
Základní škola Molákova a její ředitel−
ka Mgr. Ivana Samková se dočkaly!
Dne 30. května 2002 byla v areálu
školy slavnostně otevřena dokonce dvě
nová hřiště. Jedno dětské, kde  přede−
vším ty nejmenší jistě potěší návštěva
prolézacího hradu či pohoupání se na
houpačce v podobě dalmatina, a jedno
víceúčelové s umělým povrchem, kde si
můžete zahrát tenis a volejbal či vy−
zkoušet svoji dovednost při streetbalu,
což je obdoba košíkové. Přestřižením
stužky zahájil provoz obou sportovišť
Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek,
který má sám jako bývalý aktivní
sportovec k tomuto způsobu trávení
volného času velmi blízko. Poté Mgr.
Martin Roubíček, ředitel Servisního
střediska, symbolicky vhodil míč mezi
děti, a ty už se rozutekly vyzkoušet vše
nové, co jim hřiště nabízí.

Výstavba obou hřišť se realizovala z pro−

středků poskytnutých Městskou částí Pra−
ha 8, přičemž výše vložené investice 
činila cca 2,5 milionu Kč. V dopoledních
hodinách zde budou trávit čas především
žáci základních škol, pro které se tak jistě
stanou hodiny tělesné výchovy ještě o ně−
co přitažlivějšími než tomu bylo dopo−
sud. Především víceúčelové hřiště by
mělo k výuce sloužit nejen žákům a jejich
pedagogům ze ZŠ Molákova, ale i dalším
zájemcům ze sousedních karlínských
škol, tj. ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ
Pernerova. Odpolední hodiny jsou pak
vyhrazeny pro veřejnost, a to ve všední
dny od 14,00 do 18,00 hod. V těchto ho−
dinách je vítán každý návštěvník, který se
přijde věnovat sportu či se jen posadit na
lavičku a sledovat, jak si jeho chlapeček
či holčička nadšeně hrají na neodolatel−
ných dětských atrakcích.

Tímto však snaha Základní školy
Molákova, Městské části Praha 8 ani

Servisního střediska pro
správu svěřeného ma−
jetku MČ Praha 8 (které
má školu ve své správě)
ani zdaleka nekončí.
Byla již zahájena druhá
etapa oprav a rekon−
strukcí celého areálu,
která spočívá jednak 
v opravách vnitřních
prostor prozatím uza−
vřeného objektu šaten,
občerstvení (nealko!) 
a sídla kustoda, jednak
ve vybudování více−

účelového hřiště s umělým trávníkem 
o rozměrech 44 x 22 m s využitím pro
minifotbal a házenou. Dále by měla
přibýt i atletická rovinka dlouhá 90 m 
s 3 drahami šíře 3,75 m s umělým nepro−
pustným povrchem, ukončená na jedné
straně doskočištěm pro skok daleký.
Provádějící firmy byly již v rámci
výběrových řízení vybrány, a tak již
nezbývá nic jiného, než se těšit na
výsledek jejich práce. 

Druhá etapa je zčásti financována
Magistrátem hl. m. Prahy, neboť škola od
něj obdržela v letošním roce grant na
vybudování nových sportovních ploch.
Poté, co bude zajištěno hlídání hřiště kus−
todem v nově opravených prostorách,
bude jeho provoz rozšířen i na víkendy,
což je očekáváno cca v říjnu tohoto roku.

Veřejnosti budou v odpoledních ho−
dinách, o sobotách a nedělích pochopitel−
ně sloužit i výše uvedené nové sportovní
plochy pro minifotbal a házenou. Karlínu,
resp. Praze 8 tak přibývá důstojné místo
sloužící ke školním i mimoškolním akti−
vitám dětí, ale i k trávení volného času
jejich rodičů. Jestli je dnes hezké
odpoledne a všední den k tomu, proč
třeba nevyrazit i s vašimi nejmenšími do
Karlína za sportem a za zábavou. Obě
nová hřiště za Vaši návštěvu určitě stojí.

Bohužel vzhledem k pokračování
rekonstrukce tohoto hřiště s ohledem na
bezpečnost dětí bude hřiště v čase
letošních školních prázdnin uzavřeno.

Mgr. Martin Roubíček
zastupitel MČ Praha 8
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Vážení spoluobčané,
upřímně děkuji těm z Vás, kteří přišli 

k parlamentním volbám. Ti všichni dali
najevo, že jim není lhostejný osud naší
země a směr, kterým se bude nadále vyví−
jet. Samozřejmě se výsledky těchto voleb
projeví v přijímání nových zákonů a ty
ovlivní pak i život v našem hlavním
městě Praze a zároveň tak  i v naší měst−
ské části. Mrzí mne osobně, že k volbám
v našem obvodě přišlo jen něco přes 57
procent oprávněných voličů. Přesto
doufám, že komunální volby, které nás
čekají na podzim, se budou těšit Vaší
daleko větší účasti, protože budete
vybírat své zástupce z lidí, které často
velmi dobře znáte a na jejichž práci ve
prospěch Městské části Prahy 8 je dobře
vidět.

Josef Nosek, starosta

BÏh Terryho
Foxe

Oslavujte 
s n·mi!
(Mä U SluncovÈ)

Volejbal 
se lÌbil
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TJ BMX SLOVAN BOHNICE PRAHA
pořádá

6. července 2002

„Bohnickou fašírku“
závody BMX, závod horských kol 
na bikrosové dráze a dirt jump. 

Přesné propozice závodu budou
stanoveny plakáty.

Bikrosová dráha Praha 8 − Bohnice, 
u Čimického háje.

(vstup zdarma)

Ve dnech 14. a 15. června proběhly na celém území naše−
ho státu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Na území Městské části Praha 8 bylo
vytvořeno 108 volebních okrsků, ve kterých bylo zapsáno
93 749 voličů. K volbám se však dostavilo pouze 53 980
voličů, kteří odevzdali 53 736 platných hlasovacích lístků. 

Volební účast: 57.58%
Odevzd.obálky: 53941
Platné hlasy: 53736
% plat. hlasů: 99.62%
Zpracované okrsky v %: 100.00

Hlasy pro politickou stranu, hnutí a koalici byly rozděleny
takto (viz. tabulka)

Průběh voleb byl velice hladký, nebyla hlášena ani zjištěna
žádná závada či vážnější problém. Úřad Městské části Praha
8 děkuje všem občanům, kteří pomohli ke zdárnému průběhu
těchto parlamentních voleb a zúčastnili se zejména práce
volebních komisí. −red−

V˝sledky voleb do PoslaneckÈ snÏmovny
Parlamentu »R v roce 2002 v M» Praha 8

Tvůj první tábor!
Pojeď s námi na svůj první tábor! Můžeš si vybrat, jestli raději pojedeš pouze na týden nebo
na 14 dní. Termíny našich táborů jsou: 1. 7. − 5. 7., 8. 7. − 12. 7., 13. 7. − 20. 7., 20. 7. − 27. 7. 
a 13. 7. − 27. 7.

Celý červenec budeme trávit na krásném místě ve Lhotce u Mělníka v oblasti Kokořínska! Co se na
táborech bude dít? Vyzkoušíš si tábornické dovednosti, např. jak rozdělat oheň, uzlování nebo
morseovku. Budeme soutěžit, hrát hry, jistě bude i nějaká bojovka. Budeme se chodit koupat (rybníček
je přímo v táboře). Vyzkoušíš si, jak se tvoří z keramické hlíny, těšit se můžeš i na karneval a táborák!
Půjdeme na výlet. Ale hlavně, zažiješ spoustu legrace a pohody! Ubytování bude v chatkách (spacák
s sebou), jídlo 4x denně. Cena týdenního pobytu je 1000 Kč a čtrnáctidenního 2 600 Kč.

Přihlásit se můžeš přímo v Karlínském Spektru u Marie Sypalové, tel.: 24 81 45 42, Karlínské
Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín. −pm−

Na Zä Mol·kova otev¯eno novÈ h¯iötÏ

Milí čtenáři,
opět v Osmičce přinášíme především

aktuální zpravodajství. Skončilo hektické
období volebních kampaní, proběhly
volby do Poslanecké sněmovny Parla−
mentu ČR, a my Vám zde prezentujeme
přehled výsledků parlamentních voleb,
jak dopadly v obvodu Městské části
Praha 8. Přinášíme výsledky všech zde
kandidují−cích stran, protože ne každý
má přístup k internetu, aby si je přečetl na
webových stránkách Českého statistické−
ho úřadu. 

Stejně jako v květnu proběhlo 
i v červnu mnoho sportovních soutěží 
a aktivit. Proto zde přinášíme alespoň
pár krátkých reportáží z těchto událostí.

Je zde také informace z mezinárod−
ního workshopu architektů, který se
zabýval projektem zvelebení a urba−
nizace prostoru Libeňských doků, tedy
území, které je mezi areálem Libeňské−
ho zámku a korytem Vltavy. Zajímavý
popis území i nástin budoucího využití je
příslibem, že tato oblast jednou ožije 
a bude dělat čest naší městské části.

Vedle školské tématiky věnujeme tento−
krát větší prostor tématice čistoty města
a likvidace odpadů a životního prostředí
vůbec. Vycházíme přitom z ankety, která
proběhla v naší městské části, a k jejímuž
poměrnému zdaru přispěla i Osmička
otištěním anketního lístku. Z Vašich
odpovědí je zřejmé, že přece jen mezi
námi přibývá těch, kteří hodnotí čistotu
města, péči o zeleň a podobně pozitivně.
Největším úskalím zůstávají problémy 
s parkováním, mezi které se řadí 
i stání aut na travnatých plochách, dále
zejména znečištěné chodníky a ulice 
v Karlíně, kde stále ještě probíhají
rekonstrukce inženýrských sítí. Trvalým
problémem je znečištění veřejných ploch
exkrementy psů. Toto je problematika,
která se bude řešit dlouhodobě. Za−
stupitelstvo na svém posledním zasedání
dne 19. června rozhodlo o počtu za−
stupitelů Městské části Praha 8 a zároveň
určilo volební okrsky, ve kterých se bude
volit na podzim v letošních komunálních
volbách. Protože je povinností toto
rozhodnutí obvyklým způsobem zveřejnit,
mimo vystavení na úřední desce úřadu 
a vystavení na jeho webových stránkách,
přinášíme je také v Osmičce. 

Doufám, že se nám již příští prázdni−
nové číslo podaří letně odlehčit. Přeji
všem čtenářům Osmičky krásné, slu−
nečné léto. 

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor  

Starosta J. Nosek s ředitelkou školy Mgr. Ivanou Samkovou otevírají rekonstruované hřiště.
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Dne 30. května
2002 uspořá−
dala Základní

škola U Školské zahrady společně 
s AC Praha 1890, Městskou částí
Praha 8, Turistickým oddílem Lvíčata
a Sokolskou župou Barákovou čtvrtý
ročník Běhu Terryho Foxe.

Letos se na startu sešlo celkem 195
dětí i dospělých. Jednotlivé trasy byly
rozděleny podle délky obtížnosti 
a každý je absolvoval podle vlastních
sil. Někteří chůzí, během, či joggingem,
jiní na kole, koloběžce, kolečkových
bruslích či štafetovým během. Každý
účastník běhu obdržel upomínkový
předmět a diplom. Letos bylo na 
výzkum rakoviny vybráno celkem 
13 195,50 Kč. Bezpečný průběh akce
zajišťovala Městská policie Prahy 8.

Tradice běhu se váže k životnímu
příběhu mladého Kanaďana, který
onemocněl rakovinou a musela mu být
amputována noha. I přes bolest a utr−

pení, které prožíval, se rozhodl upozor−
nit na zákeřnost této choroby a získat
podporu lidí pro boj s touto nemocí.
Jeho běh za nadějí se stal tradicí, která

překonala hranice Kanady a Terry Fox
se stal symbolem odvahy a vytrvalosti.

