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Proch·zka letnÌ botanickou zahradou v TrÛji
Plány na vybudování bo−
tanické zahrady v Tróji
vznikly již za první repub−
liky. Botanická zahrada
měla spolu se ZOO a plánovanými
univerzitními ústavy tvořit jeden
výchovně vzdělávací celek. V rámci
tohoto projektu, na který daroval
pozemky velkostatkář Svoboda a kte−
rý podporoval mimo jiné i profesor
Domin, však vznikla pouze zoologická
zahrada. Snaha o výstavbu nových
budov Karlovy univerzity nedaleko
Velké skály se ještě jednou objevila
v sedmdesátých letech.
Umístění zahrady v Trojské kotlině jí
dalo do vínku zajímavě členitý terén
s mnoha výhledy na starou Prahu,
Trojský zámek a Stromovku. Výhodou je
také relativní blízkost centra města.
V srpnu 1992 byla otevřena „úvodní“
expozice − parkově upravená plocha
mezi správní budovou v Nádvorní ulici
a vinicí sv. Kláry. Na ploše asi tří hektarů
se nachází atraktivní letničkový a trval−
kový záhon, skalky, pinetum, expozice
léčivých rostlin a jezírko s potokem. Jsou
zde i ukázky ze sbírek odrůd tulipánů,
lilií a jiných cibulových a hlíznatých
rostlin, denivek a kosatců ze skupiny
kosatce sibiřského a nepravého. Na
zahradě se můžete seznámit s více než
3000 druhy okrasných odrůd rostlin. Na
úvodní expozici se nachází také
skalničkový skleník s rostlinami ze
Středomoří, Nového Zélandu a chladno−
milnými orchidejemi rodu Pleione.
Postaveny byly také dvě zasklené vý−
stavní vitríny − jedna s masožravými
rostlinami a druhá, u správní budovy, se
zimuvzdornými kaktusy a vzácnými,
velice nápadně kvetoucími kosatci ze
skupiny Oncocyclus a jejich hybridy.
Zatímco japonská zahrada byla staveb−

ně dokončena už v roce
1997, posledně jmenované
expozice jsou postupně
dotvářeny − dokončují se
jednotlivé skalky, květi−
nové zídky a drobná
zahradní architektura (letos
například přibudou la−
vičky). Samozřejmě se
také obohacuje i sortiment
pěstovaných rostlin. Vloni
byla opravena přilehlá část
zdi Vinice sv. Kláry. Tím
byl uvolněn prostor, který
tato stavba blokovala
a mohli jsme dokončit
přilehlé cestičky a kolem zdi jsme
vysadili teplomilné keře a středomořské
hajní trvalky.
Na úvodní expozici budou směrem do
svahu pokračovat parkové výsadby
s velkými travnatými plochami a zá−
honem trvalek a skupinami ozdobných
keřů a stromů, z nichž asi nejvíce budou
zastoupeny sortimenty šeříků a jírovců.
V suchém údolí pod dnešní Dendro−
školkou jsou již dnes připraveny fyto−
geografické expozice Severní Ameriky.
Asi nejzajímavější je vysokostébelná
a nízkostébelná americká prérie, plná
pestrobarevných bylin a trav kvetoucích
převážně na sklonku léta.
Další geografická expozice by měla
představovat flóru střední Asie, Himálají
a Číny. Současně s novými expozicemi
by měla být zpřístupněna veřejnosti
i větší část zásobní zahrady o rozloze asi
5 ha. Návštěvníci si tak budou moci
prohlédnout jak expozici zimovzdorných
kaktusů, kterou dosud mohli obdivovat
pouze přes plot, tak i 20 let starých
jehličnanů, původních matečnic, které
budou tvořit kostru arboreta. Další
atrakcí tohoto území je Pivoňková louka

se sortimentem vzácných dřevitých
pivoněk, bylinných pivoněk a magnólií.
Aby louka kvetla po celý rok, je doplně−
na hortenziemi, narcisy a ocúny. V arbo−
retu jsme vybudovali také jezero a malé
rašeliniště s povalovým chodníkem.
Zpřístupněna bude také expozice hajních
rostlin a stále zelených dřevin, která je
největší v Čechách.
Jakousi dělicí čáru mezi nepřístupnou
a přístupnou částí zahrady by měl tvo−
řit originálně architektonicky řešený
cibulový skleník. V něm budou vystave−
ny unikátní rostliny pocházející z expe−
dičních sběrů v Turecku a Středo−
moří a také rostliny původem z jižní
Afriky a stepí a polopouští severní
Ameriky.
Největší investicí v historii botanické
zahrady je tropický skleník Fata
Morgana. Jisté je, že moderně pojatý
tropický skleník, který zatím v Praze
chybí, bude po dostavění pro velkou část
návštěvníků nejatraktivnější částí za−
hrady. Skleník má být členěn na tři části
− vlhký tropický prales, savanu se xero−
fyty a sukulenty a chladný tropický
skleník se společenstvy subtropických

a tropických horských pásem.
Celý skleník je řešen tak, aby
co nejvíce připomínal přirozená
stanoviště.
Vloni jsme opravili a změnili
trasu naučné stezky. Ta vede
v centrální části zahrady, přes
prameniště Haltýř, Pustou
Vinici a Velkou skálu. Při−
pravujeme prodloužení naučné
stezky až do Podhoří. Její
náplní by mimo jiné měla být
rekonstrukce společenstev, kte−
rá se na tomto uzemí postupně
vyvíjela od konce doby le−
dové.
Není možné zapomenout ani na řadu
akcí pro veřejnost, kterými botanická
zahrada zpříjemňuje a obohacuje pobyt
ve svém areálu. V zimě, kdy je zahrada
uzavřena, se pořádá pravidelný cyklus
přednášek.
Během sezóny je možné shlédnout
řadu cestopisných výstav, výstavu
fotografií, průběžné výstavy soch nebo
přírodnin pro nevidomé. Botanická za−
hrada se také ve spolupráci s psy−
chiatrickou léčebnou v Bohnicích zapo−
juje do podzimních „Týdnů duševního
zdraví“. Během nich bývalí či současní
pacienti u nás vystavují své obrazy
a mají i možnost u nás koncertně vy−
stupovat. Spolupracujeme také s chrá−
něnou dílnou FOKUS.
Pražská botanická zahrada je až do
31. října 2002 otevřena denně mezi
9.00 − 18.00 hodinou. Vstupné je 20 Kč,
zlevněné 10 Kč. Hromadné výpravy si
mohou předem objednat průvodce na
tel.: 84 68 06 67. Podrobnější informace
lze také získat na www.botgarden.cz.
−pbz−

Ochrana p¯Ìrody v Praze 8 p¯ed dvaceti lety a dnes
V minulém roce oslavila 34. základní organizace
Českého svazu ochránců přírody v Praze 8 dvacet
let své existence. Jak se současná práce tohoto
spolku dobrovolníků liší od té z počátku 80. let, se
pokusíme naznačit v následujících řádcích.
V době svého založení se kolem tehdejšího pražského
konzervátora RNDr. Jiřího Kříže vytvořila skupina lidí,
která si předsevzala, že bude aktivně chránit přírodu na
území Prahy 8 a pokusí se propagovat tehdy ještě ne
příliš moderní ochranu životního prostředí mezi veřej−
ností. Zpočátku se skupina soustředila na tvrdou práci
při zvelebování cenných chráněných území Podhoří
a Zámky. Později zorganizovala řadu akcí i na ostatních
chráněných územích na obvodu Prahy 8, pořádala
exkurze pro veřejnost, účastnila se výsadeb stromů,
vydala několikrát průvodce po chráněné přírodě Pra−
hy 8, v druhé polovině 80. let zvelebovala park
Psychiatrické léčebny v Bohnicích a pořádala naučné
akce a soutěže pro školní děti.
Po dvaceti letech se činnost spolku svým zaměřením
až tolik nezměnila. Stěžejní zůstala i nadále péče
o chráněná území (v roce 2001 jsme pečovali o Boh−

nické údolí, Čimické údolí, Ládví, Podhoří a Zámky),
ale přibylo mnoho dalších činností. Mezi ty nejvýz−
namnější patří činnost dětského oddílu mladých
ochránců přírody „Sůvy“ se sídlem v Dolních
Chabrech. Jeho aktivity sahají od běžných schůzek
v klubovně, přes výpravy do přírody a víkendové akce,
až po dlouhodobé táborové letní i zimní akce. Oddíl
měl v roce 2001 téměř 50 členů a o jeho zdárný chod se
starala řada vedoucích a instruktorů pod vedením
Radoslavy Horčíkové. Vedle těchto dvou základních
směrů činnosti je třeba zmínit třetí − nejmladší, kterým
je činnost akreditovaného Ekocentra Bojaska. Jednou
z náplní jeho činnosti je poskytovat informace o životním
prostředí a přírodě Prahy 8 nejširší veřejnosti. K tomu−
to účelu jsou v prostorách Ekocentra v Bojasově ulici
č. 1242 každé pondělí vyhrazeny hodiny pro veřejnost
(od 16.00 − 19.00 hodin). Vedle poskytování informací
pořádá Ekocentrum ve spolupráci s Úřadem Městské
části Praha 8 exkurze po přírodních zajímavostech
Prahy, akce ke Dni Země a jiné kampaně podobného
zaměření. Před dvěma lety byla zahájena činnost Klubu
přátel přírody, který mohou, třeba i nepravidelně,

Úřad Městské části Praha 8
odbor pro styk s veřejností a kultury zve na

Vítání občánků Prahy 8
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených v roce 2002 na slavnostní vítání občánků, které se
uskuteční 1. a 3. října 2002 v obřadní síni Libeňského zámku, 1. patro, Zenklova 35, 180 48 Praha 8
− Libeň.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pracovníci odboru nemohou
sami vyhledávat informaci o narození dítěte. Proto prosíme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými
dětmi slavnostního obřadu Vítání občánků, aby se přihlásili do 6. září 2002 na odd. kultury ÚMČ Praha
8, sl. Zuzaně Láznové na tel. číslo 22 805 162 nebo na e−mail: zuzana.laznova@p8.mepnet.cz.

navštěvovat děti z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Dozvědí se tam mnoho zajímavého o přírodě, pracují
s přírodními materiály a mohou se poučit o chovu drob−
ných domácích mazlíčků. V posledních několika letech
je činnost Ekocentra díky podpoře Magistrátu zaměře−
na i na přírodovědné výukové programy pro základní
a mateřské školy, které přibližují přírodní zákonitosti
nenásilnou formou jak starším, tak i těm nejmenším
dětem. O zdárný chod Ekocentra a většinu akcí se stará
Radka Horčíková spolu s některými členy organizace.
Na závěr je třeba poznamenat, že většina činností
organizace by nebyla možná bez grantové podpory
Městské části Praha 8, Magistrátu hlavního města
Prahy, Ministerstva školství (prostřednictvím Centra
pro děti a mládež ČSOP) a Místního úřadu
v Dolních Chabrech. Hlavní díl práce ale nadále leží na
všech aktivních členech základní organizace, kteří bez
nároku na honorář věnují nemálo svého volného času
práci na zvelebování přírody a informování o jejích
krásách, za což jim patří dík a uznání.
Mgr. Pavel Rosendorf
předseda ZO ČSOP Praha 8
TJ BMX SLOVAN BOHNICE PRAHA
pořádá

23. − 25. srpna 2002
1. a 2. závod Evropského poháru UEC BMX
pro všechny věkové kategorie BMX.
Účast cca 300 závodníků z celé Evropy.
Přesné propozice závodu budou stanoveny plakáty.
Bikrosová dráha Praha 8 − Bohnice,
u Čimického háje.
(vstup zdarma)

