
NOVINY MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8                www.Praha8.cz DUBEN 2002                          ZDARMA

ROZPOČET MČ SCHVÁLEN
NAŠE DÍTĚ PŘECE NE!   STR. 2

PROHLÁŠENÍ MĚST AOBCÍ 
K SEVERNÍMU OKRUHU
ZUŠ KLAPKOVAAMETRO
POLICIE ČR ZASAHUJE STR. 3

ZÁPISY DO MŠ
AGRESIVITA DĚTÍ STR. 4

KAREL HERBST, RODÁK
Z KARLÍNABISKUPEM
OTEVŘENÉ DVEŘE KLUBOVEN
ANKETA STR. 5

JUBILEA
POZVÁNKY STR. 6

Vážení čtenáři,
před rokem v tomto čase jsem se 

v úvodníku zamýšlel nad životem
našich starších spoluobčanů v naší
městské části. K tomuto tématu se
dostávám nyní nepřímo na samotném
prahu Velikonoc, při návštěvě starosty
MČ Praha 8 ve FN Na Bulovce. Zaměření
starosty na poznávání míst, tak
důležitých zejména pro seniory, bude
pokračovat v dalších významných
zařízeních naší městské části a při−
neseme Vám o tom zprávy. 

Tento měsíc jsme zařadili několik
článků s problematikou z oblasti život−
ního prostředí, neboť 22. duben je vy−
hlášen jako mezinárodní Den Země.
Článků na toto téma se na redakčním
stole sešlo opravdu hodně, a protože to
je téma významné, budeme je otiskovat
postupně i v dalších měsících. Ale aby−
chom i my v Osmičce něčím konkrétně
přispěli ke zkvalitnění životního
prostředí, otiskujeme anketu, kterou
připravil odbor pro styk s veřejností 
a kultury ve spolupráci s odborem
životního prostředí. Pokud nám zašlete
či předáte zpět na uvedenou adresu
dostatečný počet anketních lístků, aby−
chom mohli provést seriozní vy−
hodnocení, nejen že vás s výsledkem 
v Osmičce seznámíme, ale osobně
můžete přispět k dalšímu zlepšování
čistoty vašeho okolí i ke zlepšení život−
ního prostředí na Praze 8. Jen si do−
volím upozornit, že anketa k vyplnění je
vystavena také na našich webo−
vých stránkách www.praha8.cz, odkaz
Aktuality.   

Významným fenoménem se i v Praze
8 stávají drogy. Braní a návyk na drogy
nepostihuje jen studenty středních 
a vysokých škol, jako tomu bylo ještě
před několika málo lety, ale stává se
problémem již na základních školách.
A ačkoliv se o této problematice hodně
diskutuje i píše v odborném a celostát−
ním denním tisku, připravili jsme ve
spolupráci s protidrogovou koordi−
nátorkou, která pracuje na radnici,
sérii článků o tom, jak se projevují příz−
naky braní drog u dětí, jak tomu čelit
a přineseme také přehled kontaktních
míst, osob, včetně adres a telefonních
čísel, kde vám mohou poskytnout radu 
i pomoc.  

S touto problematikou koresponduje
i otištění kontaktů na klubovny Junáka
− svazu skautů a skautek, neboť zde
mají příležitost zejména školní děti pro
rozumné vyplnění volného času. Že je
právě toto nejlepší prevencí proti dro−
govému pokušení, je zřejmé.

Vracíme se k obvyklé podobě
Osmičky a přinášíme opět stať o pa−
mátkách Prahy 8. Rubrika Osobnost
Prahy 8 je v tomto čísle nahrazena
portrétem P. Karla Herbsta, rodáka 
z Karlína, který bude 6. dubna v kate−
drále sv. Víta vysvěcen na pražského
světícího biskupa. K jeho jmenování
biskupem mu samozřejmě gratulujeme.

Závěrem si dovolím vám všem
popřát jménem svým i svých kolegů,
kteří Osmičku pro Vás připravují, nejen
krásné ale i hluboké prožití Veli−
konočních svátků.

Váš

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor  

Pam·tky 
Prahy 8

Encyklopedie
ökol a ökolek

Grabova 
vila

Po schválení velmi napjatého Roz−
počtu Městské části Praha 8 navštívil
starosta Josef Nosek Fakultní nemoc−
nici Na Bulovce. Správně tušil, že
podobně jako radnice, i velká nemoc−
nice na Praze 8 bude mít problémy se
svým rozpočtem.

Návštěva se uskutečnila ve čtvrtek 
14. března 2002. Starosta se nejprve setkal
s ředitelem nemocnice MUDr. Jaroslavem
Štrofem, CSc. v jeho pracovně. V roz−
hovoru bylo slyšet velmi často slova
potřebovali bychom ten a onen přístroj, ale
nemáme na něj v rozpočtu peníze. 

Mezi největší bolesti Bulovky patří
nyní to, že magnetická rezonance, která
sloužila k diagnostice a léčení, musela
být odstavena, protože už neodpovídala
náročným kritériím, která jsou na ni
kladena, tudíž bude nutno zakoupit
novou, což představuje investici ve výši
cca 30 milionů korun a další přidružené
náklady. Bulovka by také velice ráda
získala lineární urychlovač, nebude−li
možno z finančních důvodů pořídit cyk−
lotron.

(Lineární urychlovač a cyklotron −
obojí jsou urychlovače částic, které
slouží v tomto případě k přípravě
radioaktivních materiálů s krátkým
poločasem rozpadu, v některých pří−
padech třeba 20 min., nebo hodinu. Tyto
materiály se vpraví do těla pacienta 

a slouží k diagnostice − obvykle
nádorových chorob. Ně−
která radiofarmaka slouží

k léčení, a to opět zejména
onkologických nálezů.) 
Rozhovor se nesl ve smys−

lu, kde by pan starosta, pří−
padně městská část mohla

vyvinout podpůrné úsilí, aby
se peníze na investice daly

sehnat.
Po delším rozhovoru navštívil

starosta v doprovodu pana
ředitele některá oddělení FN Na

Bulovce. Velkou pozornost věnoval
oddělení ušnímu, nosnímu, krčnímu

a foniatrie, které vede primář MUDr.
Jaroslav Veselý. Pan primář seznámil

starostu s činností oddělení, které
poskytuje diagnostiku a léčbu akutních

i chronických one−
mocnění ORL a kom−
plexní foniatrickou
péči včetně přidě−
lování naslouchadel.
K činnosti oddělení
patří i spolupráce 
s plicní klinikou FN
Na Bulovce v pro−
blematice chirurgic−
kého řešení syndromu
spánkové apnoe, digi−
tální subtrakční sialo−
grafie s RTG. Pan
primář Veselý staros−
tu seznámil se způ−
sobem digitálního vy−
šetření sluchu a medi−
kamentózní i opera−
tivní léčbou nedo−
slýchavosti. Starosta
se zajímal o toto vy−
šetření na přístroji,
který se nazývá BE−
RA.  Zaujala ho také
spolupráce tohoto pra−
coviště s dalším špič−
kovým pracovištěm 
v  Nemocnici Na Homolce.

Dále navštívil Radiodiagnostickou
kliniku, v jejímž čele stojí přednosta
Prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc.
Ředitel MUDr. Štrof seznámil starostu 
s vyšetřováním na počítačovém tomo−
grafu, tzv. CT, kde byl přítomen i při
reálném vyšetření pacienta a hovořil se
zdravotnickým personálem.

Důležitým cílem takové a podobných
návštěv je to, že vrcholný představitel

samosprávy městské části zná přesně
problémy důležitých zařízení, které se
na území městské části nacházejí. Jen
tak se může účinně snažit pomoci tam,
kde kvalita péče u takto špičkových
zařízení nespočívá jen v kvalitě a erudi−
ci lékařů, ale k níž je třeba i špičkových
a zpravidla, jak už tomu v moderní
medicíně je, i velice drahých přístrojů.

−tk−  
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Starosta n·vötÏvou ve FN Na Bulovce

Století pražské architektury
Národní galerie v Praze připravila již čtvrtý ročník vycházek po
pražské architektuře 20. století, který je určen především mladým
lidem se zájmem o architekturu a proměny Prahy v průběhu
uplynulého století. Vstupné je 50 Kč. Vycházku vedou: Mgr. Radka
Kreuzziegerová, historička architektury nebo Michal Patrný, Státní
ústav památkové péče.

19. dubna − Proměny Karlína
Setkání s lektorem na st. metra Křižíkova (horní vestibul), 15.00 hod.

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení 
a Úřad Městské části Praha 8

Vás srdečně zvou na

JARNÍ KONCERT

21. dubna 2002 v 17.30 hod.
kostel sv. Vojtěcha v Libni

(vstup zdarma)

Z·bava i pouËenÌ
22. duben 2002 je celosvětovým Dnem Země. Jeho
smyslem je připomenout společný cíl společenských,
politických a ekonomických změn, směřujících 
k trvale udržitelnému životu. Ochrana životního
prostředí a řešení globálních problémů, hledání
obnovitelných zdrojů energie a řešení energetické
účinnosti, recyklování odpadů, vyloučení chemikálií 
z výroby, zamezení eroze půdy, zajímá stále více lidí.

V naší městské části budou celodenní oslavy
probíhat v sobotu 20. dubna od 10.00 do 17.00
hodin v Domě dětí a mládeže, Krynická 490, sídliště
Trója (konečná stanice autobusu č. 177, 144) 
a v budově TJ Sokol Libeň, Zenklova 3 (tramvaj 
č. 10, 24, 25, zastávka Stejskalova).

Již tradičně připravují pracovníci Domu dětí 
a mládeže v Krynické a členové Ekocentra Bojaska při
01/34. ZO Českého svazu ochránců přírody − letos
poprvé i za podpory firmy IPODEC − ČISTÉ MĚSTO,
a. s. a ve spolupráci s TJ Sokol Libeň − pro návštěvníky
zajímavé aktivity. Zkušení instruktoři budou
připraveni poradit např. při ruční výrobě papíru, zho−
tovování drobných dárků z přírodních materiálů 
a odlévání zkamenělých živočichů do sádry. Velice
oblíbenou aktivitou bývá tradičně zhotovení makety

„města snů“ nebo kašírovaného zvířete či stromu,
které jsou pak celý následující rok vystaveny v učeb−
nách. Dále Vás čeká pozorování pod mikroskopem,
zajímavosti o chovu domácích mazlíčků, naučné testy
a hry, při nichž se jednoduchým způsobem seznámíte 
s tím, co je a co není pro přírodu dobré. Pro každého
malého návštěvníka je připravena pozornost.