−pkl−

BÏh Terryho Foxe v KobylisÌch ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V ČERVENCI 2002

2. 7. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubi−
šova)

3. 7. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahradách
− Na Sypkém • Křivenická (u konečné
152, 181)

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

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

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

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

16. 7. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Per−
nerovou) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

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

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

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

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

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

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

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

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

Filmové léto s Reginou
Český rozhlas Regina letos poprvé
pořádá Filmové léto s Reginou. Až
do 25. července 2002 budou vždy
od 22.00 hodin probíhat širokoúhlé
projekce předpremiérových a ús−
pěšných českých filmů na zahradě
Českého rozhlasu Regina, Hy−
bešova 10, Praha 8 − Karlín.

Každý čtvrtek se můžete těšit na
„Prázdniny na sněhu aneb léto naru−
by“ − české filmy, při kterých se za−
ručeně ochladíte: Sněženky a machři
(27. 6.), Homolka a tobolka (4. 7.),
Anděl na horách (11. 7.), Kalamita
(18. 7.) a Jak vytrhnout velrybě
stoličku (25. 7.). Každé úterý jsou
pro Vás připraveny žhavé novinky −
filmy, které teprve vstoupí do fil−
mové distribuce. Ptáte se, na co se
můžete těšit? Na předpremiérové
překvapení, úspěšné české filmy na
širokoúhlém plátně − vše pod širým
nebem a úplně zadarmo.         −dg−   

Informace o stanovení
počtu členů Zastupitelstva 
MČ Praha 8 pro volební
období 2002 až 2006
Zastupitelstvo Městské části Praha 8
po projednání stanovilo na svém 19.
zasedání dne 19. června 2002, podle
ust. § 88 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, s přihlédnutím
zejména k počtu obyvatel a velikosti
územního obvodu Městské části
Praha 8, počet členů Zastupitelstva
Městské části Praha 8 pro volební
období 2002 až 2006 na 45 členů zas−
tupitelstva. Je to shodný počet jaký
platí ve stávajícím volebním období
1998 až 2002.

−red−

Zastupitelstvo 
MČ Praha 8 zřídilo
Kulturní středisko

Členové zastupitelstva na svém 18.
zasedání dne 17. dubna 2002 odsou−
hlasili zřízení příspěvkové organi−
zace s názvem Kulturní středisko
Městské části Praha 8, které přebere
některé aktivity v kulturní oblasti,
které dosud vykonával Úřad Městské
části Praha 8. Posléze byl Radou
Městské části jmenován do funkce
ředitele této nové organizace Mgr.
Karel Dvořák, stávající zastupitel 
a předseda kulturní komise Rady
Městské části Praha 8. Kulturní
středisko Městské části Praha 8,
zkráceně KuS, vznikne a zahájí čin−
nost 1. července 2002.             −red−

Děti, sport 
a dětské nemoci
V posledních letech se množí dětské
nemoci související s nedostatkem
tělesné aktivity. Děti stále častěji
tráví svůj volný čas před televizorem
nebo monitorem počítače. Ztrácejí
tak přirozenou potřebu pohybovat
se, což má za následek nejen zvýšený
výskyt obezity a chorob pohybového
aparátu, ale také to má neblahý vliv
na jejich duševní vývoj.

Právě tomu se snaží zabránit
Tenisová Škola Tallent, která každo−
ročně nabízí kursy pro děti. Výcvik
provádějí trenéři z FTVS a Českého
tenisového svazu. Je určen jak úplným
začátečníkům, tak pokročilejším zá−
jemcům. Vašemu dítěti se dostává té
nejlepší možné péče a Vy můžete být
klidní, že jste pro jeho zdraví učinili
maximum. Tenis totiž není jen ideál−
ním sportem pro rozvoj Vašeho dítěte,
ale také velkou zábavou.

Kontakt: TŠ Tallent − tradice od 
r. 1993, Praha 8, ZŠ Glowackého, tel.:
24 81 58 71 nebo 0603/527 172,
www.sendme.cz/tallent.

Roman Spousta

Počátkem 20. století přestala Praze
stačit kapacita městských hřbitovů
nacházejících se na území Žižkova 
a Vinohrad. Zvažovalo se založení
nového velkého obecního hřbitova 
v Hostivaři a souběžně s ním se pro−
jektovalo mnohem menší městské
pohřebiště v Ďáblicích. 

Projekt hřbitova pražské obce v Ďá−
blicích vypracoval zaměstnanec měst−
ského stavebního úřadu Vlastislav
Hofmann v roce 1912. Podle tohoto
projektu bylo v následujících letech
postaveno kubisticky protva−
rované torzo zdi hřbitova, vy−
značeny jeho cestičky, zbu−
dovány dva polygonální kiosky
s působivými stupňovitými
střechami a vztyčena trojdílná
brána mezi nimi. Na papíře
zůstal návrh velké umrlčí
komory, pojatý podobně jako
architektura kiosků, na způsob
gotických centrálních kaplí,
obtočených pilíři. Při vlastní
realizaci byl Hofmannův návrh
v mnoha ohledech silně zjedno−
dušen, ale přesto vzniklo 
v Ďáblicích velmi působivé
kubistické dílo, jehož po−

chmurný a trochu záhadný charakter
dobře vystihoval účel stavby.

Ďáblický hřbitov je dnes kulturní pa−
mátkou, tvořící významný celek kubi−
stické architektury, zapsaný v sezna−
mu nemovitých kulturních památek. 
V současné době zde probíhají stavební
úpravy, které Úřad Městské části Praha
8, odbor výstavby, jako stavební úřad

příslušný podle zákona o územním
plánování a stavebním řádu, povolil na
základě žádosti Správy pražských
hřbitovů. Stavební povolení je vydáno
na úpravu povrchů stávajících úče−
lových komunikací a k vybudování
nového vstupu do areálu hřbitova 
v blízkosti křižovatky ulic Ďáblická −
Žernosecká. Jeho součástí bude nová
vstupní brána, dva symetricky řešené
objekty pro služby, správu a ostrahu
hřbitova. 

Stávající a nově navrhované travna−
té cesty se zpevňují a opatřují
žulovou dlažbou, aby se jejich
konečná podoba co nejvíce
přiblížila původnímu archi−
tektonickému záměru. V jižní
části areálu se původní tra−
sy cest, z nichž je nyní
odstraňován živičný kryt,
napojují na novou kruhovou
komunikaci a cesta k čestné−
mu pohřebišti se pokrývá
mlatem. Celkem bude takto
upraveno tisíc sedm set pa−
desát metrů hřbitovních cest.

−rš−;−pkl−
Foto: Josef Hilmar 
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ĎÁBLICKÝ HŘBITOV

Brána Ďáblického 
hřbitova s kiosky 
z let 1912 − 1914.

Hokejbal je relativně mladý sport, který vychází z ledního
hokeje. Podobá se a značně se mu přibližuje po stránce
formální i obsahové. Příbuznost s ledním hokejem doka−
zuje stejná hokejka, rozměry branek a z větší části 
i pravidla hry. Zásadní je však to, že z psychologického
hlediska se hráč hokejbalu staví do jedné řady s hráčem
ledního hokeje a považuje hokejbal za sport, který přímo
z ledního hokeje vznikl.

Od ledního hokeje se liší tím, že se nehraje na ledě, ale na
pevném povrchu hřiště (asfalt, beton, ...), nepoužívá se
bruslí, hráči hokejbalu mají sportovní obuv, hraje se sice
klasickou hokejkou, ale s plastovým míčkem, ostatní
výstroj hráče hokejbalu je jednodušší než v ledním
hokeji, protože není nutná tak pečlivá ochrana těla.

Při vyslovení slova hokejbal často dochází k záměně
s pozemním hokejem. Od toho se ovšem zásadně liší 
v mnoha směrech (povrch a velikost hřiště, mantinely, branky,
počet hráčů, hokejka, míček, pravidla atd.) a příbuznost není
téměř žádná. I když hokejbal nedosahuje atraktivity ledního
hokeje, má před tímto sportem, zejména z hlediska možného
masového rozšíření a zapojení zejména mládeže, řadu před−
ností. Může ho hrát každý, v neorganizované podobě je u nás
hra po generace značně rozšířená, je finančně nenáročný,
hokejku vlastní téměř každé dítě, nevyžaduje krytá

sportoviště ani velké spor−
tovní plochy a tím i finanční
prostředky na jejich výstavbu,
nevyžaduje velký počet hráčů,
je poměrně bezpečný a má
perspektivu široké základny,
zejména mezi mládeží. Ho−
kejbal patří sice mezi mladé
sporty, ale co se počtu organi−

zovaných sportovců týče,
je se svými více než 23 000 členy již pátý nejpočetnější
kolektivní sport u nás.

Na letošní rok připravil Českomoravský svaz
hokejbalu sérii náborových turnajů „Hokejbal proti

drogám“. Patronem akce je hokejista Richard Král,
kterému je hokej s míčkem velice blízký, neboť je

reprezentantem České republiky v hokejbalu. Turnaj byl zahá−
jen v dubnu 2002 asi ve dvou desítkách měst republiky míst−
ními koly ve čtyřech věkových kategoriích (4. − 5. třída, 6. −
7. třída, 8. − 9. a 1. − 3. ročník středních škol a učilišť). V květ−
nu pokračoval kolem regionálním a v červnu vyvrcholil
republikovým finále v Praze za účasti 10 nejlepších mužstev
v každé věkové kategorii.

Republikové finále turnaje pro děti a mládež „Hokejbal proti
drogám“ probíhalo od 10. do 13. června 2002 na stadionu
Mládeže v Praze 8 na Palmovce. Jako čestný host se finále tur−
naje zúčastnila místostarostka MČ Praha 8 Věra Hrdinová.
Každý den proběhlo finále jedné věkové kategorie, počínaje 
v pondělí 10. 6. nejmladšími hráči ze 4. − 5. tříd ZŠ a konče ve
čtvrtek 13. 6. nejstaršími studenty 1. − 3. ročníků SŠ.

Za Prahu 8 se turnaje zúčastnilo hned několik škol. Asi
největším úspěchem byl postup ZŠ Libčická do celostátního
finále v kategorii 8. − 9. tříd. Ostatní ZŠ Prahy 8 se umístily takto:
ve 2. kategorii (6. − 7. třídy ZŠ) − ZŠ Libčická − finále Prahy, ZŠ
Palmovka − finále Prahy, ve 3. kategorii (8. − 9. třídy ZŠ) − ZŠ
Ústavní − 2. místo v Praze a ZŠ Palmovka − finále Prahy.

Petra Klugová

Hokejbal proti drog·m 2002
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Libeňské doky se nachází v areálu bývalých
Českých loděnic. Tento velmi zajímavý poze−
mek s vodními plochami rozkládající se na 6,5
hektarech se nachází v bezprostřední  blízkosti
metra Palmovka.

Dosažitelnost této oblasti z centra Prahy, její
návaznost na dálnici, společně se zajímavým kon−
ceptem vodních a zelených ploch, přidává tomuto
projektu rozvoje na atraktivnosti. Celá oblast je
vybavena kompletními inženýrskými sítěmi a fungu−
jící sociální infrastrukturou.

HISTORIE DOKŮ
Lokalita Libeňských doků leží proti poloostrovu

holešovické čtvrti, nejvýchodnější části pražského
zákrutu Vltavy. Lokalita je dobře přístupná díky
blízkému Libeňskému mostu (1924 − 1928), který
Holešovice s Libní spojuje. Její poloha na křižovatce
Vltavy a Libeňského mostu z ní činí vstupní bránu do
města. V kontextu budoucí velkorysé zástavby
celého Rohanského ostrova pak tvoří toto území,
spojující několik čtvrtí, uzavírající bod.

