
Oprava 
karlÌnskÈho
kostela svatÈho
Cyrila a MetodÏje
pokraËuje.

STRANA 2

NOVINY MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8                                     www.Praha8.cz LEDEN 2005                               ZDARMA

Historie Sokola
LibeÚ m· jiû vÌce
neû 120 let.

STRANA 4

äirok· nabÌdka
kulturnÌch po¯ad˘.
(DKH - Jiskra).

STRANA 6

Budoucí podoba rozvojového území na Ro−
hanském ostrově v Karlíně a Libni již začíná
získávat konkrétnější obrysy. Ve zmíněné
oblasti mají vyrůst nejen nové budovy, ale 
i centrální park. Naprosto se tím změní bývalá
průmyslová čtvrť, která před dvěma lety utr−
pěla při katastrofální povodni. Architekti, jež
pracovali na budoucí tváři rozsáhlé lokality, do
svých projektů zakreslili i nové rameno Vltavy.  

Jde o volné plochy dosud využívané pouze provi−
zorně. Řeka dodává čtvrti osobitou atmosféru 
a nabízí rekreační příležitosti. V území budou
obnovena vodní ramena a centrum získá rozsáhlou
veřejnou plochu zeleně.

„Kvůli nové zeleni odtud zmizí autobazary i gol−
fové hřiště,“ řekl náměstek pražského primátora Jan
Bürgermeister s tím, že se v současnosti ještě nedá
přesně určit datum, do kdy se přeměna uskuteční.
„Jestli to bude rok 2006 nebo 2007 těžko odhadnout.
Záleží pochopitelně na financích,“ poznamenal. 

Významnou částí území nacházející se v kontak−
tu s vodou jsou bývalé Libeňské doky. Tam je
připraven projekt na administrativní centrum 
a obytnou zástavbu. Rozvojová území jsou
příležitostí pro ukončení urbanistického vývoje 
v Karlíně a Libni. Vznikne nová čtvrť s nábřežím
a vazbou na rekreační plochy.

Přeměnu celkem zanedbaného území na parkové
plochy s plácky pro trávení volného času zaplatí
město. Magistrát doufá, že vypomůže stát. „Pro stát
by to byla návratná investice, protože všechny tyto
projekty přivádí do města kvalitní daňové poplat−
níky,“ míní náměstek. Kolik přesně si akce vyžádá,
bude podle něj jasné v polovině příštího roku. 

Rozvojové území v této lokalitě leží na padesáti
hektarech, přičemž více než polovinu stavebních
parcel na velmi atraktivním místě metropole
nabídne k prodeji. Tím se jí vrátí finance vložené
do nezbytné přeměny infrastruktury. 

Urbanisté uvažují v Karlíně o nových blocích
rezidenčního bydlení, administrativě, obchodech.

Změny navrátí tuto část Prahy zpět k řece tak, jak
tomu bylo v 19. století, kdy vznikala. 

Součástí představ rozvoje starého Karlína je
úplné zklidnění Sokolovské ulice až k Balabence.
Zůstanou jen tramvaje. Automobilová doprava se
soustředí na Pobřežní ulici, která se prodlouží až 
k Libeňského mostu. V souvislosti s výstavbou
nového železničního spojení, kdy koleje propojí
pražská nádraží, se plánuje takzvaný jižní obchvat

části Sokolovské − úseku mezi Palmovkou a Ba−
labenkou, která byla původně plná obchodů.
Práce vypuknou koncem příštího roku. Dílo dělní−
ci dokončí za další rok. „Městská část Praha 8 se
ztotožňuje s postojem města na rozvoj této lokali−
ty,“ řekl její Starosta Josef Nosek. 

Soukromí investoři zájem o Prahu 8 neztratili.
Brožura o projektech, jež ji oživí, obsahuje třeba
projekt Libeňské doky, administrativní centrum 

s obytnou zástavbou, dobudování čtvrti umožní
volné plochy v závěru Libeňského mostu, na
Rohanském ostrově, kde vznikla další administra−
tivní budova, vyroste ještě River residence. 

Nejen v souvislosti s rozvojem Rohanského
ostrova je nutné dokončit protipovodňové
zábrany. Karlín bude proti velké vodě kompletně
ochráněn od příštího července.        

−pkl−

Prvního ledna vstoupila v Praze v platnost vyhláš−
ka upravující přihlašování psů. Její novinkou je
povinné označení všech psů chovaných v Praze či−
pem nebo tetováním nejpozději do konce letošního
roku. 

Vyhláška Magistrátu zároveň stanovuje i výši
poplatků za čtyřnohé miláčky. Za chov jednoho psa 
v Praze zaplatí jeho majitel
1 500 korun ročně, za dru−
hého a každého dalšího
psa je to 2 250 korun. Vý−
jimkou je chov psa v ro−
dinném domku, kdy je saz−
ba za prvního psa snížena
na 600 korun a za každého dalšího pak
na 900 korun. Ještě nižší sazby platí 
u invalidních, starobních nebo vdov−
ských důchodců.

