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Panny Marie.
Hned na začátku 17. století se zámek
zapsal do dějin tzv. libeňským mírem, zde
uzavřeným dne 25. června 1608. Byla to
doba císaře Rudolfa II., a zejména období
jeho sporu s bratrem Matyášem, který se
snažil zmocnit trůnu. Matyáš využil situ−
ace, kdy se k němu připojili moravští
a rakouští stavové a s vojskem začal tlačit
na Rudolfa. Čeští stavové se zastali
Rudolfa a přispěli tak k záchraně jeho
české královské koruny. Dělali to i ze zišt−
ných důvodů, protože chtěli využít tlaku
na Rudolfa II. a také se jim toho o rok
později podařilo využít k podepsání
Rudolfova Majestátu náboženské tole−
rance. Rudolf II. se však musel zříci Uher

ve prospěch bratra Matyáše a zajistit mu
i jeho nástupnictví v Čechách.
Ve 2. polovině 18. století zámek něko−
likrát hostil Marii Terezii při jejích čet−
ných cestách do Terezína, kde dohlížela
na stavbu právě budované hraniční
pevnosti při řece Ohři.
V roce 1791 tu také pobýval, těsně před
svou korunovací českým králem, Leopold
II. Vyobrazení slavnostního koruno−
vačního průvodu, který vycházel odsud,
z Libeňského zámku, si můžete prohléd−
nout při návštěvě Libeňského zámku, na
chodbě u schodiště.
Tento objekt nehostil jen vzácné hosty,
v době morové epidemie byl také nemoc−
nicí, po Prusko−rakouské válce a po bitvě

Klok·nek pom·h· dÏtem
Rozhovor s JUDr. MariÌ VodiËkovou, p¯edsedkynÌ Fondu ohroûen˝ch dÏtÌ
Klokánek je projektem
Fondu ohrožených dětí a
jeho cílem je nahradit
ústavní výchovu týraných,
zanedbávaných, zneuží−
vaných nebo jinak sociál−
ně ohrožených dětí pře−
chodnou a okamžitou
rodinnou péčí. V současné
době pracuje šest Klo−
kánků, a to v Žatci, Dolním Benešově, Bílé Vodě,
Kroměříži, Milovicích a v Praze − Ďáblicích. Ďáblické
centrum má sedm třípokojových buněk, vzniklo za
významné finanční podpory ÚMČ Praha 8 a bylo
otevřeno v prosinci 2001.
Paní doktorko, jak je o děti v Klokáncích postaráno?
Centrum pracuje obdobně jako rodina. Manželský pár,
„teta“ nebo dvě „tety“, které se tu po týdnu střídají, se
starají o maximálně šest dětí. Na rozdíl od ústavní
výchovy tu není časté střídání personálu, a proto je tu
větší možnost navázat bližší vztah mezi pracovníky

a dětmi. Tato péče je pouze přechodnou a snaží se
navázat na pěstounskou péči. Děti jsou přijímány od
novorozeneckého věku až do 18 let. Ďáblický Klokánek
slouží dětem z celé Prahy. Děti jsou v tomto zařízení
v průměru tři až čtyři měsíce, pouze do doby, než se
vyřeší jejich situace doma nebo než se najde náhradní
rodina. Jedná se tedy vlastně o přechodnou péči místo
kojeneckého nebo diagnostického ústavu.
Klokánek má licenci jako zařízení pro děti, které
potřebují okamžitou pomoc. Jak probíhá jejich
přijímání do Klokánků
v praxi?
Děti se přijímají přímo,
bez předchozího pobytu
v diagnostickém ústavu nebo
na základě žádosti rodičů
a některé dokonce přicházejí
samy. Týrané a zneužívané
děti jsou přijímány i bez
souhlasu rodičů až do doby,
než je rozhodnuto o před−

u Hradce Králové r. 1866 byl i lazaretem.
Byla zde v 19. století i tzv. vychovatelna
pro bezprizorní děti, zárodek pozdější
vychovatelny, která byla v roce 1903
postavena o něco výš. Dnes je v té budově
I. interní klinika Fakultní nemocnice
Bulovka.
Až v období let 1998 − 2001 byla
dokončena rekonstrukce původní fasády
a zámek zazářil novou krásou. Zbývá po−
stupně provést další opravy, zejména
interiéru. V příštím čísle přineseme popis
vnitřní zámecké výzdoby a popis
zámecké kaple.
−tk−
Foto: J. Hilmar

běžné péči. Uvedu příklad. Dvanáctiletá dívka byla
surově týrána svým otcem a jeho družkou. Proto se
rozhodla, že z rodiny uteče a svěřila se spolužačce, která
to doma pověděla své matce, a ta nám zavolala. My jsme
jí poradili, aby s dívkou zašla k lékaři a pak ji odvedla do
našeho Klokánku. Lékařka konstatovala, že má na kole−
nou výrůstky způsobené dlouhodobým klečením a po
těle spoustu modřin. Když se to dozvěděl otec dívenky,
chtěl ji okamžitě zpět. My jsme mu ale sdělili, že máme
oprávnění ji nechat v Klokánku, dokud soud nerozhodne
o předběžném opatření. Ten posléze rozhodl, že dívka
bude svěřena do péče babičky ze strany zemřelé matky.
Jaká je provozní doba center a z čeho jsou financována?
Činnost center je financována z veřejných sbírek.
Klokánci mají provoz nepřetržitý. Proto mohou napří−
klad kdykoli přijmout i novorozence,
jehož matka těhotenství tají, porodí
mimo zdravotnické zařízení a nechce
sdělit svou totožnost.

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

POZVÁNKA
JISKRA − DIVADLO KARLA HACKERA

Vítání občánků Prahy 8

Klapkova 26, Praha 8
vás srdečně zve na další představení pro dospělé publikum

Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených v roce 2001 na
slavnostní vítání občánků, které se uskuteční 19. a 21. března 2002
v obřadní síni Libeňského zámku, 1. patro, Zenklova 1/35, 180 48
Praha 8 − Libeň.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit vítání se svými dětmi,
aby se telefonicky přihlásili do 22. února 2002, na odd. kultury
odboru pro styk s veřejností a kultury ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně
Láznové, tel. číslo 22 805 162.

MÉ SETKÁNÍ S KRÁSOU POEZIE
své nejoblíbenější texty recituje
profesor Radovan Lukavský
na klavír doprovází
hudební skladatel Martin Kopelent
18. 2. 2002 v 19.00 hod.
telefonické rezervace: 84 68 11 03

TJ BULOVKA
ÚPRAVY HŘBITOVA
V ĎÁBLICÍCH
GYMNÁZIUM T. MANNA STR. 5
REKREACE PRO DŮCHODCE
JUBILEA
STR. 6

LibeÚsk˝ z·mek - historie hlavnÌho objektu
Libeňský zámek, dominanta Libně
a sídlo Úřadu Městské části Praha 8,
mění v posledních letech výrazně svoji
tvář. Protože na zámek přichází za
nejrůznějšími záležitostmi hodně lidí,
a to jak za panem starostou, mís−
tostarosty, tak i do kanceláře paní
senátorky RNDr. Palečkové, která se
zde také nachází, přinášíme ve
zkratce historii Libeňského zámku.
Zámek, který je významnou dominan−
tou Libně, vznikl ve své renesanční
podobě na konci 16. století, a to zhruba
na místě původní gotické tvrze ze 14.
století − tuto tvrz spolu s celým
Libeňským panstvím vlastnila patrici−
jská rodina Rotlevů, jimž patřily mimo
jiné i domy na Starém Městě Pražském
v místech dnešního Karolina.
Renesanční přestavbu zámku podnikla
majitelka zámku Eliška Hoffmannová
(Černhausová).
Historie Libeňského zámku je také úzce
spjata se Starým Městem Pražským, a to
již od roku 1692, kdy Staré Město zámek
i s podzámčím zakoupilo. Od té doby se
zámek stal na dlouhou dobu letním sídlem
pražských primátorů. Památkou na toto
období je znak Starého Města Pražského,
umístěný na hlavním průčelí zámku, nad
vstupním portálem.
Rokokovou podobu dostal zámek při
rozsáhlé přestavbě v roce 1770. Je to
podoba s věžičkou, hodinami a freskami
vyzdobeným slavnostním sálem, tak jak
ho známe dnes, Plány přestavby navrhl
i přestavbu řídil pražský stavitel Jan Josef
Prachner.
V rámci této přestavby byla vybudována
i zámecká kaple Neposkvrněného početí
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VÝROČÍ ZŠ CHABAŘOVICKÁ
PROVOZ MŠ V JARNÍCH
PRÁZDNINÁCH
STR. 4

Děkuji za rozhovor.
Petra Klugová
Kontakt: Klokánek, Chabařovická
1125, Praha 8 − Ďáblice, tel.: 83 88 11
02.