VAŠE DÍTĚ PŘECE NE!
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Milí čtenáři,

setkáváme se uprostřed léta, letos zatím
poněkud nešťastného, s téměř denními
dávkami nadměrného deště. Přesto Vám
na první straně přinášíme pozvánku na
procházku i poučení do Pražské botanické
zahrady v Tróji. Článek jsme museli
výrazně krátit a proto Vám slibuji, že
v botanické zahradě najdete daleko více
krásných a exotických rostlin a dřevin, než
je v příspěvku uvedeno. Je to nádherný kus
přírody, těsně přiléhající k Městské části
Praha 8.
Zajímavé je i retrospektivní ohlédnutí
za vývojem ochrany přírody v Praze 8.
Jedná se jistě o důležitý prvek výchovy
zejména nastupující generace.
Větší prostor jsme dali v tomto čísle
Městské policii v Praze 8. Zejména delší,
informativní stať se dotýká trvalého,
všudypřítomného a stále rostoucího pro−
blému, jímž je chov psů ve městě. Je totiž
stále velké množství našich spoluobčanů,
kteří zapomínají po svých psech na veřej−
ných prostranstvích uklidit.
Zajímavý je krátký příspěvek o vývoji
automobilové dopravy v našem hlavním
městě. Každý z nás, kdo jezdíme po Praze
a zejména po Praze 8 v osobním automo−
bilu, ví, jak je situace na těchto silnicích
zoufalá a silnice přetížené. Nicméně budiž
nám útěchou, že po dramatickém nárůstu
počtu zejména osobních vozů během
uplynulého desetiletí již křivka nestoupá
strmě nahoru, ale je na stejné, poměrně
stabilní úrovni. Přesto jistě všichni netr−
pělivě čekáme na výstavbu severního
silničního okruhu, který odlehčí ra−
diálním průtahům dopravy z centra
a do centra města, přes Prahu 8. Bohužel
dosud Ministerstvo životního prostředí
nerozhodlo, která z navržených variant
trasy výstavby by se měla realizovat.
V tomto čísle Osmičky splácíme dluh
vůči protidrogové problematice a uveřej−
ňujeme druhou část příspěvku o pro−
tidrogové prevenci. První část vyšla
v dubnu letošního roku. Ačkoliv jsou
prázdniny a tento článek by se mohl
přehlédnout, prosíme rodiče, případně
i prarodiče, aby si jej vystřihli. Jsou
v něm totiž kontakty na zařízení, u kterých
lze hledat informace a první pomoc, a to
jak na území Prahy 8, tak i v celé Praze.
A není to problematika, nad kterou by
kdokoli mohl mávnout rukou a říci si, že
jeho se to dotknout nemůže.
Přinášíme také několik pozvánek na
sportovní aktivity v Praze 8. Jde o po−
zvánku Sokola Kobylisy k účasti v několi−
ka jejich sportovních oddílech. Mohou
zde sportovat lidé každého věku. Další
pozvánka je určena zejména pro mládež.
Vedle Kobyliského náměstí najdou spor−
toviště „u salesiánů“ vedené trenéry a pro−
stor pro nejrůznější pohybové vyžití. Ideál−
ní místo pro trávení volného času a pro−
táhnutí těla po sezení ve školních lavicích
či doma u počítačů.
Ačkoliv sběrný dvůr ve Voctářově ulici
má za sebou již pět let činnosti, zjistili jsme
z ankety o čistotě v Praze 8, že mnozí
občané dosud o tomto místě nevědí. Proto
o něm přinášíme krátký článek.
Rád bych Vás požádal o spolupráci při
vytváření dalších Osmiček. Děje−li se
u Vás něco zajímavého, co stojí za zazna−
menání ať již v dobrém, ale i kritickém
slova smyslu, napište mi na dresu redakce,
Zenklova 35, 180 48 Praha 8, či e−mailem
na tomas.kvetak@p8.mepnet.cz, zatele−
fonujte. Totéž můžete samozřejmě učinit
i redaktorce Osmičky Petře Klugové.
Kontakt na sebe slečna Klugová uvádí
přímo v čísle.
Přeji Vám hezké letní dny, plné
odpočinku, krásné chvíle na dovolené, pří−
padně pro některé v období prázdnin.

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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Prosíme Vás o pomoc
Jsme záchytné středisko pro kočky
a ježky, které bylo založeno před
8 lety v areálu Psychiatrické léčeb−
ny v Praze 8 − Bohnicích. Zatím
sídlíme v pavilonu číslo 10, který je
bohužel v havarijním stavu.
Vedením léčebny nám byly nabídnu−
ty nové prostory, které je nutné
zrekonstruovat. Máme radost, že
získáme nové, už definitivní prostory,
ale velmi nás trápí, jak to zvládneme
finančně. Proto hledáme firmy i jed−
notlivce, kteří jsou ochotni po−
moci. Můžete nám pomoci finan−
čním příspěvkem na číslo účtu:
0209842399/0800 (pošleme Vám
potvrzení pro odečet z daňového zá−
kladu), stavebními pracemi a mate−
riálem, případně i krmivem pro zvířa−
ta. Více informací o nás najdete na
www.agencyjomys.cz/zvire/adoptuj−
te.html.
Všem dárcům děkujeme!
Kočičí domov

RIAPS
Krizové centrum RIAPS si v součas−
né době připomíná 10. výročí svého
založení. Centrum vzniklo v roce
1982 a stalo se specializovaným
zdravotnickým zařízením, poskytu−
jícím nepřetržité služby lidem, kteří
se ocitli v krizové a náročné životní
situaci.
Za dobu své existence pracovníci
Krizového centra RIAPS pomáhali
také v řadě specifických situací, jako
je např. příprava vojáků složek
UMPROFOR nebo zajišťování
pomoci v péči o lidi při záplavách na
Moravě v roce 1997. Krizové cen−
trum RIAPS se za dobu své existence
stalo důležitou součástí péče o jed−
notlivce (děti, dospívající i dospělé)
a rodiny, nacházející se v krizové
situaci.
Kontakt: Městské centrum sociál−
ních služeb a prevence, Chelčického 39,
130 00 Praha 3, tel.: 22 58 12 87, lin−
ka 30.
−red−

Rekonstrukce
Letenského tunelu
Letenský tunel patří k nejstarším
a přitom nejfrekventovanějším
pražským tunelům s automobilovou
dopravou. Poslední rozsáhlá rekon−
strukce proběhla v roce 1968. Stáří
tunelu odpovídá i úroveň technic−
kého vybavení. Protože Letenský
tunel nesplňuje některá kritéria
současné úrovně technického vývo−
je, rozhodla se Rada hl. m. Prahy
pro jeho rekonstrukci.
S přestavbou se začalo 5. července
a skončí 31. srpna 2002. Po tuto dobu
je tunel v obou směrech uzavřen. Re−
konstrukce celkově zlepší pasivní
i aktivní bezpečnost tunelu. Dotkne
se velínu, větracího systému, všech
sítí a také povrchu vozovky. Dlažbu,
která zvláště za vlhka zvyšovala
riziko smyku a četnost dopravních
nehod, vystřídá nová obrusná vrstva,
která bude mít díky světlejší barvě
příznivý dopad i na světelné poměry
v tunelu.
Náklady na celkovou rekonstrukci
tunelu představují necelých 60 mil.
korun. Dosud bylo profinancováno
12.533.569 Kč. Plánované úpravy
vyzvednou tunel po bezpečnostní
i technické stránce na velmi dobrou
evropskou úroveň.
−mhmp−

NOVINY OSMIČKA
DĚTSKÁ OSMIČKA

www.Praha8.cz

JeötÏ jednou k anonymnÌm dopis˘m
V minulých dnech obdržel pan staros−
ta MČ Praha 8 Josef Nosek dopis, ve
kterém pisatelka paní S. O. reaguje
na sdělení pana starosty, otištěné
v červnovém vydání časopisu Osmička.
V něm pan starosta upozorňoval na
způsob, jakým bude nakládáno
s anonymními dopisy. Doslova zde na−
psal: „Na anonymní dopisy adresované
naší radnici, i kdyby jejich obsahem
byly závažné skutečnosti, v žádném
případě reagovat nebudeme.“ Vzhle−
dem k tomu, že se toto téma dotýká
všech obyvatel Prahy 8, otiskujeme
plné znění dopisu paní S. O. a připo−
jujeme stanovisko radnice.
Vážený pane starosto,
v posledním vydání Osmičky jsem se
dočetla, že nebudete reagovat na
anonymy byť by měly sebe závažnější
obsah. Napadlo Vás třeba, že se lidé bojí
podepsat, protože ti na které si
stěžujeme by se mohli mstít a já mám teď
na mysli různá individua, která se potu−
lují v nočních hodinách, řvou, túrují
auta a dělají nepořádek okolo Biliard
Clubu na Ládví. S těmi bych se já do
křížku dostat nechtěla. Velká chyba je, že
tento klub má otevřeno nonstop
a hlavně, že s nimi nikdo nic nesvede.
Ani Váš úřad ani Policie. Myslím, že to
je prostě tak. Nakonec příklad, když

voláte do Svobodné Evropy nebo Radio−
žurnálu, kde probíhá beseda, posluchači
se představí jako posluchač z Prahy
apod. a je jim odpovězeno, neberou to
jako anonym. Nechápu proto proč Vaši
úředníci by se nemohli zabývat takovou
stížností. Mějte na zřeteli, že lidé se bojí
o svou bezpečnost a bojí se víc jak za
komunistů, protože na ulici skutečně
bezpečno není. Přijďte se pane starosto
podívat na Ládví, ale to by jste musel
mít zájem věci řešit, ale ta vůle tady
není. Raději budeme říkat, že anonymy
se zabývat nebudeme.
Přesto Vám přeji mnoho zdaru ve Vaší
práci.
S. O.
sídliště Ďáblice
Vážená paní S. O. z Ďáblic,
obdrželi jsme Váš nesouhlas s naším
rozhodnutím nereagovat na anonymní
stížnosti spoluobčanů. V prvé řadě
musím upozornit, že častými stížnostmi
anonymních pisatelů nejsou opravdu
důležité věci, ale pouze pomluvy
sousedů, sprosté nadávky a nekonkrétní,
zmatené stížnosti na cokoliv. Tudíž.
Pomineme−li skutečnost, že není KAM
a KOMU odepsat, domníváme se, že
reakce na takovýto dopis je opravdu
bezpředmětná. Čestný člověk, kterého
trápí nějaký opravdový problém, se

nemusí bát, že by jeho jméno bylo
jakkoliv zveřejněno či zneužito. Pouze
na základě takové stížnosti je možné
zahájit šetření a následně pak
stěžovatele o jeho výsledcích informo−
vat.
Váš příklad, který uvádíte − vysílání
Svobodné Evropy nebo Radiožurnálu,
se zdá poněkud scestným. Vysílání je
veřejné a tudíž by jméno stěžovatele
zaznělo opravdu všem, kteří relaci
poslouchají. My jména stěžovatelů
nezveřejňujeme a neuvádíme.
Z toho tedy vyplývá, že pokud jste
nespokojena s provozem Biliard Clubu
na Ládví, budete si stěžovat a uvedete
své jméno a adresu, celá záležitost
vstoupí do šetření, přičemž nikdo krom
Kanceláře starosty a člověka, který bude
záležitost šetřit, se Vaše jméno ani
adresu nedozví. My budeme mít
možnost Vás pak informovat o výsledku
tohoto šetření.
Důvodem pro uvedený postup je mimo
jiné i fakt, že potřebujeme vědět, zda
naše řešení bylo opravdu to správné − je
to pro nás důležitá zpětná reakce.
Věřím, že teď již naše počínání chá−
pete.

Josef Nosek,
Starosta Městské části Praha 8

BezpeËnost p¯edevöÌm!
Rozhovor s plk. Mgr. Bc. Petrem Vaněčkem, ředitelem OŘP Praha 8
Obvodní ředitelství Policie České
republiky Praha 8 se skládá z pěti
samostatných oddělení a v rámci
PČR Správy hlavního města Prahy
zaujímá jedno z předních míst v objasněnosti trestných
činů. Důraz se klade především na preventivní činnost.
Pane řediteli, jaká je výše trestné činnosti, zaznamenaná
jednotlivými odděleními na území OŘP Praha 8?
Jako příklad uvedu místní oddělení Ďáblice. Toto oddělení
bylo založeno 1. října 1995 a vykazuje nejnižší trestnou čin−
nost na území Prahy 8. V období od 1. ledna 2002 do 30. červ−
na 2002 zaevidovalo celkem 737 oznámení od občanů.
V tomto počtu jsou obsažena i oznámení, která přestože
nesouvisí s trestnou činností, jsou řádně prošetřena.