Věříme, že si z bohaté nabídky vyberete a strávíte
příjemný den.                              Anna Běhalová

odbor pro styk s veřejností a kultury

Pomozte zachr·nit pralesy
Z původní rozlohy tropických deštných pralesů povodí
Amazonky a Orinoka zbývá už jen 7% a se stromy mizí
i domovy živočichů, kteří nikde jinde na světě nežijí.
Jsou to nejen drápkaté opice, především tři druhy lvíčků,
ale také další savci a ptáci. Kácení lesů je tak rychlé, že
se zvířata nedokáží přizpůsobit novým podmínkám 
a některé druhy již stojí na hranici vyhynutí.

Ke snaze o záchranu jedinečného atlantského pralesa
se připojily nejrůznější instituce celého světa včetně
zoologických zahrad. Během celého tohoto roku pořá−
dají sbírky na podporu záchovných programů pro
vzácné a ohrožené živočichy. V Evropě organizuje
sbírku Evropská asociace zoologických zahrad 
a akvárií. Také české zoologické zahrady zahájí kampaň,
ke které se můžete připojit i Vy. V pražské ZOO se
můžete podrobnosti dozvědět nejen v neděli 21. dubna,
kdy slavíme Den Země, ale i každý víkend až do konce
října na zvláštních stanovištích v areálu ZOO. Výtěžek
sbírky bude pod notářským dohledem zaslán výboru
Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií.
Bude použit na zakoupení terénního vybavení 
a zařízení záchranné stanice pro lvíčky zlatohlavé.

V pondělí 22. dubna v 10.00 hodin se uskuteční 
v sále Kulturního domu Krakov v Praze 8 na toto
téma beseda pro studenty středních škol Prahy 8. 

RNDr. Romana Anděrová
tisková mluvčí ZOO Praha

Sv·tek Dne ZemÏ - 22. dubna

V˝roba makety ÑmÏsta sn˘ì v DDM KrynickÈ v roce 2001.

Dokument z vyöet¯enÌ 
nedosl˝chavosti

na odd. ORL.

POZVÁNKA

Mladý amatérský divadelní soubor DS
Rachtámiblatník Praha

(ZUŠ Taussigova)
Vás srdečně zve na představení

O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU
15. dubna 2002 od 9.00 hodin

Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1,
Praha 8 − Kobylisy
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27. února 2002 byl jednomyslně
schválen Rozpočet Městské části
Praha 8. Tento rozpočet byl na−
vrhován především tak, aby byla
udržena co nejnižší spotřeba pro
vnitřní chod úřadu, za předpokladu
zachování funkčnosti, a zároveň aby
maximum prostředků bylo využito
pro investiční náklady.

Bylo nutné zohlednit objektivní nárůst
provozních výdajů, neboť například

oproti roku 2001 došlo k nárůstu výkonu
státní správy (v důsledku nabytí účin−
nosti nového statutu hl. m. Prahy od 
1. července 2001 a převodu správních
agend od Městských částí Březiněves,
Ďáblice a Dolní Chabry) a tím i nárůstu
souvisejících výdajů. Přitom dotace na
státní správu byla zhruba o 6 milionů
snížena.

Také bylo nutno zohlednit nárůst cen
za energii, skládkovné apod., a mimo

jiné také nárůst tarifní složky platu
zaměstnanců. Rozpočet byl sestaven
jako schodkový, tedy s příjmy ve výši
598 331 tis. Kč a celkovými výdaji ve
výši 626 209 tis. Kč. Protože však ke
krytí schodku bylo využito prostředků 
z minulých let, tento rozpočet nevytváří
dluh MČ. Z výdajů je nejvíce plánováno
na kapitolu školství − 156 295 tis. Kč,
zdravotnictví a sociální oblast − 93 536
tis. Kč.                                        −FvF−

PPPPoooozzzzvvvváááánnnnkkkkaaaa
Starosta Městské části Praha 8

Josef Nosek
srdečně zve všechny občany
na 18. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 8,

které se koná

ve středu 17. 4. 2002
od 14 hodin

ve velkém sále „Bílého domu“
V Praze 8-Libni, U Meteoru 6.

HISTORICK… VYCH¡ZKY
VlastivÏdnÈho krouûku

6. dubna
Svár fám s dějepisem vůkol 
Mostecké ulice
Sraz ve 13.45 hod. u stanice el. drah
na Malostranském náměstí

13. dubna
Špitály v Podvyšehradí
Sraz ve 13.45 hod. u stanice el. drah
č. 3, 7, 16, 17 a 21 − Výtoň

27. dubna
Letohrádky při Zelené hoře
Sraz ve 13.45 hod. u laviček na nám.
I. P. Pavlova

9. dubna
V 15.00 hod. se koná schůze důchod−
ců v Domově důchodců − Bohnice, Na
hranicích 746, BUS č. 152, výstup ve
stanici Řepínská.

Zastupitelstvo M» Praha 8 schv·lilo rozpoËet
ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ

NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V DUBNU 2002

2. 4. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou 
a Pernerovou) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

3. 4. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova (u DD) • Šiškova • Na Pě−
šinách − Pod Statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) •
Pekařova

4. 4. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská

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

10. 4. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněvská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žerno−
secká − Ďáblická) • Nad Rokoskou 
(u školy)

11. 4. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) Korycanská − K Ládví •
U Pekařky (sloup VO č. 8)

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

17. 4. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická 
• Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou

18. 4. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod
Vodárenskou věží − Společná

23. 4. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul.
Kubišovou)

24. 4. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská, par−
koviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahradách
− Na Sypkém • Křivenická (u konečné
152, 181) 

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

30. 4. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul.
Lindnerově) • Ke Stírce − Na Stírce

DEN ZEMÃ
Milé děti, vážení rodiče, 

prarodiče a vůbec všichni
zveme Vás v sobotu 

20. dubna 2002
do pražské Stromovky

Mladí ochránci přírody Pimprlata pro
Vás připravují program veselých her 
a soutěží o přírodě k oslavě Dne Země.
Vyzkoušíte si své smysly, složíte
papírového jeřába (možná i slona),
budete moci skládat velepuzzle,
přemýšlet o tom, co si dá ke snídani
jezevec, poznáte stromy, které kolem
Vás rostou a můžete si zahrát 
i kuličky…. Hrajeme si hlavně pro
radost, ale účastníky čekají i drobné
odměny. Zapojit se budou moci všich−
ni − nejmladší i nejstarší, hrát si mohou
jednotlivci i rodinné týmy.

Akce se koná od 10.30 do 16.00 ho−
din na dětském hřišti mezi Pla−
netáriem a Šlechtovou restaurací.
Vstup zdarma! Podrobnější informace
najdete na www.volny.cz/moppimprlata
nebo na tel.: 0607/128 666, Jolana
Nováková. Těšíme se na Vás

Pimprlata

Poradna Harmonie
o.s.: HARMONIE a styl

Tel.: 81 86 54 94  /pouze 8−10hod/
Zelenečská 330/18, 

PRAHA 9 − metro Hloubětín
http://www.HARMONIE.miria.cz,

e−mail: harmonie click.cz

Poradna HARMONIE je tu pro handi−
capované. Chceme vám život usnadnit
a zpříjemnit. Naším cílem je pomoci
rozvoji osobnosti, větší jistotě, a tím 
i možnostem náležitého uplatnění 
a  zlepšení podmínek a kvality života;
vytvořit „most“ mezi handicapovanými
a organizacemi, cestu k sobě navzájem,
hledání společných cílů; napomáhat 
v komunikaci mezi handicapovanými 
a úřady, organizacemi, firmami ap. Ato
i v souvislosti se  zaměstnáváním  ZP.
Můžete přijít „pro radu, informace 
i povzbuzení“. Oblast poradenství:
MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE a re−
prezentace; pomoc a podpora v „běž−
ném životě“ i nepříznivé situaci −
hledání  uplatnění; partnera a přátel,
sebe sama; integraci. Teoretickými
informacemi i praktickými radami 
a příklady napomáháme řešení vašich
problémů,  předcházení novým. Ptáte
se jak zaujmout, obstát, zvýšit svoje
šance, cítit se co nejlépe; event. i zařídit
interiér vč. techniky. Cestu k nám si
našli i zástupci úřadů, organizací 
a firem i médií: MHMP, MÚ, OÚ, ÚP,
NRZP ČR, DP hl.m., OS Prosaz, Život
90, Duha ad. Uvítáme i další spoluprá−
ci. Miroslava FILIPOVÁ, jednatelka
o.s.: HARMONIE a styl, tel.: 81 86 
54 94  /pouze 8−10hod/, Zelenečská
330/18, PRAHA 9. Bližší informace:
www.HARMONIE.miria.cz.

OZN¡MENÕ
Dne 27. února 2002 byl Zastu−
pitelstvem Městské části Praha 8
schválen Rozpočet Městské části Praha
8 pro rok 2002. Součástí schváleného
rozpočtu, vzhledem k napjaté finanční
situaci, nejsou prostředky na grantové
řízení v r. 2002, a proto na r. 2002 
nebude vyhlášeno. −red−

RodiË˘m o drogov˝ch
z·vislostech

Žijeme v době, kdy o drogách slyšíme
nebo čteme téměř denně. V době, kdy
se bohužel s drogou nějakým způ−
sobem v průběhu školní docházky
setká téměř každé dítě. Ze statistik
vyplývá, že k prvním kontaktům 
s drogou u některých dětí dochází už
ve věku okolo dvanácti let.

Velká část z nás, rodičů, se utěšuje
falešnou představou a nadějí, že našeho
dítěte se „to“ přece netýká. Mnozí z nás
se rovněž domnívají, že mohou své dítě
ochránit před kontaktem s drogou tím,
že se jakékoliv diskusi o drogách vy−
hnou, máme pocit, že zmínka o drogách
je naopak návodem k experimentům.
Jediným důvodem takového postoje
může být mnohdy skutečnost, že sami 
o této problematice mnoho nevíme.

Proto přinášíme několik informací, jak
problémům s drogami u dětí předejít, jak
braní drog odhalit, nebo co si počít v pří−
padě, když zjistíme, že naše dítě drogy
užívá.

Vycházíme z informačních letáků
„Naše dítě přece ne!“ (vydal ÚMČ
Praha 8) a materiálu České spořitelny, 
a. s.,  „Život bez drog“ (vydalo naklada−
telství MEDEA KULTUR).

Co můžeme pro prevenci udělat?

Mluvte s dětmi o drogách.
Vysvětlete jim, o co jde, drogy nejsou
žádné tajemství. Mluvte s dětmi o dro−

gách stejně jako o dalších nepříjemnos−
tech v životě, které tu jsou a je jim
možno se vyhnout. Mluvte vždy způ−
sobem přiměřeným věku.

