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Koupaliště blízko Kobyliského náměstí bylo
donedávna součástí staveniště pro nově
budovanou stanici metra Kobylisy. Společnost
Metrostav ale nyní pracuje na jeho rekon−
strukci. V létě příštího roku by tak koupaliště
mělo přivítat první návštěvníky.

Ještě před pár lety fungovalo venkovní
koupaliště blízko Kobyliského náměstí
zcela normálně. Pak ale zpustlo, chátralo 
a nakonec se změnilo ve staveniště spo−

lečnosti Metrostav. „Využili jsme ho při stavbě
nové stanice metra Kobylisy. Abychom ho ještě
více nepoškodili, zasypali jsme ho pískem,“ řekl
mluvčí Metrostavu František Polák. 

Nyní se ale chystá změna. Práce na stanici metra
Kobylisy skončily a společnost Metrostav slíbila,
že koupaliště opraví. „Už tam tu stavbu likvidu−
jeme, chystáme se odtamtud vybrat písek a pak
bazén uvedeme do původního stavu,“ upřesnil
Polák. 

Otázkou ale je, jaký byl původní stav objektu.
Proto existuje projekt na rekonstrukci koupaliště 
a vše nyní zaštiťuje společnost IDS, a investorem
celé akce je Dopravní podnik. „Plánujeme
obnovení funkce venkovního bazénu, vybudování
kompletně nové technologie, tedy například vzdu−
chotechniku, šatny, či úpravu a čištění vody,“
sdělil mluvčí IDS Josef Tomeček. Nově má ale na
koupališti vyrůst i dětské hřiště a ve hře je i vznik
dalších služeb. „Budou tam samozřejmě různé
prostory, které si budou moci pronajmout pod−
nikatelé. Jde o to, jak se dohodnou s vlastníkem
objektu, kterým je hlavní město Praha,“ vysvětlil
Tomeček. Vše se tedy zatím plánuje a připravuje.
Přesto je ale jisté, že koupaliště brzy ožije 
a přivítá první návštěvníky. Rekonstrukce má být
totiž hotová do léta příštího roku. 

−red−

Obvodní ředitelství Městské policie Pra−
ha 8 má od začátku března nového šéfa.
Po Josefu Vrlíkovi převzal vedení ředitel−
ství Jaroslav Kašpárek. „Doufám, že se
nám do konce roku podaří zvýšit počet
strážníků na sedmdesát,“ říká ředitel.

S jakou vizí na další fungování městské
policie jste na nový post nastoupil?

Prioritou městských strážníků by měla být
orientace na věci, které obtěžují občany.
Jedná se hlavně o oblast dopravy, jako je
stání na místech pro invalidy, přechodech pro
chodce, křižovatkách nebo v zeleni. Problé−
mem, který je velmi složitý a daří se nám ho
už částečně řešit, jsou také bezdomovci.

Byl bych rád, aby nás občané častěji viděli
v ulicích, všimli si naší existence, která není
jen o represi, ale i o vzájemné spolupráci. 

Aby byli strážníci více vidět, je přirozeně
nutné zvýšit jejich počet …

Jistě, uvítal bych nárůst počtu městských
strážníků, a to nejen kvůli jejich stále větší
vytíženosti při rutinním plnění povinností.
Strážníci městské policie nejenže zabez−
pečují veřejný pořádek, ale v době terori−
stických útoků se přirozeně také mají starat 

o bezpečnost obyvatel, navazovat s nimi 
v tomto ohledu větší spolupráci.

V současné době máme třiašedesát
strážníků, byl bych rád, kdyby se nám do
konce roku podařilo zvýšit jejich počet na
sedmdesát. V některých okrscích je totiž vy−
tíženost policistů podstatně vyšší, což je
předpokladem pro posílení těchto okrsků.

Liší se nějak činnost Městské policie v Pra−
ze 8 od vašich kolegů v ostatních městských
částech?

Činnost každého obvodního ředitelství
vychází z úkolů stanovených celopražským
vedením městské policie. Samozřejmě každá
oblast má možnost tyto úkoly přizpůsobit
svým specifikám.

Nám se například daří držet na nízké úrovni
krádeže motorových vozidel. Osmá městská
část patří v porovnání s ostatními ke špičce.
K tomu rozhodně přispívá i vybavení našich
okrskářů služebními mobilními telefony,
které mohou občané využívat.

Městská policie je financována městskou
částí. Jak funguje spolupráce mezi vámi 
a úřadem?

Spolupráce s Úřadem Městské části Praha 8
je a bude pro nás samozřejmě prioritní.
Nespočívá ale pouze v požadavcích napřík−
lad jednotlivých odborů na pomoc při řešení
určitých problémů, jako jsou třeba předve−
dení některých osob, ochrana zaměstnanců
při výkonu povolání v terénu či provádění
kontrol živnostenských provozoven. Městská
policie dále poskytuje úředníkům informace
o černých skládkách, chybějících značkách
či vracích automobilů. Takže spolupráce je
oboustranná.

Kdybyste měl k dispozici dostatek fi−
nančních prostředků, kam byste je v rámci
městské policie investoval?

Těch věcí je několik. Velice důležitá je na−
příklad úroveň vybavenosti strážníků tech−
nikou nutnou pro řádné zdokumentování přes−
tupků, jako jsou třeba fotoaparáty. Ve spo−
lečnosti roste právní vědomí a lidé dobře vědí,
že v případě dokonalého zdokumentování pro−
hřešku mají šanci v případném sporu uspět.
Vhodným místem pro investici je mobilita
strážníků. Osvědčeným dopravním prostřed−
kem pro strážníky jsou jízdní kola či motocyk−
ly, které zatím nemáme. Policisté se s nimi
mohou snáze dostat do autem nepřístupných
míst a dokonale tak monitorovat dění ve svém
okrsku. Jako vše je i toto otázka financí, ale
domnívám se, že se nějaké prostředky najdou.

Děkujeme za rozhovor.
−red−

Počet strážníků se do konce roku zvýší Ve FN Bulovka byla otevřena
nová záchytná stanice
Téměř pět stovek opilců stihlo během zkušebního provozu vy−
střízlivět v nové pražské protialkoholní záchytné stanici ve
Fakultní nemocnici Bulovka. Po měsíčním „zahřívacím kole“ ji
začátkem března slavnostně otevřel primátor Pavel Bém. 

„Jsem jediným primátorem, který se důvěrně seznámil se všemi
pražskými záchytkami,“ zavtipkoval Bém. Jako psychiatr pracoval
na bývalé záchytce U Apolináře a vyjednával podmínky přestěhování

na Míčánky a nyní na Bulovku. Záchytka se šesti lůžky na
Míčánkách ukončila činnost poté, co byla zrušena i tamější nemoc−
nice. Budovy bývalé nemocnice nyní využívá městský soud, který si
tam staví justiční areál. Nová záchytka na Bulovce za téměř třiad−
vacet milionů korun z městské pokladny rozšířila kapacity na patnáct
plus dvě lůžka pro intenzivní péči. Vybavení prostor je z nezničitel−
ných materiálů, okna jsou nerozbitná a veškeré dění na pokojích je
trvale monitorováno. „Noc tu vyjde od 1 788 korun do 3 200 korun,“
informoval vedoucí lékař Jan Podlaha. Klidnější opilci přespávají na
standardní posteli, živější mívají kolem sebe zábrany. Agresivní je−
dince ošetřovatelé k posteli přikurtovávají.                        −red−

Venkovní bazén v Kobylisích znovu zaplní voda

Působení Jaroslava Kašpárka 
u Městské policie Praha

1996 − nástup do přijímacího kurzu
1997 − pochůzkář v oblasti Praha 8, 9 

a 14
1998 − okrskář ve Kbelích, Vinoři 

a Satalicích 
(vyznamenán za zadržení 
ozbrojeného nebezpečného 
pachatele trestného činu)

2002 − zástupce ředitele obvodního 
ředitelství MP Praha 8

2004 − ředitel obvodního ředitelství 
MP Praha 8

Okruh je nejen naší prioritou
Představitelé městských částí, Středočeského kraje, Do−
pravního inspektorátu, Ředitelství silnic a dálnic i Technické
správy komunikací před několika dny jasně deklarovali společ−
nou snahu co nejdříve umožnit výstavbu silničního okruhu
kolem Prahy.

Na svém setkání v Grabově vile v Libni jednoznačně podpořili
vybudování takzvané varianty „J“. Odmítli také požadavky na jiné
řešení okruhu, což by mimo jiné znamenalo odložení řešení velice
komplikované dopravní situace v Praze o několik let.

Pokračování na straně  6
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V DUBNU 2004

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

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

7. 4. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Sta−
vegu) • Nad Popelářkou

8. 4. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohner−
tova • Řešovská (u Zelenohorské) •
Petra Bezruče − U Pískovny • Pod
Vodárenskou věží − Společná

13. 4. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova −
Pernerova) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

14. 4. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
V Mezihoří • V Zahradách − Na
Sypkém • Křivenická (u konečné
BUS 152, 181)

15. 4. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parko−
viště) • K Mlýnu − Drahaňská (event.
Na Zámkách) • Pod Vodárenskou
věží − Nad Mazankou

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

21. 4. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Ku−
bíkova − u DD • Šiškova • Na Pě−
šinách − Pod Statky • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)

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

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

28. 4. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Stejska−
lova (štěrkové parkoviště u Rokytky)
• Pekařova

29. 4. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Dolá−
kova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská

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

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
s Jiřím Šlechtou

10. dubna 2004
Historie usedlosti Jezerka, vila Rudolfa
Hrušínského a Michelský dvůr
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti trasy metra
C − Pankrác.

18. dubna 2004
Zámeček Jenerálka a historie Nebušic
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti trasy metra
A − Dejvická.

25. dubna 2004
Zámek a kostel sv. Ludmily ve Chvalech
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti trasy metra
B − Černý most.     

Konec základní vojenské služby.
Konec odvodů! Co bude dál?
• základní vojenská služba končí  k 31. 12. 2004. Poslední povolanci do základní služby 

nastoupí 30. 3. 2004. 
• poslední povinné odvody na našem území proběhnou v období od 1. 4. do 9. 5. 2004
• odvod občanů mužů ročníku 1986 a mladších je pozastaven

Občané, u kterých nebylo 
z různých důvodů (zdravotních
apod.) rozhodnuto o branném
poměru, vyčkají vyrozumění od
vojenské správy. Ohlašovací po−
vinnost, tj. sdělit do osmi dnů
údaje nutné pro vedení vojenské
evidence (změna bydliště, zahá−
jení či ukončení studia, dlou−
hodobý pobyt v zahraničí, změna
zdravotního stavu atd.), se
nemění. Toto se týká i vojáků 
v záloze. 

Všechny výše uvedené sku−
tečnosti navazují na profesiona−
lizaci armády, ke které dojde od
začátku příštího roku. Vzhledem
k tomu, že pro zájemce o službu

vojáka profesionála či příslušníka ostatních ozbrojených sborů je nutný branný poměr, bude
územní vojenská správa provádět dobrovolné odvody. Tyto budou probíhat v době od 28. do 30.
6., od 30. do 31. 8. a od 1. do 5. 11. 2004. Podmínkou pro účast na tomto odvodu je žádost rekru−
tačního střediska. Pro vojáky v záloze je jednou z možností jak pokračovat v kontaktu se součas−
nou armádou činnost v aktivních zálohách. Podmínkou pro zařazení je, mimo dobrý zdravotní
stav, vykonání dobrovolného vojenského cvičení a zařazení na tabulky počtů u vybraných útvarů.
V současnosti je většina zařazena u 11. Krajského vojenského velitelství Praha. 

Kontaktní adresy: ÚVS Praha sever, Křižíkova 12,  180 00  Praha 8 − Karlín, tel.: 973 20
54 78, fax.: 973 20 54 81, e−mail: uvs.prahasever@army.cz. Rekrutační středisko Praha,
Rooseveltova 23, 160 00  Praha 6 − Dejvice, tel.: 973 21 58 42−3, www.novakariera.cz.

pplk. Ing. Miloš Hradil, náčelník ÚVS Praha sever

Volby do Evropského Parlamentu
ve dnech 11. a 12. června 2004

Nabídka:
Máte−li zájem pracovat jako člen okrskové volební komise na
území Městské části Praha 8, kontaktujte Občansko−správní
odbor ÚMČ Praha 8 se sídlem Praha 8 − Libeň, U Meteoru 6
(„bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel.: 222 80 55 55, 222 80 55 30.