Tak jako v celé České republice, tvoří i tady nejvyšší procen−
to trestné činnosti krádeže a vloupání do motorových vozidel.
Zřizování různých zábavních klubů a diskoték patří
k dnešní době. Pokud vím, tak i v blízkosti MOP Ďáblice
několik takových klubů je.
Ano. Jedním z takových míst je Biliard Club v Ládví, kde,
stejně jako jinde, klademe důraz především na bezpečnost
v jeho bezprostředním okolí. MOP Ďáblice zařadilo tento klub
do svých každodenních úkolů. Policisté tu pravidelně hlídku−
jí, situaci monitorují a v případě potřeby jsou připraveni
zasáhnout. Nutno podotknout, že v samotném klubu dosud
nebyla zaznamenána žádná závažnější trestná činnost.
Děkuji za rozhovor.
Petra Klugová

Památky Prahy 8
empírová kašna, přenesená z nároží
Objekt vznikl podle projektu Kiliána
Vodičkovy a Jungmannovy ulice.
Ignáce Dienzenhofera v letech 1731 −
INVALIDOVNA Č. P. 24
Roku 1920 byla podle projektu Dr.
1737 a byl postaven z prostředků
Josefa Vejrycha a Ing. arch. Viktora
nadace italského vojevůdce a diplo−
východním
a
jižním
traktu.
Současně
byla
Beneše celá budova postupně opravována
mata hraběte Petra Strozziho, který
v roce 1664 odkázal své jmění k za− upravována kaple a v interiérech položeny a v interiérech modernizována (bourání
ložení nadace pro vojenské invalidy nové teracotové dlažby. Invalidovna byla příček, zřizování nových kanceláří,
v duchu zakladatelova přání spravována rozšíření nemocnice, proměna jídelny na
a jejich rodiny.
Základní kámen Invalidovny byl pražským arcibiskupem až do roku 1814, kuchyň, probourávání světlíků elektri−
položen za účasti císaře Karla VI. 15. kdy zřízením ústředního Všeobecného fikace a zřízení telefonní ústředny).
invalidního fondu nadace V roce 1923 byly opraveny fasády,
srpna 1732. V této době
Petra Strozziho formálně v jejichž barevnosti kontrastují okrové
však byla její stavba již rok
zanikla.
a temně cihlové tóny. Roku 1925 byly
v plném proudu. Do května
V osmdesátých letech 19. Vojenskému muzeu přiděleny rozlehlé
roku 1737 byla v hrubé
století byla Strozziho prostory v přízemí jižního traktu, které
stavbě hotova pouze devíti−
nadace opět obnovena byly využity jako sklad a depozitář. Podle
na celkově zamýšleného
a nastal její rozmach. projektu Ing. arch. A. Müllerové byl
projektu − severovýchodní
Kromě běžné údržby a dis− objekt v roce 1941 rekonstruován pro
dvůr. Původní projekt byl
pozičních změn v interiéru muzejní účely a zadána oprava krovů
plánován pro 4000 inva−
(v roce 1895 zde byla mj. a střech, ke které během války nedošlo.
lidů s rodinami, správou
zřízena kartáčnická dílna)
Dnes je budova využívána Ná−
ústavu a s pomocným per−
se pozornost soustředila na rodním technickým muzeem a Vo−
sonálem (uzavřený vojen−
terénní úpravu a sochař− jenským ústředním archivem pro archivní
ský tábor s vlastním reži−
mem a sociálním a ekono− Pomník italského vojevůdce skou výzdobu. V nikách účely.
a diplomata Petra Strozziho
−pkl−
mickým zázemím). Vzhle− (1626 − 1664), stojící v sadu vestibulu našly místo mo−
dely plastik generálů Ga−
dem k nedostatku financí před Invalidovnou.
llase a Bianchiho od To− Zdroj: Karlínská Invalidovna, autoři: Ing. arch.
však byla další výstavba
přerušena a urychleně dokončena kaple máše Seidana, v parku před hlavním A. Müllerová a Dr. J. B. Novák; Staletá Praha −
sv. Kříže, omítky a klenby, aby stavba průčelím byl vztyčen pomník ženistům, pražské vojenské památky, autor: J. T. Kotalík
mohla sloužit svému účelu. Po smrti ini− kteří položili své životy
ciátora celého podniku císaře Karla VI. při záchraně civilního
se v roce 1740 stavba definitivně za− obyvatelstva za povodně
roku 1890 a v Kaizlových
stavila.
První významné stavební zásahy přines− sadech před Invalidovnou
lo až 19. století. Roku 1824 byl vytyčen byl postaven roku 1898
nad všemi křídly nový valbový krov pomník hraběte P. Stro−
a výrazně snížen hřeben nové střechy, což zziho, zakladatele nadace
se negativně promítlo do dnešního obrysu pro vojenské invalidy,
stavby. V roce 1863 byl nově vydlážděn jehož autorem je M. Čer−
dvůr a v parku před hlavním průčelím nil. V souvislosti s insta−
vysázeny kaštany. Podobným necitlivým lací nového vodovodního
zásahem bylo roku 1857 zazdění původně řádu v letech 1900 − 1901
otevřených arkád vnitřního dvora ve byla na nádvoří umístěna Nádvoří Invalidovny s empírovou kašnou.

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V SRPNU 2002
1. 8. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod
Vodárenskou věží − Společná
6. 8. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul.
Kubišovou)
7. 8. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahradách
− Na Sypkém • Křivenická (u konečné
152, 181)
8. 8. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská, ev. Na Zámkách
• Pod Vodárenskou věží − Nad
Mazankou
13. 8. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul.
Lindnerova) • Ke Stírce − Na Stírce
14. 8. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
15. 8. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická •
Drahorádova
20. 8. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Per−
nerovou) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky
21. 8. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Ku−
bíkova (u DD) • Šiškova • Na Pěšinách
− Pod Statky • Stejskalova (štěrkové
parkoviště u Rokytky) • Pekařova
22. 8. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská
27. 8. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u voj. správy) • Na
Vartě • Nad Rokoskou
28. 8. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žerno−
secká a Ďáblická) • Nad Rokoskou
(u školy)
29. 8. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Hně−
zdenská (parkoviště) • Mazurská (u tra−
fostanice) • Korycanská − K Ládví •
U Pekařky (sloup VO č. 8)
Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou
tedy již od rána po celý den, který je
uveden v rozpisu. Odvezeny budou
následující den po dni, který je
v harmonogramu uveden jako den
přistavení.

SvÈ podnÏty, n·mÏty
a p¯ipomÌnky sdÏlujte:

Petra Klugov·
redakce ÑOsmiËkyì
e-mail:
petra.klugova@p8.mepnet.cz
tel. 22805108
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MÏstsk· policie informuje
Slunečné a teplé dny často lákají k procházkám
po parcích. Příležitosti však nevyužívají pouze
dospělí a děti, ale i majitelé čtyřnohých miláčků
od velikostí krysaříka až po bernardýna. Větší
pohyb psů však s sebou bohužel přináší i větší
výskyt exkrementů, které někteří páníčkové jaksi
„zapomínají“ občas uklidit a bohužel nebývá
výjimkou, že se najdou i v dětských pískovištích.
Co je dobré vědět?
Chov psů v hlavním městě Praze není vázán na
žádný povolovací systém. Každý si tedy může
opatřit psa libovolného plemene a v libovolném
počtu, který je limitován pouze dodržením pří−
slušných ustanovení o sousedských právech, vete−
rinárními a zdravotními předpisy. Počet psů na
území Městské části Praha 8 je ovlivňován pouze
nepřímo − prostřednictvím poplatků ze psů. Ty
upravuje vyhláška hlavního města Prahy č. 4/1991,
o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších
změn a doplňků. Úřad Městské části Praha 8 po
přihlášení psa vydá majiteli „psí známku“, kterou
je pes povinen být na veřejnosti označen.
V opačném případě se majitel psa dopouští pře−
stupku podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků. Známka je nepřenosná a majitel
psa je povinen ohlásit její odcizení nebo ztrátu.
Vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně,
která v § 2, písm. c) zakazuje vstupovat se psy na

dětská hřiště a pískoviště a umožnit vstupovat na
ně volně pobíhajícím psům a dále v § 3, písm. g)
zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni,
která je součástí zahrad a parků uvedených
v příloze, a v ostatní veřejné zeleni, vyjma míst,
kde je to příslušnou značkou výslovně povoleno.
Porušení těchto zákazů může být posuzováno jako
přestupek proti pořádku ve věcech místní samo−
správy podle § 46, odst. 2 zákona o přestupcích.
Strážník Městské policie může za tento přestupek
uložit přestupci blokovou pokutu až do výše 1000
Kč nebo přestupek oznámit příslušnému správní−
mu orgánu.
Znečišťování veřejného prostranství
V Městské části Praha 8 žije podle evidence asi
6 000 psů. Podle sběru odpadu, psích exkrementů,
které psi zanechají a jichž se likviduje 3 až 4 tuny
ročně, lze spočítat, že úklid po svém psu praktiku−
je asi 3,5 procenta jejich majitelů. Přitom platí, že
při venčení psa nesmí dojít ke znečištění veřejného
prostranství. Pokud k jeho znečištění přesto dojde,
je vlastník podle vyhlášky NV hl. m. Prahy
č. 8/1980, o čistotě na území hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších vyhlášek, povinen takové znečištění
neprodleně odstranit. Neučiní−li tak, dopouští se
přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47,
odst. 1, písm. d) zákona o přestupcích. Strážník
v takovém případě může uložit přestupci blokovou

pokutu až do výše 1000 Kč, nebo přestupek
oznámit příslušnému správnímu orgánu. Zne−
čištěním jsou v tomto případě míněny psí výkaly,
nikoliv „značkování“ plotů, patníků apod. Psí
exkrementy je možno odkládat do nádob na směs−
ný komunální odpad nebo do speciálních odpad−
kových košů.
Zákon o veterinární péči ukládá vlastníku povin−
nost nechat psa poprvé v šesti měsících a opako−
vaně po uplynutí jednoho roku očkovat proti vztek−
lině (§ 4, odst. 1, písm. f) zákona č. 166/1999 Sb.).
U psa, který poranil člověka, je vlastník povinen
neprodleně zajistit veterinární vyšetření (§ 4, odst.
1, písm. g) zákona č. 166/1999 Sb.). Za nesplnění
této povinnosti mu může příslušná veterinární
správa uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Dojde−li
k pokousání člověka psem, může se jednat
o přestupek proti občanskému soužití podle
§ 49, odst. 1, písm. b (jde−li o nedbalost
vlastníka) nebo § 49, odst. 1, písm. c)
zákona o přestupcích (pokud psa
k útoku poštval). Strážník v takovém
případě může uložit přestupci blokovou
pokutu až do výše 1000 Kč nebo přestu−
pek oznámit příslušnému správnímu orgánu.
V případě závažnějšího zranění se může jednat
o trestný čin ublížení na zdraví. V takovém případě
Městská policie předává věc Policii ČR.
Odchyt a umístění psa do útulku
Odchyt toulavých zvířat ve veřejném zájmu
upravuje zákon č. 215/1992, o veterinární péči.

Strážníci Městské policie odchyt sami neprovádějí,
často ho však zabezpečují přivoláním odchytové
služby. Zatoulaná zvířata jsou pak zpravidla
převážena do Útulku pro opuštěná zvířata v Praze −
Tróji, který provozuje Správa služeb Městské policie.
Základní pravidla, při jejichž respektování by
majitelé psů neměli mít problémy se strážníky
Městské policie:
− přihlásit psa na Úřadu Městské části Praha 8
− platit poplatek ze psa
− označit psa známkou
− nevstupovat se psem na dětská hřiště a pískoviště
− nenechat volně pobíhat psa ve veřejné zeleni
− zabránit obtěžování jiných osob a zvířat
− uklízet na veřejných prostranstvích psí výkaly
− dbát na pravidelné očkování proti vztek−
lině
− v případě zranění člověka zajistit ne−
prodlené veterinární vyšetření psa
Kontroly
Strážníci Městské policie provádějí
každý týden v určité lokalitě na území
Městské části Praha 8 kontroly psů. Přitom
přicházejí na nenahlášené psy, kteří jsou mimo
evidenci a z nichž jejich majitelé neplatí příslušné
poplatky. Zároveň zjišťují znečištění prostranství,
a je−li nutné, udělují pokuty. Snad se postupně
situace se znečišťováním zlepší a ubudou problémy
se znečištěnými zelenými plochami.
−mp−

Víte, kdy použít linku tísňového volání 156?