Nepodceňujte své děti.
Často ví o drogách víc než si myslíme.
Nesnažte se poučovat.

Pomozte svému dítěti vytvořit si
pevný hodnotový systém.
Schopnost rozlišovat mezi dobrým 
a špatným ovlivňuje významně rozho−
dování. K pozitivním i negativním hod−
notám by mělo dítě dojít samo. Rodiče
by měli vést a ukazovat směr − nikoliv
mentorovat.

Buďte pozitivním příkladem.
Lehko řečeno − těžko provedeno. Přesto
se pokuste.
Alkohol je také droga (i když legální) 
a vztah k němu je v rodině významným
ukazatelem. Zde se velmi dobře de−
monstrují rozdíly mezi vhodným 
a nevhodným, mezi kontrolou a její ztrá−
tou.

Pomozte dítěti zvládat negativní tlaky
ze strany vrstevníků.
Podporujte jeho individualitu. Vysvětlujte
mu, že nemusí být stejné, že může být
jedinečné a jiné.

Podporujte všechny pozitivní aktivity
svého dítěte.
Jedním z významných faktorů, které
ovlivňují možný vznik drogových prob−
lémů jsou volnočasové aktivity. Pod−
porujte a aktivně vyhledávejte zájmy 
a vlohy svého dítěte.

Nebojte přiznat si nevědomost.
Chcete−li získat reálné informace o dro−
gové problematice, obraťte se na
odborníky.

Jak poznat problém?

To, že dítě bere drogy, nemusí být, ale−
spoň zpočátku, vůbec nápadné. Jasným
důkazem o braní drog jsou zřetelné
stopy na těle po vpichu jehly, podezřelé
je též jakoby opilé chování a opilý vzhled,
ovšem bez typického zápachu konzu−
movaného alkoholu, popřípadě zápach
chemikálií. Ostatní dále uvedené příz−
naky se vyskytují v dospívání i u dětí,
které drogy neberou. Může jít o signály,
které napovídají, že něco není v pořád−
ku, a nemusí jít nutně o drogy, kterých
bychom si však měli všímat.

Problémy ve škole.
Nemusí se objevit hned na začátku, ale dá
se říct, že braní drog k potížím ve škole
dříve nebo později vede. Objevují se
absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi
to ještě často nevypadá, že by se v pozadí
potíží objevovaly drogy. Je nutné sledovat
i další příznaky a celý obraz dávat trpělivě
dohromady. Paradoxně právě snaha 
o udržení dobrého prospěchu či o složení
náročných zkoušek bývá důvodem 
k prvnímu drogovému experimentu.

Ztráta původních zájmů.
Jde hlavně o koníčky, jako je sport, nej−
různější aktivní umělecká činnost apod.
Setkáváme se najednou s odmítáním dříve
oblíbené zábavy, kritika je vedena z pozice
„nemá to cenu, je to nuda“.

Mgr. Pavla Karmelitová
protidrogový koordinátor

V sousedství gymnázia a sokolovny 
v Libni stojí římskokatolický kostel sv.
Vojtěcha, postavený v letech 1904 až
1905 podle projektu architekta Matěje
Blechy. Kostel byl vystavěn na prona−
jatých pozemcích usedlosti Košinka,
majitelů Emanuela a Dr. Huga Grabů
− rytířů z Hermannswörthu, nákladem
katolického Spolku sv. Bonifáce v Pra−
ze II − Emauzích, jehož předsedou byl
podpřevor a pozdější opat emauzský 
P. Alban Schachleiter.

S přípravnými pracemi se začalo 
3. října 1904 a stavba byla kolaudována
za účasti libeňského faráře P. Václava
Stejskala stavební komisí již 8. dubna
1905, a to jako provizorium do roku
1910, neboť podle návrhu regulace Libně
byla na části pozemku projektována
ulice. Následující den byl „výpomocný“
kostel vysvěcen. 

Roku 1917 v žádosti o ponechání
kostela uvádí předseda Spolku sv.
Bonifáce opat P. Alban Schachleiter, že:
„zámecká kaple pro tak velkou a zalidně−
nou čtvrť s tolika školami rozhodně ne−
stačí“, a žádá proto o zachování kostela
do doby postavení definitivního kostela.
Jelikož v roce 1913 nabyla kostelem za−
stavěný pozemek obec Pražská a tento
byl propůjčen městskou radou spolku
pouze do 1. července 1919, povolil
Magistrát král. hl. m. Prahy − stavební
referát, trvání stavby jen do této doby. Po
vzniku republiky nebyla situace spojená
se zachováním kostela a zajištěním
náboženského života v Libni jednoduchá
a donutila představenstvo spolku, za−
stoupené tehdejším předsedou, světícím
pražským biskupem Jiřím Glosauerem,
intervenovat u Arcibiskupské konsistoře
v Praze. Ta se obrátila 20. ledna 1920 na

Magistrát hl. m. Prahy, kde se mj. uvádí:
„poněvadž jmenovaného kostela jest 
v zájmu duchovní správy v Praze VIII nevy−
hnutelně zapotřebí, slouží za kostel farní
a náhradní zaň v nynější době opatřiti
nelze. Případným zrušením jeho citelně
by byla dotčena duchovní správa v této

čtvrti města a nelze nám za takové
porušení duchovní správy převzíti
odpovědnost. Proto bychom musili
zakročit u příslušných nejvyšších úřadů,
bdících nad zachováním řádné duchovní
správy v zájmu veřejném, aby odstranění
kostela v nynější době za všech okolností
bylo se vyvarováno“. Na tento popud
bylo zahájené řízení o odstranění kostela
odvoláno a věc utichla.

Secesní kostel sv. Vojtěcha o zastavěné
ploše 832 m2 je nepodsklepená stavba
obdélníkového půdorysu, s třemi
vikýřovými zalamovanými okny na obou
stranách delšího průčelí, zasahujícími do
spodní vyzdívky, v níž jsou umístěny
uprostřed boční portálové dveře.
Mansardová polovalbová střecha je

pokryta eternitovou krytinou a na hřebe−
nu je osazena věžičkou se zvonovou ple−
chovou helmicí. Šestihranná dřevěná
portální věž ve východním průčelí
vyrůstá z vyzděného vchodového výstup−
ku, ke kterému je připevněna kolmými
rektifikačními táhly. Nad vchodem jsou
osazena dvě kůrní zalamovaná okna, nad
nimiž jsou stříšky s kříži. Věž je
komolého tvaru a rovněž opatřena ple−
chovou zvonovou helmicí. V západním
průčelí je nad hlavním oltářem lomené
barevné okno s křížem a po obou
stranách sdružená trojokna.

Jako konstrukčních prvků při stavbě
chrámu bylo použito u bočních stěn
cihelného zdiva 45 cm silného,
opatřeného opěráky se soklem. Krovní
konstrukce je vesměs dřevěná, kde jsou
podepřeny střední pilíře dřevěnými
sloupy. Hlavní sloupy jsou na základové
žulové desce. Ve vyšší části chrámové
lodi jsou zachyceny železnými táhly. Při
boční stěně u hlavního vchodu byl
proveden dřevěný chór, uložený jednak
na dřevěných sloupcích a jednak na
zděné boční stěně. Varhany dodal v roce
1905 Jindřich Schiffner. Jednalo se 
o jednomanuálové varhany s pneuma−
tickou frakturou. Vnitřní členění chrá−
mového prostoru je trojlodní. Vedle
hlavního oltáře jsou v postranních
lodích umístěny dva oltáře a v severní
boční lodi stojí kazatelna.

Kostel sv. Vojtěcha je ojedinělou a hod−
notnou architekturou v charakteristickém
secesním slohu počátku 20. století. 
V roce 1987 byl prohlášen nemovitou
kulturní památkou.

Zdeněk K. Kovářík
Foto: J. Hilmar

Památky Prahy 8
KOSTEL SV. VOJTĚCHA
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Nemalý podíl na trestné činnosti páchané na území
Obvodního ředitelství pro Prahu 8 má i mládež. Podílí
se především na majetkové trestné činnosti − vloupání
do vozidel, bytů a objektů, ale také na násilné trestné

činnosti − vydírání, loupeže, omezování osobní svobody a ublížení na zdraví. Důvody lze
spatřovat v několika oblastech.

Hlavně špatnou výchovou v rodině, kdy v řadě případů jsou rodiče tak vytíženi, že na dítě nema−
jí čas a dětem dávají nepřiměřeně vysoké finanční částky. Děti je pak utrácejí za automaty, v restau−
račních zařízeních a používají je k nákupu drog. Přesto řada dětí hledá další zdroj příjmu. Do této
kategorie patří i děti z tzv. rozvrácených rodin, které mají omezené finanční zdroje, a proto se
dopouštějí trestné činnosti. V řadě případů si rodiče myslí, že jejich problémy s dětmi vyřeší škola,
ale ani ta není všemocná. Důležitá je i otázka kontroly dítěte. Někteří rodiče například ani nevědí,
jak a s kým jejich dítě tráví svůj volný čas.

V této souvislosti Policie ČR provádí prevenci, která spočívá v osvětě a v represi, kdy dokumen−
tuje jednotlivou trestnou činnost páchanou mládeží a na mládeži. Nedílnou součástí je spolupráce
mezi Policií a sociálním odborem ÚMČ Praha 8 − odd. pro práci s rodinou a dětmi, školskými
zařízeními, psychologickými poradnami, ale i samotnou školou.

Šikana ve škole
Na jedné základní škole v Kobylisích došlo k otřesnému případu šikany, na které se společně
podíleli mladistvý a nezletilý. Dva „dárečci“ si s tichým souhlasem ostatních spolužáků vybrali
slabšího spolužáka, kterému namalovali na krk hákové kříže, svítili mu do očí a nutili jej požívat
bonbóny s obsahem neznámého prášku. Výsledek byl otřesný. Chlapec se zhroutil a musel být hos−
pitalizován na dětské psychiatrii.

Někdo tomu říká klukovina…
V Ďáblickém parku došlo k případu, který na první pohled vypadal jako klukovina. Nezletilý chlapec
procházel parkem a byl osloven starším mladíkem. Chlapec mu však neodpověděl. Proto jej mladík
srazil na zem a kopal do hrudi. Chlapec musel být umístěn na JIP s podezřením na vnitřní zranění.