Důvodem zavedení povinného ozna−
čení psa jsou stále častější napadení
lidí psy větších plemen. Chovatel je
podle vyhlášky povinen zabránit tomu,

aby jeho pes obtěžoval nebo omezoval jiné osoby nebo
ostatní zvířata. Pokud majitel takovému chování psa
nezabrání, může být potrestán za přestupek proti ob−
čanskému soužití.

Přimět majitele k označení jejich psů moderním
mikročipem, bez kterého nebude už za pár let možné
vyjet se psem za hranice České republiky, mají i slevy
na ročních poplatcích. Pokud přihlásíte svého psa do
evidence Magistrátu a necháte ho označit mikročipem,
za první dva roky ušetříte na povinných poplatcích
celkem 700 korun.

Na povinné označení psů
chovaných v Praze mají
jejich majitelé ještě celý rok,
podrobněji se proto tomu−
to tématu budeme věnovat 
v některé z příštích Osmi−
ček. Pokud máte k této prob−
lematice nějaký dotaz, na−
pište nám do rubriky Zeptali
jste se. 

−sk−

Na čipování mají „pejskaři“ celý rok

Rohanský ostrov oživí kromě budov i centrální park 

Karlín rozzářil vánoční strom

V ulicích Prahy 8 se v posledních týdnech objevily nové kontejnery na tříděný odpad označené
oranžovou samolepkou s nápisem „nápojové kartony“. Jde o pilotní projekt hlavního města Prahy,

společnosti EKO−KOM a Pražských služeb, v rámci kterého bude na území metropole rozmístěno tisíc těchto kontejnerů. V Praze 8 je zhruba 60 stanovišť kontejnerů na
tříděný odpad, na 84 z nich jsou nyní nově umístěny i kontejnery o objemu 240 litrů na nápojové kartony.  

Do těchto kontejnerů můžete ukládat veškeré vícevrstvé nápojové obaly. Tyto obaly, tzv. kartony doposud končily na skládkách. Nápojové kartony se obecně dají recyklo−
vat dvěma způsoby. Vzhledem k tomu, že větší část těchto obalů tvoří papír, zpracovávají se obdobným způsobem jako papír. Zbytky hliníku a polyethylenu se buď využijí
na ohřev vody, nebo se dále zpracovávají. Na speciálních linkách lze kartony rozdrtit a za tepla lisovat do desek, které se dají využít např. jako stavební izolace. Odpad se ve
firmě Papkov ve Strašnicích dotřídí, slisuje do balíků a poskytne k dalšímu využití. Na hodnocení tohoto projektu je samozřejmě ještě brzy, nicméně je další rozšiřování
možnosti třídění odpadu jistě správný trend.  Seznam umístění kontejnerů na straně 3.

Studie krajinných úprav „Rohanský ostrov, Maniny, Libeň − Praha 8.“                                                    Zdroj: green design, atelier FNA

Třídění odpadu se rozšiřuje

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo 9. prosince na Karlínském
náměstí. Doprovázel ho i bohatý kulturní program, například skvělé představení
mažoretek, žaček ze ZŠ Na Slovance. Městskou část Praha 8, jako spolupořadatele,
reprezentoval její Starosta Josef Nosek.



Po čtyřech měsících skončila v Karlíně v závěru
listopadu oprava barokní kapličky. Ta byla
dlouhá léta schovaná před zraky lidí v útrobách
průmyslového areálu ČKD v Pernerově ulici.
Radnice Prahy 8 již v roce 1998 tlačila na opravu
kapličky, o rok později úřad vydal na její rekon−
strukci stavební povolení. Staré tovární haly 
v Karlíně byly zbourány na přelomu května 
a června loňského roku. Pozemky pod nimi od−
koupili už před sedmi lety od ČKD Dukla
investoři seskupení ve firmě Real Estate Karlin
Group (REKG).

Barokní kaplička je pozůstatkem dřívějšího evan−
gelického a vojenského hřbitova patřícího k Inva−
lidovně. Kaplička byla postavena a vysvěcena v roce
1753 a součástí hřbitova zůstala do roku 1906, kdy
byl hřbitov definitivně zlikvidován. Na začátku 20.
století se kaplička spolu s rozvojem bytové i prů−
myslové výstavby Karlína stala součástí průmyslo−
vého areálu. V 60. letech minulého století byla 
v kapličce zbudována regulační stanice a před ní vy−
staveno silo na piliny pro vedle stojící truhlárnu.
Necitlivé zásahy se na stavu kapličky samozřejmě
výrazně negativně podepsaly.

„Kapli je třeba plně rehabilitovat, odkopat ve
svahu zeminu, která částečně zasypala presbytář,
sanovat zdivo, opravit poškozenou omítku i střechu
a obnovit alespoň symbolicky její interiér,“ řekl
Osmičce před zahájením rekonstrukce kaplič−
ky v Karlíně architekt Zdeněk Lukeš. Kaple je totiž
registrovanou kulturní památkou Hl. m. Prahy 
a vedle Invalidovny je jediným dokladem pozdně
barokní zástavby této části Karlína. Existence
zapomenuté kapličky byla velkým překvapením
nejen pro úředníky na radnici a pražskou veřejnost,
ale i pro samotné obyvatele Pernerovy ulice, před
jejichž zraky se po demolici starých továrních hal
objevila.