V první polovině 19. století tvořila osada Libeň
samostatnou lokalitu v původním přírodním
prostředí, soustředěnou kolem Libeňského zámku 
a řady usedlostí z 18. a počátku 19. století. Rozvoj
průmyslových aktivit a bouřlivá výstavba kulmino−
valy na počátku 20. století, kdy došlo k vyčerpání
prakticky všech přístupných ploch, které byly k dis−
pozici. Uliční síť se stabilizovala, ale území bylo vý−
znamně ovlivněno výstavbou železnice do Neratovic
v roce 1872, Severozápadní dráhy z nádraží Těšnov 
o rok později a Dolního nádraží v roce 1877. 
V bývalém řečišti Vltavy byl pak v roce 1894 založen
libeňský přístav. V roce 1899 byla Libeň povýšena na
město a o dva roky později včleněna do Prahy jako
její osmá část. Po převedení toku Vltavy do nového
řečiště, k němuž došlo v roce 1923, byla oblast
Manin vyhrazena pro průmyslové aktivity, ústřední
sklady, tržnici a nákladové nádraží. Ze záměrů tehdej−
šího regulačního plánu Státní regulační komise však
kromě úpravy říčního toku a nového Libeňského
mostu (postavený v letech 1925 − 1928 na základě
projektu Ing. arch P. Janáka a Ing. arch. V. Mence,
nyní chráněná technická památka) došlo pouze 
k realizaci některých obytných bloků u Invalidovny.

Poválečná urbanistická koncepce odstranila
železniční trať na Těšnov a podél řeky Vltavy navrhla
rozsáhlý sportovní a rekreační komplex, který v 60.
letech dostal nový ambiciózní název „Olympijský“.
Dopravní návrh odpovídal volné urbanistické kon−
cepci rozvoje a rozsáhlá rekonstrukce povrchových
staveb umožnila zabývat se zajímavou myšlenkou
prodloužit osu Libeňského mostu až na Balabenku.

Urbanistická koncepce vítězného návrhu veřejné
anonymní urbanisticko − architektonické soutěže 
z roku 1985 již počítala v oblasti Libeňského přístavu
se zachováním výrobního programu podniku
České loděnice. Kontext této lokality má urbánní
charakter s obytným, průmyslovým a dopravním
využitím. Břehy Vltavy slouží převážně prů−
myslovým účelům, i když na jihozápad se nachází
rozsáhlá nezastavěná plocha táhnoucí se až k břehům
řeky. Protilehlé nábřeží řeky slouží rovněž pro
průmyslová odvětví spojená s vodou, řeka se tu

rozlévá do bočních ramen využívaných pro pří−
staviště a skladovací objekty na obou stranách.
Výsledkem přeložení řečiště Vltavy a potoka
Rokytka v minulosti bylo vytvoření Libeňského pří−
stavu se třemi doky, z nichž dva zahrnují detailní
oblast vypsaného architektonického workshopu.

Stávající budovy na lokalitě mají různý charakter,
od průmyslových objektů ve starých docích, starých
skladišť, až po nové administrativní budovy a haus−
bóty. Celková výška této lokality nad hladinou moře
je přibližně 187 m. Lokalita je převážně rovná, 
s příkrými břehy spadajícími k hladině vody. Otevřený
prostor na kopci, Thomayerovy vyhlídkové zahrady,
leží ve výšce 212 m nad hladinou moře a tvoří
nejvyšší bod v okolní krajině. Libeňský zámek 
a několik historických budov se nachází na úpatí jejich
zalesněných svahů. Celá tato oblast je považována za
pamětihodnou zónu. Zelené břehy u doků se
vzrostlými stromy, keři a rákosím dodávají celé
lokalitě zvláště atraktivní krajinný charakter. Tuto
zvláštní atmosféru navíc zdůrazňuje starý jez 
s masivními kamennými stěnami a schody vedoucími
k vodnímu břehu. Do oblasti vedou tři přístupové
komunikace: jedna na severním rohu jako
prodloužení Elsnicova náměstí, dále ulice Voctářova
a třetí přístupová komunikace u Libeňského mostu.
Celá lokalita Libeňských doků leží uvnitř
záplavového území Vltavy. Všechny oblasti jsou
zařazeny do kategorie C s výjimkou nejvýchodnější
části, která patří do kategorie B. Současné návrhy
předpokládají otevřený odvodňovací kanál s vodními
nádržemi pro zadržovací účely napojující nejzápad−
nější dok Libeňského přístavu na dešťový kanál 
v západní části katastrálního území Karlín. Celá
plocha volného území jižně od Libeňského mostu je
určena k protipovodňovým opatřením.

V současné době se diskutuje o návrzích na pro−
tipovodňová opatření podél západní a severní hranice
Libeňských doků. Patří mezi ně protipovodňová
stěna o výšce 0,5 až 1 m, nábřeží o výšce 0,5 až 2 m,

úpravy jezu, stěna o výšce 5 m táhnoucí se od jezu 
k potoku Rokytka, povodňové výpusti napříč řekou,
potrubí vedoucí do přístavního bazénu a stěn na se−
verním nábřeží o výšce 3,5 m. Podle předběžné
studie musí být všechny navrhované obytné budovy
odolné proti záplavám do výšky 0,60 m nad úroveň
vysoké vody, tj. 188,55 m. n. m.

URBANISTICKÁ 
A ARCHITEKTONICKÁ DÍLNA

V roce 2001 společnost STUDIO TV 2000 a. s.
uspořádala mezinárodní architektonickou dílnu na−
zvanou Workshop DOCKS Prague 8, jejímž cílem

bylo najít ideální urbanistické a architektonické
řešení oblasti Libeňského ostrova, především
bývalého areálu Českých Loděnic. Principem těchto
workshopů je oslovení významných světových
architektů a architektonických ateliérů za účelem
vypracování jak územních plánů, tak i konkrétních
architektonických řešení projektů.

Cílem workshopu mělo být přepracování urbani−
stického charakteru vnitroměstské oblasti a její
přetvoření v atraktivní lokalitu pro zástavbu. Zadání
se skládalo ze dvou částí: návrhu koncepčního řešení
širší řešené lokality a podrobného návrhu využití

pozemku a urbanistického řešení oblasti. Libeňské
doky jsou součástí aluviálního údolí Vltavy v unikát−
ní lokalitě v rámci Prahy a obsahují velký rozvojový
potenciál, neboť se rozkládají ve vysoce kvalitní kra−
jině v blízkosti historického jádra města Prahy.
Detailní oblast zahrnuje bývalé loděnice Libeňského
přístaviště, jeho doky a přilehlý otevřený prostor 
a rovněž několik budov. Podlažní plocha o rozměru
přibližně 130 000 m2 byla navržena pro smíšené
funkční využití dle platných regulativ pro tuto atrak−
tivní oblast. Workshop se konal ve dvou fázích a měl
charakter kooperativního, urbanistického a architek−
tonického řešení. Účastníci byli vybráni na základě
předchozího výběrového řízení. První pracovní fáze
spočívala ve vypracování koncepce územního plánu,
vycházejícího ze současného generelu rozvoje města,
která se následně stala směrným plánem pro všechny
následující návrhy. Druhá fáze vyústila do

předběžných návrhů pro detailní oblasti zahrnující
maximálně polovinu podlažní plochy určené kon−
cepcí územního plánu. V mezidobí se uskutečnila
průběžná prezentace, která umožnila úpravu konkrét−
ních architektonických návrhů a finalizaci zadání.

Porota na závěrečném zasedání, po finální
prezentaci a analýze jednotlivých soutěžních návrhů
pro detailní oblasti, vybrala nejlepší návrhy a před−
ložila jasná doporučení pro jejich realizaci na řešené
lokalitě, tedy i návrhy na přidělení dalších prací.

Časový harmonogram Mezinárodní architekto−
nické dílny byl rozdělen do několika fází. První zaha−
jovací schůzka proběhla v srpnu 2001 v Praze 8. 
V říjnu 2001 pak proběhla prezentace návrhů územ−
ního řešení oblasti, která uzavřela první fázi dílny.

Posuzování jednotlivých projektů přihlášených do
workshopu probíhalo dle stanovených kritérií: 
vzhled, funkčnost, sociálně−ekologická kvalita a eko−
nomika realizace. Na základě uvedeného výběru byl
za výchozí a zásadní rámec pro architektonické
řešení druhé fáze workshopu zvolen návrh českého
atelieru SIAL. Záměrem tohoto projektu bylo inte−

grovat tuto stavební parcelu do města. Projekt reago−
val na existující okraj města a jeho možný budoucí
rozvoj směrem z jihu, zároveň nacházel různé
typologie pro různá použití a oddělil je ve zřetelných
oblastech. Systém silnic odpovídal existující situaci 
a předpokládal nízký provoz. Promenáda byla
navržena jako páteř, ze které se rozbíhá doprava, což
poskytuje jasné a jednoduché oddělení tiché severní
části a rušné jižní části. Je třeba ji projektovat tak, aby
zajišťovala vysoce kvalitní prostor, včetně cesty pro
pěší. Výšková budova navrhovaná v jihovýchodním
cípu zdůrazňovala prostor, avšak je třeba stanovit její
přesné umístění. Projekt byl shledán velmi pragma−
tickým a mohl by být ve svém přístupu inovativnější,
avšak úspěch spočíval v tom, že všechny jeho aspek−
ty byly funkční.

Před uskutečněním závěrečné prezentace proběhlo
v listopadu 2001 v Hamburku předběžné sezení nad
projekty, které shledalo jedenáct z nich dostatečně
rozpracovanými pro dokončení druhého kola work−
shopu. Výsledkem setkání bylo mimo jiné ověření
plošných výměr udávaných jednotlivými týmy a po−
rovnání projektů z hlediska stanovených kritérií pro
druhé kolo. Všechny projekty byly posuzovány
především podle těchto kritérií: urbanistická kon−
cepce, otevřený prostor, vzhled, funkční aspekty,
objemy a ekonomické aspekty.

Finální prezentace proběhla v Praze na přelomu
ledna a února 2002. Byly představeny tři projekty pro
západní oblast, čtyři pro jižní oblast a čtyři pro
východní oblast areálu. Mezinárodní architektonická
dílna „Docks Prague 8“ přinesla několik variant
řešení využití specifického území areálu bývalých
Českých Loděnic a jeho okolí. Návrhy kromě
odborného posouzení fundovanou porotou, složenou
z renomovaných architektů a vysokoškolských pro−
fesorů, prošly i posouzením, zda se přibližují obec−
ným představám investora.

−red−
Zdroj: REAL ESTATE KARLIN GROUP
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Aktuální informace z výstavby trasy metra IV. C
Opět Vám přinášíme informace o postupu prací na jedné z největších dopravních staveb na Praze 8.

V blízkosti stanice Kobylisy raziči pracují na tunelu od ulice Trojská. Vlastní stanice Kobylisy je budována
tzv. členěným porubem − to znamená, že se nejprve vyrazí jedna a pak druhá štola v bocích stanice a násled−
ně se na několik etap razí prostor mezi těmito štolami. Tímto postupem jsou omezeny poklesy terénu na při−
jatelnou mez a zajištěno bezpečné provedení celého díla.

Pozornost je upřena také na stavební práce u Vltavy. Právě se
zaplavuje stavební jáma na pravém břehu. Místo, kterým před
časem při Dni otevřených dveří prošlo zhruba 18 000
návštěvníků, se pomalu stává dnem zaplaveného suchého doku 
a celý 170 metrů dlouhý tunel se pomalu noří do vody.
Zanedlouho se bude opakovat stejný postup, kterým byl 
v loňském roce transportován prvý betonový tubus. Rýha na dně
řeky je vytěžena a po zaplavení celého tubusu bude pomocí
soustavy nádrží budoucí tunel vyvážen tak, aby byl při trans−
portu stabilní.

Další podrobnosti o výstavbě metra lze získat každé sudé úterý 
v Informačním středisku v obchodním domě Ládví. −pkl−

Pohled na Kobyliské náměstí, kde by 
v místech nynějších stavebních záborů měly
vzniknout budoucí vestibuly stanice.

Volejbal se líbil
Hra na vysoké úrovni byla k vidění na
kurtech SK Meteor Praha, kde se 1. čer−
vna 2002 uskutečnil třetí ročník volej−
balového turnaje O pohár Starosty MČ
Praha 8 Josefa Noska.

