konce
letošního roku. Konečně poslední 4. fáze,
Jih − Západ, bude zahájena od počátku
roku 2003 a potrvá až do konce výstavby
nové trasy metra IV. C 1, v roce 2004.
odbor dopravy
odbor pro styk s veřejností a kultury

N·zory Praûan˘ na varianty silniËnÌho okruhu mÏsta
Agentura Taylor Nelson Sofres Factum v listopadu
2001 zjišťovala, na reprezentativním vzorku 1002
osob, kterou z variant severní části vnějšího silničního
okruhu podporují občané Prahy. Zde jsou základní
výsledky výzkumu:
1. 64% Pražanů je nespokojeno se stavem silniční sítě.
2. 95% Pražanů podporuje co nejrychlejší dostavění
plánovaných silnic a zejména silničních okruhů.
Vzhledem k podobě schváleného územního plánu
a k připravenosti jednotlivých variant je zřejmé, že
jižní varianta „J“ by byla dostavěna o mnoho let
dříve než severní varianta „Ss“.
SilniËnÌ sÌù je v Praze dostateËnÏ rozvinut·.

Pl·novanÈ silnice, zejmÈna silniËnÌ okruhy v Praze by
mÏly b˝t dostavÏny v co nejkratöÌ dobÏ.

4. Podpora jižní varianty převažuje ve všech
částech Prahy.
Podpora variant v praûsk˝ch Ñhistorick˝chì obvodech.

3. Dvakrát více Pražanů pod−
poruje jižní variantu sil−
ničního okruhu (t.j. Pražský
okruh, tzv. varianta J)
Kterou z uveden˝ch variant
vedenÌ okruhu byste vybral?

Zdroj: www.praha−mesto.cz
Na této webové adrese naleznete další materiály
k uvedené tématice.
−red−

Poplatky za psy − omluva
Omlouváme se všem poplatníkům za chybu uvedenou v poštovní poukázce, která
Vám byla doručena v týdnu od 18. 2. do 24. 2. 2002.
Česká pošta s. p., středisko POSTSERVIS, zabezpečující pro Úřad Městské části Praha
8 komplexní službu tisku poukázek pro místní poplatky ze psů, chybně uvedla ve zprávě
pro příjemce text − „upomínka splatná do 15 dnů“. Nejedná se však o upomínku, ale o řád−
nou platbu pro letošní rok 2002, tzn. 1. splátku splatnou do 31. 3. 2002. Ještě jednou se
Vám omlouváme za chybu, jejímž viníkem však není Úřad MČ Praha 8.
Úhradu prosím proveďte prostřednictvím obdržené poštovní poukázky, případně Vám
bude na požádání zaslána nová poštovní poukázka. Prosím, volejte ÚMČ Praha 8, eko−
nomický odbor, tel.: 22 805 442 nebo 22 805 443.
ekonomický odbor

POZVÁNKA
Kulturní dům Krakov
Těšínská 600, Praha 8 − Troja (sídliště Bohnice)
vás srdečně zve na
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Vážení čtenáři,
předkládám před Vás březnovou
Osmičku s vědomím, že je atypická.
Snad s blížícím se jarem všechno ožívá,
a já mám na stole velikou spoustu
informativního materiálu. A také
proto, že jsem byl kritizován, že je
v Osmičce hodně kultury, tentokrát
jsem se ji téměř úplně vyhnul.
Je to tedy Osmička především
zaměřená na informace. Omlouvám se
zároveň těm z Vás, kteří by si rádi
přečetli něco z libeňské historie.
Vypustil jsem dokonce, již podruhé
v celé historii co Osmičku rediguji,
i rubriku Památky Prahy 8, a nezařadil
jsem nyní také rubriku Osobnost Prahy
8. Ale věřte, materiály máme a velmi
zajímavé.
Velikou plochu v tomto čísle zabírají
informace o ztížené dopravní situaci
v naší městské části. Jsou to tradičně
problémy spojené s výstavbou nové
trasy metra v Kobylisích. Je to význam−
né, stále přítomné téma, podobně jako
problémy spojené s chováním psů ve
městě. Toho se dotýkáme i v rozhovoru,
ve kterém Vám chceme představit
nového ředitele Městské policie Praha
8, pana Josefa Špačka.
Paní Hozáková, asistentka radního
Michala Kindla, utvořila kroužek žáků
a studentů z různých škol a ti začali
psát příspěvky do Osmičky. Již v led−
nové Osmičce jsme otiskli příspěvek
Kláry Petružalkové z Gymnázia
Thomase Manna, který jsme nazvali
„Ohlédnutí za Vánocemi“. Když jsme
o těchto příspěvcích hovořili nyní na
redakční radě, přiklonili jsme se
k názoru, že bude dobré, aby tyto
příspěvky nezapadly, vytvořit „Dětskou
Osmičku“. Je nám všem totiž líto, že
Osmička má tak malou tiskovou plochu
a nelze dát dětem a mladým lidem více
prostoru. Dětská Osmička bude zatím
(asi od dubna) jen na Internetu na
adrese www.Praha8.cz. Vznikne−li
v dohledné době tištěná Osmička
s větším rozsahem, o které se stále
uvažuje, pak by bylo možné zavést
i „dětskou rubriku“ a vyčlenit pro ni
trvale prostor. Jinak samozřejmě
ponecháváme v Osmičce i celostrán−
kovou plochu pro články o našich
školách a také jejich vlastní prezentaci.
Vážení čtenáři, jsem rád, že jsme si
v Osmičce postupně získali Vaši
důvěru. Rád přijmu Vaše podněty
k napsání o věcech, které Vás zajímají,
které nemůžete sami zjistit. Těm z Vás,
kteří máte přístup k internetu, si
dovolím sdělit, již opakovaně, že od
1. února najely nové webové stránky
Úřadu MČ Praha 8, kde se snažíme na
„mém“ odboru umístit co nejvíce infor−
mací nejen pro Vaše jednání s úředníky
státní správy i samosprávy, ale také
co nejvíce praktických informací
o Městské části Praha 8. Také bych rád
upozornil na to, že poté, kdy jsme na
odboru připravili publikaci k 100.
výročí připojení Libně k hlavnímu
městu Praze, nyní jsme připravili sou−
bor 12 pohlednic z celé Prahy 8. Sada
pohlednic je k dostání, za režijní cenu,
v Informační kanceláři na „Bílém
domě“, u Meteoru 6.
Přeji Vám příjemný vstup do jarního
období.
Váš

Vystoupí: Fancelli orchestra z Itálie; PRAKO − orchestr ZUŠ Klapkova z Prahy 8

22. 3. 2002 v 18.00 hod.
(vstup zdarma)

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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Pozvánka
na setkání se
Starostou Městské části Praha 8

Josefem Noskem
které se koná

ve středu 13. 3. 2002
od 18 hodin
v sále Jiskry - Divadla Karla
Hackera
V Praze 8-Kobylisích, Klapkova 26.
Tématem diskuse bude oblast školství.
Přizván je radní pro oblast školství
a kultury p. Michal Kindl a vedoucí
odboru školství Mgr. Petr Svoboda.

OËkov·nÌ proti
dÏtskÈ obrnÏ
Základní očkování proti přenosné
dětské obrně bude v roce 2002
provedeno v období od 18. do 29.
března a od 13. do 24. května.
V těchto lhůtách budou pře−
očkovány děti, u nichž bylo provede−
no základní očkování v minulém
roce. Současně budou očkovány
starší děti, které dosud očkovány
nebyly. V termínu od 13. do 24. květ−
na 2002 se dále provede přeočkování
žáků 7. tříd základních škol a ostat−
ních dětí stejného věku.
Protiepidemická oddělení Městské
hygienické stanice budou o výše uve−
dené akci písemně informovat očku−
jící lékaře všech zdravotnických
zařízení tak, aby očkování proti
přenosné dětské obrně bylo včas
a řádně provedeno ve stanovených
termínech. Bližší informace lze zís−
kat na pobočce Městské hygienické
stanice pro Prahu 8, Rajmonova
1199, tel.: 859 15 41−6, 86 59 15 41−6.
−red−

Sv·tek LibeÚskÈ
sokolovny
V neděli 10. března 2002 bude celá
Libeň svědkem znovuotevření Li−
beňské sokolovny.
Tato secesní budova se po složitých
peripetiích konečně dočkala markant−
nější obnovy. Popsat tu nádheru slovy
lze jen těžko. Mnohem lepší je při
procházce Libní pozvednout hlavu
a obdivovat tvůrčí invenci našich před−
ků a zamyslet se nad odkazem průkop−
níků tělesné kultury − Tyrše, Fügnera
a jejich následovníků.
V budově Libeňské sokolovny, nyní
důstojné „sousedce“ poetického Li−
beňského zámku, se můžete od 14.00
hodin zúčastnit slavnostního koncertu
Foerstrova komorního pěveckého
sdružení, které vystoupí na schodech
sokolovny a oficiálního aktu znovu−
otevření. Na koncertě také vystoupí
komorní orchestr a stěžejní část
sokolské akademie, která představí
všechny složky Sokola Libeň.
K účasti na slavnosti Vás srdečně zve
výbor Sokola Libeň.
−čer−

PodÏkov·nÌ
Dovolte, abych vyjádřila poděkování
za péči, které se dostalo mojí tetě, pa−
ní Podehradské v Gerontologickém
ústavu Praha 8 − Ďáblice.
Zdravotní personál, vrchní sestra
paní Jirásková a všichni lékaři jsou
lidmi, kteří se velice obětavě věnují
starým lidem. Pacienti totiž mají ve
svém věku všechny vrtochy stáří
a porozumět jim proto není vždy
jednoduché. Je vidět, že jsou to lidé
na svých místech a vědí, co starý
člověk potřebuje. V případě mojí tety
se zdravotní stav o mnoho zlepšil.
Děkuji tedy všem, že mi bylo
umožněno tetu v tomto ústavu
umístit.
Blanka Šustrová

