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Městská část Praha 8 podala pomocnou ruku
obyvatelům jihovýchodní Francie, které před
nedávnem zasáhly rozsáhlé povodně. Poté, co se
vedení radnice dozvědělo o problémech tamních
lidí s následky velké vody, začal úřad
neprodleně připravovat akci, na jejímž konci
bylo poskytnutí dvou set padesáti vysoušečů.
Tato pomoc postiženým dorazila na místo
určení po vyřízení nezbytných administra−
tivních záležitostí a překonání vzdálenosti 1 500
kilometrů ještě před Vánocemi. Lidé tak mohli
začít s likvidací vlhkosti v budovách po opad−
nutí vody a odstranění odpadu velmi rychle. 

„Doufáme, že všechna ta zařízení pomohou oby−
vatelům Gard prožít příjemnější Vánoce,“ řekl po
příjezdu české pomoci velitel hasičů v postižené
oblasti Gard, plukovník Simonet.

Vysoušecí zařízení do Francie přepravily dva
kamiony. Akci zorganizovala Městská část Praha 8
ve spolupráci s dobrovolnými hasiči postižených
měst. „Do Francie jsme přivezli pomoc nejen ve
formě vysoušečů, ale také zkušeností z loňských
povodní, s nimiž jsme se museli vypořádat v Kar−

líně a Libni. Bylo celkem symbolické, že při našem
příjezdu pršelo,“ řekl Starosta Prahy 8 Josef Nosek.
Ten vysoušeče předal hasičům měst Arles a Nimes,
setkání se zúčastnili i starostové obou měst, prefekt
oblasti a konzul francouzského velvyslanectví 
v Praze.  

Francouzští představitelé vysoce ocenili rychlou 
a velmi potřebnou technickou pomoc. Zástupce
Městské části, Starostu Josefa Noska a předsedu
dopravní komise Luďka Hoznauera, pozval prefekt
oblasti do svého sídla ke slavnostnímu obědu, při
kterém oběma mužům poděkoval. Vedení Radnice
Prahy 8 poté prefektovi i velitelům tamních ha−
sičských sborů nabídlo návštěvu české metropole.

Ke zdárnému průběhu celé akce přispěli také
zaměstnanci francouzského velvyslanectví v Praze,
a také ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.
Například bylo nutné zařídit bezproblémový a rych−
lý přejezd státních hranic.  

Vysoušeče budou zdarma k dispozici dvanácti
městům v oblasti Gard, ve které se nacházejí stovky

vytopených domů. Starostové
těchto měst se pak rozhod−
nou, jak vysoušeče následně
použijí. „Doufáme, že všech−
na ta zařízení pomohou oby−
vatelům Gard prožít příjem−
nější Vánoce,“ řekl po příjez−
du české pomoci velitel hasičů
v Gard, plukovník Simonet.
Představitelé Prahy 8 nabídli
tamním záchranářům tech−
nickou pomoc, pokud by při
používání vysoušečů vznikly
nějaké problémy.

V Arles také pomáhalo i pat−
náct hasičů z Prahy, kteří měli
k dispozici dvě obrovská čer−
padla, každé o výkonu čtyři
tisíce litrů vody za minutu.
„Jsou to nejvýkonnější zaří−
zení v oblasti, značně urych−

lují likvidaci škod,“ uvedl Nosek. Pražští hasiči
zůstali v postižené oblasti ze všech zahraničních
jednotek nejdéle, do České republiky se vrátili až
na Vánoce.

Pokračování na str. 2

Praha pomohla zaplavené jižní Francii

Rozsáhlá rekonstrukce základní školy v Molákově ulici byla
definitivně ukončena. Ve škole velká voda zničila přízemí
všech jejích budov, kde bylo umístěno pět tříd, laboratoř,
počítačová pracovna, zázemí hospodářky, sklad, archiv, dvě
tělocvičny a jídelna. Počátkem listopadu se do lavic vrátily

děti, před měsícem
začala fungovat su−
permoderní školní
kuchyně a jídelna.
Na jejím slavnost−
ním uvedením do
provozu nechyběl
ani dnes již bývalý
americký velvysla−
nec Craig Staple−
ton.

V průběhu slavnosti poděkovala ředitelka školy Mgr. Ivana Samková všem, díky
nimž se povedlo vše uvést do lepšího než původního stavu. „Někdy člověk potká lidi
a říká si, kdo to jen je? Věřte ale, že vy nám z hlavy nevypadnete,“ řekla zástupcům
organizací, firem a úřadů. Oslav se zúčastnily i děti z tamní mateřské školky. Společně
zazpívaly písničku, která popisovala, co jim srpnové záplavy vzaly. „Přišla velká
voda, sebrala nám všechny hračky…“

Po povodních se objevily nápady školu vůbec neopravovat. Nakonec její rekon−
strukce přišla na padesát miliónů korun. Většinu prostředků na rekonstrukci darovalo
město, pětadvacet miliónů připadlo na stavbu, šest a půl miliónu na kuchyň a šest na
zařízení interiéru a opravy. −red−

Oprava školy v Molákově ulici skončila Oprava hřiště v Burešově ulici začala
Dětské hřiště v Burešově ulici v Kobylisích získá zcela novou tvář. Úřad
Městské části Praha 8 totiž připravuje jeho opravu, po jejímž dokončení
mládež bude moci využít několika možností ke sportu a zábavě.

Podle projektu bude plocha rozdělena na dvě sportovní části, další součástí
se stane dětské hřiště s pískovištěm. Oprava se týká obrubníků, dvou chod−
níků, výměně laviček a doplnění odpadkových košů. Dále na dětském hřišti
vzniknou atrakce, jako například houpačky či pérovky. Sportoviště pro starší
děti bude doplněno o dvě
branky pro míčové 
hry, a rovněž milovníci
streetballu si přijdou na
své. Pro tento stále více
populárnější sport se
připravuje speciální tar−
tanový povrch. Pro
zvýšení bezpečnosti
dětí budou jak spor−
toviště, tak i dětské
hřiště oploceny.

Podle předpokladů
začnou děti hřiště vyu−
žívat ještě před letošními letními prázdninami. Přípravné práce již začaly 
a poběží i v zimním období. Je smutné, že již v době opravy se dětské hřiště
stalo terčem vandalů kteří způsobily velkou škodu na již provedených
opravných pracech. Celou záležitost nyní šetří policie.       −red−

Nakládání vysoušečů do kamiónů směřujících
do zaplavené jižní Francie se uskutečnilo v so−
botu 20. prosince 2003. Dva kamiony nakonec
zaplnilo 250 zařízení.

Starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek (druhý zprava) a předse−
da dopravní komise Luděk Hoznauer (druhý z leva) předávají 250
vysoušečů do rukou velitelů hasičských sborů v Nimes.
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V LEDNU 2004
6. 1. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u voj. správy) • Na
Vartě • Nad Rokoskou

7. 1. STŘEDA
Roudnická (za ulicí Bešťákova) •
Kubíkova − u DD • Šiškova • Na
Pěšinách − Pod Statky • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)

8. 1. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parko−
viště) • Podhajská pole (parkoviště) •
V Nových Bohnicích • Mlazická •
Drahorádova

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

14. 1. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Pakomě−
řická − Březiněveská • Uzavřená • Stej−
skalova (štěrkové parkoviště u Rokyt−
ky) • Pekařova •  Havránkova − Šimůn−
kova

15. 1. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Dolá−
kova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská

20. 1. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubišova)

21. 1. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Chaberská •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická) • Nad
Rokoskou (u školy)

22. 1. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Hněz−
denská (parkoviště) • Mazurská (u tra−
fostanice) • Korycanská − K Ládví • 
U Pekařky (sloup VO č. 8)

27. 1. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul. Lind−
nerova) • Ke Stírce − Na Stírce 

28. 1. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská − par−
koviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Sta−
vegu) • Nad Popelářkou

29. 1. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnerto−
va • Řešovská (u Zelenohorské) •
Petra Bezruče − U Pískovny • Pod Vo−
dárenskou věží − Společná

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.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
S JIŘÍM ŠLECHTOU

4. ledna
Historie usedlostí Malvazinka (hřbitov −
J. Arbes, R. Schránil, A. Nedošínská
atd.), Václavka a Santoška. Sraz ve 13.45
hod. na nástupišti stanice metra B − Anděl.

11. ledna 
Historie zámku a dvora Maltézských
rytířů v Motole. Sraz ve 13.45 hod. na
nástupišti stanice metra B − Anděl.

18. ledna
Historie usedlostí Horní a Dolní Palata,
Hřebenky na Smíchově. Sraz ve 13.45
hod. na nástupišti stanice metra B −
Karlovo náměstí.

24. ledna
Zámek a kostel sv. Jakuba v Kunra−
ticích. Sraz ve 13.45 hod. na nástupišti
stanice metra C − Kačerov.

31. ledna
Zámek a kostel všech svatých v Uhří−
něvsi. Sraz ve 14.00 hod. u pokladny č. 1 −
Praha Hl. nádraží.                         

Desatero bezpečné chůze
• Na chodníku choďte vždy po pravé straně. Nechoďte po obrubníku.