Když dojdou peníze…
V Praze 8 Libni došly třem nezletilým chlapcům peníze. Proto si je opatřili tak, že se vloupali do truh−
lářské dílny. Z dílny odcizili různé nářadí v celkové hodnotě 89 000 Kč. Nářadí pak prodali v za−
stavárně. Skupinka mladíků však v trestné činnosti pokračovala. Přepadla stařenku, které odcizili
kabelku a z několika domů odcizili hliníkové okapy a měděné plechy, které prodali do sběrných surovin.

plk. Mgr. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R 
zasahuje

Jako představitelé měst a obcí severozápadní
části okresu Praha−západ zásadně nesouhlasíme
se severní variantou pražského silničního
okruhu. Tato varianta je pro většinu obyvatel
našeho regionu naprosto nepřijatelná. Naopak
za přijatelnou považujeme jižní variantu
pražského silničního okruhu.

Proč nesouhlasíme?
Proti severní variantě hovoří jak ekonomické

údaje, tak i poslední studie o vlivu na životní
prostředí a v neposlední řadě i rychlost dostavby.
Přitom protahování celého procesu rozhodování 
o tom, která z variant bude realizována, zbytečně
prodlužuje neutěšenou dopravní situaci v hlavním
městě a přilehlých obcích.

Dopravní zácpy a s nimi spojený stupeň
znečišťování ovzduší již dlouhá léta ztrpčují život
nejen Pražanům, ale i obcím v blízkosti Prahy.
Varianta „Dlouhý obchvat“ by v tomto případě zna−
menala zpomalení celé výstavby. Navíc mnoho
řidičů by i nadále projíždělo centrem Prahy, neboť
„Dlouhý obchvat“ by byl jednoduše příliš  dlouhý.
To, že většina řidičů by stále dávala přednost kratší 

a tudíž i úspornější trase, je každému motoristovi
jasné. Vzhledem k délce této trasy by řidiči strávili
za volantem mnohem více času, a tak by mnoho 
z nich raději dalo přednost průjezdu vnitřní Prahou,
stejně jak je tomu dnes. Varianta „Dlouhý obchvat“
by tak nezlepšila dopravní situaci v Praze. Použít
severní variantu by pro mnohé řidiče bylo jako jet 
z Prahy do Brna přes Liberec. Z předběžných
odhadů vyplývá, že varianta „Dlouhý obchvat“ 
by nás, daňové poplatníky, stála − i vzhledem k pro−
pracovanosti projektu − mnohem více peněz.

A co životní prostředí?
Hlavní argument, který používají odpůrci varianty

„Pražský okruh“, je její negativní vliv na životní
prostředí. Avšak podle posledních průzkumů 
a údajů, které vypracovali ekologičtí odborníci,
jasně vyplývá, že tato varianta by naopak mohla mít
pozitivní účinky na celkové ozdravení životního
prostředí v Praze a jejím okolí. Na druhé straně jsme
si však vědomi, že tato varianta svým protnutím
obce Suchdol není z pohledu lokální politiky nejpři−
jatelnější. Ovšem i toto úskalí se v plánech varianty
„Pražský okruh“ řeší, a to stavbou tunelu, který

bude veden přes celý Suchdol − tím se zaručuje mi−
nimální vliv na životní prostředí, ať již mluvíme 
o hluku, prašnosti, exhalaci, apod. Navíc jedině
varianta „Pražský okruh“ je dlouhodobě zanesena 
v územním plánu všech území, kterými prochází, 
a na místa, jimiž bude vedena, je od roku 1997 
vyhlášena stavební uzávěra.

Další argumenty v číslech:
• Délka trasy „Pražský okruh“ je o 8,74 km kratší
než délka trasy „Dlouhý obchvat“
• V případě realizace varianty „Pražský okruh“ by
byl objem emisí CO o 182,5 tuny ročně nižší než 
v případě varianty „Dlouhý obchvat“
• Realizace „Pražského okruhu“ by znamenala
ročně o 1290 nehod méně než realizace „Dlouhého
obchvatu“
• V případě realizace varianty „Pražský okruh“ by
lidé denně za volantem strávili o 9300 hodin méně
než v případě varianty „Dlouhý obchvat“

Závěr
Na vyřešení dopravní situace v Praze i v při−

lehlých obcích se čeká již dlouho. Tuto skutečnost

si dobře uvědomujeme, a tak nechceme tímto
prohlášením brzdit začátek výstavby obchvatu
Prahy. Chceme však varovat před nedostatky vari−
anty „Dlouhý obchvat“ a tím zamezit hrozícímu
zhoršování dopravní situace a životního prostředí 
v našem regionu. Ze všech již zmíněných důvodů
zcela odmítáme variantu „Dlouhý obchvat“ a hod−
notíme ji jako naprosto nevhodnou.

V Tuchoměřicích dne 7. března 2002

Souhlas s prohlášením svým podpisem potvrzují
starostky a starostové těchto měst a obcí:

Obec Tuchoměřice
Obec Číčovice
Obec Svrkyně 

Obec Velké Přílepy
Obec Tursko

Obec Horoměřice
Město Libčice nad Vltavou

Obec Statenice
Obec Lichoceves

Prohl·öenÌ mÏst a obcÌ severoz·padnÌ Ë·sti okresu Praha-z·pad

V˝stavba metra u ZUä Klapkova
V lednu tohoto roku byla v těsné blízkosti Základní umělecké školy, Praha 8,
Klapkova 25, zahájena výstavba vestibulu stanice metra Kobyliské náměstí.

Vlastní realizace stavby tak navázala na přípravné práce, které probíhaly od července
loňského roku a během
kterých bylo přistavěno
patro na jednom z objek−
tů ZUŠ jako náhrada za
pavilon sloužící pro
výuku výtvarného oboru
a hudební nauky, který
musel ustoupit budoucí
stanici metra.

Stavební práce si vy−
žádaly rovněž dočasný
zábor části pozemku
užívaného ZUŠ. Vlastní
výuka ve škole však
prozatím nebyla staveb−

ními pracemi negativně ovlivněna. Stanice metra Kobyliské náměstí by měla být uvedena
do provozu spolu s ostatními stanicemi trasy metra IV. C 1 v roce 2004 a situování jedno−
ho z výstupů do těsné blízkosti ZUŠ by mohlo přinést zlepšení dopravního spojení pro 
žáky školy.

Pavel Lávička
zástupce ředitele ZUŠ Klapkova

Grabova vila v rekonstrukci
Původními majiteli vily pocházející z počátku
20. století byli bratři Grabové, kteří vlastnili
továrnu na koberce a voskované plátno. V roce
1932 byl objekt prodán a nová majitelka tu
zřídila penzion pro zámožné dívky „Victoria
College“. Během druhé světové války sídlil ve
vile Hitlerjugend, těsně po válce polní četnic−
tvo a do roku 1948 zde byl dětský domov. Od
roku 1948 byla sídlem Střední zdravotnické
školy.

Rada hlavního města Prahy v minulém roce
odsouhlasila navýšení rozpočtu Městské části
Praha 8 poskytnutím účelové investiční dotace ve
výši 15 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na rekon−

strukci objektu Grabovy vily. Důvodem urychlené rekonstrukce je naléhavá potřeba přestěhovat do jejích prostor
pracovníky Úřadu Městské části Praha 8, poté kdy radnice přišla o dům na adrese Zenklova č. 22, který se bude
vydávat restituentům. Rekonstrukce Grabovy vily by měla být dokončena v červnu letošního roku. −pkl−

Informace z výstavby metra IV. C 1 na Prahu 8
Celkem je vyraženo již 1 610 metrů dvojkolejných traťových tunelů. Budoucí stanice Ládví mizí pod
povrchem a některé její
části jsou již definitivně
zakryty.

Jak jsme vás již infor−
movali, je výstavba metra
stejně jako většina podzem−
ních děl stavbou více−
účelovou, která mimo
funkce dopravní má 
i funkci ochrannou. V pří−
padě válečného nebezpečí,
ekologické havárie nebo
teroristického útoku slouží
metro i k úkrytu obyvatel.
Pro úkryt slouží všechny
prostory metra, tedy jak
stanice, tak i traťové tunely.
Po dobu 72 hodin zajišťují
pro osoby úkryt a základní
podmínky − osvětlení, čistý
vzduch a základní hygienu.
A právě k těmto účelům
slouží „hygienické buňky“.

Buňky jsou od sebe vzdáleny maximálně 500 metrů a jejich součástí je WC a zařízení pro nejnutnější hygienu.
Stavěny jsou ve stanicích, ale pokud je „mezistaniční“ úsek delší, razí se i u traťových tunelů. Nejprve je mezi
oběma tunely vyražena propojovací štola, na kterou navazuje prostor mezi oběma traťovými tunely. Spolu 
s ostatními zařízeními je tak metro připraveno posloužit i v mimořádných situacích.                                   −pkl−

SEVERNÕ VARIANTA PRAéSK…HO SILNI»NÕHO OKRUHU JE PRO N¡S NEPÿIJATELN¡ (v˝tah)

Ve speci·lnÌm bednÏnÌ jiû byla zah·jena beton·û druhÈho tubusu, kter˝ bude
po dokonËenÌ vysunut na dno Vltavy. Technologick˝ postup pracÌ musÌ b˝t
prov·dÏn velice p¯esnÏ, protoûe isolace proti vodÏ je zajiötÏna pouze betonem.

Vysočanská estakáda uzavřena
Z důvodů rekonstrukce Vysočanské estakády bude až do 30. září 2002 uzavřena ul.
Vysočanská v úseku od ul. Ke Klíčovu k ul. Na Jetelce. Objízdné trasy vedou ulicemi Ke
Klíčovu − Čakovická − Prosecká, Kolbenova − Kbelská nebo ul. Sokolovská − Čuprova −
Prosecká.

−red−

Fakta o prvním evropském pietním parku
I když člověka zradí všichni ostatní přátelé, pes zůstává. I když se majetek rozplyne a sláva padne v prach, je 
v lásce stálý jako slunce na nebeské dráze.                    Jeffery Moussaieff Masson: „Psi v lásce nikdy nelžou“.