Oprava kapličky probíhala čtyři měsíce pod
odborným dohledem Národního památkového ústa−
vu, specializované restaurátorské práce zajišťo−
vala společnost restaurátorů a uměleckých
řemeslníků, která se zaměřuje na obnovu kulturních
památek po celé České republice. Celkové náklady
na opravu kapličky dosáhly podle obchodního
ředitele Real Estate Karlin Group Milorada Miško−
viče dvou miliónů korun: „Naše poděkování za
finanční podporu patří magistrátu, který poskytl

dotaci ve výši jednoho milionu korun a Ministerstvu
kultury za dotaci ve výši 270 tisíc korun. Zbylé ná−
klady jdou na náš účet.“

Kaplička byla oficiálně dokončena a předána
poslední listopadový den. Jediná věc, která se  bude
dodělávat na jaře, bude ještě jeden nátěr fasády ve
stejné barvě. Hana Samuelová z REKG k tomu
dodává: „Je to proto, že teď už je velká zima na
aplikaci fasádní barvy a nově opravená kaple potře−
buje také pořádně proschnout.“

V průběhu opravy karlínské kapličky se mezi
místními lidmi vyskytly dohady, proč má fasáda
právě oranžovou barvu. Zástupce karlínských
investorů Milorad Miškovič k tomu Osmičce řekl:
„Barva fasády je navržena přesně podle odborného
restaurátorského průzkumu z roku 2001. Tehdy
restaurátoři odhalili původní vrstvy fasády kapličky
a našli tam právě tuhle oranžově laděnou barvu. Ta
byla samozřejmě před zahájením opravy odsouhlase−
na i památkáři.“

Do budoucna se podle informací Osmičky počítá 
i s osvětlením interiéru kaple. Slavnostní otevření
kapličky v Pernerově ulici v Karlíně je plánováno na
letošní rok. Ještě předtím by měly proběhnout
parkové úpravy jejího okolí. 

−roa−
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Kaplička v Karlíně září novotou

Anketa:
1. Jak byste zhodnotil(a)   

loňský rok z vašeho  
postu, co se povedlo 
a co naopak méně? 

2. Co čeká občany v roce 
2005?

Luděk Hoznauer, 
předseda Dopravní 
komise RMČ 
Praha 8

Za úspěch v uplynulém roce po−
važuji především zahájení provozu

metra do Kobylis a Ládví a jsem rád, že
všechny kolaudace byly zdárně do−
končeny. Dovoluji si tvrdit, že Praha 8
má nejvíce osvětlených přechodů a jsem
rád, že letos k nim přibyly další. 
V nočních hodinách velice zvyšují
bezpečnost přecházejících chodců.

Za neúspěch považuji nezřízení
padesáti parkovacích míst v Po−

mořanské ulici, která již městská část
zaplatila, takže budou dokončena v le−
tošním roce .

V roce 2005 budou investovány další
prostředky z rozpočtu městské části na
vybudování dalších parkovacích míst 
v Lodžské ulici. Do budoucnosti bych si
velice přál, aby do konce tohoto voleb−
ního období začala výstavba obchvatu,
protože jedině ten může dopravě 
v hlavním městě a zejména v Praze 8
řešit svízelnou dopravní situaci.

Soňa Teplá, 
zástupkyně 
Starosty 
MČ Praha 8, 
oblast školství

Stabilizovala se síť škol zřízených
naší městskou částí, dokončena

byla i komplexní oprava škol po katas−
trofální povodni v roce 2002 na území
Karlína a Libně.

Prohloubila se aktivní spolupráce 
s Domem dětí a mládeže v Praze 8 
v Přemyšlenské ulici i s TJ Sokol
Karlín. Samozřejmě mě těší i navázaná
spolupráce s o. p. s. Podaná ruka.

Pod záštitou naší městské části se
uskutečnilo mnoho akcí, třeba Běh Ter−
ryho Foxe, Běh karlínským sadem 
a výtvarná soutěž Čtyři roční období.
Pro děti k Mikuláši proběhla  nádherná
akce Čertoviny aneb Mikulášská nadíl−
ka.

Také jsme uskutečnili různé odborné
akce, semináře se školskou tématikou či
výjezdní zasedání ředitelů našich škol.

Stejně důležitá byla a je dobrá spo−
lupráce s městskou policií či s jednot−

kou dobrovolných hasičů při organi−
zování zájmových a preventivních akcí
pro děti. Městská část Praha 8 je zřizo−
vatelem 24 mateřských škol a šestnácti
škol základních. Počet dětí navštěvu−
jících mateřské školy v naší městské
části zůstává stabilní (2 250 dětí).
Současná naplněnost základních škol
bohužel však oproti loňskému školnímu
roku klesla. Ve školním roce 2004/2005
navštěvuje tedy základní školy na MČ
Praha 8 celkem 6 388 žáků. V rámci
optimalizace ve školství proto muselo
dojít ke zrušení ZŠ Pernerova a ke
sloučení ZŠ Chabařovická se ZŠ Bu−
rešova.