Role finanËnÌho v˝boru a rozpoËet na rok 2002
V tomto článku
bych Vás chtěl se−
známit s náplní
činnosti finančního
výboru Zastupitel−
stva Městské části
Praha 8 a poskyt−
nout základní in−
formace o Rozpočtu Městské části Praha
8 na rok 2002, který byl právě schválen
na únorovém jednání zastupitelstva.
(Podrobný Rozpočet Městské části, jak
byl schválen, můžete najít na internetové
stránce www.Praha8.cz jednak v aktua−
litách a dále pod odborem ekonomickým.
Pozn. red.)
Finanční výbor je poradním orgánem
zastupitelstva městské části a rady městské
části. Zásady jeho činnosti stanoví zákon
o hlavním městě Praze. Finanční výbor
především provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky měst−
ské části a plní další úkoly, jimiž jej pověří
zastupitelstvo, popř. rada ve věcech jí
svěřených. Svá rozhodnutí přijímá nad−
poloviční většinou všech svých členů.
V Praze 8 má finanční výbor 7 členů.
Hlavním úkolem výboru je, kromě výše
uvedené kontrolní činnosti, příprava
a projednání rozpočtu městské části. První
návrh rozpočtu je připraven správci jed−
notlivých kapitol rozpočtu (vedoucími
příslušných odborů Úřadu MČ Praha 8)
a souhrnně ekonomickým odborem již
v říjnu předchozího rozpočtového roku.
Finanční výbor si na svá jednání zve
správce kapitol a diskutuje s nimi
o oprávněnosti a odůvodněnosti jednotli−
vých výdajů. Na základě svých zjištění
navrhuje snižování výdajů tam, kde je to

nezbytně nutné, a to v souladu s potřeba−
mi rozvoje a fungování městské části.
Městská část Praha 8 má bohužel
značně omezené zdroje příjmů a minimál−
ní možnosti, jak je navýšit (nemá např.
nástroje k „přilákání“ investorů či pod−
nikatelů). A protože nechce jít cestou
prodeje obecního majetku či výrazných
rozpočtových deficitů, musí velmi pečlivě
vážit každý výdaj. (V tomto roce finanční
výbor prosadil snížení výdajů oproti
původnímu návrhu o téměř 100 milionů
Kč.) Návrh rozpočtu po několika kolech
jednání ve finančním výboru odsouhlasu−
je rada a následně schvaluje zastupitelstvo
městské části.
Kromě rozpočtu projednává finanční
výbor například výsledky hospodaření
městské části v průběhu roku, včetně
vlastní hospodářské činnosti městské
části. Zabýváme se činností příspěv−
kových organizací městské části, žádost−
mi o čerpání z rozpočtu, např. sportovních
organizací, granty apod.
Nyní již k vlastnímu rozpočtu. Celkové
příjmy rozpočtu tvoří 598 milionů Kč.
Jsou například tvořeny příjmy z poplatků
a daně z nemovitostí (63 mil. Kč). Další
složkou příjmů jsou přijaté dotace, které
dostává městská část od státu (88 mil. Kč)
a od obce, tj. Hl. města Prahy (193 mil.
Kč.) − jde o podíl na dani z příjmů fyzic−
kých osob z podnikání. Nejvyšší položku
tvoří vlastní zdroje ze zdaňované
(hospodářské) činnosti městské části − 243
mil. Kč (pronájmy apod.).
Výdaje rozpočtu představují částku 626
milionů Kč. Rozpočet má tedy celkový
deficit cca 28 milionů Kč, který je kryt
přebytky zdrojů z minulých let. Zmíním

se pouze o hlavních výdajových
položkách. V oblasti životního prostředí
tvoří výdaje 26 milionů Kč. Na školství
a mládež vynaloží městská část 156 mili−
onů Kč. Zdravotnictví a sociální oblast
obdrží 93 miliony Kč. V oblasti rekon−
strukce a výstavby obecního majetku bude
vynaložena částka 127 milionů Kč.
Vnitřní správa, čili provoz úřadu městské
části, bude operovat v roce 2002 s částkou
ve výši 209 milionů Kč. Na dopravu půjde
částka 3,5 milionů Kč a oblast kultury
a sportu bude disponovat 6 miliony Kč.
V uplynulých 3 letech došlo v rozpočtu
zejména k zásadnímu zvýšení prostředků
vynaložených na investice. Jde hlavně
o zdroje na rekonstrukci panelových
domů, škol a dalšího obecního majetku
svěřeného Statutem Hl. města Prahy do
správy MČ Praha 8, které přispívají
k dlouhodobému rozvoji městské části.
V roce 1998 činily tyto prostředky 97 mi−
lionů. V každém z následujících třech let
došlo ke zvýšení těchto prostředků na
dvojnásobek, tj. okolo 190 milionů Kč.
Tento trend zůstal zachován i v rozpočtu
na rok 2002, kde investiční výdaje činí
188 milionů Kč a představují téměř tře−
tinu výdajů rozpočtu. Zároveň usiluje
finanční výbor a vedení radnice městské
části o minimální navyšování výdajů
běžných, na každodenní provoz radnice.
Tyto výdaje však v nezbytné míře rostou
zejména v důsledku přesunu řady kompe−
tencí ze státu na obce, resp. až na městské
části Hl. města Prahy.
JUDr. Ing. Tomáš Novotný,
předseda finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 8
a předseda ČSSD Praha 8

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V BŘEZNU 2002
5. 3. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u voj. správy) • Na
Vartě • Nad Rokoskou
6. 3. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žerno−
secká − Ďáblická) • Nad Rokoskou
(u školy)
7. 3. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky − sloup VO č. 8
12. 3. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
13. 3. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická
• Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou
14. 3. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U pískovny • Pod vodáren−
skou věží − Společná
19. 3. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká

Grünfeldová, ředitel MUDr. Martin Novák). Anonymizovaná
data s informovaným souhlasem vyšetřených osob slouží pro
potřeby kardiologického výzkumu.
Chceme zdůraznit, že vyšetření má skutečně preventivní
charakter, to znamená, že je určeno pro osoby, které srdečně−
cévním onemocněním netrpí a nejsou již pro tato onemocnění
léčeni u internistů nebo kardiologů. Ačkoliv je možné s prevencí
začínat v kterémkoliv věku, účinnost prevence se
projevuje až za určitou dobu, po několika letech.
Měli by se proto preventivnímu vyšetření podrobit
především občané ve věku do 60 let. Samotné
vyšetření je doplněno odběrem krve ke stanovení
krevního cukru a krevních tuků, případně dalším
podrobnějším vyšetřením. Každý vyšetřený je poté o výsledku
vyšetření informován a je mu doporučen další vhodný postup.
Další objednávky začínáme přijímat v posledním týdnu
v březnu. Telefonní číslo pro objednání je 02/66 05 36 40.
Lépe je však objednat se přes internet (www.euromise.cz),
kde si můžete přímo vybrat z nabídky lékaře, s nímž chcete
spolupracovat, den (vždy v pondělí nebo ve středu) a hodinu
vyšetření.
−red−

20. 3. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahradách
− Na Sypkém • Křivenická (u konečné
152, 181)

Pl·n protidrogov˝ch aktivit M» Praha 8 v roce 2002

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

Odezva na nabídku
EuroMISE centra −
Kardio (vedoucí Prof.
RNDr. Jana Zvárová, DrSc.) na možnost preventivního
vyšetření srdce vzbudila u občanů Prahy 8 velký zájem. Již
první den po uveřejnění nabídky v únorové Osmičce byly
všechny termíny do konce března zaplněny. Upozorňujeme
občany Prahy 8, že se nejedná o jednorázovou
akci, ale že preventivní vyšetření budou konti−
nuálně probíhat i nadále. Dále si však dovolujeme
upozornit, že se jedná o vyšetření, jehož výsledky
slouží pro účely sběru dat pro vědecké a výzkum−
né účely. Vyšetření tedy nemůže nahradit
odbornou péči, které je potřeba při léčbě již existujících
srdečních onemocnění.
Ambulance EuroMISE centra − Kardio je umístěna v budově
Ústavu informatiky AV ČR (ředitel Doc. RNDr. Jiří
Wiedermann, DrSc.) a provozují ji pracoviště II. interní
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 (přednosta
II. interní kliniky Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.,
ředitel VFN MUDr. Martin Holcát) a Interní oddělení
Městské nemocnice v Čáslavi (primářka MUDr. Hana

EuroMISE

Plán protidrogových aktivit v roce
2002 navazuje na aktivity realizované
v letech 1998 − 2001 a zaměřuje se na
prevenci drogových závislostí, drogou
dosud nezasaženou populaci, od−
dálení kontaktu s drogou, včasnou
intervenci, poradenství a léčbu
u osob, které jsou již užíváním drogy
zasaženy a postiženy, rehabilitaci či
resocializaci a na doléčování a pod−
poru v abstinenci drogových závis−
lostí.
Hlavním záměrem je pokud možno
zamezovat růstu počtu osob, zejména
dětí a mladých lidí experimentujících,
respektive zneužívajících drogu, a ochra−
na občanů před negativními důsledky
drog ve všech jejich souvislostech.
V tomto smyslu je nutné zajistit
maximální informovanost o dané prob−
lematice a v případě potřeby i dostup−
nou poradenskou, léčebnou a resocia−
lizační pomoc. Jedním z cílů protidro−
gové politiky MČ Praha 8 zůstává
i nadále systemizace místní protidro−
gové politiky, díky níž se daří zvyšovat
vzájemnou informovanost a spolupráci
všech zainteresovaných subjektů.
Cílem je tedy jak podpora preven−
tivních aktivit a podpora programů
nabízejících jedincům, kteří přišli do
styku s drogami, a jejich rodinným přís−
lušníkům odpovídající dostupnou a pro−
fesionální pomoc, tak podpora aktivit
směřujících k ochraně tzv. nedrogové

populace před důsledky plynoucími
z užívání drog, zejména před vznikem
onemocnění infekčního charakteru.
V letošním roce bude i nadále
pokračovat realizace programů speci−
fické prevence, určených dětem navště−
vujícím mateřské školy, žákům a stu−
dentům základních a středních škol,
pedagogickým pracovníkům a rodičům.
Jedná se zejména o preventivní pro−
gramy pro děti předškolního věku −
založené na kontextu širší podpory
zdravého způsobu života a pokračovat
bude i realizace programů pro žáky
I. stupně základních škol. Na základních
a středních školách se ve spolupráci
s okresním metodikem prevence a se
školními metodiky prevence bude
nadále pokračovat v utváření vlastních
dlouhodobých preventivních programů
škol včetně rozšiřování činnosti škol−
ních klubů. Budou se pořádat kompono−
vané pořady zaměřené na drogovou
problematiku, s ní spojená zdravotní
rizika, kriminalitu, agresivitu a šikanu
mezi spolužáky, zvyšování právního
vědomí žáků a studentů a podporu vol−
nočasových aktivit. Ve spolupráci se
školou bychom rádi do preventivní čin−
nosti nadále zapojovali i rodiče dětí,
žáků a studentů, a to například
pořádáním besed s odborníky.
Dalším způsobem prevence je
spolupráce a podpora činnosti stáva−
jících institucí a zařízení pracujících

v oblasti prevence a léčby drogových
závislostí na území MČ Praha 8.
Zejména spolupráce s Psychiatrickou
léčebnou Bohnice, občanským sdru−
žením HOST − realizace terénní práce
s uživateli drog romské populace,
Studentským zdravotním ústavem −
poradenské a krizové centrum pro
posluchače vysokých škol, střediskem
pro ženy − Teen Challenge a spolupráce
s celou řadou organizací pracujících na
poli primární prevence, tedy v oblasti
předcházející vzniku problému.
Velice důležitá je spolupráce s pří−
slušnými odbory našeho úřadu, přede−
vším se sociálním odborem, odborem
školství, atd. Napomáhat školám i ro−
dičům při řešení problémů dětí a mlá−
deže souvisejících s experimentováním
s drogou, případně drogovou závislostí.
Vyhledávat na území MČ Praha 8 děti
a mládež s rizikovým chováním a mo−
tivovat je k pozitivnímu jednání a cho−
vání, podpora realizace programů
mírnění škod způsobených užíváním
návykových látek ve vytipovaných
problémových lokalitách MČ Praha 8.
Další aktivity MČ Praha 8 v rámci pro−
tidrogové prevence, resp. prevence
sociálně patologických jevů, budou do
tohoto plánu zařazovány postupně
s ohledem na aktuální situaci.
Mgr. Pavla Karmelitová
protidrogový koordinátor