Na myšlenku vytvořit pietní místo k ukládání uhynulých domácích zvířat přišel pan Pavel Lukáš poté, kdy jako
výrobce studničních ponorných lamp zjistil, že neorganizovaným zahrabáváním uhynulých zvířat jsou konta−
minovány spodní vody. V roce 1996 proto zahájil vyhledávání vhodné lokality a 11. 2. 1998 se mu podařilo uzavřít
smlouvu o pronájmu 5 536 m2 s Pozemkovým fondem ČR. Místo je na katastrálním území Bohnice, parcela číslo
718/2. Poté, kdy získal všechna potřebná povolení, včetně souhlasu Městské veterinární správy hl. m. Prahy, zahájil
budování tohoto parku. Výstavba spočívala v odvozu desítek aut odpadu na této ploše dosud uloženého, zpevnění
300 metrů vozovky v úseku devastovaném těžbou a vytvoření zpevněných chodníčků. V tomto pietním parku, který
nemá svojí rozlohou v Evropě obdoby, bude možno ukládat uhynulá zvířata až do 31. 12. 2006, pokud nebude
požádáno o prodloužení nájmu, nebo rozšíření pozemku. Do tohoto data musí zůstat pozemek oplocen a zůstane
nedotčena i většina podmiňujících staveb, jako jsou parkovací plocha, oplocení, vodovod, pergoly, atd. Do roku
2016 bude tedy přístupný pouze pro spoluautory parku, kteří zde uložili svá zvířata. Neboť každý, kdo sem uloží
zvíře, zároveň vysadí i okrasnou dřevinu a stává se tak spolutvůrcem pietního parku. V roce 2017 lze uvažovat 
o nahrazení stávajícího oplocení živým plotem a park otevřít veřejnosti.

Kontakt: Lukáš Pavel, První evropský pietní park, Sdružení občanů, tel.: 855 05 64 nebo 0602 294 347,
www.volny.cz/prvni−park. −tk−
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Tři následující díly našeho seriálu věnujeme
školám speciálním. V první epizodě navštívíme
dvě speciální mateřské školy, jejichž zřizo−
vatelem je kraj, tj. Hlavní město Praha.

Na severu naší městské části, v Čimicích, se
nachází atypická mateřinka, Speciální mateřská
škola Drahaňská. Toto internátní zařízení s re−
gionální působností pro celou Prahu vzniklo teprve
nedávno − v roce 1990. Od roku 1994 funguje s ne−
přetržitým provozem, tedy i o sobotách a nedělích.
Její odlišnost od ostatních školek spočívá v tom, 

že je určitým mezistupněm mezi rodinou 
a dětským domovem. Zaměřuje se na ochranu dětí
před negativními vlivy jejich rodinného prostředí.
O úspěchu snažení zdejších pedagogů svědčí i to,
že návratnost dětí zpět do rodiny je velká, pouze
zlomek odchází do náhradní rodinné péče nebo do
ústavní výchovy. Součástí programů pro děti 

a rodiče jsou různé te−
rapie, např. kontaktní ma−
sáže, které velmi napo−
máhají upevnit citové vaz−
by mezi dítětem a rodi−
čem. Děti se tu pohybují 
v takřka rodinném pros−
tředí, vždyť ve čtyřech
výchovných skupinách,
které vytváří dvě třídy, je
zapsáno pouze 30 dětí, což
je maximální kapacita
školy a internátu. Ne−
spornou výhodou školky
je její ideální poloha na
samém okraji Čimic, 
v těsném sousedství Dra−
haňského údolí, přičemž
děti rovněž využívají 

i rozlehlou školní zahradu.
Druhá atypická školka, kterou společně

navštívíme, je Speciální mateřská škola Štíbrova
v Kobylisích. Nachází se v jednopodlažní bez−
bariérové budově finského typu. Obklopuje ji
rozsáhlá zahrada s celou řadou dřevěných hraček 
a průlezek. Její historie začíná již v roce 1960, kdy
byla založena experimentální třída pro děti s men−
tálním postižením. Již od počátku byla fakultní
školou Univerzity Karlovy. Školka funguje na
principu tzv. „obrácené integrace“, tedy slouží jako
integrační zařízení pro děti s postižením (mentál−
ním, tělesným, s vadami řeči, pro děti po
závažných operacích, pro děti s epilepsií), ale i − při
dostatku kapacity − pro  děti zdravé. Všechny třídy
mají speciální hračky, pomůcky − vždy s ohledem
na zdravotní postižení dítěte. Od roku 1992, tedy
již 10 let, je součástí školky i Speciálně peda−
gogické centrum „Dítě“, které se zabývá speciálně
pedagogickou a psychoterapeutickou prací s dětmi
a jejich rodinami. Zde mají děti k dispozici  hernu,
míčový bazén, zvukové hračky, různé speciální
pomůcky, proslulý „bílý pokoj“ se světelnými
efekty, které navozují relaxaci. Rok po vzniku SPC
se začal formovat Klub rodičů a přátel dětí 
s Downovým syndromem, který funguje jako

občanské sdružení s cílem pomoci rodinám s dětmi 
s Downovým syndromem a tím přispět k integraci
těchto dětí do společnosti.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) MUDr. Miloš Sovák
2) Na Košince
3) Leontýn (Leontýnský zámek)

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Emilie Švestková, Hana Kohoutová a Eva
Linková 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) Ve kterÈ Ë·sti Prahy 8 se nach·zÌ 

Speci·lnÌ mate¯sk· ökola DrahaÚsk·?
2) Kdo zorganizoval v b¯eznu 2001 v KD 

Krakov Akademii dÏtÌ ökolky ätÌbrova?
3) Kdy vznikl Klub rodiË˘ a p¯·tel dÏtÌ 

s Downov˝m syndromem?
Speci·lnÌ mate¯sk· ökola DrahaÚsk·

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 16. - SPECI¡LNÕ äKOLY (1. »¡ST)

Městská část Praha 8, Úřad Městské části
Praha 8 se sídlem Zenklova 35/ čp. 1, 180
48 Praha 8 − Libeň, odbor školství
stanovil ZÁPIS DĚTÍ do 24 mateřských
škol Městské části Praha 8 pro školní
rok 2002/2003.

Zápis se uskuteční v období od 3. do
24. dubna 2002, vždy ve středu (3., 10.,
17., 24. dubna), v ředitelnách ma−
teřských škol v hodinách uvedených 
u jednotlivých mateřských škol. Dny
otevřených dveří na většině mateřských
škol proběhly již v březnu. Internet:
www.praha8.cz. Rodiče při zápisu
předloží občanský průkaz a rodný list
dítěte.

Mateřská škola a Speciální 
mateřská škola pro děti zdravotně 
oslabené, Praha 8,  Korycanská 14
Adresa: Korycanská 14/ čp. 395, 
181 00 Praha 81 − Čimice
Telefon/fax: 855 31 34  (33 55 31 34)
E−mail: j.kotrbova@volny.cz; 
http:// www.volny.cz/j.kotrbova
Zápis: od 13.00 do 17.00 hodin
S mateřskou školou je možné se seznámit
prostřednictvím Klubu rodičů, který je
otevřen každou středu pro rodiče a děti od
16.00 do 18.00 hodin.
Odloučené pracoviště: Speciální MŠ pro
děti zdravotně oslabené Korycanská 12
Adresa: Korycanská 12/ čp. 394, 
181 00 Praha 81− Čimice
Telefon: 855 18 77  (33 55 18 77)
Zápis: v budově MŠ Korycanská 14/ čp.
395, od 13.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola Invalidovna, 
Praha 8, Nekvasilova 27
Adresa: Nekvasilova 27/ čp. 575, 
186 00 Praha 86 − Karlín
Telefon: 84 81 10 89; fax: 84 81 00 02
E−mail: msinvalidovna@quick.cz; 
http:// www.club.cz/mts_invalidovna
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin
Dny otevřených dveří po celý školní rok
kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Mateřská škola, Praha 8, 
U Sluncové 10a
Adresa: U Sluncové 10a/ čp. 135, 
186 00 Praha 86 − Karlín
Telefon: 84 82 57 12; fax: 66 31 00 79 
E−mail: msusluncove@seznam.cz; 
zuzanasteflova@seznam.cz;
http:// www.sweb.cz/ms.usluncove
Zápis: od 13.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Sokolovská 182
Adresa: Sokolovská 182/ čp. 513, 
180 00 Praha 8 − Libeň
Telefon: 84 82 25 96; fax: 84 82 95 34
E−mail: sprachtova@quick.cz
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Adresa: Kotlaska 3/ čp. 30, 
180 00 Praha 8 − Libeň
Telefon: 683 72 58  (84 82 38 23)
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2
Adresa: Na Korábě 2/ čp. 350, 
180 00 Praha 8 − Libeň
Telefon/fax: 83 84 28 09
E−mail: mskorab@cmail.cz; 
http:// www.cmail.cz/mskorab
Zápis: od 15.00 do 18.00 hodin
Odloučené pracoviště: Mateřská škola
Lindnerova 1
Adresa: Lindnerova 1/ čp. 575, 
180 00 Praha 8 − Libeň
Telefon/fax: 84 84 20 26
Zápis: od 15.00 do 18.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Na Pěšinách 13
Adresa: Na Pěšinách 13/ čp. 1720, 
182 00 Praha 82 − Kobylisy
Telefon/fax: 84 68 32 94
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin
Dny otevřených dveří v dubnu každý den
od 15.15 do 16.15 hodin.

Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
Adresa: Šiškova 2/ čp. 1223, 

182 00 Praha 82 − Kobylisy
Telefon: 84 68 48 75
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1
Adresa: Bojasova 1/ čp. 1242, 
182 00 Praha 82 − Kobylisy
Telefon: 86 88 42 53; fax: 86 58 74 78
E−mail: ms.bojasova@worldonline.cz;
http:// mujweb.cz/www/msbojasova
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Šimůnkova 13
Adresa: Šimůnkova 13/ čp. 1599, 
182 00 Praha 82 − Kobylisy
Telefon/fax: 86 58 52 64
Zápis: od 10.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Štěpničná 1
Adresa: Štěpničná 1/ čp. 1964, 
182 00 Praha 82 − Libeň
Telefon: 86 58 95 18; fax: 86 58 77 59
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Chabařovická 2
Adresa: Chabařovická 2/ čp. 1349, 
182 00 Praha 82 − Kobylisy
Telefon/fax: 86 88 28 16
Zápis: od 14.00 do 17.00 hodin
Dny otevřených dveří každé úterý po celý
duben od 9.00 do 10.00 hodin.

Mateřská škola, Praha 8, 
Na Přesypu 4
Adresa: Na Přesypu 4/ čp. 441, 
182 00 Praha 82 − Troja
Telefon: 84 68 45 17
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Klíčanská 20
Adresa: Klíčanská 20/ čp. 1677, 
182 00 Praha 82 − Kobylisy
Telefon: 84 68 46 71
E−mail: ms.klicanska@quick.cz
Zápis: od 15.00 do 18.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Lešenská 2
Adresa: Lešenská 2/ čp. 548, 181 00
Praha 81 − Troja
Telefon: 855 58 95  (33 55 58 95)
E−mail: helena.ondrackova@worldon−
line.cz
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Poznaňská 32
Adresa: Poznaňská 32/ čp. 462, 181 00
Praha 81 Bohnice
Telefon: 855 02 93  (33 55 02 93)
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Řešovská 8
Adresa: Řešovská 8/ čp. 490, 181 00
Praha 81 − Bohnice
Telefon: 855 39 09  (33 55 39 09)
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, 
Libčická 6
Adresa: Libčická 6/ čp. 398, 181 00
Praha 81 − Čimice
Telefon: 855 92 58  (33 55 92 58)
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin
Rodiče s dětmi jsou zváni 4. 4. 2002 
v 8.15 hodin na divadelní představení.