Praha 8 má nové obchodní centrum

• rušení nočního klidu, znečištění nebo zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení
• prodej či podávání alkoholických nápojů mladistvým
• narušování občanského soužití
• drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku
• porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku
• výskyt či založení „černých skládek“, výskyt vraků motorových vozidel
• poškozování majetku sprejery
• závady nebo havárie na veřejně prospěšných zařízeních (rozvody plynu, vody, elektřiny apod.)
• při zjištění páchání trestné činnosti
Veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů, je
po celých 24 hodin možné sdělovat přímo operačnímu středisku Městské policie Praha 8 na tel.: 84 68
66 80 nebo 84 68 66 81 na adrese Městská policie − Obvodní ředitelství Praha 8, Balabánova 1273,
Praha 8.
Neslyšící, kteří využívají tísňovou linku Městské policie hl. m. Prahy pro neslyšící − 156, tzn. že
zasílají faxové zprávy strážníkům operačního střediska, se mohou se strážníky v případě krizových
situací spojit i mobilním telefonem. Stačí jen poslat textovou zprávu na telefonní číslo: 07 24 00 33 33.
−mp−

V červnu letošního roku byla v blízkosti
křižovatky ulic Ďáblická − Střelničná na Praze 8
dokončena výstavba nového obchodního centra
Kaufland. Nejen obyvatelé sídliště Ďáblice tak
mají k dispozici nový velkoplošný hypermarket
se širokou nabídkou potravinářského i nepotra−
vinářského zboží.
Obchodní domy tohoto typu jsou prodejnami
s moderní technologií, kde se uplatňují nové trendy.
Jedním z nich je i tzv. samoobslužný systém.
Samoobslužný systém prodeje masa, polotovarů,
uzenin či sýrů je atraktivní způsob prodeje s celou
řadou předností (např. výběr zboží bez čekání, pohodlná přeprava zboží, bezproblémové uložení
v chladničce či mrazničce). Otevírací doba: Po − Ne, 7.00 − 22.00 hodin.
−red−

Vývoj pražské automobilové dopravy
Od roku 1991 rostl počet automobilů i intenzity automobilové dopravy v Praze takovým explozivním
tempem, které nemá v Evropě obdoby. Tento trend nárůstu pokračoval i v roce 2001, avšak již jen
mimo centrum města, a jeho tempo se v posledních třech letech ve srovnání s první polovinou 90. let
zpomalilo.
Celkový počet motorových vozidel registrovaných na území Prahy se výrazně zvyšoval až do roku 1999,
v letech 2000 − 2001 se však nárůst téměř zastavil. Rozhodující podíl na přírůstcích motorových vozidel tvoří
osobní automobily. Ke konci roku 2001 bylo v Praze evidováno 761 000 motorových vozidel, a z toho
628 000 osobních automobilů.
V roce 2001 připadal v Praze osobní automobil na 1,9 obyvatele. Tím Praha již několik let předstihuje i nej−
motorizovanější západoevropská velkoměsta, kde se stupeň automobilizace obvykle pohybuje v hodnotách
1 osobní automobil na 2,1 až 2,3 obyvatele. Celkově se automobilová doprava v roce 2001 zvýšila v průměru
o 2,9 % ve srovnání s rokem předcházejícím.
Ve vnějším pásmu města vzrostla intenzita automobilové dopravy v roce 2001 o 2 % oproti roku 2000. Ve
srovnání s rokem 1990 přijíždělo do Prahy z jejího okolí a z příměstské zóny přibližně o 156 % vozidel více.
Během průměrného pracovního dne to bylo 179 tisíc vozidel, z toho 155 tisíc osobních automobilů. Průměrná
obsazenost osobních automobilů v roce 2001 byla 1,42 osob na vozidlo.
Motorová vozidla ujedou na území hlavního města Prahy během průměrného pracovního dne celkem 17,1
milionu kilometrů. Celkově se denní dopravní výkon zvýšil za posledních 10 let (1991 − 2001) o 9,8 milionu
kilometrů za den. To znamená, že v uplynulých 10 letech narostl automobilový provoz v Praze více, než za
předcházejících 100 let existence automobilismu od konce 19. století až do roku 1990. Téměř veškerý nárůst
automobilové dopravy v Praze po roce 1990 je způsoben osobními automobily, neboť dopravní výkony ná−
kladních automobilů a autobusů víceméně stagnovaly.
−red−
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech
K tragické události došlo v rodinném domku v Kobylisích, kde
byl nájemce domu požádán jedním z nájemníků o kontrolu
bojleru. Během jeho opravy však nájemce otočil regulátorem
bojleru tak nešťastně, že se dotkl nezaizolovaného vodiče elektrického proudu s 380 V. Postiženému už
nedokázala pomoci ani rychlá lékařská pomoc. Přivolaný lékař pouze konstatoval smrt.

Policie »R
zasahuje

Obchod za všechny prachy
O pravdivosti rčení, které říká „důvěřuj, ale prověřuj“, se mohl přesvědčit muž, který nabízel k prodeji
přes internet svůj mobilní telefon. Po vzájemné dohodě uskutečnil s kupujícím na sjednaném místě a za
sjednanou cenu prodej svého telefonu a převzal od kupujícího ruličku bankovek. Ve chvíli, kdy nový maji−
tel telefonu ve chvatu odcházel, čekalo na mladého muže nemilé překvapení. Když rozbalil ruličku
s penězi, následně zjistil, že ukrývá pouze sto korun českých a několik zcela bezcenných paragonů.
Vloupání do servisu
Po příchodu do sídla firmy čekalo na majitele jednoho autoservisu nemilé překvapení, protože zjistil,
že v době jeho nepřítomnosti jej navštívila nezvaná návštěva. Policie na místě zjistila, že bez použití
jakéhokoliv násilí vnikl do objektu neznámý pachatel, který ze zaparkovaného vozidla zn. Suzuki demon−
toval 4 ks kompletních elektronových kol v celkové hodnotě 22 000 Kč. Díky skvělé práci kriminalistů se
však podařilo zjistit, že pachatelem je bývalý zaměstnanec servisu, který si v době svého zaměstnanec−
kého poměru šikovně obstaral duplikáty všech klíčů a dokonce dvakrát zcela bez ohlášení společně se
svými kumpány navštívil autoservis, kde také odcizil barevnou televizi. Odcizené věci se tak dostaly zpět
do rukou původního majitele, neboť povedený bývalý zaměstnanec měl věci ukryté doma.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Bohnické garáže v Ratibořské ulici
Stavební bytové družstvo Staveg oslavilo v letošním roce 30. výročí svého založení. Od svého vzniku
zrealizovalo již 53 objektů v různých městských částech hl. m. Prahy s celkovým počtem 7 147
garážových stání a s komerčními plochami o výměře 7 480
m2. Z tohoto počtu v Praze 8 celkem 2 049 garáží a dalších
199 bude dokončeno v roce 2003.
V současné době je již zkolaudována nástavba 195 garáží
v Ratibořské ulici v Bohnicích. Tato stavba je zajímavá tím,
že na střeše garáží je parková úprava s hřištěm,
odpočinkovými místy s lavičkami, cestičkami, travnatými
plochami a stromy. Celková plocha tohoto architektonicky
velice dobře ztvárněného vnitroblokového prostoru je 7 700
m2. Stavba garáží byla z osmdesáti procent provedena
dodavatelsky a z dvaceti procent vlastními silami, tj. prací družstevníků.
Nástavba nad 263 garážemi trvala od prvního výkopu do kolaudace přesně jeden rok. Pouze v zimním
období byly práce přerušeny. SBD Staveg tímto předal do užívání prostory, které odstranily
z přilehlých ulic 195 osobních vozidel, což výrazně zlepšilo životní prostředí obyvatel Bohnic. Závěrem
bych chtěl ještě připomenout, že tato stavba byla provedena díky značné podpoře Městské části Praha 8,
která realizaci nástavby od počátku podporovala.
Jaroslav Knetl, Foto: Petra Klugová

Z Holešovic až do Ládví
Opět přinášíme pravidelné informace z výstavby první části čtvrtého provozního úseku trasy
metra C z Holešovic do Ládví.
Ve středu 3. července 2002 byl do předem připravené rýhy na dně Vltavy vtažen druhý traťový tunel
metra. Pouhých 7 hodin a 45 minut stačilo pracovníkům Metrostavu, aby ho vysunuli na připravené místo.
Směrově i výškově zakřivený tubus vážící 6 700 tun a dlouhý 168 m, se v zatopené stavební jámě v Tróji
poprvé pohnul v 6.35 hodin a holešovického břehu se dotknul přesně ve 14.20 hodin, posouval se
průměrnou rychlostí 21 metrů za hodinu. Jedna z nejnáročnějších
fází stavby byla bez potíží zvládnuta podobně, jak tomu bylo v říjnu
loňského roku, kdy byla tato technologie pro tunel s těmito para−
metry použita vůbec poprvé, a to nejen v České republice, ale i ve
světě. Princip spočívá v tom, že se tunel nejprve vybetonuje
v suchém doku, ten se zatopí vodou − a hotový tunel se pomocí
pontonů a systému tažných a brzdných zařízení vysune do pře−
dem vyhloubené rýhy na dně řeky.
Zkušenosti z realizace prvého přesunu tunelové trouby
Druh˝ traùov˝ tunel, kter˝ byl ˙spÏönÏ
prokázaly, že tato metoda je vhodným řešením jak po stránce
transportov·n na dno Vltavy, z˘stane
rychlosti
výstavby, tak i z hlediska finančních úspor. Během
navûdy skryt pod hladinou ¯eky.
vysouvání byla zachována plavba na řece a omezena veškerá
ekologická rizika. Pro druhý tunel bylo přijato několik drobných zlepšení, která přispěla zejména ke
zdokonalení vlastního výsuvu.
Po dosažení holešovického břehu a ověření přesnosti polohy byl tunel definitivně ukotven a začalo
se s jeho podbetonováním. Oba tunely není třeba izolovat proti vodě, protože jsou postaveny z vodou
nepropustného betonu, který byl vyvinut přímo pro potřebu této stavby. První soupravy metra by se těmito
tunely měly projet pod Vltavou v polovině roku 2004. Stávající trasa metra C se tím prodlouží o 3981 m.
Další podrobnosti o výstavbě metra lze získat každé sudé úterý v Informačním středisku v obchodním
domě Ládví.
−pkl−
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možno a je nutno vše předem důkladně
promyslet a připravit.

Rodičům o drogových závislostech

Sehnat si všechny dostupné informace.
Tím je myšlena odborná literatura,
velmi důležité jsou zkušenosti z okolí
a hlavně − je třeba vyhledat zařízení, které
s drogovým problémem pracuje profe−
sionálně. Nelze čekat jednoduchá řešení,
ale spíše praktickou zkušenost. Ta je pak
u skutečně profesionální instituce zdro−
jem návrhů možných postupů.

V dubnovém vydání Osmičky jsme
Vám přinesli první část článku na
téma, jak předejít u dětí problémům
s drogami, jak braní drog odhalit, nebo
co si počít v případě, když zjistíme, že
naše dítě drogy užívá. Jeho druhá část
je věnována především rozpoznávání
vznikajících problémů s drogami.
Jak poznat problém?
Změna přátel a party.
Nejde ani tak o vzhled a způsob
vyjadřování, jako spíše o způsob trávení
volného času. Pravidelné a velmi časté
navštěvování diskoték a hudebních klubů
nebo míst, kde jsou nabízeny drogy,
výrazně zvyšuje riziko. Organizované
skupiny mládeže svázané vnitřní ide−
ologií riziko drog sice snižují, zvyšují ale
možnost druhého extrému, kterým jsou
sekty.
Změna chování.
Nápadné by měly být ničím neodůvod−
něné stavy extrémní veselosti či aktivity.
Zvláště nápadná je náhle vzniklá noční
nespavost spojená s různým, často dosti
nesmyslným kutěním. Stejně tak jsou
nápadné stavy skleslosti, únavy a opaku−
jící se depresivní stavy. Nelze ovšem
vyloučit, že podobné chování může být
prostě projevem onemocnění.
Slabost, spaní přes den.
Celkově klesající výkonnost, zhoršená
koncentrace a hlavně náhlé spaní přes
den, jsou možnými příznaky braní drog.
Nápadné jsou tyto příznaky zejména
v kombinaci s celkovou změnou životního

stylu, kterou pozorujete na svém dítěti.
Ztráta chuti k jídlu, hubnutí.
Jeden z velmi nápadných příznaků
braní tzv. stimulačních drog (u nás zejmé−
na pervitin). Tyto látky mají jako jeden
z vedlejších účinků právě potlačení chuti
k jídlu, hubnutí je zde přirozeným důsled−
kem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou
přítomny, nemusí ještě znamenat, že
o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakte−
ristické, alespoň zpočátku, POUZE pro
pervitin. Opiáty či halucinogenní drogy
se takto manifestovat nemusí.
Kožní defekty.
Další z mozaiky příznaků, které mohou
dohromady složit obraz braní pervitinu,
resp. již vznikající drogové závislosti. Jde
o stopy po škrábancích a jiných drobných
sebepoškozeních, zejména na obličeji
a hřbetech rukou.
Mizení peněz.
Zpočátku nevšímané mizení malých
finančních částek, rodinné finanční „pod−
vůdky“ se postupně mění ve stále
zoufalejší snahu sehnat dostatek peněz na
drogy a následující již odhalené krádeže
peněz či jiných cenných věcí. Přichází
často prodej všeho cenného, co bylo ve
vlastnictví dítěte, a to včetně nej−
oblíbenějšího oblečení. Chybějící peníze,
prodej cenností, prodej oblíbeného oble−
čení svědčí prohlubující se závislosti na
heroinu.
Nález stříkaček a jehel.
Zde je již situace jasná, jak bylo
zmíněno i v úvodu. Přesto se poměrně