21. 3. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou
26. 3. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul.
Lindnerově) • Ke Stírce − Na Stírce
27. 3. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)

HISTORICK… VYCH¡ZKY
VlastivÏdnÈho krouûku
2. března
Nepovědomé pověsti
Sraz ve 13.45 hod. u stanice el. drah
na Malostranském náměstí
9. března
Kol klášterů Letenské ulice
Sraz ve 13.45 hod. u stanice el. drah
na Klárově

Pozv·nka
V sobotu 16. 3. 2002 od 16.00 hodin
se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Dolních Chabrech uskuteční v po−
dání sboru Týnské školy, pod ve−
dením sbormistra Bohuslava Krejse
koncert duchovní hudby.
Na programu budou vokální skladby
starých mistrů na motivy umučení
Ježíše Krista a zpěvy ze starých
českých kancionálů. Úvodní slovo
pronese ThDr. páter Stanislav Prokop.
Koncert pořádá Farní ůřad na Proseku
a Městská část Dolní Chabry ve
spolupráci s Nadací Collegium Ma−
rianum. Jste srdečně zváni.
Ing. arch. Hana Řepková
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Jsme tu pro lidi!
Rozhovor s Josefem äpaËkem, nov˝m ¯editelem
MÏstskÈ policie Praha 8
Území Městské části Praha 8 je v místní působ−
nosti Obvodního ředitelství MP Praha 8
rozděleno na několik okrsků. Snahou je co
nejvíce se přiblížit občanům a získat tak místní
znalost o problematice jednotlivých okrsků.

předá věc k dalšímu řízení Policii ČR. Každé
hlášení pečlivě evidujeme.
Všimla jsem si, že mezi strážníky jsou i ženy.
Kolik jich v současné době slouží u Městské
policie a jak se jejich služba osvědčuje?

Pane řediteli, co je náplní práce Městské poli−
cie?
Policisté vykonávají jak činnost hlídkovou, tak
i okrskářů. Okrskáři jsou strážníci, kteří v přidě−
leném okrsku vykonávají hlídkovou činnost,
a pokud má okrsek vlastní služebnu, v úředních
hodinách přijímají oznámení od občanů. Celkově
slouží na Praze 8 čtyřicet šest strážníků a máme
k dispozici dvě vozidla. Jedno z nich musí být
nepřetržitě na lince tísňového volání 156. Do těch
míst, kde nemáme okrskáře, vysíláme pěší hlídku.
Lidé se na nás mohou obrátit zejména na lince 156,
kde pracovníci dispečinku občana vyslechnou
a telefonát pak vyhodnotí z hlediska časové
naléhavosti. Situace se pak řeší především podle
této závažnosti. Ve většině případů naše hlídka
místo po nahlášení zkontroluje a je−li potřeba,

V˝luka tramvajovÈ trati v ˙seku
St¯elniËn· - SÌdliötÏ œ·blice
Od 21. 3. 2002 (4.00 hod.) do 3. 4. 2002 (4.00 hod.) bude v obou směrech přerušen
provoz na tramvajové trati mezi zastávkami Střelničná − Sídliště Ďáblice.
Linky číslo 10, 17, 24 a 54 budou ve směru z centra ukončeny na obratišti Střelničná
a linka číslo 14 ve směru od Dělnické ze zastávky Nádraží Holešovice odkloněna na
obratiště Výstaviště, kde bude ukončena. Vzhledem k dopravnímu omezení se v obou
směrech dočasně ruší zastávky Střelničná, Kyselova, Ládví, Štěpničná, Třebenická směrem
do centra a výstupní a nástupní prostor obratiště Sídliště Ďáblice.
V úseku Sídliště Ďáb−
lice − Ke Stírce bude v ne−
přetržitém provozu zave−
dena náhradní autobu−
sová doprava X 10. Ve
směru do centra bude
nástupní zastávka Sídliště
Ďáblice na levém ná−
stupišti v obratišti TRAM,
Třebenická − v zastávce
BUS č. 136, Štěpničná −
v zastávce BUS č. 127,
Ládví − v dočasně pře−
místěné zastávce BUS
ObratiötÏ St¯elniËn·
č. 127, před křižovatkou
s Binarovou ulicí, Kyselova − deset metrů před koncem zastávky TRAM Kyselova
a Střelničná − v zastávce TRAM Střelničná v Klapkově ulici. Ve směru z centra bude nás−
tup ve zřízené zastávce BUS ve Střelničné ulici, v zastávce Kyselova − patnáct metrů za pře−
chodem pro chodce, Ládví − v zastávce BUS č. 127, Štěpničná − v zastávce BUS č. 127
a výstupní Sídliště Ďáblice na levém nástupišti v obratišti TRAM.
Ve zrušených zastávkách ED budou instalovány informační tabule, které by měly usnad−
nit orientaci.
−red−

Policie »R
zasahuje

V současné době poslanci a senátoři schválili dodatek
k zákonu o přestupcích, který by měl být v platnosti od
1. 4. 2002, za předpokladu, že jej podepíše prezident
republiky. V tomto doplňku se u vybraných přestupků
zvyšují sankce za spáchané vybrané přestupky a to např. za parkování řidičů na místech
vyhrazených pro invalidy až do výše 5 000 Kč, jízdu po dálnici bez dálniční známky až do
výše 15 000 Kč, odmítnutí dechové zkoušky a lékařského vyšetření až do výše 15 000 Kč,
nemá−li řidič nebo odmítne−li předložit doklady k vozidlu až do výše 5 000 Kč, vydává−li se
někdo za vozidlo taxi až do výše 5 000 Kč, okrade−li obchodník zákazníka na ceně, množství
či jakosti zboží až do výše 5 000 Kč a za amatérskou výrobu výbušnin či pirátské kopírování
uměleckých děl až do výše 15 000 Kč.
Policie OŘP Praha 8 doufá, že maximální výše sankcí budou muset být proti občanům používány
jen ve zcela výjimečných případech.
Skleróza nebolí, ale …
Prodavačka v prodejně tabáku v ul. Zenklova zažila hrůzný okamžik, když její prodejnu navštívil
pachatel s nožem a pistolí v ruce, který požadoval pod pohrůžkou použití zbraně vydání peněz, což
prodavačka učinila. V okamžiku, kdy pachatel vytahoval pistoli, tak zcela nevědomky odložil na
pult svou peněženku s doklady. Poté co dostal peníze, z místa činu utekl. Přivolaná policejní hlíd−
ka na místě zažila šok, když se podívala do peněženky, ve které byl i mimo jiných dokladů OP
pachatele. Poté následovalo jeho okamžité zadržení. Byl umístěn do policejní cely, kde může rozjí−
mat nad pravdivostí rčení, které říká, že skleróza sice nebolí, ale člověka může dovést až do vazby.
Vloupání do vozidel
Neobvyklou zábavu si našel patnáctiletý mladík, který se na Lyčkově nám. vloupal celkem do
6 zaparkovaných osobních vozidel. Netušil však, že případem se bude zabývat kriminální služba,
která pachatele brzy vypátrala.
Svérázný host vinárny
Ve vinárně v Praze 8 − Bohnicích došlo k neobvyklé události. Neshody mezi hosty jeden z nich řešil
tak, že druhého z hostů začal bít pěstmi do obličeje. Napadený muž utrpěl frakturu nosních kůstek.
Ostatní hosty, kteří se snažili pachatele uklidnit, ještě častoval vulgárními výrazy. Pachateli bylo
sděleno obvinění z trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví.
plk. Mgr. Petr Vaněček
ředitel OŘP Praha 8

Zájem o tuto službu je mezi ženami veliký.
Slouží u nás dnes osm žen a mohu říci, že práce
policistek je stejně kvalitní jako u mužů. Například
v Ďáblicích dnes slouží dvě okrskářky, které každé
ráno dohlížejí na přechod pro chodce před ZŠ
Žernosecká, chodí tam hlavně děti do školy. Děti
si policistky velice oblíbily a každý rok jim nosí
jako pozornost malou kytičku. Policistky sice
nedisponují tak velkým fyzickým fondem jako
muži, ale jsou zpravidla lepšími psychology. Proto
se je snažíme více obsazovat i na linku tísňového
volání, již zmíněné číslo 156.
Jaké přestupky se mezi občany Prahy 8 nejvíce
vyskytují? Z Vaší výroční
zprávy vyplývá, že téměř
stonásobně více postihujete
špatné parkování, ono nepo−
pulární a nechvalně známé
„botičkování“, než všechny
ostatní přestupky. Tím se ale
prestiž Městské policie beze−
sporu nezvyšuje.
Ano, nejvíce přestupků, a bylo
to i silně kritizováno, jsme udělili
právě v oblasti špatného parko−
vání. K dispozici máme celkem
dvacet „botiček" a jsou perma−
nentně v oběhu. Přestupky se
snažíme řešit také ve výjimeč−
ných případech i domluvou, pro−

tože dobrý strážník by měl být i psychologem.
Nicméně v tomto roce se budeme zaměřovat
především na veřejný pořádek, budeme důsledněji
postihovat problematiku spojenou s venčením psů,
s bezdomovci a všeobecně s nepořádkem. Zejména
oblast chování psů a s tím spojené doprovodné jevy
jsou trvalým a velkým problémem celé Prahy 8.
Jak vypadá běžný pracovní den strážníků?
Nástup na ranní službu je v půl sedmé, dozorčí
seznámí strážníky se zadanými úkoly a určí, co
budou ten den dělat. Po sedmé hodině odcházejí do
terénu, například hlídat vybrané přechody pro chod−
ce u základních škol v Ďáblicích, Čimicích a Libni.
V loňském roce jste se často věnovali mládeži.
Připravujete v letošním roce něco podobného?
Pro žáky čtvrtých a pátých tříd ZŠ chystáme
i letos besedy, které završuje test mladého cyklisty.
V loňském roce jsme takto vyškolili na dvaceti
školách Prahy 8 více než tisíc dětí. Další akcí, na
které se pravidelně podílíme, je cyklistický závod
o pohár starosty Městské části Praha 8.
Děkuji za rozhovor.
Petra Klugová

Kontakt: Městská policie − Obvodní ředitelství
Praha 8, Balabánova 1273, 180 00, Praha 8 −
Kobylisy, tel.: 84 68 66 80 nebo 84 68 66 81.

