
aneb II. ročník turnaje děvčat
pražských základních, učňovských 
a středních škol v plážovém volejbalu. 

Získané poznatky z loňského, I. roč−
níku tohoto turnaje, zkušenosti i velmi
pozitivní ohlas nejen účastníků turnaje,
ale i veřejnosti, přivedly hlavního pořa−
datele projektu JUDr. Vítězslava Jaroše
k pořádání dalšího, druhého ročníku a to
v úzké spolupráci se Základní školou
Na Korábě.

„Zvolili jsme sportovně−společenský
program, pro jehož uspořádání máme
nejen sportovní zázemí včetně sociál−
ního vybavení, ale i dostatek odborných
vychovatelů a trenérů, ochotných se na
projektu podílet. Chceme zopakovat
loňský úspěšný turnaj v plážovém volej−
balu, který přinesl mimo jiné i pozitivní
zjištění, že naše mládež není tak špatná,
jak někteří tvrdí. Navíc jsme objevili
talenty, které rozhodně nenecháme
zapadnout. 

Turnaj bude letos jistě rekordní.
Usuzujeme tak z toho, že jsme na
loňský veliký zájem reagovali rozšíře−
ním hracích ploch i počtu hodin.

Pro chlapce školního věku je
připraveno překvapení. Na zatím jedi−
ném hřišti pro plážovou kopanou v Pra−

ze, nově postaveném v roce 2001 za
výrazné pomoci Městské části Praha 8,
proběhne velký turnaj chlapců základ−
ních, středních a učňovských škol na−
zvaný „Kopni drogy do autu“,“ říká dr.
Jaroš.

Mgr. Pavla Kluberty, organizátora
vlastního turnaje a zároveň rozhodčího,
jsem se zeptal: 

Kolik družstev je v letošním roce
přihlášeno do soutěže?

Zatím máme přihlášeno celkem 24
družstev. Ta jsou rozdělena do skupin po
4 družstvech, v nichž hraje každý 
s každým. Hraje se na 2 vítězné zápasy,
takže máme průměrně 6 zápasů ve
skupině. Z každé skupiny potom po−
stupují dvě první družstva dále. Zde
potom hrají proti sobě systémem play off. 

Družstva děvčat hrají s velkým
nasazením. Volejbal je sportem mo−
derním, atraktivním a dynamickým,
který jim sluší.
Vidím na hřišti nějak moc hráček.

Ano, klasický plážový volejbal se hraje
dva na dva, ale my zohledňujeme přece
jenom věk dětí, takže na hřišti stojí dívky
tři proti třem. Jinak pískáme přesně, byť
ne vždycky přísně. 

Na empire jsou i kluci. Copak také
pískají?

Ano, kluky to velice baví. Tak
vychovávám i své zástupce.

Ptám se tedy také jednoho z nich, žáka
9. třídy ZŠ Na Korábě Jakuba Wurma:

Když pískáš zápas dívkám, které jsou
tady o hlavu větší než ty, poslouchají
tě?

Musí. Je jim docela jedno, kdo píská,
jen nesmím připustit diskusi a roz−
hodovat rázně a pokud možno správně.
Potom poslouchají úplně klidně. Sudí
musí mít na hřišti pořádek.

Hrací dny pro obě sportovně−společen−
ské akce jsou středy a čtvrtky v květnu 
a červnu. Hraje se vždy od 9.00 do 15.00
hodin. Samozřejmě Mgr. Klubert orga−
nizuje turnaj tak, aby při střídání družstev
vždy některá odpočívala a mohla sle−
dovat své soupeře a fandit z tribun. 

Výborná akce, sport dětí uprostřed
zeleně a na čerstvém vzduchu. Jako
bychom ani nebyli v dopravou obtížené
Praze, ale někde na letním pobytu mimo
metropoli. Jsme svědky té nejúčinnější
prevence drogové závislosti školních
dětí. Zároveň nás těší dětská spontaneita.

−tk−
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O BYTOVÉ KOMISI
NOVÉ BYTY V PRAZE 8
PROVOZ MŠ O LETNÍCH
PRÁZDNINÁCH STR. 2

MONSTRUM V PARKU?
NOVÉ SAMOLEPKY
NA KONTEJNERECH
MÁNES VE MLÝNICI      STR. 3

NAŠE ŠKOLIČKA
MÁME NOVÉ PŘÁTELE
ENCYKLOPEDIE STR. 4

VOLEBNÍ OKRSKY
V MČ P8
POZVÁNKY
JUBILEA STR. 5

Vážení čtenáři,
tato červnová Osmička se ohlíží

zpět na květnové události. Při−
pomínáme pietní květnové události
vzpomínkovou črtou na senátorku
Plamínkovou, ohlížíme se také za
rozběhnutou novou kulturní sezónou.
Jakoby se s jarem a s nastupujícím
létem protrhla stavidla událostí, ces−
tování dětí za partnerskými školami 
i za ozdravnými pobyty, konají se
sportovní turnaje, ale také výstavy,
koncerty základních uměleckých škol,
soutěží a podobně. 

Dokončují se nové byty, začíná se
stavět, hledají se finanční prostředky
na dostavbu plaveckého areálu Šutka
i na investice do obytných, tzv. 
obecních bytů, mají se budovat nová
parkoviště a mnoho dalších objektů.

I v této Osmičce je celá jedna
strana věnována školám a školnímu
životu našich dětí. 

Nicméně za čtrnáct dnů začínají
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Proto
Vám přinášíme vizitky dvou kandidátů
do Sněmovny, a to pana Zbyňka
Novotného, kandidujícího za ODS 
a pana ing. Miloše Máši, kandidáta
ČSSD. Třetí kandidát z Prahy 8 za
KSČM ing. František Beneš, CSc.,
zastupitel, je Vám představen alespoň
prostřednictvím vlastního příspěvku 
o bytové komisi Rady Městské části
Praha 8. Nepřehlédněte, prosím, ani
aktualizované informace o počtu 
a sídlech volebních okrsků v naší
městské části. Právě vzhledem ke sle−
dovaným volbám je rozšířena inzertní
část novin tak, abychom nepoškodili
jiné inzerenty, kteří na otištění svého
inzerátu čekají i několik měsíců.
Obdobná situace se letos bude ještě
opakovat před komunálními volbami
v listopadu.

Odbor pro styk s veřejností a kultu−
ry začal pro Vás všechny připravovat
také kompletní přehled o nabídce 
volnočasových aktivit na území Prahy
8. Tento přehled by Vás měl seznámit
ať již prostřednictvím Osmičky, zvlášt−
ního tisku a také webových stránek
Prahy 8 se zájmovými organizacemi 
a občanskými sdruženími působícími
v Praze 8. Seznam bude přednostně
uveřejněn na webových stránkách
městské části www.Praha8.cz a pokud
budeme mít dostatečné množství
informací, pak plánujeme i jeho
tištěné vydání formou brožury. 
Z tohoto důvodu jsme rozeslali
dotazníky všem organizacím a sdru−
žením, o kterých víme. Zde to zmiňuji
proto, abyste se nám mohli přihlásit
ke spolupráci i Vy, které jsme
neobeslali. Dotazníkový formulář 
naleznete na webu na adrese
www.Praha8.cz v odkaze Aktuality či
Kultura a volný čas.

Děkuji všem dopisovatelům za spo−
lupráci a přeji Vám hezké vykročení
do letošního léta.

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor  

Z·mek 
se rozeznÏl 
hudbou

Chaba¯ovick˝
zpÏv·Ëek

O dostavbÏ
äutky
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BosÈ nohy v pÌsku

Městská část Praha 8  • Úřad městské části 
Zenklova 35, 180 48  Praha 8

Upozornění!
Vážení občané, všechny Vaše názory a postoje
vyjádřené v dopisech, které adresujete Úřadu
Městské části Praha 8, jsou pro nás velice přínosné
a podnětné. Přesto si Vás však dovolujeme upozor−
nit, že na anonymní dopisy adresované naší radni−
ci, i kdyby jejich obsahem byly závažné skutečnos−
ti, v žádném případě reagovat nebudeme.

Josef Nosek, Starosta Městské části Praha 8

Každý rok začátkem května si připomínáme oběti 
2. světové války. I v Praze 8 je několik míst, kde se 
v tyto dny setkávají zástupci nejrůznějších institucí,
spolků i jednotlivci, aby zde při pietních aktech
položili věnec nebo skromnou kytičku. Zaznívají
proslovy, vesměs míněné upřímně, i když někdy se
nelze ubránit dojmu, že mají sloužit i jinému zájmu,
než jen vzpomínce na zemřelé. 

Místem, které svým významem dalece přesahuje hra−
nice Prahy 8, je Kobyliská střelnice. Chodívala jsem tam
už jako školačka v padesátých a šedesátých  letech, a teď,
již několik roků po sobě, jako senátorka příslušného
obvodu. Za těch několik desítek let, které mezitím
uplynuly, se změnilo téměř vše. Totalitní režim se změnil
v demokratický, tehdejší autentické prostředí vojenského
objektu za městem se změnilo v pietní území uprostřed
jednoho z pražských sídlišť, školačka ze zástupu svých
spolužáků zestárla a stojí
teď mezi čestnými hosty.
Co se nezměnilo, je po−
cit, který toto místo ve
mně vyvolává. Předsta−
vu, že v krásných jarních
podvečerech stáli na
tomto místě lidé a věděli,
že během několika minut
zazní povel a výstřel
ukončí jejich život.
Hrůznost této představy
znásobí, představíme−li
si někoho konkrétního,
jehož život, názory a prá−
ci známe, ať už  ze vzpo−
mínek jeho vrstevníků,

nebo z dokumentů. 
Dovolte mi, abych letos připom−

něla jednu výraznou osobnost, od
jejíž popravy uplyne 30. června
právě 60 let. Je to senátorka
Františka Plamínková. Narozena 
v roce 1875, původně učitelka, poz−
ději korespondentka v balkánské
válce, se ve svých 50 letech stala
druhou senátorkou v historii státu.
Mezitím byla aktivní v ženských
klubech, ve Výboru pro volební
právo žen, účastnila se i mezinárod−
ního ženského hnutí. Na svou dobu
moderní žena, patřící k nové ge−
neraci českých feministek, které se
vyznačovaly tím, že byly  vzdělané,

měly svá občan−
ská povolání 
a jejich feminis−
mus nespočíval
v boji proti mu−
žům, ale v dů−
sledném prosa−
zování rovno−
právného postavení žen, bez jejich
rezignace na mateřskou roli. Ostatně
s tímto problémem se potýkáme
dodnes a nejen u nás. K této úcty−
hodné  společnosti patřily i Charlotta
a Alice Masarykovy, později i Mi−
lada Horáková a další. 