často stává, že rodiče v této situaci rádi
uvěří vysvětlení, že jde jen o „nářadí“
někoho cizího, že je má dítě pouze
v úschově. Toto vysvětlení je sice možné,
ale vysoce nepravděpodobné.
Stopy po injekčním vpichu
na končetinách a těle.
Zde již není o čem diskutovat. Pozor,
uživatelé často volí pro vpíchnutí drogy
i skrytá místa.
Co dělat, když zjistíme, že naše dítě
bere drogy?
Pokud zjistíte, že vaše dítě experimen−
tuje s drogami, je velmi důležité zacho−
vat klid a jasnou hlavu, i když je to
velmi těžce dodržitelná rada. Panika,
výhrůžky, zákazy, tresty i pláč a prosby
jsou neúčinné.
Nepanikařit!
Je třeba si uvědomit, že braní drog, na
které jsme právě přišli, nevzniklo včera
nebo předevčírem. Podle praktických
zkušeností lze říci, že doba neodhaleného
drogového experimentování je delší, než
rodiče předpokládají. Rok i více často
trvá, kdy dítě drogu bere, a rodina nic
netuší. Objevení této skutečností je
nezřídka projevem narušené kontroly
chování dítěte a tedy důsledkem něčeho
závažnějšího než experimentu. Původní
dokonalá maskovací opatření jsou
dítětem zanedbávána. Důsledkem je pak
třeba nález stříkačky a jehly v kapse, což
by se ještě před půl rokem nestalo. Takže
− zachovat klid. Je nutné si uvědomit, že
situaci nelze vyřešit za den, týden, ale
velmi pravděpodobně ani za měsíc.
Budou nutná dlouhotrvající opatření. Je

Na závěr přinášíme seznam některých
zařízení, u kterých lze hledat informa−
ce a první pomoc, a to jak na území
Prahy 8, tak v celé Praze. Je možné se
obrátit na školní metodiky prevence,
kteří působí při každé škole.

Prev−centrum
Praha 6, Meziškolská 2/1120
Tel.: 33 35 54 59
Středisko pro mládež Klíčov
− odd. KRUH
Praha 9, Čakovická 51
Tel.: 86 58 06 99, 83 88 03 38
Městské centrum sociálních služeb
Praha 2, Palackého náměstí
Tel.: 24 92 05 14, 24 91 97 23
Dětské krizové centrum
Praha 4, V zápolí 1250/21
NON−STOP
Tel.: 41 48 41 49
Centrum krizové intervence
Praha 8, Ústavní 91
NON−STOP
Tel.: 84 01 66 66

protidrogový koordinátor MČ Praha 8
Praha 8, U Meteoru 6
Tel.: 22 805 639

Krizové centrum pro posluchače VŠ
Praha 8, Davídkova 69
Tel.: 83 88 08 16, 83 88 14 46

oddělení sociálních
kurátorů, ÚMČ Praha 8
Praha 8, Zenklova 22
Tel.: 22 805 225

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ
DROP−IN
Praha 1, Karoliny Světlé 18
Tel.: 22 22 14 31

Pedagogicko − psychologická poradna
Praha 8, Chabařovická 1125
Tel.: 86 58 51 91

OS SANANIM
Praha 7, Osadní 2
Tel.: 83 87 21 86, 83 87 22 58

Křesťanská pedagogicko
− psychologická poradna
Praha 8, Pernerova 8
Tel.: 22 32 26 24

Mgr. Pavla Karmelitová
protidrogový koordinátor

V MŠ Lešenská zněla hudba a smích

„Kopni drogy do autu!“
aneb I. ročník přeboru pražských základních, učňovských a středních škol
v plážové kopané se uskutečnil v květnu a v červnu 2002 v Areálu sportu
a zábavy Na Korábě.
K myšlence uspořádat turnaj v plážové kopané přivedly hlavního pořa−
datele projektu JUDr. Vítězslava Jaroše především zkušenosti z předcháze−
jících akcí, kladně hodnocených i veřejností. Turnaj proběhl na zatím je−
diném hřišti pro plážovou kopanou, které bylo v loňském roce nově
postaveno za pomoci Městské části Praha 8. „K pořádání této a dalších
sportovně společenských akcí máme vynikající zázemí, včetně sociálního
vybavení a dostatek odborných vychovatelů či trenérů, ochotných se na těchto projektech podílet,“ říká JUDr. Jaroš.
A jak hodnotí průběh turnaje a výkony hráčů Mgr. Pavel Klubert, organizátor a zároveň rozhodčí turnaje: „Moc se mi líbí, že se
k sobě hráči chovají velice sportovně, i když jsem byl nucen v několika případech přistoupit ke zcela nepopulárnímu opatření a udělit
žluté karty. Jinak si myslím, že první ročník turnaje v plážové kopané se podařil, rád bych poděkoval všem zúčastněným a budu
doufat, že se turnaj stane tradicí. Je totiž opravdu hodně chlapců, kteří hrají plážovou kopanou velmi dobře, a byla by škoda, kdyby
tyto talenty zapadly.“
Největší pražský i celorepublikový areál plážových sportů je i v letošním roce otevřen široké veřejnosti, zahrát si může přijít
každý. „Areál sportu a zábavy budujeme více jak 7 let,“ říká doktor Jaroš a pokračuje. „Jsou tu dva beach kurty na volejbal špičkové
úrovně včetně tribuny, kurt na nohejbal a jediné hřiště v Praze − a možná i v Čechách − na plážovou kopanou. Sportoviště jsou přís−
tupná všem příznivcům sportu a školáci s doprovodem, v rámci hodin tělesné výchovy, mají vstup zdarma.“
V areálu se nachází kvalitní posilovna, sauna, solárium a restaurace. Nesmíme zapomenout ani na dětské pískoviště, skluzavku
a řadu houpaček. Ubytovat se lze v penzionu či chatkách, což v letním i zimním období využívají především sportovní skupiny
a individuální turisté z celého světa.
−pkl−
Dnešní díl „Encyklopedie“ věnujeme druhé
základní umělecké škole na území naší městské
části, a to ZUŠ Klapkova.
Tato škola oslaví v příštím roce 50 let své exis−
tence. Podle dochovaných zpráv první hodiny
výuky probíhaly v hostinci Na Žertvách nedaleko
Palmovky. Později „liduška“ působila v ulici
Voctářova, poté v ulici Lindnerova, také v tzv.
„Bílém domě“ a nyní ve dvou budovách, které se
nachází nedaleko Stírky a budoucí stanice metra
Kobyliské náměstí. Byla tedy vždy spjata s lokali−

Být důsledný.
Pokud se rozhodnete k nějakému po−
stupu, ať již na základě vlastního rozhod−
nutí, nebo na základě konzultace, buďte
důslední. Rozmyslete si předem, budete−
li schopni navrhované postupy dodržet.
Nemá smysl si zde nic nalhávat.

TRIANGL
terapeutické středisko pro dítě a rodinu
Praha 4, Vídeňská 800
Tel.: 61 08 40 11, 61 08 40 12

Dne 11. června 2002 se v mateřské škole Lešenská konalo slavnostní
ukončení školního roku za přítomnosti celého kolektivu mateřské školy,
s programem Inky Rybářové, jenž se staral o dobrou náladu rodičů i dětí.
Program byl velice pestrý, plný písniček, tance, soutěží a také odměn.
Každé dítě si odneslo pěkný dárek. Soutěží
se zúčastnili i rodiče a o dobrou náladu
nebylo nouze. Na závěr dostaly děti občer−
stvení, které připravily paní kuchařky.
Jsem moc ráda, že právě moje vnučky
mohou navštěvovat toto zařízení. V této
mateřské škole je o děti velice dobře
postaráno. Mohou navštěvovat různé
kroužky − plavání, výuku anglického jazy−
ka a hry na flétnu. Rozvíjí se i po stránce
kulturní − návštěvami divadel Za plotem
a Hackerova. V poslední době děti jezdí
i do školy v přírodě. Určitě nejsem sama,
která by chtěla touto cestou poděkovat per−
sonálu mateřské školy za jejich obětavou
práci.
Za vnučky babička Lída Dvořáková

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 20. - Z¡KLADNÕ UMÃLECK… äKOLY (2. »¡ST)

tou Městské části Praha 8. Vzhledem k demolici
přízemního pavilonu, který škola rovněž využívala,
byla v letošním roce uskutečněna nástavba na jed−
nom z objektů, čehož si pozorní obyvatelé Prahy 8
zcela jistě povšimli.
Škola má čtyři klasická oddělení, a to hudební,
výtvarné, literárně − dramatické a taneční. V hu−
dební oblasti škola
VystoupenÌ û·k˘ ZUä Klapkova.
preferuje pěvecké
dětské sbory. Nej−
mladší děti, které
představují vlastně
přípravku, vystu−
pují pod názvem
Písklata, starší jsou
Kuřátka a Skři−
vánci a nejvyspě−
lejší sbor se jme−
nuje Slavíčci. Vše−
stranným příno−
sem pro školu je
rovněž velmi kva−
litní sbor rodičů
MáTa (máma, tá−
ta), který se vý−
razně podílí na

projektech školy. Kromě toho zde působí též
dechový orchestr Pralinka, akordeonový soubor
PRAKO, smyčcové orchestry Cvrček a Mladí
muzikanti i jazzové uskupení Magnum Jazz
Bigband. U prvních krůčků je i folklórní soubor,
který se hodlá zaměřit na oblast Chodska.
Dokladem vysoké úrovně práce celého hudebního
oboru je kvalita a množství koncertů usku−
tečněných nejenom na domácích pódiích
(Rudolfinum, Pražský hrad, kostel sv. Salvátora),
ale i koncerty mimo republiku a spolupráce se
zahraničními tělesy z Německa a Skotska.
Koncertní činnost je také zachycena na nosičích
CD, které škola používá pro vlastní prezentaci.
Výtvarný obor se aktivně podílí nejen na vý−
zdobě interiéru školy, ale i na bukletu CD. Úspěšně
se zúčastňuje i velkých výstav, jako např. ve
Veletržním paláci. Taneční oddělení se prezentuje
na festivalech scénického tance, pořádá samostatná
vystoupení − převážně v Salesiánském divadle,
které se nachází na Kobyliském náměstí,
v blízkosti školy. Studenti literárně − dramatického
oboru vydávají vlastní občasníky Múza a Paegas,
objevují se v jihočeských novinách Robinson,
pořádají celou řadu autorských večerů a divadel−
ních představení − ve Viole a v Jiskře − divadle

Karla Hackera. Spolupracují se všemi médii, tedy
i s televizí a rozhlasem. Specifikou tohoto oboru je
však jeho umístění, neboť jako jediný nesídlí
v Klapkově ulici, ale v Libni nedaleko TV Prima.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) Hlavní město Praha, tj. kraj
2) Hudební škola
3) 4
Bohužel na otázky z minulého dílu „Encyklopedie“
nepřišla žádná správná odpověď.
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) Kolik let existence oslavÌ
ökola p¯ÌötÌ rok?
2) Jak se naz˝v· sbor rodiË˘
p¯i ZUä Klapkova?
3) Ve kterÈ ulici sÌdlÌ liter·rnÏ - dramatick˝
obor ökoly?
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Zacvičte si s námi!

Vzhledem k nedostatku trenérů a fi−
nančních prostředků nemá v současné
době založeno družstvo mládeže.

Tělocvičná jednota Sokol Kobylisy

Oddíl šachů patří v TJ k nej−
úspěšnějším oddílům. V tomto oddíle je
velice dobrá práce s mládeží díky obě−
tavým funkcionářům tohoto oddílu.

