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Vážení čtenáři,
opět je za námi všemi další měsíc

roku, který byl pro mnohé naplněný
intenzivní prací, pro některé již přede−
vším odpočinkem a možností vnímat
události z jistého odstupu. Naše měst−
ská část pokračuje v silném rozvoji,
jehož jsme svědky téměř každý den.

Již 1. února byla slavnostně
otevřena budova nazvaná Corso
Karlín, o které přinášíme v tomto čísle
článek, v němž jsem se snažil otevření
Corsa Karlín zasadit do širších sou−
vislostí vzniku tzv. Nového Karlína.
Vedle toho 6. února 2001 byl položen
Základní kámen Domu Bible v Praze −
Kobylisích, také mezinárodní projekt.
Na tento projekt půjčily peníze
Spojené biblické společnosti se sídlem
v Londýně, zdejší Česká biblická spo−
lečnost již vydala přes 4 miliony korun. 

Ale v běhu všedních dní jsou nejen
tyto významné akce, které později
vstupují do dějin, ale i nekonečná jed−
nání, které vede starosta a další za−
stupitelé např. s firmami, které opět 
a opět „rozkopávají“ Karlín, tu 
s plynem, vodou, optickými kabely,
kabelovou televizí atd., ve snaze ma−
ximálně zmírnit škody a nepříjemnosti,
které při těchto činnostech občanům
Prahy 8 vznikají. A jsou zde další
záležitosti všedního života − revita−
lizace panelových domů a snaha 
o zkvalitňování života občanů na
sídlištích Prahy 8.

Přinášíme krátký článek paní
ředitelky Speciální mateřské školy ve
Štíbrově ulici, jedinečné svého druhu.
V této školce jsou děti integrovány,
nemocné spolu se zdravými. Je to
první školka, snad v Evropě, pokud je
známo, která od roku 1960 začala sy−
stematicky pracovat s dětmi postiže−
nými Downovým syndromem. Ačkoliv
jsem měl příležitost strávit v této
speciální školce pouze několik hodin,
hluboce na mne zapůsobilo úsilí peda−
gogických pracovníků, snažících se 
o to, aby tyto děti, které nikdy nemají
šanci na úplné uzdravení, strávily
pokud možno pěkný život, samostatný,
bohatý na velké množství citových
zážitků. Zároveň je školka připravuje
na možnost jejich co největší
vzdělavatelnosti a z toho vyplývající
následnou samostatnost. 

Určitě je v Praze 8 velmi mnoho
zajímavého, velkých a hlubokých
osobností, o nichž se mnohdy jen
obtížně dovídáme. Proto si vás
dovolím vyzvat: prosím, napište
nám do redakce o zajímavých lidech
ve vašem okolí, o aktivitách, které si
zaslouží, abychom je zachytili 
a seznámili s nimi čtenáře.

Od tohoto čísla máme již v reda−
kci k dispozici více materiálů, než
tomu bylo před pár měsíci, kdy jsem
redigování Osmičky přejímal. Proto
se již budu snažit dát novinám
pevnější a sevřenější tvář, některé
rubriky najdete na trochu jiných
místech, kde by se pak již měly
objevovat pravidelně. Děkuji za Vaši
trpělivost a v mnoha případech 
i podporu.              

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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V roce 2000 byly ukončeny záchranné
práce na objektech významné kul−
turní památky − Löwitova mlýna,
které financovala Městská část Praha 8.
Nyní se připravuje na Libeňském
zámku výstava, která má tuto činnost
prezentovat veřejnosti.

Bývalý mlýn v Libni č. p. 40, jehož
budovy se dochovaly až do dnešních dob,
stojí v ulici U Českých loděnic. Stavby
bývalého Velkého či Löwitova mlýna 
v Praze 8 Libni jsou situovány na jižním
úpatí Zámeckého vrchu, západně od
Libeňského zámečku a bývalého pivo−
varu, na severní straně ulice.

První zmínky o libeňských mlýnech
pocházejí již z konce 13. století, kdy byla
ves Libeň v majetku kladrubského
kláštera. Tehdy krátce před rokem 1300
kladrubský opat Milota pronajal mlýn
nejmenovanému pražskému měšťanovi.
V roce 1365 postoupil kladrubský klášter
Libeň Petrovi z Vrtby. Následně ves často
měnila své majitele. Ti pocházeli 
z různých měšťanských nebo drobných
šlechtických rodin (např. Rotlevové,
Cvokové z Vlkanova, Ludmila z Chýš 
a Jirně, Václav ze Svárova, Vlašimský 
z Cimberka, páni z Roupova a Holec 

z Květnice). Mlýn zůstal vrchnostenským
a byl pouze pronajímán. Již roku 1720
je uváděn jako „mlejn velký panský“. 
V tomto roce byla při mlýně pila i vodár−
na. Pro odlišení od ostatních libeňských
mlýnů se pro něj ujalo pojmenování
Velký mlýn, neboť již v první polovině
18. století se uvádí i tzv. malý mlýn 
u mostu (č.p. 30), který byl v roce 1950
zdemolován. Za válek o rakouské
dědictví v letech 1741−42 a 1744 bylo
libeňské panství zničeno. Budovy buď
shořely nebo byly rozbořeny. V roce
1747 došlo k obnově mlýna, který byl 
z části opraven a z části nově postaven. 

V roce 1872 se přistoupilo k provedení
částečné úpravy řečiště Vltavy a splavnos−
ti řeky pro plavbu parníky od Prahy až 
k ústí do Labe v Mělníku. Práce trvaly až
do roku 1874. Při této úpravě bylo v Libni
zrušeno a vysušeno mlýnské rameno, které
obtékalo obloukem židovskou Libeň.
Budovy mlýna s vodárnou a měděným
hamrem byly libeňskou obcí vykoupeny 
a postupně zrušeny. 

Roku 1969 získalo mlýn (spolu 
s bývalým pivovarem č. p. 39, dnes 
č. p. 2158) bezúplatným převodem od
OPBH Divadlo S.K.Neumanna. Budova

již tehdy byla v havari−
jním katastrofálním sta−
vu. Dříve užíval prostory
pro sklad brambor i ná−
rodní podnik Zelenina
Praha. Rekonstrukce za−
hájená v roce 1970 byla
provedena pouze v č. p.
39. V roce 1980 byl
objekt mlýna uvolněn 
a předán Státním restau−
rátorským ateliérům,
které zde chtěly zřídit
malířské ateliéry, labora−

toře, dílny a sklady. S celkovou rekon−
strukcí mělo být započato v letech 1985
až 1986. Avšak k realizaci došlo až
nyní. V roce 2000 byly dokončeny zá−
kladní stavební práce, které zachránily
budovy před celkovým zchátráním.
Městská část Praha 8 investovala do
záchrany vzácného architektonického
dědictví a zapsané významné kulturní
památky na 20 milionů korun. Byly tak
opraveny budovy, které si zaslouží
zvláštní a zodpovědně uvážené využití.  

Hlavní budova mlýna na obdél−
níkovém půdorysu bývala patrová.

Dnes, po zvýšení okolního terénu, je
přízemní s polosuterénem. Interiér 
v přízemí a patře tvoří jedna velká pros−
tora s trámovým stropem, neseným
střední řadou dřevěných vyřezávaných
sloupů. Kromě hlavní budovy se
zachovala i hospodářská stavení, 
z nichž stodola měla klasicistní motiv
slunce na vratech.

Budova je hodnotným výsledkem
bohatého stavebního dění v průběhu
více jak třech staletí. 

−zkk−
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Speciální mateřská škola Štíbrova
oslavila na podzim loňského roku své
40. narozeniny.

Její vznik se datuje od roku 1960, kdy
byla založena experimentální třída pro

děti s mentálním
postižením a od
samého začátku je
fakultní školou
Univerzity Karlovy.
V současné době je
zřizována Magi−
strátem hl. m. Prahy
a 1.12.2000 jí byla
přiznána právní
subjektivita. Slouží

jako integrační zařízení, které navštěvují
převážně děti s postižením (tělesným,
mentálním, s vadami řeči, s epilepsií, děti
po závažných operacích apod.) a ve
výjimečných případech děti zdravé.
Tento jev je označován termínem
„obrácená integrace“.  Třídy jsou
svým členěním přizpůsobeny
zdravotnímu postižení dětí, jsou
vybaveny speciálními hračkami,
pomůckami, tělocvičnými pro−
gramy a nábytkem. Součástí
zařízení je Speciální pedagogické
centrum „Dítě“, které vzniklo 
v roce 1992. Těžiště činnosti centra
spočívá ve skupinové práci 
s dětmi, které mají zdravotní

postižení nebo adaptační problémy. Děti
mají k dispozici hernu, míčový bazén,
zvukové hračky a speciální pomůcky,
„bílý pokoj“ se světelnými efekty, které
navozují relaxaci, eventuálně stimulaci
dětí, a další možnosti. Mezi nadstan−
dardní programy SPC patří „Láska 
v rukách“ (dotyková terapie pro nej−
menší), orofaciální regulační terapie
(rehabilitační technika), Feuersteinova
metoda (stimulační program mentálního
rozvoje). V roce 1993 vznikl při SPC
Klub rodičů a přátel dětí s Downovým
syndromem, v jehož registru je 
v současnosti přes 120 rodin z celé
republiky. 

−mh− 
Foto: P. Pokorný

äance pro postiûenÈ dÏti Akademie: DÏti pro dÏti
Paní senátorko, 23. 3. 2001 pořádáte spolu s Městskou částí
Praha 8 Akademii dětí Integrované školy Štíbrova 
a mateřských a základních škol zejména Prahy 8. Co Vás 
k myšlence pořádat tuto Akademii přivedlo?
Na podzim jsem se zúčastnila dětské besídky školky ve Štíbrově
ulici, což je školka integrovaná, to znamená, že zde jsou spolu
děti jak s různými druhy postižení, tak i zdravé. Besídka se
uskutečnila v rámci oslav 40. výročí vzniku této školky a tam

bylo právě patrno, že i postižené děti jsou v mnoha ohledech jako „normální“, že se
naučí spoustu věcí, že si také velmi rády hrají. Protože tato školka nestačí s finanční−
mi prostředky, které má běžně k dispozici, paní ředitelka spolu se všemi pedagogy,
kteří pracují s dětmi s Downovým syndromem, shání různou pomoc, sponzory, píší
žádosti o udělení grantů, jsou velmi aktivní. Tehdy mne tam napadlo, že by bylo
dobré s jejich záslužnou a náročnou prací seznámit širší veřejnost, zejména pedago−
gickou, ale i rodičovskou, a také jim i trochu pomoci.
Proto v pátek 23. 3. od 14 do 18 hodin v Kulturním domě Krakov pořádám,
společně s Městskou částí Praha 8, Akademii, na kterou jste se ptal. Dosud je velmi
dobrá odezva ze škol na Praze 8. Vystoupí zde ale samozřejmě především děti
Integrované mateřské školky Štíbrova.
Dobrovolným vstupným, případně sponzorskými dary chceme na Akademii získat
nějaké prostředky na činnost tohoto zařízení. Pokusím se tedy oslovit podnikatele 
a firmy z Prahy 8, kteří by se chtěli přijít podívat, případně pomoci a oslovím
samozřejmě rodiče vystupujících dětí.

Paní senátorko, jak mají být využity získané prostředky?
Finanční prostředky budou použity zvláště na opravu, případně další vybavení hřiště,
zejména pro postižené děti zmíněné školky.