Františka Plamínková se například
zasloužila o to, že byl po roce 1918

zrušen celibát učitelek 
a že bylo v roce 1923
československým ženám
přiznáno hlasovací právo
jako jedněm z prvních 
v Evropě. Jako předsed−
kyně Ženského klubu se
zúčastnila organizová−
ní odbojové činnosti 
v prvních letech oku−
pace, za heydrichiády
byla zatčena a po krát−
kém věznění popravena.
Na práci senátorky Pla−
mínkové navázala po
návratu z koncentračního
tábora její žačka a pří−
telkyně Milada Horá−
ková a v podmínkách
poválečných událostí jí
byla důstojnou nástup−
kyní. Bohužel její úděl
byl o to horší, že zem−
řela rukou příslušníků
vlastního národa po

vykonstruovaném procesu v roce 1950. To je ale už
jiná historie. 

Františka Plamínková si zaslouží naši vzpomínku
nejen při návštěvě Kobyliské střelnice, ale její památka
nás zavazuje, abychom se zejména my, ženy v politic−
kých funkcích, nechaly jejím odkazem inspirovat.

RNDr. Alena Palečková, senátorka
Foto: J. Hilmar

KvÏtnov· vzpomÌnka na sen·torku PlamÌnkovou

Úřad Městské části Praha 8
odbor pro styk s veřejností a kultury vyhlašuje pod záštitou

Starosty Městské části Praha 8 Josefa Noska
1. ročník dětské fotografické soutěže

Moje prázdniny, aneb jak to vidím já!
Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let. Fotografie mohou být černobílé 
i barevné a jejich počet není omezen. Na zadní stranu každé fotografie prosím uveďte název
snímku, jméno autora, jeho věk a úplnou adresu, případně e−mail. Autoři vítězných snímků budou
odměněni a vybrané snímky budou vystaveny v prostorách Úřadu MČ Praha 8, U Meteoru 6 (tzv.
Bílý dům). Fotografie zasílejte na adresu: Úřad Městské části Praha 8, odbor pro styk s veřejnos−
tí a kultury, Zenklova 35, 180 48  Praha 8, e−mail: tomas.kvetak@P8.mepnet.cz. 

Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2002.

Sen·torka RNDr. Alena PaleËkov· spolu s kolegou
Michaelem éantovsk˝m pokl·dajÌ vÏnec Sen·tu
Parlamentu »R na pietnÌm aktu v KobyliskÈ st¯elnici.

Starosta M» Praha 8 Josef Nosek, sen·torka za
Prahu 8 RNDr. A. PaleËkov·, kandid·t za ODS do
PS P»R ZbynÏk Novotn˝ spolu (v pozadÌ) s mÌs-
tostarostkou M» Praha 8 VÏrou Hrdinovou p¯i piet-
nÌm aktu na œ·blickÈm h¯bitovÏ.
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Oficiální název je
„Komise RMČ Pra−
ha 8 pro bytové 
a nebytové prosto−
ry“, ale komise je
známější pod náz−
vem v titulku. Je
zřejmé, že tento po−
radní orgán RMČ

má v náplni své činnosti více než jen
byty. Úkolem komise je, stručně
řečeno, dohlížet, aby byty a nebytové
prostory ve vlastnictví Prahy 8 (podle
statutu jen „svěřené MČ Praha 8“)
byly řádně využívány a to ku
prospěchu obce (majitele) i nájemníků.
Komisi tvoří v současné době jedenáct
členů, převážně členů Zastupitelstva
MČ, ale také dva odborníci z praxe.
Tajemníkem komise je vedoucí ma−
jetkového odboru. Komise zasedá
pravidelně každý měsíc s výjimkou
prázdnin, kdy se schází podle aktuální
potřeby.

Role komise je dána schválenými
zásadami pronajímání bytů MČ Praha 8.
Na jejich tvorbě i novelizacích se čle−
nové komise významně podíleli. Je třeba
připomenout, že podle zákona o obcích
přísluší rozhodování o pronájmu obec−
ního majetku Radě městské části.
Komise proto nemá (a bez pověření ani
nemůže mít) žádnou rozhodovací pravo−
moc, má ale za úkol projednávat návrhy
dříve než přijdou „na stůl“ RMČ. Mám

dobrou zkušenost s tím, že bez
stanoviska komise rada uvedené
záležitosti neprojedná.

Tak komise např. dohlíží na se−
stavování pořadníků na pronajímání
obecních bytů (v pololetních inter−
valech) a projednává různá podání a vý−
hrady občanů k pořadníkům. Zde musím
připomenout, že komise nemá pravomoc
přidělovat žádné zvýhodňující body,
kromě těch, které vycházejí z pře−
plněnosti bytu. Zvýhodnění pro závažné
zdravotní nebo sociální důvody může
navrhnout pouze příslušná komise −
zdravotní nebo sociální.

Před několika lety byly v náplni
bytové komise často také stížnosti
nájemníků na úroveň informací o účto−
vání nákladů za služby spojené s uží−
váním bytů. Komise vždy požadovala,
aby každý nájemník získal přehled 
o propočtu nákladů na dům (alespoň na
domovní vývěsce) i na svůj byt. Určitě
ještě není situace ideální, ale po redukci
počtu správních firem je takových
stížností méně.

Komise projednává rovněž možnosti
opětovného slučování dříve rozdělených
bytů, aby se zvýšila kvalita bydlení 
v obecních domech. Zde musím zklamat
žadatele o přisloučení nebytových pros−
tor, např. částí půd, k bytům. K tomu
nemá komise pověření, musí probíhat
plné řízení podle stavebního zákona. 
A obecně platí, že ve svém domě by

takové práce měla zajišťovat obec, aby
nevznikly problémy v účetnictví.

Komise se vyjadřuje také k žádostem 
o případné úpravy nájemného z důvodů
dočasných oprav v bytech, v nebytových
prostorách nebo i v okolí, např. vinou vý−
stavby metra. Může doporučit dokonce 
i dočasný pronájem jiného obecního bytu
po dobu oprav. O takovou výpomoc může
požádat i vlastník soukromého domu (po
složení určené kauce, která by propadla,
kdyby se do opraveného bytu nevrátil
původní nájemník).

Členové komise jsou také sezna−
mováni s důvody, které vedou orgány
MČ k nesouhlasům se směnami bytů.
Jde většinou o případy, kdy účastníky
směny nejsou všichni nájemníci, kteří
jsou v bytech přihlášeni k pobytu, 
o směny do neexistujících bytů, nebo 
o směny občanů, kteří mají více bytů
nebo objektů k bydlení. Přitom využívá
MČ veřejně dostupné informace z Ka−
tastru nemovitostí v celé ČR.

Závěrem bych uvedl, že bych si přál,
aby komise projednávala i pronájem
nových bytů, které byly za účasti Prahy
8 postaveny. V koncepci bydlení MČ
Praha 8, která byla také členy komise
navržena, se počítá i s tím.

Ing. František Beneš, CSc.,
předseda Komise RMČ Praha 8 pro

bytové a nebytové prostory,
zastupitel MČ Praha 8 (KSČM)

HISTORICK… VYCH¡ZKY
VlastivÏdnÈho krouûku

8. června • Pražské počátky básníka
Šeb. Hněvkovského
Sraz ve 13.45 hod. na Mariánském ná−
městí u kašny.

22. června • Malebná náves kol.
Bohnického kostela
Sraz ve 13.45 hod. na konečné BUS 
č. 102 − Staré Bohnice.

29. června • Sepětí Smetany a Fibi−
cha se dvěma dřev. divadly
Sraz ve 13.45 hod. před chrámem sv.
Ludmily na náměstí Míru.

11. června • V 15.00 hod. se koná 
v Domově důchodců − Bohnice (Na
Hranicích 746, BUS č. 152, výstup ve
stanici Řepínská) schůze Svazu dů−
chodců Praha 8.

O bytovÈ komisi Rady MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ

NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V ČERVNU 2002

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

5. 6. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)

6. 6. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická •
Drahorádova

11. 6. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Perne−
rova) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

12. 6. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova (u DD) • Šiškova • Na
Pěšinách − Pod Statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) •
Pekařova

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

18. 6. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u voj. správy) • Na
Vartě • Nad Rokoskou

19. 6. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havránko−
va − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žerno−
secká a Ďáblická) • Nad Rokoskou
(u školy)

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

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

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

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

Kontejnery jsou na uvedená
stanoviště umísťovány již během
dne, který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou
tedy již od rána po celý den, který je
uveden v rozpisu. Odvezeny budou
následující den po dni, který je 
v harmonogramu uveden jako den
přistavení.

Provoz mateřských škol
Městské části Praha 8 
v době letních prázdnin 

školního roku 2001/2002

1. 7. − 19. 7. 2002
MŠ, Kotlaska 3, Libeň

MŠ, Šiškova 2, Kobylisy
MŠ, Libčická 6, Čimice

22. 7. − 9. 8. 2002
MŠ Invalidovna, Nekvasilova 27, Karlín

MŠ, Bojasova 1, Kobylisy
MŠ, Dolákova 1, Bohnice

12. 8. − 30. 8. 2002
MŠ, Řešovská 8, Bohnice

12. 8. − 23. 8. 2002
MŠ, Na Přesypu 4, Troja

26. 8. − 30. 8. 2002
MŠ, Šimůnkova 13, Kobylisy

Školní rok 2002/2003 bude zahájen
na všech mateřských školách
Městské části Praha 8 v pondělí 
2. září 2002.

odbor školství

Nabídka
Volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR
14. a 15. června 2002

Máte−li zájem pracovat jako člen
okrskové volební komise na území
Městské části Praha 8 a jste−li státní
občan České republiky starší 18 let,
kontaktujte nás (co nejdříve) na
telefonním čísle 22 805 530 nebo 22
805 555. Odměna člena komise činí
800 Kč a stravné cca 300 Kč.