• Nevytvářejte skupinky, nepřekážejte ostatním chodcům.
• Tam, kde není chodník, jděte po levém okraji silnice, po krajnici.
• Na silnici choďte vlevo, nejvýše dva vedle sebe. Na nepřehledných místech a při hustém provozu 

vozidel choďte po jednom za sebou.
• Je−li blíže než 50 metrů přechod pro chodce, křižovatka s řízeným provozem, nadchod nebo 

podchod, přecházejte vždy v těchto místech.
• Před vstupem do vozovky se vždy zastavte a rozhlídněte se na obě strany.
• Nevstupujte na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
• Přecházejte na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
• Jakmile vstoupíte na přechod pro chodce nebo do vozovky, nesmíte se tam bezdůvodně 

zastavovat nebo zdržovat.
• Oblékejte se do pestře zbarvených oděvů, noste reflexní nášivky nebo odrazky, řidiči Vás pak lépe uvidí.

Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie informuje

Spletl si podnik
Dvaatřicetiletý muž si zřejmě spletl bar s veřejným

domem. Po požití značného množství alkoholu začal
obsluhující servírku osahávat. Ženě se jeho chování

samozřejmě nelíbilo a dotyčného slušně upozornila na nevhodnost jeho chování. Výsledkem bylo, že
ji muž udeřil. Ženě okamžitě přispěchal na pomoc její kolega, kterého dotyčný začal ohrožovat
nožem. Číšníkovi se naštěstí podařilo včas uskočit, a tak nůž zasáhl pouze ruku. I se zraněním však
dokázal útočníka do příjezdu policejní hlídky zpacifikovat.

Překvapení rodiče
Velké překvapení čekalo rodiče dívky, která si tajně pořídila duplikát klíčků od jejich auta. Když

odjeli mimo Prahu a vozidlo nechali zaparkované před domem, dívka využila jejich nepřítomnosti
a vozila své kamarády. Pak s autem havarovala a nechala jej stát na místě nehody. Když byl majitel
vyrozuměn, že jeho auto bylo nalezeno nabourané, nestačil se divit.

Loupež se nekonala, protože lež má krátké nohy
Na linku 158 zavolal číšník, který byl ve své provozovně přepaden dvěma neznámými muži, kteří

mu odcizili tržbu ve výši 30 000 Kč. Muž uvedl, že jej neznámí pachatelé před svým odchodem
uzamkli do skladu. Dveře se mu však podařilo vyrazit a zavolat na linku 158. Na základě oznámení
se případem začala zabývat kriminální služba, která došla k šokujícímu závěru. Loupež se totiž vůbec
nekonala, protože číšník společně s kamarádem loupež zinscenovali. Kamarád z provozovny nejprve
odnesl peníze, alkohol, cigarety a mobilní telefon a dle dohody číšníka uzamkl ve skladu. Ten pak
vyrazil dveře a oznámil loupežné přepadení. plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R 
zasahuje

Jiû v ˙norovÈm vyd·nÌ Ëasopisu OsmiËka p¯ineseme informace o
TRIVIS - SoukromÈ ve¯ejnopr·vnÌ akademii 

a VyööÌ odbornÈ ökole, s. r. o.
v Praze 8 - »imicÌch, LibËickÈ ul. 399/8.

DozvÌte se podrobnosti:
ï o v˝jimeËnÈm studijnÌm oboru ökoly
ï o moûnostech uplatnÏnÌ absolvent˘ ökoly
ï o moûnosti dokonËit ˙plnÈ st¯ednÌ 

odbornÈ vzdÏl·nÌ s maturitou 
absolvent˘ st¯ednÌch odborn˝ch uËiliöù 
v dennÌ i d·lkovÈ formÏ n·stavbovÈho studia

ï o maturitnÌm p¯edmÏtu, kter˝ nem· û·dn· jin· ökola v »R
ï a dalöÌ a dalöÌ informace o jednÈ z nejvÏtöÌch      

soukrom˝ch ökol v Praze

Dům s pečovatelskou službou v Křižíkově ulici opět slouží seniorům 
Obvodní ústav sociálně−zdravotnických služeb v Praze 8 před měsícem znovuotevřel Dům s pečovatelskou službou (DPS) v Křižíkově ulici. Při loňských srpnových
povodních byl slibně se rozvíjející provoz v DPS naprosto ochromen, velká voda zcela zničila všechny místnosti, které se nacházejí v přízemí a suterénu, rovněž
veškeré vybavení se stalo nepoužitelným.

„S opětovnou rekonstrukcí se díky Úřadu městské časti Praha 8 a všech sponzorů začalo
ihned po vysušení prostorů, trvala přibližně sedmnáct měsíců. V této době byl v provozu provi−
zorní úsek ve vyšším patře domu, který zahájil péči ihned po povodních. Nyní je již všechno
kompletně vybudováno,“ řekla ředitelka Obvodního ústavu sociálně−zdravotnických služeb
Miroslava Holá.

DPS poskytuje bydlení seniorům, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby. Centrum tvoří
stanice pečovatelské služby, denní stacionář pro seniory − jesle pro starší občany, jídelna,
klubovna, ordinace lékaře, rehabilitační místnost a prádelna. Jen na vybavení centra byla urče−
na částka jedna a půl miliónu korun. V roce 1997 byly pro tento účel vybrány tři spolu
sousedící domy v Křižíkově ulici. K otevření DPS došlo v listopadu o rok později, kdy na místě
obchůdků a malých kanceláří vyrostlo široké sociální zázemí nejen pro obyvatele DPS, ale pro
seniory celého Karlína. Jednalo se o malometrážní garsoniery pro jednotlivce a dvougarsoniery
pro manželské páry. V současné době je v režimu pečovatelské služby sedmadvacet bytů s jed−
natřiceti obyvateli. K těm je nutné přičíst ještě přibližně dvě stě padesát lidí v terénních
službách nebo docházejících do DPS.                                                                           −red−

Pokračování ze str. 1

Oblast kolem řeky Rhony bývá každý
rok postižena povodní, ve většině pří−
padů se ale jedná o záplavy menšího
rozsahu. Letos byla situace jiná.
Záchranáři museli evakuovat přibližně
deset tisíc lidí, třiadvacet z nich katas−
trofu nepřežilo. Vysoušeče výrazně přis−
pěly ke zdárnému odstranění následků
povodní v Karlíně a Libni. Městská část
Praha 8 má v současnosti k dispozici
stále dostatečné vysoušečů a odvlhčo−
vačů. Ty Odbor pro obnovu Karlína 
a Libně nabízí k bezplatnému pronájmu
občanům, kteří stále mají problémy 
s vlhkostí bytů a domů.                    −red−

Praha pomohla zaplavené jižní Francii

Pro francouzská média se česká pomoc zapla−
veným oblastem stala jedním z hlavních témat.
Dokazuje to i skutečnost, že při příjezdu ka−
mionů s vysoušeči čekala na zástupce vedení
radnice Prahy 8 řada novinářů. Ti ve
svých příspěvcích ocenili solidární 
a „akční“ postoj hlavního města Prahy,
které má družbu s městem Nimes.
Například předvánoční vydání deníku
Midi Libres věnuje pomoci české
metropole úvodní materiál na titulní
straně. Článek se zmiňuje i o podob−
nosti jihofrancouzské současnosti a té
karlínské po srpnu roku 2002.   

Velká voda vytvořila u města Arles
obrovská jezera.

V postižených oblastech výrazně pomohli i pražští
hasiči. Jejich dvě čerpadla s kapacitou čtyř tisíc
litrů za minutu byla nejvýkonnější.

Starostu Městské části Praha 8 přijal ve svém sídle 
i prefekt postižené oblasti. Při setkání českým zástupcům
vyjádřil poděkování za ochotu a flexibilitu.

Kobyliské nám. získává zcela nový háv 
Před několika týdny jedna z nejrušnějších křižovatek v osmé
městské části dostala definitivní dopravní úpravu, jakou bude mít
po červnovém zprovoznění metra. Řidiči i chodci tak mohou
využívat nové semafory a také bezpečnější řešení křižovatky. Na
ní se v blízké době například objeví nová zábradlí.
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Vážení poplatníci místních poplatků,
v červenci 2003 byla přijata novela zákona 

č. 229/2003 Sb., kterou se novelizuje zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích s účinností
od 1. 1. 2004. Na základě této novely vydala obec−
hlavní město Praha  nové obecně závazné vyhláš−
ky k místním poplatkům:
1. Vyhlášku Hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, 

o místním poplatku ze psů.
2. Vyhlášku Hl. m. Prahy č. 24/2003 Sb. HMP, 

o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.

3. Vyhlášku Hl. m. Prahy č. 25/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku ze vstupného.

4. Vyhlášku Hl. m. Prahy č. 26/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku z ubytovací kapacity.

5. Vyhlášku Hl. m. Prahy  č. 27/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt. 

1. Vyhláška Hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku ze psů
− Poplatek za psa platí nově jeho držitel obci přís−
lušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
− Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba.
− Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
− Sazba poplatku činí ročně 1.500 Kč za jednoho
psa a 2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
− Sazba poplatku za psy chované v rodinném
domku činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč
za druhého a každého dalšího psa.
− Je−li držitelem psa poživatel invalidního, starob−
ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200 Kč
ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého 
a každého dalšího psa.
− Sazba poplatku za psa určeného a užívaného 
k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická
osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného
objektu, činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900
Kč za druhého a každého dalšího psa.
− Poplatek se platí od prvého dne měsíce následu−
jícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za
následek vznik povinnosti platit poplatek. 
− Nastala−li skutečnost, která má za následek zánik
povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek
platit uplynutím měsíce, ve kterém k této
skutečnosti došlo.
− Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost
u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nasta−
la skutečnost, která má za následek vznik povin−
nosti platit poplatek.
− Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit
každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
− Při přihlášení psa vydá správce poplatku
poplatníkovi evidenční známku.
− Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají
psa, jenž podle této vyhlášky poplatku nepodléhá.
− Poplatek je splatný bez vyměření předem a to:
a) nečiní−li více jak 600 Kč ročně, nejpozději do
31.března každého roku
b) činí−li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31.
srpna každého roku.

