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Dobrá zpráva. Venkovní koupaliště v Koby−
lisích v blízkosti stanice tramvaje Ke Stírce se
otevře veřejnosti již za dva měsíce. Nejen
občané Prahy 8 budou tak moci v parných let−
ních dnech využít moderní areál v příjemné
lokalitě. Ten se začal rekonstruovat po ukončení
prací na stanici metra Kobylisy a po uzavření
přístupové štoly, která do objektu ústila.

„Koupaliště se otevře v červnu.
Nachází se v něm zcela zrekon−
struovaná provozní budova,  kte−
rá byla v dezolátním stavu. Bu−
dova má novou střechu, zatep−
lené obvodové stěny a úplně
nové dispozice stěn a příček pro
umístění nově navržené sauny,
fitness a restaurace. Je tam také
nová kotelna, technologické
zařízení provozu bazénu, vzdu−
chotechnika a veškeré rozvody

vody, kanalizace, plynu, elektroinsta−
lace, vyměnila se okna, dveře a vnitř−
ní zařízení,“ informoval Josef To−
meček, mluvčí společnosti Inže−
nýring dopravních staveb, která je
investorem projektu.

Upravený bazén má vloženou no−
vou betonovou konstrukci stěn a dna.

Jeho původní výška dna se navýšila násypem 
a betonáží o jeden metr. Dno se postupně svažuje
od nového vstupního schodiště do maximální
hloubky 2,5 metru. Bazén nově lemují odtokové
žlábky a povrch je potažen bazénovou folií. 
U okrajů jsou vybudována brodítka se sprchami pro
zamezení zanášení nečistot. Cirkulaci a filtraci vody
zajišťují speciální trysky. Úplně nově je vybudován
dětský kruhový bazén s vodním hřibem.

Investor pamatoval i na tělesně postižené
občany. Rekreaci invalidních osob − vozíčkářů
umožní rampa podél budovy a bezbariérový pří−
stup mezi horním a spodním podlažím zajistí
výtahová  plošina. 

Pokračování na straně 3

Silniční estakáda spojující Krejcárek s křižovatkou Švábky
bude dokončena už v prosinci letošního roku, tedy o rok dříve
než se původně předpokládalo. Výraznému zkrácení termínu
dokončení odpovídá i pracovní tempo, které na stavbě 
v posledních týdnech panuje.

Brzké zprovoznění silniční estakády, která vyrůstá souběžně s esta−
kádou tramvajovou, s sebou ale přinese i komplikace. Od února je 

v ulici Pod Plynojemem natrvalo snížena pod−
jezdná výška na 2,5 m. Mezi jižní opěrou 
a pilířem jsou už položeny příčné nosníky
budoucího mostu a v místě došlo i k zúžení
vozovky. „Místo je řádně označeno dopravním
značením, přesto prosíme řidiče, aby vzali na
vědomí především omezení podjezdné výšky,“

řekl Osmičce mluvčí Nového
spojení Richard Záruba s tím,
že nákladní auta, kamiony 
a autobusy se touto ulicí už
nedostanou. První auto by po
novém silničním mostě moh−
lo, podle informací Osmičky,
projet už 15. prosince letoš−
ního roku.

Zprovoznění Nového že−
lezničního spojení by podle
aktualizovaného harmonogra−
mu mělo proběhnout najed−
nou ke konci roku 2007, a to
včetně elektrifikace traťových
kolejí a první etapy Hlavního nádraží. Na rok 2008
zůstává nyní jen dokončení 2. etapy Hlavního
nádraží, čtyřkolejné propojení do stanice Libeň od
současného mostu Balabenka a propojení depa Libeň
s kolejemi Hlavní nádraží − Vysočany.

Omezení spojená s výstavbou Nového spojení:
do 15. 6. 2005 • Omezení dopravy v Husitské ulici −
uzavírka pravého jízdního pruhu směrem do centra 

do 4. 7. 2005 • Posunutí autobusové zastávky a připojovacího pruhu
v Novovysočanské ulici
5. 7. 2005 − 30. 9. 2005 • Jednosměrný provoz v Novovysočanské
ulici směr Ohrada − Vysočanské náměstí 
2. 10. 2005 − 15. 12. 2005 • Zábor hotových odbočovacích pruhů
pro obousměrný provoz v Novovysočanské ulici
2. 10. 2005 − 3. 10. 2005 • Úplná uzavírka v ulici Pod Plynojemem
15. 2. 2006 − 28. 3. 2006 • Zábor pro dokončení autobusové
zastávky v Novovysočanské ulici −roa−

Koupaliště Pod Stírkou je těsně před dokončením

Estakáda Krejcárek bude hotova už letos

Koupaliště na sídlišti Ďáblice ve 
vlastnictví státu nefunguje, proto ho
chce městská část do své správy.

Plavecký areál Šutka 
čeká na nového investora.

Koupaliště Stírka.
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Řidiči jezdící Křižíkovou ulicí se již brzy dočkají jejího podstat−
ného zkvalitnění. Po nutné rekonstrukci sítí po povodních totiž
zůstal na vozovce pás bez asfaltu, a jízda Křižíkovou ulicí tak 
v posledních týdnech byla komplikovaná. Nicméně těmto problé−
mům už odzvoní. Koncem března Technická správa komunikací
začala s další etapou kompletní rekonstrukce vozovky. Podrobnosti
Osmičce řekl mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

Jak rozsáhlá rekonstrukce Křižíkovy 
ulice bude?

V této etapě jde o kompletní rekonstrukci
vozovky. Už v loňském roce jsme v Kři−
žíkově ulici kompletně opravili chod−
níky, takže teď jsou na řadě vozovky,
které jsou výrazně poškozené od po−
vodní v roce 2002.

Kterého úseku Křižíkovy ulice se
rekonstrukce týká?

V současné době jde o úsek mezi
Karlínským náměstím a Invalidovnou,
nebo přesněji Hybešovou ulicí. Po
dokončení této rekonstrukce nám ještě
zbývá úsek mezi Karlínským náměstím 
a ulicí Prvního Pluku. K této opravě v součas−
né době připravujeme dokumentaci a žádáme
o příslušná povolení.

Jaká omezení si rekonstrukce Křižíkovy ulice vyžádá?
Omezení se dotknou především řidičů. Objízdné trasy jsou vedeny

především Pernerovou a Sokolovskou ulicí, v řadě ulic došlo k obou−
směrnému zprovoznění. Vše je náležitě vyznačeno dopravními značkami.

Kdy oprava skončí?
Tato etapa, tedy oprava úseku Karlínské náměstí − Hybešova, potrvá

přibližně do konce června letošního roku.                                       −tr−

Křižíkova se dočká nové a rovné vozovky

Rekonstrukce začala 29. března 2005.
Velkou část Křižíkovy ulice 
už nyní zdobí zámková dlažba.

Řidiči byli o chystané
opravě informováni
mnoho dní předem

dopravním značením.

Vrt na
Karlínském
náměstí
Mnozí občané si v polovině břez−
na mohli na Karlínském náměstí
všimnout zařízení provádějícího
hloubkový průzkumný vrt. 

V souvislosti se zpracováváním
projektu „Revitalizace veřejných
prostranství − Karlínské náměstí“
bylo totiž nutné provést průzkum
kontaminace horninového pro−
středí. Průzkum je zaměřen na
okolí dnes již nefunkční čerpací
stanice pohonných hmot. Součástí
průzkumných prací je hloubení
vrtů pro odběr vzorků zemin 
a podzemní vody a následné labo−
ratorní analýzy.

−tr−

Město zahajuje zkušební objednávkový svoz odpadu od obyvatel 
Pražané mají od začátku dubna do konce letošního června v rámci zkušebního provozu

možnost využití služby objednávek svozu velkoobjemového odpadu na sběrné dvory města,
provozované Pražskými službami, a. s. Jedná se o sběrné dvory (SD) v Praze 5 −
Puchmajerova ulice, Praze 6 − Proboštská 1 a Praze 9 − Pod Šancemi 444/1. Tato služba je
nadstandardní a je určena zejména pro Pražany, kteří nemají možnost vlastního odvozu
odpadů na sběrný dvůr. Magistrát předpokládá, že bude využívána zejména v případech, kdy
se obyvatelé budou zbavovat rozměrnějších kusů nábytku nebo většího množství věcí najed−
nou. Na vozidlo Avia lze naložit maximálně dvanáct m3, nebo maximálně tři tuny odpadu.
Cena za dopravu je účtována z nejbližšího SD na místo nakládky a zpět (k vyložení na SD)
v ceně 16 korun za km. Cena za naložení jednoho m3 odpadu od občana činí sto korun, plus
sazba DPH 19 procent.

Svoz bude prováděn na základě písemné objednávky zaslané faxem, e−mailem, poštou
nebo osobně objednané na sběrném dvoru. Pražské služby dohodnou s objednatelem vhod−
ný termín odvozu. Další informace je možno získat na telefonních číslech 284 09 14 72, 284
09 84 71 a 284 09 84 70. Magistrát vyhodnotí zájem Pražanů o tuto službu a v případě
dostatečného zájmu bude rozšířena na všechny sběrné dvory města.

Znak a vlajka městské části Praha − Březiněves
Osada ležící vedle Karlína, v písemných pramenech připomínaná od roku 1159, byla počí−

naje rokem 1168 majetkem křižovnického kostela Panny Marie pod řetězem na Malé Straně
v Praze. Maltézským rytířům náležela s krátkými přestávkami celé období feudalismu.
Koncem 19. století přešla Březiněves pod hejtmanství a okres Karlín. K hlavnímu městu
Praze byla připojena v polovině 70. let minulého století.

Vlajka MČ Praha − Březiněves je tvořena dvěma vodorovnými pruhy v poměru 3:1. Z dol−
ního zeleného pruhu se stříbrným maltézským křížem vyrůstají do horního žlutého pruhu dvě
břízy s kmeny pokrytými bílou černě rozpukanou kůrou a se zelenými korunami. Znakem
městské části budou na zlatém pozadí dvě břízy vyrůstající ze zeleného pahorku se stříbrným
maltézským křížem.

Město dává miliony na hubení potkanů
Dva miliony korun zaplatilo město v loňském roce za deratizaci na

území Prahy, která proběhla především v lokalitách a v objektech,
kde se ve zvýšené míře vyskytují myšovití hlodavci. Deratizační
práce provedly odborné firmy od května do listopadu, nástrahy byly
kladeny do takzvaných deratizačních staniček, na volném pro−

stranství do nor, v podzemí pak do kanalizační sítě. Přesto se potkani v Praze přemnožili 
a letos je nezbytné v hubení těchto hlodavců pokračovat − zejména v již vytipovaných
místech. V rozpočtu je na tento účel počítáno s částkou 2,5 milionu korun. 

Takzvaná cyklická deratizace, kterou hradí město, se provádí jak na povrchu − především
na veřejných plochách navazujících na zástavbu a v obecních domech a přilehlých pro−
storách, tak v podzemí − v kanalizační síti. Průmyslové, potravinářské, administrativní a další
organizace s právní subjektivitou jsou povinny podle zákona deratizaci ve svých objektech
zajistit samy, což se podle informací Hygienické stanice hl. m. Prahy v naprosté většině 
případů děje.  −jk−

Jak jezdíme metrem?
V minulé Osmičce jsme přinesli první část výsledků podzimního
přepravního průzkumu v pražském metru. Slíbili jsme, že se 
k tomuto tématu vrátíme, a slib plníme. I tentokrát se přitom
budeme věnovat především výsledkům z Prahy 8.

V rámci přepravního průzkumu, který se konal v listopadu loňského
roku, odborníci zjišťovali celou řadu statistických údajů. Tím základ−
ním byla vytíženost jednotlivých úseků metra. Asi není velkým pře−

kvapením, že nejvytíženější je trasa C, konkrétně úsek I. P. Pavlova − Vyšehrad. Mezi těmito stanicemi projede
denně v každém směru skoro 140 tisíc lidí. Přes stotisícovou hranici v každém směru se dostává celý úsek
„céčka“ Hlavní nádraží − Kačerov a také část trasy B mezi Andělem a Můstkem. Z úseků vedoucích na území
(nebo přesněji pod územím)
Prahy 8 nejvíc lidí cestuje mezi
stanicemi Křižíkova a Florenc na
trase B (denně v každém směru
přes 75 tisíc lidí). 

Zajímavé je, že zatímco na
trase B jezdí v oblasti Prahy 8 víc
cestujících směrem do centra, na
trase C je to opačně − o několik
tisíc lidí víc jede směrem z cen−
tra. Ukazuje se, že nemalá část
cestujících si pro zpáteční cestu
vybírá jinou trasu nebo vůbec
jiný způsob dopravy.

Odkud kam jezdíme nejčastěji?
Jedna cesta metrem nám v průměru podle průzkumu trvá necelých šestnáct minut a každý čtvrtý cestující

přestupuje. Průměrně během jedné jízdy ujedeme něco přes šest kilometrů. Nejdelší vzdálenost většina z nás
ujede na trase B, naopak nejkratší
na trase A. 

Pokud jde o nejobvyklejší trasy,
absolutně nejčastější je cesta mezi
Dejvickou a Můstkem na trase A.
Právě tuto trasu ujede každý den 
v každém směru skoro deset tisíc
cestujících, až s velkým odstupem
následují časté trasy na „céčku“
(I. P. Pavlova − Budějovická, I. P.
Pavlova − Kačerov a I. P. Pavlova −
Háje). 

Ajak jsme na tom v naší městské
části? Nejvíce obyvatel Prahy 8
jezdí mezi stanicemi Kobylisy 

a I. P. Pavlova a v úseku Palmovka − Černý most (v obou těchto případech je to kolem tří a půl tisíce lidí 
v každém směru denně). Naopak rekordně nízké jsou počty cestujících ze stanice Invalidovna − například 
z Invalidovny do Stodůlek jezdí pouze čtyři cestující denně...

Jak dlouho nám cesta metrem trvá?
Listopadový průzkum zjišťoval také dobu jízdy v jednotlivých úsecích. Opět asi není žádným překvapením,

že nejvíc času zabere cesta ze Zličína do Hájů, která podle průzkumu trvá skoro 51 minut. Z Prahy 8 můžeme
jet nejdéle opět do Zličína, a to z Ládví − tento úsek projedeme za 38 minut 55 sekund. Z Palmovky je to pro
změnu nejdále do Hájů, a to
necelých 33 minut.