V souvislosti se zákonem o ochraně
veřejného zdraví, zejména pak vyhláš−
kou Ministerstva zdravotnictví o hy−
gienických požadavcích na stravovací
služby, se vyskytl před Městskou částí
Praha 8 úkol rekonstruovat řadu škol−
ních jídelen, a to tak, aby odpovídaly
náročným normám. Celková částka, 
o kterou žádala naše městská část
Magistrát Hl. m. Prahy s ohledem na
tyto aktuální hygienické požadavky, je
109 miliónů Kč. Městská část proto
musí odpovědně zvážit, kde a za jakých
podmínek bude rekonstruovat.

Kromě školství mám od poloviny
roku 2004 na starosti také kulturní akce. 
V této souvislosti bych ráda připomněla
tradiční slavnostní vítání nových
občánků Prahy 8, která probíhají
pravidelně v Obřadní síni Libeňského
zámku. Z dalších akcí nesmím zapome−
nout cyklus koncertů v naší krásné
Zámecké kapli nebo nádherná divadelní
představení, zajímavé besedy i další
akce v Divadle K. Hackera − Jiskra či
proslulé koncerty a různé pořady pro
děti a mládež v KD Krakov. Nezapo−
menutelné bylo i vystoupení folklorního
tanečního souboru Ipeľ ze Slovenska 
v KD Ládví.

Neúspěchy se odvíjely především od
nedostatku finančních možností. Byla
bych velice ráda, kdyby proběhla rekon−
strukce povrchu všech sportovních hřišť
u škol, kde je městská část zřizovatelem.
Zatím se některé školy pokusily o rea−
lizaci projektu formou grantu, kdy se zři−
zovatel zavazuje finanční spoluúčastí.
Dosud nejsou dořešeny ani rekonstruk−
ce jídelen a školních kuchyní. Bohužel
nemohu finančně pomáhat ani těm
neziskovým organizacím, které vyvíjejí
s dětmi a mládeží různé aktivity. Přitom
mívají velmi dobré nápady.

Tak určitě nám všem přinese jisté
změny nový školský zákon, který

začal platit od 1. ledna letošního roku.
Tento zákon mění některé zavedené
zvyklosti, například výši platby v ma−
teřských školách, školních družinách 
a školních klubech, kde zřizovatelem je
naše městská část, stanoví ředitel přís−
lušného zařízení. 

Zmínila bych také změnu přijímacího
řízení do prvního ročníku vzdělávání ve
střední škole pro příští školní rok.
Uchazeči (žáci nebo jejich rodiče)
mohou podávat přihlášku pro první kolo
přijímacího řízení pouze na jednu střed−
ní školu. Důležitá je i naše povinnost

zřizovat při školách školské rady.
Rodičovská veřejnost se tak může od
začátku nového školního roku lépe
podílet na chodu školy.

Jaroslav 
Kašpárek, ředitel 
Obvodního 
ředitelství Městské 
policie Praha 8 

Považuji uplynulý rok za velmi
pozitivní jak z osobního tak i pro−

fesního hlediska. Absolvoval jsem
úspěšně VŠ a začal studium další vysoké
školy. K uvedeným pozitivům patří mé
jmenování do funkce ředitele Obvod−
ního ředitelství Městské policie Praha 8
od března 2004.

Za hlavní úspěch bych jednoznačně
označil navýšení počtu strážníků pro
Prahu 8 a stabilizaci dosavadního počtu.
Dalším úspěchem je plné pokrytí území
Městské části Praha 8 strážníky −
okrskáři, kdy každý z nich má na
starosti svůj územní celek. Jinými slovy,
každý informovaný občan by měl vědět,
koho má za strážníka − okrskáře. Pokud
to zatím neví, může informaci zjistit na
internetových stránkách Městské části
Praha 8, v Osmičce či se informovat
přímo na obvodním ředitelství Bala−
bánova 1273. Neúspěchy souvisejí 
s předcházejícím tématem. Na počet
obyvatel a značnou rozlohu území
Prahy 8 je množství strážníků zařaze−
ných na OŘ MP Praha 8 zatím ne−
dostatečné. Nepodařilo se otevřít
okrskovou služebnu v Bohnicích pro
nedostatek investičních prostředků ze
strany Městské policie. Věřím, že for−
mou jednání s představiteli Prahy 8 se
podaří předchozí záměr realizovat.