− Od poplatku ze psů je např. ze zákona
osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevi−
domá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu ( § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociál−
ním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
dále osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis (např. zákon o myslivosti). Dále
jsou od poplatku osvobozeni i držitelé psů
převzatých z útulků provozovaných na území
Hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.
− Pokud držitel psa nechá označit psa mikročipem
a současně zanést do databáze Hl. m. Prahy, bude
mu po dobu 2 let poskytnuta úleva z roční sazby
ve výši 300 Kč. Na tuto úlevu má poplatník nárok
počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém
splnil obě uvedené podmínky.

Bližší a další informace rádi poskytneme všem
držitelům psů při osobní návštěvě na Ekonomic−
kém odboru ÚMČ Praha 8, oddělení správy
poplatků (daní), pracoviště Zenklova 17, zadní
budova, 2. patro, nebo na telefonních číslech 222
80 54 42,  222 80 54 43.

2. Vyhláška Hl. m. Prahy č. 24/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku za užívání veřejného pros−
tranství
Některými ustanoveními se tato vyhláška liší od
předchozí zrušené vyhlášky o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství. V příloze č. 2 vy−
hlášky jsou jmenovitě uvedena místa, jejichž zvlášt−
ní užívání podléhá poplatku. Zvláštním užíváním
veřejného prostranství je  umístění stavebních
zařízení, skládek materiálů, reklamních zařízení,
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a slu−
žeb, zařízení lunaparků a cirkusů,  provádění
výkopových prací. Dále pak užívání pro potřeby
tvorby filmových a televizních děl, pro kulturní,
sportovní a reklamní akce, vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro motorová vozidla. Nově se
zavádí zpoplatnění za umístění dočasných staveb
pro poskytování prodeje a služeb, tzv. pevné
stánky. Poplatníkem poplatku je fyzická nebo
právnická osoba, která některým z uvedených způ−
sobů užívá veřejné prostranství. V příloze č. 1 vy−
hlášky jsou uvedeny sazby poplatku za umístění
zařízení sloužících pro poskytování prodeje, tzv.
přenosné stánky, a za umístění reklamních zařízení.
Sazby poplatku za ostatní případy užívání jsou uve−
deny v ustanovení § 2 vyhlášky.  

Poplatník, uživatel veřejného prostranství, je
povinen předem písemně ohlásit správci
poplatku, ekonomický odbor Úřadu Městské části
Praha 8,  Zenklova 17, oddělení správy poplatků,
místo, rozsah, způsob a dobu užívání. Současně
musí uvést své identifikační údaje. Poplatek je splat−
ný v den zahájení užívání. Při dlouhodobém uží−
vání ve splátkách, a to k 1. dni užívání a pak vždy
k 30. dni užívání na další třicetidenní období.

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na
oddělení správy poplatků Ekonomického odboru
ÚMČ Praha 8,  Zenklova 17, nebo na telefonní
číslo 222 80 54 36.

3. Vyhláška Hl. m. Prahy č. 25/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku ze vstupného.
Novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a přijetím nové obecně závazné vy−
hlášky Hl. m. Prahy dochází k těmto zásadním
změnám:          

Ke zpoplatňovaným akcím přibyly akce
reklamní, za něž se pokládají např. akce mající za
cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména pod−
poru spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby,
pronájmu nebo prodeje nemovitostí. Sazba míst−
ního poplatku v těchto případech je stanovena na
20% z úhrnné částky vybraného vstupného
sníženého o daň z přidané hodnoty, je−li v ceně
vstupného obsažena. Vstupným se přitom
rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce
zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatník,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která akci
pořádá,  je povinen uvést na vstupence výši daně 
z přidané hodnoty, pokud je v ceně vstupenky
obsažena, popřípadě uvést, že cena vstupenky daň
z přidané hodnoty neobsahuje.

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na
oddělení správy poplatků Ekonomického odboru
ÚMČ Praha 8,  Zenklova 17, nebo na telefonní
číslo 222 80 54 37.   

4. Vyhláška Hl. m. Prahy č. 26/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a přijetím nové obecně závazné vyhlášky
Hl. m. Prahy dochází k těmto zásadním změnám:      

Zvýšení sazby místního poplatku  na 4 Kč za
každé využité lůžko a den. Tento poplatek  platí
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je
povinen vést  evidenční knihu obdobně jako 
u poplatku za lázeňský nebo  rekreační pobyt  
s výjimkou  údaje o  účelu pobytu.  

Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity 
v zařízeních určených k přechodnému uby−
tování  za úplatu.

Ke změnám nedošlo u splatnosti poplatku, tj.
poplatek je splatný bez vyměření  a to do konce
měsíce následujícího po skončení kalendářního
čtvrtletí. Taktéž beze změny zůstává povinnost pop−
latníka oznámit správci poplatku každou skutečnost,
která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání.

V této souvislosti je třeba, aby si poplatník uvě−
domil, že stejně jako se k poplatkové povinnosti
přihlásit, musí  při ukončení činnosti správci po−
platku tuto skutečnost sám oznámit, jinak se vysta−
vuje nebezpečí uložení pokuty za nesplnění povin−
nosti nepeněžité povahy dle § 37 odst. 1 z.č.
337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění
pozdějších předpisů. 

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na
oddělení správy poplatků Ekonomického odboru
ÚMČ Praha 8,  Zenklova 17, nebo na telefonní
číslo 222 80 54 37.

5. Vyhláška Hl. m. Prahy č. 27/2003 Sb. HMP, o míst−
ním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Tento poplatek ve výši 15 Kč  za osobu a každý
i započatý den pobytu, není−li tento dnem pří−
chodu, platí fyzické osoby, které přechodně a za
úplatu pobývají v Praze za účelem léčení nebo
rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný
důvod svého pobytu. To znamená, že v případě,
že ubytovaná osoba odmítne zaplatit poplatek 
s poukazem na pracovní účel svého pobytu, musí
o tom ubytovateli předložit  doklad. Tím může být
v tomto případě např. cestovní příkaz, objed−
návková faktura, faktura úhradová nebo čestné
prohlášení ubytovaného. Výše zmíněné doklady
by měly obsahovat jméno, příjmení, datum
narození, číslo občanského průkazu, bydliště uby−
tovaného. Čestné prohlášení navíc ještě vlast−
noruční podpis ubytovaného. Tyto doklady
posléze může správce poplatku při kontrole ubyto−
vacího zařízení chtít předložit  k nahlédnutí.

Stejně jako u poplatku z ubytovací kapacity je
nově zákonem i z tohoto poplatku stanovena
povinnost ubytovatele vést v písemné podobě evi−
denční knihu. Ubytovatel  je povinen  vést v  pí−
semné podobě  evidenční knihu,  do  které  zapi−
suje  dobu  ubytování,  účel pobytu, jméno, příj−
mení,  adresu  místa  trvalého   pobytu  nebo  mís−
ta trvalého bydliště v zahraničí a číslo občan−
ského průkazu nebo  cestovního dokladu  fyzické
osoby,  které ubytování poskytl.  Zápisy  do evi−
denční  knihy musí  být vedeny  přehledně a  sro−
zumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány pos−
tupně z časového hlediska. Evidenční knihu uby−
tovatel  uchovává po dobu 6 let od provedení
posledního zápisu.  

U odvodu poplatku ke změně nedošlo, nadále
platí, že ubytovatel je povinen do patnáctého dne
každého následujícího měsíce odvést vybrané
poplatky na účet správce poplatku.

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na
oddělení správy poplatků Ekonomického odboru
ÚMČ Praha 8,  Zenklova 17, nebo na telefonní
číslo 222 80 54 37.

U všech výše uvedených poplatků se novelou
zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích mění
lhůta pro možné vyměření nebo doměření poplatku,
kdy vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do
10 let od konce kalendářního roku,  ve kterém
poplatková povinnost vznikla. Nebudou−li po−
platky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří je správce platebním výměrem. Včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Ekonomický odbor ÚMČ Praha 8

Nové obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům

Bezpečnost občanů můžeme chápat 
v širokém spektru pohledů, od všech
stupňů kriminality, bezpečnosti sil−
niční provozu nebo například 
v porušování obecní vyhlášky. Obča−
né naší městské části  možná více než
ostatní občané hlavního města
postrádají, můžeme−li to tak nazvat
tzv. občanskou bezpečnost založe−
nou na charakteru civilní ochrany.
Absence civilní ochrany v minulosti
ukázala jak je důležité mít v krizo−
vých momentech kvalitní záchra−
nářskou jednotku podléhající přede−
vším samotné radnici a úzce spojenou
s občany.