Odborníci ale nestopovali jenom
dobu jízdy, ale také dobu, kterou
strávíme vystupováním a nastu−
pováním a také cestou mezi
vlakem metra a vestibulem. A vý−
sledky jsou zajímavé. Například
při výstupu na Florenci z trasy B
stráví průměrně cestující v chod−
bách a na eskalátorech přes dvě 
a půl minuty, naopak v Ládví trvá
výstup z metra na povrch pouze
třičtvrtě minuty. 

Kompletní výsledky listopa−
dového přepravního průzkumu mají přes 120 stránek, které jsou zaplněny podrobnými tabulka−
mi a grafy. My jsme se pokusili vybrat některé zajímavosti týkající se Prahy 8. Pokud budete mít
zájem o další konkrétní údaje, napište nám do redakce Osmičky a my se k tomuto tématu vrátíme.

Kolik lidí a kam cestuje denně ze stanice Kobylisy

Kolik lidí a kam cestuje denně ze stanice Palmovka

Doba výstupu z metra (od vystoupení ze soupravy v sekundách)

Zprávy z pražského magistrátu
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Dokončení ze strany 1

Přímo u koupaliště podél ulic Pod Statky
a Nad Koupalištěm vzniknou nové
parkovací  plochy. Nakonec bude areál
zatravněn a dojde i na výsadbu okras−
ných keřů.

„Koupaliště je ve vlastnictví státu.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových by měl do doby zpro−
voznění areálu vybrat jeho provozovate−
le,“ doplnil Tomeček.

Na území osmé městské části se
nacházejí ještě dvě koupaliště, která 
v současnosti čekají na zprovoznění.
Nedostavěný plavecký areál Šutka je ve
vlastnictví hlavního města Prahy a ma−
gistrát pro něj hledá vhodného investora.

Venkovní koupaliště na sídlišti Ďá−
blice patřící státu ukončilo provoz 
v létě roku 2003. Důvodem jeho uza−
vření byly poruchy v oběhovém systé−
mu vodního hospodářství a následné
zhoršení kvality vody pod normu sta−
novenou hygienickými předpisy. Ve−

dení městské části se s tímto stavem ale
nechce smířit a usiluje o bezúplatný
převod tohoto majetku do své správy.
Tento krok již před několika týdny

odsouhlasilo zastupitelstvo, nyní záleží
na postupu Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. 

−pkl−

Koupaliště Pod Stírkou je před dokončením

O čem například rozhodla RMČ Praha 8
• vyhlášení konkurzních řízení na obsazení ředitelů  mateřských škol 

a konkurzního řízení na obsazení ředitele základní školy, zřizované MČ Praha 8
• podle ust. § 178 − 180 zákona č. 561/2004 poskytování odměn

ředitelům MŠ a ZŠ zřízených MČ Praha 8
• uzavření „Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

− umístění a provozování stavby“ telefonní síť PH 8 − Na Dlážděnce, Nad Strání, 
Na Jabloňce, ÚPS

• vyjádřila nesouhlas ke studii návrhu stavby „Rodinný dům o dvou bytech“ při ulici 
Na Stráži, důvod: např. chyběl návrh řešení sadových úprav, způsob vytápění 
objektu, studie parkování a zásobování               −st−

Současnou podobu budovy Inva−
lidovny v Karlíně jsme Vám přiblížili 
v podrobné reportáži v únorové Os−
mičce. Řada čtenářů se poté dotazo−
vala, jak je to se vzácnými archiválie−
mi, které byly po opadnutí velké vody 
z tamního archivu narychlo odvezeny 
a zamrazeny.

V karlínském archivu byly nejenom
vojenské dokumenty, ale i archiválie
Národního technického muzea. Celkem
bylo povodní postiženo deset procent
jeho muzejního depozitáře. V přízemí
Invalidovny byly uloženy hlavně troj−

rozměrné sbírkové předměty a rozsáhlé
sbírky Archivu architektury a Archivu
pro dějiny techniky a průmyslu. Pod
vodou se tak v Karlíně ocitly sbírky 
z oborů elektrotechnika, strojírenství,
chemie, architektura, stavitelství, hut−
nictví i textilní výroba. Pod vodou se ocit−
la i rozsáhlá sbírka fotografických nega−
tivů i pozitivů z let 1880 − 1970.

V těchto dnech je zamraženo přibližně
200 metrů krychlových archivních doku−
mentů a jediným způsobem, jak cenné
dokumenty zachránit pro budoucí gene−
race, je jejich postupné rozmrazení a ruční
vysušení. Národní technické muzeum
uvedlo do zkušebního provozu své vy−
soušecí pracoviště v červenci 2003 a jeho
provoz ukončilo na konci téhož roku.

Zachránit se tak podařilo mimo jiné
soutěžní projekt Josefa Zítka na podobu
Národního divadla z roku 1865. 

Rychlejší metody záchrany zmražených
dokumentů než ruční vysoušení, podle
odborníků ze Státního ústředního archivu,
vyžadují okamžitý zásah restaurátora − při
dvou stech metrech krychlových by ná−
klady přesáhly deset miliard korun.
Národní technické muzeum se proto za
pomoci ministerstva kultury, obecně
prospěšné společnosti Člověk v tísni 
a sponzorů − mimo jiné společnosti
Skanska CZ − rozhodlo vybudovat pra−

coviště pro ruční vysoušení zamražených
archiválií. Náklady na jeho zřízení dosáh−
ly 5,5 milionu korun a na vysoušení se
podílí desítka odborných a pomocných
pracovníků. Archiválie budou vysušeny 
a zachráněny s minimálními ztrátami, ale
vše bude trvat 8 až 10 let. Restaurování
nejcennějších dokumentů Národního
technického muzea bude potom stát odha−
dem tři miliardy korun. 

Mnohem složitější situace než u archi−
vu Národního technického muzea panuje
u archivu vojenského. Teprve koncem
letošního února byla úspěšně ukončena
veřejná obchodní soutěž na výběr firmy,
která bude pro resort obrany zabezpečo−
vat rozmrazování, vysoušení a předání
archiválií k následné rekonstrukci do

Státního archivu Praha. Mluvčí minister−
stva obrany Andrej Čírtek Osmičce řekl:
„V polovině března byla podepsána
smlouva na provedení uvedeného díla
mezi Úřadem vlády České republiky 
a vítěznou firmou Belfor Praha. Podle
stanoveného harmonogramu provádění
prací přijdou archiválie Vojenského
ústředního archivu na řadu začátkem roku
2006.“ Na rozdíl od vysoušení archiválií
Národního technického muzea bude zá−
chrana vojenského archivu probíhat dvo−
jím způsobem. „První spočívá ve
vysoušení vakuovou metodou, kde bu−
deme vysoušet hlavně cenné archiválie.
Druhý způsob spočívá ve vysoušení
horkovzdušnou metodou, která bude
využita pro záchranu méně cenných
archiválií,“ dodal mluvčí. Zatímco na
záchraně „technických“ archiválií se už
třetím rokem pracuje, armáda se svého
prvního zachráněného dokumentu dočká
až v roce příštím. Odhad vysušení posled−
ního archivního vojenského materiálu je
proto v nedohlednu.

Postup ručního vysoušení:
1. Z mrazícího kontejneru se vyjme ma−
teriál na rozmrazení. K dalším úpravám je
balík připraven a rozmrazen za 18 až 20
hodin.
2. Rozmrazené balíky rozebírá a třídí ku−
rátor ve spolupráci s restaurátorem papíru.
Současně se provádí digitalizace foto−
grafií a archivního materiálu, který se ne−
podaří zachránit.
3. Konzervátoři rozmrazený materiál
oplachují a podle druhu papíru zahájí
vysoušecí proces. Velké archiválie se
proloží mezi filtrační papíry, knihy a malé
formáty jsou vysoušeny pomocí vakuové
baličky. Vysoušecí doba se pohybuje 
v rozmezí od jednoho do tří týdnů.
4. V dalších dnech se vysoušený materiál
překládá do suchých prokladů, nebo se
přebaluje do suchých vakuových balíčků.
Na konci procesu se nechá volně prosušit
na vzduchu.
5. Kurátoři a další spolupracovníci balí
vysušený materiál na odvoz na dezinfekci
a zároveň se provádí podrobná evidence.

−pad−

Archiválie z Invalidovny se rozmrazují

Čimický rybník čeká 
letos rekonstrukce
Přesně 218 kilometrů drobných vodních toků a desítky
vodohospodářských zařízení − rybníků a jiných vod−
ních ploch − se nachází na území hl. m. Prahy. Město se
o tyto plochy musí starat, a proto pro první čtvrtletí

letošního roku na jejich údržbu vyčlenilo 22,5 milionu korun.  
Z této částky budou hrazeny nejen běžné práce související 

s čištěním a opravami, ale i větší akce. Mezi ně patří i rekonstrukce
Čimického rybníka. Město počítá, že na jeho opravu vynaloží při−
bližně jeden milion korun.                                                         −vlk−

Libeňský most 
− oprava začne možná už za rok
Libeňský most, jedna z nejdůležitějších dopravních tepen na území osmé
městské části, projde pravděpodobně již příští rok celkovou rekonstrukcí.
Jeho technický stav je podle vypracovaných studií špatný a neodpovídá
současným dopravním potřebám. Opravený most citelně zvýší kvalitu
dopravy nejen na území Prahy 8.

Stavba mostu byla zahájena na podzim roku 1924, sloužit veřejnosti začal 28. října
1928 k desátému výročí vzniku Československa. Byl prvním mostem, který byl 
v Praze vybudován po I. světové válce. Na rozdíl od dříve postavených měl sloužit
především dopravě a nebýt architektonickým skvostem se sochami.    

„Obecně se životnost mostů pohybuje okolo devadesáti let, Libeňský most
neprošel zatím žádnou výraznou rekonstrukcí s výjimkou opravy tramvajové
trati,“ uvedl Tomáš Mrázek, mluvčí Technické správy komunikací, která má
opravu na starosti. Podle něj současný stav objektu neodpovídá ani budoucímu
dopravnímu zatížení vzhledem k očekávanému stavebnímu boomu v oblasti
holešovického přístavu, Manin a Karlína. Tam totiž v dohledné době vznikne
moderní část města, která do lokality denně přiláká tisíce lidí. 

V současné době probíhají administrativní kroky k vydání územního rozhod−
nutí, bude následovat žádost o stavební povolení. Ve hře je ještě žádost
Ministerstva životního prostřední o rozšíření inudačního mostu (to je část od kar−
línského břehu směrem na Palmovku) kvůli lepší ochraně území před povodní.
Pokud ministerstvo rozhodne o rozšíření, dojde pouze k přepracování plánů 
a časový harmonogram to nijak výrazně nezpozdí. 

Odhadovaná celková investice bude činit 1,5 miliardy korun. Za předpokladu
včasného získání veškerých povolení a uvolnění prostředků se počítá se zahá−
jením stavby v únoru 2006. Ještě před tím by mohla být postavena provizorní
lávka, na kterou budou přeloženy
všechny inženýrské sítě.

Nový most by se architektonicky
neměl příliš lišit od toho stávajícího.
Bude ale rozšířen o pět metrů, vznikne
na něm samostatná tramvajová trať 
a dva jízdní pruhy oběma směry. 
Uvažuje se i o vybudování stezky pro
cyklisty.

„Libeňský most je při absenci se−
verojižního obchvatu velmi důležitou
stavbou, a to zejména pro Prahu 8 
a její obyvatele. Umožňuje spojení
nejen s centrem, ale zejména s Prahou
1, 5, 6 a 7 s návazností se směrem do
Kladna. Most již má svá léta a za
povodní v roce 2002 byl značně
poškozen, jeho rekonstrukce je tudíž nezbytná,“ uvedl předseda dopravní komise
RMČ Praha 8 Luděk Hoznauer. Podle něj čekají na podobnou opravu i mosty
Štefánikův a Hlávkův. „Protože se jedná o důležité dopravní tepny, jakékoli
posouvání oprav může způsobit Praze 8 dopravní potíže obrovských rozměrů.

Prioritou městské části je proto usilovat o nejbližší možný termín,“ řekl
Hoznauer, jenž nechápe postoj některých takzvaných ochránců Prahy a různých
sdružení proti plánované rekonstrukci. Stavba totiž například není kulturní památ−
kou. Ministerstvo kultury  žádost o prohlášení mostu za kulturní památku v letošním
lednu zamítlo. Podporu opravě vyjádřili i zástupci Prahy 7. „Nemáme proti tomu
žádné námitky,“ sdělil zástupce starostky Prahy 7 Tomáš Vavřinec. −vlk−

Koupaliště v blízkosti Stírky ozdobí 
dětský kruhový bazén s vodním hřibem.

Jedna z obyvatelek
Čimického rybníka.
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Blok: 7
Termín čištění: 14. 4.

Budínova
Chlumčanského
Na Korábě
Krejčího
Kašparovo náměstí
Nad Košinkou
Konšelská
Ve Vrchu
Braunerova
Podlipného
Kandertova
Lindnerova

Blok: 8
Termín čištění: 15. 4.

Střížkovská
Na Vartě
Františka Kadlece
V Zahradách
Pod Čertovou skálou
Na Dědince
Na Sypkém
Srbova
park. Fr. Kadlece − U Pekařky
Hejtmánkova
Pod Bání
Soví Vršek
U Pekařky
Na Šedivé
Kundratka

Blok: 9
Termín čištění: 19. 4.

Na Pěšinách
Na Okrouhlíku
Ke Stírce
Na Hlínách
Vršní (Pod Sídlištěm − Nad Šutkou)
V Brance
Pod Statky
Nad Koupalištěm
Ke Koupališti
Rolnická
U Nádrže
Pod Náměstím
Okrouhlická
Pod Hliništěm
U Třešňovky
Na Stírce
Pod Stírkou
Na Kopytářce
K Okrouhlíku
Malý Okrouhlík
Rozšířená
U Stírky

Blok: 10
Termín čištění: 20. 4.