Podmínka:  
− státní občanství ČR nebo jiného členského státu
− dosažení věku 18 let nejpozději k 20. květnu 2004
Odměna člena komise činí 800 Kč (předseda 1 000 Kč) + stravné.

Upozornění pro všechny voliče:
Vzhledem k tomu, že v těchto volbách nebude v souladu s právní
úpravou umožněno hlasovat voliči, který nebude zapsán do
výpisu ze seznamu voličů, upozorňuje Občansko−správní odbor
ÚMČ Praha 8 všechny voliče na následující skutečnost:
Každý volič si může osobně po předložení platného občanského
průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém sezna−
mu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské
části Praha 8 vede ÚMČ Praha 8.
Úřední hodiny: pondělí + středa: 8.00 − 12.00, 13.00 − 18.00,
Občansko−správní odbor ÚMČ Praha 8, Praha 8 − Libeň, U Meteoru 6, 
1. patro, kanc. č. 131.

Aktuální kontakt na Vašeho městského strážníka (2. část)
ADRESA OKRSKU ČÍSLO

ČI DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OKRSKU TELEFON ÚŘEDNÍ HODINY OKRSKÁŘ HRANICE OKRSKU

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 8/8 606 62 91 95 Karel Vermach Kobyliské nám., Pod Sídlištěm, Střelničná, 
Liberecká, Zenklova, Nad Šutkou.

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 9/8 606 62 63 32 Lucie Klazarová Střelničná, Liberecká, hranice Prahy 8, 
hranice k. ú. Ďáblice, Šimůnkova, 
Žernosecká, Burešova, Rajmonova, 
Kyselova, Opálkova.

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 10/8 606 62 61 36 Jana Hermannová Horňátecká, Ústecká, k.ú. Dolní 
Chabry, k. ú.Ďáblice, Šimůnkova, 
Žernosecká, Burešova, Rajmonova, 
Kyselova, Opálkova, Střelničná, Pod 
Sídlištěm, Kobyliské nám. 

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 11/8 606 62 62 28 Romana Lukešová Kobyliské nám., Horňátecká, K Ládví, 
Čimický háj, Čimická, K Pazderkám, směr
k Velké Skále, hranice Prahy 8, Pod 
Havrankou, K sadu, Písečná, Čimická.

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 12/8 606 62 91 81 Ing. Roman Snížek Čimická, Ústavní, Bohnická, Zhořelecká, 
Lodžská, hranice Prahy 8, u Velké Skály 
směr ul. K Pazderkám.

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 13/8 Marie Adámková Lodžská, Zhořelecká, Bohnická, 
dále k Vltavě, hranice Prahy 8.

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 14/8 606 62 61 10 Radek Gura Čimická, Vánková − vojenské stavby, 
Čimické údolí, Čimický potok, 
cesta severně k hranicím Hl. m. Prahy, 
hranice Prahy 8, Vltava, Bohnická, Ústavní.

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 15/8 606 62 60 11 Petr Rada Vánková − vojenské stavby, Čimické údolí, 
Čimický potok, cesta severně k hranicím 
Hl. m. Prahy, hranice k. ú. Dolní Chabry, 
Čimická.

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 16/8 606 62 91 90 Milena Radilová hranice k. ú. Dolní Chabry, Čimická, 
Čimický háj, dále směr ul. K Ládví.

Spořická 314, Praha 8 − Dolní Chabry 17/8 721 13 21 83 pondělí 9.30 − 11.30 hod. Jan Drešer hranice k. ú. MČ Praha − Dolní Chabry.
606 40 90 75 středa 15.30 − 17.30 hod. Jiří Možkovský
233 54 43 73

Osinalická 18/8, Praha 8 − Ďáblice 18/8 721 65 30 21 pondělí a středa. Miroslav Pokorný hranice k. ú. MČ Praha − Ďáblice.
12.00 − 14.00 hod. Gabriela Nedošínská

U Parku 140, Praha 8 − Březiněves 19/8 603 97 54 74 pondělí a čtvrtek Jindřich Rydval hranice k. ú. MČ Praha − Březiněves.
16.00 − 18.00 hod.

Vážení čtenáři, úplný seznam Vašich okrskářů včetně jejich telefonních čísel naleznete na internetové adrese www.praha8.cz

Povodeň, která v roce 2002 zasáhla Karlín a Libeň  zničila pros−
tory, vybavení a zařízení sklepů a nižších pater obytných domů.
Při odstraňování následků ničivé povodně pomáhali vojáci
základní vojenské služby.

Libeň má čtyři nové ulice
Rada Hl. m. Prahy schválila názvy nových veřejných prostranství
na území metropole, které vznikly zejména výstavbou obytných
domů. Jedná se o devět ulic, z nichž čtyři se nacházejí v Libni.

1. Wichterlova ulice − pojmenovaná po významném českém
chemikovi, který se proslavil zejména v oboru organické chemie,
vývoji plastických hmot a jejich využití. Ulice vychází severním
směrem ze západního konce ulice Nad Novou Libní, lomí se 
k západu a slepě končí.

2. Nad Okrouhlíkem − komunikace vede západním směrem 
z křižovatky ulic Nad Novou Libní a Wichterlova, lomí se k severu,
východu a k jihu. Tvoří smyčku tak, že vstupuje zpět do ulice Nad
Okrouhlíkem. Název vychází ze starého místního pojmenování
nedaleké lokality.

3. Lhotákova ulice − jméno po malíři a ilustrátorovi Kamilu
Lhotákovi. Častými motivy jeho tvorby byly periférie velkoměsta 
a technické dopravní prostředky počátku 20. století. Ulice vychází
jižně z ulice Pod Vodárenskou věží východně od křižovatky 
s Davídkovou, lomí se k východu a k severu a vstupuje zpět do
ulice Pod vodárenskou věží.

4. Rakousova ulice − směřuje východně z Lhotákovy severně od
jejího jihovýchodního zalomení, lomí se k severu a vstupuje do
ulice Pod Vodárenskou věží. Spisovatel Vojtěch Rakous žil a psal 
v Libni a patří k její literární historii.   

Voličský průkaz
POZOR −informace pro Vás, kteří jste se rozhodli volit mimo svůj trvalý pobyt!
Vážení voliči, i v těchto volbách je možno s voličským průkazem volit v kterékoli volební míst−
nosti na území ČR. Žádost o voličský průkaz je však tentokrát nutno podat písemně nejpozději
do 27. května 2004, tzn. že do 27. května 2004 se lze buď osobně dostavit na Občansko−
správní odbor ÚMČ Praha 8, kde s Vámi bude žádost sepsána a zaevidována nebo požádat
písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem.

V žádosti je nutno uvést, zda voličský průkaz chcete zaslat (na jakou adresu), nebo zda si jej
osobně vyzvednete. Voličské průkazy budou na základě Vaší žádosti zasílány či předávány až
v době od 27. května 2004 do 9. června 2004.

Kontaktní místo pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 8: ÚMČ Praha
8, Občansko−správní odbor, Praha 8 − Libeň, U Meteoru 6 („bílý dům“), 1. patro,  kanc. č. 131,
tel.: 222 80 55 55, 222 80 55 30.
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Chirurgická klinika
(pavilon č. 5)
Chirurgické oddělení Fakultní nemoc−
nice Na Bulovce má více jak se−
dmdesátiletou tradici. Bylo uvedeno do
provozu 20. srpna 1931. Jeho prvním
primářem byl věhlasný československý
chirurg doc. MUDr. Josef Horák. Chi−
rurgie nemocnice Na Bulovce se zapsala
do historie v době okupace Česko−
slovenska. Ihned po spáchání atentátu na
říšského protektora a velitele jednotek
SS Reinharda Heydricha byl Heydrich
převezen na chirurgii nemocnice Na
Bulovce. Velká okna pokoje, kde říšský
protektor ležel, byla pobita těžkými foš−
nami ze strachu před odstřelovačem.
Během dalších let se vystřídaly ve ve−
dení chirurgického oddělení takové
osobnosti, jakými byli profesor MUDr.
Jan Levit, profesor MUDr. Dick, profe−
sor MUDr. Jan Knobloch, DrSc., profe−
sor MUDr. Josef Novák, DrSc., profesor
MUDr. Miloš Hájek, DrSc. A od roku
1991 vede chirurgickou kliniku profesor

MUDr. František Antoš, CSc., žák profe−
sora MUDr. Niederleho, DrSc. Chirur−
gické operační sály byly během dlou−
hých let opakovaně rekonstruovány až
do nynější podoby. Dnes je na klinice 5
operačních sálů, které slouží rovněž i pro
oddělení dětské chirurgie. Chirurgická
klinika se dnes mimo běžné činnosti
věnuje břišní chirurgii v celém rozsahu
se zvláštním zaměřením na zhoubná 
a nezhoubná onemocnění tenkého a tlus−
tého střeva a konečníku. Dále pak jsou to
onemocnění žaludku a dvanácterníku
včetně nespecifikovaných střevních
zánětů. Další specializací chirurgické
kliniky FNB jsou operativní zákroky při
onemocnění žlučových cest, slinivky 
a jater a to zhoubných i nezhoubných.
Provádí se zde také rekonstrukce žlučo−
vých cest pro stenosy latentního původu.
Lékaři chirurgické kliniky FNB úspěšně
operativně léčí mléčné žlázy, provádějí
zákroky v oblasti cévní a septické chi−

rurgie a pomocí nejmodernější techniky
také operace břišní stěny.  Některé zákro−
ky břišní chirurgie se provádějí lapa−
roskopicky, tedy ne zcela operativně.
Nadále se klinika zabývá endoskopický−
mi výkony, biliární chirurgií, angio−
chirurgií a některými obory plastické
chirurgie. Přitom všem zajišťuje chirur−
gickou a nemocenskou péči pro pacienty
s chirurgickými chorobami svého spá−
dového rajonu, který se bude zcela lo−
gicky v příštích letech rozšiřovat. Díky
novému vedení nemocnice a přednosty
kliniky profesora MUDr. Františka
Antoše, CSc.,  se dále postupně zlepšuje
vybavení kliniky. V současné době se
klinika speciálně zaměřila na pro−
blematiku koloproktologickou, ve kte−
ré dosahuje pozoruhodných výsledků 
i u těch nejkomplikovanějších stavů.
Profesor Antoš a jeho spolupracovníci
publikují nejenom doma, ale také v za−
hraničí, zúčastňují se zahraničních stáží
na špičkových klinikách zaměřených 
na speciální problematiku. Pracovníci
kliniky získali též granty na výzkumné
projekty a zpracovávají některé stu−

die, které porovnávají účinnost nových
postupů v různých chirurgických situa−
cích. Chirurgická klinika v současné
době disponuje 85 lůžky, 3 lůžky nad−
standardními v samostatných pokojích 
a 12 lůžky jednotky intenzivní péče.
Během prvního pololetí bylo na chirur−
gické klinice ambulantně vyšetřeno 
240 134 pacientů a hospitalizováno 
3 530 pacientů.

Přednosta chirurgické kliniky:
Profesor MUDr. František Antoš, CSc.,
Telefon: 266 08 24 30
e−mail: antosf@fnb.cz

Primář chirurgické kliniky:
MUDr. Karel Jaroš
Telefon: 266 08 21 70
e−mail: jarosk@fnb.cz

Ordinační hodiny:
Všeobecná ambulance 
má nepřetržitý provoz.

Cévní poradna:
Pondělí 9.00 hod − 15.00 hod

Proktologická poradna:
Úterý a středa 9.00 hod. − 15.30 hod.

Koloskopická vyšetření:
Úterý 11.00 hod. − 15.30 hod.

Gastroenterologická ambulance:
Čtvrtek 9.00 hod − 15.00 hod.

Fibroskopická vyšetření:
Pátek 9.00 hod. − 12.00 hod.

Lůžková část:
Pondělí − pátek 15.00 hod. − 17.00 hod.
Sobota a neděle 14.00 hod. − 17.00 hod.
Jednotka intenzivní péče JIP
(po dohodě s lékařem).