Hodláte tuto akci také, pokud možno, prezentovat v celostátním tisku?
Jakmile budeme mít sestaven program, potvrzeny osobnosti, které přislíbily svou
účast, chtěla bych dát celé akci co největší publicitu. Vždyť jde o prostředky pro ty,
kteří to nejvíce potřebují. 
Děkuji a přeji Vám co největší úspěch.                                       Tomáš  Květák 

Terapie se svÏtly
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V BŘEZNU 2001

1.3. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Podhajské
pole (parkoviště) • Dolákova −
Hackerova • Fořtova − Do údolí • Pod
vodárenskou věží x Nad Mazankou

6.3. ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská − Kři−
žíkova) nebo Jirsíkova − Malého •
Kotlaska (u mateřské školky)
• Kandertova (proti ul. Lindnerově) •
Ke Stírce − Na Stírce

7.3. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova x
Konšelská • Lodžská x Zhořelecká
(parkoviště)

8.3. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U sloupu
(parkoviště) • Gdaňská • Mazurská 
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• Drahorádova

13.3. ÚTERÝ
Kollárova (mezi zl. Křižíkovou 
a Pernerovou) • Pivovarnická (proti ul.
Na Hájku) • Kubišova − U Vlachovky
• Nekvasilova (parkoviště za TJ)

14.3. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova − u DD • Štíbrova • Na
pěšinách − Pod statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) •
Pekařova

15.3. ČTVRTEK
Lindavská

16.3. PÁTEK
Písečná − K Sadu • Řešovská (u Ze−
lenohorské) • Petra Bezruče − U pís−
kovny • Hnězdenská (parkoviště)

20.3. ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky • Petra
Slezáka − Urxova • Na Vartě • Nad
Rokoskou

21.3. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněvská • Uzavřená • Frýdlant−
ská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecké x Ďáblické) • Nad Ro−
koskou (u školy)

22.3. ČTVRTEK
U Pekařky − sloup VO č. 8

23.3. PÁTEK
Na přesypu − Pod přesypem •
Havlínova − Pohnertova • Zhořelecká
(parkoviště) • K mlýnu − Drahaňská,
event. Na Zámkách

27.3. ÚTERÝ
Thámova (u tunelu) • Pernerova −
Sovova • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)

28.3. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Hlaváčova;
Na pecích − Bořanovická • Davíd−
kova (parkoviště severně od garáží Sta−
vegu) • Nad Popelářkou; Šimůnkova

29.3. ČTVRTEK
Pod vodárenskou věží x Společná

30.3. PÁTEK
Třeboradická • Libišská − parkoviště •
V Nových Bohnicích • Mlazická

Město Praha bude tento rok financo−
vat sérii akcí, jejichž hlavním cílem je
podstatně omezit řádění sprejerů.
Jakým způsobem chce magistrát
zabránit ničení domů a památek? 
A jaký názor na možnou regulaci
mají autoři graffiti? 

Pražský magistrát investuje do kam−
paně několik milionů korun. Podle
Aleny Ježkové, ředitelky odboru Public
Relations, půjde nejen o rozhlasovou,
televizní a tiskovou kampaň, ale o celou
řadu doprovodných akcí. Proběhne také
mnoho besed, kterých se budou moci
zúčastnit například majitelé domů −
budou mít možnost zjistit, jakými tech−
nickými prostředky se proti sprejerům
bránit.

„Chceme dát sprejerům možnost
použít různé legální plochy, aby
nemuseli stříkat na fasády,“ vysvětluje
Alena Ježková záměry magistrátu.

Psychologové se různí v názoru,
jaké důvody vedou sprejery k tomu, aby
v noci slaňovali mosty, vkrádali se do
depa pražského metra a riskovali kon−
flikt se zákonem za několik kreseb.
Například pražský psycholog Matouš
Řezníček zpracoval studii, podle níž je

primární příčinou vzniku graffiti frus−
trace mladých lidí z přelidněného, šedi−
vého a odlidštěného prostředí
velkoměsta.

„Malování na zeď přidělenou ma−
gistrátem mě vůbec nebere“, přiznává
osmnáctiletý sprejer (říká si writer)
známý pod přezdívkou Shot. Své pravé
jméno nechce z obav před postihem

zveřejnit. „Když jdu v noci
na to, hlídaj kámoši s vy−
sílačkama, jestli nejdou poli−
cajti. Máme systém, jak
zbombit (pomalovat − pozn.
red.), co nás napadne. To
vzrůšo, že nás chytnou, je
jako droga“, vysvětluje Shot.
Sám říká, že je „feťák“ adre−
nalinu. Mezi sprejery je
nejlepší vizitkou před ostat−
ními kolegy například podpis

na železničním vagónu, který jezdí po
celé republice. Nastříkání poměrně
složité kresby v pečlivě hlídaných
depech Českých drah se považuje za
husarský kousek. „Začínají hodně brzy,
třeba ve třinácti, a potřebují si rychle
něco dokázat,“ říká Jirka, třiadvacetiletý
bývalý sprejer o svých někdejších sou−
kmenovcích. Sám tvrdí, že graffiti je
životní styl, do kterého rozhodně nepatří
malování na památky. „Když ale někdo
postaví ohavnou betonovou krychli a dá
do ní okna, tak si o výzdobu přímo říká.“

Zdá se tedy, že pokud by se měl
problém graffiti ve společnosti omezit
na minimum, měl by být preventivní
program složen nejen z osvěty, ale také
z vytvoření různých možností trávení
volného času pro velkoměstem frus−
trovanou mládež.

−jm−

V Dolních Chabrech se můžeme
setkat s pozoruhodným objektem.
Stojí před domem č. p. 542 
v Ládevské ulici, nedaleko od hlavní
silnice z Prahy směrem na Veltrusy.
Šlo původně o vyvýšené místo a na
něm vztyčený „menhir“, dnes vysoký
1,57 cm, u země v obvodu 2,75 m.
Původ tohoto kamene je neznámý,
historikové jej připisují starým
Keltům, kteří kdysi, dávno před
Slovany, sídlili na tomto území. 

Sám název kamene „menhir“ pro to
svědčí, neboť překlad z keltštiny zní
men (kámen) a hir (dlouhý). Tyto kame−
ny byly podle keltské mytologie posvát−
né a mimo jiné ochraňovaly území, na
němž byly umístěny. Dodnes podle
místních obyvatel vyzařuje silnou
energii.

Ačkoliv chaberský menhir nemá
proslulost např. anglického kromlechu
Stonehenge, přesto jde o velmi vzácnou
památku. Na území celé Evropy se těch−
to kamenů nachází jen několik tisíc 
a vesměs jsou velice přísně chráněny.

Náš kámen se nachází na zeměpisných
souřadnicích 14°27´12", 50°08´37", 
v nadmořské výšce 300 m. Jde o monolit
z buližníku, lidově nazývaný prubířský
kámen. Je to sedimentární křemičitá
hornina, syté tmavošedé barvy, protkaná
kresbou světlých křemenných žilek.
Staletími je kámen poněkud ohlazen, ale
v podstatě neporušený. Jedná se 
o pražský unikát, zařazený na Státní se−
znam nemovitých pa−
mátek roku 1967. 

Celkově na tom však
náš menhir není nijak
zvlášť dobře. Pan Plecitý
poskytl redakci, sice málo
kvalitní xerokopii foto−
grafie ing. Jiřího Párala,
kde je menhir zachycen
(snad kolem roku 1920)
ještě ve volném prostoru,
uprostřed luk. Nyní jsme
jej však našli v zástavbě,
v plotu, jak je vidět na
fotografii. Zčásti je zalit
betonem, zčásti dokonce
asfaltem, ze kterého je

chodník, který jej „obtéká“. Máme−li si
vážit odkazů a památek, byť svých
dávných předků, kteří žili na tomto
území před námi, nestačí ctít dávnou
pověst, podle níž se nesmí menhir
přemístit, aniž by to přineslo neštěstí, ale
bylo by vhodné se zamyslet nad tím, jak
tento menhir ošetřit před tím, aby nadále
netrpěl naší aktivitou, s níž likvidujeme
téměř vše, co nám stojí v cestě. 

Určitě by stálo za zváženou, zda−li
kámen neočistit, neudělat kolem něj
upravenou, drenážovanou jímku, jako
se dělá kolem stromů v centrech měst 
a ochránit jej před svévolným ničením,
např. ze strany dětí. Ani řádné označení,
případně večerní osvětlení by menhiru
neškodilo. Naopak, vedle cenného
kostelíka sv. Jana Křtitele s románskými
freskami, by se mohly Dolní Chabry
právem chlubit cennou, unikátní
památkou.

−tk− 

Památky z okolí Prahy 8

KampaÚ proti sprejer˘m zaËala

VZÁCNÝ MENHIR
V DOLNÍCH
CHABRECH

Dne 28. 2. 2001 bude Zastu−
pitelstvu Městské části Praha 8 před−
ložen ke schválení rozpočet Městské
části Praha 8, který jako každoročně
počítá s jistou částkou na granty
udělované MČ Praha 8.
Granty jsou určeny na kulturně−
vzdělávací a jinou obecně prospěš−
nou činnost, která má přímý vztah 
k Městské části Praha 8. Účelem
grantů je umožnit tuto činnost v pří−
padech, kdy ji nade vší pochybnost
nelze zajistit samofinancováním 
a kdy nezbytné finanční prostředky
nemohou být plně pokryty z jiných
zdrojů. Jako v mnoha posledních
letech vypíše Městská část Praha 8
granty s tímto tématickým určením:

1. Grant na podporu programů 
ekologické výchovy a činnost 
právnických osob (organizací), 
které se zabývají ochranou 
životního prostředí,

2. Grant na podporu 
mimoškolních aktivit dětí  
a mládeže,

3. Grant na projekty, které 
směřují k oživení kulturního 
života v Městské části Praha 8,

4. Grant na podporu 
zkvalitnění činnosti sociálních 
a zdravotnických zařízení.

Protože částka určená na granty bude
schválena Zastupitelstvem Městské
části Praha 8 až 28. 2. 2001, tedy 
v době, kdy je již Osmička vytištěna,
odkazuji zájemce o další informace na
webovou stránku Prahy 8
(www.Praha8.cz), kde budou co
nejrychleji prezentovány všechny
potřebné informace, včetně termínů
podávání žádostí o granty, případně
na Informační kancelář Úřadu
Městské části Praha 8, kde Vám
ochotně poskytnou informace a  kde
budou k dispozici listy s instrukcemi
pro podání žádostí o granty.

Mgr. Tomáš Květák, pověřený
vedením odboru pro styk 

s veřejností a kultury  

GRANTY 
M» PRAHA 8 PRO ROK 2001
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Ozn·menÌ Svazu 

sluchovÏ postiûen˝ch

Svaz sluchově postižených Praha 1
pořádá pro pražské nedoslýchavé 
v měsíci říjnu od 21.10. do 31.10. 
v Mariánských Lázních OZDRAVNÝ
POBYT. Přibližná cena cca 1.900,−
Kč. Informace a přihlášky vždy každý
čtvrtek v zasedací místnosti Svazu,
Rybná ul. 24, Praha 1 nebo v jiných
dnech na telefonu 0608/517216 
či 81913838. Přihlášky podávejte 
do 30.3. t.r.

Na zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 8 dne 29. 11. 2000 byl zvolen
výbor pro výchovu a vzdělávání.
Ten má za úkol zajistit bezchybný
chod regionálního školství 
v situaci, kdy dochází k reformě
veřejné správy, která se velmi
výrazně dotýká školství. 
Městská část Praha 8 zajišťuje jako
zřizovatel provoz osmnácti základ−
ních a pětadvaceti mateřských škol.
Základních škol, jež jsou v právní
subjektivitě a hospodaří sami, se tato
změna zatím příliš netýká, ovšem 
u řady mateřských škol je situace jiná.
Mateřské školy doposud nejsou
všechny v právní subjektivitě a o je−
jich provoz se stará Servisní středisko,
o vyplácení mezd a personalistiku 
se staral nyní již zrušený Školský úřad
v Praze 8. Jeho pravomoci přešly na
Magistrát hl. m. Prahy. Jeden 
z prvních úkolů je upravit postavení
těchto mateřských školek, které nej−
sou v právní subjektivitě a kterých je
v MČ Praha 8 nyní 20. K prvnímu
červenci 2001 by tedy měly být ně−
které školky již samostatné (tj. 
v právní subjektivitě), ostatní by se
staly po dohodě administrativní
součástí ZŠ a v jednom případě školy
mateřské (působit budou ve svých
budovách). Pro rodiče a děti nedojde
k žádné viditelné změně. Školský
výbor samozřejmě pružně reaguje na
veškeré podněty, přicházející jak od
rodičů žáků, tak od samotných škol,
ale i od zřizovatele, magistrátu i mi−
nisterstva školství.