Nad Rokoskou
Na Úbočí
V Podvrší
Pomezní
Kubišova 
(S. K. Neumanna − V Holešovičkách)
Valčíkova
Gabčíkova
Na Truhlářce
U Hercovky
Pátkova

Blok: 11
Termín čištění: 21. 4.

Kubišova 
(U Vlachovky − S. K. Neumanna)
Pod Vlachovkou

U Vlachovky
S. K. Neumanna
Nad Hercovkou
Na Dlážděnce
Květinářská
Přádova
Pod Dlážděnkou
Trojská (po ul. Nad Kazankou)

Blok: 12
Termín čištění: 22. 4.

K Sadu
Na Šutce
Pod Kynclovkou
U Dětského domova
Uzavřená
Pod Přesypem
Na Přesypu
Písečná
Vzestupná

Blok: 14
Termín čištění: 20. 5.

Luhovská
Chotovická
Libišská
Mirovická
Neratovická
Pohnertova
Bergerova
Balabánova
Zlonínská
Havlínova (Mirovická − Neratovická)
Hovorčovická (od Mirovické po otočku)

Blok: 15
Termín čištění: 26. 4.

Poznaňská
Vratislavská
Štětínská
Toruňská
Gdaňská
Sopotská
Opolská
Bydhošťská
Podhajská pole
parkoviště u Podhajských polí
parkoviště u Čimické
Lindavská
Bukolská

Blok: 16
Termín čištění: 24. 5.

Těšínská
Krosenská
Sosnovecká
Glowackého
Olštýnská
Notečská
Lublinská
Dunajecká
Lešenská
Hnězdenská − parkoviště

Blok: 17
Termín čištění: 25. 5.

U Pentlovky
Krynická
Pomořanská
Mazovská
U Polikliniky
Mazurská

Blok: 18
Termín čištění: 27. 4.

Řešovská
Zelenohorská
Košalinská

Radomská
Ratibořská
Svídnická

Blok: 19
Termín čištění: 26. 5.

Kusého
Dolákova
Hackerova včetně park.
Hanouškova
Feřtekova
Eledrova

Blok: 20
Termín čištění: 28. 4.

U Velké Skály
Kostřínská
Před Ústavem
V Nových Bohnicích
Na Bendovce
U Pazderek
K Farkám
Nad Pentlovkou
Cafourkova včetně park.
Hlivická
Katovická

Blok: 21
Termín čištění: 29. 4.

Chvatěrubská
Přívorská
Na Hranicích
Skálova
Pekařova
Pod Čimickým hájem
Pešinova
Hanzlíkova
Kočova
Minická
Jestřebická
Nedomická
Okořská (jižní část)
Rousovická
Řepínská
Vraňanská

Blok: 22
Termín čištění: 3. 5.

Na Průhonu
Fořtova
Brandýská
Libeňská
Vánková
Okořská (K Ládví − Na Průhonu)
Ke Hřišti
Do Údolí
Korycanská

Blok: 23
Termín čištění: 4. 5.

K Mlýnu
Větrná
K Větrolamu
Chlumínská
Vidovická
Mikovická
Zlončinská
Chorušická
Vidimská
Vehlovická
Byšická
Drahaňská
Turská

Blok: 24
Termín čištění: 5. 5.

Žalovská
Na Zámkách

K Rybníku
Strážnická
Křivenická
Ouholická
Mlazická
Libčická
Tišická

Blok: 25
Termín čištění: 6. 5.

U Pískovny
Větrušická
Petra Bezruče
Klecanská
Veltěžská
Mašínova
Na Ládví
Máslovická
Vodochodská
Kaňkovského
Šiškova

Blok: 26
Termín čištění: 10. 5.

Vršní (Pod Sídlištěm− Horňátecká)
Chaberská
Předbořská
Sedlecká
Líbeznická (Vršní − Klapkova)
Přemyšlenská (Horňátecká − Klapkova)
Bořanovická (Vršní − Klapkova)
Březiněveská  (slepý konec − Klapkova)
Na Pecích

Blok: 27
Termín čištění: 11. 5.

Líbeznická (Klapkova − Pakoměřická)
Přemyšlenská (Klapkova −
Čumpelíkova)
Bořanovická (Klapkova − Čumpelíkova)
Březiněveská (Klapkova − Čumpelíkova)
Štíbrova
Pakoměřická + park.
Zdibská
Náhorní
U Školské zahrady
U Měšťanských škol

Blok: 28
Termín čištění: 31. 5.

Bojasova
Slancova
Burešova
Famfulíkova
Kurkova
Kyselova
Rajmonova
Hrubého
Opálkova

Blok: 29
Termín čištění: 1. 6.

Hlaváčova
Taussigova
Za Střelnicí
Binarova
Davídkova (slepá u Taussigovy)
Tanvaldská
Chabařovická
Střekovská
Třebenická
Frýdlantská
Sebuzínská

Blok: 30
Termín čištění: 12. 5.

Dolejškova

Batličkova
U Slovanky
Na Slovance 
(Na Kopanině − Davídkova)
Pod Vodárenskou věží
Nad Novou Libní
Ryzlinkova
Na Kopanině
Koláčkova
Nad Mazankou
Za Vodárnou (Na Slovance − Pod
Vodárenskou věží)
Společná (Na Slovance − Pod
Vodárenskou věží)

Blok: 31
Termín čištění: 17. 5.

Na Slovance 
(Davídkova − Bedřichovská)
Na Malém klínu
Klínová
Bedřichovská
Na Štěpnici
Za Vodárnou 
(Na Malém klínu − Na Slovance)
Pod Vlastním krovem
Společná 
(Na Malém klínu − Na Slovance)
Na Dílcích
Štěpničná

Blok: 32
Termín čištění: 18. 5.

Akátová
Březová
Javorová
Jedlová
Kaštanová
Modřínová
Ořechová
Učitelská
K Ovčínu
Pod Hvězdárnou
Kubíkova
Na Rozvodí
parkoviště při Ďáblické

Blok: 33
Termín čištění: 2. 6.

Jelínkova
Formánkova
Janečkova
Havránkova
Šimůnkova
Bešťákova
Bínova
Drahorádova
Černého
Česákova
Roudnická
Červenkova

Blok: 34
Termín čištění: 19. 5.

Velká Skála
Vřesová
K Haltýři
Tařicová
Dřínová
Nad Vavrouškou
Nad Trojou (od ul. Čimické 
po ul. Nad Vavrouškou)

Tento výpis má pouze informativní
charakter a vždy je třeba se řídit podle
aktuálního dopravního značení!

−žp−

Blokové čištění komunikací MČ Praha 8 v roce 2005

Technická správa komunikací hl. města Prahy odstartovala
začátkem dubna letní údržbu silniční sítě v metropoli. Bloková
čištění budou probíhat pravidelně až do konce října, s výjimkou
prázdninových měsíců. „Tím se snažíme vyjít vstříc těm Pražanům,
kteří vyrážejí na dovolenou, a nekomplikovat jim jejich návrat
možným odtahem vozidla,“ řekl mluvčí firmy Tomáš Mrázek.

Podrobné informace o blokových čištěních v dané lokalitě lze nalézt na
internetových stránkách TSK na adrese www.tsk−praha.cz v sekci
Informace pro veřejnost. „Uživatel si může zadat buď název ulice 
a následně se objeví datum, kdy se blokové čištění uskuteční, nebo
naopak zadá konkrétní den a zobrazí se všechny ulice, ve kterých budou
práce probíhat,“ vysvětlil Mrázek.

Informace o blokovém čištění se samozřejmě objeví také přímo na ulicích, kde bude sedm dní před plánovaným
čištěním umístěna značka zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem. „Žádáme motoristy, aby toto
upozornění respektovali a umožnili bezproblémový průběh prací. Pokud tak neučiní, bude jejich vozidlo odtaženo,“
zdůraznil Mrázek. Za odtah vozidla jeho majitel zaplatí 1300 korun a parkovné za první den 150 korun, za každý
následující den pak dvě stě korun. −žp−

TSK zahájila bloková čištění ulicJarní úpravy 
dřevin začaly
Nejen na Karlínském náměstí
(foto), ale i v jiných parcích
Prahy 8 umožnil nástup jara
provádět zdravotní úpravy
dřevin.

Cílem řezů je udržení a pod−
pora zdravotního stavu rostlin.
Odstraňují se především odum−
řelé větve, suchá část dřeviny
může být například hostitelem
dřevokazných hub. Dále se uře−
závají křížící nebo naléhající
větve a tím se předchází vzniku
poranění (odření větví o sebe) 
a také vstupu houbových chorob.



V poslední době často
diskutovaný záměr hl.
města Prahy ucházet se 
o pořádání Letních olym−
pijských her představuje
předložit velmi kvalitní
nabídku konceptu „krás−
ných her“ za současného
splnění základních po−
žadavků Mezinárodního
olympijského výboru na
vybavenost.

V této souvislosti si nechal Magistrát
hl. města Prahy zpracovat Ekonomickou
a marketingovou studii, ze které vy−
plývá, že záměr pořádat OH je z dneš−
ního hlediska a zvláště v případě roku
2020 dosažitelný, respektive, že Praha
může být skutečně vybrána jako kan−

didátské město. Úspěšnost
výběru závisí na splnění
některých předpokladů
(velikost města a jeho
ekonomiky bude akcepto−
vatelná ze strany MOV,
zlepší se parametry do−
pravní a sportovní infra−
struktury, podaří se vybu−
dovat nové výstaviště slu−
čitelné s konceptem OH,
vyřeší se ubytovací kapaci−

ty, prokáže se využitelnost MPC/IBC 
i po skončení OH).

Příprava města na pořádání LOH se
především projeví urychlením realizace
investiční činnosti týkající se výše uve−
dených oblastí, z nichž většina by se 
v souvislosti s plánovaným rozvojem

města musela tak jako tak realizovat.
Příprava na LOH z tohoto pohledu pozi−
tivně ovlivní − zrychlí − rozvoj celého
města včetně MČ Praha 8. Např. území
Rohanského ostrova a Manin je jedním 
z míst, které dozná v brzkém čase
značných změn. Podmínky k tomu již
byly vytvořeny schválením změn č. 719
a 720 územního plánu. Podkladem je
urbanistická studie v oblasti zeleně ještě
podpořená studií krajinných úprav.
Impulsem rozvoje v této části území je

právě budovaná protipovodňová ochra−
na. Olympijská myšlenka pak přináší
další nabídku zvýšení kvality a funkcí
tohoto území − např. rozvoj moderního
plaveckého centra, tolik potřebného pro
všechny občany, urychlí dobudování
městského a pražského silničního okru−
hu.

Z makroekonomického hlediska by se
podle zpracovaného modelu investice do
pořádání olympijských her na úrovni
české ekonomiky splatila, a i po svém
splacení by všem ekonomickým subjek−
tům přinesla navýšení mezd a zisků 
v úhrnném objemu cca 25 mld. Kč.

V současné době ještě není nic defini−
tivně rozhodnuto. Probíhají četná jednání
o zpracování studií proveditelnosti něko−
lika projektů a o zajištění dialogu mezi hl.

městem Prahou, vládou ČR, Českým
olympijským výborem, politickými
stranami, představiteli regionů, spor−
tovních, profesních a podnikatelských
svazů a občanských a zájmových sdru−
žení. Za realizaci postupných kroků
přípravy kandidatury hl. města Prahy na
pořádání LOH přijali ve svěřených
oblastech odpovědnost pan primátor
Pavel Bém, náměstek Jan Bürgermeister,
náměstek Petr Hulinský a radní Radovan
Šteiner.

Jak z uvedeného vyplývá, prospěch 
z ekonomického rozvoje města je jedním
z důvodů a ne zanedbatelných  pro roz−
hodnutí, aby se Praha o kandidaturu
LOH v roce 2020 ucházela. Kandidatuře
hl. m. Prahy musí předcházet potřebné
studie včetně prohloubené finanční
analýzy, možností finanční participace
státu a zdrojů EU.

Miloš Máša, poslanec PS PČR

Jak ovlivní příprava LOH rozvoj hl. města Prahy? 

STRANA 5DUBEN 2005

Regionální poslaneckou kancelář
najdete na adrese:

Prvního Pluku 4/140, 
Praha 8 − Karlín. Kontakt, případně

sjednání schůzky je možné na 
e−mailu: masam@psp.cz

Veřejné diskuse poslance a jeho vládních kolegů 
Nedlouho po tom, co jsme vám oznámili otevření Regionální kanceláře poslance Parlamentu ČR za ČSSD Miloše
Máši na území městské části Praha 8, organizuje tento poslanec na půdě své nové kanceláře veřejně přístupné diskuse
s odborníky, event. členy vlády o aktuálních a naléhavých společenských problémech v ČR. 

Diskuse ohledně jednotlivých témat, jako jsou např.: bytová problematika, zdravotnictví, nezaměstnanost, podnikání 
a další, budou vždy probíhat za účasti příslušných ministrů. Všechny plánované akce proběhnou formou otevřené a veřejně
přístupné debaty s občany a budou se konat v Regionální poslanecké kanceláři poslance Miloše Máši v ulici Prvního
Pluku 4, Praha 8 − Karlín. Přesné termíny jednotlivých setkání (event. změny místa konání akce) stejně jako jejich pro−
gramy, budou veřejnosti vhodnou formou oznámeny s dostatečným předstihem. Pro více informací kontaktujte přímo pana
poslance Mášu na emailové adrese: masam@psp.cz. −st−

Karneval v Ládví měl úspěch
Poslední únorovou neděli se přes 250 dětí (a mnohem více rodičů,
babiček…) sešlo na karnevalovém odpoledni v Kulturním domě Ládví.

Karneval se nesl v duchu verneovky
„Cesta kolem světa za 180 minut“.
Parta nadšených rodičů a přátel ze
Základní školy U Školské zahrady
vymyslela a předvedla skvělou zábavu
pro děti i dospělé.

