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Síť cyklostezek ve městě se před začátkem
hlavní sezóny opět rozšiřuje. Sice jen pomalu,
někdy jen po stovkách metrů, v současnosti je
ale vyznačeno již kolem sto osmdesáti kilometrů
cyklotras sloužících obyvatelům. Mezi zcela
nové úseky patří i cesta u hotelu Hilton a 1,7
kilometru dlouhá trasa vedoucí podél Vltavy
kolem zoologické zahrady do Podhoří.

„Na území osmé městské části je nyní jediná
samostatná komunikace pro cyklisty, a to právě 
u hotelu Hilton. V současné době je však
nepoužívaná vzhledem k tomu, že i když je tento
úsek hotov a zkolaudován, nemá vazbu směrem 
k Hlávkovu mostu, kde stezka ještě není vybudová−
na,“ řekl předseda dopravní komise RMČ Luděk
Hoznauer. Podle něj je tato stezka zárodkem cesty od
Hlávkova mostu (s vazbou na území MČ Praha 1)  
k Libeňskému mostu v délce zhruba 2,2 kilometru.
Koncepce Ústavu dopravního inženýrství počítá 
s tím, že plně funkční bude tato stezka kolem roku
2010. „Tato cesta není v majetku MČ Praha 8, ta
nespravuje žádnou stezku pro cyklisty. Radnice ale
cyklostezky plně podporuje a je si vědoma toho, že
Praha v tomto směru za evropskými metropolemi
zaostává. Proto budeme jednat s TSK o dalším pos−
tupu a možnosti jejich vytváření,“ uvedl Hoznauer.

Ajak tedy vypadají plány v této oblasti na další léta
na území Prahy 8 či v blízkém okolí? S cyklisty se
například počítá při opravě Libeňského mostu.
Určitě nejodvážnější je projekt jakéhosi pražského
cyklistického okruhu, nazvaný příhodně Pražské ko−
lo. Tato cyklostezka by měla v podstatě kopírovat
hranice hlavního města a částečně vede na území
Středočeského kraje. Zajímavá bude určitě trasa me−
zi Čakovicemi, Ďáblicemi a Trojou, dalšími uvažo−
vanými úseky jsou například trasy z Florence přes
Karlín a  Palmovku do Kobylis nebo spojnice Ko−
bylis, Střížkova a Proseka. Hlavní město chce v Pra−
ze postupně zřídit zhruba čtyři sta padesát kilometrů
cyklistických tras.               Pokračování na straně 2

Cyklostezek ve městě a okolí stále přibývá

Festival Mezi
ploty l·k· st·le
vÌce lidÌ.

Internetové stránky Prahy 8 
se dočkaly inovace
Internetové stránky Městské části Praha 8
(www.praha8.cz) změnily podobu. Ti, kteří si již za
poměrně dlouhou dobu fungování stránek zvykli na
jejich strukturu, se ale nemusejí ničeho obávat. Při tvor−
bě nových stránek jsme je i při zachování stejné struktu−
ry ještě více zpřehlednili.

Mezi nové funkce, které návštěvníci jistě využijí, patří
například RSS − moderní systém informací o novinkách,
který by měl v dohledné době úplně nahradit zasílání
novinek emailem. Dále jsou rozšířeny možnosti vy−
hledávání, je přidána lišta s rychlou navigací, informace 
o nejčtenějších článcích a mnohá další vylepšení, která
každému, kdo stránky radnice navštíví, urychlí orientaci 
a tím i vyhledání příslušné informace. Staré stránky již nevy−
hovovaly platným předpisům EU, které na internet státní
správy kladou nemalé nároky. Především vyžadují tak−
zvanou bezbariérovost, což v praxi znamená, že musí splňo−
vat přesně daná kritéria tak, aby je mohli bez potíží
navštěvovat i zrakově postižení občané.                      −mich−

V letošním roce vznikne v Libni „psí louka“
Majitelé psů budou moci ještě letos využít zcela nový prostor, ve kterém bude povoleno volné pobíhání jejich čtyřnohých miláčků. Odbor
životního prostředí totiž v Libni v blízkosti Grabovy vily chystá výstavbu areálu pracovně nazvaného „psí louka“. 

„Umístění zmíněného pozemku je podle našeho názoru ideálním místem pro vytvoření ,,psí louky“. V současné době chybí jeho širší využití, proto
by radnice Prahy 8 ráda tuto plochu upravila pro vhodné využití volného času občanů,“ vysvětlila vedoucí oddělení městské zeleně Marcela Kočová.
Ta se také velkou měrou podílela na tom, že vybudování areálu nebude stát radnici a tudíž daňové poplatníky ani korunu. Její návrh totiž zvítězil 
v soutěži, kterou na podobné projekty vyhlásila společnost Pivovary Staropramen a účastnili se jí asi dvě stovky obcí. Městská část tak ušetří asi čtvrt
miliónu korun. Plocha pozemku, na kterém louka vznikne, je necelých osm tisíc metrů čtverečních. Celý byl v roce 2003 očištěn od náletů, provedla
se hrubá a jemná modelace terénu s urovnáním povrchu i s osetím travním semenem. Ještě na podzim se podél chodníku v ulici U Meteoru podařilo
vysadit devět stromů jerlínu japonského (Sophora japonica). Kromě této aleje je pozemek bez stromů a keřů. V letních měsících tak chybějící stro−
mové patro nepřináší přirozený stín, nedostává se ani laviček k pasivnímu odpočinku občanů. 

Proč změna?
„Počítáme s tím, že tato v současnosti nevyužitá plocha by po výsadbě stromů a zabudování mobiliáře sloužila především k volnému venčení

psů. V okolí sídla úřadu se nenachází jiné místo, kde by mohlo docházet k volnému vypuštění psa,“ řekla Kočová. Radnice v této souvislosti
bere v potaz i řadu stížností a podnětů od občanů, kteří upozorňují na stále větší znečištění chodníků i jiných ploch psími exkrementy.

Předpokládá se, že vybudováním psí louky dojde k výrazné eli−
minaci zmíněného problému a k účelnému využití tohoto
velkého prostoru. V definitivní podobě bude psí loučka sloužit
jako park s možností vyvenčení psa a posezení v oploceném
prostoru bez nebezpečí, že by zvíře obtěžovalo okolí či dokonce
uteklo. Výsadbou stromů dojde k zhodnocení pozemku a jeho
širšího využití, rovněž by se provádělo více sečí do roka.

Návrh úprav
Při úpravě pozemku je nutné jeho oplocení, a to pletivem vysokým

150 centimetrů, se sloupky mezi sebou o vzdálenosti tři metry. 
V projektu se počítá se dvěma uzavíratelnými vstupy do ulice 
U Meteoru, u každého z nich bude k dispozici koš na psí exkre−
menty. Další dva koše na exkrementy majitelé psů najdou na pro−
tilehlé straně. V případě jejich nedostatečného množství OŽP na
vlastní náklady dodá další, a to se týká i nádob na odpadky. Co se
týče zeleně, plánuje se vysazení jedenácti platanů javorolistých
(Platanus acerifolia).                                 Pokračování na straně 3
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Koncem května začala ražba železničních
tunelů pod Vítkovem. Jde o součást Nového
spojení, o kterém jsme v Osmičce psali už něko−
likrát, zatím vždy v souvislosti s probíhající vý−
stavbou silniční estakády Krejcárek. Projekt
Nové spojení položí koleje mezi Hlavním 
a Masarykovým nádražím a železničními sta−
nicemi Libeň, Vysočany a Holešovice. „Tím se
konečně zrychlí pohyb vlaků na těchto tratích,“
uvedl při zahájení ražby generální ředitel

Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek.
Stavba tak umožní mezinárodním vlakům
EuroCity na trase Vídeň − Praha − Berlín, které
v současnosti zastavují v Holešovicích, zajíždět
až do centra Prahy.

Dělníci Metrostavu začali razit dvojkolejný tunel
27. května, práce na druhém, severním tunelu
odstartují koncem června. Každý tunel bude měřit
1300 metrů a povede asi 40 metrů pod vrchem.
„Tunel má velký profil a proto ho budeme razit
nadvakrát, takzvaným členěným porubem,“ říká
mluvčí Metrostavu František Polák a dodává: „Po
cestě směrem od Krejcárku k Hlavnímu nádraží
nás čekají šárecké břidlice, tj. velice měkká horni−
na a křemence. To jsou naopak velmi tvrdé kame−
ny, proto je budeme střílet. Odvážet se to bude, 
stejně jako na celé této stavbě po železnici, takže
pražskou silniční síť nijak nezatížíme. Při ražbě
tunelu nad sebou máme pro nás velmi krásných
40 metrů. Jezdecké soše na vrchu Vítkova ani
památníku tedy při ražbě tunelů žádné nebezpečí
nehrozí. Například při ražbě tunelu Mrázovka jsme
byli jen 8 až 10 metrů pod obytnými činžáky a také
se nic nestalo,“ uklidňuje všechny Pražany mluvčí
Metrostavu.

Dva dvojkolejné tunely pod Vítkovem přejdou 
u Vojenského muzea na čtyřkolejnou železniční
estakádu. Ta směřuje na nové přemostění
Seifertovy ulice, které slouží už od loňského roku.

Celkové náklady na vybudování
Nového spojení se blíží osmi mi−
liardám korun. Letos bude na ražbě
tunelů pod Vítkovem a nedaleké sil−
niční estakádě Krejcárek proin−
vestováno zhruba 1,2 miliardy korun.
„Předpokládám, že estakáda bude do
konce letošního roku v provozu. Celé
Nové spojení by mělo být hoto−
vé nejpozději v roce 2009,“ řekl
Osmičce ředitel Státního fondu
dopravní infrastruktury Pavel Švagr.

Ražba tunelů s sebou vždy přináší
určité riziko, stavbaři se proto „pojis−
tili“ a před zahájením výstavby
umístili k portálům tunelů sošku
svaté Barbory. Patronku důlních pra−
covníků vysvětil přímo na stavbě
karlínský farář Miroslav Cuth. „Na
stavbě Nového spojení stavbaři
položí celkem 28,48 kilometrů no−
vých kolejí, natáhnou 43 kilometrů
optických kabelů, 29 kilometrů
traťových kabelů a 16 kilometrů no−
vého trakčního vedení,“ prozradil mluvčí fy
Skanska Ondřej Šuch.

Po dokončení nových železničních tratí dojde na
Vítkově k řadě změn k lepšímu. „Staré trasy se
opustí a záměrem je vybudování cyklostezek nebo

pěších zón a to i ze současného železničního
tunelu, který Vítkovem prochází,“ řekl Komárek.
Nová trať totiž vyřadí z provozu jednokolejnou
spojku po žižkovském úbočí Vítkova i navazující
tunel. −tad−

Stávající železniční tunel procházející Vítkovem by se měl po
dokončení Nového spojení, tj. přibližně v roce 2009, přeměnit na
cyklostezku. Vpravo od tunelu transformační stanice pro napájení
stavby nových tunelů.

Vítkovem povedou dva nové železniční tunely

Nedaleko karlínské ulice U Sluncové zahájili dělní−
ci v pátek 27. května ražbu dvojkolejného
železničního tunelu do vrchu Vítkov.

Ředitelem léčebny se stal Ivan David
Novým ředitelem Psychiatrické léčebny v Praze − Bohnicích, největšího
zařízení svého druhu v České republice, se stal exministr zdravotnictví
Ivan David. Zvítězil ve výběrovém řízení na tuto funkci. To vypsala mi−
nistryně zdravotnictví proto, že dnes již bývalý ředitel léčebny Zdeněk Bašný
byl ve funkci více než deset let. Bašný odmítl svůj post obhajovat.        −vlk−

Ďáblický hřbitov 
ozdobí nová obřadní síň
V areálu ďáblického hřbitova byla v polovině května slavnostně zahá−
jena stavba obřadní síně na louce rozptylu. Jde o investici za zhruba

deset miliónů korun,
investorem je městská
organizace Správa praž−
ských hřbitovů a doda−
vatelem stavby firma
BAU plus.

„Jsem rád, že se v měst−
ském rozpočtu podařilo
najít peníze, protože na
hřbitově chybělo důstojné
zázemí pro malé obřady
na rozptylové loučce.
Letos by měl být pavilon
hotov,“ řekl radní Igor

Němec. Pavilon bude mít tvar osmiúhelníku o průměru třináct metrů, bude
prosklený a navrhla ho architektka Marie Švábová. Ďáblický hřbitov patří
mezi významné kubistické památky a nový pavilon je proto navržen 
v tomto duchu. Podle zástupců Správy pražských hřbitovů se objekt postaví
do konce letošního roku a bude sloužit jen v létě, protože v zimním období
se rozptyly neprovádějí. −tr−

Rostou i v naší městské části
Lesy a remízky nacházející se na území osmé městské části nabízejí nejen
možnost příjemné procházky, ale na své si mohou přijít i milovníci hub.

Současné období přeje například hřibu dubovému (Boletus aestivalis) či 
v mládí vynikajícímu sírovci žlutooranžovému (Laetiporus sulphureus).    −vlk−

Karlín je centrem moderního umění
Karlínská tovární hala v Thámově ulici se koncem května slavnostně
otevřela návštěvníkům druhého ročníku mezinárodní výstavy Prague
Biennale. Na ploše pěti tisíc metrů čtverečných tam představují díla více
než dvě stovky umělců z celého světa.

Za stěžejní považují organizátoři dvě části výstavy nazvané „Expanded
Painting“ a „Accion Directa“. „Umění jako vizuální požitek postavené proti
umění chápanému jako vzpoura a politická činnost,“ komentuje jejich zaměření
Giancarlo Politi, ředitel výstavy. Rozsáhlá expozice však obsahuje také celkem
dalších třináct sekcí, o jejichž koncepci se postaralo šestnáct významných svě−
tových i českých kurátorů ve spolupráci s dvacítkou dalších konzultantů.

Expozici je možné si prohlédnout každý den od dvanácti do devatenácti hodin,
a to až do 15. září 2005. Plné vstupné je 150 korun, zlevněné pro děti, studenty
a osoby starší šedesáti let pak sto korun. −pra−

Slavnostní otevření výstavy si nenechala ujít ani letošní Miss Lucie Králová.

Dokončení ze strany 1

Jak je to s pravidly provozu na cyklo−
stezkách?