Z naší strany chceme zvýšit tlak na
strážníky, zkvalitnit jejich práci,

více si všímat nešvarů, které jsou
obtěžující pro slušné občany. Zlepšující
se právní vědomí občanů, pocit vzájem−
né sounáležitosti a respektu vůči druhým
pomáhá snižovat takové negativní jevy
jako je například parkování na přechodu
pro chodce, stání na chodníku způ−
sobem, že chodec musí obejít vozidlo
přes vozovku, neuklízení psích exkre−
mentů. Jsem tak trochu patriot, a proto
tvrdím, že mám nejlepší strážníky,
nejlepší představitele městské části 
a nejlepší občany. Při otázce, proč je mé
mínění takové, odpovídám. „Ti všichni
zvládli povodeň 2002 dokonale, se
skutečným lidstvím, které se projevuje
pomocí druhým, ukázněností či pocho−
pením.“ Nynější podoba Karlína i celé
Prahy 8 je též důkazem mého předcho−
zího tvrzení. 

Na závěr bych poděkoval za předchozí
spolupráci všem občanům Prahy 8,
Úřadu Městské části Praha 8, Policii ČR
a dalším spolupracujícím subjektům.
Zároveň věřím v budoucí spolupráci 
a přeji vše nejlepší v letošním roce.   −jk−
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Nový přechod v Čimické ulici
Bezpečněji mohou od začátku prosince lidé přecházet přes Čimickou ulici.
Technická správa komunikací hlavního města Prahy tam vybudovala nový pře−
chod včetně navazujících stavebních úprav nákladem více než devět set tisíc
korun. Dodavatelem byla společnost Inpros. „Zároveň jsme provedli přesun
zastávky městské hromadné dopravy. Ta je nově situována mezi novým 
a starým přechodem, který je nyní bezbariérový,“ řekl tiskový mluvčí TSK Tomáš
Mrázek. Městský radní pro dopravu a člen zastupitelstva Prahy 8 Radovan Šteiner
doplnil: „Přechod jsme zřídili na základě žádosti vedení Domova důchodců, jehož sídlo
je v blízkosti Čimické ulice, a po diskusích s jeho obyvateli.“                                  −kt−

Oprava kostela pokračuje
Velké plochy rozzářených nástěnných maleb a fresek
si mohli návštěvníci kostela svatého Cyrila a Me−
toděje v Karlíně poprvé prohlédnout v polovině pro−
since. Chrám byl slavnostně otevřen po ukončení
druhé etapy oprav, které začaly po povodních.
Restaurované portréty svatých a další výjevy pokrý−
vají celkem osm tisíc metrů čtverečních. Opraveno
bylo zatím šedesát procent z nich. 

„Malby jsou z větší části zachráněny, a tak máme
naději, že vydrží díky novým technologiím déle,“ upřes−

nil jeden z trojice vedoucích restaurátorského týmu Tomáš Záhoř. Odborníci
naštěstí nepostupují jako jejich předchůdci v roce 1938. Tehdy se totiž při
opravách malby oškrabávaly nebo zamalovávaly a zlato na zlacení nahradil 
v minulosti bronz nebo okr. Položení základního kamene karlínského kostela,
zasvěceného věrozvěstům, se v roce 1854 zúčastnil dokonce císař František
Josef I. V roce 1863 byl chrám dokončen. Na malbách pracovali přední umělci,
například Karel Jobst, Petr Maixner, Josef Mánes či František Ženíšek, až do
konce století. Restaurátory i dnes překvapuje množství použitých technik.
„Nejtěžší je proto udržet celistvost malby,“ podotkl Záhoř. Podle svých slov
neočekával, že kvalita děl bude tak vysoká.                                               −pkl−
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Útulek pro opuštěné kočky v ulici Palmovka
je již v plném provozu. Jeho zahájení přišli podpořit i umělci 
z muzikálu Cats, kteří při té příležitosti
navštívili své čtyřnohé vzory.

Zeptali jste se...
Proč není postaven chodník mezi Kobyliskou vozovnou a sídlištěm
Kobylisy? Často se stává, že když jdou lidé z nákupu z Penny Marketu,

musejí používat bahnité cesty.
Vámi zmíněné cesty nejsou vedeny jako veřejné komunikace. Pokud by tomu tak
bylo, stav veřejných cest má na starosti Technická správa komunikací. Městská
část může této firmě pouze doporučovat či v některých případech výstavbu cest
financovat. Jelikož se nejedná o veřejnou komunikaci, není co rekonstruovat.

Kdy se ZŠ U Školské zahrady konečně dočká instalace bezpečnostních prahů?
V nejbližší době. V souvislosti s výstavbou metra nešlo tyto prahy instalovat

dříve. Filozofií MČ je umísťovat zpomalovací prvky především v okolí základních
škol.                        Své dotazy zasílejte na e−mailovou adresu posta@p8.mepnet.cz

nebo do redakce Osmičky, ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 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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JAZYKOVÉ  KURZY
Sídliště Bohnice, 

Poznaňská 462, objekt MŠ

Kurzy pro dospělé a mládež

angličtina němčina
francouzština  ruština  
japonština   italština
portugalština španělština         

Angličtina pro děti od 4 − 16 let

• skupinky max. 6 účastníků
• dopolední, odpolední i večerní kurzy
• 1 x týdně 90 minut 
• návaznost v dalších letech
• zápis 10.1. − 20.1. 2005