JUDr. Martina Tikalová
vedoucí občansko−správního

odboru ÚMČ Praha 8

PPPPoooozzzzvvvváááánnnnkkkkaaaa
Starosta Městské části Praha 8

Josef Nosek

srdečně zve všechny občany
na 19. veřejné zasedání

Zastupitelstva MČ Praha 8,
které se koná

ve středu 19. 6. 2002
od 14 hodin

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

Zápis v ZUŠ Taussigova
Základní umělecká škola v Praze 8,
Taussigova 1150, tel. 86 58 79 85
oznamuje, že zápis nových žáků na
školní rok 2002−03 se koná 5. 6., 6. 6. 
a 24. 6., vždy od 15.30 do 18.30
hodin. Přijímáme žáky od 5 let do
hudebního, výtvarného, literárně
dramatického a tanečního oboru.

Bližší informace mohou zájemci
získat na výše uvedeném telefonním
čísle nebo na internetové adrese
www.sweb.cz/zustau. Zastávka MHD
je Ládví, tramvaj číslo 17, 10, 24, auto−
bus č. 177, 127, 186 nebo Šimůnkova,
autobus č. 181 a 175.

Jana Štíplová, zástupce ředitele ZUŠ

Blokové čištění komunikací
V Informačních kancelářích ÚMČ Praha
8 (U Meteoru 6 − tzv. Bílý dům; Květnová
52 − Ďáblice; Spořická 400 − Dolní
Chabry) je Vám k dispozici informační
leták s termíny blokového čištění komu−
nikací na měsíc červen.

−red−

NOVINY OSMIČKA
DĚTSKÁ OSMIČKA

www.Praha8.cz

NovÈ byty v M» Praha 8
2. května 2002 byla předána stavba bytového domu vedle
Kulturního domu Krakov do užívání. Radnici Městské
části Praha 8 zastupoval při předávání radní Radovan
Šteiner.

Celou investorskou přípravu a potřebné stavební pozemky
hlavní město Praha na základě rozhodnutí rady hlavního
města Prahy odkoupilo od akciové společnosti HYPOBYT
21. Architektonickou koncepci stavby navrhlo Studio A (ak.
arch. Jan Aulík a ing. arch. Fišer), které provedlo také úpravu
pro potřeby hlavního města Prahy. Realizace stavby se ujala

na základě vítězství ve
výběrovém řízení firma
Průmstav a. s. Stavba byla
zahájena v prosinci roku
2000 a dokončena v prosinci
2001. Její realizace stála 147
163 tis. Kč.

Původní koncepcí stavby
bylo postavit byty a ty pak
prodat do osobního vlast−
nictví. Tuto koncepci Ma−
gistrát hned na začátku 
stavby změnil na výstavbu
standardních bytů pro potře−
by hlavního města Prahy. 

Z původně navržených 106 bytových jednotek došlo ke
změně na standardních 126 bytových jednotek a 6 ateliérů (to
z důvodů dodržení normy na oslunění). Z celkového množství
je 7 bytů vybaveno pro vozíčkáře. Stavba má 6 nadzemních
podlaží s celkovou obytnou plochou 5 997 m2. Převahu bytů
tvoří garsoniéry. Všechny byty mají garážová stání, uskladňo−
vací komory, vodoměry, měřiče tepla a další moderní
vybavení. Dům má 2 výtahy a 3 schodiště a je v něm 100 m2

komerčních ploch.
−red−

RadnÌ M» Praha 8 R. äteiner p¯i
p¯ebÌr·nÌ obytnÈho domu.

Nov˝ obytn˝ d˘m v Olöt˝nskÈ ulici.

Dne 12. května odstartoval v Li−
beňském zámku již VIII. ročník
hudebního festivalu Libeňské jaro
mladých. Jde o nesoutěžní přehlídku
žáků pražských základních umělec−
kých škol a letos také studentů konzer−
vatoří. Dočkali jsme se rekordní účasti
20 základních uměleckých škol z celé
Prahy. Poprvé se také představily dvě
pražské konzervatoře, a to Jaroslava
Ježka z Prahy 4 a nejstarší z nich,
Pražská konzervatoř sídlící v Praze 1,
Na Rejdišti, vedle slavného Rudolfina.

Záběry, které Vám přinášíme, jsou 
z úvodního koncertu, jímž vpodvečer 
12. května slavnostními fanfárami zaha−
jovala již tradičně Základní umělecká

škola na Klapkově ulici 
v Praze 8 celý festival.

Během celkem 26 kon−
certů zaznělo na 400 vys−
toupení, odměňovaných
potleskem desítek a sto−
vek vděčných posluchačů
denně, převážně z řad přá−
tel a příznivců hudebních
škol a také rodičů vystupu−
jících dětí. Nicméně kon−
certů se zúčastňovala i ve−
řejnost z Prahy 8.

Hudba prostupovala téměř celý měsíc
prvním poschodím Libeňského zámku 
a oživovala historické sály. Velmi milá
byla vystoupení malých, začínajících

hudebníků, a s váž−
nou pozorností se
setkaly hudební vý−
kony těch starších,
studujících tzv. dru−
hý cyklus. Letos se
nikoliv ojediněle
představili ve všech
žánrech, od hudby
vážné, přes jazz až
po sólový zpěv, 
i frekventanti studia
dospělých. Vždy
skvělé večery při−
pravili studenti kon−
zervatoří.

Je nesmírně po−

vzbuzující vidět nadšení mladých 
i starších muzikantů. Hudba, snad
podobně jako sport, formuje jejich osob−
nosti, učí je cílevědomosti, pravidelnosti,
pečlivosti. Ne náhodou se mezi těmito
dětmi téměř nevyskytují děti problé−
mové, ve smyslu těch, které tráví většinu
volného času na ulici a bývají často
snadnou kořistí různých part a dro−
gových dealerů.  

Byl to velice zdařilý ročník, který
otevřel Libeňskému jaru mladých další
perspektivy před pomalu nastupujícím
10. výročím jeho založení. Každý z vy−
stupujících dostal na památku diplom,
upomínající na jeho vystoupení během
tohoto festivalu. Snad se stane trvalou
připomínkou velice hezkých zážitků,
které spolu s posluchači prožili v Li−
beňském zámku. 

−tk−

Z·mek se rozeznÏl hudbou
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V měsíci květnu jsme si připomněli 57. výročí ukončení II. svě−
tové války a výročí Pražského povstání. V tyto dny Policie ČR
zajišťovala především bezpečnost dopravy a veřejný pořádek 
v době slavnostního kladení věnců na pietním území. I letos se

těchto májových oslav zúčastnila řada významných osobností politického a kulturního života.

Zapomnětlivý podnikatel
Podnikatel z Prahy 8 zřejmě zapomněl, že za své zaměstnance musí odvádět dávky na zdravotní

pojištění, sociální zabezpečení a odvody z daní, přičemž peníze od svých zaměstnanců vybíral, ale
neodváděl, a taktéž neodváděl dávky, které mu určuje zákon na odvod daní a poplatků. Finanční
prostředky používal pro svoji potřebu. Tato „zapomnětlivost“ mu vydržela celé tři roky a neoprávněně
se tak obohatil o částku 428 000 Kč.

Poškození vozidla
Firmu Mercedes čekalo nepříjemné překvapení, když zjistila, že na firemním parkovišti došlo 

k poškození vozidla. Šetřením Police ČR bylo zjištěno, že škodu ve výši 24 400 Kč způsobili čtyři
nezletilí mladíci, kteří si krátili volnou chvíli házením kamenů.

Neopatrná matka
Na neopatrnost své matky, která dceři nevěnovala dostatečnou pozornost, doplatila čtyřletá holčička.

Ta využila matčiny nepozornosti a v nestřeženém okamžiku se zmocnila nedostatečně zajištěných léků,
které požila. Pouze díky rychlému zásahu lékařů se holčičku podařilo zachránit. Nyní je hospitalizová−
na ve FN Na Bulovce.

plk. Mgr. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R 
zasahuje

První etapa dokončení rozestavěného plaveckého
areálu Šutka v Praze 8 − Tróji bude zařazena
mezi městské investice, rozhodla o tom Rada
hlavního města Prahy. Rada zároveň rozhodla 
o vyhlášení veřejné soutěže na výběr provozo−
vatele areálu. Samotný návrh financování do−
stavby by měli radní projednat do 15. června 2002.

Financování první etapy dostavby Šutky z veřej−
ných prostředků je jedinou možností, jak se v bu−
doucnu pokusit získat investora pro další tři etapy,
které předpokládá zpracovaná architektonická studie.
První etapa představuje náklady kolem 150 milionů
korun a zahrnuje dokončení rozestavěné budovy, tj.
dokončení krytého bazénu o roz−
měrech 50 x 21 metrů, dětského
výukového bazénu o velikosti 
12 x 6 metrů, sauny, tělocvičny,
posilovny, šatnového zázemí,
restaurace, klubovny a bufetu.
Následující etapy pak počítají 
s vybudováním rozsáhlého aqua−
centra s venkovními bazény,
kaskádami a tobogány.

Výstavba areálu, který je dnes
ve stádiu hrubé stavby, začala 
v roce 1987. Prvním investorem
byla organizace Výstavba hl. m.

Prahy − výstavba účelových staveb. Od roku 1993
práce financuje Odbor městského investora MHMP.
V 90. letech byla výstavba přerušena kvůli resti−
tučním nárokům na okolní pozemky, které muselo
hlavní město nakonec odkoupit od původní
majitelky. K dnešnímu dni bylo do areálu vloženo
přes 107 milionů korun. V loňském roce byl roze−
stavěný komplex nabídnut v mezinárodní soutěži
a letos byl prezentován na mezinárodním veletrhu
investičních příležitostí MIPIM ve francouzském
Cannes. I přes tyto aktivity o Šutku dosud neprojevil
zájem žádný investor.