Celou akci vzali pod patronát Starosta
MČ Praha 8 Josef Nosek a zástupkyně
Starosty MČ Praha 8 Soňa Teplá, kteří ta−

ké karneval navštívili. Městská
část zajistila prostory a spon−
zoři skvělé dárky. Do akce se
sponzorskými dary zapojila
ČSOB, Nowako, Albert, další
drobní dárci a velvyslanectví
Indie, Japonska, Turecka, Špa−
nělska a Egypta. ČSOB pomohla také finančně a organizačně při přípravě
karnevalu. Děkuji jménem školy všem za krásně prožité odpoledne.

Dana Kvačková, ředitelka školy 

Sál KD Ládví praskal ve švech.

Karneval navštívil i Starosta
MČ Praha 8 Josef Nosek.

Děti se mohly za několik minut přesunout o ti−
síce kilometrů...

Co dělat když...
Epilepsie může postihnout každého z nás…
Epileptický záchvat může dostat každý z nás, a to kdykoliv v průběhu života. Lidé si většinou myslí, že epileptický záchvat
znamená záchvat bezvědomí s křečemi. Není to tak docela pravda, protože to je jen jeden typ. Epileptických záchvatů je
mnoho druhů. Mohou se projevit například poruchou chování nebo záškuby na polovině těla, mohou se objevit jen jedenkrát
v životě, ale mohou se vyskytovat i častěji a nepravidelně. Pak se již obvykle jedná o onemocnění epilepsií. 

Co dělat aneb první pomoc při záchvatu.
První skupinou, a asi nejčastější, se kterou se můžete setkat na veřejných místech, jsou tzv. celkové čili odborně řečeno „generali−

zované záchvaty“ , kam patří grand mal čili velký. Postižený člověk může a nemusí mít tzv. auru, což je krátký několikavteřinový
„zvláštní“ pocit před záchvatem. Jedná se o brnění, čichové či jiné vjemy. Souvisí s tím, ze které části mozku je záchvat spouštěn.
Poté se obvykle ozve výkřik, člověk padá k zemi, upadá do bezvědomí, jeho svaly se napínají v křeči. To trvá několik desítek sekund,
než jsou křeče vystřídány záškuby končetin. Objevuje se lapavé dýchání, pěna u úst, člověk se často pokouše, pomočí nebo pokálí.
Po odeznění křečí (mozek se vyčerpá) dojde k několikaminutovému hlubokému bezvědomí, ze kterého se pacient postupně probírá
k vědomí, chvíli bývá zmatený, než se probere k plnému vědomí na záchvat si však nepamatuje. V případě tonicko−klonického neboli
grand mal (generalisovaného) záchvatu v první řadě nepropadněte panice. Vypadá to hrozivě avšak...! Zachovejte tedy klid, položte
nemocného na bok, aby mu nezapadl jazyk, podložte pod něho něco měkkého a odstraňte z dosahu všechny předměty o které by se
mohl zranit. Zbytečně s ním nehýbejte, pokud to není bezpodmínečně nutné, nesnažte se ho omezovat v pohybu, nedávejte mu nic
do úst.  Po odeznění záchvatu mu odstraňte možnou překážku z úst, např. umělý chrup či potravu, snažte se zmírnit pozáchvatovou
zmatenost. Pokud se jedná o první záchvat, neprodleně volejte RZP. V případě ostatních záchvatů zachovejte klid a snažte se
nemocného uklidnit, vyhledejte lékařské ošetření. Existuje i život ohrožující stav tzv. status epilepticus, kdy se střídá jeden zách−
vat za druhým. Pak je nutno neprodleně přivolat lékařskou pomoc a nemocného hospitalizovat).                                             

Jiří Vítek / Autor je profesionální hasič a člen Jednotky dobrovolných hasičů MČ Praha 8

Požární ochrana ve školách − plánované kontroly v roce 2005
Orgány státního požárního dozoru v letošním roce 2005 zaměří svou
pozornost na školy a školská zařízení. Kontroly dodržování povin−
ností stanovených předpisy o požární ochraně budou probíhat 
v průběhu celého roku. 

V místech, kde se vyskytují děti a mládež, je třeba věnovat požadavkům na
zajišťování bezpečnosti trvalou pozornost, a to ze strany provozovatelů 
i státního požárního dozoru. V rámci kontrol nebudou vynechány ani objek−
ty lidových škol umění, zařízení, kde se provozuje zájmová a vzdělávací čin−
nost dětí (zájmové kroužky), školská ubytovací zařízení nebo zařízení škol−
ního stravování. (Druhy škol a školských zařízení jsou vymezeny zákonem
č. 561/2004 Sb.). Konkrétní povinnosti, které vyplývají z předpisů o požární
ochraně, závisí na stanovení míry požárního nebezpečí. Kontroly jsou zamě−
řeny například na vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné
práce (zejména udržování volných příjezdových komunikací k objektu, úni−

kových cest, označování únikových cest včetně východů bezpečnostními značkami). Bude se kontrolovat dodržení povinností 
v oblasti obstarávání a zabezpečování věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (např. přenosných
hasicích přístrojů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, zařízení pro požární signalizaci) a jejich provozuschopnost,
to, zda mají školy a školská zařízení v pořádku příslušnou dokumentaci týkající se oblasti požární ochrany a podobně. Požadavky
v oblasti preventivní požární ochrany ve školách a školských zařízeních jsou obsaženy v řadě předpisů. Jedná se především o zákon
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní povinnosti stanoví
zákon č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který mj. stanoví povinnosti právnických osob, podnika−
jících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany. Řada podrobností je obsažena ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Ze statisticky sle−
dovaných údajů v letech 2001 až 2004 vyplývá, že ve školách a školských zařízeních se naštěstí obvykle daří zjistit požár tak brzy
od jeho vzniku, že nedojde k většímu rozšíření. V 50% případů byla plocha požáru do 1 m2, v 35 % případů od 2 m2 do 10 m2

a pouze u 15 % požárů větší. Pozitivní je rovněž zjištění, že se bez asistence jednotek požární ochrany podařilo uhasit plných 42%
nahlášených požárů. Z toho lze odvozovat, že vliv osob, zejména personálu školeného o požární ochraně, a dostupnost prostředků
k hašení může významně ovlivnit rozvoj požáru a tím i následné škody.  Petr Kopáček

OS ROK,  ZŠ Mazurská a Městská část Praha 8 pořádají ve středu 25. 5. 2005

2. ročník 

JJUUNNIIOORR  AAEERROOBBIIKK  PPÁÁRRTTYY  22000055
Soutěž je určena dětem  a mládeži ve věku od 8−18 let. Jsou tři věkové kategorie:
1. kat.: 8−11 let (rok nar. 96, 95, 94, 93)
2. kat.: 12−15 let (rok nar. 92, 91, 90, 89)
3. kat.: 16−18 let (rok nar. 88, 87, 86)

Jednotlivé kategorie mají své lektory. Soutěž je určena dětem, které se věnují
pouze komerčnímu aerobiku, nesmí být tedy účastníky akcí sportovního
aerobiku nebo sportovní aerobik provozovat. Hodnotí se kvalita cvičení 
a technické provedení jednotlivých cviků. Ve všech kategoriích se hodnotí
celkový estetický dojem závodníka. Ve 2. − 3. kat. se hodnotí flexibilita a síla.

Termín konání: 25. 5. 2005
Začátek závodu: 15.00 − 18.00 hod. (změna vyhrazena dle počtu soutěžících)
Místo konání: ZŠ Mazurská, Svídnická 1a/599, Praha 8 − tělocvična školy
Startovné:  60 Kč pro členy OS ROK a žáky ZŠ Mazurská 40 Kč

Hromadné i jednotlivé přihlášky posílejte na e−mail: monika.kasparova@spole−
censkyservis.cz, milena.berkmanova@seznam.cz nebo na adresu ZŠ Mazurská.
Lze se také přihlásit telefonicky na tel.: 604 28 54 72. Bližší informace o průběhu
soutěže získáte na tel.: 603 90 64 94, Milena Berkmanová, tel.: 604 28 54 72,
Monika Kašparová, nebo na www.rodinnyklub.sportovci.cz.

!Pozor, je omezený počet míst v každé kategorii pouze do 50 závodníků!
Konečný termín uzávěrky registrace závodníků je 23. 5. 2005.

V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, z jaké je školy, popř. od−
dílu a rok narození. Trenér, popř. učitel nebo rodič zodpovídá za zdravotní stav
dítěte a za správné zařazení do startovní kategorie.

Lidská lhostejnost a hloupost nezná mezí
Občas mě překvapí lidská lhostejnost a hloupost. A někdy mě tak rozčílí, že sednu k počítači a musím o tom napsat.
Bydlím v novostavbě v ulici Karla Hlaváčka a všechny domy se postupně zaplňují novými nájemníky. Úřad MČ Praha 8
tady včas zajistil (a za to se mu musí poděkovat) dostatek nádob na směsný odpad a také kontejnery na tříděný odpad.

Noví nájemníci si často kupují nové části nábytku, které jsou samozřejmě zabaleny v papírových krabicích s poly−
styrénovými vycpávkami. Někdy jsou ještě celé zabalené v igelitu. Zkrátka je to přesně ten druh odpadu, který se celý dá
dobře umístit do kontejnerů na plasty a papír. Myslíte si, že to někoho napadne? Ne! Krabice i s polystyrénem se takřka vždy
válí vedle kontejnerů na směsný odpad (10 metrů od těch tříděných!!!). Kromě toho, že vítr celou hromadu časem rozhází
po celé ulici, působí tyto krabice odpudivě. A já si nechci připadat jako na smetišti. Tak mi nezbývá nic jiného, než to za
někoho jiného uklidit. A věřte, již jsem to dělal mnohokrát.

Prosím tedy všechny − třiďte odpad! Je to to nejjednodušší, co pro tuto planetu můžete udělat. Dnes je již kontej−
nerů dost a jsou snadno dostupné. Nebuďte lhostejní k prostředí, ve kterém žijete.                                                 −vb−

MČ Praha 8 pravidelně pořádá setkání s dětmi, na
kterých se seznamují například s požární ochranou.
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Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 
180 48  Praha 8 − Libeň 

v y h l a š u j e

podle ust. § 281 a násl. zákona  
č.  513/1991  Sb., Obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů,,

obchodní veřejnou soutěž

o nejvhodnější nabídku − návrh  uzavření
kupní smlouvy o úplatném převodu obec−
ních nemovitostí svěřených do správy

Městské části Praha 8 − pavilonu bývalých
národních škol bez čísla popisného, 
s příslušenstvím a s pozemkem parc. 
č. 558/10, o výměře 469 m2 („zastavěná
plocha a nádvoří“), a pozemku parc. 
č. 558/6, o výměře 1389 m2 („ostatní 
plocha − jiná plocha“), vše na k. ú.
Kobylisy a na adrese U Měšťanských škol,
182 00 Praha 8, 

Bližší informace na www.praha8.cz
− odkaz Úřední deska, popř. 

e−mailem: petr.svoboda@p8.mepnet.cz

Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48
Praha 8 − Libeň 

v y h l a š u j e

podle ust. § 281 a násl. zákona  
č.  513/1991  Sb., Obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů,,

obchodní veřejnou soutěž

o nejvhodnější nabídku − návrh  uza−
vření kupní smlouvy o úplatném převo−
du obecních nemovitostí svěřených do
správy Městské části Praha 8 − admi−
nistrativního objektu čp. 1450, 
s garáží a s příslušenstvím a s po−

zemkem parc. č. 851, o výměře 257 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a pozemku parc.
č. 852, o výměře 871 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Libeň a na adrese V Holešovičkách 18, 
180 00 Praha 8, 

Bližší informace na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska, popř. 
e−mailem: petr.svoboda@p8.mepnet.cz

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele 

Základní školy, Praha 8, Glowackého 6

Požadavky: vysokoškolské vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a změně některých zákonů, praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, znalost školské prob−
lematiky a předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, dobrý
zdravotní stav.

K přihlášce uchazeč přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání), doklady o dosavadním
průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního
zařazení, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje příspěvkové organizace ZŠ Glowackého (max.
5 stran strojopisu formátu A4), výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), nebo 
doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 
2 měsíců).

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se
všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad MČ Praha 8,
Odbor školství, Těšínská 4, 181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do uzávěrky 
v pondělí 18. 4. 2005 v 18.00 hod. Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ Glowackého“.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. 0091/57.RMČ/2005 ze dne 9. 3. 2005.

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele 

Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3, 
Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13, 

Mateřské školy, Praha 8, Štěpničná 1, 
Mateřské školy, Praha 8, Libčická 6, 

Požadavky: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) toho−
to zákona, znalost školské problematiky a předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační
a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav.

K přihlášce uchazeč přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady 
o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uve−
dení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje příslušné příspěvkové organi−
zace MŠ (max. 5 stran strojopisu formátu A4), výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3
měsíce), nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů, originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne
starší 2 měsíců).

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi
úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad MČ Praha 8, Odbor
školství, Těšínská 4, 181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do uzávěrky
v pondělí 18. 4. 2005 v 18.00 hod. Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ − název konkrétní školky“.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. 0091/57.RMČ/2005 ze dne 9. 3. 2005.

Po roce jsme zavítali opět na Střední
odbornou školu TRIVIS −
Soukromou veřejnoprávní
akademii a Vyšší odbornou
školu, s. r. o., která působí
v našem 8. pražském
obvodě. O škole jsme
psali v dubnové Os−
mičce v Encyklopedii
našich škol a školek 
v dílu 36. Dozvěděli
jsme se o historii školy,
jejích učebních plánech,
studentech, uplatnění stu−
dentů a řadu dalších zají−
mavých informací. To, že se
zde učí, víme, ale škola, to není
jen učení, je to také její společenský 
a sportovní život. 