Základní pravidla provozu jízdních kol
upravuje zákon č.361/2000 Sb. Podle něj 
v případě, že je v daném místě pro cyklisty
vyhrazen jízdní pruh nebo stezka, musí
cyklista těchto pruhů nebo stezek využít,
nemůže jet tedy v těchto úsecích mimo ně.
Pokud stezka nebo zvláštní pruh pro cyk−
listy vyznačen není, musí jet cyklista při
pravém okraji vozovky, případně po pravé
krajnici, pokud tím ale neomezuje ani
neohrožuje chodce. Pokud jede více cy−
klistů společně, musí jet za sebou.

Tam, kde je společně vyznačena stezka
pro chodce i pro cyklisty, nesmí cyklista ohrozit procházející chodce. Pokud jsou na takovéto stezce rozlišeny pruhy pro cy−
klisty a pruhy pro chodce, musí to cyklista respektovat a nesmí jet v části vyhrazené pro chodce. Pravidla silničního provozu
ukládají všem cyklistům mladším 15 let, aby za jízdy použili ochrannou přílbu a měli jí řádně připevněnou na hlavě. Tato
povinnost přitom platí i na stezkách pro cyklisty. Na silnicích a ulicích nesmí jezdit děti mladší 10 let, pokud nejsou pod dohle−
dem osoby starší 15 let. Mezi povinnosti cyklisty patří mít za jízdy neustále nohy na šlapadlech a zákon kromě jiného také cy−
klistům zakazuje, aby vozili psy, jiná zvířata nebo ruční vozíky. A ještě jedna důležitá informace. Jízdní pruhy nebo stezky pro
cyklisty smí využívat i osoby jedoucí na koloběžce, lyžaři nebo lidé na kolečkových bruslích.

Jak přepravovat kolo v městské dopravě
Podle platných předpisů není možné dopravovat v Praze jízdní kolo v tramvajích nebo v autobusech. Jediným dopravním

prostředkem, který může unavený cyklista použít, je metro. I tady ale existují omezení. Kolo smíte vézt pouze v posledním
voze metra, a to jen mimo špičku (s kolem tedy nesmíte jet ve všední dny od 5.30 do 8.30 a od 14.30 do 17.30 hodin). V jed−
nom vlaku metra smějí být maximálně dvě jízdní kola. Pokud už je v příslušném vagónu metra dětský kočárek, musí cyklista

počkat na další vlak metra. Kolo smí přepravovat jen osoba starší 12 let a pozor,
podle přepravního řádu musí cestující kolo před vstupem do metra očistit. A ještě
dobrá zpráva na závěr. Přeprava jízdního kola v metru je bezplatná!!!

Vaše jízdní kola můžete zadarmo zaparkovat na parkovištích P+R
Na každém záchytném parkovišti P+R na území Prahy jsou umístěny speciální

stojany, na kterých můžete zaparkovat své jízdní kolo. Parkování jízdních kol je tam
zdarma, cyklista pouze musí složit zálohu, která mu ale bude při vyzvednutí kola
vrácena zpět. −poe−

Další informace užitečné pro cyklisty najdete i na internetu na 
www.udi−praha.cz, www.praha−mesto.cz nebo na www.cykloserver.cz.

Cyklostezek ve městě a okolí stále přibývá

Jedinou samostatnou komunikací pro cyklisty 
na území MČ Praha 8 najdete u hotelu Hilton.

Záchytná 
parkoviště P+R 
jsou určena 
i pro cyklisty.



Karlín − oprava Sokolovské ulice po povodních
pokračuje. Podobné titulky se v minulém týdnu
objevily v řadě novin a vylekaly obyvatele této
čtvrti. Hlavní dopravní tepna Karlína byla totiž
už dávno opravena a její nové rozkopání v žád−
ném případě nehrozí. Sokolovská ulice skuteč−
ně v těchto dnech prochází další etapou re−
konstrukce, nejde ale o opravy související s po−
vodněmi a neodehrávají se na území Prahy 8. 

„Zavřený je úsek od Balabenky směrem z cen−
tra k metru Vysočanská,“ upřesnil pro Osmičku
mluvčí Technické správy komunikací Tomáš
Mrázek. „Důvodem je špatný stav silnice.
Každý, kdo tudy aspoň jednou projel, ví, že na
Sokolovské je v této části Prahy 9 ještě dlažba,
která je velice hlučná a obtěžuje lidi, kteří bydlí
okolo. Ani chodníky nejsou v nejlepším stavu,
proto také v průběhu příštích týdnů projdou
rekonstrukcí,“ dodal mluvčí TSK.

Sokolovská ulice získá po prázdninách novou
tvář − dlažbu na silnici nahradí asfalt, na chod−
nících bude naopak místo asfaltu zámková
dlažba. Současně s Technickou správou komu−
nikací se do oprav pustil i Dopravní podnik,
který rekonstruuje tramvajovou trať. „Jakýmsi
vzorem pro Sokolovskou v úseku od Balabenky
je nedaleká Českomoravská ulice, kde je tram−

vajová trať už dlouho „zazeleněná“ a odhluč−
něná,“ uvedla mluvčí DP Michaela Kuchařová.
„Jde o poslední úsek Sokolovské trati, který
bude rekonstruovaný. Budeme tam vkládat
antivibrační a antihlukové prvky. Praha bude mít

po dokončení oprav další velmi moderní trať,
která bude mít i travnatou část a nové zastávky
uzpůsobené pro výstup a nástup nových
nízkopodlažních tramvají,“ dodává Kuchařová.
První moderní nízkopodlažní tramvaje by se 
v Praze měly objevit ještě koncem letošního roku.

Na Sokolovské třídě od Balabenky po ulici Na
Břehu v Praze 9 počítejte s omezením. První fáze
oprav vypukla 1. června a potrvá do konce
prvního prázdninového měsíce. Pracuje se na jižní
části silnice, tedy na směru z centra. Ve druhé
etapě, od 1. srpna do 30. září, přijde na řadu
opačný směr, tedy do středu města. Objízdná trasa
pro individuální automobilovou dopravu vede
Českomoravskou ulicí a zachovány jsou i tři
příčné přejezdy Sokolovské ulice − v ulicích Na
Rozcestí, Kovářská a Na Břehu. Tramvaje nebu−
dou jezdit až do konce října v úseku Balabenka −
Nádraží Vysočany − Kbelská. Linka 8 ve směru od
Invalidovny a linka 19 od Krejcárku jsou ukonče−
ny jednosměrným objezdem ulicemi Sokolovská,
U Balabenky, Na Žertvách a Zenklova se
zastávkami Palmovka (v Sokolovské ulici), U Ba−
labenky (v ulici U Balabenky), Palmovka (v ulici
Na Žertvách) a Palmovka (v Zenklově ulici). 
V úseku Palmovka − Nádraží Vysočany −
Poštovská můžete v pracovní dny do 20.30 hodin
využít náhradní autobus X−8, v úseku Palmovka −
Nádraží Vysočany − Kbelská − Lehovec pak
náhradní autobus X−19. − roa−
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Vandalové stojí
stovky tisíc korun
Není to tak dávno, kdy Lyčkovo náměstí v Karlíně
zdobily krásné nové lavičky. Nyní jsou ale poničené 
a v podstatě se na nich nedá sedět. To je jen jeden 
z příkladů, kdy někteří občané ničí společný majetek
a prostředky vydané na jejich opravu pak mohou
chybět jinde.

„Opravu laviček na Lyčkově náměstí chystáme na
konec června,“ informovala vedoucí oddělení městské
zeleně Marcela Kočová s tím, že opravy tohoto majetku
se letos v těchto dnech rozjíždějí.

Jen v loňském roce Městská část Praha 8 vydala na
opravu laviček, odpadkových košů a herních prvků na
hřištích skoro dvě stě tisíc korun. Náklady na nové lavičky
(ukradené či neopravitelné) činily přes 130 tisíc korun, 
u odpadkových košů dalších skoro sto tisíc.         −tr−

Oprava Sokolovské pokračuje, nyní v Praze 9

Vášnivý hráč automatů
Výherním hracím automatům zcela propadl čtyřicetiletý muž, který se

od večera až do časných ranních hodin věnoval hrám. Chvílemi se mu
dařilo a vyhrával. Pak se ale karta obrátila a automat spolykal všechny

vyhrané peníze. Muž stál před otázkou, co dál. Jít domů, nebo pokračovat ve hře? Kde ale vzít peníze na další
hru? Bohužel se rozhodl špatně a zvolil druhou variantu. V okamžiku, kdy číšník za barovým pultem zaklim−
bal, sebral jeho kasírtašku. Barman se ale okamžitě probral a polekaný hráč se dal na útěk. Následovala honič−
ka, při které se číšníkovi podařilo muže dostihnout a peněženku s dvanácti tisíci korunami získat zpět. Muž se
ale znovu vydal na útěk, ale to už ho ve vedlejší ulici zadržela policejní hlídka.

Okradl svou nemocnou babičku
Policisté si již zvykli na případy, kdy rodiče docházejí na policejní služebny a oznamují, že jejich vlastní děti

doma kradou šperky, peníze, spotřební elektroniku a jiné cenné věci. Jedním takovým je i případ starší ženy,
která jako silná diabetička oznámila odcizení inzulínu v hodnotě 2 500 Kč. Během vyšetřování vyšlo najevo,
že osamělou ženu občas navštěvoval vnuk, který byl už v minulosti stíhán pro majetkové delikty. Šetřením bylo
zjištěno, že zlodějem je opravdu on a v současné době se zodpovídá z trestného činu krádeže, neboť v posled−
ních třech letech byl za krádeže již pravomocně odsouzen.                             Jiří Šalda, ředitel OŘP Praha III

Policie ČR 
zasahuje

Praha 8 patří 
mezi bezpečnější 
pražské obvody
Na území Prahy 8 vloni klesla kriminalita.
Osmičce to potvrdil Jiří Šalda, ředitel Obvodního
oddělení Policie ČR Praha III, do kterého patří 
i území Prahy 8. 

Osmá městská část patří dlouhodobě mezi ty části
Prahy, kde dochází k menšímu počtu trestných činů.
Oproti minulým letům navíc kriminalita klesá. 
„V roce 2004 jsme zaznamenali v osmé městské
části 6 128 trestných činů, objasnit se nám podařilo
necelou čtvrtinu, přesně 1 460  trestných činů, což je

v rámci celé Prahy uspokojivý výsledek,“ říká  Šalda.
Největším problémem jsou na území Prahy 8 vloupání do automobilů a kapesní krádeže.

Automobil je předmětem zájmu pachatelů při každém čtvrtém spáchaném trestném činu. „Za
loňský rok jsme vyšetřovali skoro 1 300 vloupání do motorových vozidel a 228 aut bylo v Praze 8
ukradeno. I v tomto směru se ale statistiky oproti dřívějšku zlepšily. Například ve srovnání s rokem
2002 klesl počet vloupání do aut na území Prahy 8 o více než třetinu,“ doplňuje Šalda.

Loupeží přibývá, vražd ubývá
Jedním z mála trestných činů, kterých v minulém roce v Praze 8 přibylo, jsou loupeže. K těm

dochází na „osmičce“ průměrně třikrát do týdne, za celý loňský rok to bylo 165 případů. Naopak
na minimum klesá počet vražd. „V roce 2004 jsme
na území Prahy 8 zaznamenali pouze dvě vraždy 
− a obě se nám podařilo objasnit. O rok dříve jsme 
v Praze 8 nemuseli řešit ani jednu vraždu. Od
poslední neobjasněné vraždy na území „osmičky“
už uplynuly skoro čtyři roky, u všech vražd od roku
2002 se nám podařilo vypátrat pachatele,“ chlubí se
Šalda. 

Úspěchem se mohou pochlubit také kriminalisté
zabývající se vloupáními do bytů. Během letošního
roku se totiž podařilo chytit pachatele, který má 
v minulém a letošním roce na svědomí několik
desítek vloupání do bytů.

Rizikovější oblasti jsou Karlín, Libeň a stanice Florenc
A na kterých místech Prahy 8 je nejbezpečněji? To podle policejních statistik nelze jednoznačně

určit. Trestné činy jsou totiž na území Prahy 8 rozprostřeny hodně rovnoměrně. Přesto se ale dají
vybrat některá rizikovější místa. „Jako rizikové místo se jeví přestupní stanice metra Florenc, kde
navíc situaci komplikuje nedaleké autobusové nádraží. Právě na Florenci dochází především ke
kapesním krádežím,“ říká ředitel. Kapsáři se často pohybují také ve vozech Městské hromadné
dopravy. Majitelé vozů by si zase měli dávat větší pozor v oblastech Karlína a Libně − právě odtud
je hlášeno nejvíc vloupání do automobilů.  −tr−

Křižíkova ulice začne sloužit s předstihem
S desetidenním předstihem ukončí Technická správa komunikací rekonstrukci Křižíkovy ulice v Karlíně.
„Úsek od Karlínského náměstí po Hybešovu ulici začne motoristům i chodcům sloužit již v pondělí 20.
června,“ uvedl tiskový mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

„Křižíkova ulice, která prošla celkovou rekonstrukcí včetně sanace podloží, získala zcela nový moderní vzh−
led. Zároveň jsme provedli některé úpravy, které zvýší bezpečnost silničního provozu,“ doplnil. 

„Občané Karlína přirozeně požadují od
radnice, aby podporovala jeho rychlou
obnovu. Toto je jeden z mnoha příkladů, že
se to skutečně daří,“ řekl předseda dopravní
komise RMČ Praha 8 Luděk Hoznauer. 