Turnaj se pořádal ve dvou kategoriích. 
V mladších žákyních bojovalo osmnáct
družstev, v kategorii starších žákyň čtrnáct.
Mezi mladšími žákyněmi zvítězily hráčky
oddílu PVK Olymp Praha, v kategorii star−
ších si pohár starosty odvezly reprezentantky SK Meteoru Praha „A“. Zástupkyním vítězných družstev
ceny předal radní Michal Kindl. −pkl−

Exekutor je veřejný činitel
Nepříjemné překvapení čekalo na dva exekutory, kteří v rámci

svých pravomocí prováděli exekuci majetku. Když vstoupili do
bytu, prokázali se příslušnými doklady a exekučním příkazem,

byli ženou, která je vpustila do bytu, napadeni. Žena jim z rukou vytrhla exekuční příkaz, zmačkala jej 
a hodila na zem. Tím však celý incident neskončil. Jednoho z exekutorů dokonce fyzicky napadla a způ−
sobila mu škrábance na prsou a krku.

Koumák podvodník
To, že drzost podvodníků nezná hranic, mohou potvrdit manželé, kteří předali jistému muži částku ve

výši 100 000 Kč jako zálohu na zprostředkování milosti u prezidenta republiky. Byli přesvědčeni, že muž
má známosti a spolupracuje s advokátní kanceláří, která již v minulosti milost v několika případech zařídi−
la. Domluvenou částku od manželů ve dvou splátkách převzal, avšak žádost o milost nepodal, a získané
peníze použil pro svoji vlastní potřebu.

Zbytečná oprava
Rčení, že lidé se mezi sebou vždy domluví, by mohl zpochybnit majitel autoservisu, který zákazníkovi

prováděl opravu vozidla. Protože se cena za opravu vozidla zdála zákazníkovi příliš vysoká, s opraveným
vozidlem rozrazil při svém rychlém odjezdu bránu autoservisu. Majitel se však snažil rychle zavřít bránu,
aby zákazníkovi zamezil v odjezdu. To se mu však nepodařilo a rozražené křídlo brány majitele autoservi−
su odhodilo na zeď. Tímto mu vzniklo zranění bederní páteře s následnou pracovní neschopností.

Trestání musí mít své hranice
Tyto nepsané hranice překročila matka, která svého devítiletého syna nepřiměřeně trestala. Když něco

proved, byl trestán bitím − páskem přes zadní část těla. Když se snažil chránit, byl bit i přes ruce a nohy.
Následkem bití byly podlitiny po celém těle. Od matky dostal nařízeno, že nesmí nikomu nic říkat a ve
škole se nesmí na hodinách tělocviku svlékat. Další trestání syna spočívalo v tom, že musel klečet v koutě,
ruce natažené před sebou a přes ruce mu matka položila vařečku. Když mu vařečka upadla na zem, byl bit
přes ruce. Klečet ho nechala i dvě hodiny. Modřin a podlitin si všimla třídní učitelka, která se nejprve celou
věc snažila projednat s matkou. Když se dobře míněná rada minula účinkem, bylo ze strany školy podáno
trestní oznámení.

plk. Mgr. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R 
zasahuje

Vizuální podoba možného urbanistického a architektonického řešení oblasti Libeňského ostrova 
a bývalého areálu Českých Loděnic.

Území Libeňského ostrova a bývalého areálu Českých Loděnic by mělo být využito k bydlení a k vý−
stavbě kancelářských a obchodních prostor.

LibeÚskÈ doky
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Tento a následující díl „Encyklopedie“ věnu−
jeme základním uměleckým školám, které sídlí
v naší městské části. Vzhledem k jejich rozsáhlé
činnosti je vhodné ponechat prostor, a tedy
jeden díl každé z nich. Nejprve společně
navštívíme ZUŠ Taussigova.

Historie této umělecké školy začíná již v roce
1952, kdy v obci Ďáblice byla založena Hudební
škola. Postupem času se působiště přesunulo na
ďáblické sídliště, až škola zakotvila v objektu
bývalé mateřské školy. V loňském roce začala z do−

tací ze státního rozpočtu velmi rozsáhlá rekon−
strukce objektu, včetně jeho zateplení, ve výši
zhruba 45 milionů Kč, která pokračuje i letos.
Kromě této budovy využívá škola i prostory 
v Základní škole Spořická v Dolních Cha−
brech, Základní škole U Parkánu v Ďáblicích a ve
Speciálních školách v Čimicích.

Výuka na ško−
le probíhá ve čty−
řech oborech, a to
v hudebním, vý−
tvarném, tanečním
a literárně − dra−
matickém. V hu−
debním oboru, kte−
rý patří k nejna−
vštěvovanějším, se
lze naučit zpěvu
nebo hře na celou
řadu hudebních
nástrojů − např. na
flétnu, hoboj, hou−
sle, violu, klavír,
akordeon, elektric−
kou kytaru, bicí
apod. Samozřej−

mou součástí výuky je prvních pět let studia i před−
mět Hudební nauka. Kromě toho mohou děti zpívat
ve sboru, být členy smyčcového orchestru nebo
některého z komorních souborů. Žáci oboru výt−
varného se věnují práci s hlínou, učí se malbě,
kresbě, grafice a studují dějiny umění. V tanečním
oboru se zaměřují na základy klasického, mo−
derního i lidového tance, lze se naučit i step. Se
základy dramatické tvorby, s uměleckým předne−
sem i s historií dramatického umění se seznamují
žáci oboru literárně − dramatického.

Školu navštěvují děti předškolního věku (pro
které jsou určena přípravná oddělení), žáci základ−
ních i středních škol a dospělí, což dohromady
představuje přes tisícovku žáků. Vyučuje zde přes
50 pedagogů, mnozí však pouze jen na částečný
úvazek.

Chloubou zdejší „lidušky“ může být např.
pěvecký sbor, který velmi často koncertuje 
v zahraničí, převážně v Německu. Z iniciativy zdej−
ší školy vznikla i myšlenka uspořádat pro žáky
všech ZUŠ v republice soutěž ve čtyřruční hře na
klavír s názvem „Per quattro mani“, která ve
spolupráci se základní uměleckou školou z Brna
zdárně pokračuje. Specifikem je zcela jistě i výuka
hry na violu da gamba, což je pro nezasvěcené

předchůdce dnešního violoncella. Rovněž folklórní
soubor „Osminka“, který se zaměřil na folklór
západních Čech, se stal nedílnou součástí školy.
Mnoho dalších užitečných informací o Základní
umělecké škole Taussigova, včetně pozvánek na
různé koncerty a představení žáků, lze najít na
webových stránkách www.sweb.cz/zustau/.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) přes 130
2) v Sokolovské ulici
3) 2

Bohužel na otázky z minulého dílu „Encyklopedie“
nepřišla žádná správná odpověď.

Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce  (pohlednicÌ, e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny. 

Ot·zky:
1) Kdo z¯izuje ZUä Taussigova?
2) Jak se naz˝val p¯edch˘dce 

tÈto ökoly?
3) V kolika oborech se zde vyuËuje?

ZUä Taussigova.

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 19. - Z¡KLADNÕ UMÃLECK… äKOLY (1. »¡ST)

Začalo to všechno na Palmovce, kam
jezdím za svou vdanou dcerou. Slovo
dalo slovo a já jsem se dozvěděl, že
díky aktivitám Městské části Praha 8,
ředitelky MŠ Praha 8 Ludmily
Šprachtové a Klubu přátel této školy
se podařilo zorganizovat Mateřské
centrum (dále pouze MC). Otevřeno je
v pondělí a ve čtvrtek dopoledne pro
kteroukoliv maminku, která doma
vymýšlí činnost pro svou nepokojnou
ratolest, která se cítí izolována a ráda
by se někde aktivně projevila, s někým
si popovídala, vyměnila názor, poradi−
la se, na chvilku někam utekla z toho
každodenního stereotypu.

Zbystřil jsem pozornost. Viděl jsem
radost v očích dcery a navíc se ozvalo mé
pedagogické srdce (učitelé jsou vždycky
trošku „vyšinutí“ z normálu). Slovo dalo
slovo a já se jedno chladné ráno objevil 
v přízemí MŠ v Sokolovské ulici číslo
182. Již cestou jsem potkával maminky,
které buďto vedly svou ratolest za ruku
nebo tlačily kočárek. Přiznám se, že jsem

pociťoval neobvyklou trému. Nevyplaším
tu skupinku mladých maminek, které se
těší určitě na něco jiného než na
holohlavého pedagoga?

Ke svému překvapení jsem nějak
„zapadl“. Nikdo se na mne nemračil, chy−
tal jsem úsměvy maminek a hladil malé
prince a malé princezničky okolo sebe.
Připadal jsem si jako v zámečku, kde se
chystají velké oslavy. Pomalu jsem si
prohlížel tři přeplněné pracovní místnosti:
jedna vstupní, trochu jídelnička (každý
přinese, co může), trochu umývárna (začí−
nající malíři se dovedou rozjet!), trochu
debatovna (volná, a jak prospěšná!),
druhá jako pracovna výtvarných a umě−
leckých činností a třetí s velkým ko−
bercem a celou řadou sportovních
pomůcek včetně skluzavky, trampolíny 
a předmětů z molitanu. Všude různé skříň−
ky a po zdích i na provázcích mezi stěna−
mi výtvory dětí. Nestačil jsem se dívat,
nestačil jsem pozorovat a − zapisovat.

Stále jsem přemýšlel, kdo ten sympa−
tický mumraj okolo mne organizuje.

Připadl jsem si jako v mraveništi, kde
každý mraveneček někam směřuje, aniž
by o tom příliš přemýšlel. Jeden doleva,
druhý doprava, třetí přes ně a čtvrtý mezi
ně. Ale pozor! Něco se začíná dít.
Maminky s dětmi vytvářejí kolečko na
koberci, jedna z maminek předříkává dět−
ské říkanky a děti opakují: „To je on,
malý slon, co se učí na trombón.“
Maminky pomáhají, děti tleskají, radují
se, všem je nějak prima. Volně organizo−
vaná zábava však pokračuje. Další
maminka bere do ruky kytaru, jiná
otevírá krabici s různými hudebními
pomůckami na bouchání, zvonění a drn−
kání. Děti si svůj „hudební nástroj“ roze−
bírají a hodina hudební výchovy může
začít! Mistr Beethoven by se divil, jak
jim to všem dohromady znělo.

Mravenečkové se potom opět volně
přemisťují: někteří s pomocí maminek
plácají tečky a různé skvrnky na umělá
vajíčka, jiní berou do ruky štětec a kreslí
podobné skvrny na balící papír. Každý,
od nejmenšího až po tu nejstarší
maminku, něčím do té společné komuni−
ty přispívá. Děti si hrají, znají se spolu,
stejně tak maminky: jedna právě nyní

vysvětluje skupince u malého stolku
tajemství batiky (příště bude zase jiná
předvádět něco jiného). Zapojil jsem se 
i já. Na zapůjčené tričko jsem modrým
práškem vytočil srdce a do něho vložil
dvě oči, nosík a usmívající se ústa. Ani
nevím proč. Bylo mi nějak dobře a tím
usměvavým srdíčkem jsem asi vyjádřil
stav své duše. Vedle v místnosti jedna 
z maminek kojila svého Samuela. Jako
by nic. V tu chvíli jsem si snad nejvíce
uvědomil, co tato mateřská centra mohou
znamenat: nejen pro děti, ale i pro jejich
maminky. Přístav, kde je dobře oběma
stranám. „Člověk aspoň ví, že není na
světě sám, není zavřený celý den doma,“
sděluje mi jedna z maminek a hned
přidává: „Máte možnost porovnat, jak
jsou na tom ty vaše děti se zručností,
šikovností a obratností. I pro dítě je
dobré, že se dostane do kolektivu.
Uvědomuje si, že se musí s druhým
rozdělit, srovnává se s ostatními.“

Úlohu MC asi nejlépe vystihla ředitel−
ka MŠ, které jsem se šel představit: 
„U nás není vůbec zmapována výchova
do tří let. V této oblasti se žádný výzkum
nedělá. Matky dětí do tohoto věku jsou

nejohroženější sociální skupinou. Dítě se
v MC učí, jak se chovat ve skupině 
a nebýt sobcem. Maminky se vzájemně
ovlivňují, vedou se k jakési pedagogické
zodpovědnosti i k pochopení významu
MŠ, kam jednou toho svého drobečka
přivedou. Je to všechno vlastně o socia−
lizaci a vzdělávání. Učíme se respektovat
pravidla, která potom musíme dodržovat.
Všechno je v organizaci maminek.“

Rád jsem se vracel k mravenečkům.
Tam jsem všechnu tu teorii viděl v praxi.
Právě nastal čas uklízení a odchodu.
Nikomu se nechce domů. I slzy se objeví.
Maminka vysvětluje: „My musíme odejít
až poslední, až tady nikdo nezbude.
Kubík musí vědět, že se tady už nic ne−
bude dít.“

Nechtělo se ani mně. Vzpomněl jsem si
na písničku, kterou mravenečkové za
doprovodu kytary „vyťukávali“ svými
bicími „nástroji“: „Dobrý den, dobrý den,
to byl ale krásný den. Na shledanou za
týden.“ Kamarádi, ahoj! A děkuji! Viděl
jsem ten nejhezčí pedagogický dokument
za poslední tři roky. Příště přijdu s televizí.