Mgr. Miroslav Koranda, 
předseda výboru

REFORMA 

VEÿEJN… SPR¡VY

TROJSKÁ
1.etapa 15.2.−28.2.2001

výluka tramvají v úseku Partyzánská − Trojská
2.etapa 31.5.−05.6.2001

výluka tramvají v úseku 
Partyzánská − Trojská

KOBYLISKÉ NÁM.
1.etapa 25.4.−21.8.2001

zábor ul. Pod Sídlištěm a Horňátecká, 
včetně přilehlé komunikace. Doprava bude 
převedena do protisměru.            

Ing. Ivana Koucká

OmezenÌ v r·mci v˝stavby metra
Byl proveden zábor dvou jízdních pruhů v ulici Střelničná směrem na Kobyliské náměstí − v úseku Davídkova − Čumpelíkova.
Tento zábor potrvá do konce výstavby, t.j. do 12/2003. Doprava je převedena do protisměru. 
Dále byl uzavřen výstup z podchodu směr obchodní dům Albert. Náhradní obchozí trasa je přes prodloužené tramvajové
ostrůvky do ulice Binarova. Další připravované zábory s dopadem na dopravu:

Graffiti na KobyliskÈ st¯elnici, 

n·rodnÌ kulturnÌ pam·tce

SouËasn· situace

Stav kolem roku 1920
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Rekreace senior˘
po¯·danÈ O⁄SS v Praze 8

Penzion Espero

- Skokovy u Mnichova HradiötÏ

TermÌn: 14.5. - 20.5.
Stravov·nÌ: pln· penze
Cena: 2.100,- KË

Penzion Kukla 

- KuklÌk u NovÈho MÏsta 

na MoravÏ

TermÌn: 24.6. - 1.7.
Stravov·nÌ: pln· penze
Cena: 2.350,- KË

Hotel Belveder 

- éelezn· Ruda

TermÌn: 8.9. - 15.9.
Stravov·nÌ: pln· penze
Cena: 2.500,- KË

Speci·lnÌ rekreace pro seniory
obvodu organizuje jiû ¯adu let
ObvodnÌ ˙stav soci·lnÏ-zdravot-
nick˝ch sluûeb. 

P¯ihl·öky s ˙hradou p¯ijÌm· soci·l-
nÌ pracovnice pÌ. J. Nov·kov· 
v DomÏ s peËovatelskou sluûbou
Bulovka Ë. 10, kaûdÈ pondÏlÌ od 13
do 16 hodin. 

BliûöÌ informace v ˙¯ednÌch dnech
a uvedenÈ dobÏ na tel.: 8384 1222.

Občanské sdružení PROSAZ 
společnost pro sociální 
rehabilitaci občanů se 
zdravotním postižením 

si Vás dovoluje pozvat na 

REPREZENTAČNÍ
PLES

3. března 2001 od 19 hodin 
v prostorách Hotelu Praha, 

Sušická ul. 20, Praha 6

Večerem bude provázet Veronika
Žilková a bude losována tombola.

Výtěžek z plesu poputuje na
uspořádání vzdělávacích kurzů
pro zdravotně postižené občany.

Starosta Josef Nosek, zástupce
starosty Jan Lukavský, radní
Radovan Šteiner a mnozí další za−
stupitelé Městské části Praha 8, se
zúčastnili slavnostního večerního
otevření nového objektu Corso
Karlín, navazujícího na Palác Karlín
na Křižíkově ulici, jehož otevřením
pokračuje proměna čtvrti Karlín.

Karlín, čtvrť vyhaslých fabrik a rom−
ských rodin. A právě v tomto prostoru,
velmi blízko centra Prahy, vyrůstá po−
stupně administrativně−obchodní cen−
trum, které má v blízkých letech lákat
i k příjemnému bydlení.

Dopoledne 1. února představil
katalánský architekt Ricardo Bofill,
žijící v Barceloně, veřejnosti svůj reali−
zovaný projekt na přestavbu staré
továrny, motorárny ČKD v Karlíně, na
moderní, špičkově vybavený administra−
tivní komplex. Bofill, který již postavil
honosné komplexy v mnoha evropských
i amerických velkoměstech, přijal nabíd−
ku projektovat administrativní budovu
na místě staré továrny, jako velikou
výzvu. Vyprojektoval svou představu
moderního objektu, který citlivě vnímá
historicky daný prostor, jeho nostalgii 
i rytmus, spolu s charakterem celé
oblasti. Vznikla tak moderní budova,
postavená na kontrastu. 

Po Paláci Karlín, který byl dokončen
v minulém roce, došlo nyní k otevření
Corso Karlín. Postaveno bylo nákladem

400 milionů za jediný rok. Nachází se
zde 9.150 m2 kancelářských prostor,
parkoviště v podzemí i na povrchu. Je to
nejnovější přírůstek v rámci organické
strategie společnosti Real Estate Karlín,
směřující k vytvoření celé nové oblasti
„Nový Karlín“. Společnost Real Estate
Karlín zároveň deklaruje, že chce
vyvážit silně podnikatelskou přítomnost
podporou uměleckých a společenských
aktivit a v rámci zkrášlování celé oblasti
přispět i ke zvýšení nabídky občanům 
k trávení volného času.

Architekt Bofill, který Nový Karlín
projektuje, si je jist úspěchem tohoto
projektu. Karlín jako lokalita se mu zdá
přímo předurčená k budoucímu rozvoji

pro svou blízkost centru města, které, jak
předpokládá, bude za několik málo let,
vzhledem k množství automobilové
dopravy, zcela neprůjezdné.       

Jakmile to bude možné, začnou práce
na projektu Pernerova (třetí etapa), který
má být dokončen nejpozději do konce
roku 2002. Má zde vzniknout velký
kancelářský komplex s téměř 20.000 m2

ploch, špičkové architektury i provedení.
Celkově nyní společnost Real Estate
Karlín plánuje výstavbu 17 objektů. Pan
Bofill se na tiskové konferenci zmínil 
o tom, že unikátem v celém projektu má
být přestavba libeňské loděnice výhrad−
ně na byty.   

−tk−

PromÏna KarlÌna pokraËuje

V úterý, 6. února 2001 byl na místě,
kde bude v budoucnu stát Dům Bible
slavnostně položen Základní kámen.

Navazujeme na článek v minulém,
únorovém čísle Osmičky a přinášíme
krátkou zprávu o položení Základního
kamene Domu Bible v Praze −
Kobylisích. Základní kámen věnoval
České biblické společnosti primátor
Jeruzaléma, pan Ehud Olmert, a osobně
jej předala velvyslankyně Státu Izrael 
v České republice, paní Erella Hadarová.
V průvodním dopise primátor
Jeruzaléma vyjádřil „…radost z toho, že
tento základní kámen vašeho Domu
Bible bude použit v nádherném městě
Praze. …“

Paní velvyslankyně Hadarová

popřála všem Pražanům, aby tento pro−
jekt přinesl Praze a zejména Praze 8
mnoho dobrého. Slavnosti se zúčastnily,
za velkého zájmu médií, všechny osob−
nosti významných církví v čele s Mons.
Miloslavem kardinálem Vlkem. Milým
hostem slavnosti byl nestor
českých biblistů, nyní již
devadesátiletý prof. Miloš Bič, 
i jeho žák a následovník prof. dr.
Petr Pokorný, DrSc. Za zastupitele
Městské části Praha 8 se slavnosti
zúčastnil ing. Petr Pokorný.

Přejme tomuto dílu České bi−
blické společnosti, které vzniká 
v Praze 8, vše dobré.

V den položení tohoto
Základního kamene došlo do ČBS

oznámení z Nizozemska, že tamní bi−
blická společnost věnovala na tento dům
velkou kytici květin a také 50.000 dolarů.

−tk−

Byl poloûen Z·kladnÌ k·men
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Městská část Praha 8 
Úřad Městské části Praha 8 

odbor výstavby 
hledá zaměstnance pro:  

1/ úsek územního rozhodování,
vzdělání VŠ (ing.arch. nebo ing.)

2/ úsek pro rozhodování podle vod−
ního zákona, vzdělání SŠ nebo VŠ

Předpokládaný nástup: červen 2001.  

Kontakt: Ing.Koucká, 22 805 725.

Městská část Praha 8 
Úřad Městské části Praha 8

přijme
referenta do oddělení správy
pozemků odboru životního

prostředí, které se zabývá správou
veřejné zeleně.

Kvalifikační předpoklady:
SŠ, VŠ vzdělání v zahradnickém
oboru, znalost práce na PC (Word,
Excel), praxe v oboru. Nástup možný
ihned. Písemné přihlášky včetně
stručného životopisu, přehledu dosa−
vadní praxe a telefonického event. 
i e−mailového spojení zašlete na výše
uvedenou adresu k rukám Ing. Milady
Krejcarové, kde se také můžete infor−
movat na tel. čísle 22 805 786. 
Přihlášky lze též zaslat e−mailem na adre−
su milada.krejcarova@p8.mepnet.cz.

äimon Hruöka 
narozen 1. 1. 2001

Po publikování
fotografie On−
dřeje Šimůnka
z Prahy 8, který
podle našich
informací byl
prvním naro−
zeným dítětem
naší městské
části (narozen

na Bulovce), se nám do redakce ozval
tatínek s informací, že má
novorozeného syna Šimona, který se
narodil (v porodnici Na Františku) 
o necelé dvě hodiny dříve než Ondřej.
Rádi zveřejňujeme jeho fotografii 
s údaji: Šimon Hruška, narozen 1. 1.
2001 v 17,55 hodin, váha 3,00 kg,
délka 49 cm. Druhé dítě manželů Jiřiny
a Borise Hruškových z Karlína, bratr
šestileté Nikolky.
Snad již opravdu máme první dítě
narozené rodičům Prahy 8 v novém
mileniu. Blahopřejeme. −red−

VÕT¡NÕ OB»¡NKŸ 

Vážení rodiče,
dne 3. dubna 2001 bude v obřadní
síni Libeňského zámku, Zenklova
1/35, 1. patro, probíhat slavnostní
vítání občánků narozených v období
červenec až září 2000 a dne 11. dub−
na 2001 narozených říjen až pro−
sinec 2000.
Vzhledem k novém zákonu 
o ochraně osobních údajů nesmí
Úřad sám zjišťovat údaje tohoto
typu. Žádáme proto rodiče, kteří
mají zájem se vítání se svými dětmi
zúčastnit, aby se telefonicky při−
hlásili na oddělení kultury Úřadu
Městské části Praha 8, tel. číslo 22
805 162 (sl. Zárubová, sl. Pra−
žáková), a to nejpozději do 20.
března 2001.       

POZVÁNKA
na přednášku

Upříležitosti výstavy „Moje krajiny“,
která je během měsíce března pří−

stupna v pracovní dny v „Bílém domě“, 
U Meteoru 6, Praha 8, se koná ve čtvrtek
29. března 2001 v 18,00 hodin přednáška
Ing. Milana Marenčáka, chrudimského
autora vystavovaných kreseb a foto−
grafií. V přednášce s názvem „Krajina
a venkov“ budou účastníci seznámeni
nejen s biologickými rozmanitostmi
Českomoravské vrchoviny, ale také 
s pohledem ekologa na  nutnost šetrného
zacházení  s přírodním bohatstvím a je−
dinečnou hodnotou venkova. Mluvené
slovo bude doplněno promítáním
barevných diapozitivů z Českomoravské
vrchoviny.
Pořádající Ekocentrum Bojaska a odbor
životního prostředí ÚMČ Praha 8 srdečně
zvou občany Prahy 8 k účasti na před−
nášce a zhlédnutí výstavy. Vstup zdarma.