Aktuální informace z výstavby trasy metra IV. C
Stalo se už samozřejmostí,
Dvoukolejn˝ tunel v ˙seku Povltavsk· - Trojsk·.
že na stránkách Osmičky
přinášíme pravidelné in−
formace o průběhu stavby.
Zde jsou další.
Celkem je vyraženo 1349
metrů dvojkolejných tunelů,
například úsek mezi ulicemi
Povltavská a Trojská je
hotov v celé délce 300 m.
Od Trojské ulice směrem ke
stanici Kobylisy je do−
končeno 717 metrů a od
Ládví k budoucí stanici
Kobylisy 332 metrů. Pří−
stupová štola ke stanici
Kobylisy je také vyražena
celá a dosáhla již prostoru budoucí stanice. Na Kobyliském náměstí stavbaři pokračují v práci na třicetimetrové
těžní šachtě. Ta je dnes hluboká patnáct metrů a bude sloužit ke snadnější výstavbě stanice.
Práce pokračují i na ostatních stavbách. Překládají se inženýrské sítě u stanice Ládví a v ulici Povltavská. Na troj−
ském břehu vrcholí přípravy k zahájení betonáže druhého tubusu metra, který bude letos v létě vysunut na dno Vltavy.
Podrobnější informace o celé stavbě můžete získat v informačním středisku, které je otevřeno každé sudé úterý
v obchodním domě Ládví.
−pkl−

Dostavbu bazÈnu nevzd·me!
Doma zatÌm nenÌ o äutku z·jem, mÏsto ji nabÌdne ve Francii
Když dnešní třicátníci vycházeli ze základní školy, těšili se, jak se budou koupat v krásném plaveckém
areálu na Šutce, který trumfne i známé středisko v Podolí. Hodně se o tom mluvilo, psalo, spřádaly se
nejrůznější plány... Psal se rok 1987, a výstavba potřebného komplexu, který se měl stát chloubou nejen
Prahy 8, ale celého hlavního města, mohla začít.
Teď je rok 2002 a rozestavěný areál už dávno přestal být chloubou − stal se spíš problémem. Stavbu zdrželo
vyjednávání s restituentkou okolních pozemků a později jejími dědici. Od nich nakonec město po neúspěšném
soudním řízení pozemky vykoupilo. Když bylo vloni vypsáno výběrové řízení na dostavbu celého komplexu,
začalo se blýskat na lepší časy. Naděje obyvatel „osmičky“ i všech ostatních Pražanů, že se ponoří i v kruté
zimě do teplých vln a budou si moci zaplavat v padesátimetrovém bazénu, znovu ožila. Ale ouha, nikdo se do
veřejné soutěže nepřihlásil. Podmínky si vyzvedlo šest společností. Do uzávěrky, která byla 14. ledna, ale
nakonec nikdo nic neodevzdal.
Ono to není jednoduché vynaložit na dokončení rozestavěného objektu 150 milionů korun a dalších 200 na
vybudování relaxačního centra včetně tzv. vodního světa. A tak přichází další krok. Pražská radnice chce
oslovit Prahu 8, na jejímž území budoucí areál leží, aby se s ní dohodla na dalším postupu. Investora se ještě
pokusíme najít na březnovém veletrhu investičních příležitostí ve Francii, protože Praha takový areál potřebu−
je, stejně jako další padesátimetrový bazén. Věříme, že se přece jen nakonec najde někdo, kdo komplex dostaví,
bude jej spravovat, zajišťovat jeho provoz a dále jej rozvíjet. Pokud se nám však nikoho nepodaří najít, budeme
se muset o dokončení postarat po dohodě s Prahou 8 sami.
Zatím ční na Šutce zrezivělá konstrukce uvažovaného díla. Zda se toto nepěkné monstrum promění ve vodní
ráj plný radosti z koupání, ukáží příští měsíce. Výstavba si zatím vyžádala 106 milionů korun. Výsledkem je
zastřešená hrubá stavba bez příček a vybetonovaná vana budoucího bazénu. Podle současného projektu by se
měl na Šutce v první etapě vybudovat kromě krytého bazénu se skokanskou věží i dětský bazén a relaxační
zóna, ve druhé pak aquacentrum s dalším bazénem, vířivými lázněmi, vodotrysky a toboganem.
Ing. Filip Dvořák, radní hl. m. Prahy

Zimní úklid chodníků a cest na Praze 8
Ve svých dopisech se nás občané často ptají, jak je na Praze 8 zajišťován úklid chodníků a cest v zimních
měsících. Proto si Vám dovolujeme sdělit následující informace.
Při zimní údržbě chodníků a cest se vychází ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a dále z vyhlášky č. 39/1997 hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací. Důležité je
zdůraznit odpovědnost, nikoliv však povinnost vlastníka přilehlé nemovitosti komunikaci uklízet. V případě chodníků
kolem volných ploch je vždy rozhodující zjištění vlastníka nemovitosti, přiléhající k pěší komunikaci. Vlastníci však
mohou mít „nasmlouvány“ různé subjekty, které úklid provádějí. Hlavní odpovědnost je však vždy na samotném
vlastníku přilehlé nemovitosti.
odbor dopravy
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äkola pro vöechny
Od školního roku 1987/88 působí na obvodě
Prahy 8 se svou specializací na potravinářské
učební obory a se zaměřením na žáky se speci−
fickými vzdělávacími potřebami zcela oje−
dinělá škola. Původně
bylo její sídlo v Klapkově
ulici, ale v roce 1993 uvol−
nila na žádost obce bu−
dovu pro potřeby základ−
ní umělecké školy a přes−
těhovala se na okraj
bohnického sídliště.
Odborné učiliště a Prak−
tická škola dnes sídlí ve
Svídnické ulici číslo 506,
tel.: 83 85 16 06. Na
Odborném učilišti jsou
vyučovány tři tříleté učební
obory (kuchařské, řeznické
− uzenářské a cukrářské
práce) a jeden dvouletý
(pekařské práce). Praktická
škola s tříletou přípravou je

určena pro žáky s takovým postižením, které
znemožňuje jejich uplatnění v jiném oboru
a zaměřuje se na kuchařské práce, péči o rodinu
a vedení domácnosti.
Podle původní koncepce
v rámci speciálního škol−
ství byla škola určena
absolventům zvláštních
škol, tedy žákům se slab−
ším nadáním a žákům
s mentálním postižením.
Tomu odpovídá i náročnost
teoretického učiva s důra−
zem na osvojení praktic−
kých dovedností a pra−
covních návyků. Přístup
k žákům je tedy velice indi−
viduální.
Díky novele školského
zákona byla škola zpřístup−
něna i žákům, kteří splnili
povinnou školní docházku
na základních školách, ale

äkolka pln· smÌchu
Celý únor u nás ve školce probíhal v duchu masopustního veselí a karneva−
lového reje. Děti pilně vyráběly masky, girlandy, řetězy a dekorace k vyzdobení
tříd a chodeb. Společně jsme se učili masopustní písničky a povídali si, jak
masopust probíhal dříve.
Školka se postupně měnila k nepoznání. Všude se na nás smály masky zvířátek
a šašků. Z oken nám mávali klauni, kteří nás vítali při cestě do školky a loučili se
s námi při odchodu domů.
A přišel očekávaný den
„D“. Školka nebyla plná
holčiček a kluků, ale
princezen, kouzelníků,
šašků, rytířů, víl a dalších
pohádkových bytostí. Zmi−
zely i paní učitelky. Místo
nich tu byl listonoš, ko−
čička, lesní víla a další
postavy z pohádek. Hodné
paní kuchařky nám
upekly posvícenské ko−
láče a masopustní kobli−
hy. Všichni jsme soutě−
žili, tančili, ale hlavně se smáli na celé kolo. Byl to krásný den a celý měsíc, kdy jsme
si s dětmi připomínali tradice našich předků. „Co ale bylo nejhezčí?“ Že jsme se učili,
jak je pěkné být spolu a mít se rádi.
Pokud se budete chtít do naší školky podívat, nebo zapsat své dítě na nový škol−
ní rok, máte možnost. „Dny otevřených dveří“ pořádáme po celý březen, každý
čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin. Zápis do mateřské školy bude probíhat
během dubna každou středu od 15.00 do 18.00 hodin.
Kontakt: MŠ Na Korábě 2, Praha 8, tel.: 83 84 28 09, MŠ Lindnerova 1, Praha
8, tel.: 84 84 20 26. Můžete se podívat i na naše internetové stránky
www.cmail.cz/mskorab. Těšíme se na Vás i Vaše děti.
Hana Francová, ředitelka MŠ Na Korábě

Ozn·menÌ
Za¯azovacÌ ¯ÌzenÌ do 3. t¯Ìd s rozöÌ¯enou v˝ukou cizÌch jazyk˘ na
Zä Zenklova se kon· 22. 4. 2002. P¯ihl·öky jsou k dispozici na jednotliv˝ch Zä Prahy 8 nebo p¯Ìmo v Zä s rozöÌ¯enou v˝ukou jazyk˘,
Zenklova 26/52, Praha 8 - LibeÚ.
Mgr. Jana Kr·lov·, ¯editelka Zä
V minulé části jsme společně navštívili školy zři−
zované církví v oblasti Karlína, v tomto díle
poputujeme na opačný konec naší městské části
− do Bohnic − kde ve třech lokalitách sídlí
Církevní speciální škola Don Bosco.
Tato škola má za sebou více než padesát let
existence. Měla různé názvy, často se stěhovala,
uchovávala si však vždy stejný cíl − pomáhat dětem
s vadami řeči, odstraňovat je nebo alespoň mini−
malizovat. Počátky péče o takto postižené žáky lze
spatřovat již v roce 1786, kdy začala pracovat
jedna specializovaná třída v Ústavu pro hlu−
choněmé v Holečkově ulici v Praze. Přesto se před
druhou světovou válkou děti postižené vadami řeči
léčily v Praze pouze ambulantně, a to na logope−
dickém oddělení lékařské stanice v Bartolomějské
ulici, kde byl vedoucím lékařem MUDr. Miloš
Sovák, otec české logopedie.
Spolu s jeho kolegou Josefem Zímou se mu
podařilo prosadit otevření specializovaných tříd,
které byly k 1. červnu 1945 přeměněny na
samostatnou školu pro děti s vadami řeči. Sídlila
v budově Na Košince v Praze − Libni, dokud nebyla
budova v roce 1946 přidělena nemocnici Bulovka.
Od té doby začíná její „putování“ − nejprve
Kollárova ulice, poté Holešovické náměstí a na−
konec ulice Charvátova. V roce 1959 byla škole
přidělena budova Salesiánského kláštera na
Kobyliském náměstí, kde působila až do roku
1992, kdy byl objekt v rámci restitucí vrácen sale−