Důležité upozornění
Ve dnech 4. 2. − 8. 3. 2002 proběhne
přečíslování telefonních linek Městské
policie − Obvodní ředitelství Praha 8,
se sídlem v Balabánově 1273.
Místo čísel 02/688 66 80 a 02/688 66
81, bude mít po přečíslování operační
středisko Městské policie tel.: 02/84 68
66 80 a 02/84 68 66 81. Přímé tel. číslo
na ředitele Městské policie Praha 8
Josefa Špačka bude 02/84 68 66 55.
−red−

Vážení čtenáři,
rád se s Vámi
opět setkávám pro−
střednictvím tiště−
ného slova. Osmič−
ka si postupně zís−
kala příznivce, kte−
ří mi zasílají své
typy, nechybí ani dotazy či polemiky.
Na všechny odpovídám dopisem.
Postupně však chci zavést rubriku,
která bude na dotazy reagovat. Proto
Vás vyzývám, pište mi do redakce.
I když Váš dotaz či podnět nebude
z oblasti mého odboru pro styk s veřej−
ností a kultury, rád Vaše dotazy pos−
toupím příslušným pracovníkům
a půjde−li o obecnější dotaz, přinesu
na stránkách Osmičky odpovědi.
Ke konci se chýlí naplňování
nových internetových stránek Prahy
8, které má můj odbor také ve své
správě. Chtěli bychom je zpřístupnit
pro Vás všechny od 1. února. Bude to
velice výrazná změna v náplni
webových stránek, samozřejmě
s novou grafickou podobou.
Také Osmička, kterou pravidelně
umisťujeme na webu Úřadu
(www.praha8.cz), dozná v nejbližší
době změny, změní se její grafika.
Nově počítáme s tím, že některé
články, které pro jejich délku
nemůžeme otisknout na velmi ome−
zené ploše novin, vystavíme právě na
webu v plné šíři. Rádi bychom v inter−
netové Osmičce zavedli i dětskou
rubriku, o které již dlouho uvažujeme,
a pro kterou nám dosud chybí v no−
vinách prostor. Zde bychom chtěli
přinášet původní články mladých
přispěvatelů, z nichž jen některé
můžeme otisknout přímo v novinách.
Uvažujeme též o přípravě a vy−
tištění publikace Rádce pro volný čas
MČ Praha 8. Zde bychom chtěli
publikovat informace o veškerých vol−
nočasových aktivitách, které Praha 8
nabízí. Týká se to škol, mimoškolních
zájmových sdružení, sportovních
a jiných oddílů. Obracím se proto na
všechny, kteří nabízejí smysluplné
využití volného času, pronájmy
sportovišť, klubovou činnost, výtvarné
a hudební kroužky. Zejména se také
obracím na ty z Vás, kteří pracujete
s tělesně handicapovanými a s minori−
tami. Dejte o sobě vědět. Napište mi
na Vás kontakt, adresu nebo alespoň
telefonní číslo, ať již klasickou poštou
nebo e−mailem na adresu: tomas.kve−
tak@p8.mepnet.cz. Rádi Vás zkontak−
tujeme a pošleme na vyplnění krátký
dotazník, aby připravovaný infor−
mační materiál měl shodnou struktu−
ru.
A prosím, nezapomeňte, 14. února
je sv. Valentina, patrona zamilo−
vaných. Přineste svým drahým kvě−
tinu či drobný dárek, určitě to přispě−
je k dobrým vztahům.
Váš

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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STRANA 2

Pozvánka
na setkání se
starostou Městské části Praha 8

Josefem Noskem
které se koná

ve středu 13. 2. 2002
od 17 hodin
v malém sále „Bílého domu“
v Praze 8-Libni, U Meteoru 6.
Tématem diskuse bude oblast
bezpečnosti. Přizváni jsou představitelé
Policie ČR a Městské policie P8.

LibeÚskou minulostÌ
novÈ, rozöÌ¯enÈ vyd·nÌ
Rád bych Vás, vážení čtenáři
a patrioti Prahy 8, upozornil na
nové vydání knihy Josefa Tomeše
„Libeňskou minulostí“.
První brožované vydání vyšlo již
v roce 1989. Nové vydání z naklada−
telství Maroli je v pevné vazbě,
v rozsahu 130 stran. Těch bezmála
dvanáct let, které uplynuly od vydání
první verze, je znát. Nejen v tom, že
nový svazek zachycuje události
posledních let od společenského
zvratu na konci roku 1989 až téměř
do současnosti, ale zejména se pro−
jasnil i jazyk díla. Dnes již není nutná
stylizace, na kterou jsme byli zvyklí
z doby před listopadem 1989. Nové
vydání se stává prvním uceleným
zpracováním poslední dekády mi−
nulého století v Libni. Navíc je
poněkud rozšířena a přestylizována
i část knihy, pojednávající o starším
libeňském období.
Jistě přejeme knize, aby byla vděčně
přijímána a byla zdrojem informací ať
již hledajícím studentům, ale přede−
vším všem, kterým není lhostejné dění
v místě, kde bydlí.
−tk−

POZV¡NKA NA
CHABERSK› MASOPUST
který bude zahájen v sobotu 16. 2.
2002 ve 14 hodin na školním hřišti
ZŠ Spořická v Dolních Chabrech
předáním klíčů od obce průvodu
maškar. Trasa průvodu pak bude
směřovat přes Bílenecké náměstí ke
kostelu Stětí sv. Jana Křtitele
a zakončena bude na Hrušovanském
náměstí. Celá akce vyvrcholí maso−
pustní zábavou v chaberské sokolovně.
Ing. arch. Hana Řepková

Pozv·nka
Již tradičně si Vás dovolujeme pozvat
na Masopustní veselí, které bude
probíhat ve dnech 8. − 12. února 2002
v katastru obce ŽIŽKOV, a kterého se
můžete zúčastnit již podeváté. Tato
nová tradice se vytváří v katastru obce
Žižkov už 8 let. Masopust čerpá
inspiraci nejen ze středověkých maso−
pustů, ale i z masopustních slavností
konaných na počátku minulého století
v Čechách a na Moravě. Žižkovské
masopustní veselí 2002 bude zahájeno
o Tučném pátku, 8. února 2002 − Rad−
niční zabijačkou na dvorku žižkovské
radnice. Kontakt: Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru pro kulturu a styk
s veřejností, ÚMČ Praha 3.
−red−

HISTORICK… VYCH¡ZKY
VlastivÏdnÈho krouûku
9. února
Podhradní jiráskovské reminiscence
Sraz ve 13.45 hod. u sochy T. G. M.
na Hradčanském náměstí
16. února
Rovinné Menší Město
v Jiráskově životě a díle
Sraz ve 13.45 hod. u stanice el. drah
na Klárově

Str·ûnÌci MÏstskÈ policie
Praha 8 byli ocenÏni za vÏrnost
Ve středu 9. ledna 2002 převzalo jed−
nadvacet strážníků MP Praha 8
„pamětní stužky věrnosti“ za pět let
služby u Městské policie.
Policistům je slavnostně předali
starosta Městské části Praha 8 Josef
Nosek, ředitel Městské policie hlavního
města Prahy Radim Chyba, jeho
náměstek Václav Bláha a ředitel
Městské policie Praha 8 Josef Špaček.
Stužky jsou morálním oceněním práce
strážníků, jejich nelehké služby a věr−
nosti sboru. Ocenění strážníci jsou

velkým
přínosem
pro
Městskou policii. Za pět
a více let služby mají zcela
neocenitelné
zkušenosti
a přestože více jak sedmdesát
procent z nich nepochází
z Prahy, velice dobře znají
naši městskou část i její
problematiku.
Jejich práce není vůbec jednoduchá,
jsou připraveni nejen dávat pokuty, ale
dokáží lidem také poradit. Stráž−
níci o svých důvodech, proč slouží

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V ÚNORU 2002
5. 2.
ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo nám. • Na
Truhlářce (parkoviště)

u Městské policie, říkají: „Naše práce
nás hrozně baví a jsme rádi, že můžeme
pracovat s lidmi a pro lidi.“
−pkl−

KardiologickÈ pracoviötÏ ⁄stavu informatiky AV »R
- nabÌdka pro obËany Prahy 8
Ústav informatiky Akademie věd České re−
publiky sídlí v ulici Pod Vodárenskou věží 2,
na Praze 8. V jeho čele stojí paní prof. RNDr.
Jana Zvárová, DrSc. (na fotografii), která je
autorkou mnoha učebnic o informatice
v medicíně a pravidelně přispívá do časopisu
Lékař a technika. Pojďme si přiblížit samot−
ný ústav a jeho nabídku pro občany Prahy 8.
Ústav informatiky je základním pracovištěm. Již mnoho let se
podílí na řešení výzkumných projektů, podporovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, i grantovými
programy Evropské unie. Při tomto ústavu vznikly před dvěma
lety dvě specializované ambulance v rámci projektu EuroMISE
− Kardio. Tento projekt spočívá ve statistickém zpracovávání dat
z kardiologických vyšetření. Data vyšetřených
osob jsou anonymizována a dále se s nimi
pracuje pro vědecké účely. Snahou je co nej−
efektivněji
předcházet
kardiologickým
poruchám a chorobám. Vždyť u nás umírá více
než polovina lidí na kardiovaskulární choroby.
A to jistě není dobrá vizitka.
Na tomto projektu s Ústavem informatiky úzce spolupracují
i další subjekty. Především 1. lékařská fakulta Univerzity
Karlovy, která má těsnou vazbu na Všeobecnou fakultní nemoc−
nici, jež provozuje přímo v ústavu ambulanci a Přírodovědecká
fakulta UK. Z pražských institucí jsou to dále Vysoká škola eko−
nomická − fakulta informatiky a managementu. Když se Ústav
informatiky ucházel o grant Evropské unie na dobu pěti let, přáli
si hodnotitelé záměru, aby ústav přibral ke spolupráci i některá
menší zdravotnická zařízení. Po zhodnocení byla vybrána
Městská nemocnice Čáslav. Tento výběr se velice osvědčil
a spolupráce funguje výborně. Ambulance pro preventivní
medicínu je vybudována z prostředků EU, a to na nejvyšší
úrovni.
Mimo projekt zaměřený na kardiologická rizika a poruchy se
Ústav informatiky zaměřuje na další aktivity v oblasti medicíny.
Řeší zejména projekt zdravotnické dokumentace a sleduje
poslední evropské trendy. Je to směr, založený na tzv. sdílené
péči o pacienta, kdy příslušným lékařům je umožněn vstup do
databáze pacienta. Pacient tedy nemusí opakovaně absolvovat

laboratorní a rentgenologická vyšetření. Šetří se tak čas, peníze
a zvláště nervy pacienta.
Nyní k vlastní nabídce pro občany. Ústav informatiky nabízí
občanům Prahy 8 bezplatné, kvalitní, preventivní vyšetření
srdce. Na vyšetření je možné se objednat na telefonním čísle
02/66 05 364 nebo přes internet, kde si můžete přímo vybrat
z nabídky lékaře, s nímž chcete spolupracovat, den (vždy
v pondělí nebo ve středu) a hodinu vyšetření. Samotné vyšetření
trvá asi hodinu. Klient je poté informován o svém aktuálním
zdravotním stavu a je mu doporučen další vhodný postup, či pre−
ventivní aktivity.
Ústav informatiky organizuje, má akreditováno také post−
graduální doktorandské studium v oboru Biomedicínská infor−
matika. Studijní program je směřován hlavně na absolventy
matematicko − fyzikální fakulty a medicíny. Pro
výuku, ale i pro konference, které ústav pravidel−
ně pořádá, je zde vybudováno kvalitní učební
a konferenční zázemí vybavené telematikou,
videokonferenčním systémem.
Velice děkujeme paní prof. Zvárové i jejím
kolegům za mimořádnou a při použití interne−
tového objednání i velice pohodlnou možnost nechat si vyšetřit
stav svého srdce a laboratorně zjistit stav našeho organismu.
Tomáš Květák