Odbor sokolské všestrannosti TJ
pořádá cvičení pro rodiče a děti,
předškolní žactvo, mladší žactvo,
starší žactvo, dětský aerobik, aerobik,
kalanetiku, cvičení pro ženy, muže,
dorostence, jógu a cvičení pro starší
ženy. Náplň cvičebních hodin je
zaměřena na udržování a zvyšování
tělesné a duševní zdatnosti.
Zvláště je třeba poukázat na cvičení
starších žen, které ve cvičení setrvávají
a jsou všem zářným příkladem. Odbor
se podílí na řadě akcí pro veřejnost.
Pořádá například Dětský karneval, Jarní
běh Ďáblickým hájem, Běh Terryho
Foxe, sportovní odpoledne k MDD,
soutěž Rychlého šplhouna, veřejné

cvičební hodiny a turistické výlety pro
děti a dospělé. Členka oddílu dětského
aerobiku TJ Alžběta Budínská se v roce
1999 dokonce stala vítězkou soutěže
minimiss aerobic.
Odbor turistiky pořádá řadu výletů,
vycházek a zájezdů ve všech druzích
turistiky − pěší, vodní, lyže, cyklo apod.
a různé výchovné akce, jako jsou
schůzky, besedy, exkurze, výcvik na vo−
dě, lyžích, soustředění apod.
Odbor nohejbalu má dlouholetou
tradici. V předcházejících letech se
dlouho držel na špičce a několikrát se
stal přeborníkem České republiky.

Oddíl kuželek má velice dobrou
úroveň, a to nejen sportovní, ale i zázemí
patří mezi nejlepší v Praze. K udržení
dobré úrovně oddílu bude ještě nezbyt−
né doplnit chybějící dorosteneckou
a žákovskou kategorii.
V současné době se zaměřuje na práci
s mládeží. V loňském roce se stali do−
rostenci Sokola Kobylisy Přeborníky
České republiky v soutěži družstev.
Oddíl tenisu působí v areálu Písečná,
kde má 6 dvorců antukových a 2 s umě−

lým povrchem. Tento oddíl dosahuje
dobrých výsledků v práci s mládeží.
V loňském roce se družstvo dorostu
Sokola Kobylisy umístilo na 2. místě
v Přeboru České republiky dorostu.

TJ Sokol Kobylisy tímto zve všechny
čtenáře Osmičky do svých oddílů
a odborů. Bližší informace získáte na
tel.: 84 68 16 51, paní Pechová, TJ
U Školské zahrady 9, Praha 8, 182 00.

Oddíl odbíjené má družstvo žen.

−red−

Projekt Zdravá mateřská škola

Salesiánské středisko
mládeže je otevřeno pro všechny
Salesiánské středisko mládeže − oratoř se nachází v areálu
na Kobyliském náměstí, který vlastní Salesiáni Dona
Boska. Salesiáni jsou jednou z mnoha mužských řeholí
katolické církve. Jejich hlavním posláním je práce
s mládeží. Areál byl postaven těsně před druhou světovou
válkou, ale přítomnost salesiánů v Kobylisích neměla
dlouhého trvání. V dubnu 1950 byli řeholníci zajati
a odvezeni do pracovních táborů. Legálně se činnost sale−
siánů obnovila v roce 1990.
Středisko mládeže zahájilo svoji činnost v roce 1991. Je
situováno do spádové oblasti sídlišť Bohnice, Ďáblice, Čimice,
Kobylisy a části Libně, kde je možné sledovat potřeby v oblasti
prevence sociálně − patologických jevů ve volném čase dětí
a mládeže. Salesiánské středisko mládeže představuje pro děti
a mládež především z blízkého okolí nízkoprahové centrum,
kde se mohou setkávat, navzájem komunikovat a zapojovat se
do spontánních aktivit. Otevřené aktivity zahrnují provoz skate
hřiště, víceúčelového hřiště s umělým povrchem, vnitřní herny
Horolezeck· stÏna.
a půjčovny sportovních potřeb. Otevřeno je každý den kromě
soboty od 14.00 do 18.00 hodin. Posilovna a cvičná horolezecká stěna jsou k dispozici od pondělí do pátku
v čase mezi 16.00 − 19.30 hod. Základem činnosti je aktivní přítomnost sociálně − pedagogického asistenta, který
nejen zajišťuje bezpečnost aktivit, ale především je přítomným k dispozici pro navázání kontaktu. Aktivity
a půjčovna jsou přístupné všem dětem a mládeži bez ohledu na vyznání či barvu pleti. Jsou dostupné i pro
mládež ze slabších sociálních vrstev. Roční symbolický příspěvek činí 100 − 250 Kč podle věkové kategorie.
Pravidelně se pořádají turnaje v malé kopané, hokejbalu, stolním fotbale a stolním tenise, ve 4. hanspaulské
lize už několik sezón hraje střediskové družstvo pod názvem Oratoř Kobylisy.
Novou aktivitu představuje Klub, který je na prvním místě určen pro mládež od 15 let a jehož činnost je
součástí ostatních otevřených aktivit střediska. Klub slouží pro setkávání mladých, je zde kulečník, šipky, stol−
ní hry a možnost občerstvení. Jeho prostory využívají hudební skupiny mladých jako zkušebnu, konají se zde
koncerty, diskotéky a ostatní akce. Klubovou činnost si organizují sami mladí za přítomnosti sociálně − peda−
gogického asistenta. Činnost klubu je podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Gabriel.
Na výše zmíněnou činnost navazují strukturovanější
aktivity především ve formě zájmových kroužků.
Největší zájem vzbuzuje keramika a taneční soubor,
ale oblíbené jsou i kroužky železničně − modelářský,
kytara, výtvarná výchova, vaření a na své si přijdou
i mladí adepti divadelního umění. Především taneční
soubor ISIS dává o sobě vědět i na mimopražských
tanečních soutěžích. Aktivit střediska se každoročně
pravidelně zúčastňuje 600 − 700 dětí a mladých lidí.
Nejpočetnější skupinu tvoří děti a mládež věkové ka−
tegorie 12 − 16 let.
Součástí střediska je i Salesiánské divadlo. Od toho−
to faktu se odvíjí cíle a způsob jeho využití. Prostory
HokejbalovÈ h¯iötÏ.
divadla jsou využívány zejména pro realizaci záj−
mových kroužků střediska mládeže, školy a jejich kulturní programy, skautské semináře, soutěže, akademie
a v neposlední řadě slouží i potřebám uměleckých agentur.
Kontakt: Salesiánské středisko mládeže Praha 8 − Kobylisy, Kobyliské náměstí 1, tel.: 83 029 331, 83 029 324.
Mgr. Antonín Nevola

Poplatek za odpady
Magistrát hlavního města Prahy v minulých týdnech rozeslal na adresy všech Pražanů, kteří byli ze zákona
poplatníky místního poplatku za odpad, dopis s podklady k provedení platby (složenkou a formulářem
sdružené platby).
Jako základ pro adresování zásilek byl použit pražský informační systém evidence obyvatel. Pokud měl kdokoli
z Pražanů problém s doručením uvedené zásilky, může být důvodem nepřesný údaj v tomto informačním systému.
Z tohoto důvodu doporučuje MHMP těmto obyvatelům navštívit s potřebnými doklady (občanský průkaz, rodný list,
oddací list, případně úmrtní list rodinného příslušníka apod.) místně příslušnou ohlašovnu své městské části (nikoli
Policii ČR) a požádat o opravu chybných údajů. Jen tak bude možné odstranit nepřesnosti z informačního systému
a předejít případným budoucím problémům.
Hl. m. Praha se opětovně omlouvá všem, kterým byla zásilka doručena nesprávně nebo vůbec. Skutečností je, že
rozesílání složenek realizovalo město za účelem maximálního ulehčení splnění poplatkové povinnosti svým oby−
vatelům. Nejednalo se tedy o zákonnou povinnost hlavního města Prahy. Pokud Vám byla doručena obálka se
složenkou bez problémů, lze konstatovat, že Vaše údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel jsou
v pořádku. V původní informaci Pražanům bylo omylem uvedeno, že byl využit Centrální registr obyvatel, což je
informační systém Ministerstva vnitra. I nadále (až do odvolání) jsou v přízemí Nové radnice, Mariánské náměstí 2,
Praha 1, k dispozici občanům pokladny, které budou otevřeny v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin.
−mhmp−

Již pět let jsou tři mateřské školy v Praze 8 (Bojasova, Šimůnkova a Sokolovská)
zařazeny do projektu „Zdravá mateřská škola“.
Při výchově a vzdělávání dětí je dle stanoveného programu stěžejním prvkem rozvoj osobno−
stních vlastností každého jedince, komunikativních dovedností, jako je např. kooperace, vytváření
pozitivního postoje ke zdraví svému i ostatních a ochranitelskému vztahu k životnímu prostředí.
Souhrnně se jedná o přechod na zdravý životní styl a jednání pomáhající vytvořit podmínky pro
trvale udržitelný rozvoj naší společnosti. Plnění jednotlivých předepsaných kapitol je přísně kon−
trolováno. Pro každou školu je třeba úzké sepětí s rodinami dětí. Pro školu zařazenou do tohoto
projektu je nezbytná úzká součinnost s dalšími institucemi. Důvodem je, aby děti viděly a zvykaly
si na reálnou spolupráci, učily se obracet na odborníky, kteří pomáhají na oplátku radou a pod−
porou v dané oblasti. Pro Mateřskou školu v Sokolovské ulici 182 je např. významná spolupráce
s pracovníky odboru životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8, kteří již v minulých letech
pomohli uskutečnit některé speciální projekty. Přínosnou byla především akce zaměřená na šetrné
zacházení s papírem. Připravila ji skupina mladých členů Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Praze Libni. Tereza Rücklová vymyslela příběh o tom, jak se ztratil ze světa papír
a jak ho lidé postrádali. Odvážný Kuba se vydal do světa tuto cennou surovinu hledat. Pohádku
„Jak Kuba hledal papír“ vyprávěli mladí členové sboru dětem na pokračování a poté jim pomohli
vyrobit ruční papír. Na něj děti kreslily celý příběh a obrázky vystavily ve vestibulu metra stanice
Palmovka. Z výstavy jsme měli všichni, včetně rodičů, velikou radost a potěšila nás i příznivá
reakce kolemjdoucích občanů. V roce 1998 jsme získali grantový příspěvek na projekt „Výchova
dětí a jejich rodičů k ochraně životního prostředí“. Díky této podpoře děti dodnes třídí odpady −
papír a plasty. Působí tím také na své rodiče a prarodiče, ale především se podílejí na významném
společenském záměru. Spolupráce s odborem životního prostředí a v poslední době také
s odborem pro styk s veřejností a kultury ÚMČ Praha 8 nám pomáhá v práci. Pedagogické pracov−
nice školy navštěvují i přednášky a semináře o vnitřním a vnějším životním prostředí a jeho vlivu
na životní podmínky, které jsou uvedenými odbory pořádány. Kromě toho dostáváme písemný
didaktický materiál, plakáty a letáky pro práci s dětmi a jejich rodiči. Naším přáním do budoucna
je, aby ÚMČ Praha 8 usiloval o vstup do Národní sítě Zdravých měst ČR, protože se jedná o pro−
gram zajišťující rozvoj života budoucích pokolení. Je nám jasné, že je to těžké. Ale: je žádoucí,
aby děti to, o čem se učí, a jakými se učí být, viděly kolem sebe, v nejbližším okolí. Aby jim
dospělí nedávali špatný příklad. Aby jim životní prostředí města, kde žijí a kde budou vychovávat
své potomky, nebylo lhostejné. Aktuální informace o projektu „Česká brána“, který vznikl v rámci
Národní sítě Zdravých měst ČR, najdou zájemci na adrese www.brana.cz.
Mgr. Ludmila Šprachtová, ředitelka MŠ Sokolovská