Mgr. Vlastimil Řebec

Oslavujte s námi!
Dá−li se v aglomeraci Karlína mluvit o malebném zákoutí, pak je to
jistě místo vedle zámečku Sluncová, kde stojí již čtyřicet let
mateřská školka.

Toto předškolní zařízení bylo velmi atypické. Bylo to první předškol−
ní zařízení patřící závodu, první společné zařízení jeslí a mateřské školy
a první zařízení s internátním provozem. Dodnes spočívá výjimečnost

této MŠ v nevšedním prostředí rozlehlé zahrady, která svým přírodním terénem umožňuje vyžití dětí 
v různých sezónních činnostech i v přímém pozorování přírody. V roce 1990 byl vzhledem k nenaplněné
kapacitě zrušen provoz jeslí. O pět let později Tesla − Karlín uvažovala o zrušení mateřské školy vůbec. Díky
pochopení tehdejšího pana starosty a velkému zájmu rodičů přešel celý objekt do majetku Městské části Praha
8. Mateřská škola byla zrekonstruována, moderně vybavena a je nadále vyhledávána rodiči, kteří nelitují
několikaminutové zacházky, aby svým dětem dopřáli prožití předškolního věku v krásném prostředí.
Vyzýváme naše odchovance, ale i bývalé zaměstnance k zavzpomínání a návštěvě své sluníčkové školičky.
Výročí školy si připomeneme 11. září 2002 „Dnem otevřených dveří“ a současně výstavkou fotografií.
Bližší informace můžete získat na webových stránkách www.sweb.cz/ms.usluncove. −zš−

Mezi mraveneËky

Kamarádi z pátých tříd 
V úterý 11. června jsme se zase setkali s kamarády z pátých tříd. Naše první setkání probíhalo
perfektně a já měla dobrý pocit z toho, že jsem se seznámila s řadou fajn lidí. A tak jsem tu dnes
opět mezi nimi a připadám si jako jedna z nich, jako jedna z těch, kteří si rádi hrají.

Víte, dost mých vrstevníku si myslí, že mě práce s mladšími dětmi musí nudit. Není tomu tak. Zdá
se mi, že si v některých směrech právě s těmi „menšími“ rozumím lépe. Obdivuji jejich smysl pro
hravost, jejich originalitu, jejich smysl pro upřímnost. Každé z těchto dětí na mne zapůsobilo a mám
radost, že mám tu možnost „hrát“ si s nimi, tak jako bych byla jedna z nich.

Dnešní Peer program začal dost zvláštně. Do třídy, ve které byl ze židlí postavený kruh, se nahrnu−
ly křičící děti. Polekala jsem se. Moje představa o bezproblémovém setkání, na které jsem se tak těši−
la, se zhroutila. Ve chvíli, kdy jsem zvedla ruku (tišící signál) „páťáci“ zpozorovali známé znamení 
a v tu chvíli mi bylo jasné, že naše setkání bude stejně tak hezké jako to předchozí. Ve třídě zavládl
klid. Děti si rozebraly kartičky se jmény a představovací hra mohla začít … Každý ke svému jménu
přidal nějaký přívlastek, který nejlépe vystihoval jeho „JÁ“. Kamarádi dokázali vymyslet spousty zají−
mavých návrhů např. babka Jarka, zlobivá Simona, zamilovaná Zuzka, svatý Pavel, legrační Veronika,
ukecaná Eva, sportovní David, normální Bóďa, sedící Marek, pohodová Karin … I když si možná
říkáte, že nějaké přívlastky o člověku nic nevypoví, tak si poslechněte nápady mladších dětí a zjistíte,
že tomu tak není. Každý z páťáků dostal část básničky, kterou seskládali do věty a tím vytvořili
skupinky o čtyřech žácích. Čekala jsem, že ve třídě nastane něco takového, jako že někteří kamarádi
budou chtít být spolu a nebudou respektovat rozřazení, které jim bylo přiděleno. Nic takového se ale
nestalo. Třída byla vcelku stmelená dohromady, kolektiv držel při sobě a všichni si byli blízcí.

Každá skupinka měla za úkol složit s pomocí návodu buď letadýlko nebo panenku. Myslela jsem
si, že děti budou více tvořivější a budou se snažit postavit to těžší, čili panenku, ale všichni, překva−
pivě i děvčata, se pustili do skládání letadel. To dopadlo vcelku dobře, v každé skupince byla mi−
nimálně dvě nebo tři letadýlka, jen pár dětí se pokusilo složit panenku. Nejvíce se dle mého názoru
povedla paní učitelce, potom Bóďovi a Terezce. Po „tvořivé hře“ jsme hráli preclíky − uzlíky. Se
zavřenýma očima jsme se pochytali za ruce a snažili se rozplést do kruhu. Dost dětí hru vzdalo. Ve
třídě nastal zmatek, všichni jsme moc křičeli a chrlili ze sebe nápady, jak že by to šlo vyřešit … Hra
nedopadla příliš dobře. Nejen že se nám nepovedlo rozplést se do kruhu, ale i nálada po této hře neby−
la tak příjemná.

Konec programu jsme věnovali diskusi o tom, jak se nám program vyvedl a všichni jsme se shodli
na tom, že se nám spolupráce moc líbila. Vytkla bych snad jen menší zmatek při „rozplétané“. Byla
bych ráda, kdybych se s touto třídou mohla opět setkat, protože se mi zdá, že se vzájemně víc
poznáváme. Z našeho pohledu se nám zdá být peer program dost přínosný, jak pro nás, tak pro naše
mladší spolužáky. Jak už jsem na začátku podotkla, tak se mi spolupráce s dětmi moc líbí. Myslím si,
že se od nich máme co učit, protože mají své originální a leckdy naivní názory. V peer programu
pracujeme již čtyři roky a vždy jsme se setkali s příjemnými lidmi a naučili jsme se spolupracovat 
a společně si hrát.

Letmé postřehy žákyň 9. B Báry Kohoutové a Simony Vondrové ze 
ZŠ v Libčické ulici, tak jak je prožily ve vrstevnickém Peer programu.

A pak, že jsou horší …
Navzdory dnešní uspěchané době, mobilům, počítačům už kolikáté generace, super a hypermar−
ketům, lákadlům všeho druhu, předvolebním trikům a intrikám, dlouho chybějícímu školskému
zákonu, ale i stále náročnějšímu studiu jsou ti mladí stejně horší nebo lepší tak, jako tomu bylo dříve.
To, co je na nich pěkné a třeba ještě lepší, určitě stojí za zveřejnění.

Ve velkých, rušných budovách Domova mládeže v Lovosické ulici na Proseku se pravidelně schází skupiny
mladých děvčat ze středních a vyšších škol, které z lásky k hudbě a zpěvu zpívají a hrají nejen pro svoji radost
a potěšení, ale i proto, aby se o svůj mladistvý elán s někým podělily.

Těch příležitostí k vystoupení „jen tak“ pro radost poněkud ubývá, proto si dívky domluvily návštěvu
Domova důchodců v Kobylisích, kde zahrály a zazpívaly našim dříve narozeným spoluobčanům. Za vlastního
doprovodu klavíru a zobcové flétny zazpívaly nejen to, co mají rády, ale s nadšením i staropražské písničky
Karla Hašlera a řadu lidových, které si s nimi důchodci s chutí zazpívali.

Babičky vzpomínaly na svoje minulá léta a dědečkům se rozjasnily zvlhlé oči při pohledu na pěkná mladá
děvčata. Nikdo, ani sociální pracovnice, se neubránily dojetí, když po hodinovém vystoupení děvčata rozdala
posluchačům vlastnoručně ušité voňavé pytlíčky, které jim budou ještě dlouho připomínat mladou návštěvu 
a příjemně strávené odpoledne. Děvčata odcházela rozechvělá a dojatá z nadšeného potlesku s hřejivým pocitem
dobře odvedeného výsledku svého snažení a s odhodláním nadále rozdávat radost těm, kteří si to nepochybně
zaslouží. Takový příspěvek, ke školou poněkud zanedbávané citové výchově, je zcela jistě zásluhou pedago−
gických zaměstnanců domova mládeže, kteří studentky citlivě vedou a podněcují k poznávání společenské rea−
lity a nezbytnému chápání laskavého lidství. A rozzářené tváře babiček a dědečků jsou pro ně možná jedinou,
ale jistě nejhezčí odměnou.   Eva Jandová



To byla jedna z mnoha otázek,
které zazněly během hodiny

chemie v kvartě gymnázia při probírání učiva o odpadech. Většina studentů odpověděla že
ano, ale zdlouhavě hledala věcné argumenty na podporu třídění komunálního odpadu. A tak
se z diskuse zrodil projekt. Všichni studenti kvarty B po dobu tří týdnů pravidelně měřili 
a vážili odpad z domácností. Úkolem bylo porovnat jeho množství z rodin, kde se odpad třídí
a z těch, kde se produkuje jen takzvaný směsný odpad.
Nyní máme k dispozici výsledky. 
Nejprve nás zajímalo, v kolika rodinách třídí odpady.  Celkem se měření
zúčastnilo 25 studentů. V osmi domácnostech (31 %) oddělují z odpadu
papír, plasty i sklo, ve dvou (7 %) jen jednu z těchto složek. Ve zbýva−
jících 15 rodinách (60%) netřídí odpad pravidelně.

Další otázka − jaký je objem odpadu? Průměrně vyprodukuje jedna
osoba 3,15 litru odpadu za den, tedy asi 22 litrů za týden. Mezi rodina−
mi jsou rozdíly patrné za sledované tři týdny. Maximálně vyprodukovala
rodina 122,5 litru na osobu, minimálně pak 36,3 litru. Objem je velmi

závislý na charakteru odpadu a na technice a možnostech stlačení materiálu.
Jaká je hmotnost netříděného odpadu? Průměrně vyprodukuje jedna
osoba 0,351 kg netříděného odpadu za den, za tři týdny jsou to 7,37 kg.

Maximální naměřená hodnota byla 10,98 kg a minimální 5,55
kg na osobu za sledované období. 
Jaký podíl má vytříděný materiál 

na hmotnosti odpadu ukazuje následující graf 

Poslední, nejdůležitější otázka. Jaký je rozdíl v množství
odpadu mezi rodinami, kde se odpadky třídí a těmi kde se netřídí? Ke

srovnání jsme vybrali týdenní hodnoty hmotnosti odpadu. Součet hmot−
ností všech složek tříděného odpadu činí průměrně 2,392 kg na osobu. Hmotnost

odpadu v domácnostech, kde se netřídí je 2,466 kg na osobu. Hodnoty jsou tedy téměř stejné. Rozdíl
je v podílu odpadu, který se označuje jako směsný. Tato složka se dále nezpracovává a putuje do
spalovny nebo na skládku. Rodiny třídící odpad tohoto směs−
ného odpadu vytvoří jen polovinu oproti netřídícím. Druhá
polovina jejich produkce je zpracována při recyklaci.