Klinika plastické
chirurgie (pavilon č. 15)
Mezi nejmladší medicínské obory patří
bezesporu plastická chirurgie. Klinika
plastické chirurgie Fakultní nemoc−
nice Na Bulovce byla otevřena před
šesti lety v roce 1997, a to z důvodu
potřeby zkvalitnění a rozšíření služeb
pacientům FNB. Nachází se v mo−
derním pavilonu č. 15, ve 4. a 5. patře. Od
jejího vzniku je v čele kliniky plastické
chirurgie Fakultní nemocnice Na Bu−
lovce náš přední plastický chirurg Doc.
MUDr. Jan Měšťák, CSc. Lékaři kliniky
jsou odborníci v tomto oboru a věnují se
operativě a terapii vrozených vývo−
jových vad, nejrůznějším poúrazovým
deformitám, zejména pak se to týká
úrazů ruky, obličeje a také ztrátových
poranění měkkých tkání. Na klinice pla−
stické chirurgie FNB se též operují
plošné, deformující jizvy po popále−
ninách. Provádějí se rovněž plasticko−
chirurgické výkony, a to i kosmetického
charakteru, jako jsou zvětšovací a zmen−
šovací operace prsou, modelace po−
kleslých prsou, operace víček, nosu,
obličeje, odstálých ušních boltců, kož−
ních a podkožních nadbytků břišní stěny
či stehen a liposukce. 

Provádějí se zde plánované rekon−
strukce pomocí přenosů tkáňových
celků mikrochirurgickou technikou.
Operují se rovněž recidivy hernií břišní
stěny, ale také zákroky nutné ke krytí
defektů měkkých tkání, nádorů kůže 
a podkoží. Mimo tyto běžné činnosti se
klinika specializuje též na rekonstru−
kční operace poúrazových deformací
ruky. Pro ženy nechybí ani komplexní
mammografický program po maste−
ktomii. V našich podmínkách je tento
chirurgický program  ojedinělý. Má vý−
sadní postavení a pro tyto případy jsou
připravena speciální pracoviště. To zna−
mená, že naše pacientky se podrobují
primární operaci karcinomu prsu až po
rekonstrukční výkony po mastekto−
miích či parciálních resekcích. 

V neposlední řadě se provádí i ope−
rační léčba transsexualismu, a toto
odborné pracoviště kliniky plastické
chirurgie FNB je zapojeno do interdis−

ciplinární léčby transsexuálů. Úzce
spolupracuje s jinými chirurgickými
obory v rámci interdisciplinární spo−
lupráce při řešení komplikovaných
úrazů, poúrazových stavů či komplikací
po jiných operačních výkonech.

Klinika plastické chirurgie Fakultní
nemocnice Na Bulovce je druhé nej−
větší lůžkové zařízení v České repu−
blice. Disponuje 24 lůžky a 2 nadstan−
dardními pokoji.

Jestliže v době svého vzniku bylo
ambulantně vyšetřeno něco málo přes
tisíc pacientů za rok, tak letos za 10
měsíců je to přes 12 000 pacientů.
Skokově stouply rovněž i zákroky na
ambulantním sálku, kde bylo za 10
měsíců tohoto roku provedeno přes 
1 200 léčebných zákroků. Výkony na
operačním sále se více jak zdesetináso−
bily. Za l0 měsíců letošního roku zde
bylo odoperováno 700 pacientů a počet
hospitalizovaných letos již překročí tisí−
covku. 

Klinika plastické chirurgie Fakultní
nemocnice Na Bulovce patří dnes mezi

naše přední odborná pracoviště plas−
tické chirurgie.

Přednosta kliniky:
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Telefon: 266 08 62 10
e−mail: mestakj@fnb.cz

Zástupce přednosty:
MUDr. Peter Ondrejka
Telefon: 266 08 32 06
e−mail: peter.ondrejka@fnb.cz

Pro vyšetření je nutné doporučení prak−
tického či odborného lékaře. K výko−
nům kosmetickým či estetickým toto
doporučení nutné není a plně si je hradí
pacient.

Ordinační hodiny:
Pondělí − pátek 8.00 − 12.00 hod.
Sobota − neděle 10.00 − 12.00 hod.

Lůžková část:
Návštěvní dny denně 15.00 − 17.00 hod.

Připravil: Jiří Kratochvíl

Příště: Gynekologicko−porodnická kli−
nika a pediatrické oddělení.

Když se řekne „Na Bulovce“ (4. část)   

Chirurgická klinika.

Klinika plastické chirurgie.

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, 180 48
Praha 8 − Libeň / Dva přednáškové sály s kapacitou
96 a 234 míst, typu moderních poslucháren,

ozvučené a klimatizované, s možností připojení technických pří−
strojů, např. internetu a videoprojektoru. 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 / Odsvěcená zámecká kaple s kapacitou 60 míst je
využívána pro svatební obřady. Nabízíme toto výjimečné prostředí s barokním interiérem i pro jiné slavno−

stní události, koncerty apod. Obřadní síň s kapacitou 100 míst
slouží pro svatební obřady, ale může být pronajmuta i pro
mimořádné příležitosti, např. rauty, prezentace firem, koncerty
vážné hudby, slavnostní setkání ...

Věříme, že si z naší pestré nabídky vyberete a vyžádáte si
další informace. Kontaktovat nás můžete na adrese: Kulturní
středisko Městské části Praha 8, Burešova 2/1661, 180 48
Praha 8, tel.: 286 58 23 23, e−mail: dvorak@kuspha8.cz,
fax.: 286 58 26 15.            

Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

Obřadní síň.

Vážení občané, 
a společenské organizace,

k 31. 3. 2004 skončilo provoz
Občanské středisko Podhajská
pole. Náhradu je možno hledat
v jiných zařízeních  Prahy 8, a to
v Kulturních domech Krakov 
a Ládví.

KuS MČ Praha 8
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• vedení účetnictví

• zpracování mezd a personální agendy

• přiznání ke všem druhům daní

• účetní poradenství

Marta a Zdeněk Lazarovi

Kubíkova 1180

Praha 8 − Kobylisy

tel.: 286 59 29 80, 606 49 49 16

e−mail: lazar.zdenek@volny.cz

Již deset let poskytujeme účetní služby 

ke spokojenosti našich klientů.
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NOVÉ BYTY NA PRAZE 8
• REZIDENCE STARÝ MLÝN
• DAVÍDKOVA ULICE

Další informace najdete na
www.rkbonus.cz

Tel.: 224 80 32 65, 777 07 09 66
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ÚČETNICTVÍ − DANĚ −
AUDIT − ARCHIVACE

• podvojné účetnictví • 
• veškeré daňové problémy • 

• jednání s Finančním úřadem • 
• komplexní služby se ZÁRUKOU • 

BETTER Praha, a. s.
Tel.: 602 35 21 91
www.bp−ksk.com
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Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele
prostřednictvím společnosti IMP − servis s. r. o.
(www.imp−servis.cz) bezplatné odkládání ne−
bezpečných složek komunálního odpadu:

• baterie
• oleje a tuky (kromě potravinářských olejů)
• ředidla
• staré barvy
• léky
• kyseliny, hydroxidy
• lepidla, pryskyřice
• odmašťovací přípravky a detergenty
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a ostatní předměty s obsahem chlorfluo−

ruhlovodíků (lednice)

Odpady mohou občané odkládat třemi způsoby:

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

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

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných
složek komunálního odpadu:

DUBEN 2004

5. 4. PONDĚLÍ

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

6. 4. ÚTERÝ

křiž. ul. Bohnická − Ústavní 15.00 − 15.20
ul. Eledrova (u čp. 730) 15.30 − 15.50

ul. Zhořelecká (park. u prodejny)         16.00 − 16.20
ul. Kostřínská (park. u ul. Lodžská)    16.30 − 16.50
křiž. ul. Vratislavská − Štětínská           17.00 − 17.20
křiž. ul. Mazurská − Svídnická 17.30 − 17.50
ul. Olštýnská (parkoviště) 18.00 − 18.20
ul. Podhajská pole (parkoviště) 18.30 − 18.50

7. 4. STŘEDA

křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.          8.00 − 8.20
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách              8.40 − 9.00
nám. Na Stráži (parkoviště) 9.20 − 9.40
křiž. ul. Davídkova − Střelničná            10.00 − 10.20
(parkoviště směr Libeň)
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská           10.40 − 11.00
(naproti prodejně)
ul. Podhajská pole (parkoviště) 11.20 − 11.50
ul. Ouholická (u čp. 453)                    15.00 − 15.20
křiž. ul. Drahaňská − Chlumínská         15.30 − 15.50
ul. Na Zámkách (park. centrum Drahaň) 16.00 − 16.20
křiž. ul. Na Průhonu − Korycanská      16.30 − 16.50
křiž. ul. Kočova − Na Hranicích         17.00 − 17.20
ul. K Ládví (parkoviště u rest.) 17.30 − 17.50
ul. V Podhoří (u točny autobusu)        18.10 − 18.30
křiž. ul. Trojská − Pod Havránkou       18.40 − 19.00

26. 4. PONDĚLÍ

křiž. ul. Prosecká − Pod Labuťkou       15.00 − 15.20
křiž. ul. Stejskalova − U Rokytky         15.40 − 16.00

křiž. ul. Chocholouškova                     16.10 − 16.30
− Elsnicovo nám.
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách         16.40 − 17.00
ul. Molákova (u prodejny) 17.30 − 17.50
křiž. ul. Křižíkova − Peckova (u kostela) 18.00 − 18.20
křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.     18.30 − 18.50

27. 4. ÚTERÝ

křiž. ul. Ulčova − Ústecká 15.00 − 15.20
Hrušovanské náměstí 15.30 − 15.50
Bílenecké náměstí 16.00 − 16.20
křiž. ul. Hřenská − Květnová (u MÚ)  16.30 − 16.50
křiž. ul. Šenovská − U Spojů 17.00 − 17.20
ul. U Prefy 17.30 − 17.50
křiž. ul. Kostelecká − Legionářů (park.) 18.00 − 18.20
ul. U Parku (před MÚ) 18.40 − 19.00
nám. Na Stráži (parkoviště) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Rozšířená − Na Stírce 15.30 − 15.50
křiž. ul. Pakoměřická − Březiněveská 16.10 − 16.30
ul. Opálkova (u autobazaru) 16.40 − 17.00
křiž. ul. Střelničná − Davídkova            17.10 − 17.30
(parkoviště směr Libeň)
křiž. ul. Třebenická − Frýdlantská     17.40 − 18.00
(parkoviště)
křiž. ul. Březová − Kaštanová 18.10 − 18.30
křiž. ul. Jelínkova − Formánkova          18.40 − 19:00

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8

Sběr nebezpečného odpadu

Podvod při zapůjčení vozidla
Muž z Chrudimi navštívil autopůjčovnu a zde si

zapůjčil osobní motorové vozidlo značky Škoda. Na
tomto by nebylo nic neobvyklého až do okamžiku, kdy

zákazník předložil odcizený občanský průkaz. S vozidlem odejel s tím, že podle smlouvy 
o půjčení vozidla za 2 dny vozidlo vrátí. Ve stanovený termín však vozidlo nevrátil. Proto se
pracovník autopůjčovny se zákazníkem telefonicky spojil a ten mu sdělil, že do 10 minut
vozidlo vrátí. Pracovník firmy však přes satelit zjistil, že mu zákazník lže. Vozidlo se totiž
nacházelo na cestě mezi Kolínem a Mladou Boleslaví. Je nutno uvést, že zákazník auto−
půjčovnou nebyl informován o tom, že vozidlo je vybaveno vysílačem signálu ke zjištění
místa pohybu vozidla přes satelit. Pracovník autopůjčovny proto nelenil a učinil oznámení na 
Policii ČR. Ta okamžitě vyhlásila vozidlo v pátrání. Řidič i s vozidlem byl zadržen 
v Chrudimi. I po zadržení muž neztratil duchapřítomnost a policistům tvrdil, že vozidlo má
zapůjčené od kamaráda. Pracovník autopůjčovny však muže bezpečně poznal a vozidlo si
převzal zpět do užívání.