HRADIŠTĚ ZÁMKA
bou, jež měla před sebou vyhloubený
příkop s palisádou. Později byly
nahrazeny dřevohlinitou hradbou s čelní
kamennou zdí. Hradiště bývala uvnitř
členěna na několik částí, na vnitřní hrad
a na jedno nebo více předhradí.
V předhradí sídlila vojenská družina
a řemeslníci, ve vnitřním hradě, který byl
od 9. století také členěn, stály palisádou
opevněné dvorce s několika obytnými

7. 2.
ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodá−
renskou věží − Společná
12. 2. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul.
Kubišovou)
13. 2. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahradách
− Na Sypkém • Křivenická (u konečné
152, 181)
14. 2. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou
19. 2. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Ke Stírce − Na Stírce •
Kandertova (proti ul. Lindnerově)
20. 2. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)
21. 2. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajské Pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická •
Drahorádova
26. 2. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou
a Pernerovou) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

Památky Prahy 8
První Slované se začali usazovat
v pražské kotlině asi v polovině 6. sto−
letí. Své osady budovali v blízkosti vod−
ních toků, zejména pak na chráněných
místech nad údolím Vltavy. Hradiště
byla nejen centrem mocenským a poli−
tickým, ale také centrem obchodu
a výroby. Byla i kultovními místy
a vojenskými pevnostmi.
Jednotlivá hradiště se od sebe lišila
svým členěním a velikostí, z rozlohy od
několika arů až po desítky hektarů.
V nejstarších dobách byla hradiště ohra−
zována sypanými valy s dřevěnou hrad−

6. 2.
STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická
• Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou

a hospodářskými budovami, ve kterých
pak sídlily knížecí rodiny.
Hradiště „Zámka“ je součástí přírod−
ního parku Drahaňské údolí. Má trojúhel−
níkovitý půdorys a s okolní krajinou je
spojeno pouze úzkou šíjí na svém
východním okraji. Na severní straně se
prudce svažuje do údolí Drahaňského
potoka, na jihu spadá do úzké rokle Či−
mického potoka a na západní straně je
pak chráněno skalnatou strání. Rozloha
hradiště byla přibližně 6,5 hektaru a jeho
opevnění je v terénu patrné dodnes.
Zřetelným pozůstatkem je val, který
lemuje severní okraj a dva metry vysoký
zbytek příčného valu, který se nachází
u východního vstupu. Severní val byl
podle archeologického průzkumu původ−
ně hradbou tvořenou dvěma dřevěnými
stěnami, mezi nimiž byla nasypána hlína
a kameny. Na západní straně hradiště byl
objeven žlab pro palisádu. Obrannou
funkci plnila také skaliska na jihový−
chodě.
Během výzkumných prací byla objeve−
na kamenná pec, zásobní jámy na obilí,
zlomky keramických nádob a kostěných
předmětů. Slované osídlili toto místo již
v 6. století, avšak opevnili jej až ve století
osmém. Hradiště „Zámka“ bylo stře−
diskem hustě osídlené oblasti a předpo−
kládá se, že střežilo místní brod přes řeku
a také vodní cestu po Vltavě.
−pkl−
Foto: P. Pokorný

27. 2. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova (u DD) • Šiškova • Na
Pěšinách − Pod Statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky)
28. 2. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská • Pekařova

P¯istavov·nÌ VOK
v roce 2002
Vzhledem k novému systému nakládání
s komunálními odpady v Praze, zave−
denému Magistrátem hl. m. Prahy,
dochází i ke změně v přistavování kon−
tejnerů na objemný odpad. Kontejnery
budou na uvedená stanoviště umístěny
již během dne, který předchází dni, jenž
je uveden v harmonogramu. Občanům
budou tedy kontejnery k dispozici již od
rána po celý den, který je uveden
v rozpisu přistavení kontejnerů. Kontej−
nery se odvezou následující den po dni,
který je uveden v harmonogramu jako
den přistavení. V případě potřeby bude
během doby přistavení kontejner „svo−
zovou“ společností vyměněn za prázd−
ný. Případný nepořádek vzniklý na
stanovišti kontejneru bude uklizen.
Podrobnosti lze najít na www.praha−
mesto.cz.
odbor životního prostředí
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Osobnosti Prahy 8 / Josef Hvozdensk˝
Josef Hvozdenský se narodil na Valašsku, v obci
Hvozdné. Jeho předci byli zemany ve Hvozdné
a odtud odvozuje i své příjmení. Dnes je ve
Hvozdné jeho galerie s asi 130 díly.
Hvozdenský začínal na umělecké
průmyslovce jako malíř porce−
lánu. Po jejím ukončení studoval
na Akademii výtvarných umění
malířství, portrétování u prof.
Želivského, a potom u prof.
Karla Mlynáře figurální malbu.
Ale i když vystudoval malířství,
věděl, že v životě bude muset dělat
to, co bude potřeba. Takže během
svých učednických let poznal hodně technik
a technologií umělecké tvorby. Po studiích se
rozhodl zůstat v Praze, ačkoliv i jeho
manželka byla od Zlína na Moravě. Měl štěstí,
neboť získal ateliér po Karlu Svolinském na
Žižkově. Svolinský mu byl inspirací, vždyť
vystudoval řezbářství a sochařství, a teprve
potom přešel na malování a stal se z něho
vynikající kreslíř.
Pane Hvozdenský, jak jste se vlastně stal svě−
tově uznávaným medailérem?
To zavinila manželka. Někdy v šedesátých letech
četla v tehdejších novinách Výtvarná práce výzvu,
aby se výtvarníci zúčastnili soutěže na medaili
k výročí Slovenského národního povstání. Říkala:
Jožko, ty sice nejsi straník, já nevím jestli uspěješ,
ale chceš pořád dělat nějakou plastiku, zkus to. Tak
jsem se zúčastnil a vyhrál. A to tam byli velcí
sochaři, třeba Lidický. Od té doby jsem byl adres−
ně vyzýván, abych se zúčastňoval všech soutěží.
Hodně soutěží jsem vyhrával. Když třeba půjdete
Václavským náměstím, podchodem do Vodičkovy
ulice, tak tam je obrovská medaile k 50. výročí
státu.

Vy jste vyhrával, a to jako malíř?
To je právě to. Já jsem to začal pracovat úplně jinak,
a ono to mělo úspěch. Do té doby byl nejznámější
styl Španielův. To víte, mladší žáci Španiela
mi nemohli přijít na jméno. Často
jsem se střetal s kolegy a rivaly,
třeba sochařem Kozákem, Jiřím
Prádlerem. U starších sochařů
tomu už tak nebylo. Sochař
Lidický mi jednou, když jsme se
setkali, poklepal na rameno
a řekl: „Vy jste dostal českou
medaili na světovou úroveň, dal jí
světovou pozici“. I když Španiel
a Horejc byli vynikající, já jsem prý vnesl do české
medaile kubismus. Vzpomínám si na rozhovory se
sochařem Horejcem, který bydlel v Karlíně, to
jsem tam bydlel také, a on jako starý pán chodil na
oběd do Besedy. Jednou mi řekl: „Pane Hvozdenský,
my máme a měli v Čechách hodně talentovaných
lidí, ale my jsme neměli bohužel to štěstí jako
Michelangelo nebo Tizian, že jsme tu neměli toho
Julia II., papeže, který když Tizianovi při malování
upadl štětec, tak mu ho zvednul. Nebo dal
Michelangelovi Sixtinskou kapli k vymalování. Ono
totiž příležitost dělá nejen zloděje, ale
také umělce.“

mých 21 medailí. Tak jsem se ptal, kde k nim
přišel a on, že je skupuje po celém světě.

Jak jste se prosadil v zahraničí?
Nejvíce vzpomínám na Itálii.
Zúčastňoval jsem se různých me−
zinárodních soutěží a mnoho
vyhrál, ale největší radost mi způ−
sobili Italové. Třeba Dantovo
bienále v Ravenně. To jsem vyhrál
souborem medailí na motivy Dantovy
Božské komedie. Když jsem přijel s manželkou do
Ravenny, františkánského kláštera, kde byly medaile
vystaveny, přivítal nás bouřlivě padre, který měl

Jak jste se dostal do Ďáblic?
Tady bydlíme od roku 1968.
Koupil jsem takový domeček,
tehdy to byla ruina. Víte, předtím
jsme bydleli v garsonce v Karlíně.
Mne na tento domek upozornili
architekti, co stavěli toto sídliště,
Čech a Kvasnička. Já jsem s nimi
dělal plastiky, třeba pro mateřské školy. Domek
vypadal jako bouračka. Ale postupně jsme si to
opravovali. Každý rok či dva něco. A teď je to jeden

Vidím tady medaile na motivy
Komenského děl a také hodně portrétů.
Komenského dílo mne velice zaujalo.
Proto jsem na témata z jeho děl udělal asi 25
medailí. Byly z toho pěkné výstavy, jedna
z nejpěknějších v Komenského muzeu
v Uherském Brodě. Ale to jsem dělal jen tak,
bez objednávky. (Pan Hvozdenský mi ze
skromnosti neřekl, že jeho medaile jsou ve
sbírkových fondech prestižních světových
galerií, samozřejmě včetně české Národní
galerie.)
Vy jste působil mnoho let také v poradním
sboru ministra kultury, viďte?
No ano, zejména v porotách. Někdy jsem
měl dojem, že výtvarníci prosazují mé
jmenování do těchto posuzovatelských porot
záměrně. Protože jsem−li v porotě, nemohu
zároveň soutěžit. Ale jinak je to příjemná práce.
Dobře si vzpomínám, když byl ministrem Tigrid,
to byl rozumný ministr. Byl jsem také vždy v po−
rotách pro výběr mincí a ban−
kovek České národní banky.