Sběrný dvůr ve Voctářově ulici
Provozovatelem prvního Sběrného dvora hlavního města Prahy, který
se nachází v blízkosti Libeňského mostu, je společnost IPODEC −
ČISTÉ MĚSTO, a. s. Jeho provoz byl slavnostně zahájen 3. října 1997
za účasti zástupkyně generálního tajemníka OSN pro životní prostředí, zástupců
Ministerstva životního prostředí a pražského primátora.
Dvůr se stal vzorovým projektem pro vybudování podobných provozů v ostatních částech Prahy. Za
dobu jeho provozu využilo služeb tohoto zařízení více jak 23 000 obyvatel hlavního města, z toho
necelých 40 % bylo obyvatel MČ Praha 8. Jen v červnu letošního roku navštívilo sběrný dvůr 735
Pražanů, kteří zde odložili zhruba 96 tun odpadu, nejvíce již tradičně stavební suti, objemného,
dřevěného odpadu, starých ledniček a televizorů. Často tak zde končí odpad vznikající při drobných
stavebních úpravách bytových jednotek a rodinných domů, odpad vznikající při likvidacích
pozůstalostí apod. Proti stejnému období loňského roku využilo služeb sběrného dvora o 70 % lidí
více. „Zvýšený zájem o odložení odpadu si vysvětlujeme tím, že se lidé začínají skutečně chovat
ekologičtěji,“ říká ředitel společnosti IPODEC Ing. Karel Vančura. Nejčastěji do provozovny
přijíždějí lidé, kteří odpad poctivě třídí a kterým záleží na ochraně životního prostředí. Sběrný dvůr
odpad dále předává k dalšímu
využití, případně k odbornému
zneškodnění.
Na sběrném dvoře lze odložit
skoro vše kromě směsného
komunálního odpadu, někte−
rých druhů odpadů nebez−
pečných, uložit nelze ani odpa−
dy hnijící a zapáchající včetně
odpadů živočišného původu.
Nepotřebné věci tu mohou bez−
platně odložit nejen občané
Městské části Praha 8, ale
i všichni obyvatelé hlavního
města. Uložení odpadu je pro Ve sbÏrnÈm dvo¯e se nepot¯ebnÈ vÏci t¯ÌdÌ do p¯edem p¯ipraven˝ch
kontejner˘.
občany zdarma, veškeré nákla−
dy za ně hradí magistrát. Za poskytnuté služby platí pouze firmy a podnikatelé, ti si ale tyto náklady
mohou, ve vazbě na příslušná ustanovení právních předpisů, uplatnit jako daňově uznatelné. Sběrný
dvůr je ale určen především obyvatelům hlavního města, ti také tvoří drtivou většinu jeho uživatelů.
Podrobné informace o druzích přijímaných odpadů lze také získat na www.ipodec.cz.
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova ulice, Praha 8, tel.: 66 00 72 99, provozní doba: po −
pá: 8.30 − 18.00 hod. − v zimě do 17.00 hod., so: 8.30 − 15.00 hod. Obsluze sběrného dvora je
nutno předložit občanský průkaz.
−pkl−
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Víte, co je to Pirueta?

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
SRPEN
B¯ezina VladimÌr
BudÌnkov· Helena
Bydûovsk· Anna
Durdilov· Miroslava
Haklov· JaromÌra
Hoflerov· ZdeÚka
Jaroöov· R˘ûena
Je¯·bkov· Marie
Kemlinkov· Milena
Kr·l Ji¯Ì
Kulhav˝ Ladislav
Petruchov· Anna
Rubeöov· Anna
Russov· DrahomÌra
St¯Ìbrnsk· Marie
StudniËkov· LibÏna
ätÏtka Jaroslav
Tauer Emil
Wolfov· Miluöe
Z·bÏhlick· Eva
ManûelÈ Helena a Frantiöek
BÏh·vkovi oslavÌ 7. srpna 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.

Placená řádková inzerce
ZÁJEZDY NA POSLEDNÍ CHVÍLI s vel−kými slevami,
denně nová nabídka − Chorvatsko, Bulharsko, Itálie,
Sardínie, Španělsko, Portugalsko, Tunisko, Řecko,
Čechy. Velmi výhodné relaxační, léčebné a rekreační
pobyty pro dospělé, děti i seniory. Víkendové a poznávací
zájezdy, zájezdy a exkurze pro školy a kolektivy. Cestovní
agentura EVROPA, Sokolovská 61, Praha 8, tel. a fax:
24 81 99 95, e.mail: mail@mc print.cz.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
V centru Prahy, pár kroků od Václavského náměstí, v Krakovské ulici číslo 21 působí Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky. Činnost organizace je zaměřena na problematiku zrakově postižených občanů, na
zmírnění následků jejich handicapu a integraci do běžného života.
Do budovy, kde je sídlo organizace, se podařilo soustředit podstatnou část služeb pro tyto občany, jako např. právní poradnu, prodej−
nu speciálních pomůcek, středisko integračních aktivit, tyflokabinet, který seznamuje klienty s obsluhou náročných elektronických
pomůcek, Tyfloservis, o. p. s., který pořádá kurzy nácviku sebeobsluhy, prostorové orientace, psaní a čtení bodového písma.
V klubovně se pořádají kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, různé přednášky, předčítání podle volby klientů, hodiny
sebeobrany, jógy, kurzy seberozvoje, je možné se objednat na masáže nebo pedikúru. Uchazečům o zaměstnání z řad zrakově
postižených občanů nabízí pomoc Jobklub.
Podrobnější informace o činnosti středisek včetně programu jednotlivých akcí klubovny jsou obsaženy v Pražském informá−
toru, který vydáváme jednou za dva měsíce. Je možné jej objednat ve zvětšeném černotisku nebo v Braillově písmu a podle přání
jednotlivých odběratelů výtisky zasíláme i elektronickou poštou prostřednictvím Pražského informátora − rychlé linky.
Rádi uvítáme zrakově postižené občany a jejich průvodce na naší adrese. Veškeré další informace rádi podáme na telefonních
číslech 21 46 21 97 nebo 21 46 21 95.
Yvonna Rozumová

Divadlo ,,bez záruky" Praha
Historie dnešního Divadla (bez
záruky) Praha, které sídlí v Domě
dětí a mládeže na Karlínském
náměstí, se začala psát počátkem
sezóny 1991/92. Na začátku bylo
několik nadšenců, kteří ani netušili,
do čeho se pouští. Nejen že jsme
věděli málo o divadle, neměli jsme ale
také ani potuchy o možném postihu
za porušování autorských práv. A tak
se stalo, že po telefonickém rozhovoru
s autorem jsme naši premiérovou hru
− Válku ve třetím poschodí − od Pavla
Kohouta odehráli pouze jako
veřejnou generálku.
1992−93
Podle různých odbor−
ných publikací jsme
se v příštích měsících
nejprve věnovali nej−
roztodivnějším herec−
kým cvičením, protože
jsme začali tušit, že
samo to vážně ne−
půjde. Následovalo
happeningové představení „Poslední
večeře páně J. K.“. Premiéra a derniéra
současně; prototyp, který jsme později
ještě několikrát využili. Následovala
montáž dramatických textů, které nás
něčím zaujaly, uváděná pod názvem
„C2 H5 OH“. „Kapr v kapradí“ pak byl
dalším z kusů, jemuž jsme vyměřili čas
pro život v délce několika hodin, ale
který sám o sobě po letech znovu
ožil...

Pozvánka na výstavu

Z piruety se Vám může zamotat hlava, ale můžete se v ní také něco naučit,
zvlášť když se jedná o baletní školu.
Baletní soukromá škola Pirueta byla založena členy baletu Národního divad−
la Mgr. Janou Cigánkovou a Jiřím Plecháčem v roce 1996. Věnuje se klasic−
kému tanci, základům
pohybové a hudební
výchovy a tanci na
špičkách. Školu na−
vštěvuje přes sto pa−
desát žáků od 4 do 15
let. Výuka probíhá 2x
týdně v odpoledních
hodinách. Každoročně
škola pořádá baletní
představení, na kterých
se společně prezentují
BaletnÌ p¯edstavenÌ Popelka.
žáci školy a přední
sólisté Národního divadla. Pravidelně se zúčastňuje řady festivalů a přehlídek
tance. O letních prázdninách organizuje týdenní baletní soustředění v krásném
prostředí rekreačního střediska na Blanicku
a nejtalentova−
nější žáci se
stávají studen−
ty státní Ta−
neční konzer−
vatoře. Baletní
škola Pirueta
Vám asi neza−
ručí, že se z Va−
šeho potomka
stane baletní
P¯edstavenÌ äÌpkovÈ R˘ûenky.
hvězda, ale ji−
sté je, že se děti naučí přirozeným způsobem
poslouchat hudbu a ovládat své tělo.
Z p¯edstavenÌ Popelka.
Kontakt: Baletní soukromá škola Pirueta,
U Školské zahrady 9, Praha 8 − Kobylisy, tel.: 0603/ 81 24 81 nebo 0603/ 45
−jp−
65 34, e−mail: pirueta@email.cz, www.pirueta.cz.

1993−94
Zůstalo jádro divadlu věrných bláznů,
kteří se tvrdošíjně učili jak na to;
herecky, dramaturgicky i režijně.
Několik členů souboru také díky tomu
hostovalo v absolventském představení
studenta 4. ročníku režie na pražské
DAMU. Nedostatek času na práci
vyústil v uvedení jediného představení
s vtipným názvem „Kapr v kapradí II.“
1994−95
Pokračuje práce na hře slovenského
dramatika Ivana Bukovčana
„Luigiho srdce aneb
poprava tupým me−
čem“. A opět pro
radost naši a našich
nejvěrnějších divá−
ků jsme vyrobili ve−
lice zajímavou insce−
naci „Smrt klepeš kle−
pe na dveře“ podle
textu Woodyho Alle−
na.
1995−96
Nastal trochu chaos − několik rozdě−
laných inscenací a personální obměna
souboru. Takže − vzniklo představení
„Mučednictví Petra Oheye“, hráli jsme
„Luigiho srdce“ a začal se rodit
„Příběh“. To je titul, který má v našich
dějinách velice specifické místo. Jednak
jsme se pustili na velice tenký led pohy−
bového divadla, jednak se pro celou
inscenaci dělala originální hudba

v délce cca 70 minut; je to ale také
inscenace, která má největší počet
repríz a v neposlední řadě jsme s ní
poprvé vyrazili mimo naši vlast (na
divadelní festival do Lotyšska).
1996−97
Konečně krize! To jsme si vážně hrábli
na dno svých sil. Možná trochu
ponorková nemoc; možná titul, který
jsme si vybrali a kterému jsme po celou
dobu příprav věřili, nebyl až tak dobrý.
Nakonec se ukázalo, že inscenace „Jen
hra“ zázrakem skutečně nebyla. Ale pro
všechny zúčastněné to byla nedocenitel−
ná škola, jak herecká, tak životní.
I přesto se nám podařilo uskutečnit
první ročník „Plesu amatérského diva−
dla“. Tato téměř megalomanská akce se
konala ve všech prostorách Domu dětí
a mládeže − Karlínském Spektru. Sjeli
se sem zejména divadelníci a jejich
přátelé.
1997−98
Přišli noví lidé, někteří, kteří nás
opustili, se vrátili a fungujeme dál.
Poprvé v dějinách začal soubor zkoušet
ve dvou skupinách dva rozličné tituly.
Jedna skupina chystala text Raye
Cooneyho „Dvojplošník v hotelu West−
minster“, situačku jako hrom! Druhá
pak připravovala s nově příchozími
adepty herectví Feydeauovu frašku
„Nebožka panina matka“. Že se z této
původně studijní inscenace stala opora
repertoáru, je trochu dílem náhody.