Mateřská škola Lyčkovo náměstí 6
při Základní škole, Praha 8, 
Lyčkovo náměstí 6
Adresa: Lyčkovo náměstí 6/ čp. 460, 186
00 Praha 86 − Karlín
Telefon: 22 31 17 36
E−mail: skola@zs−ln.cz; 
http:// www.zs−ln.cz
Zápis: od 15.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola U Školské 
zahrady 8 při Základní škole, 
Praha 8, U Školské zahrady 4
Adresa: U Školské zahrady 8/ čp. 486,
182 00 Praha 82 − Kobylisy
Telefon: 84 68 08 71, tel./fax: 84 68 03 67
E−mail: zsuskolske@centrum.cz; 
http://www.volny.cz/zsuskolske
Zápis: od 15.30 do 17.00 hodin

Mateřská škola Drahorádova 2
při Základní škole Na Slovance, 

Praha 8, Bedřichovská 1
Adresa: Drahorádova 2/ čp. 530, 
182 00 Praha 82 − Střížkov
Telefon/fax: 86 58 70 26
E−mail: slovanka@thundernet.cz; 
http:// www.zs−slovanka.thundernet.cz
Zápis: od 15.00 do 18.00 hodin
Dny otevřených dveří v dubnu každou
středu před zápisem od 10.30 do 15.00
hodin.

Mateřská škola Ústavní 16
při Základní škole Ústavní, 
Praha 8, Hlivická 1
Adresa: Ústavní 16/ čp. 414, 
181 00 Praha 81 − Bohnice
Telefon/fax: 855 05 24  (33 55 05 24)
E−mail: zshliv@bohem−net.cz
Zápis: od 16.00 do 17.00 hodin
Dny otevřených dveří v dubnu každou stře−
du v době zápisu od 16.00 do 17.00 hodin.

Mateřská škola Dolákova 3
při Základní škole, 
Praha 8, Dolákova 1
Adresa: Dolákova 3/ čp. 598, 
181 00 Praha 81 − Bohnice
Telefon/fax: 855 25 78  (33 55 25 78)
E−mail: dolakova@mbox.vol.cz; 
m.koranda@iol.cz; 
http:// www.volweb.cz/dolakova
Zápis: od 15.30 do 17.00 hodin

Mateřská škola Krynická 2
při Základní škole Mazurská, 
Praha 8, Svídnická 1a
Adresa: Krynická 2/ čp. 490, 
181 00 Praha 81 − Troja
Telefon: 855 66 92  (33 55 66 92)
E−mail: mazurska@centrum.cz
Zápis: od 13.00 do 17.00 hodin

odbor školství

Agresivita dětí − příběh osmý
Nov˝ poËÌtaË

Na škole, kam chodí i Honza, byl otevřen nový kroužek s počí−
tači. Nejlepší Honzův kamarád Petr se do kroužku přihlásil, 
a tak Honza doma prohlásil, že bude také do kroužku chodit.

Honzíkova matka byla ráda. Zápisné se jí nezdálo vysoké, a proto
souhlasila. Každé úterý a čtvrtek se Honza začal vracet ze školy až 
v půl čtvrté, neboť kroužek navazoval na odpolední vyučování.
Domů přicházel vždy včas, nabitý energií a bez velkého komentáře
si sedl k úkolům do školy.

Jelikož si matka nemohla Honzíka vynachválit, rozhodl se otec, že 

Honzu překvapí. Od svého spolupracovníka koupil levnější počítač 
s celým vybavením a dohodl se s manželkou, že ho Honza dostane 
k narozeninám.

Ráno, v den svých narozenin, našel Honza připravený počítač 
v obývacím pokoji. Rodiče i s Eliškou se těšili na překvapení. Otec
vybídl Honzu, aby počítač spustil, ale ten se vymluvil, že pospíchá
do školy. Gratulace přijímal nerad, snídani ani nedojedl a rychle
odešel z domu.

Odpoledne měl Honza školu do jedné a zápis v notýsku od matky
mu umožnil nejít ani do družiny. Když však ani ve čtyři nebyl ještě
doma, rozhodla se matka jít Honzu hledat. Ve škole nebyl, zašla tedy
za Honzovým kamarádem Petrem. Petr nevěděl, kde Honza je.
Strašně se ale divil, když se ho Honzíkova matka zeptala na kroužek 

o počítačích. Nic netušíce, prozradil na Honzu, že chodí hrát fotbal.
Proč Honza lhal? Samozřejmě ze strachu. Strašně chtěl chodit na
kroužek kopané a měl oprávněné obavy, že mu tento kroužek matka
nepovolí.

Jaký trest zvolit u dítěte, jehož morální hodnocení se teprve
rozvíjí, kterému chybí zkušenosti a i předpoklady k zhodnocení jeho
činu?

Karel Čapek napsal, že „všemu rozuměti, znamená vše odpustiti“.
Asi zvolíme raději − mnoho odpustiti.

A jako vždy, rada na závěr. Zajímejte se o to, co dělá vaše dítě ve
volném čase!

Soňa Teplá

Z·pis dÏtÌ do mate¯sk˝ch ökol na Praze 8
pro ökolnÌ rok 2002/2003

Církevní mateřská škola LAURA
Dcer Panny Marie Pomocnice

Vítkova 12, Praha 8 − Karlín

pořádá ZÁPIS DĚTÍ

na školní rok 2002/2003, který 
se koná 15. 4. a 17. 4. 2002 
od 16.00 do 18.00 hodin.



19. února 2002 byl papežem Janem Pavlem II.
jmenován světícím biskupem pražským salesián 
a karlínský rodák P. Karel Herbst, SDB. Dlouhá
léta prožil ve Vítkově ulici v Karlíně a sehrál vý−
znamnou roli při obnově salesiánského díla v Pra−
ze 8 − Kobylisích, kde byl po roce 1990 ředitelem
komunity a správcem farnosti sv. Terezie od Dítěte
Ježíše. Za své biskupské heslo si zvolil Ježíšova
slova „MILOSRDENSTVÍ CHCI“.

Je druhým salesiánem v České republice, který byl
jmenován biskupem. Prvním byl biskup lito−
měřický, pozdější kardinál Štěpán Trochta (1905 −
1974), který ve 30. a 40. letech minulého století
budoval salesiánské dílo ve prospěch mládeže 
v Kobylisích a byl jeho prvním ředitelem. Karel
Herbst, který byl kardinálem Trochtou vysvěcen
na jáhna, přijme biskupské svěcení 6. dubna
2002 v 10.00 hodin v katedrále na Hradčanech. 
O den později bude v 9.00 hodin slavit boho−
službu v kostele na Kobyliském náměstí.

Karel Herbst se narodil 6. 11. 1943 v Praze. V roce
1960 se vyučil elektromechanikem na opravu elek−
trických lokomotiv. V lokomotivním depu Praha−
střed opravoval lokomotivy do roku 1967.
Vojenskou službu absolvoval v letech 1963 − 65. Při
zaměstnání dálkově maturoval v roce 1967 na gym−
náziu v Praze. Cyrilometodějskou bohosloveckou
fakultu v Litoměřicích absolvoval v letech 1968 −
1973. Jáhenské svěcení přijal od kardinála Trochty 
v červenci 1972 a kněžské svěcení přijal od kardinála
Tomáška 23. 6. 1973. Kaplanem byl v Mariánských
Lázních od září 1973 do července 1974 a kaplanem
na Svaté Hoře u Příbrami od srpna 1974 do ledna
1975. Zde mu byl v lednu 1975 odňat státní souhlas
k výkonu duchovenské činnosti.

V této době se poznal se salesiány sv. Jana Boska.
Od února 1975 až do srpna 1986 pracoval v podniku
„Úklid“ jako čistič výkladních skříní. 11. září 1976
složil věčné sliby jako salesián Dona Boska. Od této
doby až do roku 1986 pracoval s mládeží, přede−

vším formou „chaloupkového“ apoš−
tolátu. Jednalo se o prázdninové,
zpravidla čtrnáctidenní pobyty na
různých soukromých „chalupách“ 
v horách, kterých se vždy zúčastnilo
kolem dvaceti dětí. Protože byly
pořádány v křesťanském a salesián−
ském duchu, musely být utajovány
před státní bezpečností. Přesto jimi
prošlo několik tisíc dětí a mladých lidí.
Základními výchovnými principy byly
priorita osobních vztahů, propojení
lidí z různých oblastí a model žité víry,
rodinný duch a zapojování starších chlapců do
výchovné práce.

V září 1986 mu státní bezpečnost vrátila souhlas
k výkonu duchovenské činnosti. V letech 1986 −
1989 působil jako administrátor farnosti ve Starém
Sedlišti v okrese Tachov a do září 1990 ještě jako
administrátor ve Všetatech. V roce 1990 se zapojil
do obnoveného oficiálního života salesiánů v Praze
− Kobylisích jako ředitel komunity a administrátor
tamní farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše, později

spolupracoval na formaci diecézní mládeže. Od
roku 1995 do roku 2001 byl v rámci salesiánské
provincie delegátem pro formaci, od roku 1996 až
dosud je členem provinciální rady. V letech 1997 −
2000 působil z pověření kardinála Vlka jako spiri−
tuál v pražském arcibiskupském semináři. Od 1. 9.
2000 působí v komunitě ve Fryštáku u Holešova
jako administrátor farnosti sv. Mikuláše.

František Bláha

P. Karel Herbst, rod·k z KarlÌna
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Nejprve otázky sloužící k základní
identifikaci:
1) Jste:

a) muž
b) žena

2) Váš věk:
a) do 25 let
b) 25 – 44 let
c) 45 – 65 let
d) nad 65 let

3) Uveďte, prosím, čtvrť nebo ulici, 
ve které bydlíte.

………………………………………

……………...…………………………

A nyní již dotazy k samotnému téma−
tu ankety:

4) Jste spokojen/a se stavem životního 
prostředí v Městské části Praha 8?

ANO NE

5) Pokud nejste, co navrhujete 
pro zlepšení?

………………………………………

……………...…………………………

6)  Jste spokojen/a se stavem životního 
prostředí v místě Vašeho bydliště?

ANO NE

7) V případě, že nejste, co navrhujete 
pro zlepšení?