PRÁVNÍ PORADNA SON při
ČSSD civilní právo s aspektem 
k bytové problematice vždy ve stře−
du od 16 do 18 hodin Klapkova 1/40
Dělnický dům  ZDARMA, tel.
objednat 688 0296.

UPOZORNÃNÕ

Zařazovací řízení do 3. ročníků
základní školy s rozšířenou výukou

jazyků proběhne
dne 27. března 2001 od 8:00 hodin 

v Základní škole, 
Zenklova 52, 180 00 Praha 8 − Libeň. 

Přihlášky si rodiče mohou 
vyzvednout v základní škole.

Městská část Praha 8 hostí na svém území novou vyso−
kou školu, Soukromou vysokou školu ekonomických
studií, se sídlem na Lindnerově ulici 575/1, Libeň. První
informaci o této nové vysoké škole jsme přinesli 
v listopadovém čísle Osmičky.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. byla
řádně akreditována Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, dne 21. 8. 2000. Akreditováno bylo
bakalářské studium ve studijních programech management
organizací a účetnictví.

První imatrikulace posluchačů, složení slavnostního aka−
demického slibu, jímž se posluchači stávají členy aka−
demické obce, proběhlo v pondělí 5. února 2001 v kon−
gresovém sále Paláce KOVO. Slavnostní slib toho dne za
přítomnosti pedagogů, hostů z jiných vysokých škol i zá−
stupců Úřadu Městské části Praha 8, složilo do rukou nového
rektora, Jeho Magnificence Ing. Miloslava Marka celkem 74
nových posluchačů 1. semestru studia. Za zastupitele
Městské části Praha 8 se slavnosti zúčastnila paní senátorka
a zastupitelka RNDr. Alena Palečková, jménem starosty
městské části všechny pozdravil Mgr. Tomáš Květák.

Z projevu pana rektora vyjímáme:
… Naše Soukromá vysoká škola prožívá dnes svůj první

den, má první akademické pracovníky, má první studenty,

první akademickou radu, bude mít první studentský senát 
a každý den bude získávat zkušenosti a dokazovat právo na
svou existenci. A jistě nám nebude nikdo zazlívat, že věříme
ve svou budoucnost a perspektivu našeho studijního progra−
mu. 

… Bez státního souhlasu a prostor pro naše působení by
škola nevznikla a nevznikla by akademická obec SVŠES.

… Děkuji Městské části Praha 8, že nám umožnila půso−
bit v objektu, který je majetkem obce, a vytvořila pro rozvoj
naší soukromé školy dobré podmínky. 

Nesmírně si vážíme toho, studenti, že jste se rozhodli stu−
dovat na naší soukromé vysoké škole, kde přístup ke vzdělání
si musíte hradit. Veřejné vysoké školy poskytují vzdělání
bezúplatně a dle mého názoru ke škodě nás všech.
Bezúplatnost vytváří klamné zdání, že na veřejných školách
se studuje zadarmo. Opak je pravdou, celý provoz veřejných
škol je placen z deficitního státního rozpočtu, z našich daní.

Proto si velmi vážím Vašeho odpovědného vztahu k sobě
a k naší společnosti. Je mnoho těch, kteří nejsou schopni
pochopit, že kulturní člověk ke svému životu potřebuje knihy,
výtvarná i hudební díla a natož vzdělání, za jehož poskytnutí
se má platit. …Soukromé školy vzdělání neprodávají. … Na
soukromé škole platíte za možnost přístupu ke vzdělání.
Kvalita těchto služeb je dána studijním programem, doko−
nalou organizací studia, technickým zázemím a zejména
sociální inteligencí a kvalitou vzdělání akademických pra−
covníků, jejich tvůrčím duchem a dovedností, se kterou
vyučují, bádají, publikují a motivují Vás studující k usilovné
a přemýšlivé práci. …

Přejeme nové soukromé vysoké škole, aby v Praze 8
měla co nejlepší podmínky pro svou činnost a těšíme se, že
budeme my všichni, občané Prahy 8, obohaceni o přítomnost
mladých, studujících a přemýšlivých lidí. Přejeme všem
pedagogům i studentům mnoho úspěchů ve studiu, ale také
osobního štěstí, vzájemné tolerance a úcty.

Mgr. Tomáš Květák  

Imatrikulace posluchaË˘ v Libni

SlavnostnÌ akademick˝ 

slib do rukou rektora

Placená řádková inzerce
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Chřipkové období jsme již zdárně překonali, 
a proto můžeme směle vyrazit na další putování
školskými zařízeními, které zřizuje naše městská
část. Rozsáhlou oblast Kobylis včetně kousku
Střížkova, který patří k Praze 8, si rozdělíme na tři
části. Dneska nás tedy čeká epizoda první.

Naším východiskem bude Stírka, odtud se
vydáme hledat ulici Na Pěšinách, která nás kolem
místního koupaliště dovede až k nejspíše nejmladší
školce v našem obvodu − MŠ Na Pěšinách.
V provozu je od roku 1984, kdy vznikla jako zařízení

pro děti zaměstnanců podniku Benzina, patřila tedy
k tzv. podnikovým školkám. Pod obec přešla v roce
1990. Předností této mateřinky jsou velké prostory
pro každé oddělení, klidné prostředí, které
připomíná spíše venkovskou idylu než velkoměsto,
a hlavně velká zahrada pro pohybové aktivity dětí
včetně svahu, jenž v zimě zcela jistě nezahálí.

My se však vrátíme
trochu zpátky a kolem
přírodní památky Ok−
rouhlík nalezneme na
vyvýšeném místě ZŠ 
U Školské zahrady. Tato
škola z roku 1960 se
všeobecným zaměřením
se nachází na poklidném
místě, které zanedlouho
− v souvislosti se stanicí
metra − bude zcela jistě
velmi atraktivní. Je
zařazena do národní sítě
projektu „Zdravá škola“.
Chloubou může být
učebna fyziky vybu−
dovaná jako vysoko−
školská posluchárna,
kompletně zařízená po−

čítačová třída či sauna pro pedagogy. V září mi−
nulého roku bylo slavnostně otevřeno sportovní
hřiště, které škola získala jako výhru v soutěži
firmy OPAVIA. Jelikož je zaplněna až „po
střechu“, musí většina oddělení školní družiny
využívat sousední budovu, kde je i jídelna. 

Když už jsme se rozloučili se základní školou,
tak se zastavíme ještě v MŠ U Školské zahrady.
Tato dvoutřídka je o dobrých 30 let starší, stavba
začala během roku 1929 a v provozu je od roku
1931. Každé oddělení má v této budově svou míst−
nost, dohromady jsou spojeny velkou hernou,
odkud je vstup do pěkné zahrady. Děti mají
možnost si dojet zaplavat, dojít do sauny, učit se
anglicky, vyrábět keramiku, cvičit či naučit se hrát
na flétnu. V poslední době se objevily myšlenky na
využití pěkných půdních prostor, kde je však třeba
nejprve vyřešit otázku zateplení. 

Nyní se vydáme k ulici Střelničná a cestu 
k poslední škole si zkrátíme tramvají. Dojedeme až
na Střížkov, kde se nachází jediné školské zařízení
MČ Praha 8 v této čtvrti, a to MŠ Drahorádova.
Je to malá, příjemná školka rodinného typu, která
vloni oslavila 25 let své existence. Taktéž je nejvý−
chodněji položenou školou Prahy 8. Dává důraz na
rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím výchovy
hudební, pohybové a výtvarné. Budova se pyšní 

novou fasádou, zahradu zdobí altánek na hraní dět−
ského divadla i  malé dopravní hřiště. Dostali jsme
se až na hranice Prahy 9, a proto zamíříme do hlou−
bi Kobylis. Ale to až příště.    

−dadar−

Správné odpovědi na otázky z února:
1) PORG
2) Pěvecké sdružení pražských učitelů
3) Socrates − Comenius

Z došlých odpovědí byly dvě správné a to Štolfové
Jaroslavy z Prahy 8 a Jiřiny Moulíkové z Prahy
8. Blahopřejeme a zasíláme věcné ceny.

KOBYLISY − Cestu do kina Ládví na sídlišti
Ďáblice si už našli diváci z celé Prahy.
Společnost Intersonic Entertainment s.r.o.
Břeclav zde nabízí premiéry atraktivních filmů
v krásném klimatizovaném kinosále s kapacitou
457 míst. 

Velké a pohodlné sedačky v pařížské modři jsou
barevně sladěné s celým interiérem. K vysoké
technické úrovni patří jak osmikanálový digitální
zvuk, tak 18−timetrové a tedy největší panorama−
tické plátno v Praze. Od čtvrtka 8. března − syn−
chronně s premiérou amerického hitu Po čem ženy
touží − budou mít diváci k dispozici již celkem čtyři
„pařížsky modré“ sály. Od června jim bude sloužit
v expandujícím multikině dokonce už šest sálů.
Společnost, budující toto multikino, uvažuje o tom,
že by ráda, aby v roce 2002 přibyly ještě sedmý 
a osmý sál, plánované na místě nynější terasy.

Současně by pak tamtéž mělo vzniknout 400 metrů
čtverečních restaurací. Stavební řízení v této věci
však nebylo ještě zahájeno. To vše má vyrůst na
dohled od nové konečné metra trasy C.

K již velmi blízkému 8. březnu doplňme, že
multikino Ládví kromě tří nových sálů s kapacitou
od 57 do 144 míst (s obvyklým vysokým standar−
dem) nabídne rovněž příjemné posezení v kavárně
ve vestibulu. Přičemž kavárna a také dětský koutek
budou mimo „placený prostor“ − k dispozici všem
návštěvníkům. Ke standardu patří bezbariérový
vstup a WC pro vozíčkáře. „Diváci si budou moci
denně vybírat ze šesti až sedmi filmů,“ říká ke
zrodu multikina generální ředitel společnosti 
ing. I. Lacho. „Od června pak budeme v šesti
sálech nabízet kolem 10 filmů. Jsem přesvědčen,
že taková nabídka pět set až šest set diváků denně
přiláká...“

Z budoucnosti se ing. Lacho ještě vrací 
k dnešku: „Chtěl bych divákům poděkovat za
věrnost našemu kinu, kterou mu zachovávají po

celou dobu náročné přestavby. Věřím, že s novým
multikinem Ládví budou všichni návštěvníci
spokojeni!“                                                    −lk−

Zrod multikina v KobylisÌch
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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) KterÈmu podniku pat¯ila p˘vodnÏ 

Mä Na PÏöin·ch?

2) Odkdy je v provozu Zä U äkolskÈ 

zahrady?

3) Jak se jmenuje nejv˝chodnÏji 

poloûen· ökola Prahy 8? 

Mä Drahor·dova

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì

DÕL 4.- KOBYLISY A STÿÕéKOV (1. »¡ST)

pokračování z čísla 2/2001
(výtah z agendy odborů Úřadu MČ P8,
týkající se bezprostředně styku s občany)

Živnostenský odbor
vedoucí odboru František Kramata 
U Synagogy 2, Praha 8
tel.: 22 805 345
• oddělení podnikání fyzických 

osob zpracovává komplexní materiály 
pro vydání, změnu, zamítnutí vydání 
nebo zrušení živnostenských 
oprávnění fyzickým osobám, vydává 
identifikační číslo fyzickým osobám 
− 22 805 335−8,

• oddělení podnikání právnických osob 
zpracovává komplexní materiály pro 
vydání, změnu, zamítnutí vydání nebo 
zrušení živnostenských oprávnění 
právnickým osobám, zajišťuje výdej 
živnostenských oprávnění a jejich 
změn a osvědčení − 22 805 341−3,

• oddělení kontrolní − 22 805 326−9, 334,
• oddělení evidence podnikatelů eviduje 

fyzické a právnické osoby 
s živnostenským oprávněním 
a všechny související změny 
a údaje − 22 805 330−333.