Vstupujeme do nového roku a jak
víme, každý nový rok  posunuje potře−
by bezpečnosti občanů zase o kousek
výše. A proto Praha 8 do nového roku
vstupuje nově též v oblasti bezpečnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha 8 proto
rozhodlo o zřízení jednotky dobrovol−
ných hasičů. Tato jednotka by do dvou
let měla plně převzít úlohu civilní
ochrany na území Prahy 8. Samozřejmě
nikdy ne v takovém rozsahu jako v 80
letech dvacátého století, kdy CO fungo−
vala v rámci plošné ochrany obyvatel−

stva politické doktríny, ale jako malá
účinná jednotka využívající nejmo−
dernější technologie krizového řízení 
s kvalitním záchranářským výcvikem.

Jednotka SDH nechce a ani nemůže
suplovat funkci jednotek integrovaného
záchranného systému IZS (Hasiče,
Policii, Záchrannou službu), ale je zde
široký prostor koordinovat společnou
spolupráci ve chvílích kdy jednotky IZS
již svoji činnost končí nebo v ní aktivně
pokračují a nelze dále vázat jejich
prostředky a síly pro další potřeby obce.
Jednotka SDH, zřízená dle zákona 
o požární ochraně, má nejen svá práva,
ale též zákonné povinnosti související 
s výcvikem a technickým zajištěním.
Členové SDH musí projít zákonným
školením PO, výcvikem v oblasti
poskytování první pomoci, základním
výcvikem práce ve výškách − lezectví,
výcvikem pro účinné likvidace požárů
nebo chemických havárií apod.

Nároky na dobrovolné hasiče se od
doby slavného filmu „Hoří má pa−
nenko“ změnili, jako bychom srovná−
vali parní motor s raketovým.

Rád Vás seznámím s pracovní kon−
cepcí vypracovanou Radou MČ Praha 

a velitelem jednotky Luďkem Hoz−
nauerem. Koncepce dobrovolné jed−
notky požární ochrany. Prvořadým
úkolem je ochrana a záchrana osob,
zvířat a majetku při mimořádných situa−
cích. Přímá pomoc při evakuaci osob,
zvířat a majetku. Zřízení shromaždiště
tzv. kontaktního prostoru přímo v oblasti
hromadné evakuace osob. Mobilní
informační centrum v případě mimořád−
né situace. Zajištění ubytování a stravy
pro evakuované osoby na tzv. kritic−
kých 48 hodin. Preventivní výuka na
školách (První pomoc, co dělat když
hoří?). Poradenská činnost v oblasti PO,
koordinace humanitárních akcí na úze−
mí Prahy 8. Důkazem o aktivitách Rad−
nice Prahy 8 a jednotky požární ochrany
Prahy 8 je společná humanitární akce na
pomoc oblastem postižených povodně−
mi ve Francii.

Je symbolické, že oblast nejvíce
postižená povodní na území ČR dnes
pomáhá jiné takto postižené oblasti 
v Evropě. Praha 8 posílá 250 „vysoušečů
vlhkosti“, v majetku Prahy 8 již zmíně−
ným postiženým ve Francii. O této akci
Vás budeme samozřejmě informovat na
stránkách Vaší Osmičky.

Jiří Vítek − zástupce velitele
SDH Praha 8, Zastupitel MČ Praha 8

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň

Úřad Městské části Praha 8− Odbor školství
pracoviště: Těšínská 4, 181 00 Praha 81− Trója (KD „Krakov“)

z v e ř e j ň u j e

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

z á m ě r

p r o n a j m o u t  nemovitý majetek obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřený jí do
správy Statutem Hl. města Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl. města Prahy

č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut Hl. města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, a to:

n e b y t o v ý   p r o s t o r

v objektu: Dolákova 26/ čp. 537, Praha 8
adresa (vč. PSČ): Dolákova 26/ čp. 537, 181 00 Praha 8
k. ú.: Bohnice
o výměře: 858 m2

počet místností: celý objekt (přízemí a 1. patro) 
bez hospodářského pavilonu

vhodné pro účely: školské zařízení

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. Mgr.
Petra Svobody, vedoucího Odboru školství, prostřednictvím podatelny Úřadu Městské
části (ÚMČ) Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň („bílý dům“), a to nejpozději
v poslední den zveřejnění tohoto záměru.
Poznámka: Tento záměr je současně „Výzvou více zájemcům k podání nabídky uza−
vření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“, jejíž plné znění je přílohou toho−
to záměru, a je možno si je vyzvednout v úředních hodinách ÚMČ Praha 8, v budově
KD „Krakov“, Těšínská 4, 181 00 Praha 81 − Trója ( sídliště Bohnice), na Odboru škol−
ství ÚMČ Praha 8.

Mgr. Petr Svoboda, vedoucí Odboru školství

Dobrovolní hasiči na Praze 8



STRANA 4 LEDEN 2004

v minulých vydáních jsme Ti před−
stavili náš mezinárodní školní projekt
COMENIUS−SOCRATES, na kterém již
třetím rokem společně se základními ško−
lami v Německu, Rakousku, Slovinsku 
a Itálii stále pracujeme.

Letošní rok byl pro nás velmi úspěšný
a odměnou za naši dvouletou práci 
a snahu byla prezentace společného
výsledného produktu „Zpívající ku−
chařky“ (European children cook and
sing), jejíž součástí je i CD nazpívané
dětmi všech zúčastněných zemí. Každá
země je zastoupena šesti recepty typicky
národních jídel v anglickém jazyce, stej−
ně tak jako v jazyce mateřském a třiceti
texty lidových písní. Společně s námi tak
můžete ochutnat spoustu dobrot a k tomu
si ještě zazpívat. 

Jsme patřičně hrdí na to, že evropská
komise pro kulturu a vzdělávání vyhod−
notila naši výslednou práci jako jednu 
z nejlepších a umožnila nám představit ji
i v Bruselu. Poděkování za podporu patří
také velkým dílem MČ Praha 8, panu
Starostovi J. Noskovi a Odboru školství
pro Prahu 8, panu Mgr. P. Svobodovi.
Kromě pracovních povinností na konfe−
renci, a veletrhu jsme byli pořádně zvě−
daví a jako správní turisté jsme navštívili
snad všechna historicky zajímavá místa
a památky Bruselu.

Doufáme, že takových příležitostí, kde
budeme mít možnost reprezentovat naši
školu a Prahu 8, bude více.

Naši  kuchařku  můžete zakoupit u nás
ve škole (ZŠ, Praha 8, Dolákova 1,
tel.:233 55 47 20).

Na závěr bychom Ti rádi popřáli

mnoho úspěchů v Novém roce a  spoustu
spokojených čtenářů a příznivců.

Spokojení žáci ZŠ Dolákova

P. S. Co Vás všechno může potkat, když
se na něco těšíte a dlouho připravujete?

Pochlubili jsme se mezinárodními
úspěchy, ale ani u nás doma nezahálíme.

Během školního roku se účastníme
mnoha akcí (společenských, kulturních,

geograficko−poznávacích, vědomostních,
výtvarných, sportovních...........). Mezi
nejoblíbenější patří již tradiční vánoční
setkání s rodiči, žáky a příznivci školy.
Letošní termín byl stanoven na 9. 12.
2003 a závazně objednán v září tohoto
roku.

Netušili jsme však, že den „D“, na
který jsme se všichni těšili a dlouho
připravovali, se změní v noční můru.
Nevěřili byste, ale před dopolední ge−

nerálkou nás místo vlídného přijetí 
v Divadle Za plotem přivítalo staveniště.
Prodírali jsme se mezi dělníky, pytli
cementu a prachem. A co teď? Zrušit
představení? Změnit termín? Kde najít
pomoc? Co dělat? To bylo jen několik
málo hrůzných otázek, které se nám všem
honily hlavou.

Nakonec vše dobře dopadlo díky
ochotě a obrovské obětavosti zaměst−
nanců KD Krakov, kteří nám okamžitě
vyšli vstříc a umožnili nakonec celé
představení uskutečnit. V rychlosti jsme
dokázali vyzdobit předsálí výtvarnými

díly žáků, děti zvládly v krátkém čase
generální zkoušku, nervozita, smutek 
a napětí byly vystřídány příjemnou
vánoční atmosférou, a znovu jsme se
začali těšit na večer. Vše se povedlo 
a největší odměnou pro nás všechny byl
přeplněný sál a nadšení diváků.

Za to vše patří KD Krakov naše velké
poděkování a těšíme se na další
spolupráci s nimi.

Žáci ZŠ Dolákova

Ahoj Osmičko,
ZŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
20. a 21. ledna 2004
od 14.00 do 17.30 hodin

ZŠ Molákova, Praha 8, 
Za Invalidovnou 3
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00
„Den otevřených dveří“
5. února 2004 od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
3. a 4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Zenklova 52
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Korábě 2
3. a 4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin
„Den otevřených dveří“
21. ledna 2004 od 9.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Burešova 14
3. února 2004
od 13.00 do 18.00 hodin
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
21. a 22. ledna 2004

od 14.00 do 18.00 hodin
„Dny otevřených dveří“
od 5. ledna do 20. ledna 2004
od 14.00 do 16.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Ústavní, Praha 8,
Hlivická 1
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
ZŠ, Praha 8, Dolákova 1
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Mazurská, Praha 8, 
Svídnická 1a
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
3. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
4. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Libčická 10
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin
„Den otevřených dveří“
14. ledna 2004 od 8.00 do 10.00 hodin

Pro školní rok 2004/2005 budou za−
psány do 1. ročníků děti, které
dovrší k 31. 8. 2004 šest let. Rodiče,
resp. zákonní zástupci dítěte předloží
svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte. Do spádových škol jsou před−
nostně umísťovány děti s trvalým
bydlištěm ve spádovém obvodu. Tímto
opatřením není dotčeno právo rodičů
vybrat si pro své dítě školu jinou,
přičemž by měli informovat základní
školu spádovou.