−red−

O dostavbÏ plaveckÈho are·lu Monstrum v parku?
Před několika dny začaly probíhat v parku
Košinka stavební práce, které vyvolaly vel−
kou diskusi občanů volajících po zachování
zeleně. Dovolte mi, abych se jako zástupce
investora, společnosti DEVELOP invest, a. s.,
pokusil uvést fakta popisující celou výstavbu.

Předmětný pozemek, nacházející se u Kašpa−
rova náměstí, je již téměř deset let pozemkem
stavebním. Po celou tuto dobu byl pozemek ve
vlastnictví soukromých osob, které měly mimo
jiné za povinnost se o pozemek starat, například
sekat trávu, v zimě udržovat cestu pro pěší 
a v neposlední řadě platit daně z nemovitosti.
Snad jen proto, že nebyl oplocen, vnímala jej veřejnost jako veřejnou plochu.

Schválený Územní plán hl. m. Prahy zařadil pozemek na základě platného stavebního povolení do
skupiny „OC“, což znamená čistě obytná zástavba. Naše společnost pozemek odkoupila na konci roku
2000 a připravila projekt atriového vilového objektu sestávajícího ze 2 podzemních a 5 nadzemních
podlaží, přičemž páté podlaží je ustupující. Při architektonickém zpracování projektu byl kladen důraz
na začlenění objektu do přilehlé zeleně a na výběr použitých stavebních materiálů. Vzhledem k tomu,
že si naše společnost uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí, proběhne po skončení staveb−
ních prací výsadba celkem 227 ks nových dřevin v parku. Samozřejmostí je také uvedení cesty pro
pěší do původního stavu a bezúplatný převod této části našeho pozemku do vlastnictví obce.

Samotná výstavba proběhne v období od 4/2002 do 5/2003. Po tuto dobu bude generální dodavatel
provádět všechny stavební práce v souladu se Stavebním zákonem a vydaným stavebním povolením.
Samotný objekt má nepravidelný půdorys o rozměrech 24,3m x 6,2m x 18,6m x 37,8m x 24,3m a jeho
„odstupová“ vzdálenost od stávající trafostanice je cca 7m. Chtěl bych jménem naší společnosti všech−
ny obyvatele Libně ubezpečit, že nepřipravujeme žádnou výstavbu dotýkající se zeleně 
v parku a hlavně ujistit, že ani schválený a platný Územní plán hl. m. Prahy žádnou další výstavbu 
v parku neumožňuje.

Ing. Radek Tůma

Mánes ve mlýnici
Uplynulo dobře půl roku a v prostorách Löwitova mlýna se opět něco děje!

Tentokrát zde zahájili sezónu roku 2002 někteří výtvarníci spolku Mánes se svými hosty. Slovo
někteří užívám záměrně, protože oslovení umělci se byli nejdříve na fascinující prostory mlýna
podívat a své práce buď přímo pro ně vytvořili, nebo ze své tvorby vybrali ta díla, která s inte−
riéry či exteriérem nejlépe souzněla, anebo nevystavili vůbec. Ukázalo se, že realizátoři výstavy
tímto přístupem dokázali vytvořit velice bohatou, inspirativní a zajímavou kolekci obrazů, soch,
fotografií a objektů. Svědčí o tom i početná návštěvnost, která všechny mile překvapila. Vždyť
často proti proudu Vltavy v zatím bývalém domě spolku Mánes zeje výstavní síň ve všední dny
často prázdnotou.

Malbu v expozici zastupovali 
J. E. Dvořák, B. Jirků, A. Ogoun 
a P. Šmaha. Plastikami se před−
stavili V. Adamec st., X. Hoff−
meisterová, V. Fiala a V. Špale.
Malované skleněné objekty vys−
tavil B. Eliáš. Fotografie byla za−
stoupena v pracech P. Nešlehy, 
P. Máry a ve fotografické instalaci
Z. Lhotáka. Videosnímek zachytil
akce J. Sozanského při bourání
starého Mostu. Malba se objevila
v instalaci I. Komárka a společně 
s plastikou i u J. Hnízdila. J. Plieštik
se představil ve dvou polohách −
plastikou a fotografickým cyklem. Prostředí mlýna inspirovalo V. Jarcovjáka a J. Kaloče k vystavení
starších prací, vhodně komunikujících s tímto netradičním výstavním prostorem. Kurátorem expozice
byl J. T. Kotalík, prostorové řešení navrhl V. Špale.

Prvního máje po slavnostní vernisáži zněl výstavou koncert sympatické skupiny „IRISH DEW − 
keltská harfa s českou kapelou“, kdo nespěchal domů, mohl zhlédnout večerní představení divadla
„Theatro per l´amor dell cielo“ −  „Kára bláznů“ na motivy commedie dell'arte.

A tak výtvarné umění, hudba a divadlo opět vytvořily pod střechou Löwitova mlýna společnou
inspirující tvůrčí atmosféru. Zbývá jmenovat ty, kteří se o letošní jarní oživení mlýna zasloužili:
sdružení SERPENS, KDP Svornost a Sdružení pro soudobou a improvizovanou hudbu. V neposlední
řadě pak Úřad Městské části Praha 8. Dlužno dodat, že kulturní akce zároveň souběžně otevřely přes
zimu zavřená vrata libeňské Synagogy a pod celkovým názvem „OTEVŘENO 02“ opět nabízejí
libeňskému publiku divadelní, výtvarné a koncertní projekty.

Marie Strahovská
Foto: Zdeněk Lhoták

Kontejnery na komun·lnÌ odpad majÌ 
novÈ samolepky, aneb co je dobrÈ vÏdÏt!
V těchto dnech jsou na kontejnery na komunální odpad, který obyvatelům naší městské části
sváží společnost IPODEC ČM a. s., nalepovány nové samolepky s informacemi pro občany.
Protože však řada občanů neví, co všechno mohou z údajů na nádobách na odpad zjistit, máme
pro Vás jejich stručný popis, který Vám může
pomoci v orientaci ve svozu komunálního odpadu.

Na kontejnerech pro tříděný sběr odpadu, stejně jako
na nádobách na směsný odpad jsou umístěny dva druhy
barevných samolepek.

Na velkých samolepkách formátu A4 je barevně uve−
deno jaký odpad patří do příslušné nádoby. Tedy PAPÍR,
PLASTY, SKLO a SMĚSNÝ ODPAD. Dále je na nich
adresa a kontakt na Pražské služby a. s., garanta systému nakládání s odpadem a na společnost svážející
odpad − IPODEC ČM a. s.

Menší samolepky mají velikost 5x10 cm. Na těchto samolepkách, s hrochem uprostřed, jsou údaje 
o čase, ve kterém je prováděn svoz, týdnu svozu − sudý/lichý a dni svozu. Informace je sdělena proštípnutím
údaje. Například: je−li na kontejneru s modrým víkem určeným pro PAPÍR malý štítek s procvaknutým
dnem čtvrtek (Čt) a týdny SUDÝ i LICHÝ, znamená to, že pro papír přijíždí vozidlo určené pro tuto
surovinu každý týden ve čtvrtek. Pokud tedy víte, že zájem o třídění papíru je ve Vaší ulici velký, je vhod−
né navštívit tento kontejner v jiný den, než třeba ve středu večer, kdy může být nádoba již plná.

Zanechávání jakéhokoliv odpadu vedle nádoby je přestup−
kem, i když se třeba jedná o surovinu, která bude po provedení
svozu uklizena a využita!

Podobně lze získat informace z terčíků umístěných na
všech ostatních nádobách, včetně nádob na směsný odpad.
Nedejte se prosím zmást barvou samolepek s hrochem. Slouží
především pro orientaci posádky vozidla. Podle barvy tohoto
terčíku pracovníci totiž na první pohled poznají četnost svozu,
tedy například, že papír je svážen každý týden (žlutá barva
samolepky), plasty dvakrát týdně (zelená barva) a sklo 1x za 14
dní (červená barva).

Na tomto místě je ještě dobré připomenout, že nádoby na
tříděný odpad určené pro občany mohou využívat právnické osoby a podnikatelé jen na základě písemné
smlouvy s obcí. Tuto smlouvu mohou uzavřít přímo se společností IPODEC ČM a. s. Tím současně
vyhoví i požadavku zákona o odpadech, který jim ukládá povinnost odpady třídit a přednostně využívat.
Nezbavují se však povinnosti vést evidenci odpadů.                                    odbor životního prostředí

BudoucÌ podoba obytnÈho domu Vila S·ra.

Dívky z Prahy 8 
navštívily Poděbrady
Pracovníci sociálního odboru ÚMČ Praha 8 uspořá−
dali pro dvanáct dívek z naší městské části víkendo−
vý pobyt v lázních Poděbrady.

Pobyt se uskutečnil pod vedením kurátorek Zdeňky
Fialové a Jany Mikové. Pro dívky byl připraven bohatý
program. Seznámily se s historií města, navštívily kos−
metickou poradnu a vyzkoušely si nové kosmetické
přípravky a jejich aplikaci při líčení. Využily služeb

kadeřnice a absolvovaly některé lázeňské procedury − masáže, cvičení v bazénu a aerobik. Navštívily
také Kersko a skanzen v Přerově nad Labem, kde obdivovaly krásu lidové architektury.    

Zdeňka Fialová, oddělení sociální prevence SO

Skautský tábor v ZOO
Víte, že v letošním roce skautská organizace slaví devadesáté výročí
existence? Byli jste se při této příležitosti na nás podívat ve skaut−
ských klubovnách? Jestli ne, můžete se za námi podívat na skautský
tábor. Ne opravdový, ale skoro opravdový.

Postavíme ho pro Vás v Pražské ZOO v sobotu 8. června 2002. Možná se Vám jednodenní tábor bude
zdát krátký, věříme však, že se nudit nebudete. Co na Vás vlastně čeká? Ukázky ze skautských činností
(práce se dřevem, tepání do kůže, odlévání stop, batikování, drhání a korálkování). Můžete si s námi
zahrát různé hry, kreslit si nebo se jen tak dívat. Uvidíte všelijaké stavby, které nám slouží na našich
táborech. Například zařízené podsadové stany, obytné tee−pee, táborovou kuchyň a jídelnu, sportoviště 
a různé užitečné drobnosti. Jako Vaši průvodci tu budou skuteční skauti a skautky z Prahy 8, kterých se
můžete ptát na vše, co Vás zajímá. Ještě více se o skautingu dozvíte z kronik, fotografií a oddílových
časopisů, které budou na místě k nahlédnutí. Přijďte, těšíme se na Vás.