Novinkou jsou jasně vyznačená místa pro
parkování (včetně míst vyhrazených pro
invalidy) a také chodníky prodloužené 
v místech přechodů pro chodce − díky nim 
v  těsném okolí přechodů nemohou parko−
vat auta, která by bránila ve výhledu, takže
je přecházení pro chodce bezpečnější.
Oprava Křižíkovy ulice začala již v loňském
roce. Jako první se nového kabátu dočkal
úsek od ulice Ke Štvanici po ulici Prvního
Pluku. „Provedli jsme kompletní rekon−
strukci vozovky i chodníků, které získaly
novou mozaikovou dlažbu,“ upřesnil Mrázek. Novou podobu mají od prosince loňského roku i chodníky od
Karlínského náměstí po Hybešovu ulici. Stavební práce v Karlíně tím však nekončí. Na druhou polovinu roku
TSK připravuje rekonstrukci dalších komunikací. Půjde například o Thámovu ulici v úseku Křižíkova −
Pernerova či Šaldovu ulici v úseku Sokolovská − Křižíkova.     −vlk−

V letošním roce vznikne
v Libni „psí louka“
Dokončení ze strany 1

Příprava a realizace
Projekt v oblasti výsadby stromů nevyžaduje žádné po−

volení či rozhodnutí (pouze ohlášení stavby plotu), poze−
mek je bez inženýrských sítí. Plánuje se pouze výsadba
stromů a rozmístění laviček. K výsadbě stromů dojde na
podzim, a to vzhledem ke klimatickým podmínkám 
a lepšímu výběru dřevin přímo v pěstebních školkách.
Při výsadbě se provede úplná výměna půdy v celém pro−
filu mísy o objemu jednoho metru krychlového. Každý
strom se ukotví třemi kůly s úvazky se zábranou z pleti−
va v dolní části. Podle našich odhadů uskutečnění pro−
jektu zabere od zahájení úprav dva až tři měsíce, veškeré
práce skončí ještě v letošním roce.   

−vlk−

Sokolovská v úseku od Balabenky směrem z centra k metru Vysočanská prochází další etapou rekonstrukce.

Hlavní dopravní tepna Karlína byla již dávno opravena a její nové rozkopání nehrozí.

Křižíkova ulice prošla celkovou
rekonstrukcí a získala moderní vzhled.
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VÁŠ PRVNÍ JARNÍ KROK KE SVŮDNÉ POSTAVĚ

Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8−19
tel.: 736 64 40 55, 
284 81 23 46 
(proti Delvitě)

MYOSTIMULÁTORY
• zpevnění svalů 
• odbourávání tuků (celulitidy)
• viditelné zeštíhlení již po 10 kúrách

NOVĚ SKOŘICOVÉ ZÁBALY

LYMFATICKÉ DRENÁŽE
• zeštíhlení − odbourávání tuků (celulitidy)
• prevence, léčba křeč. žil, oteklých nohou
• lékaři doporučována při prevenci zhoubných chorob, 

díky své detoxikační funkci

CO2 ZÁBAL −  po celý červen v akci s 30% slevou
• regeneračně − ozdravná kůra, prevence zhoubných chorob
• migréna, nespavost, revma, kožní problémy aj.

SOLÁRIUM již od 4,25 Kč/min.

MYOLIFTING OBLIČEJE
• vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO!

ČERVNOVÁ AKCETŘINÁCT KÚR ZA CENU DESETI!!!
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e)Kulturní dům Ládví 

Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax.: 286 58 71 56

E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nnaabbíízzíí  
prostory k pořádání vzdělávacích

a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,

prezentací apod.
Veškeré informace:

wwwwww..kkddllaaddvvii..cczz
Možnost cateringových služeb po dohodě 

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

(KOVOSLUŽBA)

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

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00
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e) „„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

HOTEL TROJA
MÍSTO PRO VAŠE

ŠKOLENÍ,
KONGRESY A OSLAVY

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele
prostřednictvím společnosti IMP − servis s. r. o.
(www.imp−servis.cz) bezplatné odkládání ne−
bezpečných složek komunálního odpadu:

• baterie
• oleje a tuky (kromě 

potravinářských olejů)
• ředidla
• staré barvy
• léky
• kyseliny, hydroxidy
• lepidla, pryskyřice
• odmašťovací přípravky a detergenty
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a ostatní předměty s obsahem chlorfluor−

uhlovodíků (lednice)

Odpady mohou občané odkládat třemi způsoby:

• při mobilním zastávkovém sběru − mimo lednice
• ve stabilní sběrně (Sběrný dvůr Hl. m. Prahy,
Voctářova ulice, Praha 8, provozní doba: PO − PÁ
8.30 − 18.00 hod. − v zimě do 17.00 hod., SO
8.30 − 15.00 hod., tel.: 266 00 72 99) − všechny
uvedené odpady včetně lednic
• v lékárnách − léčiva a rtuťové teploměry

V případě zjištění nedostatku v oblasti nakládání 
s nebezpečnými složkami komunálního odpadu či
při nesrovnalostech v harmonogramu sběru se lze
obrátit na adresu: Magistrát Hl. m. Prahy, Odbor
infrastruktury města, Řásnovka 8, 110 00  Praha 1,
tel.: 224 48 42 29, 224 48 43 76.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných
složek komunálního odpadu:
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4. 7. PONDĚLÍ

křiž. ul. Prosecká − Pod Labuťkou        15.00 − 15.20
křiž. ul. Stejskalova − U Rokytky         15.40 − 16.00
křiž. ul. Chocholouškova 
− Elsnicovo nám. 16.10 − 16.30
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách          16.40 − 17.00
ul. Molákova (u prodejny) 17.30 − 17.50
křiž. ul. Křižíkova 
− Peckova (u kostela) 18.00 − 18.20

křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám. 18.30 − 18.50

6. 7. STŘEDA

křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám. 08.00 − 08.20
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách      08.40 − 09.00

nám. Na Stráži (parkoviště) 09.20 − 09.40
křiž. ul. Davídkova − Střelničná 
(parkoviště směr Libeň) 10.00 − 10.20
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská 
(naproti prodejně) 10.40 − 11.00
ul. Podhajská pole (parkoviště) 11.20 − 11.50
ul. Ouholická (u čp. 453) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Drahaňská − Chlumínská         15.30 − 15.50
ul. Na Zámkách (parkoviště 
centrum Draháň) 16.00 − 16.20
křiž. ul. Na Průhonu − Korycanská       16.30 − 16.50
křiž. ul. Kočova − Na Hranicích          17.00 − 17.20
ul. K Ládví (parkoviště u rest.) 17.30 − 17.50
ul. V Podhoří (u točny autobusu)         18.10 − 18.30
křiž. ul. Trojská − Pod Havránkou        18.40 − 19.00

25. 7. PONDĚLÍ

křiž. ul. Chotovická − Libišská 15.00 − 15.20
křiž. ul. Hovorčovická − Mirovická     15.40 − 16.00
ul. Písečná (č. p. 442 za prodejnou)     16.10 − 16.30
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská 
(naproti prodejně) 16.40 − 17.00
křiž. ul. Větrušická − Mašínova 17.10 − 17.30
křiž. ul. Ke Stírce − Pod Statky 17.40 − 18.00
křiž. ul. Na Dlážděnce − Nad Hercovkou 18.10 − 18.30
křiž. ul. Nad Rokoskou − Kubišova     18.40 − 19.00

26. 7. ÚTERÝ

křiž. ul. Bohnická − Ústavní 

(točna autobusů) 15.00 − 15.20
ul. Eledrova (u čp. 730) 15.30 − 15.50
ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny) 16.00 − 16.20
ul. Kostřínská (parkoviště 
u ul. Lodžská) 16.30 − 16.50
křiž. ul. Vratislavská − Štětínská          17.00 − 17.20
křiž. ul. Mazurská − Svídnická 17.30 − 17.50
ul. Olštýnská (parkoviště) 18.00 − 18.20
ul. Podhajská pole (parkoviště) 18.30 − 18.50
křiž. ul. Ulčova − Ústecká 15.00 − 15.20
Hrušovanské náměstí 15.30 − 15.50
Bílenecké náměstí 16.00 − 16.20
křiž. ul. Hřenská − Květnová (u MÚ)  16.30 − 16.50
křiž. ul. Šenovská − U Spojů 17.00 − 17.20
ul. U Prefy 17.30 − 17.50
křiž. ul. Kostelecká − Legionářů 
(parkoviště) 18.00 − 18.20
ul. U Parku (před MÚ) 18.40 − 19.00
nám. Na Stráži (parkoviště) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Rozšířená − Na Stírce 15.30 − 15.50
křiž. ul. Pakoměřická − Březiněveská 16.10 − 16.30
ul. Opálkova (u autobazaru) 16.40 − 17.00
křiž. ul. Střelničná − Davídkova 
(parkoviště směr Libeň) 17.10 − 17.30
křiž. ul. Třebenická − Frýdlantská 
(parkoviště) 17.40 − 18.00
křiž. ul. Březová − Kaštanová 18.10 − 18.30
křiž. ul. Jelínkova − Formánkova          18.40 − 19:00

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8

Sběr nebezpečného odpadu

Jezírko na ďáblickém
sídlišti změnilo tvář
Rekonstrukce jezírka na ďáblickém sídlišti skončila.
Obnova začala v říjnu loňského roku, a to z důvodu
jeho neutěšeného stavu.

Ještě v loňském roce došlo k odstranění rozpadlé
zídky a zbytku betonového věnce. „Dále bylo nutné
odstranit sediment a obměnit vodu. Pomocí kamen−
ného valu se opět zpevnily svahy v jezírku,“ řekl Lukáš
Klíma z OŽP. V letošním roce byla doplněna drenážní
vrstva, zemina a následovala výsadba rostlin do břehů
jezírka, ve kterém žijí i okrasné ryby.                    −kal−

suchý svah:

1. Hieracium aurantiacum           
jestřábník oranžový

2. Linum austriacum                 
len rakouský

3. Potentilla heptaphylla             
mochna sedmilistá

4. Filipendula ulmaria                
tužebník jilmový

5. Hemerocalis hybridum           
denivka

pobřežní louka 
+ příbřežní rostliny:

6. Hosta fortunei, Francee,         
bohyška

7. Hosta fortunei,
Gold Standard, 
bohyška

8. Thalictrum aquilegifolium        
žluťucha orlíčkolistá

9. Thalictrum lucidum                
žluťucha lesklá

10. Lythrum salicaria                 

kyprej vrbice
11. Geum rivale                        

kuklík potoční
12. Acorus calamus                  

puškvorec obecný
13. Geranium palustre               

kakost bahenní
14. Aconitum variegatum           

oměj pestrý
15. Euphorbia palustris              

pryšec bahenní                  
16. Succisa pratensis                

čertkus luční
17. Scutellaria galericulata          

šišák vroubkovaný
18. Carex paniculata                  

ostřice latnatá 
19. Polemonium coeruleum        

jirnice modrá
20. Trollius europaeus               

úpolín evropský
21. Carex pendula                     

ostřice převislá
22. Lysimachia ciliata,

Firecracker,   
vrbina 

23. Lysimachia nummularia Aurea,  
vrbina penízková

24. Acorus gramineus, Variegatus,  
puškvorec

25. Iris sibirica, Mrs.Rove,          
kosatec sibiřský

26. Glyceria maxima                  
zblochan vodní

27. Iris tectorum, Variegata,        
kosatec

28. Caltha palustris                   
blatouch bahenní

29. Gunnera manicata                
30. Primula florindae                 

prvosenka

bažinné a vodní:

31. Cotula coronopifolia
32. Schyzostylis coccinea, 

Mrs Hegarty,
33. Equisetum hyemale robustum   

přeslička
34. Juncus ensifolius                

sítina 

Zprávy z pražského magistrátu
O ODTAHY VOZIDEL SE OD LEDNA POSTARÁ MĚSTSKÁ POLICIE
Odstraňování vozidel na území hlavního města bude od příštího roku zajišťovat

Městská policie. Rozhodla o tom Rada hl. m. Prahy. 
Od roku 2000 v Praze funguje model odtahové služby vycházející z principu, že tuto agendu

vykonává Technická správa komunikací a odtahová parkoviště provozují soukromé společnosti.
Tento systém reagoval na tehdejší platné zákony, ale dnes je v mnoha svých hlediscích již přežitý.
Vzhledem k tom, že v průběhu letošního roku budou ukončeny všechny stávající smlouvy, které
uzavřela Technická správa komunikací, byla na−
vržena změna, která systém sjednotí. Veškerou
činnost v souvislosti s odtahy bude zajišťovat
Městská policie hlavního města Prahy a Správa
služeb Městské policie hl. m. Prahy, včetně
nepřetržité pohotovostní odtahové služby pro
území celého města. Změní se i tok financí,
občan bude platit za svůj přestupek přímo městu
a nikoliv soukromé firmě a celý systém bude
samofinancovatelný.. 

V současné době je možné odtahovat vozidla 
z pozemních komunikací podle dvou samostatných zákonů, v nichž jsou specifikována práva 
a povinnosti vlastníka pozemní komunikace. Je to zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, který se týká odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích. Druhý,
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, řeší podmínky odtahů vozidel ve veřejném zájmu. 

NABÍDKA EROTICKÝCH PŘEDSTAVENÍ 
ČI SLUŽEB SE PODSTATNĚ OMEZILA

V celé metropoli začala od června platit vyhláška zakazující veřejné nabízení erotických
představení či služeb. Jen za první den a noc od začátku platnosti vyhlášky bylo zjištěno 51
případů jejího porušení. Město bude její dodržování nadále důsledně kontrolovat. 

Kontroly se zaměřují nejen na rozdávání letáků, vizitek a jiných nosičů, ale prezentaci uve−
dených produkcí a služeb i podniků, které je poskytují. „První den bylo zjištěno 51 případů
porušení vyhlášky, z toho jedenáct bylo vyřešeno na místě v blokovém řízení, čtyřicet oznámeno
příslušným správním úřadům,“ informoval náměstek ředitele městské policie Ludvík Klema. 
Z toho byly dva případy rozdávání letáků, dále byly kontrolovány vývěsní štíty, neonové reklamy
apod., kde bylo zjištěno 42 nedostatků, a v sedmi případech byla nepovolená nabídka prezentová−
na na automobilech, převážně taxislužby.

Těm, kdo porušují vyhlášku, hrozí sankce do výše 30 tisíc, podnikatelům až do 200 tisíc korun.
Kontroly se zaměří se i na taxikáře, protože mnozí z nich vystavují nabídky tohoto druhu ve svých
vozech.

Zákaz veřejného nabízení erotických představení či služeb se vztahuje na celé území města, 
s výjimkou komunikace vedoucí z Ďáblické ulice směrem k tamní skládce.