Jak jsme se dozvěděli, žákům asi
nejvíce utkvěl v paměti meziškolní tur−
naj TRIVIS − Cup, ve kterém se utkala
družstva studentů všech škol TRIVIS, 
a to z Prahy, Karlových Varů, Ústí nad
Labem a Vodňan. Bylo to první kolo
tohoto turnaje a předcházela mu v minu−
losti vzájemná utkání jednotlivých škol.
„K TRIVIS Cupu jsme „zráli“ několik
let“, řekl nám za zřizovatele škol TRI−

VIS JUDr. Karel Klvaňa. Školy v re−
gionech musely mít nejdřív dos−

tatek žáků i ve vyšších roč−
nících, aby „klání“ bylo vy−

rovnané a spravedlivé. Pro−
to jsme také velmi pečlivě
vybírali jednotlivé disci−
plíny a nakonec jsme se
rozhodli pro: přetah la−
nem, nohejbal a volej−
bal (smíšená družstva),
drobné soutěživé hry −

skoky, hledání čísel, pa−
voučí závod, štafeta slep−

ců. Na našich školách to−
tiž studuje řa−

da velmi dobrých
sportovců a nebyl by
problém stanovit disci−
plíny tak, aby se tito
špičkoví sportovci uplat−
nili. Z těch nejlepších
zmíním jen namátkou
několikanásobnou mis−
tryni ČR v sedmiboji 
s osobním rekordem
6174 bodů Michaelu
Hejnovou, která získala
například stříbrnou me−

daili na ME juniorů 1999 v Lotyšsku 
a zúčastnila se v dresu České republiky
OH v Athénách 2004, nebo studenta
VOŠ oboru Krizové řízení Martina
Kyselu, mnohonásobného mistra ČR
ve skoku o tyči, účastníka ME, MS,
EP, PMEZ, nebo Tibora Mincu, mistra
Evropy do 91 kg − muži kickbox 
v Itálii. Ale nejen sportem živ je
člověk, i když  být mažoretkou není
také nic jednoduchého. Naše žačka
Petra Samková se stala v roce 2002

Miss mažoretka ČR a současně Miss
média ČR, Miss sponzor ČR a Miss
poroty ČR. 

Naším zájmem však bylo „vtáhnout“
do přípravy a do vlastního turnaje co
nejvíc žáků. A bylo to „klání nelítost−
né“. Také o vítězi nebylo dlouho
rozhodnuto. Nakonec vyhrála škola 
z Ústí nad Labem, která porazila
pražského favorita. Není divu, že
pražská škola byla favoritem. Se svými
více než jedenácti sty žáky má v rámci
škol TRIVIS největší sportovní základ−
nu. Radost ústeckých byla ohromná 
a pohár vítězů mají dnes vystavený ve
své síni tradic. Uvidíme příští rok, zda
si ho ponechají nebo zda poputuje na
jinou školu. Už dnes se žáci na druhé
kolo připravují.      

Naši žáci se však neúčastní jen
sportovních soutěží, ale angažují se také
i ve vědomostních soutěžích, a to nejen
v rámci skupiny škol TRIVIS. Je
samozřejmé, že si úspěchů našich stu−
dentů velmi vážíme a věříme, že tak
úspěšní jako ve sportu budou i při
uplatňování svých nabytých znalostí ze
studia na naší škole TRIVIS v oborech
Veřejnoprávní ochrana, Krizové řízení 
a Prevence kriminality. To přejeme
nejen jim, ale všem našim ostatním stu−
dentům.                                         −kp−

Soutěže na Střední odborné škole TRIVIS 
Jednou ze soutežních disciplín
byl i přetah lanem.

Vítězové Trivis Cupu.

Pohár
Trivis 
Cup.

Slavnostní chvíle otevření nových prostor
v Praze 8, Křižíkova 43 se dočkaly obory pán−
ské a dámské kadeřnictví, kosmetika, (kde se
též provádí manikúra, pedikúra a laserové
ošetření pleti) Středního odborného učiliště
služeb Prahy 9.

Tato akce se uskutečnila po dvouleté odmlce 
a nové rekonstrukci, kdy těsně před tehdejším
otevřením byly prostory zatopeny a zcela zničeny
mimořádnou povodňovou kalamitou.

Za účasti předních představitelů a vzácných
hostů se ujali slavnostního  projevu ředitel SOU
služeb  P. Němec, vedoucí investičního útvaru 
V. Matula z SOU služeb a hlavní učitelka
odborného výcviku Z. Koukalová. Slavnostním
přípitkem a přáním všeho dobrého a hodně
dobrých výsledků ve výuce žáků byly otevřeny

provozovny pro veřejnost.
V těchto provozovnách se budou moci zákazníci

sami přesvědčit, jak se výuka provádí na živých
modelech, kterými vlastně budou oni sami a za
nižší ceny nežli v normálním kadeřnictví. Je však

nutno si uvědomit, že tu pracují žáci různých
ročníků, a tak to může někdy časově trvat o něco
déle. Bude se zde pracovat pod odborným dohle−
dem učitelů odborného výcviku v těchto pro−
vozních hodinách.

PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
OTEVŘENO: PONDĚLÍ − ČTVRTEK 
DÁMSKÉ 8.00 − 13.00 hod.
PÁNSKÉ 8.00 − 17.00 hod.

PÁTEK  pouze do 13.00 hod.

KOSMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA
OTEVŘENO: PONDĚLÍ −  ČTVRTEK

8.00 − 18.00 hod.
PÁTEK  zavřeno

Poslední objednávka klienta bude v 16.30 hod.

Mladé kadeřnice a kosmetičky v nových salonech 
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Krátce
POZVÁNKA PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY
Zveme všechny školáky, učitele a rodiče 25. dubna 2005 od 9.00 hodin na

Braný den do ZŠ Ústavní. Dědi si na vlastní kůži vyzkouší veškerou techniku 
a vybavení všech složek tuzemského záchranného systému a seznámí se s prevencí
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. −st−

PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON
Do letošního ročníku vstupuje Prague International Marathon v pozici

největší běžecké události ve střední Evropě. Očekává se účast více než 40 tisíc
sportovců z více jak 75 zemí světa. I naší městskou částí povedou některé tratě
jednotlivých běhů pořádaných v rámci akcí PIM Běžeckého seriálu 2005. 22.
května 2005 − Volkswagen Klasický maraton a 11. září 2005 − Mattoni Prix
Praha. Dovolte mi, vážení občané, jménem prezidenta PIM Carlo Capalbo poz−
vat Vás na tyto jedinečné sportovní události.

Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

ROZŘAZOVACÍ ŘÍZENÍ DO 3. ROČNÍKŮ ZŠ ZENKLOVA
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Zenklova 52, pořádá 

v pondělí 18. dubna 2005 od 8.00 hodin rozřazovací řízení do 3. ročníků.
Přihlášky k vyzvednutí přímo ve škole nebo na všech základních školách Prahy 8.

Podrobnosti o rozřazovacím řízení najdete na www.zs−zenklova.cz, tel.: 284 82 33
07. Těšíme se na všechny šikovné děti! −hl−

V ZŠ Chabařovická se hrálo v duchu fair−play
Z pověření ČSMPS uspořádal SK Impuls Praha ve spolupráci s OU
a PrŠ Chabařovická, Praha 8 VI. MČR žáků ve floorbalu. Turnaj
byl uspořádán tradičně ve velké tělocvičně ZŠ Chabařovická.
Zúčastnilo se ho celkem 82 osob. Z toho bylo: 55  hráčů, 12  trenérů
a 15 organizátorů (rozhodčí, pomocníci, ostatní).

Turnaj slavnostně zahájili ředitelka OU a PrŠ Chabařovická paní Jitka
Cachová a delegát ČSMPS pan Josef Filip. Význam turnaje umocnila
návštěva zástupkyně Starosty MČ Praha 8 Soni Teplé krátce po zahá−
jení sportovního klání.

Na VI. MČR žáků se do Prahy sjelo 7 týmů z celé republiky. Kromě
družstva pořádajícího Impulsu Praha 8 a vítěze Přeboru Prahy, týmu
Impulsu Praha 4 (Ružinovská), přijely tyto týmy z regionů: ZvŠI a SPC
Bílina, Spec. školy Prostějov, Loko Kralupy n.Vlt., Uno Ústí n. Orlicí 

a Fopik Tábor.
V první fázi turnaje se týmy utkaly ve dvou skupinách (3 a 4 týmy) systémem každý 

s každým 2x8 minut hrubého času. Na konečném 7. místě skončil 4. tým z početnější
skupiny. Družstva ze třetích příček hrála o konečné 5. místo, první dva týmy ze skupin po−
stoupily dle křížového pravidla do semifinále. Poražení semifinalisté se utkali o 3. příč−
ku,vítězové bojovali o titul Mistra republiky. 

Titul MISTRA ČR získalo letos poprvé družstvo ZvŠI a SPC Bílina, když ve finále
porazilo svého pražského rivala a neúspěšného obhájce titulu z r. 2004, tým Impulsu Praha
4. Na třetím místě skončil tým Impulsu Praha 8, který v semifinále podlehl budoucím

vítězům až na samostatné nájezdy. Podle výsledků i předvedených výkonů lze usuzovat,že jsou určité výkonnostní rozdíly mezi
týmy na prvních čtyřech pozicích a týmy na dalších místech. Celkově však má herní projev týmů rostoucí úroveň. Ke zdárné−

mu průběhu turnaje přispěly i kvalitní výkony rozhodčích. Hráči nej−
úspěšnějších třech týmů převzali z rukou delegáta ČSMPS J. Filipa 
a ředitele turnaje R. Lukavského medaile, diplomy a obří koláče.
Vítězný tým získal pohár ČSMPS, poražený finalista obdržel pohár od
sponzora. Rovněž dva nejlepší finalisté dostali sponzorské pohárky.
Všichni sportovci i týmy si odvezli na památku diplomy.

Tradičně na návrh trenérů byli vyhlášeni a odměněni hodnotnými
sponzorskými dárky nejužitečnější hráči jednotlivých týmů, na návrh
rozhodčích byli vyhlášeni a obdarováni nejlepší čtyři hráči turnaje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegům−trenérům za přípravu 
a ukázněnost  mužstev.

Všem sportovcům patří poděkování za předvedené sportovní výkony 
v duchu fair play.    −rl−  

Konečné pořadí:

1) ZvŠI a SPC Bílina 
2) Impuls Praha 4
3) Impuls Praha 8
4) Speciální školy Prostějov
5) Uno Ústí n. Orlicí
6) Fopik Tábor
7) Loko Kralupy n. Vlt.

V naší metropoli se uskuteční historicky první me−
zinárodní ragbyový ženský turnaj, kterého se zúčastní
nejméně deset evropských ženských družstev (Polska,
Bosny Hercegoviny, Německa, Ruska, Rakouska, Ma−
ďarska, Izraele, Litvy, Norska, Bulharska, Malty a samo−
zřejmě, že nebude chybět ani naše Česká reprezentace).

České ragbistky si sportovní diváky a fandy dovolují po−
zvat na mezinárodní kvalifikaci Mistrovství Evropy žen 
v ragby o 7 hráčkách, které se uskuteční ve dnech 14. a 15.
května 2005 ve sportovním areálu RC Sparta Praha,
Kovanecká ulice, 190 00 Praha 9 − Vysočany.

Šišatý míč učaroval ve světe tisícům mužů i žen, a ještě více
příznivcům a fanouškům této nevšední podívané plné napětí
a dramatických zvratů. Také v našich zeměpisných šířkách
přicházejí ženy této hře stále více na chuť. Průlom na−
stal v roce 2003 a od té doby je u nás ženské ragby na vzes−
tupu.                                                                              −rw−

SC Flair, zřejmě dobrej oddíl…
Praha 8 získala medaili na Mistrovství Evropy kadetů a juniorů 
v karate WKF, které se konalo v řecké Soluni! 

V dresu České republiky ji v kategorii kata team junioři také pro
Prahu 8 symbolicky získali závodníci SC FLAIR, ve složení Jakub
Tesárek, Vojta Melš a Lukáš Janda, spolu s trenérem Tomášem
Dvořákem. Pro Českou republiku je to obrovský úspěch. Na ME ani
na MS se v této kategorii  ještě nikomu takový úspěch nepodařil. To je
výzva pro všechny mladé a začínající karatisty nejen z oddílu SK
Tommi Shotokan a SC Flair. Více informací o průběhu ME 
a výsledky můžete získat na stránkách www.tommi−flair.cz
a www.karate−info.cz.                                                  

−tev−

Zveme všechny sportovní přátele

Děvčata, pojďte se stát mažoretkami!
Jsi děvče ve věku tři až čtrnáct let, máš
trochu volného času, hledáš nové ka−
marádky? Pokud ano, můžeš se přihlásit
do Tanečního studia Bohemia a stát se
mažoretkou, roztleskávačkou, orientální
tanečnicí či tanečnicí kankánu. 

„Rádi bychom přivítali především dívky ve
věku čtyři až šest let a jedenáct až třináct let
do nejstarší skupiny Magic Star. Čeká je řada
akcí, soustředění, soutěží i zahraničních fes−
tivalů,“ řekla choreografka a manažerka stu−
dia Iva Hamannová s tím, že hledá rovněž
slečnu kolem devatenácti let, která by nám
pomáhala s fungováním studia. Nejlépe
kdyby měla alespoň trochu tanečních
zkušeností v jakékoli oblasti tance.

Mažoretky trénují dvakrát týdně po dvou hodinách. Prezentovaly se již například při vystoupeních
na španělských středověkých hradech, pivních slavnostech rovněž ve Španělsku a Německu,
Holandsku, Belgii, Francii, Monaku či leteckém dnu ve Kbelích. Koncem dubna je čeká festival 
v Roudnici nad Labem a koncem května soutěž ve Vimperku. Dále Kmochův Kolín a jako každý rok

i festival v Novém Městě na Moravě. Studio úzce
spolupracuje s hudebníkem Josefem Vejvodou, pořa−
datelem stejnojmenných slavností ve Zbraslavi, MDO
Pralinka Praha, DO Jitřenka Praha a nyní také 
s Městskou hudbou Františka Kmocha z Kolína.