Odbor školství ÚMČ Praha 8

Termíny zápisů dětí do 1. ročníků základních
škol MČ Praha 8 pro školní rok 2004/2005

Souhlasím s pa−
nem poslancem 
Z. Novotným, že
český stát, ať již
knížectví, krá−
lovství nebo re−

publika, existuje od počátku svých
dějin v srdci Evropy. A evropská
budoucnost musí vytvářet svobodný
prostor pro svá společenství.

Poslední summit Evropské unie
ukázal, že budoucnost společenství je 
v rukou jednotlivých vlád a aplikace
jejich suverenních pravomocí, co pro
své obyvatele mohou učinit, resp.
vyjednat. 

Skutečnost, kdy vláda konsenzuálně
rozhodne a plně v souladu se svojí
pravomocí a v rámci svého mandátu
rozhodnutí uskuteční, jsme zvyklí
komentovat již od dob mocnářství 
a naše „švejkovství“ je v Evropě již
známé a pověstné.

Dnes v době, kdy Evropa směřuje 
k jednotnému společenství států a hledá
vlastní formu nejefektivnějšího řízení,
jsou postoje a vyjednávací pozice jed−
notlivých vlád velice složité a každý se
snaží „usmlouvat to nejlepší.“ Jedno−
značný postoj české reprezentace je pak
tím nejlepším, co vláda a její před−

stavitelé mohou pro své občany učinit.
I administrativa velkých celoevrop−

ských projektů má svá vlastní úskalí,
zejména v koordinaci a plánování
takovýchto akcí. Je zřejmé, že chyby
nahrávají do rukou všem pesimistům 
a euro−skeptikům, a jsou způsobené
více nadšením a zapálením pro věc
samotnou, než nesprávným mana−
žerským přístupem. Tyto drobné omyly
jsou v historickém kontextu poměrně
malicherné, zejména s ohledem na
výsledky referend, kdy občané všech
deseti přistupujících států řekli své
jasné ANO společné Evropě. 

Proč se nabízí použití výrazu kveru−
lanství, které je skoro již národní vlast−
ností, vždy když kdokoliv vyjádří svůj
názor jednoznačným způsobem. Vý−
sledkem je odpověď typu, ANO, ale je
potřeba, nebo bylo by vhodné ještě ...

Pokud budeme vycházet z teorie her 
J. S. Nashe, krásně ztvárněné v ne−
dávno uvedeném snímku „Čistá duše“,
a za předpokladu že představitelé
společné Evropy se chtějí dohodnout,
pak je jen otázkou času, vyjednávacích
schopností a potřeby vyššího právního
kodexu, než se 25 států, resp. jejich
představitelů dohodne. Od pradávna
známé pořekadlo „co je psáno je dáno“

praxe jen potvrzuje. Pokud bychom se
mohli spolehnout na gentlemanskou
dohodu, nepotřebovali bychom většinu
institucí a pravděpodobně ani vlád.
Bohužel, tento princip nelze použít ani
v rámci státu, ani ve společné Evropě,
jakkoliv je tato představa líbivá. Euro
ústava je tudíž logickým vyústěním
potřeby jednotné právní úpravy a jed−
notného institucionálního přístupu 
k občanům členských zemí. Důkazem
výhodnosti společného postupu při
tvorbě právních dokumentů je již celá
řada existujících celoevropských re−
gistrů, usnadňující společný formální
postup při uplatňování práva. Postupné
spojování a propojování firem a lid−
ských zdrojů v rámci jednotné Evropy
bude do budoucna klást zvýšené nároky
na právní ochranu a jednotlivé kodexy
upravující jednoznačnost úkonů v rám−
ci společenství. 

Nezbývá než popřát všem vyjed−
navačům pevné, jasné a přitom férové
postoje a pozice, které přinesou nejlepší
výsledek našemu státu. Pokud zároveň
všichni ostatní účastníci vyjednávacího
procesu dosáhnou také svých vytý−
čených pozic, pak závěr jednání pro
Evropu jako celek má ten nejlepší
možný dosažitelný efekt.

Soňa Teplá, Zastupitelka za ČSSD

Evropa ano!

Počet stanovišť taxi se rozšíří  
Návrh na rozšíření počtu taxistanovišť v Praze, který na základě usnesení tohoto orgánu z 18. března 2003 před−

ložil náměstek primátora Rudolf Blažek, projednala začátkem prosince Rada Hl. m. Prahy.
„V seznamu stanovišť navržených k losování, který rada schválila, je 52 taxistanovišť s celkovým počtem 130 stání. Termín

losování k výběru správců stanovišť byl stanoven na 15. dubna 2004 a termín k podání přihlášek k losování na 15. března 2004.
Rada rovněž schválila seznam nových taxistanovišť bez správce v městských částech Prah 3, 4, 6, 7, 8 a 10 s celkovým počtem
stání 37,“ uvedl  Blažek s tím, že návrh nových taxistanovišť byl schválen městskými částmi.  

Rada také revokovala své usnesení z 23. července 2002 k podmínkám, které musí splnit uchazeč o správu taxistanoviště.
„Změny byly navrženy na základě dosavadních zkušeností při provozu taxistanovišť se správcem. Jednak se rozšiřuje počet kat−
egorií, do kterých jsou stanoviště zařazena, a to o kategorii okrajové. A dále u kategorie okrajové je stanoven počet vozidel nut−
ných k obsluze jednoho stání na tři. U kategorie centrum se tento počet nemění,“ řekl náměstek Rudolf Blažek a dodal, že město
od uvedených změn očekává, že se rozšíří počet uchazečů o správu taxistanovišť. Termíny pro podání přihlášek ke správě taxis−
tanovišť a losování správců budou zveřejněny na úřední desce pražského magistrátu do 20. února 2004.

Divadlo Pod Palmovkou získalo dotaci 
Rada Hl. m. Prahy schválila navýšení rozpočtu v roce 2004 v kapitole Kultura, sport a cestovní ruch o účelovou nein−

vestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ČR ve výši padesát tisíc korun. Částka je určena pro Divadlo pod
Palmovkou na zajištění hostování Komorního divadla Martin s inscenací R. Poláka „Ubohý lakomec“.

Zprávy z pražského magistrátu

Krátce
Mikulášská besídka, neboli vánoční „Mikulášování“
V sobotu 6. prosince 2003 uspořádali kurátoři Prahy 8 ve spolupráci 

s několika dalšími pracovníky radnice mikulášskou besídku pro děti, s nimiž
po celý rok pracovali. Program začínal ráno a končil okolo čtvrté hodiny odpoled−
ní. Během něj se dětem naskytla možnost vyrobit si tradiční i netradiční vánoční
ozdoby, popít čaj, předčasně ochutnat sváteční cukroví a zahrát si netradiční
společenské hry. Nakonec děti dostaly nadílku a odešly zpět do svých domovů.
Nevím sice s jakými pocity, ale dle výrazů v jejich tvářích to asi nebyl tak úplně
promarněný čas. Opět bychom tedy chtěli poděkovat vedení Úřadu Městské části
Praha 8 za sponzorování a povolení této akce.   −mad−

Zápis
Speciální školy Za Invalidovnou 3, Praha 8, adresa Za Invalidovnou 3/579,

Praha 8 − Karlín, tel.: 284 82 67 99, zapisují ve dnech 20. a 21. ledna 2004 v době
od 9.00 do 16.00 hod. děti do 0. ročníku (přípravného ročníku), k předškolní přípravě
a to žáky pětileté, případně starší s odloženou školní docházkou. Výhodou je pobyt 
v 0. ročníku zdarma. A žáky do 1. ročníku, děti šestileté, případně starší po odkladu
školní docházky do svého zařízení Speciální základní škola. V 1. − 3. ročníku
vzdělávání podle harmonogramu základní škola v málo početném kolektivu dětí −
nejvyšší počet žáků ve třídě je 12.                                        −jv−

Den otevřených dveří
Zveme rodiče a všechny zájemce o studium k návštěvě našeho Gymnázia

Litoměřická, Praha 9, Litoměřická 726. Rádi Vás přivítáme 10. prosince 2003 
a 21. ledna 2004 vždy od 16.00 hod. Pro rok 2004/2005 přijímáme celkem 4 třídy, 
z toho 2 − 3 třídy 4 − letého studia a 1 − 2 třídy 8 − letého studia podle počtu přihlášek.
Zkoušky nanečisto pro oba druhy studia: 13. února 2004 a 17. března 2004 vždy od
14.30 hod.                          PaedDr. Stanislav Rypáček, ředitel Gymnázia Litoměřická

PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY
Hledáme nadané zpěvačky do všech hlasových skupin. Požadujeme pouze

pravidelnou docházku a radost ze zpěvu. Podrobnější informace Vám rádi podají
Magdaléna Servítová, tel.: 604 33 13 92 nebo Ivan Zelenka, tel.: 605 76 32 66. 