SEZNAM  ROSTLIN  VYSAZENÝCH U JEZÍRKA
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www.pizzerieudivadla.cz
V několika minutách vám doručíme jakoukoli

delikatesu z naší nabídky

Vyberte si na našich stránkách
doprava do 2 km ZDARMA

Objednávejte na tel.: 284 823 900
Zenklova 38, Praha 8 - Palmovka

ANGLIČTINA PRO DĚTI od 4 − 16 let
www.irislingua.cz 

9. rokem působící jazyková škola IRIS v Bohnicích a nově 
v Ďáblicích, zaměřená na výuku anglického jazyka pro děti i dospělé

Co může IRIS nabídnout?
Kvalitní a intenzivní výuku anglického jazyka pro děti již od 4 let v malých skupinkách do 6 žáků. Tento způsob výuky

umožňuje dětem max. kontakt s lektorkou a zároveň individuální přístup. Kurzy jsou sestavovány podle věku a dosažených
jazykových znalostí a konají se 1 − 2 x týdně na 90 minut s návazností v dalších letech. Starším dětem a dospělým nabízíme
výuku i dalších jazyků (FJ, NJ, RJ, Ital., Špaň., Portug., Jap., Indonéština aj.)   

Jak vypadá výuka v kurzech pro děti?
Vyučování probíhá samozřejmě hravou nenásilnou formou tak, aby si děti ani neuvědomovaly, že jde o cílenou výuku.

Používání češtiny je v hodinách sníženo na minimum a děti jsou schopny již od prvních hodin reagovat na pokyny 
a vyjadřovat se v jednoduchých větných spojeních. U starších dětí se snažíme o konverzaci na běžná témata s cílem hovo−
řit v ucelených větách. 

Jaké k tomu využíváte učebnice a pomůcky?
Výuka dětí má svá specifika a podle toho využíváme velké množství didaktických pomůcek, aby děti byly schopny udržet

svoji pozornost, aniž by byly k tomu nějakým způsobem nuceny. Jsou to právě hry Bingo, Domino, Pexeso a další, na které
se vždy těší. Pro starší jsou úžasnou motivací křížovky, soutěže i odměňování našimi IRIS dolary. Učebny jsou vybaveny
audio i video technikou, množstvím jazykových plakátů, didaktických her, hraček a obrázkových knížek. Naši žáci dostá−
vají na začátku školního roku učebnici s pracovním sešitem a také poznámkový sešit, do kterého zvláště menším dětem
vkládáme další doplňkové materiály.

Kde a kdy by se mohli případní zájemci přihlásit?
Letos bude probíhat zápis na obou našich pobočkách: v kanceláři v Poznaňské ulici 462, v budově mateřské školy

na sídlišti Bohnice (bus 200,177,187), a to 6. − 23. 6. v pondělí až čtvrtek od 13.30 do 19.00 hodin a v učebnách
ve Střelničné ul. 47 v Ďáblicích, (vedle čínské restaurace, bus Štěpničná 103,145,156,177,186), a to vždy ve stře−
du od 14.00 do 19.00 hodin. Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 283 85 39 21, 603 37 82 59 (Bohnice),
234 69 52 13 − 4 (Ďáblice) nebo na e−mailu: irislingua@seznam.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu !
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Křižíkova 99/83
Nebytové prostory č. 501, výměra 42,02 m2

počet místností: 4 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Křižíkova 99/83
Nebytové prostory č. 502, výměra 52,65 m2

počet místností: 4 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Křižíkova 75/56
Nebytové prostory č. 501, výměra 40,42 m2

počet místností: 1 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Sokolovská 43/12
Nebytové prostory č. 507, výměra 387,59 m2

počet místností: 8 + 6 x WC 
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Sokolovská 28/89
Nebytové prostory č. 501, výměra 61,31 m2

počet místností: 4 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Čimická 61/780
Nebytové prostory č. 112, výměra 209,70  m2

počet místností: 10 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Pobřežní 48/29
Nebytové prostory č. 502, výměra 65,70 m2

počet místností: 4 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Nekvasilova 2/625
Nebytové prostory č. 608, výměra 126,93 m2

počet místností: 4 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

U Libeňského pivovaru 20/1943
Nebytové prostory č. 101, výměra 310,20 m2

počet místností: 8 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

U Libeňského pivovaru 30/1035
Nebytové prostory č. 601, výměra 67,71 m2

počet místností: 3 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Vítkova 15/236
Nebytové prostory č. 502, výměra 82,37 m2

počet místností: 5 + WC
účel využití: prodejna
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

U Nádražní Lávky 5/358
Nebytové prostory č. 501, výměra 368,49 m2

počet místností: 8 + WC
účel využití: služby
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Městská část Praha 8 pronajímá nebytové prostory
Bližší informace najdete na www.praha8.cz, odkaz Úřední deska nebo na adrese Na Košince 1, 180 48 Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 53 78.

Vítkova 5/286
Nebytové prostory č. 501, výměra 113,00 m2

počet místností: 6 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Více na www.praha8.cz
odkaz Úřední deska

Pernerova 31/378
Nebytové prostory č. 504, výměra 345,41 m2

počet místností: 11 + 4 x WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 30. června 2005.

Šaldova 26a/417
Nebytové prostory č. 501, výměra 98,42 m2

počet místností: 3 + WC
účel využití: kancelář
konec anonymní soutěže 30. června 2005.
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Bolí Vás záda ?
PŘIJĎTE NA MASÁŽ

do zdravotního centra
Šimůnkova 4 P-8.

Stanice autobusů: 175, 181, 183

Můžete se objednat na tel. 286 58 11 10
večer nebo 737 71 77 19.

Záda + šíje  180 Kč
Důchodci     150 Kč

Masáž zad ovlivňuje veškeré dění 
v lidském těle: dýchání, zažívání i vy-
lučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.
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T A U  C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NADSTANDARDNÍ KURZY
AJ, NJ, FJ, ŠJ, ItJ, ŘecJ, PortJ, RJ, Čjciz.

Pro dospělé, mládež i děti, 
odpolední, večerní i dopolední,

individuální (1) a mikroskupinové (2 - 4),
začátečníky i pokročilé,

špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

LETNÍ KURZY: ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN.
ZIMNÍ SEMESTR OD 20. ZÁŘÍ 2005.

ZÁPISOVÉ HODINY DENNĚ 
PO - PÁ 17.00 - 20.00 HODIN.

Maškova 3 (asi 3 minuty chůze 
od Penny Marketu, od metra „Kobylisy“

TRAM číslo 10, 14 nebo BUS číslo 162, 175, 181,
183 do zastávky „Vozovna Kobylisy“).

Tel.: 286 89 12 33 (9.00 - 17.00 hodin), 
602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81.

www.taucollege.zde.cz
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Otorinolaryngologické
oddělení − ORL

Otorinolaryngologické oddělení Fa−
kultní nemocnice Na Bulovce dosáhlo
za minulých 20 let značného rozvoje.
Byla vybudována ambulance dětská
odděleně od ambulance pro dospělé
pacienty, nově vytvořeny vyšetřovny 
a poradny pro foniatrii, otologii, oto−
neurologii, vestibulologii, audiologii,
poradna pro onemocnění slinných žláz,
traumatologii, ambulance pro nemoc−
né s poruchami spánku a onkologická
poradna.

Lůžková část oddělení má 40 lůžek, dět−
skou stanici, pooperační pokoj s mo−
nitorovací technikou a třílůžkové pokoje 
s vlastními sprchovými kouty. Na ORL
oddělení byla v minulých 20 letech za−
vedena celá řada nových diagnostických 
a terapeutických metod např.: v imunodi−
agnostice nádorových onemocnění, vy−
šetřování evokovaných potenciálů − BE−
RA, laserové chirurgii hrtanu, vedlejších
dutin nosních, CO2 laserem prová−
děných operací pro syndrom spánkové
apnoe (tzv. UPPP − uvulopalatopharyngo−
plastica), FESS (funkční endonasální
chirurgie), endoskopicky prováděné ade−
notomie, středoušní mikrochirurgie, atd.

Ve spolupráci s radiodiagnostickou
klinikou byly zavedeny do praxe metody

předoperační embolizace nádorů noso−
hltanu, digitální subtrakční sialografie 
v diagnostice onemocnění slinných žlaz,
mikrovaskulární embolizace v léčbě epis−
taxe, balónková metoda dilatace stenóz
jícnu, aspirační biopsie pod sonografic−
kou kontrolou aj.

Ve spolupráci s Ústavem radiační onko−
logie má oddělení více než 40 letou tradi−
ci. Jsou rozvíjeny všechny metody mod−
erní léčby zhoubných nádorů hlavy 
a krku: chemoterapie, interstitiální bra−
chyradioterapie, předoperační ozařování,
megavoltážní teleterapie v ORL onko−
logii atd.

S infekčními klinikami FN Bulovka 
oddělení úzce spolupracuje na problema−
tice chirurgického řešení zánětlivých kom−
plikací, léčení nemocných s AIDS,
endoskopie a operativy na jednotce inten−
zivní péče infekční kliniky, diagnostice
a léčbě poruch sluchu u infekčně nemoc−
ných pacientů s např. meningoencephalitis,
parotitis, varicela atd.

Na ORL oddělení se zavedla a rozvíjí
traumatologie oboru − poranění očnice,
zygomaticomaxillárního komplexu, ma−
xilofaciálního skeletu, poranění dýcha−
cích cest, léčba akutraumat, atd. Úzce
spolupracujeme v traumatologii, ale 
i chirugickém řešení zánětlivých a nádo−
rových onemocnění orbity s očním od−
dělením FN Bulovka.

Lékaři ORL oddělení vykonávají

konziliární služby pro celou nemocnici,
na oddělení je ročně ošetřeno 28 000
ambulantních pacientů a provedeno 1 500
výkonů. Lékaři oddělení pravidelně pub−
likují v odborném tisku, aktivně se svými
přednáškami zúčastňují odborných akcí
ORL společnosti Jana Evangelisty Pur−
kyně, ve spolupráci s ORL klinikou FN
Motol řeší výzkumné grantové úkoly.
ORL oddělení FN Bulovka plánuje další
rozvoj − zpřesnění diagnostických a vy−
šetřovacích metod a do nově rekonstruo−
vaného operačního traktu zavedení no−
vých chirurgických technik.

Oddělení ORL FN Bulovka v rámci
zajištění komplexní lékařské péče FNB
plánuje další rozvoj, a to zpřesnění
diagnostických a vyšetřovacích metod, 
a zavedení nových chirurgických tech−
nik do nově rekonstruovaného ope−
račního  traktu.  

Primář oddělení:
MUDr. Jaroslav Veselý
tel.: 266 08 24 38.
e−mail: jaroslav.vesely@fnb.cz

Ambulance:

Všeobecná ambulance:
Pondělí − pátek: 8.00 − 15.00 hod.
tel.: 226 608 24 39.

Dětská ambulance:
Pondělí − pátek: 8.00 − 15.00 hod.
tel.: 226 608 25 40.

Pohotovostní ambulance:
Nepřetržitý denní provoz
tel.: 226 60 82 426.

Audiologická ambulance:
(vyšetření a diagnostika poruch sluchu 
u dospělých pacientů na doporučení
obvodního ORL specialisty)
Pondělí − pátek: 8.00 − 15.00 hod.

Foniatrická ambulance:
(vyšetření a diagnostika onemocnění hla−
sivek, předoperační vyšetření, pooperační
léčba, konciliární činnosti)
Pondělí − pátek: 8.00 − 15.00 hod.
tel.: 266 08 25 39 POZOR! Nutné telefo−
nicky objednat.

Vestubolická poradna:
(vyšetření, diagnostika a léčba poruch
rovnovážného aparátu)
Pondělí − pátek: 8.00 − 15.00 hod.
tel.: 266 08 24 33 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Pedoaudiologická poradna:
(vyšetření a diagnostika poruch sluchu 
u dětí)
Pondělí − pátek: 8.00 − 15.00 hod.
tel.: 266 08 24 33 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Poradna pro SAS:
(vyšetření, diagnostika a terapie poruch
spánkové nedostatečnosti, chrápání, indi−
gace k operační terapii)
Úterý a čtvrtek: 13.00 − 15.00 hod. 
tel.: 266 08 24 39 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Rhinologfická poradna:
(vyšetření a diagnostika poruch nosní
průchodnosti, nosní polyposa, indikace 
k operačním výkonům)
Pátek: 8.00 − 12.00 hod.
tel.: 266 08 25 29 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Epipharyngoskopické vyšetření:
(endoskopické vyšetření nosu, vedlejších
nosních dutin a nosohltanu)
Čtvrtek − pátek: 10.00 − 13.00 hod.
tel.: 266 08 25 29 POZOR! Nutné telefo−
nické  objednání.

Poradna pro onemocnění slinných žláz: 
(vyšetření a indikace slinných žláz, jejich
indikace k operační terapii)
Středa: 9.00 − 14.00 hod.
tel.: 266 08 24 39 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Poradna pro HIV pozitivní:
(konziliární činnost z AIDS centra 
a Infekční kliniky)
Pondělí − pátek:  8.00 − 10.00 hod.
tel.: 266 08 26 01 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Poradna pro zlomeniny
obličejové části:
(vyšetření nemocných a jejich indikace 
k terapii)
Pondělí a středa: 9.00 − 14.00 hod.
tel.: 266 08 24 39 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Konziliární činnost 
pro Infekční kliniku FNB: 
Pondělí − čtvrtek: 8.00 − 12.00 hod.
tel.: 266 08 26 00 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Konziliární činnost pro pediatrické 
oddělení FNB:
Čtvrtek: 10.00 − 12.00 hod.
tel.: 266 08 25 45 POZOR! Nutné telefo−
nické objednání.

Onkologická poradna:
(konziliární činnost pro ambulantní
pacienty v budově Urologického oddělení,
pavilon  č. 3)
Pondělí a pátek:   8.00 − 10.00 hod.
tel.: 266 08 22 45 (kartotéka) POZOR!
Nutné telefonické objednání.

−jk−

Když se řekne „Na Bulovce“ (11. část)

Informace o poskytování Lékařské služby první pomoci pro občany Prahy 8
Městské části Praha 8 se také v tomto roce podařilo zajistit pohotovostní péči o dospělé i děti (lékařskou službu první pomoci) pro své občany prostřed−
nictvím Fakultní nemocnice Na Bulovce. Zůstávají tak zachovány veškeré výhody komplexního vyšetřovacího zázemí fakultní nemocnice, v návaznosti
služeb dalších specialistů a lůžkové péče. Na pohotovostní službu rovněž navazuje nepřetržitý pohotovostní provoz lékárny v areálu fakultní nemocnice.