Česká panovnická a státní symbolika
Po loňské výstavě věnované nejcennějším písemným památkám naší
národní minulosti, která se u návštěvníků setkala s nebývalým
ohlasem, připravuje Státní ústřední archiv v Praze další výstavu urče−
nou opět široké odborné a laické veřejnosti, tentokráte věnovanou stát−
ní symbolice a nazvanou „Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj
od středověku do současnosti“. Záštitu výstavy převzali ministr vnitra
České republiky a předseda Senátu Parlamentu České republiky.
Ve fondech Státního ústředního archivu jsou uloženy jedinečné prameny
k tomuto tématu, přičemž je třeba zdůraznit, že zaměstnanci jeho před−
chůdců se významně podíleli na vzniku znaků i vlajky ČSR. Na výstavě se
dále podílely a své exponáty zapůjčily: Kancelář prezidenta republiky,
Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Archiv Ministerstva zahraničních
věcí České republiky, Národní muzeum − České muzeum hudby, Historický
ústav Armády České republiky, Zemský archiv v Opavě a Český rozhlas,
Archivní a programové fondy.
Česká státnost, jejíž počátky úzce souvisí se státností velkomoravskou,
sahají do doby vlády knížete Bořivoje I. (+ 889), se po narušení své konti−
nuity, ke které došlo v rámci rakouské monarchie, obnovila ve 20. století
a plně osamostatnila zánikem Československa k 1. lednu 1993. Téhož dne
vstoupil v platnost zákon o oficiálních státních symbolech České republiky,
zahrnující znaky, vlajky, pečeť a hymnu. Cílem výstavy je poskytnout
návštěvníkům ucelený přehled o podobě a historickém vývoji těchto sym−
bolů, které pozoruhodným způsobem odrážejí tisícileté dějiny našeho náro−
da i problémy z doby svého vzniku.
Výstava je rozčleněna do třinácti chronologických oddílů (I. Český stát do
roku 1490, II. Český stát v personální unii s Uhrami (1490 − 1752), III.
Rakouská monarchie (1752 − 1804), IV. Rakouské císařství (1804 − 1867),
V. Rakousko−Uhersko (1867 − 1918), VI. Předlitavsko (1867 − 1918), VII.
Česká panovnická, zemská a národní symbolika v letech 1752 − 1914, VIII.
Protirakouský odboj (1914 − 1918), IX. Demokratická Československá
republika (1918 − 1948), X. Protektorát Čechy a Morava (1939 − 1945), XI.
Československo pod vládou komunistické strany (1948 − 1989), XII. Česká
a Slovenská Federativní Republika (1990 − 1992), XIII. Česká republika
od roku 1990), jejichž názvy výmluvně vypovídají o světlých i stinných
stránkách našich národních dějin. Poslední, čtrnáctý oddíl přibližuje na
příkladech aplikaci státní symboliky v praxi (vývěsní štíty úřadů, úřední
pečetidla a razítka, státní záslužné řády, odznaky, spolkové prapory, mince
atp.) Slavnostní atmosféru výstavy dále umocní i zdařilé nahrávky hudeb−
ních symbolů, od středověku nerozlučně doprovázejících panovnickou
a státní symboliku (Svatováclavský chorál, Hospodine, pomiluj ny,
Haydnova rakouská hymna, Kde domov můj, československá a česká
národní hymna, fanfáry z Libuše). Závěrem je třeba poznamenat, že se
jedná o výstavu jedinečnou a průkopnickou, neboť dosud nikdy nebyly vy−
staveny exponáty dokumentující českou panovnickou a státní symboliku
v celé šíři svého vývoje a bohatosti proměn.
Výstava se uskuteční v budově Státního ústředního archivu, Archivní 4,
Praha 4 (Archivní areál Chodovec) ve dnech 28. 9. − 31. 10. 2002 od 9.00
do 18.00 hodin kromě pondělí a bude doprovázena výpravným katalogem.
Zahájení výstavy pro veřejnost dne 28. 9. 2002 bude spojeno se Dnem
otevřených dveří archivu, kdy budou mít návštěvníci jedinečnou
příležitost prohlédnout si nejen prostory depozitářů, v nichž je uchovávána
paměť národa, ale i další zajímavé provozy včetně restaurátorských dílen.
PhDr. Alena Pazderová

Skupina „Dvojplošníku“ se pro značné
civilně−pracovní vytížení aktérů ne−
scházela, a tak došlo k přeobsazení
„Nebožky“ a během necelých čtyř mě−
síců měla tato inscenace premiéru. No
a abychom nezlenivěli a zahráli si i další
herci, připravili jsme ještě „Velkou
policejní pohádku“. Poprvé jsme se tak
pokusili oslovit i dětského diváka.
Uspořádali jsme i druhý ročník „Plesu
amatérského divadla“, který byl více
zaměřen k divadlu než k amatérismu.
1999−2000
Začali jsme připravovat dvě aktovky
Thorntona Wildera, které měly pre−
miéru 10. května 2000 pod názvem
„Rodinné album“. Z důvodů nad−
měrného počtu dramatických postav se

náš soubor opět o několik členů
rozrostl. 25. září jsme udělali krůček
k založení nové tradice souboru − rozhodli
jsme se, že pod názvem „Ďábelská noc“
odehrajeme v jediný večer všechna
představení, která máme na repertoáru.
V listopadu jsme uspořádali 3. ročník
„Plesu amatérského divadla“.
2000−2001
Jako zatím poslední akci jsme uspořá−
dali soutěžní postupovou přehlídku
amatérských divadel „Karlínská tříska“.
−ft−
Kontakt: Karlínské Spektrum, Kar−
línské náměstí 7, Praha 8 − Karlín, tel.:
24 81 45 42.
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PODLAHY

KUCHYNĚ
dodání do týdne

PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"

Omnia Praha, spol. s r.o.
Prodej i na splátky bez ručitele

Prodejní sklad:
Lovosická ul. Praha 9 − Prosek,
tel/fax: 86 88 90 61

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ
V CENĚ KUCHYNĚ

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

skříně na míru

TEL/FAX: 02/848 285 74
Mob.: 0602/236 870,
0723/009 113
PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

(Placená inzerce)

PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK

• 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

e−mail: podlahystanela@atlas.cz

NOVĚ OTEVŘENO

CHEMICKÁ
ČISTÍRNA ODĚVŮ
"Clean and Care"
"Renzaccí planet"

ČIŠTĚNÍ
PRANÍ
RUČNÍ ŽEHLENÍ

(Placená inzerce)

!!! AKČNÍ CENY !!!

Tel.: 02/83852056
Adresa: PARANGON spol. s r.o.
Hnězdenská 595/1 (OD KRAKOV-PŘÍZEMÍ)
181 00 Praha 8 - Bohnice

JAZYKOV¡ äKOLA

Nabízíme:
• angličtina, němčina, španělština, ruština,
italština, francouzština a čeština pro cizince
• kurzy obecné, specializované či intenzivní
• individuální programy "šité na míru"
pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL
a Cambridgeské zkoušky
• ranní, večerní i víkendová výuka
Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8,
tel.: 02/8684 0777, fax: 02/8684 0484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

(Placená inzerce)

25.7.2002 10:54

(Placená inzerce)

Otevřeli jsme pro vás novou pobočku
kde nabízíme

Bolí Vás záda ?

PŘIJĎTE NA MASÁŽ
do zdravotního centra
Šimůnkova 4 P-8.
Stanice autobusů: 175, 181, 183
Můžete se objednat na tel. 8658 11 10
večer nebo 0737 / 717 719.

Masáž zad ovlivňuje veškeré dění
v lidském těle: dýchání, zažívání i vylučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.
(Placená inzerce)

FINANČNÍ SLUŽBY
Půjčky pro zaměstnance
Finanční poradenství
Pojištění právní ochrany
Stavební spoření
Kontaktní místo:Na Žertvách 29,
Praha 8,180 00 (vedle salónu Vlasta)
TEL:0723/94 61 06
Otevírací doba: PO − SO 10 − 18 HOD

(Placená inzerce)

Záda + šíje 150,- Kč
Důchodci
120,- Kč

(Placená inzerce)

Placená řádková inzerce
SCSA SECURITY NABÍ−ZÍ: fyzické
střežení objektů, ochranu osob,
montáž el. zabezpečovacích systémů a
jejich nepřetržité monitoro−vání, výjezd
zásahových sku−pin, prodej zbraní a
střeliva, situační střelnici, pronájem
tělocvičny. Non−stop: 0603 /878
476, 02/444 637 29−30 nebo navš−
tivte www. SCSASECURITY.cz
KOUPÍM GRAMODES−KY LP
(SP, EP). Rock, jazz, pop, folk, coun−
try, kla−sika, mluvené slovo atd.
Nejraději celou sbírku. Tel: 410 9982
nebo 0607/791 490.
NEBYT. PROSTORY v Hloubětíně
15 − 2000 m2. Kanceláře, výroba,
sklady atp. Trvalá ostraha, závodní
jídelna, dostatek tel. linek. Tel.: 81 86
40 96.
HCSS, S.R.O. hledá zdravotní sestry
s min. 2−letou praxí u lůžka pro
odbornou zdravotní péči v domácím
prostředí klientů. Pokud jste samostat−
ná a spolehlivá, sjednejte si schůzku na
tel: 02/33356565, 02/33355907

nebo 0777 72 45 01−3 vrchní sestra
Součková, popř. Dana. Souckova
@homecare.cz.
8 DNÍ NJ GRAM. Vám jí zpřehlední.
Od 14.8. 4 hod. dop. či odp. v Praze
8. 2500,−Kč včetně stud. mater. Přihl.
na tel. 83 85 14 00 nebo 0728/818
565.
NOVĚ OTEVŘENÁ veterinární klini−
ka v Kobylisích, v areálu obchodního
střediska Sokolníky, ulice Trousilova 4,
200 m od Náměstí Kobylisy. Tel:
02/84 68 34 50 ordinační hodiny Po−
Pá 730 − 2100, So−Ne 1000 − 1900h.
nabízí komplexní služby. Od 29.7. do
1.9. pracovní doba přechodně
omezena PO−PÁ 9−19.00 hodin a SO−
NE 10 − 14 hodin.
SPOLEČNOST JÓGA v denním
životě si Vás dovoluje srdečně pozvat
na CVIČENÍ JÓGY v Jógacentru
Ládví, Praha 8, Binarova 1661. O
prázdninách cvičíme každou středu od
17,00 a 19,15 hodin.Cvičení zahrnu−
je postupná tělesná a dechová cvičení

pro začátečníky a mírně pokročilé a je
vhodné pro studenty, seniory i
maminky na MD. Přijďte vyzkoušet
první lekci zdarma. Od 2. září 2003
opět otevíráme pravidelné pololetní
kurzy jógy. Přihlašovat se můžete již o
prázdninách nebo přímo před hodi−
nou u cvičitele v jógacentru. Informace
o kurzech: tel.: 02/24 25 37 02;
0604/86 43 43; www.joga.cz/
praha; e−mail: joga. praha@volny.cz.
PRO
NOVĚ
OTEVÍRANOU
RESTAURACI MCDONALD´S v
Letňanech
(TESCO)
přijmeme
zaměstnance na plný a částečný
úvazek (i studenty). Vynikající možnost
profesního růstu. Bližší informace:
osobně: McDonald´s Billa, Vyso−čan−
ská 20, 190 00 Praha 9 − Prosek, tele−
fonicky: 02/865 86 364.
POZITIVNÍ STUDIO NABÍZÍ
MASÁŽE klasické,relaxační,kineziolo−
gie−pochopení a řešení problémů.
Psycho−astrologická poradna tel: 84
68 98 05, 0603910103.

KOLBENOVA 29/568

STARIMPEX, spol. s. r. o. PRAHA 9 / HLOUBĚTÍN
Velkoobchod s vybraným orientálním zbožím, jako módní
bižuterie, mosazné, kamenné, kožené, skleněné výrobky
a dalším dárkovým zbožím dovezeného z Indie, Číny a Indonésie oznamuje, že pro občany v regionu Prahy otevře naši
velkoprodejnu pro maloobchodní prodej. Otevřeno bude
každou neděli od 10.00 - 16.00 hodin, až do 27.10.2002.
Příjemně budete překvapeni nejen cenami, ale i kvalitou našeho
zboží.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

(Placená inzerce)
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NOVOTNÝ

elektronik

SERVIS

ELEKTRONIKY

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

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

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

PRODEJ - SERVIS - LEASING

Tel.: 83840523, 84840158

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

opravujeme:

FINANČNÍ ŠTĚSTÍ

SE NA VÁS SAMO

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

NEPŘILEPÍ
ČSOB INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

ČSOB nabízí svým klientům investování prostřednictvím 76 fondů investičních
společností KBC Multicash, KBC Equity, KBC Index Fund, KBC Renta a KBC
Bonds, registrovaných v Belgii a v Lucembursku, kterým Komise pro cenné
papíry povolila činnost na území ČR.
DO ZAHRANIČNÍCH FONDŮ LZE INVESTOVAT JIŽ OD 5000 CZK NEBO OD EKVIVALENTNÍ ČÁSTKY V CIZÍ MĚNĚ. INVESTOVAT DO ZAHRANIČNÍCH FONDŮ
JE MOŽNÉ V CZK, V EUR, USD A V DALŠÍCH 8 SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.
Výkonnost vybraných fondů k 30. 6. 2002:
KBC Multicash ČSOB CZK (fond peněžního trhu)
•6 měsíců
2,28 %
•12 měsíců
4,83 %
– fond peněžního trhu s nejvyšším výkonem
za 12 měsíců (časopis FOND SHOP 7/2002)
•průměrný roční výnos
od založení fondu
4,58 %

www.csob.cz
investice@csob.cz
0800/11 07 07
(Placená inzerce)
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ČSOB, pobočka
Tel.: 02/24 81
ČSOB, pobočka
Tel.: 02/84 68

KBC Renta CZECHRENTA (dluhopisový fond)
•6 měsíců
4,56 %
•12 měsíců
11,14 %
•průměrný roční výnos
od založení fondu
8,7 %

Praha - Thámova, Thámova 20, 186 00 Praha 8
70 88, fax: 02/21 89 41 85
Praha - Ke Stírce, Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8
60 98, fax: 02/84 68 52 75

Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro
informační účely a nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice
v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Výše uvedené fondy
jsou nabízeny v ČR na základě povolení KCP a podléhají jejímu dozoru.
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