Porovnání podílu směsného odpadu
Výsledky projektu jsou velice poučné a utvrzují nás 
v přesvědčení, že je správné domácí odpad třídit. Každému,
kdo by se chtěl sám nebo s kolektivem pokusit o podobná
měření, doporučujeme podrobný popis metody na našich
internetových stránkách www.ggg.cz. Rádi své údaje
porovnáme s dalšími, protože věříme, že pravdivé informace
o životním prostředí poslouží správné věci − v tomto případě třeba k tomu, že ještě více lidí bude
vědomě třídit odpady.     studenti 4. B, Gymnázium Ústavní

»ERVENEC 2002 STRANA 5

V anketě pořádané v měsíci dubnu
2002 Úřadem Městské části Praha 8,
odborem pro styk s veřejností a kultu−
ry a odborem životního prostředí, jsme
oslovili občany, kteří žijí v Městské
části Praha 8. Zajímaly nás především
názory na současný stav životního
prostředí, zejména na čistotu veřej−
ných prostranství a na třídění odpa−
dů. Chtěli jsme nabídnout občanům
možnost zapojit se do řešení pro−
blematiky životního prostředí v místě
jejich bydliště, získat podklady pro
vytyčení dalšího programu MČ Praha
8 vedoucího k trvale udržitelnému
rozvoji obce a výsledky porovnat 
s obdobnou dotazníkovou akcí z roku
1999.

Potěšilo nás, že se někteří jedinci
pochvalně vyjádřili o tomto projektu jako
o vhodném způsobu komunikace s úřa−
dem nebo připojovali i několikastránková
psaní či telefonovali. Též posílali
samostatné dopisy přímo Starostovi MČ
Praha 8, v nichž upozorňovali na
nedostatky a navrhovali možná řešení.
Zaznamenali jsme však i ojedinělé nega−
tivní ohlasy − někteří občané byli pe−
simističtí k této formě práce.

Celkem jsme zpracovali 589 anketních
lístků. Ve vyhodnocení odpovědí byl
tento počet uvažován jako hodnota
100%. Skutečný počet vyplněných anket−
ních lístků byl 632. Do sčítání nebyly
zařazeny odpovědi došlé po uzávěrce 
a ty, které se týkaly jiných regionů než
Prahy 8. Kromě rozboru a statistického
zpracování jednotlivých otázek byly
připomínky a názory občanů shrnuty 
a rozděleny dle jednotlivých čtvrtí, aby
jejich řešení mohlo být přehledně kon−
trolováno. Do ankety se převážně zapojili
občané produktivního věku a z výsledků
je zřejmé, že  čistotu a pořádek v ulicích
a na veřejných prostranstvích vnímají

spíše ženy než muži. Se současným
stavem čistoty MČ Praha 8 je spokojeno
31,2 %. Většina občanů zúčastněných 
v anketě si stěžuje na nepořádek, černé
skládky, prašnost, hlučnost, někteří na
nedostatek zeleně a v otázkách určených
ke slovnímu vyjádření uvádějí konkrétní
případy z ulic, kde bydlí, či z blízkého
okolí. V tomto ohledu se jeví jako
nejproblematičtější čtvrť Karlín, kde se
hodně staví a provádějí výkopové práce
na komunikacích. Také občané z Libně 
v důvodech vedoucích k nespokojenosti
kromě výše popisovaných nedostatků
upozorňují na místa, kde se schází dro−
gově závislí jedinci. Mnoho připomínek 
z celé městské části se týká stávajících hřišť
pro děti, která jsou neudržována a ne−
zabezpečena proti vstupu psů. Chybí také
speciálně upravené prostory pro dospíva−
jící mládež, např. U−rampy. Z došlých
odpovědí jednoznačně vyplývá, že celé
území MČ Praha 8 je neuspokojivě
vybaveno pro venkovní vyžití dětí 
a mládeže. Občané jsou znepokojeni
množstvím volně pobíhajících psů bez
náhubků a opět zejména v Libni a Karlíně
znečištěnými prostranstvími od psích
výkalů. Nezřídka uvádějí, že se po území
MČ Praha 8 pohybují psi neregistrovaní
úřadem. Vědomá neuklízení exkrementů
po svém psu zřetelně popisují současnou
situaci a sobecké postoje neukázněných
majitelů, z nichž část přiznává neznalost
zákona. Občané doporučují vzhledem 
k narůstajícímu množství psů a zne−
čišťování veřejných prostranství výkaly
instalovat větší počet speciálních odpad−
kových košů. Také použití vysavačů 
a tvrdé postihy majitelům a s tím 
související větší počet strážníků v ulicích
by přispěl ke zlepšení situace. Z dalších
přání lze uvést např. postavení protih−
lukové zdi v Holešovičkách, vybudování
cyklostezek, dokončení bazénu Na Šutce,

kompostování trávy, výchova dětí k tří−
dění odpadů a v souvislosti s vandalstvím
k celkovému slušnému jednání. V Bohni−
cích občané chtějí informační tabule 
s plánky sídliště, na Invalidovně a na
sídlišti u Ládví upozorňují na
výskyt potkanů. V dalším výčtu
bychom mohli pokračovat.

Porovnáme−li získaná čísla s tě−
mi, která vyplynula z ankety pořá−
dané v r. 1999, vidíme na grafu, že
se oproti situaci před třemi lety
zvýšila spokojenost se stavem
životního prostředí v MČ Praha 8.
Zvýšil se též počet občanů třídících
odpad. Většina občanů, kteří odpad
netřídí, je ochotna začít, aby přis−
pěla ke zlepšení životního
prostředí. Pro další zvýšení podílu
občanů na třídění v současnosti se dle
ankety jeví možnosti: zahustit stáva−
jící sítě kontejnerů na tříděný odpad,
přesvědčit pedagogy škol v MČ
Praha 8, aby vedli žáky k separaci
odpadů a úspornému hospodaření 
s materiály a položili tak tolik potřebné
základy pro správné jednání nové
generace. Občané žádají pravidelné 
a srozumitelné informace v mě−
síčníku Osmička a doporučují stálou
osvětu. Totéž platí u otázky mobil−
ního sběru nebezpečných odpadů
organizovaného Magistrátem hlavní−
ho města Prahy, který je občany málo
využíván (17,3 %). Pokud občané
netřídí odpad, uváděli nejčastěji důvody:
nevyhovující rozmístění kontejnerů
(14,9%), dosavadní způsob života
(4,1%), neinformovanost, např. nevěděli,
co se s odpady po jejich odvozu děje
(3,6%). O sběrném dvoře ve Voctářově
ulici v Libni nevědělo 37,8% responden−
tů. O účinnosti nového zákona a vyhlášky
o nakládání s odpady se vyskytly pochyb−
nosti, avšak v třídění odpadů v do−

mácnostech se tyto pochybnosti záporně
neprojevily. Kdo třídil odpad dříve,
nepřestal.

GRAF − Spokojenost se stavem 
životního prostředí

GRAF − Třídění domácího odpadu

Na rozdíl od minulé ankety se vyskyto−
valy připomínky k bezdomovcům roz−
hazujícím již uložený odpad. Mezi
návrhy na zlepšení čistoty ve staré zá−
stavbě zaznělo umístění popelnic do
dvorů, důsledná kontrola firem
svážejících odpad, postihy majitelům 
a správcům domů, využívání alterna−
tivních trestů, přísná kontrola úklidových
a údržbářských firem včetně prověření

plnění smluv, odpovědnější přístup 
k občanům. Již v průběhu ankety a z obec−
ného zájmu o ni vyplynulo, že je možné 
z názorů občanů stanovit cíle pro budoucí
rozvoj MČ Praha 8. Současně je možné
uvažovat o dalším zapojení veřejnosti do
řešení regionálních problémů. Část
respondentů poskytla i kontaktní adresy 
a někteří jsou ochotni spolupracovat na
odstranění uváděných nedostatků. Tímto
je učiněn významný krok k rozvoji míst−
ních dobrovolných iniciativ, které jsou
žádoucí při samotném způsobu řešení 
a které mohou být zohledňovány při pří−
padné účasti městské části v celorepub−
likových i mezinárodních projektech.

Všem, kteří nám zaslali své připomínky
a názory, děkujeme. Budou se jimi zabý−
vat především pracovníci z odborů život−
ního prostředí a dopravy, do jejichž
působnosti nejvíce kritických slov spadá.
Stížnosti z oblasti hygieny, veřejného
pořádku a služeb budou předány kompe−
tentním orgánům: Hygienické stanici 
a Městské policii, oddělení architekta MČ,
odborům živnostenskému, majetkovému
a výstavby. Je třeba si přiznat, že i když
budou pracovníci úřadu důslednější 
v souvislosti s kontrolou dodržování
zákonů, příslušníci policie přísnější při
posuzování přestupků i firmy budou
pečlivěji uklízet a plnit své povinnosti,
přesto se situace výrazně nezlepší bez
odpovědnějšího přístupu občanů. Udě−
lejme proto také revizi našich vlastních
postojů a jednání. Kromě toho můžeme
každý být statečnější a upozornit na
nedostatky a špatné chování neukázněné
spoluobčany. Závěry projektu byly pro−
jednány se zástupci státní správy, samo−
správy a neziskových organizací na
otevřeném, tvůrčím jednání 18. června
2002, kde byly vypracovány návrhy
řešení a stanoven další postup pro
odstraňování nedostatků. S nimi Vás
seznámíme v příštím čísle Osmičky.

Anna Běhalová

Výsledky ankety o čistotě Městské části Praha 8

Systém nakládání s komunálním odpadem
Hodně toho už bylo napsáno o poplatku za odpady, o jeho výši a komu a kdy se má platit. Dnes bychom se
na tomto místě chtěli věnovat tomu, jak je systém svozu komunálních odpadů v Praze koncipován a tedy
také tomu, co občan za svůj poplatek „dostane“.

Zmíněný systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů stanoví v Praze obecně
závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 24/2001 Sb., o odpadech. 

Z této vyhlášky vybíráme:
Občané − fyzické osoby, jsou povinni odpad třídit na složky: papír a lepenka, sklo, plasty, objemný odpad,

nebezpečný odpad a směsný odpad. Dále jsou povinni tyto složky odkládat pouze do nádob a na místa, která jsou
k tomu určena (viz. lednová Osmička, článek Čistota věc veřejná). Pro řidiče zdůrazňujeme i povinnost počínat si
tak, aby svým jednáním (např. nevhodně zaparkované vozidlo) neznemožňovali provedení pravidelného svozu
odpadu.

Vlastník objektu udržuje čistotu na stálém stanovišti sběrných nádob, včetně jejich okolí. Umísťuje
nádoby na směsný odpad pouze mimo komunikace (chodník, vozovka) a plochy zeleně. Na komunikaci je
možné nádoby umístit pouze v den svozu.

Svozová společnost, v Městské části Praha 8 je to firma IPODEC ČM a. s., www.ipodec.cz, provádí pravidel−
ný svoz odpadů, (nebezpečné složky odpadu sváží spol. Imp−servis, www.imp−servis.cz). Provádí také opravu,
výměnu nebo doplnění sběrných nádob, poskytuje sběrné nádoby s dostatečným objemem a určuje místo
přistavení nádob v době svozu odpadu. „Svozová“ společnost dále zcela vyprazdňuje sběrné nádoby a vrací
je na místo přistavení a nakládá do vozidla veškerý odpad, který při manipulaci s nádobami znečistí místo
manipulace, včetně celkového úklidu místa přistavení nádob.