………………………………………

……………...…………………………

8) Reagují firmy svážející odpad 
v místě Vašeho bydliště včas 
na podněty a připomínky?

ANO NE

9) Dodržují firmy svážející odpad 
smluvené termíny odvozu odpadů?

ANO NE

10) Třídíte domácí odpad?

ANO NE

11) Jestliže ne, uveďte, co vám v tom 
brání? (Zakroužkujte jeden, 
nejdůležitější důvod) 
a) osobní pohodlí
b) dosavadní způsob mého života 

(návyk)

c) nevyhovující rozmístění 
kontejnerů, chtěl bych je mít 
blíže k domovnímu vchodu

d) neinformovanost (např. nevím, 
co se s odpady po jejich odvozu 
děje, proto nevidím v třídění smysl)

e) špatné zkušenosti (uveďte jaké) 

………………………………………

……………...………………………… 

12) Třídíte domácí odpad i po vydání 
nového zákona a vyhlášky 
o nakládání s odpadem?

ANO NE

13) V MČ Praha 8 jsou pravidelně na 
určitých místech rozmísťovány 
kontejnery na velkoobjemový 
odpad. Domníváte se, že je jejich 
četnost dostatečná?

ANO NE

NEMOHU POSOUDIT

14) V Praze jsou stanoveny trasy a dny 
vozidla pro pojízdný sběr 
nebezpečného odpadu (např. baterií, 
zbytků chemikálií, kosmetiky, olejů) 
Využíváte jej?

ANO NE

15) Ve čtvrti Libeň, Voctářova ul. je 
sběrný dvůr pro odpady. Využíváte jej?

ANO NE

16) V případě, že ne, jaký máte důvod? 
(Zakroužkujte)
a) nevím o sběrném dvoru
b) jiný důvod 

………………………………………

……………...………………………… 

17)  V případě, že jste v otázce číslo 10 
odpověděl/a NE, jste ochoten/na 
začít třídit domácí odpad, abyste 
přispěli k zlepšení životního 
prostředí?

ANO NE

18) Máte v domácnosti psa?

ANO NE

19) Máte−li psa, sbíráte z veřejného 
prostranství jeho exkrementy?

ANO NE

20) Jestliže jste v otázce č. 19 
odpověděl/a ANO, používáte sáčky 

ze speciálních košů?

ANO NE

21) Pokud jste v bodě 19 odpověděl/a 
NE, víte, že je ze zákona Vaší 
povinností uklízet po svém psu 
exkrementy z veřejného prostranství?

ANO NE

22) Jestliže jste v otázce č. 19 
odpověděl/a NE, co vám brání 
v úklidu psích exkrementů? 
(Zakroužkujte jeden, nejdůležitější 
důvod)
a) je pro vás obtížné změnit  

dosavadní návyk
b)  nezajímáte se o čistotu svého okolí
c)  speciálních košů je nedostatek

23) Uveďte vaše další připomínky 
a náměty pro zlepšení čistoty obce

………………………………………

……………...…………………………

………………………………………

Děkujeme Vám za čas strávený při
vyplňování dotazníku a věříme, že tato
drobná investice bude v budoucnu pro
Vás přínosem.

ANKETNÕ OT¡ZKY

Den Otevřených kluboven v Praze 8
Snili jste jako děti o místě, kde se za deštivých dnů budete moci scházet se svými kamarády, kde si budete moci
uložit kořist z dobrodružných výprav za městem, aniž by Vám je Vaše pořádkumilovná maminka vyhazovala ze
šuplíků? Určitě ano. Chtěli jste mít svůj nedobytný hrad, svůj tajuplný ostrov, místo, kam byste chodili s otevře−
nou duší? My také. A nám se to přání splnilo. Měli jsme a stále máme svou skautskou klubovnu. Náš druhý
domov. Místo, které jsme stejně jako nespočet našich bratrů a sester utvářeli k obrazu svému.

Nyní, když se naše organizace Junák − svaz skautů a skautek ČR dožívá úctyhodného věku 90 let, Vás zveme na
návštěvu do našich kluboven. Přijďte v sobotu 6. dubna za námi do míst, kde trávíme podstatnou část našeho času. Máte
na výběr. Po celé Praze 8 máme celkem šest areálů kluboven.

V každé klubovně se budeme těšit na Vaši návštěvu a všude máme pro Vás připraven zajímavý program. Přijďte se na
chvíli vrátit do světa dětské fantazie, vezměte s sebou svoje děti − určitě budou rády. Pokud se budete chtít přijít podí−
vat, můžete si vybrat, kam to máte nejblíže, nebo prostě kam se Vám zrovna bude chtít.

Městská část Praha 8
Úřad městské části

Zenklova 35, 180 48  Praha 8

ANKETA
„Jak zlepšíme čistotu Městské části Praha 8“

(pouze pro občany Městské části Praha 8)

Vážení občané,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přiloženého anketního lístku, ve kterém se Vás
ptáme na Váš názor na stav životního prostředí v naší městské části. Anketa je plně
anonymní a data z ní získaná budou použita pro zkvalitnění naší činnosti v této oblasti. 

Nový zákon o odpadech zásadně zasahuje do života nás všech. Nejsme již
finančně motivováni na třídění odpadů. Rozhlížíme−li se však v zahraničí 
a porovnáváme−li zkušenosti, zjistíme, že v hospodářsky vyspělých zemích je
„třídění“ samozřejmým denním návykem celé společnosti. Mnoho z vás se chová
stejně a my vám touto cestou děkujeme. Podaří se změnit životní postoje i dalších
spoluobčanů?

Před třemi lety jsme se vás prostřednictvím anketních lístků dotázali na názory
týkající se čistoty osmé městské části, a s tím související problém nakládání 
s odpady. Získané poznatky byly velmi cenné pro další postupy radnice a odpověd−
ných pracovníků. Rada MČ Praha 8 uvolnila např. více finančních prostředků
určených pro úklid veřejných prostranství, zlepšila se informovanost občanů, byly
podporovány ekologicko výchovné aktivity.

Vaše názory vyjádřené prostřednictvím odpovědí na anketní otázky tak pomohou
zlepšovat naši práci, protože víme, že  udržování pěkného a příjemného prostředí lze
dosáhnout pouze za spolupráce všech.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci.       

Josef Nosek
Starosta Městské části Praha 8

Nov˝m svÏtÌcÌm biskupem praûsk˝m

Vyplněné lístky, prosím, zašlete nebo předejte do 25. dubna 2002 na adresu:
Úřad Městské části Praha 8, Informační kancelář, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 (Bílý dům). Informace na číslech telefonů: 22 805 705, 22 805 744, 22 805 748. Číslo faxu: 22 805 747

24. středisko SEVER
Adresa klubovny: areál odb. turistiky TJ Sokol Koby−
lisy, Větrušická 842, Praha 8
Otevřeno: 9.00 − 16.00 hodin
Kontaktní osoba: Dagmar Brabcová, Králova 150, Praha 9
Tel.: 83 93 27 02
e−mail: dasa.b@volny.cz

46. středisko SFINX
Adresa klubovny: Sokolovská 128, Praha 8 − Karlín
Otevřeno: 11.00 − 16.00 hodin
Kontaktní osoba: Michal Novák, Thámova 1, Praha 8 −
Karlín
Tel.: 22 31 31 48
e−mail: xmichalx@volny.cz

25. středisko VATRA
Adresa klubovny: Heydukova 16, Praha 8 − Libeň
Otevřeno: 10.00 − 16.00 hodin
Kontaktní osoba: Jiří Ducháč − Tor

Tel.: 0603/40 26 13
e−mail: duchacj@quick.cz

52. středisko STOPAŘI
Adresa klubovny: Cafourkova 523, Praha 8 − Bohnice
Otevřeno:  9.30 − 18.00 hodin
Kontaktní osoba: Kožený Pavel − Pája, Mazurská 517,
Praha 8 − Bohnice
Tel.: 855 99 37
e−mail: kozeny@natur.cuni.cz

88. středisko RADOST
Adresa klubovny: Kobyliské nám. 1, Praha 8 − Kobylisy
v Salesiánském stř. mládeže
Otevřeno: 9.00 − 18.00 hodin
Kontaktní osoba: Lukáš Novák − Profesor, Střížkovská
58, Praha 8
Tel.: 83 84 14 92
e−mail: profesor@skaut.org 

Dagmar Brabcová
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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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Přivítejte jaro u nás 
v Café nebo Restauraci 

Troja

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel:02/84 68 11 29
www.hoteltroja.cz
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„„Místo, které přátelé doporučují“

Prodej vozů r. v. 2001
za výhodných podmínek.

AUTO SVOBODA
Sokolovská 162, Praha 8 - Palmovka,

Tel.: 84824286, 84821786.
E-mail:

Auto-Svoboda.Prodejce@Skoda-auto.cz,
www.autosvoboda.cz

PRODEJ - SERVIS - LEASING
(Placená inzerce)

(KOVOSLUŽBA)

O P R A V Y
• Televizorů - i v bytě zákazníka

• Monitorů • Radiomagnetofonů

• Videí • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1650, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 8468 4306

Otevírací doba:

Po - Čt 8 - 12 13 - 17.30
Pá 8 - 12 13 - 15.00
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Prodáváte, pronajímáte byt, dům či pozemek?
Nemáte zkušenosti a bojíte se podvodníků? Obraťte se na nás, rádi Vám naše desetileté

zkušenosti na trhu nemovitostmi poskytneme

Veškeré konzultace, právní rady a ocenění Vašich nemovitostí Vám budou 

přímo u Vás doma poskytnuty ZDARMA
100 % právní jistota

Praha 1, Václavské nám. 18; WWW.pokornyrk.cz
TEL: 02/24211174; 24235572

Při donesení tohoto inzerátu Vám bude poskytnuta 5% sleva na zprostředkovatelské služby, které naše realitní kancelář poskytuje.
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NABÍDNĚTE PROSÍM BYT DR., ov na
Praze 8, 9. T:0606 /28 44 03.

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.

PRÁVNÍ PORADNA NÁJEMNÍKŮ
SON při CSSD v Praze 8 • zdarma •
Klapkova 1/40 Dělnický dům, vždy ve stře−
du od 16 do 18 h., nutno telefonicky objed−
nat na tel.: 8468 0296 , OVV. praha
8@cssd.cz, www.socdem.cz/prahe8.