pro závažnější psychické či kázeňské problémy
nemají možnost navštěvovat běžná střední
odborná učiliště.
Obecně lze tedy říci, že škola poskytuje
odborné vzdělání a profesní kvalifikaci té části
mládeže, která je obtížně zařaditelná a jen
s velkými problémy by se uplatňovala na trhu
práce. Mnozí by nepochybně skončili v sociální
síti, nebo se uchýlili k trestné činnosti.
Skladba žáků je velice různorodá. Studují tu spolu
děti z různých sociálních vrstev a různých etnik.
Chodí sem nejen žáci, kterým se rodiče velice obě−
tavě věnují, ale i ti, kterým zcela chybí citové
zázemí.
Věnovat se takto různorodé skupině žáků není
zajisté snadný úkol. Těžiště pedagogické práce
nespočívá jen v oblasti vzdělávací, ale i výchovné.
Žáci jsou především vedeni ke vzájemné toleranci.
Důraz je kladen na morální hodnoty, na budování
dobrého vztahu k lidem a práci, na posílení
sebedůvěry a samostatnost. Vždy jsou respek−
továny individuální možnosti a podmínky každého
žáka. Kromě speciálních pedagogů má škola k dis−
pozici i vlastního psychologa, který se na celém
výchovně vzdělávacím procesu podílí. Škola se
snaží na žáky působit i v rámci mimoškolních
aktivit. Žáci navštěvují například sportovní, hudeb−

ní a turistický kroužek. Probíhá tu i výuka anglic−
kého jazyka, která je přizpůsobena individuálním
schopnostem jednotlivých účastníků. Pravidelné
jsou návštěvy divadelních představení a dalších
kulturních akcí. Maximální pozornost je věnována
sportovnímu vyžití. Škola má kromě běžné
tělocvičny i vlastní posilovnu, lyžařské a vodácké
vybavení. Již druhým rokem je spolupořadatelem
atletického Mistrovství ČR sportovců s mentálním
postižením.
V současné době studuje na škole 312 žáků.
I přes to, že se jedná o specializovanou školu,
která se nebrání učit ani problémové žáky,
nacházejí její absolventi na současném trhu práce
velice dobré uplatnění. Proto mají o školu zájem
nejen žáci z celé Prahy, ale i přilehlých regionů.
Jitka Cachová, ředitelka školy

Speciální mateřská škola Praha 8
Štíbrova 1691
zve rodiče a děti na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 12. 3. 2002 od 10.00 do 16.00 hodin
Vážení rodiče,
hledáte pro své dítě vhodnou mateřskou školu?
Nabízíme Vám :
zařazení dětí s různými druhy postižení, se zdravotním oslabením, ale i dětí zdravých do menších kolektivů
(14 − 16 dětí) · výtvarné, hudební a pohybové aktivity · logopedickou a rehabilitační péči · ergoterapii
a grafomotoriku · keramický kroužek · práci s počítačem · saunu v mateřské škole · plaveckou přípravu ·
relaxační pobyt v „bílém pokoji“ · půjčovnu hraček · ranní svoz dětí školním autem
Nově zřizujeme třídu i pro děti s projevy autismu. O děti celodenně pečují speciální pedagogové, psy−
choložka, logoped, pediatr a fyzioterapeutka (Vojtova metoda). Bližší informace získáte na tel.: 84 68 49 68.

Agresivita dÏtÌ - p¯ÌbÏh sedm˝
HonzÌkovi kamar·di
Honzík se domluvil s kamarády, že společně půjdou do kina. Rodiče souhlasí, ale chtějí vědět, s kým Honza vlast−
ně do kina jde.
Honza nadšeně odpovídá: „Mami, mého spolužáka Petra znáš. S Pavlem jsem se seznámil na turistickém kroužku
a ještě se k nám připojí Ivan ze 7. B. To je ten vysoký, hubený kluk, co loni soutěžil za školu v matematické olympiádě.“
Matka si však vzpomněla na připomínku sousedů o tom Ivanovi, že ho vyšetřovala policie. Proto ihned Honzovi kino
zakázala. „Honzo, poslední dobou je tvůj prospěch ve škole horší. Musíš se učit, a pak můžeš pomoci tatínkovi v dílně
uklízet.“ Honzovu reakci nikdo neočekával. Vzteky vzal talíř a hodil s ním na zem. Pak si sedl na bobek a brečel
a brečel. Otec dostal zlost a dal Honzovi pořádný pohlavek. Celá rodina měla po dobré náladě.
Při zákazech používejte vysvětlení, komunikujte s dítětem otevřeně a nikdy nezakazujte to, co patří k jeho základním
potřebám. A ani bití, jako hlavní výchovný prostředek, problémy neřeší. Zejména u agresivních dětí může bití zesílit
jejich výbojnost.
A jako vždy, rada na závěr. Přece chceme dítě, které vyroste v myslícího člověka a najde si pravé životní hodnoty,
mezi nimiž bude schopno volit.
Soňa Teplá

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 15. - äKOLY ZÿIZOVAN… CÕRKVÕ (2. »¡ST)
siánům a škola, do té doby státní, byla předána
církvi. O dva roky později byla mateřinka
přestěhována do objektu MŠ Poznaňská a v roce
1995 se zbytek školy přemístil do objektu ZŠ
Dolákova a internát do MŠ Lešenská. Tím byly
všechny části školy přesunuty do Bohnic. Poslední
důležitou změnou je to, že škola byla k 1. dubnu
1996 předána na základě dohody mezi
é·ci CÌrkevnÌ speci·lnÌ ökoly Don Bosco

Salesiánskou inspektorií a Arcibiskupstvím
pražským druhému jmenovanému, které je jejím
současným zřizovatelem.
Součástí školského zařízení je, jak jsme se již
zmínili, kromě samotné speciální školy Don
Bosco, jejíž název pochází od zakladatele salesiánů
sv. Dona Bosca, i speciální mateřská škola, internát
a školní družina. Škola pro své žáky zajišťuje péči
foniatra, psychologa, zdra−
votní sestru, ozdravné pobyty,
a hlavně práci pod dohledem
zkušených logopedických od−
borníků. Výchova probíhá
v duchu křesťanské etiky
a logopedická péče se prolíná
všemi předměty.
Abychom byli v našem pu−
tování důslední a nevynechali
žádné školské zařízení, tak je
třeba říci, že Arcibiskupství
pražské zřizuje též Křesťan−
skou pedagogicko−psycholo−
gickou poradnu, která sídlí
v Pernerově ulici v Karlíně
a poskytuje psychologické
a pedagogické služby v křes−

ťanském duchu dětem, mládeži, rodičům a peda−
gogické veřejnosti.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice
(FMA, Salesiánky Dona Boska)
2) 3
3) preventivní systém sv. Dona Boska
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Radka Vavroušková, Taťjana Kšandová a Marie
Jedličková 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) Kdo je naz˝v·n otcem ËeskÈ logopedie?
2) Kde bylo p˘vodnÌ sÌdlo ökoly
v roce 1945?
3) Jak se jmenuje z·meËek na
K¯ivokl·tsku, kde v pades·t˝ch
letech bylo tÈû pracoviötÏ tÈto
ökoly? (NapovÌme, ûe se nach·zÌ
nedaleko NovÈho J·chymova Ö)
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Nov˝ poplatek za komun·lnÌ odpady
Od 1. ledna 2002 nabyl účinnosti nový zákon
o odpadech, č. 185/2001 Sb., jehož změny opro−
ti dosavadnímu zákonu se nějakým způsobem
dotknou každého z nás.
Pro běžného občana asi nejvíce podstatná novin−
ka se nazývá poplatek za provoz systému shro−
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. K sezná−
mení s tímto poplatkem a věcmi, které s ním sou−
visejí, by Vám měly posloužit následující informa−
ce.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za
odpad č. 25/2001 Sb. hl. m. P. Poplatek byl zave−
den ve výši 468 Kč za rok a vztahuje se na:
− všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na
území hl. m. Prahy,
− na fyzické osoby, které mají na tomto území ve
svém vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Za rekreační
stavbu se platí poplatek ve výši poplatku pro jednu
osobu, tedy 468 Kč. V případě vzniku trvalého
pobytu, či nabytí vlastnictví rekreační stavby
v průběhu roku se platí poplatek v poměrné výši.
Důležitá informace je to, že:
− fyzické osoby, obyvatelé Prahy, se k poplatku
nemusí zvlášť přihlašovat. Poplatníkova ohlašovací
povinnost je splněna zápisem do evidence obyvatel
hl. m. Prahy. (Termín splatnosti celé částky
poplatku 15. 6., viz dále).

− majitelé rekreačních staveb (viz výše) tuto
ohlašovací povinnost však mají. Splní ji tím, že
správci poplatku − do podatelny Magistrátu
hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, odevzda−
li do 28. 2. 2002 a dále do 60 dnů od nabytí vlast−
nictví rekreační stavby, „Ohlášení vlastníka
rekreační stavby“. Formuláře jsou k dispozici na
úřadech jednotlivých městských částí, v infor−
mační kanceláři MHMP a v elektronické podobě
jsou k dispozici na stránkách Magistrátu
www.praha−město.cz: dokumenty, vyhlášky.
Elektronicky je lze poslat na adresu
podatelna@mag.mepnet.cz.
− je možné podat i „Oznámení o sdružené platbě“
za celou domácnost či bytový objekt. V tom pří−
padě jsou dva termíny splatnosti. 15. 6. za první
pololetí a do 15. 10. za druhé pololetí. Formuláře
jsou k dispozici na stejných místech.
− Hlavní město Praha zveřejní před prvním ter−
mínem splatnosti (15. 6.) informace nezbytné
pro provedení platby a zašle plátcům poplatku
vysvětlující dopis a složenku − patrně v druhé
polovině května.
Pro majitele a správce domů z výše uvedených
změn vyplývá, že už nerozhodují o velikosti nádob
na odpad a četnosti svozu. Nádoby na směsný
odpad poskytuje svozová společnost majiteli
(správci) domu na základě objednávky Magistrátu.
Četnost a objem se řídí typem zástavby − podle
Provozního řádu. Ostatní povinnosti majitele
a správce, včetně udržování čistoty na stálém

stanovišti nádob zůstávají. Majitel také již nevy−
bírá peníze za odvoz odpadu, pokud se s obyvateli
domu nedohodne na sdružené platbě. Novinkou od
nového roku je i to, že v celé naší městské části
sváží veškerý komunální odpad s výjimkou
nebezpečných složek spol. IPODEC ČM a. s. I na
tuto společnost se tedy můžete obrátit se svými
dotazy na tel.: 86 58 34 55. Nejvíce podrobností
o současném fungování systému svozu komu−
nálního odpadu v Praze lze pak patrně nalézt
v Provozním řádu, který je k dispozici rovněž na již
zmíněných internetových stránkách Magistrátu.
S dotazy na evidenci poplatníků, výpočet
poplatku a s žádostmi o úlevu se obracejte
nejlépe na oddělení poplatků za odpady odboru

infrastruktury města (OIM) Magistrátu hl. m.
Prahy, Řásnovka 8, (MHMP), Praha 1. Otázky
ohledně systému nakládání s komunálními
odpady − počty nádob na odpad, zapojení se do
systému města pro osoby bez trvalého pobytu
v Praze, atd., je možno adresovat oddělení
komunálních odpadů OIM, tamtéž. Vymáhání
poplatků a realizace úlev z úhrady poplatku
bude realizovat odbor DPC Magistrátu hl. m.
Prahy.
Pro získání potřebných informací byly zřízeny
i tyto tel. linky: call centrum − 84 09 18 88, 84 09
10 08 − pro občany MČ Praha 8. Centrální dis−
pečink Pražských služeb a. s. má linku: 66 00
86 66.
odbor životního prostředí