Odbor zdravotnictví 
a sociálních služeb
vedoucí odboru MUDr. David Hra−
decký
U Meteoru 6, Praha 8
tel.:  22 805 638, 642
• odbor řeší podněty a stížnosti občanů 

na dostupnost a kvalitu zdravotní péče 
na území MČ Praha 8; vydává 
rozhodnutí o povolení provedení 
sterilizace u žen a mužů; ruší či provádí 

změny v rozhodnutí o registraci 
nestátních zdravotnických 
zařízení; vyhlašuje a je jedním 
z účastníků výběrových řízení před 
uzavřením smlouvy o poskytování 
a úhradě zdravotní péče,

• na protidrogového koordinátora se 
občané mohou obracet v případech 
souvisejících s problematikou užívání 
návykových látek (informace  
a poradenství v oblasti prevence a léčby 
drogových závislostí).      

Mimo výše uvedené OZSS 
metodicky vede: Obvodní ústav 
sociálně zdravotnických 
služeb v Praze 8, Bulovka 10
(telefon 83 84 21 25,  83 84 21 36):
• poskytuje sociální a zdravotnické 

služby starým a zdravotně postiženým 
občanům (domy s pečovatelskou 
službou, dům sociálních služeb, 
střediska osobní hygieny, kluby 
seniorů, azylové a sociální byty),

• poskytuje domácí ošetřovatelskou péči 
(rozvoz obědů, nákup, úklid atd.),

• péče v dětských jeslích. 

Gerontologické centrum v Praze 8,
Šimůnkova 1600 (telefon 86 88 36 76): 
• poskytuje lůžkovou ošetřovatelskou 

péči pro staré občany,
• poskytuje domácí ošetřovatelskou péči 

pro staré občany.  

Odbor hospodářské správy
vedoucí odboru Bc. Jitka Šmerdová
Zenklova 1/35, Praha 8
tel.: 22 805 121
• pronájem sálů v "bílém domě", 

U Meteoru 6, obřadní síně a kaple na 

Libeňském zámku zajišťuje paní Jana 
Kemrová − 22 805 122.

Odbor školství 
vedoucí odboru Mgr. Petr Svoboda
Těšínská 4 − Kulturní dům "Krakov",
Praha 8, tel.: 83090412
• oddělení provozu a organizace 

školství sleduje síť školských zařízení, 
která zřizuje městská část, sleduje 
využívání ubytoven pro pedagogické 
pracovníky − 830 904 13.

Odbor zakázek a investic
vedoucí odboru Filip Žežulka
U Meteoru 6, Praha 8
tel.:  22 805 664
• hlavní náplň činnosti odboru spočívá 

v oblasti upravené zákonem
o zadávání veřejných zakázek, kde 
odbor zpracovává veškerou agendu 
Úřadu městské části jak ve vztahu
k uchazečům o veřejné zakázky, tak 
vůči  orgánům dohledu. 

Odbor státní sociální podpory
vedoucí odboru Ing. Nataša Ťopková
Zenklova 22, Praha 8
tel.: 22 805 266
• odbor státní sociální podpory 

poskytuje veškeré dávky státní 
sociální podpory, o kterých mohou být 
žadatelé informováni, a které jim 
budou vyřizovány v budově Úřadu 
MČ Praha 8, Zenklova 22 ve 3. 
a 4. patře.

Odbor pro styk 
s veřejností a kultury
pověřen vedením Mgr. Tomáš Květák

Zenklova 1/35, Praha 8
tel.: 22 805 114
• odbor zabezpečuje povinnosti Úřadu

městské části vyplývající ze zákona 
o svobodném přístupu k informacím, 
zajišťuje komunikaci se sdělovacími 
prostředky a dalšími médii. 
Zpracovává agendu týkající se grantů 
poskytovaných MČ Praha 8. Podílí se 
na tvorbě a náplni internetové 
prezentace úřadu.

• oddělení tiskové zabezpečuje náplň 
a vydávání novin Prahy 8 „Osmička“ − 
22 805 114. Zajišťuje kontakt
s inzerenty, přijímání inzerce a tvorbu 
a výrobu inzerátů − 22 805 186,

• oddělení kulturních zařízení 
zprostředkovává a zajišťuje 
profesionální i zájmovou uměleckou
činnost, společenské akce a vzdělávací 
činnost v prostorách objektů 
kulturních zařízení (KD Krakov: 
8555747, LD Jiskra: 6881103),

• oddělení kultury eviduje státní 
nemovité kulturní památky na území 
městské části, spolupracuje 
s profesionálními a amatérskými 
soubory, občanskými sdruženími, 
církvemi apod. při zajišťování rozvoje 
regionální kultury. Sleduje činnost 
mládežnických právnických osob. 
Zajišťuje mimo jiné vítání občánků,  
zlaté a diamantové svatby 
− 22 805 162.

Všeobecné informace o chodu Úřadu
MČ Praha 8, včetně informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
podává Informační kancelář − 
U Meteoru 6 − "bílý dům", tel. 22 805
505−6, fax: 22 805 670.

Odbor evidence obyvatel 
a osobních dokladů
vedoucí odboru Jana Vaněčková
tel.: 22 805 584 − občanské průkazy
tel.: 22 805 588 − cestovní pasy
U Meteoru 6, Praha 8
• v oddělení evidence obyvatel 

a občanských průkazů odbor vyřizuje 
přihlašování k trvalému bydlišti, 
vyřizuje žádosti o nový občanský 
průkaz po vypršení platnosti, po ztrátě, 
odcizení, při změně osobních údajů 
apod. Na žádost poskytuje údaje 
z informačního systému evidence 
obyvatelstva,

• v oddělení cestovních dokladů 
vyřizuje žádosti o cestovní pasy.

Odbor kancelář starosty
pověřena vedením odboru Eva Bu−
rianová
tel.: 22 805 126
Zenklova 1/35, Praha 8
• oddělení organizačně právní eviduje 

usnesení Rady městské části a  
Zastupitelstva MČ Praha 8 
− 22 805 156,7,

• oddělení kontrolní zabezpečuje 
vyřizování stížností adresovaných 
přímo oddělení kontroly nebo stížností 
postoupených starostou, tajemníkem 
nebo vedoucím odboru 
− 22 805 645−7.

Pokud máte dotazy či problémy týkající
se dopravy, můžete se obrátit na pana
Luďka Hoznauera, zvoleného za Unii
svobody, uvolněného člena zastu−
pitelstva, který je předsedou dopravní
komise Rady městské části.
tel.: 22805152, 153
fax: 22805109
e−mail: Ludek.Hoznauer @P8.MepNet.cz

odbor pro styk s veřejností a kultury

Kde v·m pomohou? - OrientaËnÌ mapa ⁄¯adu M» Praha 8
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Obyvatelé panelových domů,
kterých je mezi čtenáři Osmičky pře−
vaha, budou od tohoto čísla nalézat
poměrně pravidelně informace 
o panelových domech na našich
sídlištích, o urbanismu, o životu 
v těchto stavbách a s tím související−
mi problémy. 

Články o sídlištích a panelových
domech v nich tak budou tvořit jakousi
protiváhu k tématům historickým a má
to být také splátka starého dluhu. Neboť
to, že sídliště leckomu nepřipadají krá−
sná, není důvod, aby se o nich nepsalo
a nemluvilo. Tím spíš, že v nich většina
z nás bydlela, bydlí nebo bude bydlet.

Stejně jako se snažíme poznat, zlepšit 
a lépe využít starší městské části,
pokusíme se o totéž u sídlišť. 

Chceme zde přinášet články o hi−
storii jejich vzniku, články o bu−
doucnosti tohoto typu bydlení u nás i ve
světě, o aktuálních otázkách regenerace
a tzv. humanizace sídlišť. Rádi bychom
Vám také nabídli k zamyšlení některé
dobré zkušenosti ze zahraničí, z jiných
českých měst, případně i z jiných částí
Prahy. Budeme Vás informovat o vlád−
ních i městských programech regene−
race a o možnostech poskytovaní
dotací (kam patří nejen úspory energie
a odstraňování vad panelových kon−

strukcí, ale třeba i prevence kriminali−
ty).

Fotografický doprovod budou
tvořit kromě inspirativních fotografií
odjinud také ukázky zdařilých regene−
račních zásahů z našeho bezprostřed−
ního okolí. Vzhledem k tomu, že
návodů, kterak si zkrášlit interiér bytu,
je v časopisech zaměřených na bydlení
a životní styl i v denním tisku dostatek,
budeme se zabývat zejména vnějším
vzhledem domů a jejich okolí,
dopravou, chybějícími službami a pra−
covními příležitostmi, místy pro
setkávání a odpočinek, zkrátka tím, co
přesahuje práh našich domovů.
Chceme Vás v přiměřené míře se−
znamovat s názory odborníků: soci−
ologů, architektů, urbanistů a všech,
kdo chtějí přispívat ke zkvalitnění
prostředí, v němž žijeme.

Cyklus článků zahájíme oci−
továním jednoho pohledu sociologa
Martina Matějů na životní styl obyvatel
pražských sídlišť: „Sídliště se vyznaču−
jí poměrně silným sociokulturním
potenciálem s ohledem na lepší
vzdělanostní, profesní, věkové a další
charakteristiky populace.“

Toto je jeden z významných poz−
natků pocházejících z empirických
sociologických výzkumů konaných 

v Praze a má spíše diskusní charakter,
neboť vyžaduje průběžné potvrzování.
Ukazuje se, že empirický sociologický
výzkum umožňuje ono potřebné
„nahlédnutí do tváře“ skutečnosti a že
disponuje možnostmi, které dosud
nebyly zdaleka vyčerpány. Sociologie
může nabídnout ještě mnoho dalších
informací, spočívajících v dokumentaci
charakteristických rysů sociálního
prostředí a urbanistických souvislostí,
analýzu předpokladů i bariér ve vývoji
životního stylu, analýzu hodnot území
a očekávání obyvatel při změnách 
a řadu dalších sociologických informa−

cí o populaci, o procesech sociálního
soužití, o sociální kontrole, míře ten−
dencí k sociální deviaci a patologii, 
o procesech identifikace, dezintegrace,
o multikulturní problematice apod.

Doufám, že jsme nikoho neodradili
více odbornějšími výrazy. Je zřejmé, že
to s námi není zase tak zlé a že většina
negativních trendů, se kterými se už
řadu let potýkají sídliště v zemích
našich bohatších sousedů, nás teprve
čeká a můžeme se tudíž poučit 
u druhých.

Ing. arch. Hana Řepková

Postupn· promÏna sÌdliöù jiû probÌh·
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Uû, kamar·di, pomalu st·rnem...
Výše uvedená slova zaznívají ve známé
„Zbraslavské“ polce Jaromíra Vejvody.
Stárnutí je nezvratný proces, který se nedá
zastavit, dá se však zpomalit mj. neustále
aktivním a pozitivním přístupem k životu.

Proto se v květnu 1982 domluvilo něko−
lik hudebních nadšenců, obyvatel Domova
důchodců v Praze 8 − Bohnicích, že založí
malou kapelu, kterou potěší sebe i ostatní
obyvatele domova. Během času se soubor
rozšířil o další muzikanty z domova 
i blízkého okolí a vznikl tak malý salónní 
a taneční orchestr, vystupující nejen ve
vlastním domově, ale i v dalších pražských
zařízeních pro seniory. Na dirigentském
stupínku se vystřídalo několik kapelníků, 
z nichž Václav Slavíček (89 let) a Josef
Baštář (88 let) působí v orchestru dodnes. 