Z cizího krev neteče
Pracovník stavební firmy na Policii ČR oznamuje, že jeho spolupracovník se chystá odcizit

materiál, který má připravený k odvozu. Po příjezdu policejní hlídky bylo zjištěno, že šikovný
obkladač si už odnosil 10 ks balení lesklých obkladů, které ze stavby chtěl odvézt a použít pro
svoji potřebu. Firma škodu vyčíslila na 7 300 Kč a zaměstnanci sdělila, že o jeho služby již nemá
zájem.

Potřebuji je na vlastní vozidlo
Policejní hlídka prováděla obchůzkovou službu. Při této činnosti spatřila, že u vozidla Renault

19 Laguna je muž, který z vozidla demontuje přední světlomety. Původně se hlídka domnívala, že
se jedná o majitele, který provádí opravu vozidla. Přistoupila k muži a požádala jej o předložení
dokladů k vozidlu. Muž se zdráhal a hlídce se snažil vysvětlit, že vozidlo opravuje svému známé−
mu. Po jeho předvedení na policejní stanici byl zjištěn majitel vozidla, který uvedl, že vozidlo
parkuje před svým domem. Při vytěžení předvedeného bylo zjištěno, že je majitelem vozidla stej−
né značky a potřeboval nové světlomety, a takto by jej přišly laciněji, než kdyby je kupoval 
v obchodě či na vrakovišti.

plk. JUDr. Jiří Šalda, ředitel OŘP Praha III

Policie ČR 
zasahuje

Městská část Praha 8
Úřad Městské části Praha 8 
− majetkový odbor

vyhlašuje

dle ustanovení § 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 obecní nemovitosti svěřené jí do
správy  Statutem Hl. m. Prahy na základě obecně závazné
vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kte−
rou se vydává Statut Hl. m. Prahy v platném znění, a to:

pozemek: parc. č. 274/1 
(dle geometrického plánu č. 832−4/2001 ze dne 2. 2. 2001)

o výměře: 313 m2

katastrální území: Kobylisy
minimální vyhlašovací cena pozemku: 1 252 000 Kč

• pozemek se nachází při ulici Pod Hliništěm,  k. ú. Kobylisy;
• pozemek je ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy a ve smyslu Statutu hlavního města Prahy, 

v platném znění, je svěřen do správy Městské části Praha 8;
• funkční využití pozemku je všeobecně obytné;
• druh pozemku je zahrada;
• prohlídky pozemku: 22. 4. 2004 a 6. 5. 2004, vždy od 10.00 do 10.15 hod. přímo na místě
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 17. května 2004 v 18.00 hod.

Podrobnější informace o nabízené nemovitosti, spolu s její zadávací dokumentací, obdrží zájemci u obchodního
oddělení majetkového odboru (MO) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, ul. Na Košince 502/1, 180 48  Praha 8 −
Libeň, tel.: 222 80 57 56 − pí Ing. Večerová, nebo tel.: 222 80 57 71 − pí Víšková.

Šance pro všechny naše děti
V Městské části Praha 8 se transformuje Základní škola Burešova ve školu schopnou integrovat rozdílně
tělesně postižené žáky. Tato škola má v současnosti nekomplikovaný přístup pro imobilní žáky prvního stupně, dále
do tělocvičny, školní jídelny a k nouzovému východu. Vyřešením schodišťové bariéry mohou tak žáci z prvého stup−
ně přecházet bezproblémově do prostor určených pro druhý stupeň školy. Vybudováním bezbariérového přístupu se
integrované děti začlení do všech vyučovacích předmětů a veškerých aktivit třídy. Nosnost šikmé schodišťové plošiny
SP 150 − Omega je 225 kg, rozměry jsou 900 x 800 mm a dopravní rychlost se rovná 0,06 m/s. Cena plošiny přesáhne
650 tisíc Kč. Komise Rady Městské části Praha 8 pro výchovu a vzdělávání podpořila řešení bezbariérového přístupu
na ZŠ Burešova. Jedná se o školu, která už nyní integruje děti s problémy hrubé motoriky a s obtížným překonáváním
schodů, ale i žáky pohybující se jenom na vozíku. Škola sídlí v oblasti Kobylis, kde bude otevřena nová trasa metra
C. Což umožní všem jejím žákům dobré dopravní spojení. Rada Městské části Praha 8 na svém jednání investici pro
ZŠ Burešova schválila v plné výši. Tak naše městská část nejenom splní normy EU, ale především umožní i všem
handicapovaným dětem začlenění do standardního dětského kolektivu v rámci jejich základní školní docházky. 

Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8 pro oblast školství

Výstavba protipovodňových zábran začala
Výstavba zábran proti velké vodě začala. Dělníci společnosti Metrostav zahájili v půlce
března v Karlíně práce na dvou kanalizačních výpustech, které vedou ze čtvrti do
Vltavy.

„Musí se upravit tak, aby se těmito rourami v případě povodně nedostávala voda zpět do
Karlína,“ vysvětlil mluvčí Metrostavu František Polák. Do konce roku má být hotova sypaná
zemní hráz, která ochrání Karlín před záplavami. Protipovodňová hráz povede od Ro−
hanského ostrova po vysokoškolský areál u Libeňského mostu. Val začnou pracovníci
společnosti Metrostav vršit zhruba do měsíce, na některé části se ještě dokončují projekty,
popsal mluvčí. Zakázku na protipovodňová opatření firma Metrostav získala v soutěži od
magistrátu, když nabídla cenu ve výši necelých 76 milionů korun.                                          

−red−
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Firma

Zdeněk Petříček
Montáž okenních a bytových doplňků

Nabízí:
• žaluzie a rolety všech typů
• silikonové těsnění do oken 

a dveří až 30% úspora tepla
• čalounění vstupních dveří
• shrnovací lamelové dveře 

a vanové, sprchové zástěny
• sítě proti hmyzu
Tel.:  286 88 43 39

606 35 02 70

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

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

pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL 

a Cambridgeské zkoušky 
• ranní, večerní i víkendová výuka

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

Nabízíme:

JAZYKOVÁ ŠKOLA
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Blok: 1
Termín čistění: 20. 4.

Pobřežní (Ke Štvanici − U Nádražní
Lávky)
Sokolovská (Ke Štvanici − U Nádražní
Lávky)
Za Poříčskou bránou
Křižíkova (Ke Štvanici − Peckova)
Pernerova (Prvního pluku − Peckova)
U Nádražní Lávky
Vítkova
Jirsíkova
Prvního pluku
Malého
Peckova
Karlínské náměstí (západní část)

Blok: 2
Termín čistění: 21. 4.

Pobřežní (U Nádražní 
Lávky − Šaldova)
Sokolovská (U Nádražní 
Lávky − Šaldova)
Křižíkova (Karlínské náměstí − Šaldova)
Pernerova (Peckova − Šaldova)
Karlínské náměstí (východní část)
Kollárova
Thámova
Šaldova

Blok: 3
Termín čistění: 22. 4.

Křižíkova (Šaldova − Hybešova)
Pernerova (Šaldova − U Invalidovny)
Kaizlovy sady
Lyčkovo náměstí
Na Špitálsku
Korybutova
U Invalidovny
Hybešova
Na Střelnici
Sovova
Kubova
Petra Slezáka
Urxova
Březinova

Blok: 4
Termín čistění: 23. 4.

Na Kopečku
U Sluncové
U Sluncové (parkoviště)
Molákova
Nekvasilova
K Olympiku
Za Invalidovnou

Blok: 5
Termín čistění: 16. 4.

Na Žertvách
Novákových
U Balabenky
Heydukova
Palmovka
Vacínova
Turnovská
U Pošty
V Mezihoří

Blok: 6
Termín čistění: 27. 4.

Stejskalova

Na Rokytce
Pivovarnická
Andrštova
Bednářská
U Libeňského Pivovaru
Náměstí Dr. Holého
Kotlaska
Světová
Na Hrázi
Ludmilina
U Synagogy
Ronkova
park. Na Žertvách
Horovo náměstí

Blok: 7
Termín čistění: 28. 4.

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

Blok: 8
Termín čistění: 29. 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 čistění: 30. 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 čistění: 4. 5.

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

Blok: 11
Termín čistění: 5. 5.

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 čistění: 6. 5.

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

Blok: 13
Termín čistění: 8. 6.

Klíčanská
Třeboradická
Přemyšlenská (Třeboradická −
Horňátecká)
Služská
Benákova
Velenská
Paláskova
Košťálkova
Hovorčovická (Mirovická −
Třeboradická)
Havlínova (Mirovická − Třeboradická)
Bašťská
Na Přesypu (Bašťská − Čimická)
Trousilova

Blok: 14
Termín čistění: 20. 5.

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

Blok: 15
Termín čistění: 7. 5.

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

Blok: 16
Termín čistění: 21. 5.

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

Blok: 17
Termín čistění: 25. 5.

U Pentlovky
Krynická
Pomořanská
Mazovská
U Polikliniky
Mazurská

Blok: 18
Termín čistění: 26. 5.

Řešovská
Zelenohorská
Košalinská
Radomská
Ratibořská
Svídnická

Blok: 19
Termín čistění: 27. 5.

Kusého
Dolákova
Hackerova včetně park.
Hanouškova
Feřtekova
Eledrova

Blok: 20
Termín čistění: 11. 5.

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 čistění: 12. 5.

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

Blok: 22
Termín čistění: 13. 5.

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

Blok: 23
Termín čistění: 18. 5.

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

Blok: 24
Termín čistění: 19. 5.

Žalovská
Na Zámkách
K Rybníku
Strážnická
Křivenická
Ouholická
Mlazická
Libčická
Tišická

Blok: 28
Termín čistění: 28. 5.

Bojasova
Slancova
Burešova
Famfulíkova
Kurkova
Kyselova
Rajmonova
Hrubého
Opálkova

(Placená inzerce)

Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2004
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Nezapomínejme!
Právě před třemi lety dubnová Osmička zaznamenala článkem i
snímkem Obvodní konferenci Českého svazu bojovníků za svobo−
du v Praze 8 a vlídně ujistila tuto organizaci a její členy trvalým
zájmem a přízní.

Funkční období nyní uplynulo a ČSBS v Praze 8, byť za ta léta o stovku
členů slabší, na konferenci dne 2. března potvrdil ve zprávě o činnosti
úspěšnou spolupráci s Úřadem Městské části Praha 8 v čele se zástupkyní
Starosty MČ Praha 8 Soňou Teplou při květnových pietních slavnostech
na veřejnosti a také solidaritu všech pěti základních organizací a členů
ČSBS při předloňské povodni. Odkaz boje jako obětavé obrany demokra−
cie a svobody národa si zaslouží trvalé ocenění našimi občany, a Svaz sám
to letos znovu připomene svým letošním červnovým celostátním sjez−
dem. Oč víc ubývá přímých účastníků a pamětníků, oč víc zbylé oslabu−
je věk a zdravotní stav, o to více by měli občané a zejména mládež při
květnovém výročí obnovené svobody přispět účastí a snad i kytičkou při
tradičních veřejných vzpomínkách. Zvláště u nás na Praze 8, kde je tolik
památných míst celostátního významu, jako Národní kulturní památník
Kobyliská střelnice, Mezinárodní čestné pohřebiště na Ďáblickém
hřbitově, Pomník barikádníků na Pelc − Tyrolce a pohřebiště těchto hrdinů
na starém Kobyliském hřbitově.                                            Bohumil Pick
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Hotel Troja
Soboty a neděle již také nevařte!

Nabídka hotových jídel
od 60 Kč.

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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Trojské gymnázium Sv.Čecha, s.r.o.,
Trojská 110/211, Praha 7

osmileté studium

pořádá 

přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám

(matematika, český jazyk)
od 23. 3. 04 do 23. 4. 04

www.trojskegymnazium.cz
e−mail: tgsc@trojskegymnazium.cz

tel./fax.: 233 54 22 87 
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

V Čimicích najdeme další soukromou střední
školu − TRIVIS − Soukromou veřejnoprávní
akademii a Vyšší odbornou školu, s. r. o., která
je zařazena do sítě škol od 1. 9. 1993 a v letošním
roce oslavila své desáté výročí − www.trivis.cz. 