Nové kontejnery na
směsný odpad
Společnost IPODEC a. s. umístila v některých
lokalitách nový typ kontejnerů na směsný
odpad. Tyto kontejnery odpovídají normě EU
a jsou vybaveny pojistkami k zabránění úrazu
zejména dětí. Při zavření kontejneru je třeba
tyto pojistky stlačit. Proto prosíme občany, aby
kontejnery zavírali a tím přispěli k udržení čis−
toty ve svém okolí − jinak odpadky z neza−
vřených nádob roznáší vítr.
odbor životního prostředí

Za jarním sluníčkem

5. ročník šachového turnaje „Velká cena Libně“

Pražští turisté zvou všechny zájemce, kteří chtějí aktivně přivítat jaro. Celodenní turi−
stická akce je připravována na sobotu 23. 3. 2002 a má pěší trasy od 6 do 45 km. Na
vyznavače cyklistiky čeká 25 až 80 km. Společný cíl všech tras bude v Pražském eko−
logickém centru − Toulcův dvůr, kde bude od 11.00 do 18.00 hodin probíhat kul−
turní a sportovní odpoledne. Nebude chybět seznámení s činností ekologického cen−
tra, ukázky sportovních her, oblečení, zdravé výživy a nabídka turistických informací.
Podrobnosti lze získat v Pražském turistickém infocentru na tel.: 24 93 72 26 nebo na
www.kct.cz.
Na závěr připojuji přehled startů: Úvaly, nádraží ČD, 7.00 − 9.00 hod. (pěší 45 km,
cyklo 50 a 80 km), Běchovice, nádraží ČD 8.00 − 10.00 hod. (pěší 20
km, cyklo 25 km), Uhříněves, nádraží ČD 9.00 − 11.00 hod. (pěší 13
km) a Petrovice, zastávka MHD 9.00 − 12.00 hod. (pěší 6 km).

V sobotu 26. ledna 2002 se na Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Libni uskutečnil již 5. ročník
šachového turnaje pro děti a mládež s názvem „Velká cena Libně“.
Jako tradičně byly k vidění jak partie začátečníků, tak boje mladých šachistů,
kteří reprezentují ČR na evropských soutěžích. Bojovalo se urputně. V celém
turnaji se vyskytlo jen pět nerozhodných výsledků. Lokální patrioty může těšit,
že cena zůstala „na osmičce“, neboť pohár si odnesla Alena Kubíková z agilního
šachového klubu − Sokol Kobylisy. Výsledky patrně potěšily nejen „lokálpatri−
oty“, ale i feministicky založené osoby, neboť mladé šachistky dávaly klukům
pěkně zabrat a z prvních sedmi míst obsadily hned pět! Kluci nezískali ani cenu
pro nejmladšího účastníka. Pro tu si z moravských Hustopečí přijela šestiletá
Lucie Kuchynková. Nejlepší z hráčů pořádajícího „školního“ oddílu ŠK PORG
− David Helebrant obsadil deváté místo.
Výsledky: 1. Alena Kubíková (Sokol Kobylisy) 6,5b., 2. Jitka Rožumber−
ská (DA Praha) 6,5b. a 3. Pavel Postupa (Jolly Lysá nad Labem) 5,5b.
Václav Klaus, ŠK PORG

Ing. Ivan Press, KČT Kobylisy

Podvečerní
pochody Prahou

Cenu pro nejmladöÌho ˙ËastnÌka
p¯evzala z rukou V·clava Klause öestilet· Lucie
Kuchynkov· z moravsk˝ch HustopeËÌ.

Klub českých turistů Praha připravil pro letošní rok nový cyklus krátkých pochodů
v délkách cca 8 − 12 km. Pochody se budou konat vždy ve čtvrtek odpoledne od jara
do podzimu, kromě prázdnin, a jsou určeny všem, kteří se po práci chtějí „vyvětrat“.
Starty jsou voleny vždy jednotně od 16.30 do 18.00 hodin v dosahu MHD. Vlastní trasa
povede hlavně parky či jinou vhodnou zelení a cíl opět jednotně od 18.00 do 21.00 hod.
zpravidla u cenově dostupné restaurace v dosahu MHD. Celý cyklus je zařazen do pro−
gramu „Sportujte s OZP“ a za účast na více pochodech je možné získat odměnu. Na
podzimní závěr cyklu se chystá překvapení.
Úvodní pochod zajišťuje KČT Kobylisy ve čtvrtek 28. 3. 2002 od konečné tramvají
10, 17 a 24 v Ďáblicích a jsou připraveny dvě trasy v délkách 3 a 10 km. Krátká trasa je
vhodná pro rodiče s dětmi nebo maminky s kočárky. Delší pak pro všechny ostatní.
Cestou se uskuteční návštěva hvězdárny, pozorování podvečerní oblohy a pro děti je
připravena soutěž. Podrobnosti o dalších pochodech se dozvíte při úvodním pochodu
nebo v Pražském turistickém infocentru na tel.: 24 93 72 26 nebo na www.kct.cz.
Ing. Ivan Press
KČT Kobylisy

Squash Sport Club »imice
Squash Sport Club Čimice v centru
Draháně poskytuje možnost pra−
videlného celoročního sportovního
vyžití. Existuje tu i dětská škola
squashe, kterou vede dobrý a zod−
povědný trenér.
Investice vložené do tohoto sportu
v Čimicích, jsou velmi vhodné. O mládež
je právě tady odpoledne zodpovědně
postaráno, a to dokonce tak, že se po
čase nezávazného trénování může stát,
že se začnou dostavovat dílčí sportovní
úspěchy. Na jejich základě je možné se
rozhodnout pro trénink na úrovni, který
může vyústit v účast na juniorských tur−
najích, a také v účast na Mistrovství
České republiky juniorů. To se podařilo
i zdejší juniorce M. Burianové, která má
za sebou od počátku tréninků právě
v tomto centru již 5 vyhraných turnajů
v kategorii do 11 a 13 let, účast na me−
zinárodním turnaji družstev juniorů ve
Švýcarsku, který vyhráli a účast na
podzimním prestižním turnaji v Belgii,

kde se umístila jako 8. O víkendu 9. 2. −
10. 2. 2002 se zúčastnila již počtvrté
Mistrovství České republiky juniorů,
kde získala titul Mistryně České repub−
liky v kategorii dívek do 13 let.
Z pohledu rodiče − i kdyby už další
trofeje nebyly, taková práce s dětmi má
obrovský smysl, projevuje se i v pří−
stupu dítěte ke školním povinnostem,
dává mu větší rozhled, a pravidla hry učí
sportovnímu chování nejen ve sportu.
Trenéři squashe v Čimicích dělají
svou práci evidentně rádi, děti nehoní,
aby se staly mistry světa za týden, ale
nekonečně trpělivě s nimi pracují
s vědomím, že výsledky se dostaví, až
bude čas. Navíc, všichni jsou také
aktivními účastníky „dospěláckých“
turnajů jednotlivců i družstev − a pro−
tože hrají skutečně na úrovni, mají tudíž
dětem i dospělým zájemcům co předá−
vat.
V tomto centru mají příchozí možnost
nejen hrát mezi sebou, ale i zúčastňovat

Otvírání 2002
Pražská přehlídka dětského divadla
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
pořádá přehlídku dětských divadelních, recitačních
a loutkářských souborů nazvanou OTVÍRÁNÍ 2002.
Krajské kolo se bude konat 20. 4. − 21. 4. 2002. Rádi
bychom, aby se na této přehlídce objevily ty nejzají−
mavější dětské inscenace, které v tomto školním roce
vznikly. Soubory, které se chtějí přehlídky zúčastnit
a ucházet se tak o případný postup na celostátní přehlídku
DĚTSKÁ SCÉNA 2002 V TRUTNOVĚ, se mohou při−
hlásit v DDM, Přemyšlenská 1102, Praha 8, 180 00
u paní Evy Bazikové, e−mail: ddmpraha8@volny.cz, tel.:
84 68 10 50 nebo 84 68 02 30.
−red−

se turnajů amatérů. Pořádají se tu různé
firemní turnaje, ale lze tu i zhlédnout
exhibice našich předních hráčů. Loni
v dubnu zde měl dokonce exhibici
i špičkový světový profesionální hráč
Angličan Hadrien Stiff, vítěz posled−
ních tří světových turnajů PSA, který se
utkal s naším Martinem Dzúrem,
Mistrem České republiky akademiků
pro rok 2001 a 3. hráčem na MR 2001.
Pro mnohé dospělé, ale i nejmenší
dorost, byla tato kvalitní exhibice, která
nepostrádala nečekané squash−finesy
a byla obohacena squashovými legrác−
kami, na dlouho skutečným zážitkem.
Do tohoto centra znají cestu i celé
rodinky s malými dětmi, které mění toto
místo ve sportovně−společenské cen−
trum. Ten, kdo nemá právě chuť hrát
squash s kamarádem, sparingem nebo
trenérem, zahraje si třeba stolní tenis,
šipky či kulečník nebo si zacvičí aero−
bic, odpočine v soláriu, sauně nebo zre−
generuje při masáži.
2. srpna oslaví Squash Sport Club Či−
mice své 5. narozeniny. Jeho činnost si
jistě zaslouží pozornost širší veřejnosti.

BONSAI KLUB CZ
V

HOTELU BESEDA BONSAI, VÍTKOVA 26/151
PRAHA 8 −KARLÍN
BŘEZEN

22. − 24. 3. Jaroslav Pišl, Bonsai centrum Libčany
Výstava, prodej bonsají, misek a doplňků
23. 3. ve 14 hodin Bonsaje tvarují mistři ČR:
Martin Ašenbrener, Jan Bučil, Michal Budík, Miloš
Kopsa, Jaroslav Pišl, Pavel Slovák, Luboš Šebek

Přejme mu, aby se mu v páté sezóně
vedlo alespoň tak dobře, jako v uply−
nulé − a aby se mu podařilo i v mimo−
sportovních aktivitách souvisejících
s rozšířením již stávajícího sportovního
komplexu dotáhnout všechny plány do

zdárného konce.
Tel. spojení na centrum je 83 85 07 57,
83 85 07 53 a webovou stránku najdete
na adrese www.squash−sport.cz.
−eb−

BÿEZEN 2002

STRANA 6

KulturnÌ s·l Domova d˘chodc˘
hl. m. Prahy,

KULTURNÕ DŸM

K R A K O V

Na HranicÌch 674, Praha 8 - Bohnice
BÿEZEN 2002

TÏöÌnsk· 600, Praha 8

(vstup zdarma)

(sÌdliötÏ Bohnice),
tel.: pokladna - 830 904 27,
kancel·¯ - 855 97 52
BÿEZEN 2002
p¯edprodej od 21. 2. 2002
FOLK A COUNTRY
6. 3. st 19.00
20. 3. st 19.00
27. 3. st 19.00

PAVLÕNA JÕäOV¡
KLÕ»
WABI DANÃK
a MILOä DVOÿ¡»EK

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
22. 3. p· 9.00 a 10.30
»tvero roËnÌch obdobÌ
25. 3. po 9.00 a 10.30
O ËarovnÈ pÌöùalce

P·tek 8. 3. 2002,
14.00 hodin
PÏjme pÌseÚ dokola ˙ËinkujÌ Jan Chaloupka
(akordeon) a V·clav
Vom·Ëka (zpÏv, klavÌr). Na
programu ËeskÈ n·rodnÌ
pÌsnÏ R. Pisk·Ëka,
K. Haölera, K. Vacka
a dalöÌch.
⁄ter˝ 12. 3. 2002,
15.30 hodin
FolkovÈ pÌsnÏ a spiritu·ly ˙Ëinkuje vok·lnÏ instrument·lnÌ soubor ÑJin˝ denì.