SCSA SECURITY NABÍZÍ: fyzické
střežení objektů, ochranu osob, montáž el.
zabezpečovacích systémů a jejich nepře−
tržité monitorování, výjezd zásahových
skupin, prodej zbraní a střeliva, situační
střelnici, pronájem tělocvičny. Non−stop:
0603 /878 476, 02/444 637 29−30 nebo
navštivte www.SCSASECURITY.cz

BOLÍ VÁS ZÁDA, cítíte se unaveni,
chcete se zbavit celulitidy a pročistit si na
jaře tělo? Přijďte k nám na MASÁŽ (klasick−
ou, lymfatickou, shiatsu, Bowen, meditační
masáž hlavy), nebo přijďte využít přístroj
LYMFOVEN (uplatní se při oteklých

nohách, křečových žilách, celulitidě,
detoxikaci organismu…). Praha 8 − Libeň,
Fr. Kadlece 24. Tel: 0603 594 432, 0603
179 595.

NEBYT. PROSTORY V HLOUBĚ−
TÍNĚ, 15−2.000 m2. Kanceláře, výroba,
sklady atp. Trvalá ostraha, závodní
jídelna, dostatek tel. linek. Tel.: 81 86 40
96.

KADEŘNICTVÍ pro celou rodinu,
pedikůra, manikůra,. Katovická 409 −
Bohnice (na terase za Odrou). P, S − 10h. −
19h. Ú, Č, Pá − 10h. − 18h. Tel:
0606/881714.

KOUPÍM BYT 2+kk/ dr./ ov./ sídl.
Ďáblice. Děkuji za Vaši nabídku. Tel.:
0607/642 447.

KRISTÝNKA NEJLEVNĚJŠÍ ČIS−
TÍRNA, mandl, vytahování deček, praní,
žehlení, opravy obuvi, sběrna fotoprací
1,90,−Kč za 1 kus. Otevřeno: P−S 12−
18hod., Ú−Č 10−16 hod., Pá 10−14hod.
Nám. Dr. Holého 13, Praha 8.

MLADÁ RODINA VYMĚNÍ 3+1/ balk.
1. kat., os. vlast. Na sídlišti Ďáblice za
větší ve stejné lokalitě v os. nebo dr. vlast−
nictví. + doplatek. Tel: 86585495.

NOVĚ OTEVŘENÁ veterinární klinika 
v Kobylisích, v areálu obchodního střediska
Sokolníky, ulice Trousilova 4, 200 m od
Náměstí Kobylisy. Tel:02/84683450 ordi−
nační hodiny Po−Pá 730 − 2100, So−Ne
1000 − 1900h. nabízí komplexní služby.

PŮL ZDRAVÍ JE ČISTOTA, obraťte se 
s renovací van a smaltů na Saifrta. Tel:
0301/783378, 0606/379233.

VEDENÍ JEDNODUCHÉHO A POD−
VOJNÉHO ÚČETNICTVÍ, MZDY. Tel:
83851175, 0606/ 133332.

VÝSTAVBA HROMADNÝCH GA−
RÁŽÍ. Máte zájem získat garáž. Stavební
bytové družstvo STAVEG zahajuje na vlast−
ním pozemku výstavbu garáží. − Kde? V ulici
Frýd−lantská, Praha 8 − Ďáblice, v blízkosti
konečné stanice tramvají a autobusů 
v Ďáblicích a 5 minut od připravované stan−
ice metra−Ládví. −Zahájení stavby 05/2002,
ukončení 05/2003. Bližší informace − tel:
0604/202 786.

TŘÍMĚSÍČNÍ skupinové rehabilitační
(zdravotní) cvičení od 8.4. do 24.6. pro
všechny věkové kategorie, každé pondělí
17 − 18.hod. V ZŠ − Na Korábě, P 8 −
Libeň.

Placená řádková inzerce

(Placená inzerce)

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

DUBEN 2002

FOLK A COUNTRY

3. 4. st 19.00 JITKA VRBOV¡ se 
skupinou 
KNEZAPLACENÕ

10. 4. st 19.00 DEVÕTKA
17. 4. st 19.00 SPIRITU¡L KVINTET
24. 4. st. 19.00 AG FLEK

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé

22. 3.   p· 9.00 a 10.30
»tvero roËnÌch obdobÌ

9. 4. ˙t 10.00
STRAäIDLO BUBLIFUK

11. 4. Ët 9.00 a 10.30
ZAKL. »ESK… HUDBY

30.4. ˙t 9.00 a 10.30
DUD¡CK¡ POH¡DKA

OSTATNÕ

6. 4.       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

PÿIPRAVUJEME NA KVÃTEN 2002
(p¯edprodej od 22. 4. 2002)

15. 5. st. 19.00
NEZMAÿI s MIKY
RYVOLOU

22. 5. st. 19.00
SAMSON A JEHO PARTA

29. 5. st. 19.00
WALDA a spol. BAND

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy

Telefon: 84 68 11 03

DUBEN 2002

PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI
6. 4. SO 15.00

STAR… POH¡DKY »ESK…
7. 4. NE 10.00

BUDULÕNEK
novÈ p¯edstavenÌ amatÈrskÈho 
souboru JISKRA

13. 4. SO 15.00
KALO A DRAK

14. 4. NE 10.00
BUDULÕNEK

20. 4. SO 15.00
O K¡LIFU »¡POVI

21. 4. NE 10.00
BUDULÕNEK

27. 4. SO 15.00
»¡RY M¡RY BABICE VRBICE

28. 4. NE 10.00
BUDULÕNEK

VE»ERNÕ PÿEDSTAVENÕ:
15. 4. PO 19.00

VYVOLAVA», TRAPNÃ LYS›, 
JEMNÃ TLU»E PALI»KAMI 
NA MAL› BUBÕNEK, 
POTAéEN› SAMETEMÖ
lyrickÈ veröe Old¯icha 
Mikul·öka, doplnÏnÈ Ëty¯veröÌmi
Jana Sk·cela - vöe pak 
zakonËeno monument·lnÌ 
Tr˘nnÌ ¯eËÌ Agogha kr·le, lÌtosti 
kr·le a smutku, p¯ednes 
I. H˝skov· a R. Vaöinka

29. 4. PO 18.30
P¯edstavenÌ spojenÈ s p¯ed·nÌm 
Almanachu liter·rnÌch pracÌ 
û·k˘ Zä Prahy 8

12. ˙nora 2002 oslavila svÈ 90. naro-
zeniny panÌ Ludmila T·borsk· z Prahy 8.
Za MÏstskou Ë·st Praha 8 poblahop¯·la
panÌ T·borskÈ mÌstostarostka VÏra Hrdi-
nov·. Redakce OsmiËky se ke gratulacÌm
p¯ipojuje a p¯eje panÌ T·borskÈ do dalöÌch
let mnoho zdravÌ, ötÏstÌ a spokojenosti. 

V˝znamnÈ jubileum oslavili:

BÿEZEN

Haöek Stanislav
Hol˝ LudvÌk
Vainarov· Jarmila

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

DUBEN

B¯eÚov· Jaroslava
»echov· Marie
»ern· Hana
Duchnov· Antonie
Himmelov· JaromÌra
HorËicov· Vlastimila
H¯ebcov· Hedvika
Koudelkov· Anna

Markov· R˘ûena
Matysov· Marie
Ml·dkov· Jana
MÚukov· Emilie
Moravcov· Ji¯ina
Novotn˝ Josef
Pachlov· KvÏta
PÏnkov· Marie
Praû·kov· Libuöe
Star· Miloslava
Storchov· Emilie
Strnadov· Anna
Strnadov· VÏra
TrËka Frantiöek

ManûelÈ Jan a Eva
Zabloudilovi oslavÌ 
19. dubna 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.

JUBILEA

2. b¯ezna 2002 oslavili v kruhu
sv˝ch blÌzk˝ch svÈ 90. narozeniny
panÌ Jaroslava Dodalov·, 4. b¯ez-
na 2002 svÈ 93. narozeniny panÌ
Anna Votrubov· (obr·zek naho¯e) 
a 15. b¯ezna 2002 svÈ 90. naro-
zeniny pan Josef Friedmann
(obr·zek dole) z Prahy 8. Za
MÏstskou Ë·st Praha 8 vöem jubilan-
t˘m osobnÏ poblahop¯·la mÌsto-
starostka VÏra Hrdinov·.
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PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

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

PVC, KOBERCE, KOREK

TEL/FAX: 02/848 285 74
Mob.: 0602/236 870,

0723/009 113

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

e−mail: podlahystanela@atlas.cz
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Zdravotnická prodejna ELIŠKA
adresa:

PPRAHA 8
Bulovka 101/7

tel.:02/84842000 
fax:02/84842956

otevírací doba:
Po-Pá: 8:00 - 18:00 

So: 9:00 - 12:00
http://eliska.sro.cz

e-mail: info@eliska.sro.cz

Zabývá se prodejem a výdejem zdravotních pomůcek na poukazy
všech zdravotních pojiš�oven, za hotové, nebo platbou platebními
kartami MasterCard/EuroCard, VISA, VISA Elektron, EP-IPB, MAX
karta. 

Nabízí Vám rozvoz objemného zboží po Praze zdarma, zásilkovou
službu a možnost nákupu zboží přes Internet

Sortiment zboží:

• Obvazový materiál
• Pomůcky pro inkontinenci
• Pomůcky stomické
• Pomůcky ortopedické, pro ženy po ablaci prsu
• Kompresivní punčochy a návleky
• Vozíky invalidní včetně příslušenství
• Pomůcky respirační a inhalační
• Pomůcky pro diabetiky
• Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené
• Pomůcky kompenzační pro zrakově postižené
• Obuv ortopedická
• Pomůcky pro laryngectomované
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ODS Praha 8 
Vás srdečně zve na setkání 

s Václavem Klausem, 
které se koná 

vv úterý, 23. dubna 2002 
od 16.00 hodin 
na Palmovce

(před Komerční bankou).

OSMIČKA Noviny MČ Praha 8. Vydává Úřad MČ Praha 8. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Květák. Redakční rada: Ing. Cyril Čapka, Michal Kindl, Ing. Zdeněk Mašín, Ing. Zdeněk Pavlíček, CSc., Ing. Petr Pokorný, Mgr. Martin Roubíček, Soňa Teplá. Adresa redakce:
Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, tel.: 22805108, fax: 84823583 . Příjem inzerce: na tel. čísle 0606 613 164, E-mail: Tomas.Kvetak@P8.MePNet.cz. Grafické zpracování: Grafické studio Detail, Hájkova 13, Praha 3, tel./fax: 02/6976092, e-mail: detail@iol.cz.
Tisk a osvit: Česká typografie, U továren 1410/33, Praha 10. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný závod Praha - č.j.nov. 5151/95 ze dne 24.4.1995. Registrace:MKČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.
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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
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SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 84 684 633

S tímto kupónem

sleva

na prvních
12 hodin
cvičení (P
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