Po − St    9,30 − 11,30 hodin 
Po − Čt  13,30 − 19,00 hodin

• tel.: 283 853 921, 603 378 259
e-mail: irislingua@seznam.cz
www.irislingua.cz
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Seznam stanovišť s kontejnery na třídění nápojových kartonů:
Feřtekova − Kusého, Dolákova 530/30, Na Šutce 470/28, Písečná 454/4, Bedřichovská 1957, Pomořanská

− Na Farkách, Pod Vodárenskou věží 271/2, U Slovanky 1585/14, Křižíkova 530/78, Šaldova − Sokolovská,
Notečská 4/567, Radomská 470, Náměstí Dr. Holého − Kotlaska, U Libeň. pivovaru − Bednářská, Bulovka
1462/12, Kašparovo náměstí 350/2, Fr. Kadlece 1259/8, Pod Bání 2021/5, Pod Labuťkou 785/19,
Podlipného 481/2, Kubišova 1380/34, Valčíkova 1152/20, Novákových 874/29, Sokolovská 457/127, Ur−

ova 479/6, Březinova 491/15, Davídkova − Zvonařovská, V Holešovičkách 1489/36, Zenklova 52/26, Lindnerova − Kandertova,
Vosmíkových 1682/13, Braunerova − Ve Vrchu, Luhovská − Libišská, Třeboradická 43/1073, Přemyšlenská − u OD Hrubého −
parkoviště, Šiškova 7/1227.
Bojasova 11 − parkoviště, Famfulíkova 3/1148, Famfulíkova 8/1136, Třebenická 10/1287, Hlaváčova 14/1158, Taussigova

17/1157, Chabařovická 15 − u školy, Modřínová − Kubíkova, Šimůnkova 1, Jelínkova − Žernosecká, Kobyliské náměstí − u divad−
la, Čumpelíkova − Březiněveská, Frýdlantská 6/1298, Mirovická − Havlínova, Učitelská − Pod Hvězdárnou, Služská čp. 778/24,
Na Dlážděnce − Nad Hercovkou, Vršní 794/41, Čimická − Žalovská (za domem), Řepínská − Vraňanská, Roudnická.
Červenkova 10, Na Žertvách 860/28, Mazurská 500/1 (ZŠ), U Pentlovky 463/11, Pernerova − Peckova (ZŠ), Ratibořská 749/34,
Cafourkova 526/13, Lodžská 467/18, Toruňská − Gdaňská, Čimická 767/92, Vratislavská 398/2, Vřesová 677/5, Molákova 593,
Nekvasilova 570/23, Zelenohorská 483/14, Konšelská − Nad Košinkou, Na Rokytce 1114/10, Na Zámkách č. 55, K Ládví č. 19,
Pod Hliništěm − Ke Stírce, Pod Kynclovkou 574/3 (u vchodu na stadion), Lindavská 783/5, Hovorčovická 1716/15, Trojská
606/101, Trojská 92, Nad Kazankou 15.

Budovy ČKD 
mění tvář
Na rohu Pernerovy a Šaldovy
ulice v Karlíně byla v polo−
vině prosince slavnostně
otevřena další moderní kan−
celářská budova, která vznik−
la rekonstrukcí bývalých to−
várních budov ČKD. Výrazně
zelený Machine House sou−
sedí s Kotelnou (na fotce

vlevo s komínem) otevřenou v polovině roku 2004 a nabízí zájemcům 1 200 metrů
čtverečních pronajímatelné plochy ve třech podlažích. Přeměna továrních budov
v Karlíně bude letos pokračovat rekonstrukcí objektu bývalé sýpky v Šaldově ulici
(na fotce vpravo od Machine House), kde vznikne moderní bydlení − lofty. Další
informace připravujeme do některé z dalších Osmiček. −pkl−

Jirsíkova − Malého
25. 1., 1. 3.

Kollárova
(mezi ul. Křižíkova − Pernerova)
1. 2., 8. 3., 

Pobřežní − U Nádražní lávky
4. 1., 8. 2., 15. 3.

Pernerova − Šaldova
11. 1., 15. 2., 22. 3.

Pobřežní − Thámova
18. 1., 22. 2., 29. 3.

Petra Slezáka − Urxova
25. 1., 1. 3.

Pernerova − Sovova
1. 2., 8. 3.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
4. 1., 8. 2., 15. 3.

Kotlaska (u mateřské školy)
11. 1., 15. 2., 22. 3.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
18. 1., 22. 2., 29. 3.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
1. 2., 8. 3.

Na Vartě
4. 1., 8. 2., 15. 3.

Kašparovo náměstí
11. 1., 15. 2., 22. 3.

Pod Labuťkou − Prosecká
18. 1., 22. 2., 29. 3.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
25. 1., 1. 3.

Nad Rokoskou
4. 1., 8. 2., 15. 3.

Na Truhlářce (parkoviště)
11. 1., 15. 2., 22. 3.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
18. 1., 22. 2., 29. 3.

Ke Stírce − Na Stírce
25. 1., 1. 3.

Kubišova − U Vlachovky
1. 2., 8. 3.