Péče o dospělé je poskytována i nadále ve všední dny od 19.00 do 7.00, o sobotách, nedělích a svátcích od 7.00 do 7.00 hod. (tedy 24 hodin denně). Provoz
pohotovostní péče o děti byl po analýze vytíženosti upraven − je poskytována od 16.00 do 23.00 hodin ve všední dny, od 8.00 do 23.00 hod. o sobotách,
nedělích a svátcích. Návštěvní služba lékaře v domácnostech je v době provozu pohotovosti zajištěna. Péči o děti v nočních hodinách, v naléhavých případech,
přebírají lékaři dětské kliniky. Přestože v této době není zajištěna návštěvní služba dětského lékaře, lze využít v urgentních případech služeb záchranné služby.
Protože je naší snahou zajišťovat tuto službu nejen jako dostupnou, ale i jako kvalitní péči, rozloučili jsme se již koncem loňského roku s lékařem, na kterého
si občané Prahy 8 často stěžovali. Věříme, že budete s péčí poskytovanou lékaři a sestrami pohotovostní služby spokojeni. Pokud však budete mít podněty 
k provozu této služby, neváhejte se obrátit nejen na zástupce Fakultní nemocnice Na Bulovce jako na poskytovatele, ale i na mě, jako na zástupce Městské
části Praha 8, která je zadavatelem lékařské služby první pomoci.                                                                                    Eva Prošková, radní MČ Praha 8
Telefonní kontakt: LSSP pro dospělé: 283 84 22 22, návštěvní služba pro dospělé: 603 28 06 61. 

LSPP děti a dorost: 283 84 22 24, návštěvní služba pro děti: 266 08 26 73. 



ČERVEN 2005 STRANA 7

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

Dějepisná soutěž šestých tříd
očima žáků ZŠ Na Slovance
Několik dní před soutěží si všichni museli vytvořit jednoduchý
kostým ve stylu řeckých oděvů. Těsně před soutěží panovala mezi
účastníky trochu nervózní nálada. Všichni se strojili 
a líčili. Pak se obě třídy shromáždily a soutěž začala.

Všichni museli nejdřív vyluštit křížovku se starořeckou tématikou. Pak
následovala módní přehlídka. Pan učitel Kolouch, který soutěž organi−
zoval, zkontroloval všechny vyluštěné křížovky a prohlásil, že do dalšího
kola postupují pouze čtyři soutěžící. Ti pak museli odpovídat na otázky,
které dostávali od vypadlých soutěžících. Nejlépe uspěla dívka ze třídy 6.
B. Klára Justová. Za odměnu dostala model Achillovy přilby a překrásný
dort. Výherkyni blahopřejeme!
Kristýna Konopecká a Karolína Slapničková, žákyně 6. B. ZŠ Na Slovance

„Svět očima dětí“ na ZŠ Palmovka
24. květen byl pro ZŠ Palmovka v Praze 8 dnem svátečním. Již po
čtrnácté zahájil pan ředitel vernisáž výstavy „Svět očima dětí“. Pěkný
zážitek a nerušený poslech popřáli hostům i žáci školy Tereza Froňková
a Vojtěch Povondra.

Hned úvodem vystoupila kapela Nedbalí dráčci a sklidila velký úspěch. Po ní
v rychlém sledu pak děti předvedly bohatý kulturní program. Rodiče mohli
obdivovat hru na zobcovou flétnu, pohádku o žábě Katce v podání nejmenších
dětí i výrazový tanec starších žákyň. Určitě je zaujala i sólová hra na kytaru.
Ohromný potlesk sklidily roztomilé mažoretky, mimořádnou pozornost si
zasloužil párový rokenrol zatančený na profesionální úrovni. O tom, že děti umí
i anglicky, přesvědčily rodiče písničkou. Překvapením byla i závěrečná pan−
tomimická scénka. Všechny děti vystupovaly s radostí, nadšením i hrdostí nad
tím, co už umí. Jako by tím chtěly vyjádřit alespoň malé poděkování rodičům
za jejich lásku a starostlivost. Po programu si mohli hosté prohlédnout keram−
ické výrobky, zajímavé kresby, práce z papíru, vlny, látky a dalších materiálů.
Ti vnímavější mohli porozumět a lépe pochopit, jak svět vidí právě jejich
dcera nebo syn. Příjemné odpoledne bylo zakončeno pohoštěním. 14. ročník
vernisáže skončil. Ať žije ročník 15. Za rok zase na shledanou v naší základ−
ní škole. Následující den výstavka i program potěšily malé žáčky ze soused−
ní mateřské školky.  

Za kolektiv žáků 7. A Bára Chroustová a Lucie Bláhová

Zveme Vás na divadelní festival
Během června probíhá na Praze 8 divadelní festival dětí ze 4 škol 
z různých zemí Evropy − ze ZŠ Lyčkovo náměstí (ČR), víceletého
gymnázia Legionowo (Polsko), víceletého gymnázia z Glasgow
(Skotsko) a z Gymnázia Tří králů v Drážďanech (Německo).

Tento festival je součástí dvouletého projektu Workshop Europe, který
si klade za cíl vzájemné poznávání dětí z „nových“ a „starých“ zemí EU.
K nalezení vzájemných podobností a společného dialogu jim má pomoci
řeč divadla. Ve školním roce 2004/5 již proběhla dvě několikadenní
setkání dětí, na podzim v Německu a na jaře v Polsku. Na pražské setkání
si každá divadelní skupina přiveze představení, na kterém v tomto škol−
ním roce pracovala. Děti ze ZŠ Lyčkovo náměstí si pod vedením paní
učitelky Šimonové připravily představení na motivy divadelní hry Ze
života hmyzu. Na příští školní rok jsou plánována dvě setkání v Polsku 
v Křížové (v listopadu a v březnu) a letní divadelní kemp v Drážďanech 
v srpnu 2006. Výsledkem bude společné vystoupení v rámci drážďan−
ských oslav. Pražská divadelní přehlídka, na které vystoupí skupina skot−
ských, německých, polských a českých dětí, se bude konat ve středu 22.
a ve čtvrtek 23. června 2005 v KD Krakov. Srdečně zveme všechny
milovníky dobrého dětského divadla.                                              −hos−

Zakončete školní rok v klubu Vrtule
„Tak už se nám to blíží. Vysvědčení, konec školního roku, prázdniny, dovolená… co
jsme zameškali, už nedoženeme, co jsme nestihli, krásně doženeme!!! A právě teď je ta
nejlepší možnost si tuto hektickou dobu užít, připomenout si, co se
všechno během toho roku 2004/2005 přihodilo, co se podařilo, nepodaři−
lo…“! Pro Vás všechny, nejen školou povinné, tu máme jednu vypeče−
nou akcičku na území „naší“ Prahy 8.

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské nám. 1, Praha 8 − Kobylisy, Klub Vrtule
ve spolupráci s Progeny o. s. pořádají dvoudenní indoor i outdoor − hudebně divadelní festiválek
pod názvem Zakončení školního roku. Hudební pátek 24. června 2005 od 17.00 hodin v klubu

Vrtule zahrají kapely: Podobnost čistě náhodná, X, Hromy Blesky, Iritující pýchora, Disabled
a Chase kvartet. V hudebně divadelní sobotu 25. června 2005 od 11.00 hodin − hřiště

před Vrtulí, zahrají kapely: Prasklá struna, VNVN, Bikiny, Původní Bureš,
Dranken boomerang a Dubin d@trip. Předvedou se divadélka:

Prvobytně Pospolná Společnost, Zápas v divadelní
improvizaci a Roztroušená symbióza. Dále Vám
nabízíme Módní přehlídku a Stolní fotbálek.

Kontakt: Klub Vrtule, Kobyliské nám. 1, Praha 8
− Kobylisy, 182 00, Pavel Kaplan, tel.: 777 26 86 29,

http://vrtule.sdb.cz.                                            −phl−

Zahrada 2005
Dětská lidová muzika Osminka a ZUŠ
Taussigova pořádají 23. června 2005 již 6.
ročník setkání dětských folklorních sou−
borů a muzik „Zahrada 2005“. 

Odpolední průvod krojovaných dětí síd−
lištěm Ďáblice vychází v 15.00

hod. od stanice M „Ládví“.
Hlavní program začne v 18.00
hod. na zahradě ZUŠ (za

nepříznivého počasí v novém
sále školy). Vstupné dobrovolné.

Srdečně Vás všechny zveme!     −jp−

Mistryně světa 
ze ZŠ Burešova
Začátkem května se v belgickém Ghentu
konalo Mistrovství světa ve sportovním ae−
robicu a fitness, kterého se zúčastnilo celkem
19 zemí. Česká výprava přivezla devět
medailí, z toho čtyři zlaté.

Jednu ze zlatých medailí a titul mistryň světa získal tým Fitness centra Hanky
Šulcové, ve složení: Anna Farářová, Nikola Kleinová, Karolína Plevová, Bára
Šulcová, Markéta Šulcová, Renáta Zajícová a Martina Kozáková. Děvčata se 
v tvrdé konkurenci probojovala přes semifinálová kola až do finále, kde jak uvádí
zpravodaj z MS „předvedla strhující sestavu“, která byla na vysoké úrovni jak po
stránce choreografické, technické, tak i výrazové.                                         −hš−

Koloniál pánů Votrubových je oázou Ďáblic
Jak se žije starým lidem v Praze 8 − Kobylisích? DOBŘE! Zvláště ve Frýdlantské ulici a přilehlém okolí. Právě v této ulici mají
krámek páni Votrubové − otec a syn. Tam si chodíme nejen pro mléko, chléb, housky a věci denní potřeby, ale hlavně pro dobré
slovo a vlídné, vstřícné jednání.

Mají s námi „pomalými, neohrabanými a zapomnětlivými“ trpělivost. Nepřipomínají nám naši „prošlou“ životní lhůtu. Umějí
pochválit, usmát se, pohovořit a to i přesto, že ve svém milém krámku tráví nespočet hodin času a naplno se věnují jeho zdárné−
mu chodu, což v dnešní konkurenci neosobních hypermarketů není jednoduché. Umějí nám narovnat často pošramocené sebevě−
domí. Nám, žijícím většinou v samotě, bez přátel, bez možnosti si s někým popovídat. Člověk tam často zapomene na bolesti
porouchaných tělesných součástek a propadne iluzi, že to stáří je opravdu požehnaný věk. Co bychom si bez nich počali!

Chodíme si s holemi i na vozíčcích k našim „hochům“ pro pocit, že jsme ještě svéprávní, že jsme lidé. Pro mnohé z nás je jejich
koloniál denní metou, které naše nohy musí v rámci údržby zvládnout a jejich úsměv a vlídné slovo pak tou „nejcennější
odměnou“. To vše je v dnešním uspěchaném, odlidštěném světě moc důležité. Patří jim dík!

Jménem všech stařečků z Frýdlantské                                                                             Věra Rysková, vděčná zákaznice 

Staňte se studenty
ZUŠ Taussigova
Zápis a přijímací zkoušky do Zá−
kladní umělecké školy v Praze 8,
Taussigova 1150 se konají 21. června
2005 od 15.00 do 18.00 hodin. Na
volná místa je možné se přihlásit i 5. 
a 6. září 2005 také od 15.00 do 18.00
hodin. Přijímáme žáky od 5 let do
hudebního, tanečního a výtvarného
oboru a žáky od 7 let do oboru
literárně dramatického. Tel.: 286 58
77 47, www. taussigova.cz. −jp−

Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděko−
vat fotbalovému oddílu Meteor Pra−
ha 8 za nezištnou pomoc a spoluprá−
ci, která nám byla nabídnuta
prostřednictvím pana Miloslava
Volfa, předsedy tohoto klubu. Jako
pořadatelé kvalifikačního turnaje
školního poháru jsme potřebovali
zajistit hřiště pro odehrání několika
zápasů. Výše jmenovaný oddíl nám
vyšel vstříc a hřiště včetně zázemí
nám bezplatně poskytl. Naše škola
tuto pomoc přivítala a výsledkem byl
mimořádně zdařilý turnaj, při němž
byli spokojeni nejen učitelé, ale
především žáci škol, které
se ho zúčastnily.                     
Z. Vaňouček, ZŠ Glowackého



Čtrnáctý ročník divadelního 
a hudebního festivalu Mezi
ploty, který se v areálu Psy−
chiatrické léčebny v Bohnicích
už tradičně pořádá v poslední
květnový víkend, přilákal rekordní množství
návštěvníků. Podle odhadů jich letos zavítalo asi

dvacet tisíc.
V sobotu byly největšími

hudebními hvězdami na
hlavní scéně kapely Buty,
Ready Kirken či − 123 minut.
Na vedlejších scénách vy−
stoupila například Bára Basi−
ková s kapelou Precedens či
skupina The Plastic People of The Universe. Po celý den se na různých místech areálu konala divadelní představení.
Rekordní návštěvnost měla akce v neděli. Obrovským tahákem bylo mimo jiné samozřejmě vystoupení první super−
star Anety Langerové. Uchvátilo však i vystoupení Miroslava Žbirky a obecenstvo pořádně rozparádily skupiny
Vypsaná fixa, Wohnout, Divoký srdce či Miou Miou. 

V divadelním sále se
představilo Divadlo v Řez−
nické, Divadlo Drak a na
závěr Klicperovo divadlo.
Pod širým nebem však
vystoupilo i několik men−
ších divadel.               −kat−
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Historický úspěch házenkářek Sokol Kobylisy II
Družstvo žen TJ Sokol Kobylisy II vybojovalo postup do
první ligy. Házenkářský oddíl s dlouholetou tradicí, který
působí již 80 let na území Prahy 8, tak zkompletoval troj−
lístek svých družstev, která budou mít v příští sezóně
prvoligovou příslušnost (mladší a starší dorostenky si
postup do první ligy vybojovaly již v předchozích
sezónách).