Nová kožní ordinace v Karlíně
V Karlíně byla nově otevřena kožní ordinace MUDr Komersové.

Poskytujeme vyšetření a léčbu kožních chorob u dětí a dospělých. Kontaktní
adresa: Šaldova 24, 186 00 Praha 8 − Karlín, tel. ord.: 222 31 44 30. Smluvní
pojišťovny: 111, 207, 211. Ordinační hodiny: PO 7.30 − 18.30, ÚT 7.00 − 12.30, ST
12.30 − 18.30, ČT 7.00 − 12.30 a PÁ 7.00 − 12.00 hodin.

PEVNOST
České centrum znakového jazyka připravilo pro úplné začátečníky 

i velmi pokročilé Kurzy znakového jazyka. Od února 2004, 2x týdně, 2 vyučo−
vací hodiny (90 minut), celkem 80 hodin vždy v odpoledních a večerních hodinách 
v našich prostorách ve Vysočanské poliklinice, blízko stanice metra Česko−
moravská. Přihlášky vyplňujte na www.pevnost.com, zasílejte e−mailem na
kurzy@pevnost.com, Můžete  telefonovat nebo faxovat na: 266 00 63 90, 728 58
68 57.



Stalo se již dobrou tradicí, že adventní čas prováze−
jí koncerty komorní hudby na libeňském zámku.
Nejinak tomu bylo i před vánocemi loňského roku.
A protože se jednalo o velmi vydařené večery,
dovolíme si krátké ohlédnutí.

Letošní adventní koncerty zahájilo v prvním advent−
ním týdnu, při rozžehnutí první ze čtyř adventních

svící, Foerstrovo komorní pěvecké
sdružení pod taktovkou Lukáše Vasilka
koncertem „Vánoční zpívání“, v němž
předvedlo skladby ze svého nejnovějšího
profilového CD. Na druhém koncertě, dne
16. prosince vystoupil dneska již věhlasný
ansámbl Collegium Marianum s programem

nazvaným „Adventus Domini“.
Zazněla hudba barokních mistrů
na historické nástroje − zaplněná
zámecká síň byla svědkem skvělých výkonů.
Řadu adventních koncertů uzavřelo vys−
toupení souboru Bonum Ensemble s pro−
gramem „Struny adventní doby“. 

V letošním roce jsme nově zařadili i dva
adventní literární podvečery a to 4. a 9.12.
V prvním z těchto večerů přednášel poezii i
prózu pan Prof. Radovan Lukavský v pásmu
nazvaném „Vánoční poezie“, za klavírního
doprovodu Prof. J. Přikryla. Na druhém
literárním večeru přednesl vánoční baladu
Františka Hrubína  „Lešanské jesličky“ pan
Otakar Brousek st.

Jako v minulých letech, tak i letos jsme připravili
pro děti „Vánoční slavnosti s Mikulášskou nadílkou“,
které se konaly v KD Ládví. V pořadu Petry Čer−
nocké  „Hrátky se Saxanou“ se děti během programu
zúčastnily různých soutěží. Každý malý návštěvník
si odnesl nejen příjemný zážitek, ale i „čertovskou
nadílku“.                                                           −tk−
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KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
Bureöova 2/1661, 

Praha 8, tel.: 286 58 60 94

LEDEN  2004

8. 1. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY TANE»NÕ 
äKOLY PLAMÕNEK

15. 1.  »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY TANE»NÕ 
äKOLY PLAMÕNEK

10. 1. SO 20.00 hod.               
PLES
ÿÌmskokatolickÈ farnosti
u kostela sv. Terezie.
P¯ÌstupnÈ ve¯ejnosti.

19. 1.   PO 10.00 a 19.00 hod.   
OBCHODNÕK S DEäTÃM
Slavn· divadelnÌ hra N. R. Nashe
v pod·nÌ souboru MÏstskÈho 
divadla Mlad· Boleslav.

21. 1.  ST 20.00 hod.
PEPA PILAÿ A JEHO CLASSIC 
ROCK¥N¥ROLL BAND
Koncert.

22. 1.  »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY TANE»NÕ 
äKOLY PLAMÕNEK

23. 1.  P¡ 19.30 hod.                
PLES 
TaneËnÌ ökoly ASTRA.
P¯ÌstupnÈ ve¯ejnosti.

29. 1.  »T 18.15, 20.15 hod.     
TANE»NÕ KURZY TANE»NÕ 
äKOLY PLAMÕNEK

Osobnosti Prahy 8
Miroslav Šipovič

Další výstavou v již dva roky probíhajícím pro−
jektu Osobnosti Prahy 8 je výstava fotografií
advokáta a fotografa, JUDr. Miroslav Šipoviče
v prostorách Libeňského zámku. 

Miroslav Šipovič se narodil v Praze a bydlel 
v dětství v Libni. Této pražské části zůstal věrný,
když po absolvování Právnické fakulty v Praze
nastoupil jako advokátní koncipient do tehdejší
Advokátní poradny 3, na Palmovce. Advokacii se
věnuje dodnes, jeho advokátní firma sídlí stále na
Palmovce. 

Rád fotografuje. Vystavený soubor fotografií je
součástí výstavy z roku 2002 v Pedagogickém
muzeu J. A. Komenského v Praze, nazvané
Digitální barvotisky z cest. Jde o fotografie

pořízené digitálním fotoaparátem (Nikon 1 DX),
digitálně zpracované a tištěné inkoustovou
tiskárnou. Tématicky jde o fotografie z Toskánska
a z cesty lodí Queen Elisabeth 2 ze Southamptonu
do Kapského města, přes ostrovy Cape Verde,
Senegal a ostrov Sv. Heleny.

Jde skutečně o výjimečné fotografie, výběr 
z toho nejlepšího. Tuto výstavu můžete shlédnout
až do 9. ledna 2004.

−tk− 

Malé ohlédnutí za vánocemi

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury 

po¯·d·
z cyklu Z·meck˝ch koncert˘

koncert ÑSefardskÈ pÌsnÏì 
Merta a Lewitov·

˙ter˝ 13. 1. 2004 od 19.30 hodin

VladimÌr Merta - zpÏv, loutny, kytara
Jana Lewitov· - zpÏv, viola

LibeÚsk˝ z·mek, Ob¯adnÌ sÌÚ,
Zenklova 1/35, Praha 8 - LibeÚ

Informace a rezervace mÌst na 
tel.: 222 805 187, www.Praha8.cz 

vstup voln˝
Chcete si osvojit umění malby?
V Občanském středisku Podhajská pole v Bohnicích běží od 15. září 2003, ve
spolupráci s KuS Městské části Praha 8 (Informace: 286 58 23 23), výuka Veřejné
školy kresby. Pod vedením malíře, grafika a výtvarného pedagoga Pavla Starého si
můžete osvojit umění kresby, malby, karikatury a dokonce počítačové grafiky. Další
zájemci se ještě mohou přihlásit na místě (BUS 152, 177, 200 − stanice Podhajská
pole) každé pondělí a středu mezi 13.00 a 19.00 hodinou, nebo na telefonu pedagoga

pana Starého (tel.: 284 69 06 02).
Do redakce jsme pozvali pana Pavla Starého, aby nám něco pověděl o Škole kresby, kde probíhá pod jeho

vedením v Bohnicích denní výuka kreslení, malování a počítačové grafiky.

Pane Starý, jste vzděláním malíř a grafik, člen Asociace grafiků  a člen Unie karikaturistů, co budete učit
a kdo se může do školy přihlásit?

Škola je otevřená všem zájemcům, je vítán každý, kdo se chce bavit, věnovat se sobě, svým zálibám 
i vzdělávání a to 2 krát až 3 krát v týdnu. Učíme se kreslit, malovat, při tom povídáme jak a proč, zkoušíme
různé techniky i materiály.

Kde tato výuka probíhá?
V Občanském středisku, na adrese Podhajská pole, zde v Praze 8. Na této adrese je Kulturním střediskem

Městské části Praha 8, realizována výuka zatím v pondělí a ve středu po dvou vyučovacích hodinách, a to od
13.00 do 19.00 hodin.

Jaký je zájem o počítačovou grafiku, jejíž výuku také nabízíte? V dnešní době jde o velmi zajímavé povolání.
Ano, tato nabídka výuky nabízí možnost přípravy moderního povolání, orientace při možnosti úpravy 

a reprodukci vlastní tvorby a hlavně je to úžasná možnost zábavy a vzdělání pro mladé i starší zájemce.
Pracujeme s jednotlivci i ve dvojicích s hodně rozšířeným grafickým programem, se kterým se pracuje
poměrně jednoduše a s výbornými výsledky.

Děkujeme Vám za návštěvu a přejeme Vám hodně šikovných žáků, a těšíme se také na výtvarné
práce, které budete jistě presentovat formou výstav.

Děkuji a věřím, že výuka spojená jak se zábavou, tak i tvorbou, se bude dařit.                                      −red−

Festival „Pražské Vánoce − Singapur“
Vynikající úroveň festivalu „Pražské Vánoce − Singapur“
pokořila většinu českých a slovenských sborů v předvánočním
pěveckém klání.