NedÏle 17. 3. 2002,
15.30 hodin
Hans Sachs: MasopustnÌ
öpr˝my - ˙Ëinkuje divadelnÌ
soubor Causa Bibendi.

St¯eda 20. 3. 2002,
15.30 hodin
Josefsk· z·bava - k tanci
a poslechu hraje Praûsk˝
salÛnnÌ orchestr se sv˝mi
sÛlisty. DirigujÌ Jaroslav
Jahoda a V·clav Vom·Ëka.
NedÏle 24. 3. 2002,
15.30 hodin
Valaösk˝ folklÛr v tanci
a zpÏvu - ˙Ëinkuje folklÛrnÌ
soubor ÑKruöp·nekì.

OSTATNÕ
2. 3.

so 8.00 - 12.00
Burza NHL

13. 3.

st 19.00
Astrologick· poradna komponovan˝ po¯ad
s P. Messanym
p· 18.00
Koncert klasickÈ
a popul·rnÌ hudby
akordeonov˝ch
a kl·vesov˝ch orchestr˘
z Prahy 8 a Fancelli
orchestra z It·lie
(vstup zdarma)

22. 3.

HVÃZD¡RNA œ¡BLICE
Pod HvÏzd·rnou 768, 182 00 Praha 8
tel.: 83 91 06 44, 33 37 64 52 l.141
BÿEZEN 2002
OtevÌracÌ doba : Po 10-12,18-21/ »t 10-12,19.30-21.30/ P·
10-12, 22. 3. 19.30-21.30/ Ne 14-16.
PÿEDN¡äKY astronomickÈ, p¯ÌrodovÏdnÈ
a cestopisnÈ v pondÏlÌ od 18.30.
11. 3. Ing. V·clav P¯ib·Ú: ZajÌmavÈ ˙kazy
a objekty jarnÌ oblohy.
18. 3. Miroslav Z·vesk˝: Indie I.
Garwahlsk˝ Himal·j - k pramen˘m Gangy.
25. 3. RNDr. AntonÌn VÌtek, CSc.:
Mezin·rodnÌ kosmick· stanice ISS v roce 2001.

HlavnÌ mÏsto Praha
⁄¯ad M» Praha 8 - odbor pro styk
s ve¯ejnostÌ a kultury ⁄M» Praha 8
SpoleËnost p¯·tel loutkovÈho
divadla Jiskra
Skupina amatÈrsk˝ch loutk·¯˘
Svazu Ëesk˝ch divadelnÌch ochotnÌk˘

po¯·dajÌ

27. FESTIVAL PRAéSK›CH
AMAT…RSK›CH LOUTK¡ÿŸ
JISKRA DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, Praha 8
TelefonickÈ rezervace: 84 68 11 03
22. 2. P¡ 18.00
ZAH¡JENÕ FESTIVALU
Josef K¯eöniËka: M·öenka
a medvÏd - StrakatÈ
divadlo
23. 2. SO 10.00
Roman Korda: Poh·dka
z Krkonoö - DivadÈlko
Romaneto
Frantiöek »ech: Kaöp·rek
vûdy vÌtÏzÌ - FrydolÌn
23. 3. SO 15.00
Ji¯Ì Jaroö: Kaöp·rek domek
stavÌ - Pimprle
23. 3. SO 18.00
v Salesi·nskÈm divadle
Jarmila Hannah »erm·kov·:
Mariula, h¯ÌbÏ z rubÌnku UmÏleck· scÈna ÿÌöe loutek
24. 3. NE 10.00
Petr SluneËko: BudulÌnek Loutk·¯sk˝ soubor JISKRA

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

FILMOV› VE»ER v pondÏlÌ od 18.30.
4. 3.
Nepolapiteln˝ Ëas, APOLLO 9.

24. 3. NE 14.00
Pavel Pol·k: O »ervenÈ
Karkulce - Loutk·¯sk˝
spolek P¯ed branou
RakovnÌk

POZOROV¡NÕ OBLOHY dalekohledy.
Po 10-12/ »t 10-12,19.30-21.30/ P· 10-12, 22. 3. 19.30-21.30/
Ne 14-16/ Po 4. 3. 20-21.

24. 3. NE 16.00
Poh·dky americk˝ch
indi·n˘ - Divadlo Klika

PÿIPRAVUJEME NA DUBEN 2002
(p¯edprodej od 20. 3. 2002)

DennÌ obloha:

KURZY

3. 4.
10. 4

st.19.00
st.19.00

17. 4
24. 4.

st.19.00
st.19.00

JITKA VRBOV¡
NEZMAÿI
a MIKY RYVOLA
SPIRITU¡L KVINTET
AG FLEK

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

PRAéSK¡ BOTANICK¡ ZAHRADA
N·dvornÌ 134, Praha 7 - Troja
Tel.: 84 68 06 67
e-mail: info@botgarden.cz,
www.botgarden.cz
BŘEZEN 2002
16. 3. SO 10.30 hodin
Prohlídka naučné stezky
s průvodcem
23. 3. SO 10.00 hodin
O vrbách aneb pletení
pomlázek spojené
s výstavou

Slunce - povrch se skvrnami
Venuöe - po cel˝ b¯ezen
MÏsÌc - od 16. 3. do 28. 3.
Jupiter, Saturn - po cel˝ b¯ezen
DvojhvÏzdy, vÌcen·sobnÈ soustavy
- po cel˝ b¯ezen
HvÏzdokupy, mlhoviny
- za bezmÏsÌËn˝ch veËer˘
PodmÌnkou ˙spÏönÈho pozorov·nÌ je pokud moûno jasn· obloha, p¯i nep¯ÌznivÈm poËasÌ /zataûeno/ se kon· promÌt·nÌ film˘
spojenÈ s prohlÌdkou p¯ÌstrojovÈho vybavenÌ hvÏzd·rny.

ZAKON»ENÕ FESTIVALU

NoËnÌ obloha:

HROMADN… N¡VäTÃVY
Vûdy ve Ëtvrtek 18.30 - 19. 30 mohou hvÏzd·rnu navötÌvit p¯edem objednanÈ skupiny n·vötÏvnÌk˘ (5 aû 20 osob - vhodnÈ
pro rodiny s dÏtmi, ökoly). Program: pozorov·nÌ oblohy nebo
promÌt·nÌ film˘ (z·leûÌ na poËasÌ a p¯·nÌ n·vötÏvnÌk˘).

Blahopřejeme!
14. prosince 2001 se manželům
Sejkorovým z Karlína narodila trojčata
Adélka, Kristýnka a Lucie. Za Městskou
část Praha 8 Vám k narození dcer bla−
hopřejeme a přejeme, aby Vám přinesly do
Vaší rodiny hodně lásky, smíchu, radosti
a šťastných chvil.
−red−

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 tel.: 33 37 64 52, l.
141 nebo 83 91 06 44.

8. EVROPSK› SV¡TEK HUDBY 2002
V »ESK… REPUBLICE

ZVEME V¡S K OSLAVÃ SLUNOVRATU
HUDEBNÕKY, TANE»NÕKY, ZPÃV¡KY
vöech û·nr˘, n·rodnostÌ a stupÚ˘ dovednostÌ
16. Ëerven 2002 / koncerty ve vÏznicÌch »R
19. aû 21. Ëerven 2002 / koncerty v nemocnicÌch, dÏtsk˝ch stacion·¯Ìch, domovech dÏtÌ, domovech senior˘,
v uprchlick˝ch t·borech atd.
21. Ëerven 2002 / slunovrat a prvnÌ letnÌ den, koncerty
pod öir˝m nebem na ve¯ejnosti volnÏ p¯Ìstupn˝ch mÌstech
Uz·vÏrka p¯ihl·öek pro koncerty ve mÏstech »R: 15.
dubna 2002. Uz·vÏrka p¯ihl·öek pro hlavnÌ program
v Praze: 30. dubna 2002
Informace, p¯ihl·öky, kontaktnÌ adresa:
Evropsk˝ Sv·tek hudby, R·mov· 4, 110 00 Praha 1,
Tel.: 24 81 83 97, Fax: 22 32 27 30
e-mail: info@svatekhudby.cz,
www.svatekhudby.cz, www.i.cz

NovÈ ceny inzerce platnÈ
od 1. 4. 2002

BÿEZEN 2002
PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI
2. 3. SO 15.00
DLOUH›, äIROK›
A BYSTROZRAK›
poh·dka pro nejmenöÌ v pod·nÌ
Studia delæ arte »eskÈ
BudÏjovice
3. 3.

NE 10.00
LOUPEéNÕK RUMCAJS
p¯edstavenÌ LS Jiskra

9. 3.