NovÈ autobusy budou jezdit aû do Bohnic
Od začátku letošního roku začal jezdit mezi
holešovickým nádražím a bohnickým sídlištěm nový
nízkopodlažní kloubový autobus, který vychází ze
známého CITY − BUSU.
Nízkopodlažní kloubový autobus stojí deset milionů
korun. Vejde se do něj sto padesát cestujících, což je
o třetinu více než do obyčejných nízkopodlažních vozů.
Autobus je vybaven novým motorem a poprvé je na
tomto vozidle použit systém elektrické instalace, obvyk−
lé u osobních vozidel vyšších tříd, který zvyšuje
spolehlivost elektroinstalace ve vozidle. Pro cestující
přináší tento nový typ autobusu novinky zejména inter−
iéru. Přední část je zcela bez schůdků a k přepravě
kočárků nabízí plošinu třetích dveří. Oboustranný boční
elektronický transparent cestující informuje o názvech
následujících zastávek, což zejména mimopražským
cestujícím umožní snadnější přehled pohybu vozidla na
trase. Na tuto trasu bude postupně nasazeno dvanáct
dalších autobusů stejného typu. Do bohnického sídliště
budou autobusy jezdit i proto, že se stanou náhradou za
nepočítá.

Nov˝ nÌzkopodlaûnÌ autobus si se z·jmem prohlÈdli
(zleva) p¯edseda dopravnÌ komise RM» LudÏk
Hoznauer, p¯edseda komise pro ˙zemnÌ rozvoj
RM» Ing. Cyril »apka, starosta MÏstskÈ Ë·sti Praha
8 Josef Nosek a ¯editel DopravnÌho podniku hl. m.
Prahy Milan Houfek, kte¯Ì se z˙Ëastnili jeho zkuöebnÌ jÌzdy.

tramvaje, se kterými se do Bohnic v dohledné době
−pkl−

Informace z první části čtvrtého úseku trasy metra C
Stavební práce nebyly přerušeny ani během vánočních svátků. Na povrchu se sice nepracovalo, ale
v podzemí se ražba zastavila pouze na Štědrý večer a na Silvestra.
Celkem je již vyraženo 1196 metrů traťových tunelů, například úsek mezi ulicemi Povltavská a Trojská je hotov v celé
délce 300 metrů, od Trojské ulice směrem ke Kobylisům je v hrubé stavbě dokončeno 614 metrů a od Ládví k budoucí
stanici Kobylisy 282 metrů. Štola ke stanici Kobylisy je také vyražena celá a dosáhla tedy již prostoru budoucí sta−
nice. Práce pokračují i na ostatních stavbách. Tunel pod Vltavou, který byl vysunut do předem připravené rýhy na dně
řeky, byl podbetonován a přikotven. Na Kobyliském náměstí stavbaři zahájili práce na těžní šachtě, která má sloužit
ke snadnější výstavbě stanice. Také zemní práce probíhají naplno. Protože mráz zpevnil provizorní vozovky a není
tedy nutné jejich čištění, probíhá plynulé hloubení jámy v místě bývalé ulice Povltavská.
−pkl−

Policie »R
zasahuje

Začátek roku 2002 znamenal pro práci policie, státních zástupců, ale i soudců
zlomový okamžik v jejich práci. Vstoupila totiž v platnost novela trestního
řádu, jejímž cílem je zkrátit přípravné trestní řízení a pachatele trestného činu
v co nejkratší době postavit před soud. V současnosti již bylo v několika pří−
padech novely trestního řádu využito a v tzv. zkráceném trestním řízení byly již některé případy ukončeny.
Smutný začátek roku 2002
Smutně a nešťastně začal nový rok pro manželský pár z Prahy 8 Ďáblic. V ranních hodinách totiž mezi nimi došlo k hádce
a výsledkem bylo, že manžel udeřil svou manželku tak nešťastně, že upadla a při pádu si způsobila vážné zranění hlavy. Byla
okamžitě převezena do nemocnice, kde bojuje o svůj život. Manželovi bylo sděleno obvinění z trestného činu.
Vloupání do vozidla
Pozorný občan z ulice Štíbrova v Praze 8 Ďáblicích oznámil na Policii, že ze svého okna pozoruje, jak neznámý
pachatel provádí vloupání do vozidla Škoda Felicia. Po příjezdu na místo policejní hlídka pachatele zadržela v dalším
zaparkovaném vozidle, kam se mu také podařilo vniknout. Celkem bylo pachateli prokázáno 5 případů vloupání do
vozidel. Díky zkrácenému trestnímu řízení byl pachatel postaven do 48 hodin před soud a řádně odsouzen.
Odcizení zboží v prodejně Albert
Z prodejny Albert v Praze 8 oznamují, že zde mají zadrženého pachatele, který chtěl odcizit 6 ks masných výrobků
v hodnotě 560 Kč, které ukryl pod kabát a myslel si, že projde pokladnou bez zaplacení. Jaké bylo však jeho překvapení,
když za pokladnou byl kontrolován pracovníkem bezpečnostní agentury, který jej následně předal Policii. Zde se
zadržený vydával za svého bratra, ale daktyloskopická expertíza jednoznačně odhalila jeho lež. Využitím zkráceného
trestního řízení byl do 24 hodin odsouzen ke 100 hodinám veřejně prospěšných prací.
plk. Mgr. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

z nejstarších domů v této oblasti. Abydlí se nám tady
moc pěkně.
Děkuji vám za milé povídání a přeji Vám hodně
energie a krásných nápadů ve Vaší tvorbě.
Tomáš Květák

ObvodnÌ knihovna Praha 8
poboËka pro dospÏlÈ a dÏti
äaldova 7 ï 186 00 Praha 8
tel.: 232 43 04
Otev¯eno
PondÏlÌ, st¯eda a Ëtvrtek
12.00 - 18.30 hod.
⁄ter˝ a p·tek
9.00 - 15.00 hod.

KarlÌnsk· rekonstrukce
Jak jsme Vás informovali již v prosincovém čísle Osmičky, rozsáhlá rekonstrukce
Karlína pokračuje. Do konce dubna 2002 by za příznivých klimatických podmínek
měla být dokončena druhá etapa oprav.
V tomto termínu dojde zejména k obnově povrchu chodníků, dotčených první a druhou
etapou opravy vodovodních a kanalizačních řadů. Letos také proběhne i třetí etapa rekon−
strukce vodovodního řadu, která by měla být zahájena v první polovině roku. Opravovat se
bude jižní strana Sokolovské ulice až ke Kaizlovým sadům a současně dojde k dopojení
úseku Sokolovské ulice mezi ulicí Za Invalidovnou po křižovatku ulic Voctářova − Pod
Plynojemem.
Výměna vodovodního řadu se uskuteční také v ulicích Za Poříčskou bránou, v ulici
Prvního Pluku v úseku Sokolovská − Za Poříčskou bránou, na západní straně Karlínského
náměstí, v Thámově ulici v oblasti metra a v Šaldově ulici v úseku Pernerova − Sokolovská.
Dodavatel bude vybrán ve veřejné obchodní soutěži.
odbor dopravy

V˝luka autobus˘
na VysoËanskÈ estak·dÏ
Z důvodu rekonstrukce Vysočanské estakády bude do konce září přerušen provoz
autobusů v úseku Vysočanská − Prosek.
Linky čís. 127, 136, 145, 177 budou v úseku Vysočanská − Prosek odkloněny ulicemi Ke
Klíčovu a Čakovická, linka čís. 183 bude v úseku Špitálská − Prosek odkloněna také ulice−
mi Ke Klíčovu a Čakovická. Linky čís. 140, 158, 166, 195, 305, 351, 365, 366, 368, 376,
377 budou v úseku Vysočanská − Nový Prosek odkloněny ulicemi Ke Klíčovu a Čakovická,
linky čís. 185, 259, 280, 302, 354, 375 ve směru od Kbel budou ze zastávky Čakovická
odkloněny ulicemi Kbelská a Prosecká na obratiště Palmovka, kde budou ukončeny. Linka
čís. 509 bude v úseku Sídliště Prosek − Dobratická odkloněna ulicemi Nad Krocínkou,
Čakovická a Prosecká.
Po dobu výluky se zřizují pro linky čís. 127, 136, 140, 145, 158, 166, 177, 183, 195, 305,
351, 365, 366, 368, 376 a 377 obousměrně zastávky:
− Garáže Klíčov v Čakovické ulici, u křižovatky s Letňanskou ulicí, zastávka „Na znamení“,
− Prosecký Hřbitov v Čakovické ulici, u křižovatky s Proseckou ulicí.
Po dobu výluky se zřizují pro linky 185, 259, 280, 302, 354 zastávky:
− Letňanská, obousměrně v Prosecké ulici, v zastávce linky čís. 158,
− Nový Prosek, obousměrně v Prosecké ulici, v zastávce linky čís. 158,
− Palmovka, nástupní a výstupní v autobusovém terminálu.
Po dobu výluky se pro linku čís. 509 přemisťují zastávky:
− Prosek, jen ve směru Čakovice, z Prosecké do Vysočanské ulice
do zastávky linky čís. 127,
− Garáže Klíčov z Letňanské do Čakovické ulice, do zastávky linky čís. 127, zároveň
se mění charakter zastávky ze „Stálé“ na „Na znamení“,
− Letňanská obousměrně z Letňanské do Prosecké ulice do zastávky linky čís. 158.
Po dobu výluky se ruší zastávky:
− Nad Jetelkou, pro linky čís. 145, 158, 195, 365, 366,
− Prosek, pro linky čís. 140, 158, 166, 195, 305, 351, 365, 366, 368, 377,
− Na Klíčově, pro linky čís. 185, 259, 280, 302, 354, 375, 376,
− Vysočanská, pro linky čís. 185, 259, 280, 302, 354, 375,
− Českomoravská, pro linky čís. 185, 259, 280, 302, 354, 375.
−red−
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SkvÏl· jazykov· ökola na ˙zemÌ Prahy 8
V roce 1988 byla Státní jazyková škola, sídlící
v centru Prahy na Národní třídě, rozdělena na
tři části, se sídly na Praze 1, Praze 4 a Praze 8.
Od tohoto roku se datuje vznik právě této
jazykové školy v Praze 8. Od svého počátku do
roku 1990 sídlila v budově bývalé základní
školy v Lindnerově ulici č. 3, odkud později
musela ustoupit Prvnímu obnovenému reálné−
mu gymnáziu a odejít do budovy ZŠ Burešova,
kde sídlila do roku 2001. Poté, co se začaly
rozšiřovat aktivity základní školy, našla
konečné místo v objektu bývalé mateřské
školky, posléze Školského úřadu Prahy 8, na
Dolákově ulici č. 537 v Bohnicích.
Zde jsme konečně sami pro sebe, říkají učitelé,
patří nám zahrada, takže můžeme vyučoval v létě
venku. Přes neustálé peripetie, které doprovázejí
každé stěhování, získala jazyková škola v roce
1995 poprvé licenci Goethe − Institutu v Praze
k vykonávání zkoušek z německého jazyka zá−
kladního a středního stupně, velice ceněných jak
v Německu, tak i tuzemskými školami a podniky.
Od té doby (certifikát platí vždy jen tři roky) jsou
licence obnovovány vždy po příslušném pře−