U Slovanky − Dolejškova
12. 1., 16. 2., 23. 3.

Štěpničná (parkoviště)
19. 1., 23. 2., 30. 3.

Davídkova (u ul. Tanvaldská − park.)
26. 1., 2. 3.

Třebenická
2. 2., 9. 3.

Roudnická
(za Bešťákovou)
5. 1., 9. 2., 16. 3.

Modřínová
2. 2., 9. 3.

Kubíkova − u DD
5. 1., 9. 2., 16. 3.

Havránkova − Šimůnkova
12. 1., 16. 2., 23. 3.

Šimůnkova
19. 1., 23. 2., 30. 3.

Janečkova
26. 1., 2. 3.

Hlaváčova
19. 1., 23. 2., 30. 3.

Burešova
26. 1., 2. 3.

Kurkova
2. 2., 9. 3.

Šiškova
5. 1., 9. 2., 16. 3.

Pakoměřická − Březiněveská
12. 1., 16. 2., 23. 3.

Na Pecích − Chaberská
19. 1., 23. 2., 30. 3.

Služská − Přemyšlenská
26. 1., 2. 3.

V Mezihoří
2. 2., 9. 3.

Na Pěšinách − Pod Statky
5. 1., 9. 2., 16. 3.

Uzavřená
12. 1., 16. 2., 23. 3.

Trojská − Nad Trojou
27. 1., 3. 3.

Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
3. 2., 10. 3.

Písečná − K Sadu
6. 1., 10. 2., 17. 3.

Na Přesypu − Pod Přesypem
13. 1., 17. 2., 24. 3.

Třeboradická
20. 1., 24. 2., 31. 3.

Havlínova − Pohnertova
27. 1., 3. 3.

Libišská (parkoviště)
3. 2., 10. 3.

Podhajská pole (parkoviště)
6. 1., 10. 2., 17. 3.

Gdaňská
13. 1., 17. 2., 24. 3.

Hnězdenská (parkoviště)
20. 1., 24. 2., 31. 3.

Mazurská (u trafostanice)
13. 1., 17. 2., 24. 3.

Řešovská (u Zelenohorské)
20. 1., 24. 2., 31. 3.

Zhořelecká (parkoviště)
27. 1., 3. 3.

V Nových Bohnicích
3. 2., 10. 3.

Dolákova − Hackerova
6. 1., 10. 2., 17. 3.

K Mlýnu − Drahaňská
27. 1., 3. 3.

Mlazická
3. 2., 10. 3.

Fořtova − Do Údolí
6. 1., 10. 2., 17. 3.

Korycanská − K Ládví
13.1., 17. 2., 24. 3.

Petra Bezruče − U Pískovny
20. 1., 24. 2., 31. 3.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou
27. 1., 3. 3.

Drahorádova
3. 2., 10. 3.

Lindavská
6. 1., 10. 2., 17. 3.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
13. 1., 17. 2., 24. 3.

Pod Vodárenskou věží − Společná
20. 1., 24. 2., 31. 3.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická)
19. 1., 23. 2., 30. 3.

Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
26. 1., 2. 3.

V Zahradách − Na Sypkém
2. 2., 9. 3.

Braunerova − Konšelská
5. 1., 9. 2., 16. 3.

Stejskalova (štěrkové park. u Rokytky)
12. 1., 16. 2., 23. 3.

Nad Rokoskou (u školy)
19. 1., 23. 2., 30. 3.

Nad Popelářkou
26. 1., 2. 3.

Křivenická (u konečné BUS 152,181)
2. 2., 9. 3.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
5. 1., 9. 2., 16. 3.

Pekařova
12. 1., 16. 2., 23. 3.

Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému v har−
monogramu. 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. Své
připomínky v zájmu rychlé nápravy
případných nedostatků adresujte na 
e−mail: info@ipodec.cz.

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad
LEDEN − BŘEZEN 2005

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobje−
mové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů,
nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu
jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
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„V pravdě stůj, vlast miluj, nechtěj
porobu, služ vlasti, národu!“ Slova
chorálu v závěru vystoupení mužského
dorostu na VIII. sletu všesokolském 
v roce 1926 byla již o 42 let dříve vůdčím
heslem několika pokrokových a vlaste−
neckých občanů tehdejší vesnice Libně.
Byli to učitelé: Ladislav Verner, Ja−
roslav Pechan, František Gliman 
a Václav Kalas. Důležitým podnětem 
k založení sokolské jednoty byla zasvě−
cená přednáška náměstka náčelníka
Sokola Pražského Dr. Františka Čížka
o úkolech a cílech sokolského hnutí,
která se uskutečnila dne 8. září 1884 
v bývalém hostinci U Deutschů. 
K vlastnímu založení T. J. Sokol Libeň
došlo na valné hromadě 26. října 1884.
Do vedení jednoty byli postaveni ves−
měs muži důvěryhodní, veřejností
uznávaní, a to Josef Voctář, Josef Bu−
kovský, Václav Klazar, Jaroslav Pe−
chan a Vítězslav Vondřich. Všichni byli
rovněž veřejně činní i v obecních služ−
bách, což hrálo důležitou roli, neboť ne
každému občanu Libně bylo vhod
pokrokové zaměření Sokola.