Škola sdružuje Střední odbornou školu a Vyšší
odbornou školu. Působí v osmém pražském obvo−
du a jde o jednu ze čtyř „soukromých ve−
řejnoprávních akademií“  TRIVIS (Praha, Ústí nad

Labem, Karlovy Vary a Vodňany), které mají stejný
studijní obor „veřejnoprávní ochrana“ a tedy i pro−
fil absolventa a jeho uplatnění v praxi. Jen na
dokreslení: k 1. listopadu 2003 studuje na
školách TRIVIS 1 963 žáků a působí na

nich tomu odpovídající počty
pedagogů, mezi nimi 
i několik docentů a pro−
fesorů vysokých škol
a vysoce graduovaných
specialistů oboru. To
umožňuje v daleko širší
míře rozpracovávat učební
obor a obohacovat ho o nej−
novější teoretické i v praxi
ověřené poznatky. 

I když se základní cíl
školy, jímž je příprava odborníků a spe−
cialistů pro výkon funkcí zejména ve
středním článku řízení v institucích 
a organizacích zabezpečujících nebo
spolupůsobících při zabezpečení ochra−
ny osob a majetku, v podstatě nezměnil,
došlo s ohledem na změnu potřeb
společnosti a trhu práce a v návaznosti
na možnost pokračovat ve studiu na
Vyšší odborné škole v Praze (bude o ní
pojednáno v „květnové Osmičce“) k po−
stupné inovaci učebních plánů. 

Jednou ze zásadních změn je zave−
dení nového maturitního předmětu
„Integrovaný záchranný systém“, který
nemá v učebních plánech zařazena
žádná jiná střední odborná škola 
v České republice (dále ČR). Tím dochází

k rozšíření možností uplatnění absolventů na trhu
práce. Změna byla velmi příznivě přijata odbornou
veřejností a zvýšila zájem uchazečů o studium na

naší škole. Dále byl zaveden nový předmět
„Sociální komunikace“, „Základy eko−

nomiky“ a další cizí jazyk.
Škola (její část střední odborná

škola) má Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR

schválenou kapacitu 900 žáků pro
všechny formy studia. Žáci 

s ukončenou základní školní do−
cházkou studují ve čtyřleté denní
formě studia a absolventi středních
odborných učilišť v nástavbovém
studiu ve dvouleté denní nebo tříleté

dálkové formě studia. Zájem o stu−
dium na škole je tak velký, že není možné uspoko−
jit všechny uchazeče, zejména pak zájemce o dál−
kovou formu (nástavbového) studia. 

Počtem žáků ( k 1. 9. 2003 byla kapacita školy
zcela vyčerpána) patří škola k největším v Praze.
Uplatnění absolventů je především ve státní správě,
Policii ČR, obecní (městské) policii, vězeňské
službě, soudnictví, odborech ochrany podniků,
bankovnictví, pojišťovnictví a je vhodné i pro čin−
nost a podnikání v oboru civilních bezpečnostních
služeb.

Bohatá a různorodá je i mimoškolní činnost.
Pro žáky jsou organizována různá soustředění se
zaměřením zejména na lyžařské, cykloturistické,
vodácké aktivity. Škola má řadu zájmových
kroužků, kde se má možnost každý žák realizovat 
v oblasti svých zájmů. Na škole studují a studovali
i vrcholoví sportovci. 

S ohledem na specializované zaměření školy
vydává škola pro své žáky vlastní skripta
odborných předmětů. Autory jsou kmenoví 
i externí učitelé. Jejich působením na škole je
zajištěno těšné spojení teorie s nejnovějšími po−
znatky praxe. Kvalitu školy posuzuje orgán státní
správy Česká školní inspekce. Poslední prověrka 
z r. 2003 hodnotí školu jako velmi dobrou. 
V dalším čísle OSMIČKY Vás seznámíme se
zaměřením Vyšší odborné školy, která působí také
na Praze 8 a má neméně přitažlivou náplň a uplat−
nění svých absolventů.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 1992
2) 4
3) Perseus

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Andrea Sovíková, J. Plevková a Ing. Jan Čer−
vinka z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme věcné
ceny.

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 36.- SOUKROM… STÿEDNÕ äKOLY (3. »¡ST)

Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ na adresu
redakce nebo e-mailem: petra.klugo-
va@p8.mepnet.cz). Ze spr·vn˝ch odpo-
vÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci, kte¯Ì
obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:

1) V kolika mÏstech TRIVIS p˘sobÌ?

2) Jak se naz˝v· nov˝ maturitnÌ 

p¯edmÏt?

3) Jak· slova najdeme na logu ökoly?JUDr. Zdeněk Náchodský, 
vyučující předmětu sebeobrany.

Okruh je nejen naší prioritou
Pokračování ze strany 1

„Vyzvali jsme zástupce všech
městských částí, aby apelovali na
poslance při změně zákona o ry−
chlostních komunikacích a dal−
ších legislativních úpravách. Do−
pravní situaci v Praze je nutné co
nejrychleji řešit, což si nepo−
chybně přejí všichni její oby−
vatelé i návštěvníci,“ řekl předse−
da Dopravní komise ÚMČ Pra−
ha 8 Luděk Hoznauer.

Nedokonalá legislativa napří−
klad umožňuje „ekologickým
aktivistům“ či majitelům po−
zemků záměrně blokovat výstav−

bu podobných potřebných projektů. Obstrukce několika jedinců pak v tomto pří−
padě způsobují vážné dopravní komplikace pro statisíce obyvatel Prahy, nehledě
na hluk či výfukové plyny.

Starosta MČ Praha 8 Josef
Nosek při setkání upozornil na
situaci vzniklou při předloň−
ských záplavách. „Z jihu šla vel−
ká voda, ze severu chlor z Nera−
tovic. Pokud by existoval most
přes Vltavu mezi Bohnicemi 
a Suchdolem, evakuace obyva−
tel by byla podstatně jedno−
dušší,“ řekl s tím, že vedení rad−
nice Prahy 8 usiluje o to, aby
ještě v tomto volebním období
výstavba okruhu začala.              

−red−

Kobyliská střelnice.

Obchodní veřejná soutež
Rada Městské části Praha 8 dne 7. dubna 2004 má na programu zasedání Návrh vy−
hlášení „Obchodní veřejné soutěže“ o nejvhodnější nabídku − návrh  uzavření kupní
smlouvy o úplatném převodu obecní nemovitosti svěřené do správy Městské části
Praha 8 − areál mateřské školy − dům čp. 575 na pozemku parc. č. 693/28 o výměře
1709 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), pozemek parc. č. 693/54 o výměře 3270 m2

(„ostatní plocha − sportoviště“ a „rekreační plocha“), pozemek parc. č. 693/155 
o výměře 303 m2 („ostatní plocha − ostatní komunikace“), vše na k. ú. Karlín a na adrese
Nekvasilova 27, 186 00 Praha 8.  Podmínky soutěže na www.praha8.cz − odkaz Úřed−
ní deska, bližší informace prostřednictvím e−mailu: petr.svoboda@p8.mepnet.cz.  

Na jednání o budoucnosti okruhu dorazili
zástupci nejen všech městských částí i před−
stavitelé dalších zainteresovaných stan.

Vedení Městské části Praha 8 podporuje
urychlenou výstavbu okruhu, který by přispěl
k razantnímu zlepšení dopravní situace nejen
v našem obvodu.
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(KOVOSLUŽBA)

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

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00
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Zlatá svatba 
„Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.

Přejeme Vám, abyste jí měli jeden 
pro druhého vždy dostatek.“

10. dubna 2004
Libuše a Vladimír Vilímovských

27. února 2004
Pavla a Miroslav Přibylovi

20. března 2004 oslavila své 90. naroze−
niny paní Josefa Fialová z Prahy 8. Paní
Fialová je obyvatelkou Penzionu při Domově
důchodců v Bohnicích, kde se za přítomnosti
hostů a vedení domova uskutečnilo přátelské
setkání. Za Městskou část Praha 8 paní
Fialové osobně poblahopřál Starosta Městské
části Praha 8 Josef Nosek.                   −red−

5500  lleett

Naši jubilanti

Oslavencům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších let.

Vaše redakce.

90 let
Růžena

Vlachová

95 let
Ludvík 
Holý

Jarní výstava pro kočku
V neděli 4. dubna 2004 se bude konat v prostorách Muzea
dětské kresby (dům U Zelené žáby) u Staroměstského
náměstí Výstava pro kočku − jarní umísťovací výs−
tava opuštěných koček. Vybrat si mňoukajícího spo−
lubydlícího nebo jenom přispět opuštěným tvorům
pohlazením či něčím dobrým na zub budete moci od 10.00 do
17.00 hodin. Cílem výstavy je najít nový domov pro co největší počet koček 
a shromáždit krmení pro ta zvířata (hlavně nechtěná koťata), která se na jaře do
péče útulků, ochranářských organizací i soukromých pečovatelů dostanou.
Proto je také vstupenkou na výstavu konzerva krmení pro kočky.                     

−red−

Žáci ZŠ Libčická pomáhají přírodě!
O tom, že mají žáci ZŠ Libčická 
v Čimicích pěkný vztah k přírodě,
svědčí například to, že výuku
přírodopisu doplňují rozšiřujícími
tématy v centru Tereza. Jsou pra−
videlnými návštěvníky ekologic−
kého centra Toulcův dvůr (kam
mimochodem jezdí velice rádi,
protože se tam pokaždé dovědí
spoustu zajímavostí).

Za zmínku stojí fakt, že z jarního úklidu Čimického rybníka a jeho okolí se
stala pro žáky školy tradice, stejně tak jako pravidelné jarní a podzimní
návštěvy ZOO. Že dětem osudy samotné ZOO, ale především zvířátek nejsou
lhostejné, svědčí další čin hodný pochvaly. Prostřednictvím školní samo−
správy se děti rozhodly, že ZOO přispějí jednorázovou částkou. Mezi dětmi
a pedagogy proběhla dobrovolná
sbírka a vybraná částka 5 000 Kč
byla odeslána ZOO. Děti čimické
školy se tedy ve dnech nedávných
staly adoptivními rodiči zvířátka 
s romantickým jménem − Levhart
obláčkový. Určitě to není poslední
skutek, kterým čimické děti chtějí
pomoci přírodě. 

Žáci ZŠ Libčická

Domovinka v Karlíně
Obvodní ústav sociálně−zdravotnických služeb otevírá v nově rekonstruo−
vaném Domě s pečovatelskou službou v Křižíkově ulici v Karlíně denní
stacionář − domovinku.

Zařízení je určeno k zajištění komplexní péče o starší a zdravotně postižené
občany, kteří pro svůj věk, změny zdravotního stavu či pocity osamělosti
potřebují zvýšenou denní péči, společnost svých vrstevníků nebo dohled. Jsou
to především:
• klienti, o které se jinak starají zaměstnaní příslušníci rodiny (aby jim byla
usnadněna péče o ně)
• klienti, u nichž pobyt v domovince nahradí poskytování pečovatelské služby
v jejich domácnosti a na určitý čas ji zintenzivní (pomoc při sebeobsluze,
zajištění stravy, usměrnění chování volbou vhodných aktivit, zlepšení sociál−
ních kontaktů pobytem mezi vrstevníky, zachování, případně rozvoj nových
aktivit, a potřebný dohled).

V rámci denní péče se odborně připravený tým postará o pestrý denní pro−
gram, který zajistí klientu komplexní péči a osobní pohodu. V denním progra−
mu bude zahrnuta i speciální část připravená psychologem pro udržení 
a rozvoj aktivit a zájmů s přihlédnutím k individualitě každého klienta (artete−
rapie, muzikoterapie, ergoterapie, pohybová rehabilitace, případně individuál−
ní či skupinová psychoterapie). Podporován bude také rozvoj komunikačních
schopností a vztahů. Klientům budou poskytovány dle potřeby i jednoduché
ošetřovatelské výkony, běžné úkony osobní hygieny (koupání, umytí hlavy,
pedikura), pomoc při jídle, případně další péče. Přijďte se informovat a podívat
všichni, komu se náš program zalíbil a domníváte se, že bychom Vám mohli
pomoci zajistit péči o Vaše blízké. Veškeré informace lze získat osobně v Domě
s pečovatelskou službou Křižíkova 46, nebo telefonicky nejlépe v PO+ST od 
13.00 hodin, kdy budeme mít dostatek času se Vám věnovat.

Kontaktní telefonní čísla: vrchní sestra, 283 84 21 36 (+ záznamník), okrsko−
vá sestra: 224 81 58 78 (+ záznamník).