zkoumání úrovně školy. V naší republice mají
tento certifikát jen tři jazykové školy.
A výuku jakých jazyků nabízí veřejnosti tato
škola? Především je to angličtina a němčina.
Vedle toho se vyučuje i francouzština a bude se
otevírat třída pro výuku španělštiny a ruštiny.
Výuka probíhá ve třech formách. Především je to
pomaturitní intenzívní studium s ročním obje−
mem výuky 700 hodin, s dotací 20 hodin týdně,
kde se studují dva jazyky, hlavní jazyk 16 hodin
a vedlejší 4 hodiny. Po absolvování i jen jednoho
roku této intenzívní výuky skládá posluchač
zkoušku z jazyka. Další formou jsou jazykové
kurzy pro děti a zejména kurzy pro pracující,
vždy v odpoledních hodinách v denním rozsahu
tří nebo čtyř hodin. Kurzy jsou základní, pro
mírně pokročilé, pokročilé a konverzační kurzy
navazující na státnice. Podle slov paní ředitelky
Mgr. Rity Lakatošové je možné se do výuky při−
hlásit kdykoliv a nečekat na začátek semestru.
Zájemce může přijít každou středu mezi půl třetí
a půl pátou a po absolvování rozřazovacího testu
je zařazen do skupiny, odpovídající jeho
znalostem. Ve skupinách či třídách se pracuje

Oslavy 30. v˝roËÌ Zä Chaba¯ovick·
Základní škola Chabařovická oslaví v letošním roce třicáté výročí svého
založení. Tato významná událost je středem zájmu žáků i učitelů. V souvislosti
s tímto výročím připravujeme společnými silami nejrůznější akce. Na co se tedy
mohou žáci, rodiče i bývalí žáci a zaměstnanci školy těšit?
15. února 2002 se uskuteční ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel dětí od 20.00
hodin ples základní školy pro rodiče i veřejnost. Ples se uskuteční v jídelně zá−
kladní školy. Rádi uvítáme i bývalé třídní kolektivy, které této příležitosti mohou využít
k vzájemnému setkání. Zájemci si mohou rezervovat místa na tel. čísle 86 88 23 67.
7. března 2002 budou žáci soutěžit o nejhezčí masku v rámci masopustního
maškarního reje. Maškarní průvod bude zahájen v 15.00 hodin ve vestibulu školy,
projde školní budovou do školní jídelny, kde proběhne maškarní rej a soutěž masek.
Nejhezčí masky budou odměněny cenami Spolku rodičů.
Dopoledne soutěží a kvízů pro žáky školy a spádových mateřských školek pod
názvem „Vítání jara, aneb Matějská pouť na škole“ se bude konat 27. března
2002.
Pěvecký talent prověří žáci základní školy a spádových mateřských škol ve finále
3. ročníku pěvecké soutěže jednotlivců o Chabařovického zpěváčka. Soutěž se
uskuteční 17. dubna 2002 v 16.00 hodin v jídelně základní školy.
Den dětí proběhne v ryze sportovním duchu. 4. června 2002 se žáci školy utkají
v různých sportovních disciplinách 7. ročníku Ďáblické olympiády.
Hlavní oslavy 30. výročí vzniku školy se uskuteční 12. června 2002 v 17.00 hodin
v jídelně základní školy. Oslava bude zahájena slavnostním vystoupením žáků,
pokračovat bude neformálním setkáním bývalých i současných žáků a zaměstnanců.
Srdečně tímto zveme všechny bývalé žáky i zaměstnance.
Mgr. Jiří Markalous
ředitel ZŠ Chabařovická

Ozn·menÌ
Za¯azovacÌ ¯ÌzenÌ do 3. t¯Ìd s rozöÌ¯enou v˝ukou cizÌch jazyk˘ na
Zä Zenklova se kon· 22. 4. 2002. P¯ihl·öky jsou k dispozici na jednotliv˝ch Zä Prahy 8 nebo p¯Ìmo v Zä s rozöÌ¯enou v˝ukou jazyk˘,
Zenklova 26/52, Praha 8 - LibeÚ.
Mgr. Jana Kr·lov·, ¯editelka Zä Zenklova

V předchozích třinácti dílech byla naše pozornost
zaměřena především na školy mateřské a základ−
ní, které zřizují obce, tedy Městská část Praha 8,
Městská část Praha − Dolní Chabry nebo Městská
část Praha − Ďáblice. V Dolních Chabrech
a Ďáblicích jsme navštívili veškerá školská
zařízení. Tento rozsáhlý úkol nás čeká i v celé
oblasti Městské části Praha 8. Existují zde desítky
školských zařízení, zřizovaných církví, krajem,
státem, či soukromým subjektem, a my v následu−
jících dílech budeme společně putovat mezi nimi.
První dvě části věnujeme školským zařízením,
zřizovaným církví. Nedaleko Negrelliho viaduktu
v Karlíně najdeme ulici Vítkova, kde ještě relativně
nedávno působila Mateřská škola Vítkova, zřizovaná
obcí. Tuto budovu v roce 1991 dostala zpět řeholní
společnost Milosrdných sester sv. Karla Boro−
mejského restitučním zákonem o navrácení
církevního majetku zcizeného komunisty. Na pod−
zim téhož roku byl nemovitý majetek Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského převe−
den na Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice
(FMA, Salesiánky Dona Bosca). Tato Kongregace se
zabývá výchovou sociálně nejslabších a těch, kteří
mají méně předpokladů pro životní úspěch. Sestry
salesiánky zde od roku 1993 zřizují Církevní
mateřskou školu a Dívčí katolickou školu.
Církevní mateřská škola „Laura“ působila
nejprve jako jednotřídní, od září 1998 má dvě
smíšené třídy. Výchovný plán této školy je podle pre−

maximálně s deseti posluchači. Na škole
působí 25 pedagogů, všichni s vysokou
kvalifikací a rodilý mluvčí pro jednotlivé
jazyky. Škola pak má na 200 posluchačů.
Prohlídka školy je poučná. Dobře
vybavené třídy, knihovny dělené podle
jazyků,
příjemná
studovna
pro
posluchače, coffee shop atd. Ačkoliv
byla do ledna tato škola státní, musela žít
jen z toho, na co si vydělala. Proto se zde
platí školné, závislé na množství
odučených hodin. Od 1. ledna 2002 se
změnil škole zřizovatel. Stal se jím
Magistrát hlavního města Prahy. Tomu
odpovídá i název školy: Škola při
Magistrátu hlavního města Prahy,
Dolákova 537, Praha 8.
Přejme škole, aby se jí na Praze 8 líbi−
lo jako dosud a zejména, aby již měla
trvalé sídlo a hodně spokojených
posluchačů. Vždyť kolik jazyků znáš,
tolikrát jsi člověkem, praví staré přísloví.
−tk−
Foto: Petra Klugová

St·tnÌ jazykov· ökola

Provoz mate¯sk˝ch ökol M» Praha 8 v dobÏ jarnÌch pr·zdnin
od 25. 2. do 1. 3. 2002
V souladu s ustanovením § 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, stanovil zřizovatel, Městská
část Praha 8, po dohodě s řediteli mateřských škol provoz v době jarních prázdnin školního roku 2001/2002 na všech
mateřských školách Městské části Praha 8 s výjimkou, že provoz na kmenové Mateřské škole, Praha 8, Na Korábě
2 probíhat nebude, ale bude otevřeno její odloučené pracoviště Mateřská škola Lindnerova 1, na adrese Lindnerova 1/č.
p. 575, 180 00 Praha 8 − Libeň.
odbor školství

V˝stava fotografiÌ v ÑBÌlÈm domÏì
V přízemí „Bílého domu“ probíhá výstava fotografií, jako prezentace nejlepších prací
ze skončeného 8. ročníku celostátní soutěže neprofesionálních fotografů. Tuto soutěž
pořádá umělecké sdružení Fotoklub Praha 8, spolu s odborem pro styk s veřejností
a kultury a odborem životního prostředí, pod záštitou starosty Městské části Praha 8
Josefa Noska.
Soutěžní fotografie s náměty městského a venkovského životního prostředí můžete shléd−
nout v budově Úřadu MČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň, každý pracovní den od
9.00 hodin do 16.30 hodin. Výstava končí 26. února 2002.
−red−

Agresivita dÏtÌ - p¯ÌbÏh öest˝
Pr·zdniny
Vánoční prázdniny strávili Honzík s Eliškou u televize. Rodiče totiž museli chodit do práce, a babička byla ráda, že
děti doma dokázala uhlídat.
Po prázdninách se Honza hned kamarádům ve škole chlubil, co všechno doma na obrazovce zhlédl. Obzvláště se mu líbi−
ly filmy, ve kterých se hodně střílelo, nebo v nichž se ukazovala bojová umění. O jedné přestávce chtěl předvést svému
spolužákovi Petrovi jednu ze scén známého filmu.
„No tak, stůj rovně! Vždyť nečekáš, že by tě mohl někdo ohrozit,“ řekl Honza Petrovi. Pak ho vzal za ruku a snažil se
Petra přehodit přes rameno. Náhle se ale do třídy vrátila paní učitelka. Honza rychle trhnul Petrovi rukou, ten vykřiknul
a začal naříkat.
Když Petra odvezla sanitka, napsala paní učitelka Honzovi do žákovské knížky vzkaz pro rodiče. Honza už ani neoběd−
val, celé odpoledne v družině proplakal a bál se jít domů. Věděl, že až se máma a táta dozvědí, co se stalo, bude přísně
potrestán. Také mu bylo líto Petra, protože mu přece vůbec nechtěl ublížit.
A obvyklá rada na závěr. Televize je dobrý pomocník, ale nemůže za nás vychovávat.
Soňa Teplá