Od roku 1997, kdy stojí v čele dirigent
Jaroslav Jahoda, se soubor výrazně rozšířil 
a dnes má již 35 stálých členů, dokonce i mimopražských. Svým věkovým průměrem přes 70 let je zřejmě vůbec nejstarším 
tělesem v České republice, přesto své místo zde našli i lidé velmi mladí, což jen ukazuje, že hudba nezná věkových hranic a je
ideálním prostředkem ke společnému setkávání různých generací. V programech orchestru nalezneme jak klasické skladby tzv.
vyššího populáru od našich i světových skladatelů, tak populární evergreeny naší lidové i taneční hudby.

Dnes orchestr působí při Domově důchodců Praha 8 − Bohnice jako samostatné občanské sdružení pod názvem „Salónní
orchestr“. Koncertuje už i mimo Prahu (např. pravidelné hostování v Poděbradech,  Kralupech aj.), za zmínku stojí již dva koncer−
ty v pražském Obecním domě (např. závěrečný koncert k „Mezinárodnímu roku seniorů 1999“), koncerty v Kongresovém centru,
na pražském Výstavišti a nebo zahajovací promenádní koncert k otevření nově rekonstruovaných zahrad pod Pražským hradem 
v rámci akce Praha − kulturní město 2000. V loňském roce o činnosti orchestru natočila dokument Bavorská televize v Mnichově.
Z orchestru se rekrutují i menší hudební tělesa, např. Komorní soubor Salónního orchestru účinkoval mj. již dvakrát ve velkém sále
paláce Žofín, malá „Salonka“ si loni odbyla svoji premiéru vystoupením  v populární pražské restauraci „Na Vlachovce“. 

O kvalitách tělesa svědčí, že získalo v posledních letech řadu  grantů na podporu své činnosti, mj. i od Městské části Praha 8.
Velikou oporou orchestru je též vstřícnost a zájem ze strany vedení Domova důchodců v Praze 8 − Bohnicích a především pak
dlouholetý sponzor orchestru pan Miroslav Hájek, obyvatel domova. Po organizační stránce se o orchestr po celou dobu jeho exi−
stence obětavě stará rovněž místní obyvatelka paní Zdena Ježková. Máte−li zájem si orchestr poslechnout a nebo případně i rozšířit
jeho řady, navštivte Domov důchodců v Praze 8 − Bohnicích, ul. Na hranicích 674. Zde v kulturním sále zkouší každou středu
odpoledne. Navíc ve středu 14. března 2001 od 15,30 hodin se zde uskuteční populární JOSEFSKÁ ZÁBAVA. Salónní orchestr
při ní zahraje obyvatelům domova i širší veřejnosti k poslechu i tanci.                                                       Mgr. Václav Vomáčka

Mate¯sk· ökola 

Na Kor·bÏ nabÌzÌ

Vážení čtenáři, dovolte abychom Vás blíže
seznámili s naší mateřskou školou. Naše
mateřinka se stará o předškolní děti už
téměř 80 let. Můžete nás najít v Libni 
v těsné blízkosti ZŠ.

Vašim dětem nabízíme rodinné prostředí,
klidnou a laskavou péči. Školka má krásnou
zahradu parkového typu s dřevěným
vybavením. Na tu jsme právem hrdí, protože
je jediná svého druhu v naší lokalitě. Děti se
mohou vydovádět v tělocvičně a rozvíjet
svůj talent v kroužku keramiky, výtvarném,
hudebně pohybovém, plaveckém a jazy−
kovém. V příštím roce se děti budou moci
učit také hře na flétnu. Staráme se o děti 
s logopedickými vadami a pozornost věnu−
jeme také zoubkům našich nejmenších.

Pokud budete chtít vědět o naší
mateřince více, pořádáme „Den otevřených
dveří“ − 15., 22. a 29. března od 15,00 do
17,00.

Naše adresa je: Mateřská škola • Na
Korábě 2/350 • Praha 8 − Libeň

Hana Francová, ředitelka školy

Vstup je vizitkou domu a m· velk˝ vliv na vytvo¯enÌ dojmu z celÈho obje-

ktu. NutnÈ ˙pravy vstup˘ je vhodnÈ vyuûÌt k jejich kultivaci a odliöenÌ.

Pozv·nka
na t·bor Domu dÏtÌ 

a ml·deûe

Vážení rodiče,
oddělení ekologie Domu dětí a mládeže
Prahy 8 připravilo pro vaše děti ve věku 6
− 15 let tábor na letní prázdniny v termínu
od 14. do 21.7.2001.
Tábor se uskuteční v Rekreačním 
a sportovním středisku „U Starého rybní−
ka“, které se nachází blízko Zbraslavic 
v okr. Kutná Hora. Děti budou ubytovány
v pevné budově na 3 − 6 lůžkových poko−
jích. Strava je zajištěna 5x denně se
zachováním pitného režimu. Děti budou
dopraveny smluvním autobusem přímo
na místo tábora.
Cena 2100,− Kč zahrnuje dopravu, uby−
tování, stravování a veškeré aktivity dle
níže uvedeného programu.
Děti se mohou těšit na bohatý a pestrý
program. Každý den bude možno
navštívit jednu hodinu angličtiny a jednu
hodinu výtvarných technik. Tábor je ale
především zaměřen na ekologické hry 
a soutěže, výrobu různých předmětů 
z přírodních materiálů (svíčky, kuličky 
z ovčí vlny…) a pobyt na čerstvém
vzduchu. Velkým lákadlem budou jistě 
i každodenní jízdy na koních, výlet na
venkovskou farmu a další výlety po okolí.
Veškeré bližší informace a přihlášky
získáte v odd. ekologie DDM, Krynická
490, 181 00  Praha 8 nebo na tel. č. 855
37 90, 855 21 01 u Dagmar Vyvialové
nebo Jany Bělohlávkové.
Přihlášky přijímáme nejpozději do
11.4.2001.

Nabídka dalších kulturních pořadů  
(též pro veřejnost) − březen 2001

Kulturní sál Domova důchodců hl.m.Prahy,
Na hranicích 674, Praha 8−Bohnice

Neděle 11.3.2001, 15,00 hodin
Sborový koncert − účinkuje Pražský

smíšený sbor, sbormistr Miroslav Košler

Úterý 20.3.2001, 15,00 hodin
Koncert k 60.výročí úmrtí Karla Hašlera −

účinkuje komorní soubor „Melodie“,
umělecký vedoucí 

prof. František Kobylák

Pondělí 26.3.2001, 15,00 hodin
Vystoupení žáků Základní 

umělecké školy v Klecanech

Připravujeme na duben:
Neděle 1.4.2001, 15,00 hodin

Aprílové odpoledne s valašským 
folklórním souborem „Krušpánek“

Úterý 10.4.2001, 15,00 hodin
Symfonický koncert − účinkuje orchestr
a sbor Watford Girls Grammar School

Z¡PIS DÃTÕ
do 25 mateřských školek
Městské části Praha 8 pro škol−
ní rok 2001/2002 se uskuteční 
v období od 4. do 25. dubna
2001, vždy ve středu (4., 11., 18.,
25.), od 16:00 do 17:00 hodin 
v ředitelnách mateřských škol.

Dny otevřených dveří mateřské
školy vyhlašují individuálně.

1. Mateřská škola, 
Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 
186 00 Praha 8 − Karlín,
tel.: 231 17 36

2. Mateřská škola Invalidovna, 
Praha 8, Nekvasilova 27, 
186 00 Praha 8 − Karlín
tel.: 84 81 10 89, 
fax: 84 81 00 02

3. Mateřská škola, Praha 8, 
U Sluncové 10a 
186 00 Praha 8 − Karlín, 
tel./fax: 684 19 46

4. Mateřská škola, 
Praha 8, Sokolovská 182 
180 00 Praha 8 − Libeň, 
tel.: 683 46 55

5. Mateřská škola, Praha 8, 
Kotlaska 3,
180 00 Praha 8 − Libeň, 
tel.: 683 72 58

6. Mateřská škola, Praha 8, 
Lindnerova 1
180 00 Praha 8 − Libeň, 
tel.: 84 84 20 26

7. Mateřská škola, Praha 8, 
Na Korábě 2 
180 00 Praha 8 − Libeň, 
tel./fax: 83 84 28 09,
e−mail: mskorab@cmail.cz

8. Mateřská škola, Praha 8, 
Na Pěšinách 13
182 00 Praha 8 − Kobylisy, 
tel.: 688 32 94

9. Mateřská škola, Praha 8, 
U Školské zahrady 8
182 00 Praha 8 − Kobylisy,
tel.: 688 08 71

10. Mateřská škola, Praha 8, 
Šiškova 2
182 00 Praha 8 − Kobylisy, 
tel.: 688 48 75

11. Mateřská škola, Praha 8, 
Bojasova 1
182 00 Praha 8 − Kobylisy, 
tel.: 86 88 42 53,
fax: 858 74 78

12. Mateřská škola, Praha 8, 
Šimůnkova 13
182 00 Praha 8 − Kobylisy, 
tel.: 858 52 64

13. Mateřská škola, Praha 8, 
Štěpničná 1
182 00 Praha 8 − Libeň,
tel.: 858 95 18

14. Mateřská škola, Praha 8,
Chabařovická 2
182 00 Praha 8 − Kobylisy, 
tel.: 86 88 28 16

15. Mateřská škola, Praha 8, 
Drahorádova 2 
182 00 Praha 8 − Střížkov, 
tel.: 858 70 26

16. Mateřská škola, Praha 8, 
Na Přesypu 4
182 00 Praha 8 − Troja,
tel.: 688 45 17

17. Mateřská škola, Praha 8, 
Klíčanská 20 
182 00 Praha 8 
− Kobylisy, 
tel.: 688 46 71

18. Mateřská škola, Praha 8, 
Lešenská 2
181 00 Praha 8 − Troja, 
tel.: 855 58 95

19. Mateřská škola, Praha 8, 
Poznaňská 32
181 00 Praha 8 − Bohnice, 
tel.: 855 02 93

20. Mateřská škola, Praha 8, 
Ústavní 16
181 00 Praha 8 − Bohnice, 
tel.: 855 05 24

21. Mateřská škola, Praha 8, 
Krynická 2
181 00 Praha 8 − Troja, 
tel.: 855 66 92

22. Mateřská škola, Praha 8, 
Řešovská 8 
181 00 Praha 8 − Bohnice, 
tel.: 855 39 09

23. Mateřská škola, Praha 8, 
Dolákova 3 
181 00 Praha 8 − Bohnice, 
tel.: 855 25 78

24. Mateřská škola, Praha 8, 
Korycanská 14
181 00 Praha 8 − Čimice, 
tel./fax: 855 31 34

25. Mateřská škola, Praha 8, 
Libčická 6
181 00 Praha 8 − Čimice, 
tel.: 855 92 58

Podrobnější informace o MŠ 
a jejich zaměření získáte v infor−
mační kanceláři Úřadu MČ P8,
tzv. "Bílém domě", U Meteoru 6 
a na odboru školství sídlícím 
v KD Krakov, Těšínská 600.

odbor školství

Panelov˝ d˘m v MazurskÈ ulici.
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LÈka¯ V·m doporuËuje Slovo k očkování
Očkování je důležitou součástí zdravotní péče a provází nás celým životem. Od narození do 18 let jsme povin−
ně očkováni proti nemocem jako je černý kašel, záškrt, tuberkulóza, obrna, spalničky a tetanus. V dospělosti
nám zbývá jediné povinné očkování, a to proti tetanu. Přeočkování je nutno provádět po deseti letech.
Doporučuji vám kontrolu data očkování, buďto v očkovacím průkazu, starém občanském průkazu, nebo přímo
dotazem u vašeho lékaře. V případě, že máte prošlý termín, nechte se přeočkovat. Tetanus je nákaza, která stále
hrozí, zejména při úrazech. Zima je navíc k očkování vhodná. Očkování proti tetanu je bezplatné. Z dalších
doporučuji očkování proti klíšťovému zánětu mozku. Zejména při delším pobytu v místech s vyšším výskytem
této nákazy. S vakcínami je vhodné začít právě v zimních měsících. Injekce jsou celkem tři. Očkovací látka

není hrazena zdravotní pojišťovnou, ale vzhledem k jejímu významu není cena vysoká. Toto očkování nechrání proti Lymeské bore−
lioze, jak si lidé někdy myslí.
Očkování proti žloutence typu Ači B doporučuji lidem pracujícím ve zvýšeném riziku nákazy, ale i turistům mířícím např. do Orientu.
Zde je vhodné nejméně 2 měsíce před započetím cesty kontaktovat ošetřujícího lékaře nebo hygienickou stanici. Je krátce po kulmi−
naci chřipky. Pokud jste ji prodělali, víte, že je lépe se jí vyhnout. Jako prevenci lze využít možnosti očkování proti ní, a to vždy na

podzim. Vybraným skupinám obyvatelstva a lidem nemocným
např. cukrovkou, ischemickou nemocí srdeční, ale i jinými nemo−
cemi byla dosud podávána zdarma u jejich ošetřujícího lékaře.
Zda tomu tak bude i nadále, rozhodnou státní orgány. V každém
případě zvažte, zda se Vám nevyplatí omezit pravděpodobnost
chřipky zakoupením vakcíny za cca 200 Kč.