Taneční studio Bohemia funguje již více než dvanáct
let. Za dobu jeho činnosti se jeho taneční soubory
vypracovaly mezi tuzemskou špičku a své jméno mají
i v zahraničí. K základnímu repertoáru, který obsahuje
asi deset klasických pochodových skladeb, se postupem
času přidala spousta nových netradičních moderních

choreografií. Ty se připravovaly hlavně na
soutěže, plesy či sportovní utkání. V případě
zájmu můžete telefonovat Ivě Hamannové na
číslo 605 25 04 25 či zaslat e−mail na
iva.hamannova@seznam.cz.                    −ih−

Výsledky Tanečního studia Bohemia

1994 3. místo na MČR MS
1995 6. místo na MČR MS
1996 2. místo na MČR MS

1. místo na MČR v show dance
1997 4. místo na MČR MS

2. místo na Mezinárodním 
festivalu dechových hudeb 
v Averbode (Belgie)

1998 6. místo na MČR MS
1999 3. místo na Evropské soutěžní 

přehlídce ve Villefranche 
(Francie)

2000 1. místo na Soutěžní přehlídce 
v Bad Orbu (Německo)

2001 1. místo v oblastním kole 
Národního šampionátu MS
2. místo v semifinále Národního 
šampionátu MS
2. místo na MČR MS

2002 2. místo v oblastním kole 
Národního šampionátu MS

Děvčata se na Leteckém dnu ve Kbelích setkala 
i s Karlem Gottem.

Taneční studio Bohemia nabízí i kurzy orientálního tance.

Pálení čarodějnic 2005
Na vědomost se dává, že byla dopadena zlá a zákeřná ča−
rodějka ZIMA. Nyní se nachází pod dohledem udatných
rytířů a čeká na svůj soud. Ten se uskuteční dne 30. dubna
2005 v 16.00 hodin na školním hřišti ZŠ Dolákova.

Za její ukrutné činy jí hrozí trest nejvyšší − upálení. Po
soudu bude následovat pro pobavení měšťanstva mnoho soutěží a rytířských
turnajů. Každý bude mít možnost si vyzkoušet střelbu z luku, boj na kládě, lov divé
zvěře, létání na koštěti a další. Zruční jedinci si jistě také zvládnou uvařit nějaký
kouzelný lektvar či vyrobit kožený náramek. Navíc, každý, kdo dorazí v čarodějném
převleku, se bude moci zúčastnit volby miss čarodějnice 2005. Proto neseďte ve
svých chatrčích a přijďte oslavit toto velké vítězství. Po ukončení hlavního dění bude
následovat posezení u ohně s živou kapelou. −zz−

Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8,
Bulovka 10, pořádá rekreace pro důchodce z Prahy 8.

Místo: Pension Kukla v Kuklíku u Nového Města na Moravě.
Termín: 27. 8. − 3. 9. 2005. Stravování: Plná penze. Cena: 2 900
Kč včetně zálohy na autobus. 
Místo: Pension Tavba, Kamenický Šenov. Termín: 9. 6. − 16. 6.
2005. Stravování: Plná penze. Cena: 2 600 Kč včetně zálohy 

na autobus.  
Místo: Pension Espero, Skokovy
u Mnichova Hradiště. Termín:
15. 5. − 22. 5. 2005. Stravování:
Plná penze. Cena: 2 700 Kč včetně zálohy na autobus.

Přihlášky přijímá sociální pracovnice pí. Nováková, v Domově s pečo−
vatelskou službou, Bulovka 10, každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin.
Informace v uvedené době, v úředních dnech na tel.: 283 84 12 22. −soc−

Přijímací zkoušky v ZUŠ Klapkova
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 pořádá ve dnech 17.
− 19. května a 6. června 2005 od 15.00 do 18.00 hodin přijímací
zkoušky do hudebního a tanečního oboru, do kterých jsou při−
jímány děti od pěti let, výtvarného oboru, který je určen pro žáky od
šesti let a literárně dramatického oboru, který je zaměřen na žáky
starší sedmi let. Podrobné informace můžete získat v sídle školy, na
telefonním čísle 284 68 11 43 a na www.zus−praha8.zus.cz.         −vl−

Nabídka rekreace

Pension Kukla.

Pension Tavba.

Chcete učit na škole Don Bosco?
Církevní speciální škola Don Bosco pro žáky s vadami řeči v Praze 8, Dolákova 555 přijme učitele
pro II. stupeň ZŠ − matematika, anglický jazyk, přírodopis, chemie a informatika na celý nebo
částečný úvazek. Nabízíme vlídné prostředí, malé kolektivy ve třídách (10 dětí). Nástup možný od
září 2005. Dále přijmeme pro dislokované pracoviště speciální mateřské školy v Praze 8, Poznaňská 462
učitelky. Kvalifikačními požadavky jsou SPGŠ a 5 let odborné praxe nebo VŠ − speciální pedagogika −
logopedie. Nástup od září 2005. Pro svůj internát v Praze 8, Lešenské 548 přijme škola kvalifikovaného
vychovatele pro odpolední práci (pondělí − čtvrtek). Kvalifikačními požadavky jsou VŠ pedagogického
směru nebo ÚSO pedagogického směru. Veškeré informace na tel.: 233 55 66 77, 283 85 21 24 nebo 233
54 27 96, e−mail: skoladonbosco@iol.cz.  −dš−
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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 deseti kúrách

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

díky své detoxikační funkci

CO2 ZÁBAL
• regeneračně − ozdravná kůra, prevence zhoubných chorob
• migréna, nespavost, revma, kožní problémy aj.

MASÁŽE

SOLÁRIUM již od 4,25 Kč/min.

MYOLIFTING OBLIČEJE
• vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů
• lymfatická masáž

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO!

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET NÁŠZEŠTÍHLOVACÍPROGRAMBEZPLATNĚ!

SPOJTE

ZEŠTÍHLENÍ 

A ZPEVNĚNÍ

POSTAVY 

S ODPOČINKEM

U NÁS
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
přímo od výrobce

800 15 87 46
kvalita − nízká cena

Balkon system, s. r. o.    
certifikát 

www.balkony.cz
ZÁRUKA 6 LET

S tímto inzerátem 

5 % sleva!
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

Hotel Troja
NOVÁ ZIMNÍ 
ZAHRADA

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz

4
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Den Země v Abatonu
Zveme Vás na Den Země, společenskou a kulturní akci
konanou v multifunkčním prostoru Abaton na Praze 8.
Nabídka je opravdu pestrá: nonstop filmová projekce 
z 30 ročníku Ekofilmu, ekologické informační centrum
(zajištěné odborníky z České inspekce životního
prostředí, výstava fotografií „ Národní park České Švý−
carsko“ a „Ekologie v objektivu“ (také zde dostanete
informace o nové veřejné fotografické soutěži na téma:
„Země 21. století“).

Doprovodný program je bohatý na koncerty kapel (SM Lomoz, Cormalen,..) a DJ's
(psytrance, tekno, jungle, raagae, noise,...). Časově je akce rozdělena do tří bloků:
dopolední část je určena školám, odpolední od 16.00 hodin pro kohokoliv včetně dětí,
pro které je připraven speciální program a večerní část od 20.00 hodin, kdy začínají
živé koncerty kapel a vystoupení DJ's a pokračují až do ranních hodin. Více informa−
cí najdete na www.kristalka.cz (adresa Abatonu: Na Košince 8, Praha 8, značeno 
z TRAM zastávky Stejskalova). Přijďte se pobavit a oslavit s námi Den Země. 

Krátce
MUDr. VOJÁČKOVÁ ORDINUJE V MAZURSKÉ
Odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8 oznamuje, že na

poliklinice Mazurská 484, Praha 8 − Troja, je od 1. března 2005 otevřena nová
ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Ivany Vojáčkové. Telefon:
283 02 43 60.

PORADNA PRO RODINU, 
MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Nabízíme odbornou a bezplatnou poradenskou a psychoterapeutickou
pomoc v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky
nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Zaručujeme diskrétnost 
a povinnou mlčenlivost. Chcete−li, můžete vystupovat i anonymně. Kontakt:
Šromova 861, Praha 14 − Černý Most, tel.: 281 91 21 44, 731 05 67 38, 731 05
67 35, 731 06 32 78 nebo 731 05 61 64, e−mail: sromova@mcssp.cz.         −ckl−

ZPÍVÁ CELÁ ŠKOLA
Na základní škole Burešova slavila opět svůj svátek paní Hudba. 

V hudebně 1. stupně se sešli naši nejlepší zpěváci a zpěvačky.
Do publika zasedli jejich spolužáci, rodiče i paní učitelky. Jako tradičně se totiž

konal již 5. ročník celoškolní pěvecké soutěže Zpívá celá škola. Ve chvíli se školou
linuly melodie lidových i autorských písní, zazněla sóla i sborový zpěv. Porota byla
příjemně překvapena pěveckou úrovní našich zpěváčků a neměla lehký úkol 
v rozhodování. Kdo nakonec zvítězil? To není důležité. Vyhrál ten, komu zůstal
pocit příjemně stráveného odpoledne. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout
na www.zsburesova.cz ve fotogalerii. −mk−

DOBRÁ ZPRÁVA PRO RODIČE „PÁŤÁKŮ“
Máte doma žáka páté třídy základní školy, který je daleko úspěšnější 

v řešení logických rébusů či hlavolamů než vy, a dokonce samostatně a s chutí
řeší domácí úkoly z matematiky? Neuspělo vaše dítě u přijímacích zkoušek
na nižší gymnázium? Nebo je středoškolský výukový systém pro vaše děti
nevhodný a chcete jim prodloužit dětství? Anebo jste jen nestihli podat při−
hlášku a teď Vás to mrzí, protože v tom klukovi či holce něco je?

Pak vězte, že máte ještě další možnost − přijďte na přijímací pohovory do třídy 
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů k nám − na Základní
školu Na Šutce. Bližší informace můžete získat na nezávazné schůzce 13. dubna
od 16.00 hodin. Samotné přijímací pohovory se konají v pondělí 2. května 2005 
a v úterý 3. května 2005 vždy od 14.30 hodin na Základní škole Na Šutce 28,
Praha 8 − Troja. Předběžné přihlášky je možné podat telefonicky na číslech: 284
68 82 41, 284 68 22 95 a nebo přijít rovnou na čas a termín přijímacích pohovorů.

Zbyněk Drozda, ředitel školy

PŘIJĎTE SI ZATRÉNOVAT!
Škola Taekwon−do ITF Dan−Gun pořádá nábor nových členů − dětí 

i dospělých. Výuka probíhá ve velké tělocvičně Gymnázia Litoměřická 726 −
Praha 9 Prosek. Zájemci se mohou přihlásit před každým tréninkem nebo na tel.:
603 24 64 33. Trénink pro děti ve věku od 6 do 11 let vždy v pondělí od 17.00 do
18.00 hodin a ve středu od 16.30 do 17.30 hodin. Pro dospělé − 12 a více let, vždy
v úterý a ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin. Výuku všech skupin vede trenér
České národní reprezentace Taekwon−do ITF Petr Poklop III. Dan. První tři lekce
zdarma. Přijďte si zatrénovat do školy se 14 letou tradicí. Na společných trénincích
všech skupin můžete cvičit s mistry i vicemistry světa, bývalými členy České
reprezentace a s členy Střediska talentované mládeže.

−pp−

Ošetřovatelská péče 
ve FN Na Bulovce
Dnes si snad nikdo z nás nedovede
představit ordinaci a nemocnici bez
zdravotních sester. Ošetřovatelská
péče je významnou složkou kom−
plexní zdravotní péče o pacienty
(klienty) ve FN Na Bulovce. Hlavní
sestra s týmem všech vrchních, sta−
ničních i řadových sester a ostatních
zdravotnických pracovníků pracuje
na postupném zlepšování kvality
ošetřovatelské péče.

Péče o nemocné je vždy péčí tý−
movou. O pacienta se starají a pečují
lékaři, laboranti a sanitáři. Ale největší
měrou jsou s nemocnými v kontaktu
právě zdravotní sestry. Jejich přítomnost
je pro nemocné nezbytná a nezastupitel−
ná. Práce sestry předpokládá velkou
celoživotní psychosociální zátěž a neu−
stálé doplňování odborných vědomostí 
a dovedností.

Péče o člověka v nouzové životní
situaci je přirozenou lidskou potřebou,
která je charakteristická zvláště pro ses−
try. Snad žádné jiné povolání nemá 
v sobě tolik lásky k bližnímu, pochopení

a vcítění se do problémů jiných lidí.
Právě tato složka osobnosti sester je
velice náročná. Zdravotní sestry po−
máhají nejen v nemocnici a dalších
zdravotnických zařízeních, ale všude
tam, kde se třeba i nahodile ocitnou, a to
i na úkor svého soukromí.

Své nemocnici obětuje řada zdravotníků
mnohdy celý svůj život. V současné době
ve Fakultní nemocnici Na Bulovce pracu−
jí sestry, které pamatují její začátky a mají
tak možnost srovnání, jak tomu bylo dří−
ve a jaká je současnost.

Hlavním krédem každé hlavní sestry
je, aby právě ta její nemocnice byla po
ošetřovatelské stránce co nejlepší. 

Nejsou to ovšem jen hlavní sestry. Je
mnoho vrchních, staničních a hlavně
pak  řadových sester. Řada z nich oběto−
vala práci ve FNB značnou část svého
života. Patří jim dík za tuto sesterskou
věrnost a určitý patriotizmus, který je

pro mnohé jiné země nepochopitelný.
Sestry jsou živou vzpomínkou na vel−
kou soudružnost pracovních kolektivů,
radost z práce a  maximální obětavost ve
prospěch nemocnice. Historie ošetřova−
telské péče FNB je velmi inspirativní 
i pro současný život nemocnice. 

Není nezajímavá skutečnost, že od
zřízení nemocnice až do roku 1948 patři−
la k nemocnici i Ošetřovatelská škola,
která byla umístěna ve 2. patře pavilonu

„Vychovatelna“. Byly zde ložnice žákyň,
jídelna, která sloužila jako posluchárna 
a zároveň kancelář školy. 

V současné době pracuje v nemocnici
Na Bulovce 834 zdravotních sester, 147
laborantů, 32 fyzioterapeutů a 32 sani−
tářů. Neustále se zvyšuje jejich profe−
sionální vzdělanost formou dalšího
vzdělávání. Mnohé sestry studují ba−
kalářské studium ošetřovatelství na 
1. a 3. LF UK. Aktivně se účastní před−
nášek a seminářů v rámci klinik, od−
dělení nemocnice i na celostátních sem−
inářích a konferencích. Zapojují se do
projektu výzkumu ošetřovatelské péče 
v rámci SFN a  roste též publikační čin−
nost sester z jednotlivých klinik a od−
dělení. 