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 14. - äKOLY ZÿIZOVAN… CÕRKVÕ (1. »¡ST)
ventivního systému sv. Jana Bosca. Tento systém
ukazuje na důstojnost každého člověka, tzn.
i každého dítěte. Pomáhá ve všestranném rozvoji −
jak fyzickém, tak intelektuálním a duševním. Velký
důraz se klade na vytváření klidného prostředí,
podobného rodinnému, kde má své místo dialog,
důvěra a radost. Děti mají možnost nadstandardních
aktivit v podobě výuky hry na flétnu, cizího jazyka,
keramiky či dramatického kroužku. Dětem slouží

CÌrkevnÌ mate¯sk· ökola

i pěkně upravená školní zahrada.
Dívčí katolická škola v Praze 8 sdružuje kromě
samotné Dívčí katolické školy též školní jídelnu,
domov mládeže (internát) a Praktickou školu. Tato
dvouletá střední odborná škola je určena pro dívky
nestudijního typu, pro dívky tělesně či duševně handi−
capované, sociálně ohrožené a obtížněji vychovatel−
né. Každá absolventka školy získá osvědčení ve
třech oborech: šička, pomocná kuchařka a pečovatel−
ka − opatrovnice. Škola při−
pravuje žákyně na práce v cha−
ritativní oblasti, v pečovatelství
a v oblasti služeb. Povinnou
součástí výuky je i odborná
praxe, která je vykonávána
v charitativních zařízeních, lé−
čebnách dlouhodobě nemoc−
ných, mateřských školách či za−
řízeních společného stravová−
ní.
Na závěr pro zajímavost
uvádíme něco z historie. Sestry
boromejky působily v této
budově již od roku 1865, kdy
zde měly sirotčinec a školu, až
do roku 1950, kdy byly depor−

továny do soustřeďovacího tábora v Městě
Albrechticích u Krnova ve Slezsku.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) homogenní
2) 6. 10. 1901
3) prostor mezi hlavní hradbou a příkopem stře−
dověkého opevnění
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Markéta Kurková, Tereza Šlaufová a Anastázie
Lukáčová z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme
věcné ceny.
Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ, e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) Kdo z¯izuje CÌrkevnÌ Mä
a DÌvËÌ katolickou ökolu?
2) Kolik osvÏdËenÌ zÌskajÌ û·kynÏ
z DÌvËÌ katolickÈ ökoly?
3) Jak se jmenuje v˝chovn˝ systÈm
v mate¯skÈ ökole?
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TÏlov˝chovn· jednota Bulovka
Tělovýchovná jednota Bulovka byla založena
v roce 1981. Nebylo to ale poprvé, kdy v Ne−
mocnici Na Bulovce byla tělovýchovná jednota.
Z ústního podání víme, že po roce 1952 zde již
tato jednota krátký čas fungovala.
Po založení tělovýchovné jednoty v roce 1981
zde existoval oddíl odbíjené, který hrál na mnoha
pražských soutěžích. Měl 14 členů a byl velmi
úspěšný. Dále lyžařský oddíl, který se věnoval
sjezdovému lyžování a vychoval i několik instruk−
torů. Nejdéle tu však trvá oddíl vodácký, který byl
nejprve orientován na dospělé vodáky a účastnil se
řady závodů VTJZ a sám pořádal i několik akcí.
Současně s dospělými vodáky vznikl i dětský
vodácký oddíl, který během roku soustřeďoval

především děti zaměstnanců fakultní nemocnice se
zájmem o vodní turistiku. Oddíl pracuje během
celého roku a jeho vyvrcholením je vždy 15 denní
vodácký putovní tábor, který má pětadvacetiletou
tradici, kdy se sjíždí české a slovenské řeky.
Postupně se vodácký oddíl vybavil všemi typy
lodí, vlastním vodáckým vlekem a jednota pro tyto
účely zakoupila před 15 lety i malou nákladní Avii.
V současné době se již nejezdí na dřevěných či
laminátových pramicích, na kterých se přepravo−
vala i veškerá bagáž, ale základem jsou dvoumíst−
né uzavřené kanoe, které jsou vhodné pro výcvik
i na rychle tekoucí vodě. Strava se připravuje
v polní kuchyni, kterou jsme získali od vojáků a po
drobných úpravách skvěle slouží za každého

počasí. V současné době vedou dětský oddíl
2 instruktoři vodní turistiky II. a III. třídy a protože
jsme zdravotničtí pracovníci, je pod dohledem
i tato stránka. Oddíl již vychoval několik instruktorů
a naučil mnoho dětí lásce k přírodě a vodě.
Oddíl se schází vždy od dubna na Vltavě pod
Bulovkou a soustřeďuje jak děti zaměstnanců
fakultní nemocnice, tak i jejich kamarády či
kamarádky, jejichž rodiče na Bulovce nepracují.
Snažíme se, aby se děti dostaly i na volnou řeku,
a tak děláme zájezdy na Sázavu, Teplou a podobně.
Limitem jsou pouze peníze, protože autobusová
doprava je velice drahá a je nutné na vodu dostat
jak děti, tak i lodě.
Loděnici máme přímo v nemocnici a byla vybu−
dována svépomocí. K vybavení nám pomohla
především odborová organizace a v poslední době,
kdy bylo nutné přistoupit k renovaci lodí, záchran−
ných prostředků a stanů, i grant Městské části
Praha 8, který jsme získali. Pravidelně se nás na
vodě pod Bulovkou schází jedenkrát týdně 20 − 30.
Byla stanovena i věková hranice 11 − 15 let a tábor
je připravován pro 20 − 30 dětí. Starší děti se
soustřeďují spíše v Klubu českých turistů a pořáda−
jí samostatné akce.
V posledních letech oddíly mládeže sledují
úbytek dětí, které zajímá příroda či voda. Je tomu
nejspíše jak populačním vývojem, tak i rozličností
zájmů a možností mládeže. Pozitivní ale je, že se
zlepšila technika jednotlivců při jízdě na vodě,
a terény, které byly velmi špatně sjízdné, jsou pro
většinu mladých vodáků hračkou. Nástup plas−
tových lodí, které se nemusí lepit jako laminátové,
a jejich delší životnost je jednoznačným přínosem

pro oddíly. Bohužel jsou však příliš drahé.
Klíčovou otázkou jsou stále se zvyšující náklady
na dopravu lodí i lidí k vodě, a rodiče dětí tyto ná−
klady v mnoha případech nemohou pokrýt, jinak
by těchto vodáckých akcí mohlo být více.
Instruktoři jsou zapáleni pro výcvik mladých
vodáků, svoji činnost provádějí bezplatně ve svém
volném čase, kterého věnují opravdu hodně.
Od dubna uvítáme všechny nové zájemce
o vodní turistiku, protože jízdě na vodě, táboření
a trochu samostatnosti se naučí právě u nás.
Snažíme se uplatnit pravidlo, že pohyb rovná se
život, a proto sportovní činnost včetně míčových
her je nedílnou součástí činnosti vodáckého oddílu.
Případní zájemci z řad mládeže se na podrob−
nosti mohou informovat na tel. čísle 66 08 21 20
nebo na oddělení léčebné rehabilitace FN Na
Bulovce, Praha 8.
MUDr. K. Fojtík
vedoucí vodáckého oddílu

Gymn·zium Thomase Manna sÌdlÌ na St¯ÌûkovÏ

Mezin·rodnÌ ˙spÏch akordeonist˘ z Prahy 8

V září 2001 se soukromé osmileté gymná−
zium − založené německou menšinou
v Praze, přestěhovalo na Střížkov. Dnes
sídlí v rekonstruovaném objektu bývalé
obecní školy, který gymnáziu pronajala
Městská část Praha 8.
V krátké době se podařilo uskutečnit kom−
pletní výměnu elektroinstalace, ústředního
topení, rozvodů vody a tepla, přestavbu
sociálního zařízení, změnu dispozic ně−
kterých učeben a především přestavbu pod−
kroví, kde jsou umístěny jazykové učebny
a moderní centrum informatiky. Celá oprava stála deset milionů korun a byla realizována díky německé
nadaci Hermann − Niermann − Stiftung a Česko − německému fondu budoucnosti, které zároveň podporu−
jí projekty vzájemné spolupráce mezi českými a německými školami a německou menšinu žijící v České
republice. Díky této podpoře tak v současné době může institut nabídnout dětem všeobecné střední
vzdělání se zaměřením na německý jazyk a částečnou výuku odborných předmětů v němčině. Gymnázium
připravuje studenty k získání Německého jazykového diplomu II., který je nezbytnou podmínkou pro při−
jetí na německé a rakouské vysoké školy.
Škola přijímá žáky z pátých tříd ZŠ se zájmem o studium německého jazyka. Předchozí znalost
německého jazyka však není podmínkou pro přijetí. Bližší informace získáte na internetových stránkách
(www.volny.cz/gtm−škola) nebo nás můžete osobně navštívit (tel.: 83 88 25 76). Rádi Vám naše gym−
názium blíže představíme.
PhDr. Eva Marešová,CSc.
ředitelka