Další soubor pravidel, na jejichž základě je realizováno nakládání s komunálním odpadem se nazývá Provozní
řád, který je pro „svozové“ společnosti smluvně závazný. Z něj opět jen vybíráme: „Svozová“ společnost je
povinna: zajistit úklid sběrných míst využitelných odpadů formou pravidelných úklidů 2x týdně − po, čt nebo
út, pá od 6.00 do 13.00 hod. Musí průběžně kontrolovat dostatečný objem sběrných nádob a v případě
nedostatečného objemu, který trvá déle než 30 dní, musí oznámit Magistrátu tuto skutečnost. Magistrát pak
rozhodne do 30 dnů o způsobu řešení. Dále musí umýt nádobu, je−li mimořádně znečištěna a splnit mnoho
dalších povinností. Provozní řád upravuje detailně ještě celou řadu věcí jako např. svoz listí napadeného klíněn−
kou, odvoz vánočních stromků, v Osmičce pravidelně uveřejňovaný režim svozu objemných odpadů, atd. Celý
obsáhlý text provozního řádu, stejně jako vyhlášku o odpadech, lze nalézt na stránkách jeho tvůrce, Magistrátu hl.
m. Prahy, www.praha−město.cz. Pokud nabudete dojmu, že ve vašem okolí není vše tak, jak je popsáno výše, lze
se obrátit na radnici nebo přímo na odbor infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy, Řásnovka 8.

Petr Kochlík, odbor životního prostředí

Výtvarné léto
Sbírka moderního a současného umění, Národní galerie v Praze zve všechny děti se smyslem pro tvůrčí
práci a se zájmem o výtvarné umění na týdenní letní dílny do Veletržního paláce.

Beton + sklo + člověk = město? •  8. − 12. 7. 2002 • Chcete se stát architektem nebo si na něj chcete jenom
zahrát? Co vše dnes patří k městu, jak se nám v něm žije, jak město vzniklo ...? Při hledání a zkoumání
architektonických detailů využijeme nejen okolí Veletržního paláce, ale i palác samotný. Prozkoumáme i život
některého z domů a jeho zařízení. Sami si zkusíme vybraný prostor navrhnout a oživit. Víte, že každý dům má
svůj vlastní život? Pro děti od 10 − 15 let, Po − Pá od 10.00 do 16.00 hodin, cena 1 000 Kč (výtvarné pomůcky,
případné vstupné, obědy, další materiály).

Kolik je barev? • 26. − 30. 8. 2002 • Víte kolik je barev? A jsou černá a bílá barvami? Co vše se dá barvou
vyjádřit? Pokud nevíte a zajímají Vás odpovědi, zveme Vás na poslední srpnový týden do Národní galerie,
seznámíme Vás s výtvarnými díly, budeme malovat, používat netradiční techniky, hledat různé barvy 
v přírodě, za využití blízké Stromovky … Dílna je vedena výtvarnými pedagogy a kunsthistoriky. Využívá výt−
varných, dramatických a artefiletických prvků. Pro děti od 8 − 13 let, Po − Pá od 10.00 do 16.00 hodin, cena 
1 000 Kč (výtvarné pomůcky, případné vstupy, obědy).

Informace a přihlášky na tel.: 24 30 10 03 nebo 24 30 10 14, e−mail: lect.smsu@ngprague.cz.

Magistrát hl. m. Prahy informuje, že posledním dnem,
kdy bylo možné uhradit poplatek za odpady 

v hotovosti na magistrátních pokladnách v budovách na Mariánském náměstí 2 a na náměstí Franze
Kafky 3, bylo pondělí 17. června 2002.  Přesto, že se Magistrát hl. m. Prahy snažil vyjít občanům ma−
ximálně vstříc a nad svou zákonnou povinnost rozeslal složenky se základní informací týkající se způsobu
a termínu platby, průběžnou kontrolou se zjistilo, že někteří občané tyto složenky dosud neobdrželi.
Vzhledem k této skutečnosti a také vzhledem ke zvýšenému zájmu občanů o zaplacení poplatku 
v hotovosti na magistrátních pokladnách doporučujeme občanům platbu bankovním převodem (číslo účtu
150017−5157998, kód banky 6000, variabilní symbol 11 a jako specifický symbol rodné číslo poplatníka)
či poštovní poukázkou typu A(k dispozici na každé poště). −mhmp−

Poplatek za odpady

Má smysl třídit odpady?
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Městská část Praha 8 • Úřad městské části • majetkový odbor
z v e ř e j ň u j e

ve smyslu ust. § 36 odst. 1, ve spojení s ust. § 3 odst. 2, a § 34 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě
Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.,

z á m ě r
p r o n a j m o u t nemovitý majetek obce, tj. Hl. města Prahy, svěřený jí do správy na základě obecně
závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. Hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut Hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, a to nebytové prostory

Text „Výzvy více zájemcům k podání nabídky“, včetně příloh, si uchazeči mohou vyzvednout v úředních hodi-
nách ÚMČ v Praze 8, v jeho budově  v Praze 8 - Libni, ul. U Meteoru 8, č. dv. 216, a to nejpozději v posled-
ní den zveřejnění tohoto záměru. Doba zveřejnění: 30 dnů. První den zveřejnění: 1. července 2002.

Poučení: Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit 
a předložit své nabídky. Mohou tak učinit písemně k rukám: p. Ing. Petra Kučery, vedoucího ma-
jetkového odboru, prostřednictvím podatelny Úřadu Městské části Praha 8,  U Meteoru 6, 180 48
Praha 8 - Libeň, a to nejpozději v poslední den zveřejnění tohoto záměru.

Název soutěže: Burešova 1151/0452

v objektu: ul. Burešova, Praha 8
číslo popisné: 1151
číslo orientační: 12
k. ú.: Kobylisy o výměře: 99,50 m2

poloha: přízemí, počet místností: 8
účel nájmu: obchod 
pronájem na dobu: neurčitou, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce
provozní podmínky: vlastní elektroměr

poznámka: vestavba - před podpisem smlou-
vy je nutné zaplatit částku ve výši 1 237 685,80
Kč jako zálohu na nájem (investice předchozího
nájemce)

Zadavatel požaduje složení jistoty 
ve výši  10 000 Kč.

Název soutěže: Rajmonova 1637/0477

v objektu: ul. Rajmonova, Praha 8
číslo popisné: 1637
číslo orientační: 12
k. ú.: Kobylisy o výměře: 482 m2

poloha: přízemí, počet místností: 24
účel nájmu: kancelář 
pronájem na dobu: neurčitou, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce
provozní podmínky: vlastní elektroměr

poznámka: odhad nutných investic: 100 000 Kč

Zadavatel požaduje složení jistoty 
ve výši  30 000 Kč.

Baletní soukromá škola Pirueta
si Vám dovoluje nabídnout možnost přihlásit Vaše dítě na

Letní baletní soustředění 2002

Termín: 17. 8. − 24. 8. 2002

Místo konání: rekreační středisko Blaník (75 km. od Prahy), chráněná přírodní oblast Podblanicka.

Ubytování: Smršťov, 257 06, Louňovice pod Blaníkem. Přízemní budovy po cca. 7 pokojích − 30
lůžkách / WC, sprchy / menší hala.

Stravování: 4 krát denně zajištěno v jídelně hlavní budovy − snídaně, oběd, svačina, večeře, čaj nebo
šťáva k dispozici celý den až do 20.00 hodin. Jako první jídlo je oběd v sobotu 17. 8. a jako poslední
je snídaně v sobotu 24. 8. 2002.

Volný čas: k dispozici jsou dva taneční sály, kde bude probíhat výuka baletu a taneční semináře, hřiště
na volejbal, nohejbal a pěkné přírodní koupaliště. Naplánovány jsou i výlety: na hvězdárnu Kondrac,
přehradu Kamberk, do Historického muzea ve Vlašimi a Chýnovské jeskyně.

Cena: 3 000 Kč (se slevou pro sourozence 2 500 Kč) na dítě zahrnuje dopravu tam i zpět autobusem
z Prahy, ubytování 7 nocí s plnou penzí, výuku baletu, vstup na koupaliště a výlety.

Nabídka platí pro děti od 6 let s baletní průpravou. Rezervace na www.pirueta.cz nebo na tel.:
0603/ 81 24 81.

K o m u n á l n í  v o l b y  2 0 0 2
Zastupitelé MČ Praha 8 na svém 19. zasedání dne 19. června 2002 po projednání rozhodli podle 
§ 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých  zákonů, 
o vytvoření tří volebních obvodů v Městské části Praha 8 pro volby do Zastupitelstva Městské části
Praha 8 na volební období 2002 až 2006, a o potřebném počtu podpisů voličů pro nezávislého kan−
didáta a sdružení nezávislých kandidátů.

Počet obyvatel Městské části Praha 8 k 1. 1. 2002: 102 407

Volební obvod č. 1 počet obyvatel 33 866
počet volených členů ZMČ 15

Volební obvod č. l tvoří katastrální území Karlína, části Libně v Praze 8, a části Střížkova v Praze 8, tzv.
„starého Střížkova“, který přirozeně navazuje na území Libně a od nové části Střížkova je oddělen
Libereckou ulicí. Hranici tohoto volebního obvodu tvoří na západě správní hranice mezi správními
obvody Prahy l a Prahy 8, dále vede severně středem řeky Vltavy mezi správními obvody Prahy 7 a Prahy
8 až k mostu Barikádníků, odtud severně do středu křižovatky s ulicí V Holešovičkách, dále západním
směrem k Pelc − Tyrolce, kde se lomí severně a je shodná s katastrální hranicí mezi Libní a Trójou, vyústí
v ulici Klapkova, poté vede ulicí Nad Šutkou, částí ulice Vršní, Ke Stírce, mezi bloky domů severním
směrem k ulici V Brance a dále pokračuje ulicemi Pod Sídlištěm a Střelničná ke správní hranici se
správním obvodem Prahy 9, po které vede dále jižním směrem a pokračuje po správní hranici mezi
správními obvody Prahy 8 a Prahy 3, až po správní hranici se správním obvodem Prahy 1. Jedná se 
o území současných volebních okrsků č. 566 − 607.

Volební obvod č. 2 počet obyvatel 34 468
počet volených členů ZMČ 15

Volební obvod č. 2 je tvořen rodinnou zástavbou v Kobylisích, sídl. Kobylisy, sídl. Ďáblice, novým
Střížkovem a dále územím Tróje v oblasti ul. Písečná, K sadu a přilehlým územím. Hranice tohoto obvo−
du probíhá po severní hranici Čimického háje, po správní hranici s Městskými částmi Praha − Dolní
Chabry a Praha − Ďáblice, na východě ji tvoří hranice mezi Prahou 8 a 9, na jihu sleduje ul. Střelničnou,
přetíná ulici Klapkovu, Pod Sídlištěm a  pokračuje po katastrální hranici mezi Libní a Trójou, na západní
straně mezi Prahou 8 a 7 až k ulici Nad Trójou a odtud k ulici Čimická. Jedná se o území současných
volebních okrsků č. 608 − 642.

Volební obvod č. 3 počet obyvatel 34 073
počet volených členů ZMČ 15

Volební obvod č. 3 zahrnuje území Čimic, rodinné zástavby Bohnic, sídliště Bohnice a části sídliště Trója.
Hranice je tvořena na severu správní hranicí hl. města Prahy a správního obvodu Prahy 8 jdoucí Drahanským
údolím až k Drahanskému mlýnu, dále pokračuje po katastrální hranici s Městskou částí Praha−Dolní Chabry,
lomící se jižním směrem, pokračuje ulicí K Ládví západním směrem k Čimickému háji a po jeho severním
okraji probíhá východním směrem k ul. Čimická. Tuto přetíná a po hranici parcel u tenisových kurtů prochází
až ke správní hranici mezi Prahou 8 a Městskou částí Praha−Trója, lomí se do středu řeky Vltavy, kde tvoří
správní hranici mezi Prahou 8 a 6. Jedná se o současné volební okrsky č. 643 − 673.