MUDr. Josef Štolfa
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Z Š − B U R E Š O VA
PŘIJÍMÁ ŽÁKY do
třídy s rozšířenou vý−
ukou anglického jazy−
ka ve školním roce
2001/2002. Určeno
dětem, které nyní
navštěvují 2.třídu. Při−
jímací pohovory se ko−
nají v 9 hod. ve čtvrtek
5.4.2001. INFCE−tel.:
83880955, ZŘ−Rybá−
řova kontakt:ZŠ−Bure−
šova, Praha 8 spoje−
ní:tram 10, 17, 24−
Ládví bus 175, 181,
183 Šimůnkova.

VYKLÁDÁM KAR−
TY − profesionálně:
22 71 03 91, 0606/
94 32 43

Placená řádková
inzerce

(P
la
ce

ná
in
ze

rc
e)

V˝znamnÈ jubileum oslavili: 

LEDEN

Ju¯icov· Marie
Schielov· Marie
ätver·k VladimÌr

⁄NOR

Bockov· Erna
Halaburdov· Marie

Koö·tkov· Miroslava
Rokos Josef

StaÚkov· Julie
Z·vesk· Miroslava

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

BÿEZEN

Belingrov· VÏra
Bernard Josef

»erm·kov· Marie
Dodalov· Jaroslava
Ing. Drdov· Zdenka

Duben Rudolf
Ettelov· Magda
Fr·nov· Jarmila

Hed·nkov· KvÏtuöe
Hol˝ LudvÌk

JenÌËkov· Milena
Kriötofov· Ji¯ina

Kubanov· R˘ûena
KuËerov· R˘ûena

Kuklov· Anna
Ml·dkov· Marie
Mohatlov· BÏla

Noskov· Zdenka
Nov· Ji¯ina

Proch·zkov· R˘ûena
Pt·Ëkov· Ji¯ina
SvatoÚ Jaroslav

Svatoöov· Jaroslava
ätorkov· HermÌna

Vacek Karel
VÏ¯Ìöov· Hedvika

Vladykov· Frantiöka
Z·vesk· VÏra

ManûelÈ VladimÌr a KvÏta Vlkovi
oslavili 11. ˙nora 2001 

zlatou svatbu.

ManûelÈ Ji¯Ì a Jarmila VeselÌ
oslavÌ 3. b¯ezna 2001 

50 let spoleËnÈho ûivota.

JUBILEA

Vzhledem k z·konu o ochranÏ
osobnÌch ˙daj˘, kter˝ n·m
neumoûÚuje zÌsk·vat ˙daje 

o jubileÌch z jin˝ch zdroj˘, je nutnÈ,
abyste n·s na v˝znamn· v˝roËÌ

sv˝ch blÌzk˝ch upozorÚovali sami.

K U L T U R N Õ  D Ÿ M   

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8

Pokladna: tel. 830 904 27

BÿEZEN 2001

FOLK A COUNTRY

7. 3. st. 19,00 WABI  DANĚK 
+ MILOŠ 
DVOŘÁČEK

14. 3. st. 19,00 KLÍČ
21. 3. st. 19,00 NEŘEŽ + 

SLÁVEK 
JANOUŠEK

28. 3. st. 19,00 AG FLEK

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé

5. 3.  po. 9,00   ZAKLADATELÉ
a 10,30 ČESKÉ HUDBY

8. 3. čt. 9,30 FOLK NEBO 
FOLKLOR
Hraje a uvádí 
Miloš Dvořáček

14. 3. st. 9,00 O RYBÁŘI  
a 10,30 A RYBCE

22. 3. čt. 9,00 O RYBÁŘI  
a 10,30 A RYBCE

23. 3.  pá. 14,00 DĚTSKÁ 
BENEFIČNÍ  
AKADEMIE

29. 3. čt. 9,00 RYTMY
a 10.30 20. STOLETÍ

OSTATNÕ

3. 3. so 8.00 − 12.00
Burza NHL

21−22. 3.  st−čt 10.00 − 17.00
Prodejní akce − textil

27. 3. út 10.00 − 17.00
Prodejní akce − textil

P¯ipravujeme na duben 

(p¯edprodej od 20. b¯ezna)
4. 4.  st.      FRANTIŠEK 

NEDVĚD a skupina
− „NEVÁHEJ 
A VEJDI“

11. 4.  st. PACIFIK
18. 4.   st.     KAREL PLÍHAL
25. 4.   st.        TAXMENI

DIVADLO JISKRA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy

Telefon: 688 11 03

BÿEZEN 2001

3.3. so 15,00
CHYTRÝ BOBEŠ
loutková pohádka pro nejmenší 
v podání Divadla z půdy

4.3. ne 10,00
FERDA MRAVENEC 
A JEHO TRAMPOTY
představení amatérského 
loutkářského souboru Jiskra

10.3. so 15,00
O KRÁSNÉ JOHANCE 
Z CRESPINY A OŠKLIVÉ 
MAHULENĚ
nové pohádkové představení 
divadla D.Zbytovské MALÉhRY

11.3. ne 10,00
FERDA MRAVENEC 
A JEHO TRAMPOTY

17.3. so 15,00
ZLATOVLÁSKA
představení Vítka Marčíka 
oceněné cenou

18.3. ne 10,00
FERDA MRAVENEC 
V MRAVENIŠTI
představení amatérského 
loutkářského souboru Jiskra

DIVADLO JISKRA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy

Telefon: 688 11 03

B¯ezen 2001

23.3. pá 16,00
MALOVANÉ PÍSNIČKY
Strakaté divadlo Praha 4
pá  17,30
VY NEZNÁTE KRUTIHLAVA
v prostorách Salesiánského 
divadla − Říše loutek Praha 1

24.3. so 10,00
DOBRODRUŽSTVÍ 
OPIČÁKŮ HUPA A HOPA
Divadélko Frydolín, 
Sokol TJ Hostivař
so  15,00
HONZA, ČERT AKAŠPÁREK 
Loutkářský spolek 
před branou Rakovník
so    17,00
SKORO DEKAMERON
Divadelní společnost 
Vavřinec Praha 5

25.3. ne 10,00
KDYŽ PÁNBŮH CHODIL
SE SV. PETREM PO 
ZEMI − LS Jiskra 

27.3. út 9,00 + 10,30
ZAKLETÁ PRINCEZNA

29.3. čt 9,00 + 10,30
KOČIČINY KOCOURA
DAMIÁNA
vypráví a s loutkami 
hraje P. Říhová

30.3. pá 9,00 + 10,30
KOČIČINY KOCOURA
DAMIÁNA

31.3. so 15,00
KOČIČINY KOCOURA
DAMIÁNA

26. FESTIVAL PRAéSK›CH

AMAT…RSK›CH LOUTK¡ÿŸ

Od března do října bude opět i v MČ
Praha 8 probíhat mobilní sběr
nebezpečných odpadů pro občany.

Sběr nebezpečných odpadů, mezi které
patří například: barvy, baterie všech
druhů, čistící prostředky, fotochemikálie,
hydroxidy, chemikálie, kosmetika,
kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů,
motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla,
teploměry, tuky, výbojky a zářivky
provádí společnost IMP servis s.r.o. Pro
občany tuto akci organizuje a hradí
Magistrát hlavního města Prahy.
Nebezpečné odpady tedy mohou občané
předat obsluze speciálního vozidla 
k odbornému zneškodnění nebo dalšímu
využití zdarma. V této souvislosti
připomínáme, že nebezpečné odpady
nepatří do běžných nádob na odpad a fy−
zické osoby jsou povinné odpad třídit 
a  nakládat s ním dle městem stanoveného
systému, v tomto případě předat jej
obsluze vozidla v určených termínech.

Speciální vozidlo společnosti IMP ser−
vis s.r.o. určené pro mobilní sběr nebez−
pečných odpadů se vám znělkou ohlásí 

v tyto dny a hodiny:

19. 3. pondÏlÌ 

1. křižovatka Prosecká − Pod Labuťkou       
15.00 − 15.20

2. křižovatka ul. Stejskalova − U Rokytky   
15.40 − 16.00

3. křižovatka ul. Chocholouškova 
− Elznicovo nám. 
16.10 − 16.30 

4. křižovatka ul. Ronkova − Na žertvách     
16.40 − 17.00

5. ul. Molákova (u prodejny)                      
17.30 − 17.50

6. křižovatka ul. Křižíkova 
− Peckova (u kostela)                         
18.00 − 18.20

7. křižovatka ul. Křižíkova 
− Lyčkovo nám.                                 
18.30 − 18.50

20. 3. ˙ter˝

1. nám. Na stráži (parkoviště)                     
15.00 − 15.20

2. křižovatka ul. Rozšířená − Na Stírce        
15.30 − 15.50 

3. křižovatka ul. Pakoměřická 

− Březiněveská                               
16.10 − 16.30

4. ul. Opálkova (u autobazaru)
16.40 − 17.00

5. křižovatka ul. Střelničná − Davídkova 
(parkoviště směr Libeň) 
17.10 − 17.30

6. křižovatka ul. Třebenická − Frýdlantská 
(parkoviště)                  
17.40 − 18.00

7. křižovatka ul. Březová − Kaštanová
18.10 − 18.30

8. křižovatka ul. Jelínkova − Formánkova
18.40 − 19.00

Vozidlo stojí na uvedeném místě
dvacet minut. Poté se přesune na následu−
jící stanoviště. Další lokality budou
obslouženy během následujících měsíců.
Sledujte proto informace v Osmičce.
Informovat se můžete rovněž na Ma−
gistrátu hlavního města Prahy na tel.: 2448
4229, fax: 24811638 nebo u spol. IMP
servis s.r.o. na tel.: 6631 0962, fax: 6842
145.          

odbor životního prostředí

SbÏr nebezpeËn˝ch odpad˘ pro obËany

Ptejte se 
pr·vnÌka
Na dotazy 
odpovídá Mgr. Ilona Mikešová,
advokátka ČAK, jedna z právních
spolupracovníků redakce.

Dotaz: V bytě se vlivem zřejmě
špatné střechy objevila plíseň. Několikrát jsem na to
upozornila majitele, ale stav se nezměnil. Jak mám věc
řešit?