Aktivní spolupráci navazuje FNB 
v oblasti ošetřovatelské péče s fakultami
zabývajícími se ošetřovatelskou proble−
matikou a také i s dalšími zdravotnic−
kými školami. Cílem moderní ošetřova−
telské péče  by měl být co nejspoko−
jenější pacient. 

Kontakt:
PhDr. Irena Nerudová
Tel.: 266 08 29 64
e−mail: irena.nerudova@fnb.cz −jk−

Když se řekne „Na Bulovce“ (10. část)

Hlavní budova se vstupní
branou do areálu.

Lůžková část 
II. interního oddělení.

Vychovatelna, čp. 830.
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D˘m dÏtÌ a ml·deûe Praha 8
Přemyšlenská 1102 • tel.: 284 86 10 50, 284 68 
02 30 • Krynická 490  • tel.: 233 55 37 90, 233 55
21 01 • e-mail: info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz

DUBEN 2005

Klasické tábory

Jihlavsko, Chaloupky − Kněžice − Ekocentrum
1. − 8. července 2005
Věk: 6 − 12 let • Cena: 2 200 Kč (doprava, uby−
tování, strava 5x denně, materiál) • Zaměření:
ekologická výchova, přírodověda • Kontakt:
Martina Ježková, tel.: 284 68 02 30, e−mail: jezko−
va@ddmpraha8.cz.

Jižní Čechy − Jindřichohradecko, Stráž nad
Nežárkou • 4. − 14. července 2005
Věk: 8 − 16 let • Cena: 2 450 Kč (doprava, uby−
tování, strava 5x denně, materiál) • Zaměření:
přírodovědný a rybářský tábor pro rybáře i nery−
báře • Kontakt: Jiří Marek, tel.: 233 53 37 90, e−
mail: marek@ddmpraha8.cz.

Střední Čechy − Benešovsko, Lštění − rek−
reační středisko Oáza • 9. − 16. července 2005
Věk: 7 − 16 let • Cena: 2 000 Kč (doprava, uby−
tování, strava 5x denně, pronájem tělocvičny) •
Zaměření: nejen s aerobikem na Sázavu − aktivní
pohybová rekreace • Kontakt: Miluše Haklová,
tel.: 233 55 37 90, e−mail: info@ddmpraha8.cz.

Lužické hory −  Kytlice • 6. − 13. srpna 2005
Věk: 12 − 17 let • Cena: 2 000 Kč (doprava, uby−
tování, strava 5x denně, odměny do soutěží,
vstupy) • Zaměření: herní kemp Homo ludens −
dětská rekreace v přírodě • Kontakt: Martina
Ježková, tel.: 284 68 02 30, e−mail: jezko−
va@ddmpraha8.cz.

Soustředění

Východní Čechy − Náchodsko, Křinice u Brou−
mova • 4. − 12. srpna 2005
Věk: 13 − 17 let • Cena: 2 000 Kč (doprava, uby−
tování, strava, program) • Zaměření: soustředění
dramatického kroužku s rozšířeným zaměřením
na výtvarnou činnost • Kontakt: Jana Ma−
chalíková, tel.: 284 68 02 30, 284 68 10 50, e−
mail: machalikova@ddmpraha8.cz.

Příměstský tábor

Praha 8 − Bohnice • 11. − 15. července 2005
Pořádá: DDM Praha 8 • Věk: 8 − 16 let • Cena: 750
Kč (obědy, materiál, jízdenky) • Zaměření: dětské
výtvarné sympozium • Kontakt: Eva Baziková, tel.:
284 68 10 30 nebo Jana Bělohlávková, tel.: 233 55
37 90, e−mail: bazikova@ddmpraha8.cz.

Zahraniční tábor

Chorvatsko − Biograd na moru
Pořádají: DDM Praha 8, Hobby Centrum 4 • Věk:
od 6 let, rodiče a děti • Cena: 6 500 (zahrnuje
dopravu, ubytování v pokojích s vlastním sociál−
ním zázemím, 5x denně stravu, program) • Zamě−
ření: všeobecné • Kontakt: Mgr. Jana Vargová,
tel.: 284 68 00 50 nebo 608 06 05 78, e−mail: var−
gova@ddmpraha8.cz.

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27

www.divadlopodpalmovkou.cz

DUBEN 2005

VELKÁ SCÉNA

14. 4. ČT 19.00 hod.
Višňový sad − A. P. Čechov

15. 4. PÁ 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové 
střeše − T. Williams

16. 4. SO 19.00 hod.
Višňový sad − A. P. Čechov

18. 4. PO 19.00 hod.
Caligula − A. Camus

19. 4. ÚT 19.00 hod.
Cyrano z Bergeracu − E. Rostand

21. 4. ČT 19.00 hod.
Ubohý vrah − P. Kohout

22. 4. PÁ 19.00 hod.
Caligula − A. Camus

25. 4. PO 19.00 hod.
Višňový sad − A. P. Čechov

26. 4. ÚT 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu − A. Procházka

27. 4. ST 19.00 hod.
Oidipús vladař − Sofoklés

28. 4. ČT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené 
plechové střeše − T. Williams

29. 4. PÁ 11.00 hod.
Kean − A. Dumas, J. P. Sartre

29. 4. PÁ 19.00 hod.
Višňový sad − A. P. Čechov

30. 4. SO 11.00 hod.
Kean − A. Dumas, J. P. Sartre

30. 4. SO 19.00 hod.
Návrat do pekla − W. Inge

Ceny vstupenek 230, 190, 160, 120, 90 a 60 Kč.
Vozíčkáři mají vstup zdarma. Zlevněné vstupenky
za 60 Kč pro studenty pouze na balkon do 7. řady.

MALÁ SCÉNA
16. 4. SO 19.30 hod.

Pravý západ − S. Shepard
26. 4. ÚT 19.30 hod.

Pravý západ − S. Shepard
27. 4. ST 19.30 hod.

Pohled z mostu − A. Miller
29. 4. PÁ 19.30 hod.

Pravý západ − S. Shepard

Jednotná cena 240 Kč.

Základní škola Litvínovská

s rozšířenou výukou výpočetní techniky

Litvínovská 600 • Praha 9

Tel.: 286 88 04 30 nebo 286 88 42 19

Vyhlašuje přijímací řízení pro žáky 

současných 5. tříd, do třídy s rozšířenou 

výukou výpočetní techniky.

Výukový program schválen MŠMT.

Výuka informatiky.

V 6. ročníku dvě hodiny týdně.

V 7. - 9. ročníku tři hodiny týdně.

Přijímací řízení proběhne 27. dubna 2005

a 23. května 2005 vždy od 8.00 do 9.30 hodin.
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ordinace pro vady řeči a sluchu

nabízí péči v oboru

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. KATEŘINA FAJTOVÁ - SLEZÁKOVÁ

Mgr. JAROSLAVA MRKVIČKOVÁ 
Mgr. ZUZANA VODEHNALOVÁ

• Náprava vad a poruch výslovnosti 
a komunikace u dětí a dospělých
(dyslálie, dysfázie, dysartrie, opožděný vývoj 
řeči, koktavost, sluchové vady)

• Řešení problémů s komunik. u dětí od 2 let 
• Náprava komunikace u pacientů po CMP -     

nové metody reedukace afazií
Ordinační hodiny: PO 11-18 • Út 8-16 

• ST 11-18 • ČT 8-15 • PÁ 8-15
adresa: POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA

182 00 PRAHA 8 - Kobylisy
tel.: 286 58 81 29, 283 88 13 32

www.webpark.cz/logopedie, 
e-mail: katerina.fajtova@centrum.cz

mobil: 723 44 88 84
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Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

pořádá

Putování Bolívií
Cestopisnou projekci s hudbou

uvádí Karel Wolf.

úterý 19. dubna 2005 od 19.00 hodin
Beseda se koná ve foyer KD Krakov, 

Těšínská 600, Praha 8 − Bohnice.

Vstup volný!

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury 

si Vás dovoluje pozvat na
výstavu

Konec II. světové války
obrázky z výtvarné soutěže žáků 

II. stupně základních škol Prahy 8
4. května − 31. srpna 2005

Vernisáž výstavy: 
3. května 2005 v 17.00 hodin
Obřadní síň Libeňského zámku
účinkuje Dechové kvinteto

Otevřeno:
Po a St 8.00 − 18.00 hodin

Út, Čt a Pá 8.00 − 15.00 hodin

Libeňský zámek, 1. patro, Zenklova 35
a „bílý dům“, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň. 

Informace na tel.: 283 09 04 22.
Vstup volný!

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury  
Vás zve na výstavu

Karel Daňhel
Krajina z balónového koše
Výstavu si můžete prohlédnout ve foyer budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6
(tzv. „bílý dům“) až do 27. dubna 2005, kdy se také od 17.00 hodin
uskuteční v Malém sále doprovodná videoprojekce za přítomnosti autora.
Otevřeno ve všední dny od 10.00 do 18.00 hodin.

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 výtvarníků“.

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 výtvarníků“ 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 shromažďovat v době od 15. 9. do 30. 9. 2005, a to v oddělení kul−
tury 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. Mgr. Petr Svoboda, vedoucí Odboru školství

Divadlo Pod Palmovkou má novou premiéru
Slavný Višňový sad Antona Pavloviče Čechova je
novinkou v repertoáru libeňského Divadla Pod
Palmovkou. Představení ruského mistra dramat je
plné groteskního humoru a dá se stručně charak−
terizovat jako komedie o zpožděných vlacích, ne−
splacených dluzích a pokácených stromech. 

Tvůrčí tým Divadla Pod Palmovkou při zkoušení pra−
coval pod vedením režiséra Ondřeje Sokola a dra−
maturga Petra Vydry. Ten Osmičce o nové hře mimo ji−
né řekl: „Je to příběh muže, který se vypracoval z niče−
ho − skutečný selfmademan. Děj se odehrává v době,
kdy byl ruský sen skutečností.“ 

Obchodníka Lopachina ztvární hostující Radek Ho−
lub a statkářku Raněvskou, tj. majitelku beznadějně zadluženého panství představuje Hana Seidlová. 
V dalších rolích Čechovovy tragikomedie budou na pódiu Divadla Pod Palmovkou excelovat hvězdy −
Miroslava Pleštilová, Tereza Kostková, Kateřina Macháčková, Jan Teplý nebo enfant−terrible libeňského

divadla Jan Skopeček.
Višňový sad měl „Pod Palmovkou“ premiéru 8. a 9.

dubna, reprízy čekají na diváky 14., 16., 25. a 29. dubna
2005. −roa−

Mladí si stále nacházejí 
cestu k poezii
V době, kdy na nás z každého rohu na plakátech
pokukuje technika v různém provedení, se při
vyslovení Nedělní chvilky poezie pamětníci jenom
pousmějí, zavzpomínají na podvečerní verše 
v podání známých herců a pro sebe podotknou:
kdeže loňské sněhy jsou! Básničky se staly domé−
nou jen hrstky skalních příznivců.

Podpořit vtah mladých lidí k literatuře a poezii, posílit rozvoj analytického a koncepčního myšlení včet−
ně vyjadřovacích schopností, ale také umění vystupovat na veřejnosti si za cíl klade přehlídka Pražské poe−
tické setkání. Je určena pro recitátory ve věku od 7 do 15 let. Organizátorem pro obvod Prahy 8 je již něko−
lik let Dům dětí a mládeže v Přemyšlenské ulici. Také v tomto roce zde přivítali mladé příznivce poezie:
„Letos jsme zaznamenali nižší účast než v minulých letech,“ konstatovala Eva Baziková z DDM Praha 8.
„Přesto každým rokem obdivujeme nadšence nejen co se přednesu týká, ale i co do výběru textů,“ dodala. Ze
13 zúčastněných si v kategorii dětí ze 4. − 5. tříd postup do krajské přehlídky vybojovala devítiletá Klaudie
Osičková ze ZŠ na Lyčkově náměstí. „Recitace se mi líbí, účastním se potřetí,“ pochlubila se. „Vybrala jsem
si text Čtyři kamarádi od spisovatele Milneho. Zaujal mě hlavně příběh, který se odehrává ve světě zvířat,“
doplnila. S recitací jí pomáhá nejen vedoucí kroužku Hanka, ale také rodiče. „Podporují mě a fandí mi.
Pomáhají mi dostat se k cíli − účastnit se přehlídek a vyniknout právě v recitaci.“ Krajské kolo, v pořadí již
34., se uskuteční koncem dubna v divadelním sále DDM Praha 8. Jana Vargová
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SNOUBENCI HLEDAJÍ BYT KE
KOUPI V PRAZE 8, 50 m2 a více.
Čestné jednání. Tel.: 606 64 74 19.

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁM
POZEMEK v klidném a krásném pro−
středí určený k výstavbě RD i rekreač−
ních objektů v k. ú. Postupice − Lhot−
ka u Benešova. Tel.: 602 34 24 42.

DOUČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZY−
KA PRO ZŠ I SŠ, příprava na matu−
ritu. Tel.: 777 27 88 91.

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

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

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

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

DODÁVKOVÉ TAXI − DAVID ZE−
MAN nabízí své služby přepravy nák−
ladů po celé ČR. Volejte NON − STOP
608 24 44 63 nebo 603 24 44 63!

KRÁTKODOBÉ PŮJČKY DO 50
000 KČ, bez ručitele z nebankovních
zdrojů. Tel.: 296 41 13 60 nebo 728
62 73 70.

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA!
Kuřáci − odvykněte! Magneto − analýza,
90% úspěšnost. Tel.: 224 21 46 17,
604 20 77 71, Praha 1, Senovážné
náměstí 6/1464, 3. patro.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ,
ul. Na Sypkém, u zastávky Vosmí−
kových. Cena 1 500 Kč/1 měsíc. Tel.:
603 41 62 22.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A JÓGA
celý den, od dětí po seniory, Vítkova
6, Praha 8 − Karlín nebo Pod Slovany
22, Praha 2. Tel.: 608 54 73 03,
www.cvicime.cz.