Potřebný počet podpisů voličů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Tvoří−li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke
kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu s uvedením jména, příjmení,
data narození a místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Podpisy kandidátů se nezapočítávají.
Potřebné počty podpisů voličů stanoví příloha zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve spojení s ust. § 21 odst. 4 cit. z. Číslo vypočtené podle této přílohy se
zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst.4 
a přílohy k cit. zák. č. 491/2001 Sb.

Městská část Praha 8: 102 407 obyvatel
z toho:

volební obvod č. 1 33 866 obyvatel
volební obvod č. 2 34 468 obyvatel
volební obvod č. 3 34 073 obyvatel

Pro nezávislé kandidáty
2% z počtu obyvatel volebního obvodu činí:  
volební obvod č. 1 678 podpisů
volební obvod č. 2 690 podpisů
volební obvod č. 3 682 podpisů

Pro sdružení nezávislých kandidátů
7% z počtu obyvatel volebního obvodu činí:
volební obvod č. 1 2 371 podpisů
volební obvod č. 2 2 413 podpisů 
volební obvod č. 3 2 386 podpisů

20. června 2002 oslavili svou diamantovou svat−
bu Věra a Sylvestr Pečených z Prahy 8. Za jejich
lásku děkují a hodně zdraví a spokojenosti do
dalších společných let přejí děti.                 −rb−

24. května 2002 oslavila své 90. narozeniny paní
Anna Svobodová z Prahy 8. Mnoho dalších šťast−
ných let prožitých ve zdraví popřála paní
Svobodové místostarostka MČ Praha 8 Věra
Hrdinová. −red−

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

»ERVENEC
Bulisov· Blaûena

Burgetov· DrahomÌra
»ern· Jaroslava

Doleûalov· Jarmila
Frost Karel

Fuköov· Marie
Haökov· Blaûena

Hlav·Ëkov· Boûena
Kalistov· Marta
Kohoutov· Anna
Koubkov· Marta
Kr·lÌk VladimÌr

Kucha¯ov· Aloisie
Majer·k Karel

NajË Josef
Pecinov· Bohumila

PlÌökov· Anna
PospÌöilov· Anna

prof. DrahomÌra »ernohorsk·
Prokop Eduard

R˝grov· Jind¯iöka
StraöÌkov· Marie
äimkov· Boûena
Tinglov· R˘ûena
Truncov· Anna

Vr·na Karel
Wolfov· Ludmila

ManûelÈ Jaroslava a Bohumil
H·tlovi oslavÌ 11. Ëervence 2002

60 let spoleËnÈho ûivota.

JUBILEA

Trojská stezka
Od loňského roku mohou návštěvníci přírodního parku
Drahaň − Troja navštívit nově upravenou naučnou stezku 
v areálu Pražské botanické zahrady. Trasa cesty je vedena mezi
Trojským zámkem a Bohnicemi. V této oblasti je rozmístěno
celkem 9 tabulí, které seznamují návštěvníky se zajímavostmi
zdejší oblasti, zejména z přírodovědného a historického pohle−
du. Další dvě tabule jsou umístěny mimo značenou cestu, na
dvou vyhlídkách nad přírodní rezervací Podhoří. Celá trasa je

dlouhá přibližně 3 km, v případě že budete chtít projít celou stezku jako uzavřený okruh, počítejte
ještě s 1 kilometrem navíc.

Časově byste na celou stezku měli počítat asi s 1,5 hodinou, při cestě přes Zoologickou zahradu maximál−
ně se 2 hodinami, přičemž počítejte s převýšením 100 metrů. Tabule „Trojské vinice“ je umístěna v nad−
mořské výšce 190 m n. m., tabule k chráněnému území Velká skála je umístěna o 100 metrů výše, v nad−
mořské výšce 290 m n. m. Celou trasu můžete z velké části projet i na kole, jen na cestě podél svahu „Pusté
vinice“ prosíme kolo veďte, zabráníte tím zbytečnému působení eroze. Na kole trvá cesta 20 minut. Součástí
okruhu naučné stezky jsou mimo udržovaného přírodního parku tři zvláště chráněná území: Velká skála,
Salabka a Havránka.

Na celé trase stezky se můžete kochat překrásnými výhledy, ponořit se do stínu lesů nebo obdivovat krá−
sné porosty vřesu, které by bez péče botanické zahrady zarostly nejrůznějšími keři, nemluvě o botanických
či zoologických zajímavostech. Pro mnohé může být vycházka do trojské kotliny také úchvatnou cestou po
historických památkách. Neméně poutavé se může zdát seznámení s historií a současností trojských vinic.
Na soutěživé čeká také hádanka při poznávání druhů dřeva.

V budoucnosti se uvažuje o prodloužení trasy naučné stezky až do Podhoří. I proto byly vytvořeny další
dvě zastavení u přírodní rezervace Podhoří. První, u příjemného odpočívadla s vyhlídkou v blízkosti základ−
ní školy v Dolákově ulici, seznamuje návštěvníky s přírodními hodnotami chráněného území Podhoří.
Druhou zastávku naleznete v lokalitě „Na Farkách“. Archeologické průzkumy na konci sedmdesátých let zde
odhalily nálezy, jejichž stáří sahá až do mladší doby kamenné, tzn. že dokládá osídlení tohoto místa už 
v letech 6000 − 4000 př. n. l. I proto zde vznikl, z podnětu několika experimentálních archeologů ze sdružení
Experientia, tzv. „Archeopark“, místo pravidelného konání jarních „Dnů pravěkých technologií“, při nichž si
návštěvníci mohou vyzkoušet např. pravěký způsob mletí obilí a pečení placek, výrobu keramiky, předení
textilních vláken a tkaní látky nebo se účastnit stavby jednoduchého přístřešku či sledovat tavbu bronzu 
a odlévání bronzových ozdob a nástrojů.

Informace o dalších akcích pro veřejnost je možné získat na webových stránkách Pražské botanické
zahrady www.botgarden.cz, příp. na tel.: 33 54 03 31. Doufám, že se Vám nově upravená naučná stezka bude
líbit a přeji Vám příjemnou rekreaci v této oblasti. Daniel Hrčka
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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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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

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

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.

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

PRONAJMU GARÁž ul. Ratibořská,
za OD Krakov. 0724/115450.

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

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ RO−
KOSKA vás srdečně zve na před−
nášku: celostní medicína v ordinaci
praktického lékaře, která proběhne
10.7. v 19:30hod. MuDr.Tomáš
Morava vás seznámí s možností a vol−
bami pacienta ve zdravotním středisku
rodinného typu. Samozřejmostí je
individuální přístup, sestavení vhod−
ného léčebného plánu v součinnosti s
potřebami pacientů a nabídka mod−
erních alternativních přístupů, včetně
homeopatie. Součástí bezplatného
semináře bude i malé občerstvení. ZZ
Rokoska, v Holešovičkách 33, 182
00, Praha 8, t: 84692000, e−mail:
zz.rokoska@volny.cz.

REVITA G A.S. přijme do trvalého
pracovního poměru absolventy
architekty. Nabízíme výhodné 
pracovní a platové podmínky 
s možností pracovního růstu. Na−

bídky včetně životopisu zasílejte na
adresu: Revita G a.s., Na hlavní
169, 182 00, Praha 8.

PŘENECHÁM NEBYTOVÝ pros−
tor 12m2 na Střížkově−Ďáblice. Zave−
dená provozovna−8let, perspektivní.
Důvod stěhování. Tel: 0728/
182316.

MCDONALD´S ĎÁBLICE, přijme
údržbáře na cca 12 hodin týdně
(dopoledne). Vhodné pro aktivního
důchodce. Tel.: 86586364 nebo
0602/215294.

HOSPODYNĚ 47 postarám se o
pravidelný úklid vaší domácnosti,
žehlení. Praxi, zkušenosti a ŽL mám.
0608/889356.

Placená řádková inzerce

(Placená inzerce)

OTEVŘELI JSME VÁM NABLÍZKU DALŠÍ POBOČKY
Raiffeisenbank a.s., dceřiná společnost rakouské finanční skupiny Raiffeisen, pro Vás otevřela
novou pobočku v Praze - Karlíně. Raiffeisenbank je připravena Vám nabídnout nejen klasické
bankovní služby, ale i řadu atraktivních a cenově výhodných nabídek. V příjemném prostředí, kde
je kladen velký důraz na individuální a profesionální přístup, si můžete založit svůj běžný účet
nebo spořící účet Efekt konto, poradit se s našimi odborníky o nejvýhodnějších  produktech 
a službách, které Vám budou " šité na míru" nebo využít nabídky speciálních balíčků Profikonto
a Pluskonto pro malé a střední podniky. Díky moderním komunikačním nástrojům již nemusíte
vážit cestu do banky, ale můžete ovládat své účty téměř odkudkoli a kdykoli budete potřebovat.
Stačí si zdarma zřídit službu internetového, mobilního nebo telefonního bankovnictví
Raiffeisenbank. 
Těšíme se na brzké setkání s Vámi!

Lepší služby každý den.
Vaše Raiffeisenbank

Adresa:
Raiffeisenbank a.s. 
Sokolovská 87 (roh Sokolovské a Thámovy ulice)
Otevírací doba: po-pá 8,30 - 18,00 hod.

www.rb.cz

(Placená inzerce)

Rádi Vás přivítáme na nově otevřené
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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Volejte 126 12!
ACEin nabízí rychlou výměnu infor-
mací dostupnou všem. Společnost
SPIRA přišla s nápadem, který je 
u nás zatím ojedinělý. Rozhodla se
vytvořit obrovský reklamní a informační prostor 
na internetu a zpřístupnit jej široké veřejnosti.
Na svém serveru buduje rozsáhlou databázi konkrétních
nabídek a dalších informací, vhodnou jak pro velké firmy 
a drobné podnikatele, tak pro soukromé osoby. Informace
jsou utříděny a rozděleny do několika základních okruhů,
například bydlení, auta, volný čas, práce, služby, takže je
naprosto jednoduché se v nich orientovat. Databáze, která
se neustále rozšiřuje, je velmi snadno přístupná nejen
prostřednictvím internetu na adrese www.acein.cz, ale
také - to je nesmírně důležité - po telefonu, a to za cenu
běžného impulsu. Telefonní číslo pražského Call centra
je 126 12, můžete však také využít mobilní sítě Eurotelu 
s číslem 0602/122 123 nebo Paegasu s číslem 0605/123
123.  Během několika minut tak získáte vysoce aktuální
informace, aniž by jste museli zdlouhavě prohlížet stránky
inzertních novin nebo internetu. Ve světě ACEin si můžete
pronajmout vlastní stránku s odkazem na vaši osobu 
nebo firmu.

(Placená inzerce)
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NNOVOTNÝ 
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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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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VVážení voliči a příznivci ODS
dovolte nám, abychom Vám poděkovali za 16 039 hlasů,

které jsme od Vás dostali ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. I díky Vašim hlasům bude v dalším období
zastupovat Prahu 10 poslanců ODS. Je to jen o jednoho méně
než v minulém období, ale jejich úloha v opozici a v menšině
proti součtu poslanců levicových stran bude mnohem
obtížnější. Jen obtížné podmínky dají vyrůst skutečným osob-
nostem a já věřím, že řadě z nich se to podaří, takže do

dalších voleb půjde ODS omládlá, posílená a s nabídkou témat, která Vás zajímají a řešení-
mi, která Vás osloví.   

Jedním z nových poslanců ODS je i pan Zbyněk Novotný, jehož kandidovala Praha 8 
a Vy tak budete mít v Parlamentu ČR dalšího svého zástupce, na kterého se budete moci
obracet se svými podněty pro jeho zákonodárnou činnost.

Stejně tak uvítáme Vaše názory na program a činnost ODS i zájem o aktivní členství.

RNDr. Alena Palečková
senátorka a předsedkyně OS ODS  Praha 8

Oblastní kancelář ODS Praha 8 • Binarova 1661 • 182 00  Praha 8
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