Veronika Ž. , Praha 

Především byste na tento stav měla písemně, doporučeným
dopisem, upozornit majitele bytu s tím, že ho žádáte, aby
uvedl byt do stavu řádného a způsobilého k užívání 
a zároveň požadovat za dobu, kdy byt není způsobilý k řád−
nému užívání, slevu na nájemném, podle ust. § 698 občan−
ského zákoníku. Poté byste si měla nechat ověřit hygie−
nikem, zda byt není zdravotně závadný. V případě, že by se
ukázalo, že je tomu tak, máte nárok na jiný náhradní byt
anebo na odstranění této závady, ovšem za předpokladu, že
je odstranitelná, což se mi v případě, který popisujete takto
nejeví.
Dále Vám mohu sdělit, že pokud by Vám vznikly zvýšené
výdaje na topení anebo za spotřebu elektřiny z důvodu
např. vysoušení vlhkosti v bytě apod., máte nárok, aby Vám
majitel uhradil i tyto zvýšené výdaje. 

CENTRUM GARÁžOVÉ A VRATOVÉ TECHNIKY

1. 2. − 28. 2. − sleva   7 %
1. 3. − 30. 4. − sleva  5 %

a navíc 15 % − z ceny montáže

Garážová vrata již od 8 500,- Kč

AKCE SLEVA − z ceny zařízení

Altoma spol. s r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha 10
Tel.: 02/ 7265 6174, 6718 2824 ,tel./fax: 02/7265 0885
e-mail: altoma@altoma.cz, www.altoma.cz

prodej - montáž - servis - poradenství

garážová a vjezdová
vrata

automat. pohony
s dálk. ovládáním

rolety, markýzy,
brány, ploty

průmyslové závory

stavební a elektro-
instalační práce (P

la
ce

ná
in
ze

rc
e)

03_bre.qxd  21.2.2001 11:32  Strana 6



OÁZA
kosmetický salon

Lodžská 401, Praha 8 - Bohnice,
Tel.: 855 30 89

(stanice bus č. 200 a 177 - 1. patro)

NNNNeeeezzzzaaaappppoooommmmeeeeňňňňtttteeee!!!!!!!!!!!!
JJJJaaaarrrroooo jjjjeeee ttttaaaaddddyyyy!!!!!!!!!!!!
Pěkný upravený vzhled zvýší

Vaše seběvědomí.
Jsme tady pro Vás

každý den od 10:00−21:00hod.
v sobotu od 9:00−16:00hod.

KKKKaaaaddddeeeeřřřřnnnniiiiccccttttvvvvíííí,,,, mmmmaaaassssáááážžžžeeee,,,,
kkkkoooossssmmmmeeeettttiiiikkkkaaaa,,,, mmmmaaaannnniiiikkkkůůůůrrrraaaa,,,,

ssssoooolllláááárrrriiiiuuuummmm

(P
la
ce

ná
in
ze

rc
e)

DOMOV DŮCHODCŮ
HL.M.PRAHY,

NA HRANICÍCH 674, PRAHA 8-BOHNICE

nabízí organizacím k pronájmu
KULTURNÍ SÁL

(kapacita 120 osob, řadová
nebo stolová úprava, možnost
občerstvení včetně teplých jídel,

možnost využití zasedací
místnosti pro 30 osob)

Vhodné pro společenské, kulturní
a vzdělávací akce, cena 250,-Kč/hod.

Informace na tel.: 83850344
(p.Vomáčka)
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NNNNOOOOVVVVOOOOTTTTNNNNÝÝÝÝ
e l e k t r o n i k

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

opravujeme:

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

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)
Tel.: 83840523, 84840158
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Čistý a fungující dům
— o to se snaží moje správní firma

Technická činnost a účetnictví.
České měřiče na radiátorech

a rozúčtování nákladů.
Zdarma zasíláme databázi cen oprav

a dodávek od různých firem.
Poradenství majitelům domů, kteří si

spravují domy sami.
Inženýrská a poradenská činnost při

přípravě a realizaci staveb.
Realitní činnost včetně inzerce na internetu.

Ing. Lubor Šmíd - správa domů
Tel.+ fax: 855 18 38, Tel.: Tel. 855 25 54,
838 500 36, 838 514 90, 838 514 92,
838 51 494, 0724 005771 (Eurotel).

e-mail: lubor.smid@iol.cz
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ÚČETNÍ
KANCELÁŘ

Naše společnost nabízí:

• vedení jednoduchého i podvojného

účetnictví

• rekonstrukce účetnictví

• ekonomické poradenství

• daňové přiznání

• zastupování na úřadech

• vedení mzdové a personální agendy

A servis s.r.o.
Chaberská 6, Praha 8 - Kobylisy

tel.:689 0462, 0604 179 680
e-mail: Aservis@wo.cz

ÚČETNÍ FIRMA
I NG . M I L AN M I KULÁ Š

Vám zabezpečí
kompletní zpracování

účetní agendy
(i zpětně) včetně

daňových přiznání a mezd.

ZNAČKA:
PŘÍZNIVÉ CENY !!!

KONTAKT:
02/667 94 678
0602/66 00 32

Bydlet nebo podnikat ve svém? Proč ne ?
Bytový dům VÁCLAVKA,

Praha 9 - Prosek, ul. Na pokraji
prodej bytů a nebytových prostor

do osobního vlastnictví

nový dům v klidu a zeleni
byty o velikosti 1+kk až 3+kk , terasy

garážová stání a sklepy v suterénu
komerční prostory v přízemí

( obchody, kanceláře, služby, pizzerie apod.)
cena : 25 000,- až 30 000,- Kč/m2

tel. : 02/683 79 30-1
mobil : 0606 602 718
fax : 02/684 93 08
e-mail : step@login.cz

Stavební společnost www.step-byty.cz
Spojovací 1141, Praha 9 www.step-sro.cz

Dny otevřených dveří - vzorový byt
každé úterý 13.00 - 17.00 (P
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NOVÉ BYTY

dokončení - červen 2001
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NOVÝ VINNÝ ŠENK 
„NA HRANICÍCH“

naproti domovu
důchodců v Čimicích

Nabízí přírodní odrůdová vína
sudová i lahvová. Můžete posedět
ve vinném šenku, při vínku nebo

při šálku espressa. Také prodáváme
víno, které si můžete odnést

s sebou domů.
•

Otevřeno máme
od pondělí do soboty
Po-Pá 14:00-22:00 hod.
So 15:00-22:00 hod.

V ULICI NA HRANICÍCH 361, ČIMICE
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MU SA DO
ŠKOLA SEBEOBRANY

pořádá průběžně nábor
nových členů

KDE?
ZŠ Libčická, Praha 8,

Čimice - vchod zezadu.

KDY?
Každé pondělí a středu

od 18.30 hod.

Průběžný nábor dětí ve věku 8 až
15 let každé Út a Čt od 17.00 hod.

Informace na tel.:
02/ 854 48 42 nebo 0603 79 18 70.
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ARCO− služby s.r.o.
Plastová a dřevěná okna, dveře
Parapety vnitřní a vnější
Žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu
Garážová vrata, brány
Sádrokartony, podhledy
Plovoucí podlahy
Podlahové krytiny
Provádění staveb

E-mail: arco@volny.cz/arco-sluzby, www.volny.cz/arco-sluzby

Staré nám. 8, Praha 6,
tel./fax: 02/33005253

Jaselská 16, Praha 6,
tel./fax: 02/33326123

0602 298 982
0602 238 199

PPPPPrrrrrooooodddddeeeeejjjjj
nnnnnaaaaa sssssppppplllllááááátttttkkkkkyyyyy
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RRRRááááddddiiii VVVVáááássss ppppřřřřiiiivvvvííííttttáááámmmmeeee nnnnaaaa nnnnoooovvvvěěěě ooootttteeeevvvvřřřřeeeennnnéééé
RYCHLOVÝMĚNNÉ

STANICI OLEJŮ PENNZOIL
Oleje • Maziva Servis • Palivo • Emise

Provádíme:

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

Nabízíme:

• výhodné slevy pro stálé zákazníky
• možnost platby kartou CCS

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

!!! DO 28. 2. 2001 DÁREK NEBO PRÁCE ZDARMA !!!
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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: 688 46 33

S tímto kupónem
sleva

200 Kč

na
12 hodin

cvičení (P
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STRANA 8 BÿEZEN 2001

Jaro opět s námi!
Hotel Troja Vás zve

k příjemnému posezení: přij�te
i v tomto jarním čase a vyberte

si z naší bohaté nabídky.

"""""MMMMMíííííssssstttttooooo,,,,, kkkkkttttteeeeerrrrrééééé pppppřřřřřáááááttttteeeeelllllééééé dddddooooopppppooooorrrrruuuuučččččuuuuujjjjjííííí"""""

Hotel Troja
Trojská 1, Praha 8
tel. 6881129
fax 6881364
e-mail: hotel-troja@volny.cz
www.hoteltroja.cz

S tímto kuponem sleva 10%
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3

VVVVrrrraaaa����tttteeee sssseeee mmmmiiiilllliiiioooonnnnyyyy lllleeeetttt
nnnnaaaazzzzppppěěěětttt ddddoooo pppprrrroooossssttttřřřřeeeeddddíííí jjjjeeeesssskkkkyyyynnnněěěě
ččččiiii ddddoooobbbbyyyy kkkkaaaammmmeeeennnnnnnnéééé
aaaa oooocccchhhhuuuuttttnnnneeeejjjjtttteeee oooorrrriiiiggggiiiinnnnáááállllnnnníííí
pppprrrraaaavvvvěěěěkkkkéééé ssssppppeeeecccciiiiaaaalllliiiittttyyyy....

MMMMAAAAMMMMUUUUTTTTÍÍÍÍ AAAA DDDDIIIINNNNOOOOSSSSAAAAUUUUŘŘŘŘÍÍÍÍ
SSSSTTTTEEEEAAAAKKKKYYYY NNNNAAAA 333300000000 GGGGRRRR.... OOOODDDD 111144448888,,,,---- KKKKČČČČ
ZZZZVVVVĚĚĚĚŘŘŘŘIIIINNNNOOOOVVVVÉÉÉÉ AAAA PPPPŠŠŠŠTTTTRRRROOOOSSSSÍÍÍÍ
SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIITTTTYYYY
OOOOBBBBŘŘŘŘÍÍÍÍ SSSSAAAALLLLÁÁÁÁTTTTYYYY AAAA SSSSAAAALLLLÁÁÁÁTTTTOOOOVVVVÝÝÝÝ BBBBAAAARRRR
PPPPRRRRAAAAVVVVĚĚĚĚKKKKÉÉÉÉ HHHHOOOOSSSSTTTTIIIINNNNYYYY
VVVVEEEEGGGGEEEETTTTAAAARRRRIIIIÁÁÁÁNNNNSSSSKKKKÉÉÉÉ MMMMEEEENNNNUUUU

DDDDĚĚĚĚTTTTSSSSKKKKÉÉÉÉ MMMMEEEENNNNUUUU

ZZZZeeeennnnkkkklllloooovvvvaaaa 11113333
tttteeeellll....:::: 666688883333 00005555 22223333

MMMMEEEETTTTRRRROOOO

PPPPaaaallllmmmmoooovvvvkkkkaaaa

SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIITTTTYYYY PPPPOOOODDDDLLLLEEEE
PPPPRRRRAAAAVVVVĚĚĚĚKKKKÝÝÝÝCCCCHHHH RRRREEEECCCCEEEEPPPPTTTTŮŮŮŮ

wwwwwwwwwwww....pppprrrraaaavvvveeeekkkk....cccczzzz
pppprrrraaaavvvveeeekkkk@@@@pppprrrraaaavvvveeeekkkk....cccczzzz

SSSSlllleeeevvvvoooovvvvýýýý kkkkuuuuppppóóóónnnn
ppppllllaaaattttíííí vvvveeee vvvvššššeeeecccchhhh
nnnnaaaaššššiiiicccchhhh
rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeecccchhhh....

Budečská 6
Praha 2

tel.: 24 25 22 87

Nezamyslova 10
Praha 2

tel.: 691 65 55

Na Bělidle 40
Praha 5

tel.: 57 32 69 08
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