SO 15.00
0 KR¡SN… JOHANCE
z CRESPINY
poh·dkovÈ p¯edstavenÌ divadla
MAL…hRY z Brna

10. 3. NE 10.00
LOUPEéNÕK RUMCAJS
p¯edstavenÌ LS Jiskra
16. 3. SO 15.00
N¡PAD MYäKY TEREZKY
17. 3. NE 10.00
KAäP¡REK A ZL¡ LIäKA
p¯edstavenÌ LS Jiskra
22. 3. P¡ 18.00
M¡äENKA A MEDVÃD
StrakatÈ divadlo
23. 3. SO 10.00
POH¡DKA Z KRKONOä,
KAäP¡REK VéDY VÕTÃZÕ
SO 15.00
KAäP¡REK DOMEK STAVÕ
p¯edstavenÌ LS Pimprle
SO 18.00
MARIULA, HÿÕBÃ Z RUBÕNKU
umÏleck· scÈna ÿÌöe loutek
- v Salesi·nskÈm divadle
24. 3. NE 10.00
BUDULÕNEK
p¯edstavenÌ LS Jiskra
NE 14.00
O »ERVEN… KARKULCE
p¯edstavenÌ LS P¯ed branou
NE 16.00
POH¡DKA AMERICK›CH
INDI¡NŸ
30. 3. SO 15.00
POH¡DKY NA VÃä¡KU
p·smo loutkov˝ch poh·dek pro
nejmenöÌ
31. 3. NE 10.00
»ERVEN¡ KARKULKA
p¯edstavenÌ LS Jiskra
VE»ERNÕ PÿEDSTAVENÕ:
18. 3. PO 18.30
ABSOLVENTSK› VE»ER
û·k˘ ZUä Klapkova

V˝znamnÈ jubileum oslavili:

6. února 2002 oslavila v pohodě rodin−
ného kruhu své 93. narozeniny paní
Anežka Seifertová (dolní foto) a 12.
února 2002 své 90. narozeniny paní
Ludmila Tomanová (foto nahoře). Za
Městskou část Praha 8 poblahopřála paní
Seifertové i paní Tomanové místostarostka
Věra Hrdinová.
−red−

Vzhledem k trvale se mÌrnÏ zvyöujÌcÌm
n·klad˘m na v˝robu OsmiËky, rozhodla
redakËnÌ rada novin, po roËnÌm rozboru
hospoda¯enÌ novin, ûe zv˝öÌ ceny inzerce
v OsmiËce od 1. 4. 2002 o 10 procent.
NovÈ ceny platnÈ od 1. dubna jsou:
1/2 strany 257 x 175 mm 16.900,- KË
1/4 strany 125 x 175 mm 8.450,- KË
1/8 strany 125 x 87 mm
4.200,- KË
1/16 strany 61 x 87 mm
2.100,- KË
P¯i 3 a vÌce mÏsÌcÌch inzerce 10 % sleva.
P¯Ìplatek za poslednÌ stranu ËinÌ 10 %
z Ë·stky za inzer·t.
ÿ·dkov· inzerce: 55,- KË za ¯·dek o 30
znacÌch. Inzer·t 3x a vÌce opakovan˝:
10 % sleva.
Nav˝öenÌ cen se t˝k· nov˝ch inzer·t˘,
p¯i uzav¯enÌ smlouvy po 1. dubnu 2002.
-red-

Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 84 68 11 03

JUBILEA

VSTUPN…: dospÏlÌ 20 KË, ml·deû, d˘chodci 10 KË
DOPRAVA:
- koneËn· MHD sÌdliötÏ œ·blice tram 10, 17, 24
bus 136, 181 a 10 min. pÏöky
- stanice œ·blick˝ h¯bitov bus 103, 345 a 5 min. pÏöky
- koneËn· MHD œ·blice - äim˘nkova bus 175, 181 a 10 min.
pÏöky

JISKRA DIVADLO KARLA HACKERA

PÏveckÈ sdruûenÌ praûsk˝ch uËitelek
v jubilejnÌ 90. sezÛnÏ

PÿIJÕM¡ NOV… »LENKY
Hled·me nadanÈ zpÏvaËky do vöech
hlasov˝ch skupin. Poûadujeme pouze
pravidelnou doch·zku a radost ze zpÏvu.
PodrobnÏjöÌ informace V·m r·dy podajÌ:
Julie Jindr·kov·, tel.: 67 31 62 22
nebo Hana Hrd·, tel.: 24 22 50 44.

⁄NOR
PospÌöilov· Aneûka
prof. P·vek Ji¯Ì
Seifertov· Aneûka
Tomanov· Ludmila
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
BÿEZEN
»erm·kov· Marie
Dodalov· Jaroslava
Duben Rudolf
Friedmann Josef
JenÌËkov· Milena
Kubanov· R˘ûena
Kuklov· Anna
Linhartov· Aneûka
Luk·ö Jan
Ml·dkov· Marie
Mohaplov· BÏla
Pertlov· R˘ûena
Polnick· Bohumila
Proch·zkov· R˘ûena
St˝bor Josef
SvatoÚ Jaroslav
VÏ¯Ìöov· Hedvika
Vladykov· Frantiöka
Votrubov· Anna
Z·vesk· VÏra
ManûelÈ ZdenÏk a Aneûka
Neumanovi oslavÌ 22. b¯ezna 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.
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PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"
PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK
TEL/FAX: 02/684 72 68
Mob.: 0602/236 870

A servis s.r.o.
Chaberská 6, Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 689 0462, 0604 179 680
e-mail: Aservis@wo.cz

(Placená inzerce)

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

PODLAHY

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

ÚČETNÍ
KANCELÁŘ

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

KUCHYNĚ

NÁVRH − ZAMĚŘENÍ
VÝROBA − MONTÁŽ

Omnia Praha, spol. s r.o.

(Placená inzerce)

Zimní sleva 18% do konce února 2002.

Bolevecká 92, Praha 10,
E-mail: simek-alfe@volny.cz
Tel/fax: 02/74 86 98 18,
mobil: 602/508856

Prodej i na splátky bez ručitele

• 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

Komplexní řešení
obvodového pláště budov

(Placená inzerce)

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

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

ALFE Praha s.r.o.

dodání do týdne

• zateplování objektů
• sanace lodžií a balkonů
• výměna oken
• rekonstrukce střech, světlíky
• vstupní portály a markýzy

Prodejny:
Blahníkova 8, Praha 3,
tel: 22 78 25 12, fax: 22 78 10 27

na splátky
Hotel Troja

Placená řádková inzerce

AUTOŠKOLA TRIO, středisko přímo v kult. domě
KRAKOV P8, sídl. Bohnice. Výcvik os. auto, moto.
Vozy: FABIA, OCTAVIA, FELICIA a jiné. Odborná
výuka. Cena výcv. auto od 6 500,−Kč. Další střediska
na Praze 7 a 9. Infolinka: 0603/806 370.
SKUPINOVÝ REHABILITAČNÍ TĚLOCVIK
opět v Bohnicích. V pondělí a čtvrtek od 19:00 hod.
v gymnáziu v Ústavní ul. (zastávka bus Odra).
Informace: 0728562350.
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.

PENÍZE V HOTOVOSTI nabízí ČS. Firma −
Půjčky. INFO t: 0605/231 611.
NEBYT. PROSTORY V HLOUBĚTÍNĚ, 15−2.000
m2. Kanceláře, výroba, sklady atp. Trvalá ostraha,
závodní jídelna, dostatek tel. linek. Tel.: 81 86 40 96.

ML. ŽENA HLEDÁ MALÝ BYT na Praze 8, do
750t. dr., ov. Prosím nabídněte. T: 57 21 19 05,
0602/257 540.

MASÁŽE V KADEŘNICTVÍ Sokolníky od 125Kč
za půl hodiny. Objednávky 0776/737 848 Jitka
Šturmová nebo přímo v kadeřnictví.
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.
SCSA SECURITY NABÍZÍ: fyzické střežení
objektů, ochranu osob, montáž el. zabezpečovacích
systémů a jejich nepřetržité monitorování, výjezd
zásahových skupin, prodej zbraní a střeliva, situační
střelnici,
pronájem
tělocvičny.
Non−stop:
0603/878 476, 02/444 637 29−30 nebo navš−
tivte www.SCSASECURITY.cz

„Místo, které přátelé
doporučují“
(Placená inzerce)

INSTALATÉRSTVÍ − voda, kanalizace, topení,
provádíme rekonstrukce, opravy, montáže
vodoměrů, pro správu objektů a majitele domů stálý
servis nonstop. Telefon: 22312349, mobil: 0777/
108899, adresa: Šaldova 16, Praha 8 − Karlín.

NABÍDNĚTE PROSÍM BYT DR., ov na Praze 8,
9. T:0606/28 44 03.
BOLÍ VÁS ZÁDA, cítíte se unaveni, chcete se zbavit
celulitidy a pročistit si na jaře tělo? Přijďte k nám na
MASÁŽ (klasickou, lymfatickou, shiatsu, Bowen, medi−
tační masáž hlavy), nebo přijďte využít přístroj LYM−
FOVEN (uplatní se při oteklých nohách, křečových žilách,
celulitidě, detoxikaci organismu…). Praha 8 − Libeň, Fr.
Kadlece 24. Tel: 0603 594 432, 0603 179 595.
ZŠ NEDVĚDOVO nám.140, Praha 4 otevírá pro
příští šk. rok 4. a 5. plaveckou třídu (doplníme i do
6. a 7.tříd). Zkoušky se konají 26.3.2002 v 9h. na
plaveckém st. v Podolí. Informace−41432910,
www.sport−service.cz/zsnedved.
FIRMA DATART PŘIJME pro novou velkoploš−
nou prodejnu spotřební elektroniky v Praze−
Letňanech zástupce vedoucího prodejny. Životopis
zašlete na adresu: Pernerova 35, Praha 8−18600
nebo fax:21897171, e−mail: personalni@datart.cz

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel:02/84 68 11 29
www.hoteltroja.cz
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(Placená inzerce)

PLASTOVÁ
OKNA

NOANO s.r.o.
Nové obchodní oddělení:

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

e−mail: podlahystanela@atlas.cz

BÿEZEN 2002

(Placená inzerce)

STRANA 8

(Placená inzerce)

Vrate se miliony let
nazpět do prostředí jeskyně
či doby kamenné
a ochutnejte originální
pravěké speciality.
MAMUTÍ A DINOSAUŘÍ
STEAKY NA 300 GR. OD 148,- KČ
ZVĚŘINOVÉ A PŠTROSÍ
SPECIALITY
OBŘÍ SALÁTY A SALÁTOVÝ BAR
PRAVĚKÉ HOSTINY
VEGETARIÁNSKÉ MENU

SPECIALITY PODLE
PRAVĚKÝCH RECEPTŮ

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

(Placená inzerce)

DĚTSKÉ MENU
Slevový kupón
platí ve všech
našich
restaurantech.

Zenklova 13
tel.: 683 05 23

www.pravek.cz
pravek @pravek.cz

METRO

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Palmovka

(Placená inzerce)

MAVO s.r.o.

NOVOTNÝ

Jedenáct let zkušeností v oblasti
vzdělávání dospělých, akreditace MŠMT ČR.

elektronik

REKVALIFIKAČNÍ A ZÁJMOVÉ KURSY
Účetnictví, Mzdové účetnictví, PC, Jazyky,
Psychologie, Grafologie, Kosmetika, Masér.

opravujeme:
Prodej vozů r. v. 2001
za výhodných podmínek.

(Placená inzerce)

ROČNÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM
Základy praktické psychologie
příprava ke studiu na VŠ

ELEKTRONIKY

AUTO SVOBODA

• televizory
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

Prvního pluku 17, 186 00 Praha 8
Tel./fax.: 02/24816296, email: mavo@ti.cz

Sokolovská 162, Praha 8 - Palmovka,
Tel.: 84824286, 84821786.
E-mail:
Auto-Svoboda.Prodejce@Skoda-auto.cz,
www.autosvoboda.cz

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

www.mavo−sro.cz

PRODEJ - SERVIS - LEASING

Tel.: 83840523, 84840158

MAVO s.r.o.

(Placená inzerce)

ROČNÍ POMATURITNÍ STUDIUM
Angličtina, Němčina, Francouzština
přípravné kursy ke studiu na VŠ

SERVIS

(Placená inzerce)
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