Po vyrovnané podzimní části soutěže, kdy se na špičce
druholigové tabulky usadila hned čtyři družstva se stejným
počtem bodů, vstoupily hráčky Kobylis do jarních odvetných
utkání šňůrou sedmi vítězných zápasů v řadě a razantně tak
vykročily k prvnímu místu, které zaručovalo postup. Druhou

ligu vyhrály s konečnou bilancí 12 vítězství, 2 remíz a 4 proher. Kobyliská drobotina, o kterou se oddíl hojnou měrou stará
tak má před sebou perspektivu , že až doroste, bude hrát v kvalitních soutěžích, a to již od dorosteneckého věku.        −pkl−

Vzniká floorbalová liga 
druhých a třetích tříd
Do tuzemska se floorbal dostal třemi různý−
mi cestami. Vůbec první setkání s floorbalem
v České republice se pravděpodobně událo
díky výměnnému pobytu studentů VŠE 
v Praze se studenty helsinské univerzity KY

v roce 1984. Na svém zájezdu do Čech Finové přivezli sadu floor−
balových hokejek a malá tělocvična na VŠE byla svědkem
prvního historického zápasu mezi Finy a Čechy.

Dalším důležitým krokem byla cesta floorbalu do škol, a tím
se ve velké míře tento sport dostal do povědomí spousty dětí,
vznikají školní týmy a školní ligy. V současné době vzniká
první školní liga žáků třetích tříd na ZŠ. Podmínkou přijetí družstva je věk. Děti
musí být v roce 2005 žáci třetího nebo druhého ročníku ZŠ na území Prahy 8.
Minimální počet hráčů v mužstvu je osm. Nutným vybavením jsou floorbalové
hole, chrániče holení, brankář musí být vybaven ochranou přilbou. Doba zápasů činí
třikrát deset minut dle pravidel CFBU (www.cfbu.cz). Přihlášky prosím zasílejte na
email: florbal8@seznam.cz, nebo kontaktujte Jiřího Vítka na telefonu 777 60 19 79.
Organizátory soutěže jsou Medvědi Dolákova a MČ Praha 8. −jv−
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KOMETA LETÍ !
Sportovní klub SK Kometa Praha,
který svou sportovní činností působí na
Městské části Praha 8 a zaměřuje se na
výkonnostní volejbal a tenis, dokazuje
svými výsledky správný směr a cíle,
které si stanovil.  

V uplynulé volejbalové sezóně
2004/2005 prokázal svými
úspěchy, že patří k velkým
soupeřům pražských a re−
publikových družstev 
v mládežnickém volejbale. 

POSUĎTE SAMI !
Vyvrcholením celé volejbalové sezóny
bylo gala odpoledne dne 13. 4. 2005,
kde jsme za účasti všech volejbalových
družstev zhodnotili veškeré výsledky 
a předali jsme medaile našim nadějím.
Naše děvčata ve všech kategoriích
dosáhla na medailová, případně na

bramborová místa. Mladší
žákyně vybojovaly v pos−
ledním dubnovém mistrov−
ském utkání 3. místo me−

zi pražskou konkurencí 15
družstev. Těžká byla rovněž v celo−
sezónním klání mistrovská utkání
družstev starších žákyň a kadetek, které
skončily v celkovém hodnocení na 4.
místě v Praze. V celorepublikové sou−
těži starších žákyň o Český Pohár vydřela
naše děvčata 12. místo z celkového počtu
60 družstev Čech a Moravy. V kategorii
chlapeckého volejbalu se slavilo nejvíce,
jelikož starší žactvo dokázalo splnit cíl 
a obsadit 3. místo v přeboru Prahy, a nej−
většího úspěchu dosáhli naši nejmladší
chlapci, kteří si sáhli na zlaté medaile 
a jsou mistři Prahy. 

NAŠE CÍLE !
V dívčích a chlapeckých soutěžích ještě
lépe reprezentovat a dokázat svými
výkony obhájit, případně ještě vylepšit
pozice v pražských a celorepublikových
soutěžích. Vzhledem k získání pozice 
v 1. lize kadetek si klub dává rovněž za
cíl úspěšně vstoupit do vrcholových
soutěží a bojovat o post v extraligových
dívčích soutěžích.

NAJDETE NÁS!
Kontaktní osoby: Dana a Štěpán
Vaiglovi − tel.: 602 44 60 01, 602 79 59
47, fax.: 281 92 41 36, e−mail: ste−
pan.vaigl@volny.cz. Více podrobných
informací o naši činnosti a termí−
nech všech pořádaných akcí najdete 
na našich webových stránkách:
www.volny.cz/skkometapraha.

KOnečně MEzi TAlenty

Karatisté uspěli v Lipsku
V německém Lipsku se začátkem června
uskutečnilo ME regionů v karate. Uspěli
opět naši karatisté, medailisté z nedávného
mistrovství Evropy juniorů, závodníci Jakub
Tesárek, Vojtěch Melš a Lukáš Janda 
z pražského oddílu SC Flair, který trénuje 
v prostorách základní školy Chabařovická,
která je detašovanou školou ZŠ Burešova.
Naši karatisté dosáhli vynikajícího výsledku, když prohráli pouze ve finále 
s velkým favoritem tohoto mistrovství Evropy, s týmem Španělska. Pro region
Praha, potažmo i pro Prahu 8 vybojovali krásnou stříbrnou medaili. −jt−

Škola Taekwon−do ITF Dan−Gun
V dubnu tomu bylo právě 50 let od založení Taekwon−da
korejským Gen. Choi−Hong−Him. Při této příležitosti
probíhaly oslavy v pražském kině Ponrepo. Návštěvníci
zde shlédli exhibiční ukázky, dokumentární filmy o za−
čátcích Taekwon−do ve světě i u nás.

Vrcholem těchto oslav bylo slavnostní předání IV Danů a titulů instruktor
Taekwon−do ITF. Prosecká Škola Taekwon−do ITF Dan−Gun měla zde za−
stoupení hlavním trenérem školy, trenérem České národní reprezentace Petrem
Poklopem. Prosecká škola se tak může pyšnit nejkvalitnějším vedením. Všechny
technické skupiny jak dětí, dospělých, začátečníků, pokročilých trénujících již
14. rokem vede právě trenér národní reprezentace. O náboru do školy, který
probíhá po celý rok, se můžete informovat na tel.: 603 24 64 33 nebo na
http://dangun.taekwondo.cz. −jk−

Festival Mezi ploty láká stále více lidí

Festival Mezi ploty získává každo−
ročně stále více příznivců. Ty na−
příklad rozparádila skupina Woh−
nout.



Od 1. června 2005 je sběrna čistírny
PŘESTĚHOVÁNA

z nákupního centra Odra do ulice Poznaňská 450.

Čistíme:
• textil, oděvy a koberce

• oděvy z kůží a kožešiny

• kožený sedací nábytek

Praní prádla

Opravy oděvů

Další sběrny na Praze 8:
• Čimická 780 • Třeboradická 1772/53

• Feřtekova 561/22 • Na Hranicích 246/15

• Křižíkova 64 • Pobřežní 3 (IBC)

• Střelničná - nákupní centrum Včela

Informace na tel.: 241 73 19 94
www.koralservis.cz

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

ČERVEN 2005 STRANA 9

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

Mottem činnosti DDM, zajišťující vol−
nočasové aktivity ve dvou budovách: 
v Kobylisích v ulici Přemyšlenské 
a v Bohnicích v ulici Krynické, by se
mohla stát slova Jana Ámose Komen−
ského: „Činný život je vpravdě ži−
votem, zahálka hrob člověka za živa.“ 

V kroužcích se ročně 
sejde okolo tisíce členů
Pravidelné kroužky navštěvují zájemci
od 3 let do dospělosti v oblastech:
• míčové sporty − volejbal, floorbal, 

softbal, hokejbal
• taneční a pohybové kroužky
• výtvarná výchova a keramika
• kytara, flétna, klavír
• počítače a animace
• modeláři a elektro
• přírodověda a chovatelství
• sci−fi a hraná fantastika
• šachy a deskové hry
• Dětská televize

Na kolik vyjde zájmový kroužek?
Návštěvníci aktivit celoročních i pří−

ležitostných hradí zápisné nebo vstup−
né. Ceny za členství v kroužku se
stanovují podle náročnosti materiálu
potřebného pro činnost, s ohledem na
výši pronájmu tělocvičen, pořizování
výzbroje a výstroje, individuální práci
apod. Nejméně člen zaplatí 400 Kč za

půl roku, nejvýše se vyšplhá keramika
pro dospělé, která představuje 2 000 Kč
za stejné období.

Na některých příležitostných akcích
se vybírá vstupné, jež výjimečně pře−
kročí 70 Kč.

Co je to „otevřený klub“?
Stále častěji je možné se setkat 

s nabídkou otevřených klubů. Jedná se 
o prostory, které mohou využívat všich−
ni, kteří se nechtějí zavázat k pravidel−
ným schůzkám a raději se s vrstevníky
scházejí nahodile. V Přemyšlenské ulici
byly letos díky finační podpoře Ma−
gistrátu hlavního města Prahy zrekon−
struovány místnosti účelově vybavené
pro neorganizovanou mládež − klub Na
Desce. Zájemci využívají kulečník,
elektronické šipky, fotbálek, mohou sle−
dovat televizní pořady, pouštět si video−
filmy nebo poslouchat hudbu. Součástí
nabídky je i základ knihovny beletrie,
sci−fi literatury a deskové hry.

Maminky na mateřské dovolené
navštěvují v ulici Krynické klub Po−
hoda. Herna vybavená hračkami i ná−

bytkem odpovídajícím předškolnímu
věku je využívána ve všední dny 
v dopoledních hodinách.

Hudební klub TAKT
Milovníci hudby hrané i poslouchané

dostávají od září 2005 příležitost zpří−
jemnit si všední i sváteční dny v klubu
Takt. Činnost bude zaměřena k osvo−
jování si základů hry na hudební nástro−
je a komentované poslechové
aktivity. Na své si přijdou
příznivci koncertů, vy−
cházek po hudební
Praze, besed, ale také
společného muzicíro−
vání. 

Ptáte se, zda s námi
můžete jet na tábor ne−
bo na zájezd?

Co by to bylo za DDM, se
kterým byste nemohli jet na tábor?!

Jarní prázdniny můžete
strávit na horách, v létě
pořádáme pobyty s náplní:
rybářskou, dramatickou,
herní, výtvarnou, pohybo−
vou. Specialitou jsou sou−

středění kroužku Dětská televize a ani−
mace.

Všichni však nemohou v době prázd−
nin odjet. I pro ně máme program ve
formě příměstského tábora. Děti den
tráví v DDM, večer se vracejí domů. 
O jarních prázdninách i v létě je

připravena týdenní činnost s různým za−
měřením. Letos v únoru děti prožily
například pohybové pondělí, hliněné
úterý, přírodovědný pátek apod. V létě
je čeká výtvarné sympózium včetně
výletu parníkem.

A výlety? Letos vydařené běžky 
v Kořenově, koupání v aquaparku v Li−
berci příští rok nejen zopakujeme, ale
rozšíříme o další víkendové nabídky.

Odpovídáme i zájemcům 
o nárazové akce

Nejen pravidelnou čin−
ností živ je DDM. 
K oblíbeným akcím patří
například Den odemče−
ných dveří, Mikulášská

nadílka, divadelní před−
stavení, oslavy Dne dětí,

návštěva herny Laser game,
turnaje, soutěže, přehlídky. Le−

tos děti poprvé strávily Noc s Ander−

senem − jako připomínku jeho
narozenin.  

Mezi zajímavé návštěvníky 
patří Pepa Novák nebo Martin Maxa

Mnohdy je nám položena otázka, zda
nás někdy navštíví nějaká zajímavá
osobnost. Odpovídáme: každý návštěv−
ník je pro nás zajímavý, i Pepa Novák,
ale ptáte−li se na populární osobnost, to

je jiné. Letos s mikulášskou nadílkou
přišel zpěvák Martin Maxa, výstavu 
k výročí spisovatele Hanse Christiana
Andersena otevřel velvyslanec Dánské−
ho království v ČR Jorgen Bojer.
Pozvání na kávu do klubu Na Desce při−
jal ředitel odboru uměleckých škol,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu
hlavního města Prahy Ivan Martínek.

Návštěvou nás poctila také zástup−
kyně Starosty Městské části Pra−
ha 8 Soňa Teplá. V rukávu máme
schovaný slib populární osobnosti 
i na příští rok. Ale tom teď mluvit
nebudeme.

Víte, že …
• někteří hosté klubu Na Desce jako

dárek přinášejí hrneček?
• díky grantu od Magistrátu jsou ceny za 

letošní tábory zajímavě nízké?
• si můžete vyzkoušet divadlo a sport 

v improvizačních zápasech?
• na zahradě v Přemyšlenské ulici si

můžete zahrát petanque, ruské 
kuželky, házet na branku nebo na 
streetballový koš?

• zde pracuje Dětská televize?
• v září připravujeme otevření téměř 80 

kroužků?
• můžete využít počítačové učebny?
• i amatéři u nás dokáží natočit 

animovaný film?
• letos na naše akce přišlo přes 3 000 

návštěvníků?

• otevřené kluby a herny vy−
užilo okolo 2 000 zájemců?

• letos stoupla návštěvnost 
našeho webu o 300 procent?

Poděkování patří nezištným
příznivcům naší činnosti

Nedostatek financí hýbe
celým světem, a tak se nevy−
hne ani školskému zařízení.
Našli jsme a stále nacházíme

spolupracovníky, zástupce firem, kteří
nám pomáhají tu slevou, jindy bezplat−
nou osobní účastí nebo poskytnutím
věcné ceny do soutěže. K nejvýznam−
nějším patří zřizovatel DDM − Ma−
gistrát hlavního města Prahy, dále
Městská část Praha 8, firmy: Nakla−
datelství Kanzelsberger, Speed Press,
R&JSB, HRAS, JVC, ale také Policie

ČR a Městská policie z Prahy 8 a mno−
ho dalších. Jménem dětí všem děku−
jeme.

Kde se dozvíte více?
• na nástěnkách v obou budovách DDM
• na internetových stránkách: 

www.ddmpraha8.cz
• dotazem na: info@ddmpraha8.cz
• na telefonních číslech: 284 68 02 30, 

233 55 37 90
• pravidelně v Osmičce − novinách 

MČ Praha 8 
• osobně u kteréhokoliv zaměstnance 

DDM

Akce na nejbližší období
Rekonstrukce sociálních zařízení v bu−
dově v ul. Přemyšlenské
Letní tábory
14. 9. − Den odemčených dveří v obou
budovách

Vedoucím kroužků, dětem, rodičům,
pracovníkům firem poskytujících nám
podporu a ostatním přejeme příjemné,
slunečné, ale hlavně odpočinkové
prázdniny! V září na shledanou, na
viděnou, na slyšenou.