Alena Trousilová, vrchní sestra pečovatelské služby

Krátce
ANKETA
Odbor školství ÚMČ Praha 8 na základě souhlasu komise RMČ

pro výchovu a vzdělávání vyhlašuje anketu na téma: „Jaký typ školy či
školského zařízení v našem obvodě postrádáte?“ (např. gymnázium,
odborné učiliště, mateřskou školu, základní školu waldorfskou, vyso−
kou školu ekonomickou, nástavbové studium apod.) Vaše podněty 
a nápady čekáme na petr.svoboda@p8.mepnet.cz, popř. na adrese Odbor
školství, KD Krakov, Těšínská 4, Praha 8, 181 00.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
SNN v ČR, Obvodní organizace nedoslýchavých ve spolupráci 

s OÜSS v Praze 8 pořádá přednášku PhDr. M. Holé: Psychiatrické
změny ve stáří. Přednáška se koná 14. dubna 2004 od 10.00 hodin 
v Klubu důchodců, Praha 8, Taussigova 1172 a je určena nejen členům
organizace, ale i široké veřejnosti. Všichni budete vítáni!              −mj− 

DEN ZEMĚ
Milé děti, Vážení rodiče a prarodiče a vůbec všichni, 

zveme Vás v sobotu 24. dubna 2004 na Den Země. Mladí ochránci
přírody Pimprlata ve spolupráci se ZOO Praha pro Vás připravují pro−
gram her a soutěží o přírodě k oslavě Dne Země. Tématem letošního
ročníku jsou naši obojživelníci a plazi − ostatně, dle pranostiky budou
„hadi a štíři“ zrovna vylézat. Hrajeme si hlavně pro radost, ale
úspěšné účastníky čekají i drobné odměny. Zapojit se budou moci všich−
ni − nejmladší i nejstarší, hrát si mohou jednotlivci i rodinné týmy.
Vezměte si s sebou, prosíme, tužku. Cena: vstupné do ZOO, dále zdar−
ma. Místo: ZOO Praha, informace u hlavního vchodu u zelené rosničky
a skvrnitého mloka. Těšíme se na Vás!                                Pimprlata 

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
Výtvarníci − učitelé několika škol Prahy 8 zvou všechny

zájemce a přátele na slavnostní vernisáž výstavy svých prací.
Vernisáž, na které nebude chybět nic, co ke správné vernisáži patří,
proběhne ve čtvrtek 15. dubna 2004 od 18.00 hodin v Galerii Pod
schody v budově ZŠ Ústavní, Hlivická ulice, Praha 8 − Bohnice, zast.
bus č. 200, 177, 202 „Odra“. Výstava bude přístupná ve všední dny do
14. května a jedním z doprovodných programů bude podvečerní setkání
s režisérem a hercem Arnoštem Goldflamem 20. dubna 2004.

Petr Zmek, ředitel ZŠ Ústavní

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 stře−
doškolský výukový systém pro vaše děti nevhodný a chcete jim prod−
loužit dětství? Anebo jste jen nestihli podat přihlášku 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 schůzce 14. dubna v 16.00
hod. Samotné přijímací pohovory se konají 3. května (pondělí) nebo 
4. května (úterý) 2003 vždy ve 14.30 hod. na Základní škole Na Šutce
28, Praha 8 − Troja (poblíž Kobyliského náměstí). Předběžné přihlášky
je možné podat telefonicky na čísle 284 68 82 41 či 284 68 22 95 
a nebo přijít rovnou na čas a termín přijímacích pohovorů.

Zbyněk Drozda, ředitel ZŠ Na Šutce

VELKÁ ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE
Letní dětský tábor Plecháček připravuje na Šumavě v termínu

od 31. července do 14. srpna 2004 Velkou archeologickou expedici −
letní tábor s tématicky zaměřenou celo táborovou hrou. Ubytování ve
stanech, zázemí ve zděné budově, jídlo 5x denně. O program se stará parta
zkušených vedoucích. Cena je 3 400 Kč. Kontakt: Petr Sedlák − Pes, 
tel.: 721 98 29 32, e−mail: info@plechacek.cz, www.plechacek.cz.

PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY
Pěvecké sdružení pražských učitelek hledá nadané zpěvačky do

všech hlasových skupin. Podrobnější informace Vám rádi podají Magda−
lena Servítová, tel.: 604 33 13 92 nebo Ivan Zelenka, tel.: 605 76 32 66. 

NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE V KOBYLISÍCH
V Trojské ulici byla otevřena nová stomatologická ordinace

MUDr. Slezáčka. Poskytujeme kompletní vyšetření a ošetření
dospělých i dětí. Ošetření dentální hygienistkou a kosmetické výkony.
Kontakt: Esthesia s. r. o., Trojská 163/28, Praha 8 − Kobylisy, tel.: 284
68 05 30, 602 27 56 24., e−mail: info@esthesia.cz.
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KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
Bureöova 2/1661, Praha 8, 

tel.: 286 586 094
Předprodej: v KD Ládví (ve sběrně Sazky), na
vybraná představení v síti Ticketpro. 
Spojení: Stanice Ládví − tram č. 10, 17, 24;
bus č. 127, 177, 186, S a C.

DUBEN 2004

1. 4. ČT 19.00 hod.
Ples Základní umělecké školy 
Klapkova, Praha 8

9. 4. PÁ 18.00 hod.
3. Evropský festival  
akordeonových orchestrů 

17. 4. SO 19.30 hod.
Setkání cestovatelů K. Wolf
Pokračování Cestovatelských klubů 
− pásmo přednášek.

24. 4. SO 19.00 hod.
Ples tanečních kurzů Plamínek 
(soutěž tanců)

28. 4. ST 20.00 hod.
Hvězdy, jak je neznáte
Posezení se špičkovým filmovým 
režisérem Zdeňkem Troškou a jeho 
kamarádkou, zpěvačkou Hankou 
Křížkovou. Večer plný písniček 
a vyprávění.

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy 
Telefon: 284 681 103

P¯edprodej: čt 10.30 − 11.30 hod., so 15.00 −16.00 hod.,
ne 10.00 − 11.00 hod. Nevyzvednuté rezervované vstu−
penky vracíme 30 minut před začátkem představení do
prodeje. 

DUBEN 2004
3. 4. SO 15.00 hod.

POHÁDKA O KAMNECH
Loutková hříčka pro nejmenší na motivy 
pohádky bratří Grimmů.
Hrají členové Divadla v Dlouhé.

4. 4. NE 10.00 hod.
POHÁDKA O DĚDU VŠEVĚDOVI
LS JISKRA (J. Slunečko).

6. 4. ÚT 9.00; 10.30 hod.
OTLOUKEJ SE, PÍŠŤALIČKO
Výchovný koncert M. Renzové. 
Jarní lidové zvyky a písně.

7. 4. ST 9.00; 10.30 hod.
O SVÁTCÍCH JARA
Modifikace předchozího pořadu 
pro starší děti.

10. 4. SO 15.00 hod.
JAK TONDA LÉČIL
ROHATOU PRINCEZNU
Veselá pohádka s písničkami 
divadélka ANDROMÉDA.

11. 4. NE 10.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA
LS JISKRA (P. Slunečko)

15. 4. ČT 9.00; 10.30 hod.
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Divadlo rozmanitostí Most se u nás 
představí poprvé v pohádce pro nejmenší.

16. 4. PÁ 9.00; 10.30 hod.
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

17. 4. SO 15.00 hod.
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

18. 4. NE 10.00 hod.
POHÁDKA O DĚDU VŠEVĚDOVI
LS JISKRA (J. Slunečko)

22. 4. ČT 9.00; 10.30; 14.00 hod.
KOCOUR V BOTÁCH
Klasická pohádka v podání Divadla ELF.

23. 4. PÁ 9.00; 10.30 hod.
KOCOUR V BOTÁCH

24. 4. SO 15.00 hod.
KOCOUR V BOTÁCH

25. 4. NE 10.00 hod.
BUDULÍNEK
LS JISKRA (P. Slunečko).

27. 4. ÚT 17.00
BUDULÍNEK

Večerní představení:

5. 4. PO 18.00 hod.
BESEDA S JEFIMEM FIŠTEJNEM 
Organizováno ODS Praha 8.

14. 4. ST 19.00 hod.
DVĚ OSUDOVÉ ŽENY Dr. B. H. 
V rámci projektu Hrabalova devadesátka.

26. 4. PO 20.00 hod.
SLÁVEK JANOUŠEK
Recitál známého brněnského písničkáře.

Změna programu vyhrazena.

KALENDÁRIUM
OSLAV NEDOŽITÝCH DEVADESÁTÝCH NAROZENIN
BOHUMILA HRABALA

KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.:  283 090 427

Předprodej: v pokladně KD KRAKOV po−čt
16.00 − 19.00 hod.; tel.: 283 090 427, tele−
fonické rezervace v pokladně KD KRAKOV.
Spojení: bus č. 102, 127, 144, 177, 186.
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Večerní koncerty (vždy v 19.00 hod.)

1. 4.   ČT FIANNAN − irská hudba
5. 4.   PO SEKVOJ − tradiční 

folková kapela
6. 4.   ÚT DEVÍTKA − jedna z hvězd 

folkového nebe
15. 4. ČT PACIFIK − naše velká 

,,džínová láska"
19. 4. PO KOŇABOJ − mor. a slov. písně 

v nekompromisně rockové 
podobě

21. 4. ST WABI DANĚK − ,,listopadová" 
legenda ,,rosy na kolejích"

29. 4. ČT MYŠÁCI − černošské spirituá−
ly, hebrejské písně, africký folk

Odpolední pořady pro děti a rodiče

3. 4.   SO 14.00 hod.
JARNÍ SETKÁNÍ 
S MICHALEM NESVADBOU 
Miláček Vašich dětí.

Dopolední pořady pro děti a mládež

2. 4.   PÁ 9.00 a 10.30 hod.
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

13. 4. ÚT 10.30 hod.
V HUDBĚ ŽIVOT ČECHŮ 

19. 4. PO 9.00 hod.
CO DOKÁŽE PÍSNIČKA

20. 4. ÚT 9.00 hod.
S PÍSNIČKOU A ÚSMĚVEM

23. 4. PÁ 9.00 hod.
ÚSMĚVY MISTRŮ

26. 4. PO 10.30 hod.
O DIVADLE JINAK

Kurzy:

Hudební: klavír, zobcová flétna, 
altová flétna, kytara 

Pohybové: jóga, step

Připravujeme na květen
(předprodej od 19. 4. 2004)

11. 5. ÚT 19.00 hod.
ŽALMAN

19. 5. ST 19.00 hod.
ASONANCE  

25. 5. ÚT 19.00 hod.
PALEČEK a JANÍK

Změna programu vyhrazena.

AUTOMAT SVĚT
Promítání filmových dokumentů 
ve výloze legendárního bufetu
27. 3. − 10. 4. • denně 14 − 19 hod.

Bývalý Automat Svět, roh ul. Zenklova 
a Elsnicova nám., Praha 8

ČTENÍ BEZ ZASTAVENÍ
Literární maratón z díla Bohumila Hrabala
31. 3. 13 − 22 hod.

1. 4. 10 − 22 hod.

Známé, méně známé a zcela neznámé osoby předčí−
tají své oblíbené pasáže z knih B. H. Přečteny budou
i nejlepší práce z literární soutěže středoškoláků
„Pábitelé kolem nás“.

SPOLUPOŘADATEL: Produkční skupina V. Špale
Synagoga na Palmovce, Ludmilina ulice, Praha 8

POKLEPÁNÍ NA „ZÁKLADNÍ KÁMEN“ 
Centra Bohumila Hrabala v Praze 8 − Libni
(ideový záměr)
3. 4. od 14 hod.

Nároží ulic Na Hrázi a Ludmilina, Praha 8

Pouliční běh na 90 metrů
HRABALOVA DEVADESÁTKA
Sportovní klání v kategoriích žáci, dorostenci,
umělci, pamětníci, pivaři, pábitelé atd.
3. 4. od 14.30 hod.

SPOLUPOŘADATEL: Produkční skupina V. Špale
Ludmilina ulice a okolí Synagogy na Palmovce, Praha 8

Divadlo KTO Krakov − Polsko
PRODÁM DŮM, VE KTERÉM 
UŽ NEMOHU BYDLET
Divadelní představení inspirované 
životem a dílem B. Hrabala 
3. 4. od 19.30 hod.