V úterý 18. prosince 2001 se uskutečnil v sále Domoviny předvánoční koncert akordeonového
a klávesového orchestru PRAKO, souboru Základní umělecké školy, Klapkova 25, kterým
toto hudební těleso zakončilo jeden z nejúspěšnějších roků své dosavadní umělecké činnosti.
Vrcholným zážitkem loňského roku se pro všechny členy orchestru stala účast na 26. ročníku
mezinárodní soutěže akordeonových souborů v italském Castelfidardu. Zde v silné konkurenci
profesionálních i amatérských orchestrů obsadili II. místo, přičemž I. místo bylo uděleno pro−
fesionálnímu orchestru z jugoslávského Kragujevace. II. místo „amatérského“ PRAKA před−
stavuje v tomto kontextu vynikající úspěch českých akordeonistů. Vždyť každý, kdo někdy
slyšel hrát PRAKO, dobře ví, že pojem „amatérský“ platí u tohoto orchestru pouze pokud se
týká jeho statutu − jeho hudba je vždy vysoce profesionální.
V souvislosti s úspěchem
PRAKA je nezbytné připome−
nout, že soutěžní zájezd do
Itálie se mohl uskutečnit jen
díky grantu poskytnutému
Městskou částí Praha 8
a Magistrátem hlavního města
Prahy. Myslím, že se v tomto
případě zásluhou orchestru
PRAKO vložené prostředky
více než zúročily.
Pavel Lávička
zástupce ředitele
ZUŠ Klapkova

StavebnÌ ˙pravy v jihoz·padnÌ Ë·sti h¯bitova œ·blice

C

B
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œ·
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architektury.
Objekt „A“ − vstupní brána je
navržena jako železobetonový monolit
s povrchem z tvrdé cementové omítky,
o půdorysu vymezeném čtvercem 6 x 6
metrů a bude řešen pro vozidla (mezi
sloupy). Přístup pro pěší bude vně
sloupů.
Objekty „B“ a „C“ budou přízemní,
nepodsklepené budovy půdorysně ve
tvaru obdélníku o rozměrech 9,4 x 19 m.
Západní průčelí objektů bude umístěno
v prodloužení půdorysné stopy (linie)
stávající hřbitovní zdi. Oba objekty

éernoseck·

Často na besedách s občany padají
dotazy na stavební práce na hřbitově
v Ďáblicích. Ačkoliv jsme již v pro−
sincové Osmičce psali o úpravách
komunikací, vracíme se ke stejnému
tématu a budeme se tentokrát věno−
vat nové výstavbě.
Dne 5. 11. 2001 vydal odbor územ−
ního rozhodování Magistrátu hlavního
města Prahy rozhodnutí o umístění stav−
by, týkající se nových objektů na
hřbitově v Ďáblicích. Toto rozhodnutí
vychází z celkové urbanistické
a architektonické koncepce hřbitova,
dané při jeho založení podle návrhu
architekta Josefa Hofmanna z roku
1913, představující ojedinělou realizaci
kubistické stavby. Areál hřbitova je za−
psán v seznamu nemovitých kulturních
památek hlavního města Prahy.
Soubor objektů nového vstupu bude
situován v ose ulice Žernosecká a bude
tvořen výraznou vstupní bránou (objekt
„A“) a dvěma symetricky řešenými
provozními budovami (objekty „B“
a „C“), v návaznosti na stávající kubi−
stické oplocení. Uliční průčelí objektů
„B“ a „C“ tvoří ocelová prosklená kon−
strukce s neprůhledným sklem. Vstupní
vrata pro vozidla i pěší jsou navržena
jako ocelové mříže. Po obou stranách
vstupního objektu jsou navrženy vý−
klenky, v nichž budou umístěny okrasné
květiny. Řešení nového vstupu, včetně
stávající obvodové zdi, používá prvky
navozující reminiscenci kubistické

budou mít, stejně jako objekt „A“, plo−
chou střechu.
Dva nové úseky
obvodové zdi dél−
ky 5 metrů a výš−
ky 2,1 metrů bu−
dou
situovány
mezi nové objekty
„B“ a „C“ a stáva−
jící zeď. Krajní
mřížová pole bu−
dou zazděna.
Východně od ul.
Ďáblické bude rov−

noběžně ve směru S−J umístěna účelová
komunikace délky 120 m. Severní
konec nové komunikace bude připojen
na ul. Ďáblickou, asi 60 m severně od
křižovatky Ďáblická − Žernosecká. Jižní
konec nové komunikace bude připojen
na ulici Ďáblickou asi 60 m jižně od
křižovatky Ďáblická − Žernosecká.
Podél východní strany nové komu−
nikace se umístí 23 kolmých parko−
vacích stání. Přibližně v polovině nové
komunikace bude východním směrem
řešen příjezd ke vstupní bráně (objekt
„A“) délky přibližně 5 m a šířky také
5 m.
Podél východní strany parkovacích
stání je situován chodník min. šířky
1,5 m, připojený na severním i jižním
konci na stávající chodník při ulici
Ďáblické a na jižním konci na stávající
chodník k obratišti autobusu.

V prostoru hřbitova, okolo vstupních
objektů „A“, „B“ a „C“ bude zpevněná
plocha o rozměrech 30 x 40 m, navazu−
jící na nový chodník a na stávající chod−
ník uvnitř areálu. Stavba si vyžádá
pokácení 9 stromů a odstranění pásu
křovin. Náhrada za likvidovanou zeleň
je řešena v samostatném projektu
obnovy zeleně Ďáblického hřbitova
a její realizace již probíhá. Ostatní zeleň
zůstane zachována, bude ošetřena a po
dobu stavby účinně chráněna.
Přejeme investorovi, Hlavnímu
městu Praha, zastoupenému Správou
pražských hřbitovů, aby stavba byla
rychle a kvalitně provedena a zejména
dobře přijata veřejností.
−tk−
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STRANA 6

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8
(sÌdliötÏ Bohnice),
tel.: pokladna - 830 904 27,
kancel·¯ - 855 97 52

MÌsto:
TermÌn:
Stravov·nÌ:
Cena:

⁄NOR 2002
p¯edprodej od 21. 1. 2002

MÌsto:
FOLK A COUNTRY
st
st
st
st

19.00
19.00
19.00
19.00

TermÌn:
Stravov·nÌ:
Cena:

JAKUB SMOLÕK
SEMTEX
PACIFIK
FLERET

4. 2.
7 .2.

po 9.00 a 10.30
éivot a dÌlo A. Dvo¯·ka
Ët 10.00
Poh·dky z lesa

2. 2.

penzion ESPERO
- Skokovy u Mnichova HradiötÏ
12. 5. 2002 - 19. 5. 2002
pln· penze
2.400 KË vËetnÏ z·lohy na autobus

⁄NOR
Bureöov· Anna
Derikov· Frantiöka
Halaburdov· Marie
Hrom Josef
Jandlov· Estel
JÌchov· Jarmila
JÌrovcov· Marie
Judov· Alexandra
Koö·tkov· Miroslava
Kubelkov· Ji¯ina
Olivov· Anna
Pila¯ov· Antonie
Populov· Milada
Rokos Josef
SchefelÌn Karel
Sk·la Petr
T·borsk· Ludmila
Tich· Boûena
Vlkov· Vlastimila
Z·vesk· Miroslava
Zoulov· Milada
Zouza V·clav

penzion KUKLA v KuklÌku
u NovÈho MÏsta na MoravÏ
9. 6. 2002 - 16. 6. 2002
pln· penze
2.550 KË vËetnÏ z·lohy na autobus

Na HranicÌch 674, Praha 8 - Bohnice
so 8.00 - 12.00
Burza NHL

KURZY
V provoznÌ kancel·¯i KD KRAKOV
zÌsk·te informace o n·sledujÌcÌch
kurzech, kterÈ zde probÌhajÌ:
HudebnÌ:
klavÌr, zobcov· flÈtna,
kytara
PohybovÈ:
jÛga, kondiËnÌ cviËenÌ
JazykovÈ:
nÏmeck˝ jazyk
PÿIPRAVUJEME NA BÿEZEN 2002
(p¯edprodej od 20. 2. 2002)
6. 3. st 19.00
13. 3. st 19.00

20. 3. st. 19.00
27. 3. st. 19.00

PAVLÕNA JÕäOV¡
Komponovan˝
po¯ad - ASTROLOGICK¡ PORADNA
KLÕ»
WABI DANÃK a
MILOä DVOÿ¡»EK

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

⁄NOR 2002
(vstup zdarma)

PondÏlÌ 4. 2. 2002,
15.30 hodin
Sborov˝ koncert
- ˙Ëinkuje PÏveck˝ sbor
seniorek éivot 90.
Sbormistr prof. KvÏta
é·kov·.
»tvrtek 14. 2. 2002,
14.00 hodin
VystoupenÌ dÏtskÈho
pÏveckÈho a taneËnÌho
souboru p¯i Zä Don Bosco,
Dol·kova ulice, Praha 8.
UmÏleck· vedoucÌ Eva
Kunov·.
»tvrtek 21. 2. 2002
a p·tek 22. 2. 2002,
10.00 - 16.00 hodin
ÑN·ö pes a naöe koËkaì v˝stava fotografiÌ a kreseb
malÌ¯ky Jany VoseckÈ.

P·tek 22. 2. 2002,
15.00 hodin
ÑK¯eslo pro hostaì - beseda
s publicistkou PhDr. Olgou
Nytrovou, autorkou knihy
ÑN·ö pes a naöe koËkaì.
⁄ter˝ 26. 2. 2002,
15.30 hodin
VystoupenÌ pÏveckÈho
souboru ÑZpÌv·me pro
radostì prof. Rudolfa
Stonjeka.

St¯eda 20. 3. 2002,
15.30 hodin
Josefsk· z·bava - k tanci
a poslechu hraje Praûsk˝
salÛnnÌ orchestr.

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

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

• sektorové linky Bára,
Astra, Nela, Astoria, Ornela a jiné
• elektrické spotřebiče Fagor, Zanussi, Gorenje
• pracovní desky a dřezy
• kuchyně pro stavební firmy (od 7.000,− Kč)
• vestavěné panelákové skříně

(Placená inzerce)

PRÁVNÍ PORADNA NÁJEMNÍKŮ SON při
CSSD v Praze 8 • zdarma • Klapkova 1/40
Dělnický dům, vždy ve středu od 16 do 18 h.,
nutno telefonicky objednat na tel.: 8468 0296
OVV.praha8@cssd.cz, www.socdem.cz/prahe8.

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

PLASTOVÁ
OKNA

NABÍDNĚTE PROSÍM BYT DR., ov na Praze 8,
9. T:0606/28 44 03.
AUTOŠKOLA TRIO, středisko přímo v kult. domě
KRAKOV P8, sídl. Bohnice. Výcvik os. auto, moto.
Vozy: FABIA, OCTAVIA, FELICIA a jiné. Odborná
výuka. Cena výcv. auto od 6 500,−Kč. Další střediska
na Praze 7 a 9. Infolinka: 0603/806 370.