Jana Vargová, foto: archiv DDM

DDM − Dům dětí a mládeže v Kobylisích a Bohnicích

DDůůmm  dděěttíí  
aa  mmllááddeežžee
KKoobbyylliissyy

VOLNÁ 
VSTUPENKA

nnaa  kktteerroouukkoolliivv  
aakkccii  DDDDMM

kkoonnaannoouu  vv  ddoobběě
oodd  11..  99..  --  3311..  1100..  22000055

((PPllaattíí  ppoouuzzee  
oorriiggiinnáállnníí  kkuuppóónn..))    

Kytaristka při vánočním koncertě.

Martin Maxa 
v našem 
divadelním sále.

Jarní tábor na sněhu.

Ze soutěže 
s Policií ČR 
„Přijď a uvidíš“.

Práce s kamerou.

Vernisáž prací k poctě Andersena.

Děti si vyprávějí 
o krtkovi.

Klub Na Desce 
a jeho návštěvníci.
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FITNESS PETRA a SALON SLUNEČNICE
Pod Tvrzí, dolní část města Odolena Voda Vám nabízí:
(10 min. autem nebo BUS 370, 373, 372 z Kobylis)

Proštíhlení postavy na stolech Slender You pod vedením cvičitelky.

Program proti celulitidě - stroj ROLLETIC + LASER.

Vertikální TURBOSOLÁRIUM.

LASER MUDr. ŠMUCLERA na akné, vrásky, bolesti aj.

POSILOVNU, SPINNING,  speciální hodiny TUK - FUK.
Cvičení dětí, těhotných, seniorů a rehabilitace.

NON - STOP TEL.: 603 809 809
Podrobné informace najdete na 

www.petrakucerova.wz.cz
(Placená inzerce)

• 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 FCE 
• ranní, večerní i víkendová výuka
• klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy
• bezbariérový přístup

Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8, 
tel.: 286 840 777, fax: 286 840 484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

Nabízíme:

JAZYKOVÁ ŠKOLA
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KARLÕNSK… SPEKTRUM
Karlínské náměstí 7 

Praha 8 - Karlín

Nabídka letní prázdninové 
činnosti DDM hl. m. Prahy

Kombinované tábory
Kombinace klasické celotáborové hry se zají−
mavou činností. Místo: Lhotka u Mělníka (CHKO
Kokořínsko). Věk: 8 − 15 let. Cena: 3 000 Kč.
Termíny: 2. − 16. července 2005 a 30. července
− 13. srpna 2005. Kontakt: Jana Šimánková,
tel.: 222 33 38 15, e−mail: simankova@ddmpra−
ha.cz.

Můj první tábor
Pět dní plných her, soutěží a legrace je připraveno
pro holčičky a kluky, co se chystají poprvé na
letní tábor. Místo: Lhotka u Mělníka (CHKO
Kokořínsko). Věk: 6 − 8 let. Cena: 1 100 Kč.
Termíny: 11. − 15. července 2005, 18. − 22. čer−
vence 2005, 25. − 29. července 2005, 1. − 5.
srpna 2005, 8. − 12. srpna 2005 a 15. − 19. srpna
2005. Kontakt: Zuzana Folberová, tel.: 222 33
38 17, e−mail: folberova@ddmpraha.cz.

I v Praze je blaze
Program pro děti od 6 do 12 let, co si chtějí užít
prázdniny, ale nechtějí jet na tábor. Místo: Praha
a okolí. Věk: 6 − 12 let. Cena: 100 Kč/den − cena
zahrnuje teplý oběd, vstupné a pedagogický
dozor. Termíny: 4. − 8. července 2005, 11. − 15.
července 2005 a 18. − 22. července 2005.
Kontakt: Zuzana Folberová, tel.: 222 33 38 17,
e−mail: folberova@ddmpraha.cz.

Vodácké putovní tábory na 
www.lodenice−vltava.cz.

Zahraniční pobyty

Slovensko
Klasický letní tábor s celotáborovou hrou. Místo:
Relov − úpatí Vysokých Tater. Věk: 9 − 15 let.
Cena: 3 150 Kč. Termín: 9. − 23. července 2005.
Kontakt: Jana Šimánková, tel.: 222 33 38 15, e−
mail: simankova@ddmpraha.cz.

Itálie
Rekreační pobyt u Jaderského moře s možností
fakultativních výletů. Místo: Numana − střední
Itálie. Věk: 10 − 25 let. Cena: 6 500 Kč. Termín:
22. − 31. července 2005. Kontakt: Zuzana
Folberová, tel.: 222 33 38 17, e−mail: folbe−
rova@ddmpraha.cz.

Chorvatsko
Rekreační a sportovní pobyt pro děti a mládež.
Místo: Omiš − Dalmácie. Věk: 10 − 100 let.
Cena: 6 500 Kč. Termín: 8. − 20. srpna 2005.
Kontakt: Marie Sypalová, tel.: 222 33 38 17, 
e−mail: sypalova@ddmpraha.cz.

Pohádková 
vernisáž
Pod záštitou velvyslance Dánského
království v ČR,  Jorgena Bojera,
se uskutečnila letos 7. dubna v Do−
mě dětí a mládeže v Přemyšlenské
ulici nádherná vernisáž k 200.
výročí narození spisovatele Hanse
Christiana Andersena.

Pohádkové inscenaci Císařovy
nové šaty, kterou ve vlastním
pojetí nastudovali členové krouž−
ku STŘE.L.I. (Středoškolská liga
improvizace) − Marie Doleža−
lová, Alena Hendrychová a Jan
Cina za klavírního doprovodu
Milady Vaňkátové, tleskaly děti 
s rodiči, zástupkyně MHMP
a společnosti Lego, učitelé, prostě
všichni.

Na výstavu bylo posláno
celkem 143 různých výtvarných
prací, a to ze základních škol
naší městské části a gymnázia 
z Prahy 9. Ocenění se dostalo celkem 56 výtvarným dílům a poděkování všem účastníkům výtvarné
přehlídky. 

Dík  patří i paní ředitelce Janě Vargové a paní Bazikové, pracovnici DDM, které společně vernisáž
připravily. Pan velvyslanec Jorgen Bojer ocenil nádherné práce dětí, vyzdvihl význam pohádky pro
rozvoj dětské osobnosti a ocenil znalosti našich žáků o Hansi Christianu Andersenovi.

Také ve mně zanechala uskutečněná vernisáž příjemný zážitek. Ocenění zaslouží nejenom všechny
výtvarné práce, ale i vystoupení členů uměleckých kroužků. Účast skoro sto dvaceti návštěvníků
svědčí  o úspěchu. 

Děkuji všem a přeji jim více tak krásných akcí.   Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

Děti využívají zahradu
Od poloviny června probíhá v budově Domu dětí a mládeže v Přemyšlenské ulici rekonstrukce
sociálního zařízení. Úpravy zasáhnou veškerá WC, budou odstraněna umyvadla, která zde
zůstala ještě po provozu mateřské školy, i sprchové kouty, již dávno nefunkční. Zlikvidována
bude i kuchyňská linka, nepoužívaná karma, již dosluhující sporák. Dávno nemoderní, mnohdy
již otlučené dlaždice nahradí modernější design.

Rekonstrukci v hodnotě téměř dvou miliónů korun uhradí Servisní středisko jako vlastník budovy.
DDM se bude finančně podílet na obnově některých prvků, jako například osvětlení, vybavení kuchyňky
apod. Zároveň s těmito opravami dojde v obou budovách DDM, tedy i v Krynické ulici, k celkové rekon−
strukci počítačové sítě. Náklady na tyto úpravy jdou plně k tíží DDM. Vzhledem k tak výraznému zásahu
do provozu budovy budou děti z  kroužků v Přemyšlenské ulici pro svoji činnost využívat zahradu a další
venkovní prostory. Ani v době letních prázdnin se v této budově nebudou konat žádné akce. Zahájení
nového školního roku by nemělo být ohroženo. Jana Vargová  

Hrajeme pro radost!
Symfonický orchestr Prahy 8 vznikl jako
občanské sdružení muzikantů, převážně
mladých lidí žijících v této části Prahy,
kteří toužili po hře v orchestru, který
překročí rámec amatérské interpretace 
a zhruba rok společně pracují na hudebním
projevu i repertoáru hodném profesionál−
ních hudebníků.

Výsledkem úspěšné práce bylo několik 
koncertů, m.j. i uvedení První symfonie 
L. van Beethovena, Schubertovy Nedokončené
atd. na koncertě v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Klecanech (viz foto) pak zazněla 8. května 2005 u příležitosti 60. výročí konce 2. světové války
Symfonie č. 8 − G Dur, Op. 88 „Anglická“.

Dirigent orchestru Jiří Hájek je posluchačem šestého ročníku konzervatoře Jaroslava Ježka, kde u profeso−
ra Štěpána Koníčka studuje dirigování a skladbu. Složil více jak padesát symfonických i komorních děl, 
z nichž byly některé natočeny i pro Český rozhlas v Praze. Náročnost, s jakou přistupuje tento mladý dirigent
k práci s orchestrem, je všemi členy kapely přijímána velmi vstřícně a s upřímnou snahou po zdokonalení hry.
To je ostatně pro všechny členy Symfonického orchestru Prahy 8 tím nejdůležitějším cílem.                      −jk−

Úřad Městské části Praha 8, 
Odbor školství, 
oddělení kultury  

pořádá v rámci oslav 
Svátku hudby 

koncert

Dechového kvinteta
Nocturno 

v úterý 21. 6. 2005 od 16.30 hod.

Růžová zahrada u Libeňského zámku, 
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň

informace na tel.: 283 09 04 22.

Salon neprofesionálních 
výtvarníků

Milí přátelé, 
v současném uspěchaném a přetechnizovaném

světě je stále více lidí, kteří před náporem show−
byznysu a médií utíkají k vlastní tvorbě. Těm,
kteří se zabývají výtvarnou prací (vystudovaným 
i nevystudovaným) nabízíme možnost prezentovat
vlastní volnou tvorbu na krátkodobé výstavě, kte−
rou jsme nazvali „Salon neprofesionálních výt−
varníků“.

Nabízíme Vám možnost prezentovat Vaše práce
ve velkém sále Kulturního domu Ládví, a to od
pátku 14. října do středy 19. října 2005.

Vystavování na „Salonu neprofesionálních výt−
varníků“ není omezeno tématy ani použitými výt−
varnými technikami, pouze díla, která potřebují ke
své prezentaci videoprojekci, nemůžeme z tech−
nických důvodů přijmout.

Předpokládáme, že práce budeme shromažďo−
vat v době od 15. 9. do 30. 9. 2005, a to 
v oddělení kultury Odboru školství, v prvním patře
Kulturního domu Krakov, vždy po telefonické
domluvě s paní Wildtovou. 

Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce
nevystavit. Výstava je určena široké veřejnosti.

Veškeré další informace na tel.: 283 09 04 22
(Vladislava Wildtová) a 284 68 11 03 (Iva Hejná),
odd. kultury ÚMČ Praha 8.

Petr Svoboda, vedoucí Odboru školství

Amatérští loutkáři 
se sešli v Jiskře
V minulých dnech proběhl v Jiskře − Divadle
Karla Hackera jubilejní 30. festival pražských
amatérských loutkářů, který je regionální
výběrovou přehlídkou amatérských loutkář−
ských souborů Prahy a Středočeského kraje.

Festival, jehož se zúčastnilo deset souborů
uspořádaly Hl. m. Praha, Středočeský kraj, MČ
Praha 8, Společnost přátel Loutkového divadla
Jiskra a Skupina amatérských loutkářů Svazu
českých divadelních ochotníků.

Lze nepochyb−
ně říci, že letošní
ročník předčil 
v úrovni inscena−
cí ročníky před−
chozí, a to nejen
po loutkoherecké
a režijní stránce, ale i přístupem vystupujících
souborů. I když soutěžní porota nevybrala žádnou
inscenaci pro letošní vrcholné přehlídky
amatérského divadla, jako jsou Loutkářská
Chrudim nebo Jiráskův Hronov, přesto bylo co
ocenit. Vítězem festivalu se stal soubor z Prahy 10
Pimprle za uvedení inscenace Dračí pohádky,
vedle toho bylo uděleno dalších jedenáct indi−
viduálních nebo kolektivních cen. Největším kla−
dem letošní přehlídky však byl velmi aktivní přís−
tup k loutkoherecké práci mladých nebo dokonce
začínajících loutkářů. Velmi úspěšná byla přehlíd−
ka i pro domácí soubor Loutkového divadla Jiskra.
Jiskra se festivalu zúčastnila dvěma inscenacemi.
Jednak Červenou Karkulkou, kterou zahrála ma−
rionetami, tedy loutkami na nitích, a jednak insce−
nací O Matěji a Majdalence, kterou se poprvé
divákům představil maňáskářský kroužek souboru
Jiskra. Jitka Jirsová dostala cenu za hlasovou
interpretaci role Karkulky a Pavel Voborník za
vedení maňáskářského souboru Jiskry. −psl−
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VÝHODNĚ A RYCHLE PRO−
DÁM POZEMEK v klidném a krás−
ném prostředí určený k výstavbě RD
i rekreačních objektů v k. ú. Postu−
pice − Lhotka u Benešova. Tel.: 602
34 24 42.

NABÍZÍME VÁM LETNÍ TÁBOR
PRO VAŠE DĚTI, VNOUČATA 
I DĚTI VAŠICH ZNÁMÝCH. Pro−
vozovatel tábora: VOSS’ 99 spol. s.
r. o. Datum konání: I. turnus: 11. − 23.
července 2005, II. turnus: 8. − 20.
srpna 2005. Místo konání: Penzion
Dudýnek, Kryštofovy Hamry u Vejprt.
Výlety: Karlovy Vary, ZOO park
Chomutov, aquapark. Věk dětí: od 6
do 12 let. Cena: 2 500 Kč. Bližší infor−
mace Vám podá hlavní vedoucí 
V. Hrdinová, tel.: 602 32 19 97.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8,
2+kk nebo 3+1. Družstevní nebo
osobní vlastnictví. Platím hotově.
Tel.: 605 26 02 70.