Petr a Dáša Brabcovi 24. skautské středisko Sever − Kobylisy
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Dnešním dílem dokončíme putování napříč
zařízeními speciálního školství na obvodu
Prahy 8. Nejprve společně zamíříme do Čimic,
kde sídlí Speciální školy Libčická.

Tento školský subjekt, který získal k 31. květnu
2000 na dobu 3 let souhlas k užívání názvu Fakultní
škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, tvoří
šestice součástí: základní škola pro žáky s vadami
řeči, zvláštní škola pro žáky s vadami řeči, zvláštní
škola, školní družina při základní škole, školní
družina při zvláštní škole a Speciálně pedagogické

centrum. Nejstarším dílem zařízení je škola zvláštní,
která již v 70. letech minulého století působila 
v areálu Základní školy Glowackého. Škola přijímá jak
žáky s vadami řeči, tak i v kombinaci s mentálním
postižením. Logopedická péče plynule prostupuje
všemi předměty, přičemž zdejší žáci se orientují na
sportovní, hudební a výtvarnou činnost. Důraz je též

kladen na praktické činnos−
ti, na získávání praktických
vědomostí a dovedností
potřebných pro zapojení do
běžného života občanské
společnosti, na manuální
zručnosti a návyky. Škole
narůstá počet dětí, již nyní
jich má přes 130. Pra−
videlně se účastní sporto−
vních soutěží speciálních
škol a pořádá celodenní
tématické zájezdy třídních
kolektivů. Při škole pracuje
11 zájmových kroužků, do
kterých dochází skoro stov−
ka dětí.

Na druhé straně naší
městské části, v Libni a Kar−

líně, navštívíme Speciální školy Za Invalidovnou,
které vychovávají a vzdělávají žáky od 3 do 16 let ve
svých 4 zařízeních. Pro nejmenší najdeme na detašo−
vaném pracovišti, v Sokolovské ulici, v budově
mateřské školy, speciální mateřskou školu, která při−
jímá bezúplatně děti hyperaktivní, děti s výchovnými
či psychosociálními problémy. Rodinné prostředí
dokazuje maximální počet dětí ve třídě − 10, přičemž
třídy zde fungují pouze dvě. Další vzdělávání přede−
vším dětem ze sociálně znevýhodněného rodinného
prostředí, dětem s vývojovými poruchami učení 
a chování nabízí speciální základní škola, která sídlí
v areálu Základní školy Molákova, v ulici Za
Invalidovnou. Součástí zařízení je též přípravný
ročník pro děti předškolního věku, popř. pro děti 
s odloženou školní docházkou. Po 3 ročnících žáci
plynule přechází do běžné základní školy. Pro žáky 
s mentálním postižením nebo s většími výukovými
nedostatky je připravena zvláštní škola jako třetí
součást subjektu. K zařízení rovněž patří školní
družina a školní klub, který opět bezúplatně nabízí
řadu dalších aktivit.

Abychom byli ve výčtu veškerých školských
zařízení úplně dokonalí, tak se sluší poznamenat, že
významnou pomoc školství, a to nejen speciálnímu,
poskytuje Pedagogicko − psychologická poradna

se sídlem v Základní škole Chabařovická.
Procházku speciálním školstvím máme tedy

zdárně za sebou a co nás tedy čeká příště? Nechme
se společně překvapit …

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 7 objektů
2) 8 dětí
3) šití oděvů

Ze správných odpovědí byly vylosovány dvě
výherkyně: Hana Fišerová a Jaroslava Štolová 
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) Kolik û·k˘ majÌ Speci·lnÌ 

ökoly LibËick·?
2) Kde sÌdlÌ speci·lnÌ mate¯sk· ökola 

p¯i Speci·lnÌch ökol·ch Za Invalidovnou?
3) Kolik sÌdlÌ na Praze 8 pedagogicko - 

psychologick˝ch poraden?
Speci·lnÌ ökoly Za Invalidovnou.

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 18. - SPECI¡LNÕ äKOLY (3. »¡ST)

Škola založená v roce 1986 je
navštěvována především dětmi z Kar−
lína a Libně. V současné době se
věnuje dětem ve věku od tří do sedmi
let, které mají výchovné problémy,
také dětem hyperaktivním, ze socio−
kulturně znevýhodněného prostředí 
a dětem se zdravotním postižením.
Jejich přijetí se provádí na základě
doporučení pediatra, psychologa,
neurologa a logopeda.

Školička je zařízením rodinného typu
a její prostředí je řešeno velice
netradičně. Nabízí individuální odbor−
nou péči, pohybová cvičení a program
pro usměrňování hypoaktivity a hyper−
aktivity. Osvědčil se tu především pro−
gram přípravy dětí na vstup do školy,
který probíhá za spolupráce rodičů.
Mateřská škola je vybavena velkým
množstvím koloběžek, tříkolek a jízd−
ních kol, které jsou využívány hlavně
při pobytu venku.

Děti navštěvují různé kulturní a spo−
lečenské akce, seznamují se s historií
Prahy, navštěvují zoologickou zahradu
a absolvují výlety vlakem a parníkem.

O děti pečují čtyři učitelky, které mají
speciální pedagogické vzdělání, a lo−
goped.

V loňském roce bylo při této
Speciální mateřské škole založeno
občanské sdružení s názvem „Klub
rodičů Školička“. Sdružení podporuje

práci tohoto zařízení a pomáhá i s jeho
vybavením.

Kontakt: Speciální mateřská škola,
Sokolovská 182, Praha 8, tel.: 84 82 
42 10.

−pkl−

Agresivita dětí − příběh desátý
Rodinn· porada
Čtvrteční podvečer lákal k posezení na balkoně. Honzíkovi rodiče tuto příležitost využili a nad šálkem kávy si povídali 
o dětech.

Eliška půjde v září do první třídy, a tak rodiče plánovali, na které zájmové kroužky ji mají přihlásit. „Rád bych, aby Eliška chodi−
la na plavání a hrála také na flétnu,“ vyjádřil otec nahlas svůj názor. Matka rychle zareagovala se slovy: „Myslím si, že v první třídě
bude Elišce stačit jenom angličtina. Určitě potřebuje mít čas nejenom na učení, ale i na hraní. Také bych byla nerada, aby se opako−
valy stejné problémy jako s Honzou.“ Otec překvapeně řekl: „Nevím, jestli je rozumné, že bude mít Eliška tři odpoledne v týdnu
volná“. Matka hned odpověděla: „Není potřeba Elišku přetěžovat. Může dopadnout jako Honzův spolužák, který začal koktat.“

Jak máme organizovat dítěti jeho volné odpoledne? Základním předpokladem pro dítě je volný pohyb. Alespoň jednu hodinu denně.
Dalším předpokladem je rozdělit věci pro dítě na nutné a méně nutné. Děti musíme motivovat, nepřetěžovat a vhodně odměňovat.
Jestliže dítě nutíme třeba do zpěvu, sportu, či jiných aktivit, ke kterým nemá nadání, plníme především naše osobní představy, plány
a cíle. Chceme dítě formovat podle sebe sama. Jenže děti jsou takové, jaké jsou. Výchovou nemůžeme dítě úplně změnit, jen některé
vlastnosti podpořit, jiné potlačit.

A jako vždy, rada na závěr. Nebuďte přehnaně ambiciózní! Musíte nechat dítě projít jeho vlastními zkušenostmi. Pomoci mu v jeho
osobní, citové i sociální zralosti. Avěřte mi, že mladí lidé cestu životem zvládají dobře. Vím to z víceleté praxe.

Přeji Vám, abyste zvolili správný směr, a tak zdolali všechny nesnáze náročné výchovy svých dětí.
Soňa Teplá, radní MČ

Speci·lnÌ mate¯sk· ökola slouûÌ dÏtem

Máme nové přátele
Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu COMENIUS. Projektu
„FUTURE EUROPE“ se kromě naší školy zúčastnila v SRN Schule
Weusthoffstrasse v Hamburku a škola ve Švédsku v Kälarne. Projekt je
zaměřen na posilování kontaktů mezi žáky, poznávání kultur a jazyků
jiných národů a výměnu zkušeností mezi partnerskými školami.

V dubnu 2000 navštívila naši školu delegace učitelů z Hamburku 
a Kälarne (Švédsko). Na pracovním setkání byly dohodnuty formy
spolupráce mezi jednotlivými školami. Dohodli jsme se také na vzájemné
návštěvě s cílem poznat sousedy blízké i ty vzdálenější.

Vyvrcholením dvouleté přípravy byl nedávno příjezd švédských přátel
do naší základní školy. Byli jsme plni očekávání, jak budou švédské děti
vypadat a jestli se s nimi skamarádíme. Po prvních rozpacích jsme začali
tušit, že celá akce bude plná napětí a nezapomenutelných zážitků.

Po prohlídce naší školy a prvních dnech v Praze, kde jsme děti provedli
Zoologickou zahradou, Matějskou poutí a samozřejmě Královskou cestou,
jsme se vydali společně se švédskými přáteli do Berlína.

Ten nás překvapil svou velikostí a moderní architekturou. Pak naše
cesta směřovala do Hamburku k našim německým přátelům.

Tam se nám dostalo srdečného přivítání s pohoštěním a mladší žáci měli
pro nás připravený „mezinárodní“ program. Také prohlídka města a pří−
stavu na nás udělaly velký dojem. Ve škole jsme poznali, jak se německé
děti učí.

Pak nás čekala další země − Švédsko, do které jsme odjeli společně se
švédskými a německými přáteli. Byli jsme tam necelý týden a užili jsme
si spoustu legrace a zábavy. Jezdili jsme na sněžných skútrech, lyžovali 
a  rybařili (ale nic jsme nechytili, protože Švédové nám vyhlásili sněhovou
válku). Také jsme si prohlédli školu a poznávali život lidí v této severské
krajině i v jejich rodinách.

Na zpáteční cestě jsme jeli vlakem do Stockholmu a tam jsme viděli
„královské sídlo“ a radnici, kde se předávají Nobelovy ceny. Pak byl před
námi už jen trajekt po moři a předlouhá cesta autobusem do Prahy.