NOVOTNÝ
SERVIS

NOANO s.r.o.
Nové obchodní oddělení:

(Placená inzerce)

Zimní sleva 18% do konce února 2002.

(Placená inzerce)

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

KOUPÍM BYT o vel. 2+KK až 3+1. Pouze družst.
vlastn. platím hotově. Nejsem RK. jsem přímý
zájemce. Tel. 0606/892331.
KOUPÍM MENŠÍ POZEMEK i nevyužitou část
zahrady (cca 300m2) na stavbu rodinného domku.
Tel. 0604/294027.
SCSA SECURITY NABÍZÍ: fyzické střežení
objektů, ochranu osob, montáž el. zabezpečo−
vacích systémů a jejich nepřetržité monitorování,
výjezd zásahových skupin, prodej zbraní a střeliva,
situační střelnici, pronájem tělocvičny. Non−stop:
0603/878 476, 02/444 637 29−30 nebo navš−
tivte www.SCSASECURITY.cz

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍHO
KONCERNU se sídlem v ul. Dopraváků 723,
18400 PRAHA 8 − DOLNÍ CHABRY hledá asis−
tentku prodeje s následujícími požadavky:
zkušenosti v oblasti marketingu, angličtina slovem i
písmem, znalost práce s PC, osobní motivace a
samostatnost. Písemné odpovědi se stručným živo−
topisem a popisem předchozí praxe zasílejte na
výše uvedenou adresu.
VŠEM PACIENTŮM − 15.1.2002 bylo otevřeno
nové zdravotnické zařízení Na Rokosce v
Holešovičkách 33, Praha 8 − praktický lékař, zubní
lékař, kardiologie. Ordinační hodiny 7.30 − 19.30
smlouvy se všemi pojišťovnami, registrace nových
pacientů osobně nebo na tel. č. 84692000,
84693000.

Vykoupíme Vaše vozidlo za přijatelnou cenu !!

ELEKTRONIKY

opravujeme:

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

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

VÝKUP + PRODEJ BOURANÝCH I NEBOURANÝCH VOZŮ.

elektronik

NÁVRH − ZAMĚŘENÍ
VÝROBA − MONTÁŽ

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

PÿEDSTAVENÕ PRO DOSPÃL…
18. 2. PO 19.00
M… SETK¡NÕ S KR¡SOU
POEZIE
p¯edstavenÌ Radovana
LukavskÈho v doprovodu
hudebnÌho skladatele
Martina Kopelenta
20. 2. ST 18.30
AUTORSK› VE»ER
s p¯ed·nÌm Almanachu liter·rnÌ tvorby û·k˘ Zä Prahy 8

Placená řádková inzerce

dodání do týdne

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

10. ledna 2002 oslavila v pohodě rodin−
ného kruhu své 98. narozeniny paní
Marie Pešlová z Prahy 8. Za Městskou
část Praha 8 poblahopřála paní Pešlové
místostarostka Věra Hrdinová. Redakce
Osmičky se ke gratulacím připojuje
a přeje paní Pešlové mnoho zdraví a další
léta spokojeně stráveného života. −red−

P¯ipravujeme:

KUCHYNĚ

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ
V CENĚ KUCHYNĚ

⁄NOR 2002
PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI
2. 2. SO 15.00
O ZVÃDAV…M SLŸNÃTI ANEB
JAK SLONI K CHOBOTU PÿIäLI
poh·dka pro nejmenöÌ
3. 3. NE 10.00
FERDA MRAVENEC A JEHO
TRAMPOTY
p¯edstavenÌ LS Jiskra
9. 2. SO 15.00
STVOÿENÕ SVÃTA
vesel· poh·dkov· hra o vzniku
ZemÏ i ËlovÏka s pÌsniËkami
P. Mal·ska
10. 2. NE 10.00
FERDA MRAVENEC A JEHO
TRAMPOTY
p¯edstavenÌ LS Jiskra
16. 2. SO 15.00
äAMANKA MANKA
17. 2. NE 10.00
FERDA MRAVENEC
V MRAVENIäTI
p¯edstavenÌ LS Jiskra
23. 2. SO 15.00
DUHOV… BUBLINY
˙spÏönÈ p¯edstavenÌ bublin·¯e
a klauna V. Strassera
a K. Jir·nkovÈ
24. 2. NE 10.00
FERDA MRAVENEC
V MRAVENIäTI
p¯edstavenÌ LS Jiskra

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

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

OSTATNÕ

Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 8468 1103

LEDEN
Kr·sov· AlûbÏta
Peölov· Marie

P¯ihl·öky s ˙hradou p¯ijÌm· soci·lnÌ pracovnice panÌ
Nov·kov· v DomÏ s peËovatelskou sluûbou, Bulovka 10,
kaûdÈ pondÏlÌ od 13.00 do 16.00 hodin. Informace v uvedenÈ
dobÏ a v ˙¯ednÌch dnech takÈ na tel.: 83 84 12 22.

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé

JISKRA
DIVADLO KARLA HACKERA

V˝znamnÈ jubileum oslavili:

= havarovaný vůz
= zkorodovaný vůz
= vyhořelý vůz
= vytopený vůz
= vadná elektroinstalace
= a další možné závady……….

Není problém !!

(Placená inzerce)

6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.

JUBILEA

ObvodnÌ ˙stav soci·lnÏ - zdravotnick˝ch
sluûeb v Praze 8, Bulovka 10
po¯·d·
REKREACI
pro d˘chodce z Prahy 8

KULTURNÕ DŸM

Chcete přece prodat Vaše vozidlo bez starosti a vyvarovat se tím nepříjemnému papírování a čekání
na úřadech při odhlašování vašeho vozidla
Přejímáme veškeré záruky za technický stav námi vykoupeného vozidla !!

0777/677777

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Volejte

Tel.: 83840523, 84840158

A na závěr naší nabídky Vám přejeme hodně šastných kilometrů a těšíme se na další spolupráci.
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S tímto kupónem

(Placená inzerce)

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

na prvních

12 hodin
cvičení

(Placená inzerce)

sleva

SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 688 46 33 (84 684 633)

Zdravotnická prodejna ELIŠKA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obvazový materiál
Pomůcky pro inkontinenci
Pomůcky stomické
Pomůcky ortopedické, pro ženy po ablaci prsu
Kompresivní punčochy a návleky
Vozíky invalidní včetně příslušenství
Pomůcky respirační a inhalační
Pomůcky pro diabetiky
Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené
Pomůcky kompenzační pro zrakově postižené
Obuv ortopedická
Pomůcky pro laryngectomované

ÚČETNÍ FIRMA
soukromá ordinace pro vady řeči a sluchu

• angličtina, němčina, španělština, ruština, italština, francouzština a čeština pro cizince
• kurzy obecné, specializované či intenzivní
• příprava k maturitě a ke zkouškám na VŠ
• individuální programy "šité na míru" pro jednotlivce i firmy
STR
• specializace na TOEFL a Cambridgeské zkoušky
SEME RU
LETNÍ
NO
ÁVÚ
• ranní, večerní i víkendová výuka
ZAČÍN LÁŠKY
− PŘIH NÍ
• zkušení lektoři a rodilí mluvčí
Y
N
JIŽ
• bezbariérový přístup
Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8, tel.: 02/8684 0777, fax: 02/8684 0484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

(Placená inzerce)

Sortiment zboží:

Nabízíme:

(Placená inzerce)

Zabývá se prodejem a výdejem zdravotních pomůcek na poukazy
všech zdravotních pojišoven, za hotové, nebo platbou platebními
kartami MasterCard/EuroCard, VISA, VISA Elektron, EP-IPB, MAX
karta.
Nabízí Vám rozvoz objemného zboží po Praze zdarma, zásilkovou
službu a možnost nákupu zboží přes Internet

JAZYKOV¡ äKOLA

(Placená inzerce)

adresa:
PRAHA 8
Bulovka 101/7
tel.:02/84842000
fax:02/84842956
otevírací doba:
Po-Čt: 8:00 - 18:00
So: 9:00 - 12:00
http://eliska.sro.cz
e-mail: info@eliska.sro.cz

ING. MILAN MIKULÁŠ

ÚČETNÍ
KANCELÁŘ

nabízí péči v oboru

Ordinační hodiny
PO 11-18 • Út 8-15 • ST 11-18
ČT 8-15 • PÁ 8-15
adresa: POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA
182 00 PRAHA 8 - Kobylisy
telefon ordinace: 02 / 86 58 81 29
mobil: 0723 448 884

(Placená inzerce)

• Náprava vad a poruch výslovnosti
a komunikace u dětí a dospělých
(dyslálie, dysfázie, dysartrie, opožděný vývoj
řeči, koktavost, afázie, sluchové vady, elektivní
mutismus, breptavost)
• Náprava komunikace u pacientů po CMP
• Reedukace hlasu

Vám zabezpečí
kompletní zpracování
účetní agendy
(i zpětně) včetně
daňových přiznání a mezd.
ZNAČKA:
PŘÍZNIVÉ CENY !!!
KONTAKT:

02/667 94 678
0724/25 33 02

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

(Placená inzerce)

M g r. K AT E Ř I N A FA J T OV Á

(Placená inzerce)

KLINICKÁ LOGOPEDIE

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

Prodej vozů r. v. 2001
za výhodných podmínek.

AUTO SVOBODA
Sokolovská 162, Praha 8 - Palmovka,
Tel.: 84824286, 84821786.
E-mail:
Auto-Svoboda.Prodejce@Skoda-auto.cz,
www.autosvoboda.cz
PRODEJ - SERVIS - LEASING
(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

SPECIALITY PODLE
PRAVĚKÝCH RECEPTŮ

Budečská 6
Praha 2
tel.: 24 25 22 87

Zenklova 13
tel.: 683 05 23
METRO

Palmovka

www.pravek.cz
pravek @pravek.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Slevový kupón
platí ve všech
našich
restaurantech.

(Placená inzerce)

Na Bělidle 40
Praha 5
tel.: 57 32 69 08

(Placená inzerce)

DĚTSKÉ MENU

Nezamyslova 10
Praha 2
tel.: 691 65 55
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