STAVEBNÍ DOZOR, inženýring,
stavební práce, realizace staveb od zá−
kladů po střechu, včetně TZB.
Kontakt: Sutura Energy a. s., Švábky 2,
Praha 8 − Libeň, tel.: 226 06 67 51.

ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.

DLOUHODOBĚ PRONAJMU
GARÁŽ − Praha 8, Bohnice u Kra−
kova. Tel.: 723 35 36 19.

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČET−
NICTVÍ, DPH, daňových povinností.
Tel.: 226 06 67 53 nebo 606 19 84 59.

STŘÍHÁNÍ PSŮ A CHOVA−
TELSKÉ POTŘEBY, Pod Hli−
ništěm 14, Praha 8 − Kobylisy.
Otevírací doba: PO, ST, PÁ 8.00 −
15.00 hodin, ÚT, ČT 13.00 − 19.00
hodin. Tel.: 284 68 21 77 nebo 602
97 00 64.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

DODÁVKOVÉ TAXI − DAVID
ZEMAN nabízí své služby přepravy
nákladů po celé ČR. Volejte NON −
STOP 608 24 44 63 nebo 603 24
44 63!

KUŘÁCI − ODVYKNĚTE! Až 90%
úspěšnost. Volejte: 224 21 46 17,
604 20 77 71, Praha 1, Senovážné
náměstí 6/1464, 3. patro.

ÚČETNICTVÍ VČETNĚ DANÍ −
MZDOVÁ AGENDA, zpracuji kvalit−
ně a spolehlivě. Tel.: 723 79 92 90.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další stře−
diska na Praze 7 a 9.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ PŘÍMO OD
VÝROBCE, certifikováno, nejnižší
ceny, volejte zdarma tel.: 800 15 87
46. S tímto inzerátem sleva 5%.
Balkonsystem, s r. o.

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 22 73 90. 

CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Ko−
bylisy, Ke Stírce 34, nabízejí široký
sortiment krmiv a potřeb za příznivé
ceny. Otevřeno: PO − PÁ 13.00 −
19.00 hodin.

ELEKTROMONTÁŽE − rekon−
strukce, rozvody, jádra, servis, za−
bezpečovací systémy. Kontakt: p.
Šulc, tel.: 603 86 61 27.

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lym−
fodrenáž ruční i strojovou (Lymfoven)
− v kombinaci se zábaly kúra proti

CELULITIDĚ, shiatsu, Bowen.
Adresa: Poliklinika Mazurská 484,
Praha 8 − Bohnice. Dlouhá otevírací
doba: 8.00 − 21.00 hodin, příznivé
ceny. Objednávky na tel.: 603 59 44
32 nebo 603 17 95 95.

VYROBÍME NA MÍRU, KU−
CHYŇSKÉ LINKY, skříně, koupel−
nový nábytek atd. Designy dle
Vašeho výběru ze vzorníků a kata−
logů. Při montáži kuchyňské linky
zhotovíme dle přání i obklad či
montáž el. spotřebičů. Dále pro−
vádíme montáž horizontálních i ver−
tikálních žaluzií. Vše kvalitně a lev−
ně. Informace na tel.: 777 23 69 
11.

MASÁŽE − klasická, čínská, meri−
diánová, reflexní, baňkování, mopso−
vání, rehabilitace. P. Malečková −
fyzioterapeutka. Pozitivní studio, sta−
nice TRAM Okrouhlická, Praha 8.
Tel.: 732 26 20 10 nebo 284 68 
98 05.

STAVEBNÍ PARCELY DOLNÍ
CHABRY / ZDIBY, 811 − 914 m2,
elektro, vodovod, kanalizace, cena 1
450 Kč/m2. Tel.: 284 82 08 18,
602 21 50 14, 602 31 22 12.

AHOJ KAMARÁDI A KAMA−
RÁDKY! Zdraví Vás vaše spolužačka
ze 4. B ZŠ Zenklova Libuše Vokur−
ková. Hrozně ráda bych se s Vámi
opět setkala. Zavolejte mi prosím na
tel.: 274 77 46 69. Těším se na Vás!

FITNESS JEN PRO ŽENY, SOLÁ−
RIUM, SOLÁRIUM TURBO, AERO−
BIC, JÓGA, KOSMETIKA, MASÁ−
ŽE A STOLNÍ TENIS. Profi stroje,
trenér − ZDARMA! Pravidelná výměna
UV trubic, prodej solární kosmetiky,
příjemná obsluha a prostředí, CENO−
VĚ VÝHODNÉ PERMANENTKY. Ad−
resa: FIT STUDIO, Čihákova 2, Praha
9 − Vysočany, tel.: 284 82 12 25.

ČALOUNICTVÍ − opravy sedacího
nábytku, zvukové a tepelné čalounění
dveří, výběr látek, doprava. Tel.: 604
61 38 04 nebo 244 46 82 02.

ÚDRŽBY ZAHRAD, NÁVRHY 
A REALIZACE − výsadby, trávníky,
skalky, jezírka, kácení stromů. Revit −
zahrady, tel.: 604 92 80 69, 284 68
97 04, e−mail: revit@seznam.cz.

LEKTORY AJ, NJ a dalších jazyků
hledá JŠ pro výuku dospělých a dětí,
i na částečný úvazek. Tel.: 775 37
82 59.

NOVĚ JSME PRO VÁS
OTEVŘELI PRODEJNU RY−
BÁŘSKÝCH POTŘEB. Stanice
metra trasy C „Ládví“, Kulturní dům
Ládví. Otevřeno: PO − PÁ 10.00 −
18.00 hodin.

ELEKTROMONTÁŽE, revize elek−
troinstalací, servis EPS, EZS, STA. Tel.:
226 06 67 53 nebo 606 19 84 59.

ANGLIČTINA PRO FIRMY, překla−
dy a tlumočení. CV MENU anglicky.
E−mail: advice.prague@quick.cz, tel.:
724 17 12 48.

PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY.
Hledáme nadané zpěvačky do všech
hlasových skupin. Požadujeme pouze
pravidelnou docházku a radost ze
zpěvu. Podrobnější informace Vám
rádi podají Magdalena Servítová, tel.:
731 51 67 14 nebo Ivan Zelenka,
tel.: 605 76 32 66.

ÚČETNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽ−
BY nabízí VŠ s praxí. Kancelář: Šal−
dova 34, Praha 8 − Karlín, tel.: 608
06 60 88.

KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY.
Tel.: 603 83 31 07.

KOUPÍM BYT, možnost okamžité
zálohy, nebo půjčky, čestné jednání.
Tel.: 222 32 42 61, 776 72 45 86.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE, zpracování daní a další
služby nabízí certifikovaný účetní.
Ceny dohodou i pro drobné a začína−
jící podnikatele. Tel.: 602 34 31 49.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE,
úpravy domů a bytů, kvalitně a spo−
lehlivě provede firma SetStav s. r. o.
Volejte: 602 33 96 22 nebo 286 88
22 65.

SLENDER YOU − LETNÍ SLEVY!
PLATÍ OD 15. ČERVNA DO 31.
SRPNA 2005. PROŠTÍHLUJÍCÍ
CVIČENÍ − 10 hodin + 4 hodiny
zdarma. SKOŘICOVÉ ZÁBALY
nabourávající celulitidu − 10% sleva.
ROLLETIK, zpevňuje postavu −
výhodné permanentky. SOLÁRIUM,
nedávná výměna trubic − výhodné
permanentky. Na slevách u nás
ušetříte minimálně 480 Kč. Kontakt:
Hloubětínská 1/38, tel.: 281 86 01
73. Těšíme se na Vás! 

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
− TROJSKÝ VRCH, Hnězdenská,
tel.: 724 14 80 08.

GRAVÍROVÁNÍ NÁPISŮ DO
SKLA, monogramy, jména, znaky,
jubilejní číše, svatební číše, sportovní
poháry, upomínkové skleničky k matu−
ritám atp., dle přání. Kontakt: Ivana
Tinková, tel.: 777 96 16 99.

DODÁVKA, OPRAVA, SERVIS,
MONTÁŽ KOTLŮ zn. Junkers,
Buderus, Protherm, Mora, Dakon 
a Baxi. Autorizovaná měření emisí
spalovacích zdrojů. Tel.: 226 06 67
53 nebo 606 19 84 59.

PRONAJMU ZAHRÁDKU S CHAT−
KOU NA PRAZE 8. Klidné místo,
voda v ceně, dobré spojení MHD. Tel.:
777 06 05 44.

DĚTSKÝ TÁBOR KAZIMÍRKA
nabízí volná místa na Sázavě. Cena:
3 680 Kč v termínu od 2. do 14. čer−
vence 2005. Bližší informace na tel.:
776 35 52 02, www.kazimir−
ka.unas.cz.

FA J. MACHÁČ − rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými
panely − bez bourání, nepořádku 
v bytě − rychle (3 − 5 dní) a levně (od
25 000 Kč). Výměny van, baterií,
klozetů kuchyňských desek, instalace
sprchových koutů, pokládka dlažby,
PVC, plovoucích podlah, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66 −
kdykoliv!

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 − 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.

CHCETE MÍT SVATBU JAKO
ŘEMEN? Chcete si se svými blízký−
mi a přáteli s chutí zanotovat? DIOP−
TRIO Vám zahraje hudbu jakou
chcete! Tři muzikanti tělem i duší
hrají muziku všech žánrů. Upoutají
Vás třeba provedením swingového
hitu Franka Sinatry, nebo citlivě
laděným erotickým tangem. Náladu
dokáží pozvednout českou lidovou
písní a k jiskrnému moku Vám zahra−
jí slovácký verbuňk. Jsou připraveni
hrát a zpívat jak v komorním
prostředí, tak pro plný sál. Cena
dohodou! Tel.: 602 34 24 42.

Placená řádková inzerce

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy 
Telefon: 284 68 11 03

P¯edprodej: ⁄T 16.00 − 18.00 hod. Telefonické rezer−
vace na tel.: 284 68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 15,
17, 24, 25 − stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144, 152,
175, 177, 186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C stanice
„Kobylisy“. Nevyzvednuté rezervované vstupenky vrací−
me 15 minut před začátkem představení do prodeje.
Změna programu vyhrazena.

»ERVEN 2005

15. 6. ČT 9.00 a 10.30 hod.
VÝLET DO ZOO
Seznámení s dechovými hudebními 
nástroji prostřednictvím skladbiček 
imitujících hlasy zvířat. 
Hraje skupina M. Renzové.

21. 6. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA
LS Jiskra (P. Slunečko).

28. 6. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA
LS Jiskra (P. Slunečko).
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PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

Kulturní středisko MČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň
tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81
e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz

HudebnÌ divadlo
v KarlÌnÏ

Kongresové Centrum Praha
5. května 65 •  Praha 4

Dopravní spojení:
Metro C – Vyšehrad 

parking v budově KCP
e−mail: hdk@hdk.cz

»ERVEN 2005

Noc na Karlštejně

18. 6. sobota 20.45 hod.
24. 6. pátek 20.45 hod. 
25. 6. sobota 20.45 hod.
29. 6. středa 20.45 hod. 

Karlínské divadlo hostuje na Malé Straně
Oprava budovy Hudebního divadla v Karlíně je v plném proudu, herci proto stále
hostují v prostorách Kongresového centra. Od června je tomu ale jinak. Karlínští
se přestěhovali na letní scénu do Nostického paláce na Maltézském náměstí na Malé
Straně, kde budou až do konce prázdnin hrát muzikál Noc na Karlštejně.

„Jde o původní český muzikál Karla Svobody, Zdeňka Podskalského a Jiřího Štaidla,“
řekl ředitel karlínského divadla Egon Kulhánek. V divadelní adaptaci stejnojmenného
legendárního českého filmu hrají a zpívají například Petr Štěpánek, Václav Vydra,
Mojmír Maděrič, Monika Absolonová, Kateřina Brožová a řada dalších hvězd, které 
v Nostickém paláci hrály už loni v létě. Podle Kulhánka představení výrazných změn
nedoznalo: „To představení se osvědčilo v téhle sestavě. My jsme sice uvažovali o tom,
že bychom obsazení ještě více zatraktivnili, ale přišli jsme na to, že už to vlastně ani
nejde.“ Noc na Karlštejně v podání Hudebního divadla Karlín můžete na Malé Straně
vidět v červenci a srpnu od středy do soboty
vždy od 20.45 hodin. „V červnu je to kom−
plikovanější, protože jsou v Nostickém paláci 
i jiné akce, ať už Semaforu, nebo Ministerstva
kultury, a tak čtenáře Osmičky prosím, aby
raději sledovali naše internetové stránky
www.hdk.cz,“ uzavřel ředitel karlínského
divadla Egon Kulhánek. Vstupenky na Noc na
Karlštejně stojí od 390 do 590 korun.         −vlk−

Hudební divadlo v Karlíně

vyhlašuje 
KONKURZ 

na místo člena(ky) souboru: 
zpívající tanečník/tanečnice; 

tančící zpěvák/zpěvačka 

termíny: neděle 19. a pondělí 20.
června 2005, začátek pro všechny 
v 9.00 hod. • místo: Kongresové
centrum Praha , 5. května 65, Praha
4, (prozatímní scéna HDK)  • dispo−
zice: ZPĚV: 2 libovolné písně, poma−
lou a rychlou, notový materiál 
s sebou (korepetitor k dispozici) •
tanec: přiléhavé tréninkové oblečení
a obuv (bez podpatku) + současnou
fotografii (průkazovou velikost) 

přihlášky a informace:
sl. Tereza Janoušová 

e−mail: tereza.janousova@hdk.cz
poštou: HDK 5. května 65, P.O.BOX

Praha 4, 140 21 
tel.: 736 62 13 00

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
s Jiřím Šlechtou

2. července 2005
Kostel sv. Václava a historie Proseka
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy C − Kobylisy.

10. července 2005
Zámek Růžkovy Lhodce
Sraz v 11.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy C − Roztyly.

17. července 2005
Zámek Loučeň
Sraz v 11.30 hod. u pokladen na Masarykově
nádraží.

30. července 2005
Zámek a Loreta v Kosmonosích
Sraz v 8.10 hod. u pokladny č. 1 na Hlavním
nádraží.
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(Placená inzerce)

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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(Placená inzerce)
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