Na tento zájezd budeme dlouho vzpomínat. Umožnil nám poznat země
našich nových přátel, jejich život. A hlavně jsme pochopili, že cizí jazyk,
kterému se učíme ve škole, je pro nás nezbytný k tomu, abychom se do−
mluvili s našimi přáteli v Evropě a lépe porozuměli jejich životu.

Červenková Linda, Musilová Markéta a Čermáková Lucie
žákyně 8. A Základní školy Mazurská

Oslava 30. výročí 
ZŠ Chabařovická
Ředitelství základní školy Praha 8,
Chabařovická 4 a výbor spolku
rodičů při ZŠ tímto srdečně zve
všechny bývalé žáky i zaměst−
nance na oslavu 30. výročí
založení školy. Slavnostní aka−
demie se uskuteční 12. června
2002 od 16.30 hodin ve školní
jídelně. Oslava bude zahájena
slavnostním vystoupením žáků,
pokračovat bude neformálním
setkáním bývalých i současných
žáků a zaměstnanců.

Mgr. Jiří Markalous
ředitel ZŠ Chabařovická

Chabařovický zpěváček
17. dubna 2002 se ve školní jídelně ZŠ Chabařovická uskutečnil již
třetí ročník pěvecké soutěže s příznačným názvem „Chabařovický
zpěváček“.

ZŠ Chabařovická nabídla dětem další zajímavou mimoškolní aktivitu, urče−
nou tentokrát zájemcům o hudbu a zpěv. Soutěžilo se v pěti kategoriích a všich−

ni soutěžící předvedli mimořádné hudební 
a pěvecké výkony. Porotu však nejvíce zau−
jaly a vítězkami v jednotlivých kategoriích 
se staly: v 0. kategorii − Matylda Řiháková, 
v 1. kategorii − Barbora Hromadová, ve 
2. kategorii − Aneta Vyskočilová, ve 3. kate−
gorii − Marie Farníková a ve 4. kategorii −
Nikola Fraňková.

Protože se letošní ročník těšil opět velké−
mu zájmu žáků i široké veřejnosti, setkáme se
s „Chabařovickým zpěváčkem“ i v roce
příštím.

Petra Klugová

Naše školička
Málokterý rodič si chce připustit, že jeho živé, neposlušné, křikem reagující
dítě je jiné, a okolí se domnívá, že je dítě nevychované. Při návrhu na
zařazení do speciálního zařízení reagují rodiče většinou odmítavě. 
V běžném předškolním zařízení potom maminky denně poslouchají od
učitelek, co se za den stalo − komu jejich dítě ublížilo, jak v kolektivu ruší
apod. Trápí se tak rodiče i dítě. I my jsme prošli touto zkušeností, než jsme
poznali výhody fundované pomoci.

V lednu 2001 začala dcera docházet do Speciální mateřské školy Sokolovská
182, která je součástí Speciálních škol Za Invalidovnou. Při vyšetření u dětského
neurologa byla diagnostikována lehká mozková dysfunkce (LMD) − vývojová
porucha charakteristická tím, že je dítě vzhledem ke svému věku nepřiměřeně
impulsivní, hyperaktivní, nepozorné, neschopné dodržovat pravidla chování 
a neobratné při koordinaci pohybů.

Přístupem, péčí učitelek „naší školičky“ a spoluprací s námi rodiči, se dcera
začala zklidňovat, zlepšuje se její pohybová koordinace i grafické projevy, a to
nejdůležitější − do školičky chodí ráda. I já tam chodím s úsměvem, bez obav,
stresů, a paní neuroložka nás při kontrolní návštěvě dokonce pochválila 
a potvrdila velké zlepšení. Jsem ráda, že jsem se rozhodla přechodem do speciál−
ního zařízení pomoci své dceři, aby k povinné školní docházce mohla nastoupit
do běžné základní školy s usměrněnými problémy LMD.

Určitě nejsem sama, která chce učitelkám ze Speciální MŠ Sokolovská
vyjádřit touto cestou upřímný dík.

za Klub rodičů „Školička“
Anna Nováková  



»ERVEN 2002 STRANA 5

PRÁVNÍ PORADNA NÁJEM−
NÍKŮ 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, e−mail: OVV. praha8
@cssd.cz, www.socdem.cz/prahe8.

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

STEP 10.6.2002 v 18 hod., KD
KRAKOV. Ukázky stepu a zápis do
kursů pro začátečníky, děti i
dospělé. Inf. 0602/214176 več.
Email renata@pepik.cz

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

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 4+1
(metro Kobylisy) za 2 menší telefon:
84681212.

PRODÁM GARÁž zděnou pod
Krocínkou. T: 0603/249929.

KOUPÍM BYT DR, OV, i před pri−
vatizací (s příp. dluhy pomohu)
0602/182013.

RODINA (VŠ) s dítětem 9l. hledá
dlouhod. pronájem zaříz. bytu 2+1 až
3+1. Pha 8 − Troja, Kobylisy, vítána.
Cena 10000 vč. poplatků. Tel. 0602
/133648, 84681218.

BOLÍ VÁS ZÁDA, cítíte se unaveni,
chcete se zbavit celulitidy a pročistit si
na jaře tělo? Přijďte k nám na MASÁŽ
(klasickou, lymfatickou, shiatsu, Bo−
wen, meditační masáž hlavy), nebo
přijďte využít přístroj LYMFOVEN
(uplatní se při oteklých nohách,
křečových žilách, celulitidě, detoxikaci
organismu…). Praha 8 − Libeň, Fr.
Kadlece 24. Tel: 0603 594 432,
0603 179 595.

NEBYT. PROSTORY v Hloubětíně
15 − 2000 m2. Kanceláře, výroba,
sklady atp. Trvalá ostraha, závodní
jídelna, dostatek tel. linek. Tel.: 81 86
40 96.

HODNOU PANÍ na pomoc v
domácnosti 1x týdně 4hod.
T:0603/509721.

KOUPĚ 2+K.K. Až 3+1, platba
ihned v hotovosti. Tel. 24162403.

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

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.

PRONAJMU garáž − sklad. 1200
Kč/měs. 0603/312 064.

PŮJČKY, kreditní karty, účty,
hypotéky od renomované banky.
Informace: tel.0723/333323. J.
Gonzúr.

ÚČETNÍ FIRMA nabízí zpracování
JÚ, PÚ, DPH, MZDY v Praze 8 
a okolí. Kvalitně, spolehlivě, levně.
T: 0732/445131.

Placená řádková inzerce
ANGLIČTINA PRO DĚTI od 4 − 16 let

Již 6. rokem působí na okraji sídliště Bohnice škola IRIS, 
zaměřená na výuku anglického jazyka pro děti.

Co může IRIS nabídnout?
Kvalitní a intenzivní výuku anglického jazyka pro děti již od 4 let v malých skupinkách do 6 žáků. Tento způsob
výuky umožňuje dětem max. kontakt s lektorkou a zároveň individuální přístup. Skupinky jsou sestavovány podle
věku a dosažených jazykových znalostí a scházejí se 1x týdně na 90 minut.

Jak vypadá výuka v kurzech?
Vyučování probíhá samozřejmě hravou nenásilnou formou tak, aby si děti ani neuvědomovaly, že jde o cílenou
výuku. Používání češtiny je v hodinách sníženo na minimum a děti jsou schopny již od prvních hodin reagovat na
pokyny a vyjadřovat se v jednoduchých větných spojeních. U starších dětí se snažíme o konverzaci na běžná
témata s cílem hovořit v ucelených větách.

Jaké k tomu využíváme učebnice a pomůcky?
Výuka dětí má svá specifika a podle toho využíváme velké množství didaktických pomůcek, aby děti byly schop−
ny udržet svou pozornost, aniž by byly k tomu nějak nuceny. Ba naopak jsou to právě hry Bingo, Domino, Pexeso
a další, na které se vždy těší. Pro starší je úžasnou motivací odměňování našimi IRIS dolary, křížovky, různé kvizy
a soutěže.
Učebna je vybavena audiovizuální technikou, spoustou jazykových plakátů, her, hraček a obrázkových knížek.
Naši žáci dostávají na začátku školního roku učebnici s pracovním sešitem z britského nakladatelství Oxford nebo
Heinemann a také poznámkový sešit, kde zvláště menším dětem vkládáme další doplňkové materiály.

Kde a kdy by se mohli případní zájemci přihlásit?
Nejlépe přímo v naší učebně v přízemí Čimické ulice 769/96 v blízkosti supermarketu Meinl a to ve všední den
od 13,30 − 17,00 hodin, v pondělí a ve středu do 18,30 hodin až do 21.června. Další případné dotazy rádi zod−
povíme na tel. 0603/378 259 nebo 33 55 36 95.
Těšíme se na Vaši návštěvu, kde každý obdrží od nás naše IRIS dolary na ukázku!

(Placená inzerce)

č. ok č. ok. stat. sídlo okrsku

1. 566. Karlín,Kollárova 5/271, VOŠ a OA
2. 567. Karlín, Kollárova 5/271, VOŠ a OA
3. 568. Karlín, Peckova 2/292, Vyšší odborná škola 

a Střední průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka
4. 569. Karlín, Peckova 2/292, Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka
5. 570. Karlín, Karlínské nám. 7/316,  Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 
6. 571. Karlín, Pernerova 29/383, ZŠ
7. 572. Karlín, Sokolovská 83/49, Matematicko − fyzikální fakulta UK
8. 573. Karlín, Pernerova 29/383, ZŠ
9. 574. Karlín, Urxova 11/454, Občanské středisko
10. 575. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
11. 576. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
12. 577. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
13. 578. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
14. 579. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ 
15. 580. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ
16. 581. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ
17. 582. Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
18. 583. Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
19. 584. Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
20. 585. Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
21. 586. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ
22. 587. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ
23. 588. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ
24. 589. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ
25. 590. Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium
26. 591. Libeň, Lindnerova 3/517, První obnovené reálné gymnázium
27. 592. Libeň, Lindnerova 3/517, První obnovené reálné gymnázium
28. 593. Libeň, Lindnerova 3/517, První obnovené reálné gymnázium
29. 594. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
30. 595. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
31. 596. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
32. 597. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
33. 598. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
34. 599. Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
35. 600. Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB Vyšší odborná škola 

a Střední škola managementu, s. r. o.