VYMĚNÍM NOVÝ 2+kk, 40 m2, OV,
Bohnice, za větší OV, DV − Bohnice
nebo Prosek. Tel.: 607 99 14 27.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Otevírací doba:
PO, ST 15.00 − 17.00, ÚT 17.30 −
19.00 hodin. Bližší informace na tel.:
603 80 63 70, www.autoskolatrio.cz.
Další střediska na Praze 7 a 9.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, montáž
a opravy. Tel.: 603 93 28 14.

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

PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE NA
PRAZE 8 A V CHORVATSKU (6. −
15. července 2005), Automatická
kresba (30. dubna 2005), Partnerské
vztahy (1. května 2005), Práce se stra−
chem a odpuštěním ( 7. a 8. května
2005). Přihlášky přijímá Dagmar 

Škorpilová, tel.: 728 81 85 65 nebo
283 85 14 00.

ÚČETNICTVÍ VČETNĚ VŠECH
DANÍ zpracuje kvalitně a levně účetní
s 25 letou praxí. Tel.: 604 45 51 08. 

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

PRODÁM NEBO PRONAJMU
GARÁŽ, Praha 8, Čimice, tel.: 603
93 26 29.

RENOMOVANÁ ZAHRANIČNÍ
POJIŠŤOVNA se sídlem na Praze 8,
vypisuje výběrové řízení na místa
prodejních poradců na HPP. Tel.: 286
84 00 18 − 20 nebo 603 51 98 41.

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

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.

FITNESS JEN PRO ŽENY, SO−
LÁRIUM, SOLÁRIUM TURBO,
AEROBIC, KOSMETIKA, MASÁ−
ŽE A STOLNÍ TENIS. Profi stroje,
trenér − ZDARMA! Pravidelná výmě−
na UV trubic, prodej solární kos−
metiky, příjemná obsluha a prostředí,
CENO−VĚ VÝHODNÉ PERMANEN−
TKY. Ad−resa: FIT STUDIO, Čiháko−
va 2, Praha 9 − Vysočany, tel.: 284
82 12 25.

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

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.

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

KOUPÍM ORIGINÁLNÍ FORMU na
výrobu sádrových trpaslíků − sběratel!
Prosím nabídněte. Tel.: 602 34 24 42.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE
systémem Gestalt. Od 150 Kč/hod.
Kontakt: Václav Vopat, tel.: 606 50 17
34, e−mail: vopatv@seznam.cz.

NABÍZÍM VOLNOU KAPACITU
v endokrinologické ambulanci. MUDr.
Petra Škáchová, Mazurská, Praha 8 −
Bohnice, tel.: 284 68 28 77 nebo
732 54 69 61. Smlouvy s poj. VZP,
OZP a VoZP.

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.

KOUPÍM 2+kk, OV/DV na Praze 8.
Čestné jednání. Tel.: 604 96 82 17.

ELEKTROMONTÁŽE − rekonstruk−
ce, rozvody, jádra, servis, zabezpečo−
vací systémy. Kontakt: p. Šulc, tel.:
603 86 61 27.

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 levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.

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.

DLOUHODOBĚ PRONAJMU SA−
MOSTATNOU GARÁŽ v areálu na
Písečné. Cena 2 000 Kč/1 měsíc.
Kontakt: 602 76 78 08.

PRODÁM GARÁŽ, Praha 8 − Ďáblice
(Ládví). Dohodou! Tel.: 604 65 37 17.

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

DLOUHODOBĚ PRONAJMU GA−
RÁŽ − Praha 8, Bohnice u Krakova.
Tel.: 723 35 36 19.

ZVEME VÁS DO NAŠEHO STU−
DIA, poskytujeme kompletní služby za
příjemné ceny. Nabízíme pedikúru,
včetně učňovské, manikúru, kosmetiku
kadeřnictví, masáže − relaxační i rehabi−
litační. Procedury na zpevnění těla 
a odstranění celulitidy − zábaly a stro−
jová lymfodrenáž. Laserové ošetření
akné, jizvy po operacích a úrazech,
omlazující kúry. Adresa: Klapkova 41,
Praha 8, stanice metra Kobylisy, tel.:
284 68 04 39.

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

CHCETE MÍT SVATBU JAKO
ŘEMEN? Chcete si se svými blízký−
mi a přáteli s chutí zanotovat a zazpí−
vat? DIOPTRIO 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 zahrají 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

KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.: 283 09 04 27
Předprodej v pokladně KD Krakov PO − ČT 16.00
− 19.00 hod., rezervace na tel.: 283 09 04 27.
Spojení: BUS č. 102, 144, 177, 186 od M „Kobylisy“.

DUBEN A KVÃTEN 2005

Večerní koncerty

13. 4. ST 19.00 hod.
VĚRA MARTINOVÁ A JOSEF MLADÝ
Vystoupení je spojením známých 
i některých nových písniček s povídáním 
o životě převážně nevážně.

19. 4. ÚT 19.00 hod.
BÁJEČNÁ INDONÉSIE
Klub cestovatelů.

20. 4. ST 19.00 hod.
LÍSTEK
Mladá trampská skupina 
„Stopy sešlapanejch bot“.

27. 4. ST 19.00 hod.
Cimbálová muzika 
HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou.
Cimbálová muzika Hradišťan 
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří 
k nejznámějším moravským cimbálovým 
kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem 
s nezvykle širokým žánrovým záběrem 
a netradičním repertoárem, jehož 
inspiračním zdrojem se stal folklór.

Připravujeme na květen (předpr. od 18. 4. 2005)

10. 5. DIVOKÁ BOLÍVIE / Klub cestovatelů.
11. 5. COP / Populární bluegrassová skupina.
14. 5. SPIRITUÁL KVINTET

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

P¯edprodej: »T 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00 hod.,
NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.: 284
68 11 03. Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme
30 minut před začátkem představení do prodeje. 

DUBEN  2005
1. 4. PÁ 9.00 a 10.30 hod.

MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI 
Činoherní pohádka divadla 
MINARET Praha.

2. 4. SO 15.00 hod.
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI          

3. 4. NE 10.00 hod.
ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE 
LS Jiskra (S. Havelka, P. Chvojka, 
V. Renčín, P. Slunečko).

5. 4. ÚT 9.00 a 10.30 hod.
ROBINSON CRUSOE 
Divadelní adaptace slavné románové 
předlohy podle překladu A. Vyskočila.  
Hraje V. Marčík.

6. 4. ST 9.00 a 10.30 hod.
ROBINSON CRUSOE 

7. 4.     ČT 9.00 a 10.30 hod.
ROBINSON CRUSOE

8. 4. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
CVOKAŘINKY
Chytrá, poetická a hravá klauniáda 
skupiny CVOCI.

9. 4. SO 15.00 hod.
CVOKAŘINKY

10. 4. NE 10.00 hos.
ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE 
LS Jiskra (S. Havelka, P. Chvojka, 
V. Renčín, P. Slunečko).

14. 4. ČT 9.00, 10.30 hod. a 14.00 hod.
DUHOVÉ BUBLINY
Úspěšné představení bublináře a klauna  
V. Strassera a K. Jiránkové.

15.4. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
DUHOVÉ BUBLINY

16. 4. SO 15.00 hod.
DUHOVÉ BUBLINY

17. 2. NE 10.00 hod.
ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE 
LS Jiskra (S. Havelka, P. Chvojka, 
V. Renčín, P. Slunečko).

18. 4. PO 9.00 a 10.30 hod.
PIPI PUNČOCHATÁ 
Velmi zdařilá adaptace známé literární 
předlohy v podání divadla PIKI Pezinok.

19. 4. ÚT 9.00 a 10.30 hod.
PIPI PUNČOCHATÁ

22. 4. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI 
Činoherní pohádka divadla 
MINARET Praha.

23. 4. SO 15.00 hod.
TŘI VESELÁ PRASÁTKA
Činoherní pohádka s písničkami 
J. Nohavici v podání divadla MINARET.

24. 4. NE 10.00 hod.
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK 
LS Jiskra (P. Slunečko).

26. 4. ÚT 17.00 hod.
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK 
LS Jiskra (P. Slunečko).

27. 4. ST 9.00 a 10.30 hod.
JAK SE HRAJE PRO VÍLY
Pohádková hudební výchova K. Daňhela.

3. 5. ÚT 17.00 hod.
POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE
LS Jiskra (R. Kučera).

Večerní představení

4. 4. PO 19.30 hod.
NEMÁM ČAS LHÁT 
Pořad písničkáře Josefa Fouska.

19. 4. PO 19.30 hod.
J. P. Sartre: 
S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI 
(PEKLO − TO JSOU TI DRUZÍ).     
Existencionální drama v podání Malého 
Vinohradského divadla (absolventi VOŠH).

Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax: 286 58 71 56
E−mail: ses.ladvi@mybox.cz

nabízí 

prostory k pořádání vzdělávacích
a reprezentačních akcí, 

slavnostních setkání, konferencí, 
školení, plesů, prezentací apod.

Základní ceny:
Velký sál

180 − 600 míst • 1785 Kč/hod.

Přednáškové místnosti A, B
30 − 35 míst u 19 stolů • 357 Kč/hod.

Předsálí (185 m2)
595 Kč/hod.

Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Možnost cateringových služeb po dohodě 

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

Klub V. Kolona
mladší sestra Kavárny „Na půl cesty“

v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice
v Divadle Za Plotem

Spojení: BUS 200 z M „Kobylisy“ do zastávky
Odra, tel.: 284 01 65 17, www.greendoors.cz.
Koncerty každý čtvrtek začátky od 19.00 hod. 

DUBEN 2005

21. 4. ČT 15.00 − 21.00 hod.
Večer lásky s divadlem LSD 
(divadlo, muzika, přednáška, 
výtvarná a lit. soutěž)

28. 4. ČT 19.00 hod.
Tandem Plus (ethno latina blues)

P R O N Á J E M  S Á L Ů
Nabízíme Vám přednáškové a společenské sály k pořádání vzdělávacích 

a reprezentačních akcí či slavnostních setkání.

Budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň / Dva přednáškové sály s kapacitou 96
a 234 míst, typu moderních poslucháren, ozvučené a klimatizované, 
s možností připojení technických přístrojů, např. internetu a video−

projektoru. Salónek pro dvacet osob s vlastním sociálním zařízením a šatnou je
vybavený lednicí. Je vhodný pro menší uzavřená jednání.

Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8 − Libeň / Zámecká kaple
s kapacitou 60 míst je využívána pro svatební obřady. Nabízíme toto výjimečné
prostředí s barokním interiérem i pro jiné slavnostní události, koncerty apod.
Obřadní síň s kapacitou 100 míst slouží pro svatební obřady, ale může být pro−

najmuta i pro mimořádné příležitosti, např.
rauty, prezentace firem, koncerty vážné
hudby, slavnostní setkání...

Věříme, že si z naší pestré nabídky vybe−
rete a vyžádáte si další informace. Kontaktovat nás můžete na adrese:
Kulturní středisko Městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha
8 − Libeň, tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81, e−mail: karel.dvo−
rak@p8.mepnet.cz.         Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

Zámecká kaple.

Obřadní síň.
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Z představení 
„Myšáci jsou 

rošťáci“.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

si Vás dovoluje pozvat na

besedu s PaeDr. Karlem Skálou
k 60. výročí konce II. světové války 

4. května 2005 od 14.00 do 16.00 hodin

„bílý dům“, Malý sál, U Meteoru 6, Praha 8
Informace na tel.: 283 09 04 22 

Vstup volný!

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

pořádá

Putování Indonésií
Cestopisnou projekci s hudbou

uvádí Karel Wolf.
úterý 10. května 2005 od 19.00 hodin.

Beseda se koná ve foyer KD Krakov, 
Těšínská 600, Praha 8 −  Bohnice.

Vstup volný!
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TROJSKÁ 72/159 • 182 00 PRAHA 8 • TELEFON: 284 684 633
CVIČENÍ NA ŠESTI STOLECH Z USA • ZPEVNĚNÍ A ZE-
ŠTÍHLENÍ POSTAVY • PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANA-
LÝZY POSTAVY • CVIČENÍ VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD,
ASTMA, PORUCHÁCH SRDCE, KŘEČOVÝCH žIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO
zažijte radost z bezpečného 

a zdravého opalování v čistém 
a příjemném prostředí

S tímto kupónem

sleva 
na prvních

12 hodin cvičení
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POUKÁZKA 
NA 200,-KČ

PRO VÁS A VAŠE AUTO
PLATNOST POUKÁZKY DO 31.5.2005

JARNÍ ÚDRŽBA VAŠEHO VOZU
• kontrola stavu brzdové kapaliny • výměna brzdového obložení 
• nabídka autokosmetiky • výměna vzduchových a pylových filtrů 
• ošetření klimatizace • možnost platby kartou CCS • výměna 

filtrů a oleje • výměna brzdového obložení

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 • 184 00  Praha 8 - Dolní Chabry  • tel.: 602 274 959

Po-Pá 9:00 - 18:00 hod., So - po tel. dohodě

Více informací na www.iob.cz
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Oleje • Maziva
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(Placená inzerce)
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v malé pasáži 
u obchodního

střediska Krakov.
Vhodné pro 

ordinaci nebo 
jiné služby.

40 m2

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

Tel.: 602 20 38 36

PRONAJMEME
NOVÉ

NEBYTOVÉ
PROSTORY
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Opravy chladicích a mrazicích
zařízení všeho druhu

• domácí chladničky a mrazáky
• živnostenské chlazení
• průmyslové chlazení
• výrobníky ledu, sodové vody apod.
• prodej a montáž gastronomických    

zažízení

Servis chlazení
Martin Havlíček

603 274 704 − 283 920 573
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NNOOVVOOTTNNÝÝ  
e l e k t r o n i k

S E R V I S E L E K T R O N I K Y

opravujeme:

• televizory (i v bytech)
• videorekordéry
• videokamery
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

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

servis@novotnyelektronik.cz
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(Placená inzerce)

NOVĚ OTEVŘENÁ
UČŇOVSKÁ  PROVOZOVNA

SOU služeb

KADEŘNICTVÍ
tel.: 272932257

pánské - dámské

KOSMETIKA
tel.: 222323175

Praha 8- Křižíkova 43 

ve dvoře

(100m od Karlínského

náměstí směrem k Florenci)

NÍZKÉ CENY přijatelné i pro starší občany
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