IV. ročník soutěžního festivalu adventní a vánoční hudby, který
proběhl  12. a 13. prosince 2003 v Praze (Staroměstské nám., kos−
tel Sv. Šimona a Judy, KD Ládví, velký sál hotelu Olympik), měl
výbornou úroveň. Odborná porota v čele s předsedou Unie
českých pěveckých sborů Prof. Dr. J. Kolářem udělila 5 zlatých
diplomů. Vítězství v kategorii dospělých sborů si odnesl slovenský
sbor „Chorus Minor“" Levoča, v kategorii dětských sborů „Korálek“
z Mostu a v kategorii folklorních souborů vynikající „Levočan“.

Velmi zdatně si mezi přibližně 500 soutěžícími zpěváky vedl i šedesátičlenný sbor Dunman Secondary school
choir ze Singapuru: porota je kromě zlatého diplomu odměnila i zvláštní cenou za velmi zajímavou dramaturgii
a sbormistr Tho Ban Sheng si z Prahy odvezl cenu pro nejlepšího dirigenta festivalu. Celý festival zakončil
společenský večer všech účastníků s hudbou a tancem ve velkém sále hotelu Olympik. Pořadatelé festivalu −
Club Tours Agentur Praha a Kulturní středisko při Městské části Praha 8.                                 Tomáš Květák 

PRONÁJEM PŘEDNÁŠKOVÝCH 
A SPOLEČENSKÝCH SÁLŮ

V PRAZE 8 − LIBNI A BOHNICÍCH

Kulturní středisko MČ Praha 8, 
Burešova 2/1661, 

tel.: 286 58 23 23,  fax 286 58 26 15
e−mail: dvorak@kuspha8.cz

Pavel Starý

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury

po¯·d· v˝stavu 

»ESK… KOMIKSY
15. 12.  2003 - 14. 1. 2004

V˝stava se kon· ve foyer 
budovy ⁄M» Praha 8, U Meteoru 6

(ÑbÌl˝ d˘mì).

Otev¯eno ve vöednÌ dny: 
10.00 - 18.00 hodin

BliûöÌ informace 
na tel.: 222 80 51 87 

vstup voln˝

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury

po¯·d· v˝stavu

z cyklu Osobnosti Prahy 8

MIROSLAV äIPOVI» -
FOTOGRAFIE

10. 12. -  9. 1. 2004

Otev¯eno ve vöednÌ dny:
8.00 - 18.00 hodin

LibeÚsk˝ z·mek, 1. patro,
Zenklova 35, Praha 8 - LibeÚ

BliûöÌ informace 
na tel.: 222 80 51 87

vstup voln˝

Rubínová svatba / 40 let

16. prosince 2003
Marie a Josef Hromovi

Zlatá svatba / 50 let
„Bohatství a krása je málo, 

časem zaniká a mizí. 
Kde upřímnost však panuje a láska čistá, ryzí, 

kde srdce srdci rozumí a duši sílu dává,
jen tam se život společný, 
kvetoucím rájem stává.“

13. prosince 2003
Lili a Stanislav

Vařekovi

12. prosince 2003
Jarmila a Ladislav

Havránkovi

Výstava pro všechny generace
Již v posledním čísle Osmičky r. 2003 jsme Vám přinesli informaci o výstavě České
komiksy, která byla zahájena 16. 12. 2003 a potrvá v budově Úřadu MČ Praha 8, 

U Meteoru 6 (tzv. bílý dům) do 14. ledna nového roku. 
Je to opravdu výstava pro děti, rodiče i prarodiče. Vždyť fenomén komiksu nás

provází již dlouhou řadu desetiletí. V r. 1938 se kluci i holky začetli do prvního
kresleného příběhu legendárního seriálu Rychlé šípy od Jaroslava Foglara v časopisu
Mladý hlasatel. Ale neuvidíte zde jen Rychlé šípy, můžete si zavzpomínat třeba na
začátky Ferdy Mravence
nebo Čtyřlístku, který vy−
chází dodnes. Český komiks

za dobu své existence prošel řadou
období, která byla pro něj tu více tu méně

příznivá. Druhá světová válka příliš kreslenému seriálu
nepřála, následovalo krátké plodnější období po německé
okupaci, které zakončil komunistický převrat v r. 1948.
Komiks se dostal na index jako produkt „západní ideolo−
gické diverze“. V dalších letech se ale situace začala
pozvolna měnit, vznikaly nové časopisy pro děti a mládež,
k časopisu Mateřídouška se připojily například Ohníček,
ABC mladých techniků a přírodovědců, Mladý svět, Sluníčko, Sedmička, Čtyřlístek. Zde všude měl kreslený se−
riál svůj prostor. A tento žánr pokračuje až do dnešních dnů třeba v seriálu Strážci času IKS.

A kdy ji můžete navštívit? Otevřeno je ve všední dny od 10.00 do 18.00 hodin. Pro návštěvníky je připraven
hezký ka−talog a malá pozornost.                                                −tk−

Kurátor výstavy radní Petrus zahajuje výstavu.

Hrátky se Saxanou uvedl radní Roman Petrus.

Collegium Marianum.
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V˝znamnÈ jubileum slavÌ

LEDEN

Budinka ZdenÏk Ing.
Doleûalov· Zdenka

Dudov· Anna
Fikeisov· Josefina
Finsterov· SvÏtla

Homolkov· R˘ûena
Humpa Old¯ich
KoneËn· Marie

KrupiËkov· Emilie
KubÌn Otto

Nehasilov· Boûena
Neumajerov· Jarmila

Schielov· Marie
SlavÌkov· Stanislava

Stehno Miloslav
Topolov· Emilie

Zav·zalov· Marie

AntonÌn Tiöer 
s vnuËkou MarkÈtou.

90 let

KulturnÌ d˘m KRAKOV
TÏöÌnsk· 600, Praha 8, tel.: 283 09 04 27

TelefonickÈ informace, rezervace a p¯ed-
prodej v pokladnÏ KD Krakov. 

LEDEN 2004

16. 1. P¡ 9.00 a 10.30 hod.
Erbenovy balady veröem a hudbou 

20. 1. ⁄T 9.00 a 10.30 hod.
HudebnÌ k¯Ìûovka

21. 1. ST 19.00 hod.
LOK¡LKA

22. 1. »T 14.00 hod.        
ZELEN… ZDRAVÕ AMAZONIE 
a jin˝ch svÏt˘ 

23. 1.  P¡  9.00 a 10.30 hod.  
Poh·dka panÌ hudby

24. 1.  SO 14.00 hod.
TradiËnÌ dÏtsk˝ karneval v mask·ch

26. 1. ⁄T 9.00 a 10.30 hod.
V˝let do ZOO

KURZY

V˝uka hry na klavÌr 
pro dÏti i dospÏlÈ (tel.: 608 17 58 24).

V˝uka hry na sopr·novou 
zobcovou flÈtnu pro dÏti (tel.: 603 77 28 13).

V˝uka hry na altovou zobcovou 
flÈtnu pro dospÏlÈ (tel.: 603 77 28 13).

V˝uka hry na kytaru 
pro dÏti (tel.: 603 77 28 13).

JÛga - informace kaûdÈ ˙ter˝ od 19.00 hod.
p¯Ìmo v KD Krakov 

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁM POZEMEK
v klidném a krásném prostředí určený k výstavbě RD
i rekreačních objektů v k. ú. Postupice − Lhotka 
u Benešova. Tel.: 602 34 24 42.

PRODÁM − PRONAJMU GARÁŽ, Praha 8, Čimi−
cká ulice, MHD před garáží. Tel.: 326 91 22 03.
Cena dohodou.

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Tel.: 317
78 33 78, 606 37 92 33.

KRBOVÉ DŘEVO BŘÍZA A DUB, nasekané na
otop. Cena: 10 kg á 30 Kč. Tel.: 321 78 41 86, 723
53 87 67.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ V SÁLE
NA VLACHOVCE A HL. NÁDRAŽÍ. Zahájení 12.
ledna 2004. Info: Vyskočil, tel.: 284 68 06 51, 234
12 23 23 (zaměstnání), pí. Bardonová, tel.: 602 24
85 82, 233 31 21 02.

JSTE ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL? Máte možnost
získat státní bezúročný úvěr do výše až 1 mil. Kč 
z programu START.RPIC Praha. Tel.: 284 00 78 30.

DAŇOVÝ SPECIALISTA ZPRACUJE JÚ, PÚ 
A DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ. Tel.: 603 83 95 60.

HLEDÁM HODNOU PANÍ, nejlépe čerstvou důchod−
kyni na pomoc v domácnosti (1x týdně) a na příležitost−
né hlídání osmnáctiměsíčního chlapečka. Vyřizuje pí.
Housková, tel.: 736 60 71 78, 222 89 54 44.

KOSMETIKA VOSMÍKOVÝCH PHA 8. Tel.: 605
85 42 15. Provádíme ošetření pleti, masáže obličeje
a dekoltu, peeling, barvení řas a obočí, depilace 
a líčení. Otevírací doba: PO − ČT 17.00 − 21.00
hodin. Cena dostupná pro každého.

PRODEJ A KLADENÍ PODLAHOVÝCH KRY−
TIN. Koberců, PVC, parket, laminátových a dřevěných
plovoucích podlah. Tel.: 603 14 21 83.