č. ok č. ok. stat. sídlo okrsku

36. 601. Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB Vyšší odborná škola a Střední 
škola managementu, s. r. o. 

37. 602. Kobylisy, Klapkova 25/156 , Základní umělecká škola
38. 603. Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
39. 604. Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
40. 605. Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
41. 606. Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR
42. 607. Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
43. 608. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ 
44. 609. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ 
45. 610. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
46. 611. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
47. 612. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
48. 613. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
49. 614. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
50. 615. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
51. 616. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
52. 617. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
53. 618. Střížkov, Ďáblická 2/553, autoservis
54. 619. Střížkov, Ďáblická 2/553, autoservis
55. 620. Kobylisy, Ořechová 2/962, restaurace
56. 621. Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ
57. 622. Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov důchodců
58. 623. Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ
59. 624. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
60. 625. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
61. 626. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
62. 627. Kobylisy, Šiškova 2/1223, MŠ
63. 628. Kobylisy, Čumpelíkova 11/1785 , Pražská teplárenská, a. s.
64. 629. Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚRE AV ČR
65. 630. Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
66. 631. Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola
67. 632. Kobylisy, Kobyliské nám. 1/1000, Salesiánské středisko mládeže
68. 633. Kobylisy, Kobyliské nám. 1/1000, Salesiánské středisko mládeže
69. 634. Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ
70. 635. Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ
71. 636. Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ
72. 637. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

č. ok č. ok. stat. sídlo okrsku

73. 638. Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže
74. 639. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
75. 640. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
76. 641. Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov důchodců
77. 642. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
78. 643. Bohnice, Podhájská pole, Klub důchodců
79. 644. Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov důchodců
80. 645. Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov důchodců
81. 646. Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov důchodců
82. 647. Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium
83. 648. Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium
84. 649. Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium
85. 650. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
86. 651. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
87. 652. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
88. 653. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
89. 654. Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
90. 655. Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
91. 656. Trója, Glowackého 6/555, ZŠ
92. 657. Trója, Glowackého 6/555, ZŠ
93. 658. Trója, Glowackého 6/555, ZŠ
94. 659. Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ
95. 660. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
96. 661. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
97. 662. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
98. 663. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
99. 664. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
100. 665. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
101. 666. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
102. 667. Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
103. 668. Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
104. 669. Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
105. 670. Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
106. 671. Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
107. 672. Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
108. 673. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

»ERVEN
Brejlov· Jana

Dolansk· Alena
Dvo¯·kov· Marie

Homolkov· R˘ûena
HorËiËkov· Anna

H¸bscherov· Vlasta
Humpov· Helena

Chudomsk· Emilie
Keilov· Marie

Kopicov· Rozalie
Krchov· Zdenka
MartÌnkov· Marie
MatÏjkov· VÏra
Novotn· Zdenka
Pr˘öek AntonÌn
Rypkov· Olga
Skl·¯ov· Anna

Slab· VÏra
Slivkov· Antonie

älehofrov· DrahomÌra
ätoËkov· Anna
ätv·nov· Marie
Ulberov· Marie

VaÚkov· ZdeÚka

JUBILEA

26. dubna 2002 osla−
vila své 98. narozeniny
paní Marie Smrčková
z Prahy 8. Hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti
do dalších let popřála
paní Smrčkové místo−
starostka MČ Praha 8 Věra Hrdinová.

JISKRA - DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy ï Telefon: 84 68 11 03

»ERVEN 2002

PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI
4. 6. ⁄T 17.00

DéINOVO KR¡LOVSTVÕ NOCI
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

5. 6. ST 9.00 a 10.30
HUDEBNÕ KÿÕéOVKA
V˝chovn˝ koncert kazÌ ËarodÏjnice, kterou dÏti 
pom˘ûou sv˝mi vÏdomostmi zbavit kouzelnÈ moci. 
Hraje skupina M. RenzovÈ.

6. 6. »T 9.00 a 10.30
V›LET DO ZOO
Sezn·menÌ s dechov˝mi hudebnÌmi n·stroji 
prost¯ednictvÌm skladbiËek imitujÌcÌch hlasy 
zvÌ¯at. Hraje skupina M. RenzovÈ.

11. 6. ⁄T 17.00
»ERTŸV äVAGR
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

12. 6. ST 9.00 a 10.30
TV… TÃLO - TVŸJ HRAD
P¯edstavenÌ divadla Piökot Liberec je p¯ÌspÏvkem 
v boji se z·vislostÌ dÏtÌ na Ëemkoliv.

13. 6. »T 9.00 a 10.30
TV… TÃLO - TVŸJ HRAD

14. 6. P¡ 9.00
TV… TÃLO - TVŸJ HRAD

18. 6. ⁄T 17.00
»ERVEN¡ KARKULKA
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

25. 6. ⁄T 17.00
»ERVEN¡ KARKULKA

VE»ERNÕ PÿEDSTAVENÕ:
3. 6. PO 19.00

KONCERT HUDEBNÕ SKUPINY SYNGUS

NedÏle 2. 6. 2002 ï 15.00 hodin
HudebnÌ odpoledne - melodie J. Stelib-
skÈho, S. E. Nov·Ëka, J. Poncara, 
K. Vacka, J. Vejvody a dalöÌch zahraje
TaneËnÌ orchestr ÑBlokì se sÛlistou
V·clavem Vom·Ëkou.

»tvrtek 6. 6. 2002 ï 15.00 hodin
TaneËnÌ odpoledne - vystoupenÌ û·k˘
taneËnÌho oddÏlenÌ ZUä Taussigova,
umÏleck· vedoucÌ prof. VÏra Forchtsa-
mov·.

»tvrtek 20. 6. 2002 ï 15.00 hodin
Moje srdce housle jsou - koncert
promen·dnÌch melodiÌ v pod·nÌ Ko-
mornÌho souboru ÑMelodieì, umÏleck˝
vedoucÌ prof. Frantiöek Kobyl·k. Koncert
je po¯·d·n v r·mci hudebnÌho festivalu
ÑEvropsk˝ sv·tek hudby 2002ì.

⁄ter˝ 25. 6. 2002 ï 15.00 hodin
HudebnÏ - taneËnÌ odpoledne - vy-
stoupenÌ ËeskÈho folklÛrnÌho souboru
ÑKyticeì.       

KulturnÌ s·l Domova d˘chodc˘  hl. m. Prahy,
Na HranicÌch 674, Praha 8 - Bohnice

»ERVEN 2002
(vstup zdarma)

POZV¡NKA
BaletnÌ soukrom· ökola Pirueta
V·s srdeËnÏ zve na p¯edstavenÌ

äEHEREZ¡DA
17. a 18. Ëervna 2002 od 17.00 hodin

Salesi·nskÈ divadlo, KobyliskÈ n·mÏstÌ 1,
Praha 8 - Kobylisy

P¯edstavenÌ navazuje na ˙spÏönÈ tituly realizovanÈ
naöÌ ökolou - Poh·dka o Zlatovl·sce, äÌpkov· R˘-
ûenka a doposud nej˙spÏönÏjöÌ provedenÌ baletu
Popelka. äeherez·da je na rozdÌl od p¯edchozÌch
baletnÌch poh·dek inspirov·na orientem. V choreo-
grafii Mgr. Jany Cig·nkovÈ a Ji¯Ìho Plech·Ëe na
hudbu RimskÈho-Korsakova si zatanËÌ vöichni û·ci
ökoly. Budete tak mÌt moûnost se p¯enÈst do svÏta
vezÌr˘, pal·cov˝ch a harÈmov˝ch taneËnic a budete
vtaûeni do vypr·vÏnÌ kr·snÈ äeherez·dy, kter· se
ocitne v rukou zlÈho sult·na. Rezervace vstupenek
na www.pirueta.cz nebo na tel.: 0603/81 24 81.

POZV¡NKA
⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8

odbor pro styk s ve¯ejnostÌ a kultury
Zenklova 35, Praha 8 - LibeÚ

Tel.: 22 805 108

V·s srdeËnÏ zve do ob¯adnÌ sÌnÏ
LibeÚskÈho z·mku na

KONCERT
PRAéSK…HO SALONNÕHO

ORCHESTRU
21. Ëervna 2002 v 16.00 hodin

Diriguje: Jaroslav Jahoda

a do kaple LibeÚskÈho z·mku
kde vystoupÌ

FOERSTROVO KOMORNÕ
PÃVECK… SDRUéENÕ

21. Ëervna 2002 v 19.00 hodin
Diriguje: Luk·ö Vasilek



Kandidát za ČSSD do PS PČR bydlící 
v Praze 8 s Vámi v paneláku

STRANA 6 »ERVEN 2002

Jazyková škola hl. m. Prahy 
partner Goethe Institutu Inter Nationes e.V.
Státní jazyková škola • Dolákova 537, 181 21 Praha 8
E-mail:sjspraha8@volny.cz • http://www.volny.cz/sjspraha8
Telefony: zápisová kancelář 8385 - 2213• fax: 8385 - 2192

Pouze státní jazyková škola umožňuje: složit státní jazykovou zkoušku přímo na škole a zaručuje: kvali-
fikovanou výuku podle státních norem.

NABÍZÍME:
•••• JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUIDUM / Aj,Nj (Fr, Rj) - končí státní jazykovou zkouškou
a německými certifikáty ZD, ZMP (škola vlastní licenci Goethe Institutu)

•••• VEČERNÍ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
•••• PŘÍPRAVNÉ KURZY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE ZERTIFIKAT DEUTSCH.
•••• KURZY NA PRACOVIŠTI

Do kurzů je možno se přihlásit i v průběhu školního roku. Zařazení po úvodním pohovoru (angličtina - čtvrtek
14.30 - 16.30, němčina - středa 14.30 - 16.30).

Státní jazykové zkoušky - podzimní a jarní termín
Německé certifikáty ZD a ZMP zimní a jarní termín

Úřední hodiny zápisové kanceláře (tel.. 8385-2213): Pondělí - čtvrtek: 8 - 18, pátek: 8 - 13 hod.
Orientace a spojení: konečná autobusu č. 200 - od metra Nádraží Holešovice, Autobusy č. 102, 127,
186 - zast. "Sídliště Bohnice". Od Vysočan a Proseka autobus č. 177 s přestupem.