REŽIE: Jerzy Zoń
SPOLUPOŘADATEL: Polský institut v Praze,
Produkční skupina V. Špale

Synagoga na Palmovce, Ludmilina ulice, Praha 8
Prodej vstupenek v synagoze hodinu před začátkem před−
stavení. Dospělí 90 Kč a děti, studenti, důchodci 60 Kč.

Hálkovo městské divadlo Nymburk
POSTŘIŽINY
Muzikál v režii Adolfa Tomana.
4. 4. od 19 hod.

Divadlo Pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8
Předprodej v divadle: hlediště 150 Kč; balkon 100
Kč; přístavky 50 Kč.

DIVADLO SERPENS
NA DNĚ PERLIČKA
Divadelní adaptace povídek Bohumila Hrabala
miniopera − Podvodníci
činohra a loutkohra − Prokopnutý buben
7. 4. a 14. 4. od 19.30 hod.

REŽIE: V. Javorský
HUDBA: L. Šonka
SCÉNÁŘ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: V. Špale
SPOLUPOŘADATEL: Divadlo Valmet

Synagoga na Palmovce, Ludmilina ulice, Praha 8
Prodej vstupenek v synagoze hodinu před začátkem před−
stavení. Dospělí 120 Kč a děti, studenti, důchodci 80 Kč.

HRABAL U PINKASŮ
Setkání přátel a příznivců B. H.
8. 4. od 19 hod.

SPOLUPOŘADATEL: Restaurace U Pinkasů

Restaurace U Pinkasů, Jungmannovo nám. 16, Praha 1

DVĚ OSUDOVÉ ŽENY DOKTORA B. H.
Literárně−dramatická koláž z tvorby B. Hrabala
14. 4. od 19 hod.

Inscenace je výborem z knih Postřižiny, Kraso−
smutnění a Svatby v domě.

ÚČINKUJÍ: P. Jurková, R. Kvíz, Ž. Filipková

Jiskra − Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8
Předprodej v divadle (á 80 Kč).

PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA
UNE TROP BRUYANTE SOLITUDE
Multimediální výstava (obrázkový seriál, insta−
lace, projekce) autorů Ambre, Lionel Tran,
Valérie Berge − Lyon, Francie

VERNISÁŽ:
28. 4. v 17 hod. v Památníku národního písemnictví
29. 4. v 18 hod. v Synagoze na Palmovce

Památník národního písemnictví, Strahovské ná−
dvoří 1/132, Praha 1, velký výstavní sál; od 29. 4. do
26. 5. • denně mimo pondělí, 9 − 17 hod.

Synagoga na Palmovce, Ludmilina ulice, Praha 8;
od 30. 4. do 15. 5. • denně 13 − 19 hod.

Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8; 
od 30. 4. do 15. 5. • denně 10 − 18 hod.

POŘADATELÉ: Městská část Praha 8, Památník
národního písemnictví
SPOLUPOŘADATEL: Francouzský institut v Pra−
ze, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze,
Produkční skupina V. Špale

9:00 JIŽNÍ AMERIKA − Richard Slaba
10:00 ANTARKTIDA − Oldřich Bubák
11:00 NORSKO − Petr Bořil
12:00 přestávka (občerstvení zajištěno)
13:00 MALÝ TIBET − Martin Mykiska
14:00 KARIBIK − Jiří Kolbaba
15:00 INDONÉSIE − Karel Wolf
16:00 ŠVÝCARSKO − Čestmír Lukeš
17:00 JAPONSKO − František Štaud
18:00 KAMERUN − Jaroslav Lhota
19:00 losování ankety o hodnotné ceny
19:30 živý koncert etnické hudby

Podrobnosti o programu: http://jama.hyperlink.cz
Pište na karel.wolf@centrum.cz

Program: Již čtvrté pokračování akce Setkání cestovatelů je tady! Opět se můžete těšit na cyklus diashow
prezentovaných skvělými cestovateli a fotografy. Jejich přednášky vás zavedou na velkoformátovém plát−
ně do těch nejkrásnějších míst světa. Závěrečnou perličkou bude živý koncert etnické hudby. Po celou dobu
akce bude zajištěno občerstvení. Setkání cestovatelů bude stejně jako v minulých letech místem, kde
vznikají nová přátelství a rodí se plány na budoucí výpravy. Teď je ten pravý čas začít přemýšlet, kam se
letos na cestách podíváte!

Spojení: tramvají č. 17 z metra Nádraží Holešovice, tram. č. 10 a 24 z metra Palmovka, vystupte na
zastávce Ládví. 

Setkání cestovatelů
17. dubna 2004 v KD Ládví (Burešova 2/1661, Praha 8)

Pálení čarodějnic
230. pionýrská skupina Záře Vás
zve na jedenáctý ročník zábavného
odpoledne pro děti i dospělé, které se
bude konat jak jinak než v pátek 30. 4. 2004 od
17.00 do 19.00 hodiny na hřišti ZŠ Dolákova (pěšky
asi 10 min. od konečné autobusu č. 200). 

Připraven je bohatý program plný zajímavých her
a soutěží o drobné ceny, volba Miss Čarodějnice,
různá umělecká vystoupení. Všichni dospělí jsou
pak zváni od 20.00 hod. do zhruba 23.00 hod.  na
posezení u ohně spojené s opékáním buřtů, kytarou
a dalšími vylepšeními. Těšíme se na Vaši účast. −red−

Od března do července 2004 pořádají Městská část Praha 8 a Město Nymburk. Další akce probíhají 
v Nymburce. Informace na tel.: 222 805 114 a na http://www.praha8.cz, odkaz Kultura a volný čas. 

Úřad Městské části Praha 8
Odbor kultury

vás zve na výběr z výstavy

Hrabal a Libeň
výstava k životu a dílu Bohumila Hrabala 
1. 4.  −  23. 4. 2004

Otevřeno ve všední dny 10 − 18 hodin

Libeňský zámek, 1. patro, chodba, Zenklova 35, 
Praha 8 − Libeň. Bližší informace na tel.: 222 805 187.

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury 
po¯·d· koncert

Jitky HosprovÈ 
a Denisy VeökrnovÈ

v r·mci Cyklu z·meck˝ch koncert˘

J. Hosprov· - viola
D. Veökrnov· - kytara

˙ter˝  13. 4. 2004 v 19.00 hodin

ZaznÌ skladby G. P. Telemanna, 
F. Kreislera, S. BodorovÈ, M. Ravela aj.

LibeÚsk˝ z·mek, ob¯adnÌ sÌÚ, 
Zenklova 35, Praha 8 - LibeÚ

Rezervace mÌst a informace
na  tel: 222 805 187.

Zveme Vás do
Kulturního domu KRAKOV

na stálou výstavu výtvarných prací
žáků ZŠ Glowackého, 
ve foyeru malého sálu

a
žáků ZŠ Doláková, 

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

KOUPÍM BYT 2+kk, SÍDL. ĎÁ−
BLICE, prosím nabídněte. Tel.: 606
64 74 19.

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

PORADNA, KURZY − REIKI, KI−
NEZIOLOGIE, KLÍČ K ŽIVOTU −
odstraňování potíží těla i duše nalé−
záním příčin a uvolněním energie.
PaedDr. Jana Nováková, Poliklinika
Mazurská 484, Praha 8 − Bohnice, tel.:
603 39 64 16.

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lymfo−
drenáž ruční i strojovou (Lymfoven),
shiatsu, Bowen. Adresa: Poliklinika
Mazurská 484, Praha 8 − Bohnice.
Dlouhá otevírací doba: 8.00 − 21.00
hod., příznivé ceny. Objednávky: 603
59 44 32, 603 17 95 95.

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

DLOUHODOBĚ PRONAJMU GA−
RÁŽOVÉ STÁNÍ, v objektu Velká
Skála, ul. Vřesová 11. Tel.: 283 85 09
24, 728 26 44 31.

FITNESS JEN PRO ŽENY − SO−
LÁRIUM. Tel.: 284 82 12 25.
Cenově výhodné permanentky, pra−
videlná výměna trubic, služby trenéra
zdarma.

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

VYTAHOVACÍ STROPNÍ SUŠÁK
PRÁDLA. Prádlo v koupelně nepřeká−
ží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebná ma−
sáž klasická, čínská, reflexní, rehabili−
tace, baňkování. Fyzioterapeut. Pří−
znivé ceny. Tel.: 732 26 20 10, 284
68 98 05, S. K. Neumanna 28, Pra−
ha 8, TRAM Okrouhlická.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE − mytí oken,
čištění koberců a čalounění, údržba
parket, komplexní úklidy bytů a rod.
domů. Tel.: 286 92 06 71 − večer,
606 53 29 85.

KOUPÍM BYT V PRAZE DO 3,5
MIL. KČ, i v horším stavu. Tel.: 603
27 07 07.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTA−
VĚNÉ SKŘÍNÉ. Renovace původ−
ních dvířek, nová dvířka lamino−
frézovaná, šuplíky pod kuchyňské
linky místo kovových nožek. Tel.:
603 43 87 07, 222 25 05 21,
www.vrbakuchyne.cz.

FOLLOW ME SPINNING! S Marti−
nou každé pondělí a úterý od 17.30
hodin v Regina fitness centru,
Lovosická 439 (naproti Hotelu Duo).
Příjemné prostředí, dobrá hudba, pro−
fesionální přístup. Tel.: 602 83 67 37.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ−
CE, čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. Tel./fax.:
220 80 76 35, 607 24 04 07, 723
33 91 60.

FIRMA J. MACHÁČ − REKON−
STRUKCE UMAKARTOVÝCH
KOUPELEN OBKLADOVÝMI PA−
NELY (vhodnější než obkladačky).
Levně − od 30 000 Kč − rychle − od 3
dnů, bez nepořádku v bytě. Dále
provádíme − výměny van, umyvadel,
baterií, WC mís, instalace sprch.
koutů, malování, drobné zednické
práce, pokládku dlažby, lina, koberců 
a plovoucích podlah. Volejte, pošlete
SMS nebo jen prozvoňte. KDYKOLIV
− tel.: 777 32 54 66.

VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr.
OTÁHAL, Hrubého 1 200, Praha 8,
tel.: 286 58 85 98, 602 81 15 67.
RTG, SONO, analyzátor krve, ultra−
zvuk na zuby, čipování, operace, pro−
dej krmiv. Otevírací doba: PO − PÁ
8.00 − 11.30, 15.00 − 19.00 hod.,
SO 8.00 − 10.00 hod., NE 18.00 −
20.00 hod.

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

TISKÁRNA KPR, Praha 9, Pod
Šancemi 4, hledá brigádnice do kni−
hárny na příležitostné práce. Kontakt:
p. Reichelt, tel.: 266 31 18 22, 777
72 76 25.

KOUPÍM BYT V OSOBNÍM
NEBO DRUŽSTEVNÍM VLAST−
NICTVÍ. Platba v hotovosti. Tel.: 222
32 52 02.

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

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Nábor vždy v úterý
v 18.00 hodin. Bližší informace na tel.:
603 80 63 70, www.autoskolatrio.cz.
Další střediska na Praze 7 a 9.

PRODÁM ROZKL. GAUČ, 1,5
lůžka s područkami, s úložným pros−
torem, rakouská látka, módní tvar −
stěhování! Tel.: 603 71 85 86.

VYROBÍME NA MÍRU KUCHYŇ−
SKÉ LINKY, skříně, koupelnový
nábytek atd. Designy dle Vašeho výběru
ze vzorníků a katalogů. Při montáži
kuchyňské linky zhotovíme dle přání 
i obklad či montáž el. spotřebičů. Dále
provádíme montáž horizontálních i ver−
tikálních žaluzií. Vše kvalitně a levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.

NOVĚ OTEVŘENÁ VETERINÁR−
NÍ OŠETŘOVNA MVDr. J. ŠÍMA,
MVDr. V. VLÁŠEK, Pomořanská
489, Praha 8 − Bohnice, tel.: 777 30
54 37, 602 47 15 16. Kompletní vet−
erinární služby pro malá a exotická
zvířata − RTG, SONO, ultrazvuk na
zuby, chirurgické zákroky.