POSKYTNU ZÁLOHU NEBO KOUPÍM VÁŚ BYT
V PRAZE. Beru cokoliv. Pouze slušné jednání. Nevadí
mi horší stav či právní problém. Vše osobně vyřídím 
a zaplatím. Tel.: 222 32 42 61, 776 81 94 94.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNÉ.
Renovace původních dvířek, nová dvířka lamino−fré−
zovaná, šuplíky pod kuchyňské linky místo kovových
nožek. Tel.: 603 43 87 07, 222 25 05 21,
www.vrbakuchyně.cz.

NĚMČINA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. Individuální
výuka, praxe, trpělivost, 200 Kč/45 min. Tel.: 283
8514 00, mob. 728 81 85 65.

NABÍZÍM DRUŽSTEVNÍ 3+1/L, PRAHA 8,
STŘELNIČNÁ − LÁDVÍ. Cena 1,68 mil. Kč. Tel.:
602 66 27 73.

HLEDÁM BYT NA PRAZE 8. Družstevní nebo
osobní vlastnictví. Záloha ihned. Tel.: 608 24 49 78.

ANF − výuka jazyků. Angličtina, Němčina, Francouzština
pro veřejnost i firmy, pobytové letní kurzy. Tel.: 286 84
05 34, 723 10 73 20.

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebná masáž klasická, čín−
ská, reflexní, rehabilitace, baňkování. Fyzioterapeut.
Příznivé ceny. Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 05, S.
K. Neumanna 28, Praha 8 − Libeň.

FOLLOW ME SPINNING! S Martinou každé pondělí
od 17.30 hodin v Regina fitness centru, Lovosická 439
(naproti Hotelu Duo). Tel.: 602 83 67 37.

VYROBÍME NA MÍRU, KUCHYŇSKÉ LINKY,
skříně, koupelnový nábytek atd. Designy dle Vašeho vý−
běru ze vzorníků a katalogů. Při montáži kuchyňské lin−
ky zhotovíme dle přání i obklad či montáž el. spotřebičů.
Dále provádíme montáž horizontálních i vertikálních
žaluzií. Vše kvalitně a levně. Tel.: 777 23 69 11.

Placená řádková inzerce

JUBILEA

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

Klapkova 26 ï Praha 8 - Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03

P¯edprodej: Ët 10.30 - 11.30 hod., so 15.00 -16.00
hod., ne 10.00 - 11.00 hod. NevyzvednutÈ rezervovanÈ
vstupenky vracÌme 30 minut p¯ed zaË·tkem p¯ed-
stavenÌ do prodeje. ZmÏna programu vyhrazena.

LEDEN 2004

3. 1.   SO 15.00 hod.
O LOUPEéNÕKU HROMB¡COVI  
Poh·dka divadla Albatros.

4. 1. NE 10.00 hod.
SMOLÕ»EK PACHOLÕ»EK 
LS Jiskra (P. SluneËko).

8. 1.  »T 9.00, 10.30 hod.
O ZVÃDAV…M SLŸNÃTI aneb 
Jak sloni k chobotu p¯iöli 
Poh·dkov˝ p¯ÌbÏh pro nejmenöÌ 
div·ky v pod·nÌ Studia dell¥arte
z »esk˝ch BudÏjovic.              

9. 1. P¡ 9.00, 10.30 hod.
O ZVÃDAV…M SLŸNÃTI

10. 1. SO 15.00 hod.
O ZVÃDAV…M SLŸNÃTI

11. 1. NE 10.00 hod.
SMOLÕ»EK PACHOLÕ»EK 
LS Jiskra (P. SluneËko).

14. 1. ST 9.00 hod.
JAK SE HRAJE PRO VÕLY  
Poh·dkov· hudebnÌ v˝chova 
v pod·nÌ Karla DaÚhela.

15. 1. »T 9.00, 10.30 a 14.00 hod.
JAK MEDVÃDI VAÿILI 
PoetickÈ a hravÈ p¯edstavenÌ divadÈlka
KRAB. U n·s poprvÈ.

16. 1. P¡ 9.00, 10.30 hod.
JAK MEDVÃDI VAÿILI 

17. 1.  SO 15.00 hod.
JAK MEDVÃDI VAÿILI 

18. 1.  NE 10.00 hod.
»ERTŸV äVAGR
LS Jiskra ( V. Cinybulk, P. SluneËko).

22. 1.  »T 9.00, 10.30 hod.
TÿI ZLAT… VLASY DÃDA VäEVÃDA
P¯edstavenÌ divadla TE¡TR HosÌn.

23. 1.  P¡ 9.00, 10.30 hod.
TÿI ZLAT… VLASY DÃDA VäEVÃDA

24. 1.  SO 15.00 hod.
TÿI ZLAT… VLASY DÃDA VäEVÃDA

25. 1. NE 10.00 hod.
»ERTŸV äVAGR
LS Jiskra ( V. Cinybulk, P. SluneËko).

31. 1. SO 15.00 hod.
DLOUH›, äIROKY A BYSTROOK› 
Hraje divadlo PIäKOT Liberec.

Pro dospÏlÈ:
26. 1. PO 19.00 hod.

Sl·vek Janouöek
PÌsniËkov˝ recit·l.

Kulturní změna
Vážení návštěvníci kulturních pořadů, 

které na Praze 8 pořádalo Kulturní středisko Městské části Praha 8 v KD Ládví, KD
Krakov a DKH Jiskra. Od Nového roku přejde pořádání těchto pořadů na Odbor kultu−
ry Úřadu MČ Praha 8. Pevně věřím, že naše kvalita i kvantita kulturních pořadů budou
minimálně zachovány. Přeji Vám za odcházející i zůstávající pracovníky Kulturního
střediska pěkné kulturní zážitky v zařízeních Prahy 8.

Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8
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Cestovatelé cestovatelům
Vážení cestovatelé a příznivci cestování,

chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši
spolupráci na akci Setkání cestovatelů, která
proběhla s velkým úspěchem v sobotu 22. listopadu
2003 ve velkém sále Kulturního domu Ládví.
Všech 8 přednášejících ve Vás mělo úžasné
posluchače, kteří se sešli v nevídaném počtu.
Během každé cestopisné přednášky bylo všech 400
židlí obsazeno a vždy ještě několik desítek z Vás
postávalo vzadu v sále. Celkem se na akci dostavi−
lo přes 600 návštěvníků. Symbolickým vyvr−
cholením celé akce byl koncert bolivijské skupiny
Leyenda, která udělala krásnou tečku za celoden−
ním maratónským programem. Na konci setkání
jsme vylosovali 15 šťastlivců, kteří si odnesli hod−
notné ceny od sponzorů akce. Z anketních lístků,
kde jste vyjadřovali své připomínky k akci, jsme
vyrozuměli, že se Vám setkání velmi líbilo a že se už
těšíte na příští ročník, který je už v přípravě.

Váš
Karel Wolf, organizátor Setkání cestovatelů

Kulturní sál Domova důchodců Praha 8  
Bohnice, Na Hranicích   674

Nabídka kulturních pořadů  
Leden 2004 

(pro veřejnost vstup zdarma)

Středa 14. 1., 10.00 hodin
Vystoupení Dětského pěveckého souboru 

při ZŠ Don Bosco

Středa  21.1., 15.30 hodin
Novoroční koncert Pražského salónního

orchestru, diriguje Václav Vomáčka 

Neděle  25.1., 15.00 hodin
Koncert židovské hudby − účinkují Dětský

pěvecký sbor „Lvíčata“ 
a Symfonický orchestr „Šarbilach“

Republikové finále Sedmikvítku
V sobotu 17. ledna 2004 se v Divadle Za Plotem
uskuteční republikové finále již devátého ročníku
dětské umělecké soutěže Sedmikvítek v oblastech
divadlo a hudba. Tato soutěž je určena pro všech−
ny kolektivy i jednotlivce ve věku do 19 let a  jejím
smyslem je vyhledávat a veřejně prezentovat
mladé talenty, dávat prostor pro rozvoj tvorby dětí
a mládeže.  Záštitu nad soutěží, na kterou jste sr−
dečně zváni, převzal pan Roman Petrus, radní MČ
Praha 8. Vyhlašovatelem soutěže je sdružení Pio−
nýr a pořadatelem finále 230. PS Záře z Prahy 8.



LEDEN 2004 STRANA 7

TROJSKÁ 72/159 • 182 00 PRAHA 8 • TELEFON: 284 684 633

CVIČENÍ NA ŠESTI STOLECH Z USA • ZPEVNĚNÍ A ZE-
ŠTÍHLENÍ POSTAVY • PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANA-
LÝZY POSTAVY • CVIČENÍ VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD,
ASTMA, PORUCHÁCH SRDCE, KŘEČOVÝCH žIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO
zažijte radost z bezpečného 

a zdravého opalování v čistém 
a příjemném prostředí

S tímto kupónem

sleva 
na prvních

12 hodin cvičení
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• 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.: 286 840 777, fax: 286 840 484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

Nabízíme:

JAZYKOV¡ äKOLA
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NNOOVVOOTTNNÝÝ  
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 (i v bytech)
• videorekordéry
• videokamery
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)
Tel.: 283 840 523, 284 840 158

servis@novotnyelektronik.cz
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