Naše internetové stránky najdete ve vyhledávačích: Seznam, Atlas, Centrum, Zdroj, Quick, NAJDI to
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Obvodní výkonný výbor ČSSD v Praze 8 Vás zve na před−
volební setkání občanů s kandidáty do PS PČR. Setkáními Vás
provede Ing. Miloš Máša, radní Magistrátu hl. m. Prahy, 
kandidát do PS PČR za ČSSD. Pro pohodu Vám bude hrát 
dixieland.

3.6.   po   16 hod.    Bohnice okolí Krakova
16,30 hod.    Čimice u nákup. stř. Draháň

17 hod.   Ďáblice Ládví (volební automobil)
5.6.    st   17 hod.   KD Krakov sál přízemí

11.6.    út    16 hod.   Florenc před Delvitou
13.6.    čt    16 hod.   vedle rest. U Hofmanů

Průmyslovou školu stavební ukončil v roce 1958 maturitou. Od roku 1958 studoval
Vysokou školu stavební v Praze, obor pozemních staveb a konstrukcí. Od roku 1962 praco−
val v Ústavu sér a očkovacích látek v projektové složce jako projektant. Po skončení Vysoké
školy stavební v roce 1963 u tohoto podniku pracoval jako stavební technik a projektant. Po
jednoroční vojenské základní službě pracoval u inženýrsko−investorské organizace hl. m.
Prahy. Od roku 1972 se podílel na Pozemním stavitelství Praha (Průmstav, o. p. Praha) na
výrobně−technické přípravě a projekci a následně u Inženýrské a koordinační správy. 
V odborné profesi má praxi jako inženýr a technický dozor na některých stavbách jako např.
České národní banky, Státního úřadu jaderné bezpečnosti a dalších. Je členem České komory
autorizovaných inženýrů a techniků a Českého svazu stavebních inženýrů. Má odbornou způ−
sobilost, autorizaci, v oboru pozemních staveb.

Ve volebním období 1994 − 1998 byl členem Zastupitelstva hl. m.
Prahy se zaměřením na investiční výstavbu, územní plánování 
a bytovou problematiku. V listopadu 1998 byl zvolen radním hl. m.
Prahy s kompetencemi pro správu a evidenci majetku hl. m. Prahy
a správu bytového fondu. Revitalizace sídlišť, např. zateplování 
a nové fasády panelových domů, můžete vidět všude kolem
sebe.

Rozhlédněte se a zvolte pro obvod Praha 8 člověka,
jehož práci máte na očích ! Bydlí s Vámi v paneláku !

Ing. Miloš MÁŠA

BUDE MÍT PRAHA 8 SVÉHO
POSLANCE PS PČR ?

Díky za Váš preferenční hlas !
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MAVO s.r.o.
Jedenáct let zkušeností v oblasti 

vzdělávání dospělých, akreditace MŠMT ČR.

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

ROČNÍ POMATURITNÍ STUDIUM
Angličtina, Němčina, Francouzština 

přípravné kursy ke studiu na VŠ

ROČNÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM
Základy praktické psychologie 

příprava ke studiu na VŠ

MAVO s.r.o.
Prvního pluku 17, 186 00  Praha 8

Tel./fax.: 02/24816296, email: mavo@ti.cz

www.mavo−sro.cz
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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)

skříně na míruskříně na míru
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DDOVOLTE, ABYCH 
SE PŘEDSTAVIL

Jmenuji se Zbyněk Novotný. Narodil jsem se 9. ledna

1967 v Praze. Bez přehánění mohu říci, že jsem své povolání
„servis elektroniky“ vykonával od narození.

Hned to vysvětlím: Můj otec pracoval jako školitel televizních
mechaniků. Pro něj a pro celou naši rodinu to nebylo jen

povolání, ale životní styl. Od dětství jsem byl v neustálém kontaktu s lidmi z tohoto oboru a i náš
domov byl částečně televizním servisem. Po základní škole v Holešovicích na tehdejším
Dimitrovově náměstí jsem si tudíž povolání nevolil, ale zcela automaticky jsem pokračoval na škole
pro TV mechaniky .

Po maturitě jsem začal pracovat v podniku Kovoslužba na Letné, naproti obchodního domu
„U BROUKA A BABKY“.

Po změně politických poměrů jsem si otevřel vlastní servis spotřební elektroniky. Zákazníky jsem
si  dovedl získat i udržet. Dnes se tato firma skládá ze čtyř vlastních a čtyř spolupracujících středi-
sek. Servis s mým jménem je možno najít i na mnohých záručních listech elektronických přístrojů.
Na této činnosti spolupracuji se svým bratrem, který je samozřejmě také elektronik.  Myslím, že
i po smrti našeho otce v rodinné tradici úspěšně pokračujeme.

Neměl bych zapomenout ani na soukromí. Jsem otcem desetiletého syna. Ve volných chvílích
se věnuji sportovnímu potápění, v zimě rád lyžuji. Většinu času mi ale zabere moje profese.
Vlastně mám ještě jednoho koníčka, rád stavím. Svépomocí jsem si postavil družstevní byt, pak
garáž a po několikaleté přestávce dům. I toto jsem nejspíš zdědil. Můj děda postavil mlýn, táta dům
a tak já a můj bratr jsme stavěli tak nějak samozřejmě.

Proč jsem se stal kandidátem v parlamentních volbách? Kandiduje-li na volitelném místě někdo
jako jsem já, tedy člověk, jehož voliči příliš neznají, měl by především říci, co od něj mohou čekat:
Takže - občané, nelekejte se, nejsem profesionální politik, jsem jen „obyčejný člověk“, který shodou
náhod dostal příležitost  zasáhnout (s vaší pomocí \) do vrcholové politiky našeho státu.

Jako podnikatel - ale i jako běžný spotřebitel  -  mám každý den možnost být konfrontován 
s hospodářskými zákony našeho státu. V mém případě jde především o zákony daňové a zákon
živnostenský. Nejsem s nimi vůbec spokojen. Naopak - troufám si říci, že tyto zákony ( přes mnohá
prohlášení politiků - profesionálů ) malé a střední podnikání v naší zemi nepodporují, naopak, stále
více je znesnadňují a komplikují. S trochou nadsázky se dá říci, že kdyby se dnes  opsal živnos-
tenský zákon z roku 1850, nadělal by - podle mého soudu - méně škody než obdobný zákon
současný.

Proč tedy kandiduji? Jsem přesvědčen, že vzhledem ke svým podnikatelským zkušenostem
bych - s podporou vašich hlasů - dokázal výrazně ovlivnit a zjednodušit
nevyhovující hospodářské  zákony tak, aby sloužily nikoliv úředníkům,
kteří s nimi pracují, ale nám, kterým komplikují život a práci.   

Lidé s oblibou tvrdí, že politici jsou odtrženi od skutečnosti. Kus
pravdy v té myšlence je. Já si ale troufám říci, že od skutečnosti být
odtržen nemohu, denně se v nepřehledné džungli zmíněných zákonů
pohybuji. Podnikám dvanáct let - rád bych své síly a zkušenosti
využil v politice, která by z mého pohledu měla být vždy přede-

vším službou občanům této země.

Zbyněk Novotný
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PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

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

PVC, KOBERCE, KOREK

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

0723/009 113

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

e−mail: podlahystanela@atlas.cz
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(KOVOSLUŽBA)

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

• Monitorů • Radiomagnetofonů

• Videí • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1650, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 8468 4306

Otevírací doba:

Po - Čt 8 - 12 13 - 17.30
Pá 8 - 12 13 - 15.00
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KUCHYNĚ
dodání do týdne
Omnia Praha, spol. s r.o.

• sektorové linky Bára, 
Astra, Nela, Astoria, Ornela a jiné

• elektrické spotřebiče Fagor, Zanussi, Gorenje
• pracovní desky a dřezy
• kuchyně pro stavební firmy (od 7.000,− Kč)
• vestavěné panelákové skříně

NÁVRH, DOPRAVA A MONTÁŽ 
V CENĚ KUCHYNĚ

Prodejní sklad: 
Lovosická ul. Praha 9 − Prosek, 

tel/fax: 86 88 90 61

Prodejny:
Blahníkova 8, Praha 3,

tel: 22 78 25 12, fax: 22 78 10 27
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Prodej i na splátky bez ručitele

• angličtina, němčina, španělština, ruština,
italština, francouzština a čeština pro cizince

• kurzy obecné, specializované či intenzivní 
• individuální programy "šité na míru" 

pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL 

a Cambridgeské zkoušky 
• ranní, večerní i víkendová výuka

Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8, 
tel.: 02/8684 0777, fax: 02/8684 0484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

Nabízíme:

JAZYKOV¡ äKOLA
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LETNÍ PRÁZDNINOVÉ 

KURZY 2002

NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ 
ZAŘÍZENÍ 

NA ROKOSCE 
v Holešovičkách 33, Praha 8

• PRAKTICKÝ LÉKAŘ

• ZUBNÍ LÉKAŘ

• KARDIOLOGIE

Ordinační hodiny 
7.30 − 19.30 hod.

− smlouvy se všemi pojišťovnami, 
− registrace nových pacientů 

osobně nebo na telefonním čísle
84 69 20 00, 84 69 30 00.
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NOVÁ JÍDLA
NOVÁ VÍNA

NOVÁ SETKÁNÍ

HOTEL TROJA

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

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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RRRRááááddddiiii VVVVáááássss ppppřřřřiiiivvvvííííttttáááámmmmeeee nnnnaaaa nnnnoooovvvvěěěě ooootttteeeevvvvřřřřeeeennnnéééé
PROVOZOVNĚ FIRMY
I.O.B., spol. s r.o.

Oleje • Maziva Servis • Palivo • Emise
Provádíme na počkání:

výměny olejů, olejových, vzduchových a palivových filtrů, drobné opravy,
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 8.00 - 17.00
tel. 0602/274 959

PRO PROFESIONÁLNÍ SERVIS BG CARE PRODUKTŮ
!!! PŘIJMEME DALŠÍ AUTOMECHANIKY !!!
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