PRÁCE DOMA. Časová nezávislost,
www.pracuj.zde.cz.

ZHUBNĚTE JEDNOU A NAVŽDY!
Tel.: 604 87 11 73, www.kondice.zde.cz.

ÚDRŽBY ZAHRAD, NÁVRHY A
REALIZACE − výsadby, trávníky, skal−
ky, jezírka, kácení stromů. Revit − zahra−
dy, tel.: 604 92 80 69, 284 68 97 04.

PŘEKLADATELSKÉ A TLUMOČ−
NICKÉ SLUŽBY AJ I OSTATNÍ
JAZYKY − běžné, odborné, vědecké
i reklamní texty. Korektury překladů

rodilými mluvčími. Překlady se soud−
ním ověřením. Překlady technických
manuálů včetně kompletního grafic−
kého zpracování. Cena již od 250 Kč
za normostranu (1800 znaků). Kon−
takt: Mgr. Martina Frýbertová, tel.:
602 83 67 37.

Placená řádková inzerce

Projekt Hrabalova devadesátka zahájen
V pondělí 22. března v podvečer byl slavnost−
ně zahájen projekt, který vytvořil odbor
kultury Úřadu Městské části Praha 8. 

Součástí projektu je 15 akcí, které mají
za cíl přiblížit život a dílo velkého českého
spisovatele B. Hrabala, který zde v Libni 
a Kobylisích žil 47 let.

Na večeru byla představena pamětní
medaile, kterou k tomuto výročí vy−
dala radnice. Dále byly autorkami
čteny tři vítězné práce vzešlé z ce−
lostátní literární soutěže studentů
středních škol, kterou odbor kul−
tury vyhlásil v druhé polovině
roku 2003. 

Koncem večera proběhla i vernisáž
výstavy Hrabal a Libeň.

A proč si Libeň připomíná tohoto
svého slavného občana? Hrabal totiž
uměl, řečeno slovy dr. Zumra, která pronesl na vernisáži
„…objevit perličku i v zaprášených zákoutích a zatuchlých
hospůdkách libeňských uliček a v podobě básníkova huma−
nistického poselství je vyslat nejen do celé naší země, ale 
dnes již i do vzdálených kontinentů. Za to mu náleží 
náš skromný dík.“ −tk−
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3+1?
DOST VELKÁ RODINA NA POŘÁDNOU HYPOTÉKU

ČSOB HYPOTÉKA 

•  garance úroku po dobu 30 dnů od první návštěvy pobočky 
•  rychlost vyřízení hypotéky záleží na vás
•  záruka fixní výše úroku až na 15 let  

ČČSSOOBB,,  ppoobbooččkkaa  PPrraahhaa  --  TThháámmoovvaa                ČČSSOOBB,,  ppoobbooččkkaa  PPrraahhaa  --  KKee  SSttíírrccee

Thámova 20, 186 00 Praha 8 Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8

tel.: 221 890 711 tel.: 284 007 211

fax: 221 890 761 fax: 284 007 241

www.csob.cz    INFOLINKA: 800 300 300

V˝znamnÈ jubileum slavÌ
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Mullerov· Boûena
N·chodsk· VÏra
Novotn˝ Josef
Pachlov· KvÏta
Petranov· Ji¯ina
PÏnkov· Marie

Praû·kov· Libuöe
R˘ûiËkov· KvÏtuöe

Strnadov· Anna
Strnadov· VÏra
Vor·Ëov· Ji¯ina

NadÏûda a Ji¯Ì Kr·lovi
oslavÌ 25. dubna 2004

55 let spoleËnÈho ûivota.

V p¯ÌpadÏ Vaöeho z·jmu o uve¯ejnÏnÌ 
v tÈto rubrice a o slavnostnÌ p¯ivÌt·nÌ
Vaöeho dÏù·tka na radnici n·s prosÌm

kontaktujte na tel.: 222 805 162.

JUBILEA
Vzhledem k z·konu o ochranÏ osobnÌch
˙daj˘, kter˝ n·m neumoûÚuje zÌsk·vat ˙daje
o jubilantech a novÏ narozen˝ch obË·ncÌch
Prahy 8 z jin˝ch zdroj˘, je nutnÈ, abyste n·s
na v˝znamn· v˝roËÌ sv˝ch blÌzk˝ch a novÏ
narozenÈ dÏti upozorÚovali sami. DÏkujeme.

V˝znamnÈ jubileum oslavili

BÿEZEN

Batovcov· Miroslava
»erm·kov· Marie
DaÚkov· Boûena
JenÌËkov· Milena

Kindlov· Marie
Kvapilov· Eliöka
Lorenc ZdenÏk

Marö·lkov· Dagmar
MÏchura Josef
Ml·dkov· Marie

Mrk·Ëkov· St·Úa
Pakostov· Marta

Proch·zkov· R˘ûena
ÿÌzkov· VilemÌna

Sl·dkov· Eva
Sosnovec Josef

StehlÌk Alois, Ing.
SvatoÚ Jaroslav

Svobodov· Libuöe
äpale V·clav

Trefn· Frantiöka
Valoökov· VÏra

Zamazalov· M·ria
Z·vesk· VÏra

Viktorie a Jaroslav BoËkovi
oslavili 5. b¯ezna 2004

55 let spoleËnÈho ûivota.

Boûena a Jind¯ich SmutnÌ
oslavili 6. b¯ezna 2004

50 let spoleËnÈho ûivota.

NovÏ narozenÈ dÏti

⁄NOR

Helmich V·clav
Hon Adam
Nov·k Petr

BÿEZEN

Chaloupkov· Stella
Obr Jan

Vöem dÏtem p¯ejeme kr·snÈ a öùastnÈ 
dÏtstvÌ a jejich rodiË˘m blahop¯ejeme.

JUBILEA

Vodácko - turistický oddíl 

PPAANNTTEEŘŘII
Nechcete, aby Vaše děti seděly pořád u počítače nebo televize?

Jsou ve věku 8 − 15 let?
Přiveďte je k nám!

Jsme vodácko−turistický oddíl. Jednou za čtrnáct dní jezdíme na víkendové výpravy do přírody. Spíme
jak pod širým nebem, tak pod celtou. K dispozici máme také srub v Davli. Občas si sjedeme úsek nějaké
řeky a prvních čtrnáct dní o letních prázdninách pořádáme putovní tábor na některé z našich řek. Na
našich schůzkách naučíme Vaše děti vše, co je k tomu potřeba, a ještě si zahrají různé zábavné hry.

Schůzky máme každé pondělí (mimo prázdniny) od 17.00 do 19.00 hod. v loděnici Vltava.

Loděnice Vltava: Nachází se na Libeňském poloostrově v zahrádkářské kolonii. Jedná se o nejmo−
dernější loděnici v ČR. Po povodních byla znovu postavena a slavnostně loni otevřena (18. 10.).
Jak nás najdete: Ze stanice metra B Palmovka pojedete jakoukoli tramvají, která jede směrem do
Holešovic (přes Libeňský most), jednu stanici. Vystoupíte, přejdete na pravý chodník, uvidíte čeka−
jící skupinu… A to jsme my!

Bližší informace získáte u naší vedoucí Lucky Křížové na tel.: 723 053 648
Nebo u našeho hlavního vedoucího Michala Stránského na tel.: 728 136 710

Nebo po 20. hodině na tel.: 286 885 165

ZVEME VÁS DO FIREMNÍ PRODEJNY
• DŘEVĚNÉ • 

• HRAČKY o DÁRKY• 
VELKÝ VÝBĚR DDŘŘEEVVĚĚNNÝÝCCHH  HHRRAAČČEEKK, KTERÉ

ROZVÍJEJÍ ZRUČNOST, PŘEDSTAVIVOST, LOGICKÉ
MYŠLENÍ A POSTŘEH DĚTÍ VŠEHO VĚKU

NABÍZÍME:
••  SSTTAAVVEEBBNNIICCEE,,  PPUUZZZZLLEE,,  HHRRYY,,

HHLLAAVVOOLLAAMMYY,,  PPOOHHYYBBLLIIVVÉÉ
HHRRAAČČKKYY,,  PPRROOVVLLÉÉKKAADDLLAA,,  KKLLIIPPYY

NA DUDLÍKY A KOČÁRKY

• NETRADIČNÍ A ZAJÍMAVÉ
DDÁÁRRKKYY  ZZEE  DDŘŘEEVVAA

KDE NÁS NAJDETE: OŘECHOVÁ 7, PRAHA 8
Tel: 286 889 600, 604 287 794

MOŽNOST OBJEDNÁVEK DLE KATALOGŮ PRO MŠ A ZŠ

Pamětní 
medaile B.H.

Kurátor výstavy Tomáš Květák ukazuje
Hrabalův psací stroj. 
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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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RRááddii  VVááss  ppřřiivvííttáámmee  
vv  RRYYCCHHLLOOSSEERRVVIISSUU                                                                

firmy I.O.B., spol. s r.o.
Oleje  • Maziva Servis • Palivo • Emise

Provádíme na počkání:
prodej a výměna olejů PENNZOIL, olejových, vzduchových a palivových filtrů, 

dekarbonizace motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru, ošetření
klimatizace, drobné opravy

Nabízíme:
výhodné slevy pro stálé zákazníky

možnost platby kartou CCS
RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 OTEVÍRACÍ DOBA:
(areál PEMA) PO-PÁ 9.00 - 18.00 hod.
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry SO zavřeno (možno se tel. objednat) 
tel.: 602 274 959

Dárek v hodnotě 120,-Kč (autokosmetika)
při nákupu nebo využití služeb nad 700,-Kč do 30. 4. 2004.

Při předložení tohoto inzerátu je možno slevu využít 
i ve firemní prodejně - Českomoravská 37 (Harfa) tel.: 284 818 764
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ZNAČKOVÉ VZORKOVÉ PRODEJNY
Po−Pá 9:00−12:00 13:00−18:00

• nám. Dr. V. Holého 12, Praha 8−Libeň
(100 m METRO Palmovka, 50 m Julius Meinl)
• Štěpánská 622, Praha 1 
(Štěpánská pasáž, Václavské nám. 90 m)
• Pražská 10/7, Praha 10−Hostivař
(Hostivařské náměstí 50 m)

KAMARK s.r.o.

tel.: 271 752 000 
tel./fax: 271 752 002

Rychlost • Vstřícnost • Kvalita
Zaměření a montáž ZDARMA

předsíně, obývací pokoje, ložnice
dětské pokoje, kuchyně, kanceláře

ZDARMA

(Placená inzerce)
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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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ZDRAVÍ − KRÁSA − ODPOČINEK
Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8− 20
tel.: 736 64 40 55, 284 81 23 46
MYOSTIMULÁTORY
• zpevnění svalů na konkrétních partiích
• odbourávání tuků (celulitidy)
• při správném strav. a pitném režimu změna až o 5 − 10 cm
LYMFATICKÁ DRENÁŽ
• 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
• vynikající prevence, skvělá relaxace
• migréna, nespavost, revma, kožní problémy aj.
MASÁŽE
SOLÁRIUM 1 min./5 Kč
MYOLIFTING OBLIČEJE
• 14 spec. kúr na vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů
• lymfatická masáž
• kúry lze individ. sestavit 

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB JSOU DOSTUPNÉ
SKUTEČNĚ PRO KAŽDÉHO!
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POZOR NOVĚ!LASERNízké zaváděcíceny.

Využijte naše AKCE + SLEVY 5 až 30%.POHŘEBNÍ ÚSTAV ELPIS® v hl. m. Praze

Objednávky pohřbů 7 dní v týdnu 8.00 - 19.00 hodin
Praha 8 - Budínova 10, tel.: 283 843 032, 602 200 700

(proti MHD Bulovka, TRAM č. 10, 24, 25)
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 167, tel.: 272 161 384

(Obchodní centrum Vinice - naproti krematoriu Strašnice, TRAM č. 11, 19, 26)

obřadní síně, kostely, kaple, kremace, smuteční květiny, servis ...

INFO: 283 880 823, www.krematorium.praha.cz
Objednávky pohřbů od 8.00 - 16.00 hodin

Praha 9 - Starý Prosek, Prosecká 40, tel.: 283 880 823
(odbočka Nad Kellerkou, BUS č. 187)

Kompletní pohřební obřady
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