Cvičit se začalo již 20. ledna 1885,
nejdříve v hostinci U Deutschů a později
ve školách. Vedle pravidelného cvičení
od počátku byl pěstován bohatý spo−
lečenský život. Byly pořádány Šibřinky,
čajové dýchánky, besídky, akademie,
výlety, různé slavnosti a veřejná cvičení.
Na všechny tyto akce byla zvaná veřej−
nost. Zvláštní pozvánky byly určeny
paním a dívkám libeňským, jak nám to
dokládá listinný archiv.  V roce 1893 bylo
zavedeno cvičení mužského učňovského
dorostu, které vedl br. Josef Decastello,
který se svými zkušenostmi přešel ze
Smíchova. Hned na začátku se přihlásilo
40 chlapců. Protože členů a hlavně
cvičenců přibývalo, začal se správní
výbor jednoty zabývat myšlenkou stavby
vlastní budovy. Byl zřízen fond pro
stavbu sokolovny a nastalo usilovné
šetření.  Paní a dívky libeňské se v té
době již nespokojily s rolí pouhého při−
hlížení činnosti svých mužských pro−
tějšků a v roce 1898 založily ženský
odbor. První náčelnicí byla jmenována
Antonie Vocelková, po ní následovala
Hana Němečková provdaná Decastello−
vá. Z původně přihlášených 26 žen se
počet zvýšil natolik, že na IV. všesokol−
ském sletu v roce 1901, kdy ženy poprvé
cvičily, se jich zúčastnilo téměř dvakrát
tolik. Období do roku 1907 ve kterém se
uskutečnil již V. slet, bylo dobou plného
nasazení cvičebního a snahou získat
pozemek i finanční prostředky na stavbu
sokolovny. Dobrá věc se nakonec podaři−
la a tak v roce 1909 bylo započato 
se stavbou. Položení základního kamene
10. října 1909 se zúčastnila široká veřej−
nost, byli i přítomni představitelé obce
Pražské a vedení ústředí Sokola. Zde je
třeba vyzdvihnout osobnost br. starosty
Františka Filipa, který byl hlavní hybnou
silou celého hnutí. Je po něm pojmenová−
na také zasedací síň v prvním patře
sokolovny. Stavba sokolovny byla krás−
nou oslavou 25. výročí trvání Sokola
Libeň a posvětila ji slavnostní akademie
v roce 1910. Nedílnou součástí budovy

byly městské lázně na které jsme od
Pražské obce získali příspěvek ve výši 
65 000 Kč. Odborný popis secesní budovy
po stavitelské stránce je možno se
dočíst v Almanachu, který byl
vydán k letošnímu 120. výročí.
Celá stavba budovy, ač to zní
dnes neuvěřitelně, od položení
prvního kamene do prvního
cvičení trvala pouhých 10 mě−
síců. První světová válka značně
narušila činnost sokolskou i národní, 
v sokolovně byl zřízen lazaret a naše ženy
se věnovaly ošetřovatelské činnosti.
Všechno zlé jednou skončí, a tak skonči−
la i válka. Přes všechny ztráty bylo nutno
pokračovat, a tak již v roce 1920 byl
uspořádán VII. všesokolský slet. Naše
účast byla opět velmi silná − 111 mužů, 
k tomu 160 dorostenců, 170 dorostenek,
388 žáků a 305 žákyň. Kde ty počty jsou
dnes?  

Poválečná doba přinesla větší zájem 
o další cvičební činnosti. Požadavek
doby žádal větší podíl míčových her,
atletiky, pobytu v přírodě a další turi−
stické akce. Bylo rozhodnuto zakoupit
nebo pronajmout pozemek na letní
cvičiště. Po delších debatách byl vybrán
pozemek, který patřil firmě Grab a spol. 
a byl nejblíže naší sokolovny. Za vedení
br. Bessera byla založena tzv. Stará garda,
složená ze starších členů jednoty, kteří si
vzali patronát nad úpravou plochy letní−
ho cvičiště. Okamžitě bylo rozhodnuto 
o pracovních brigádách na odkop zeminy,
na válcování plochy a všechno, co 
s úpravou cvičiště souviselo. Opět máme
doklady o hodinách na těchto pracích jed−
notlivých členů. Prací se zúčastnily
samozřejmě i ženy a mládež. Nájem za
pozemek se platil firmě Grab po dobu
deseti let. I když slavnostní zahájení
provozu bylo již v roce 1924, vlastníkem
jsme se stali až v roce 1933, kdy pozemek
převzala Pražská obec a nám jej prodala.
Bohaté využití našeho cvičiště není
možno popsat v jednom článku pro
kterýkoliv časopis. Dařilo se lehké atle−
tice, házené, volejbalu, byl zřízen
kuželník, dětský koutek, ohromná spous−
ta veřejných vystoupení, krojových
slavností, jako byly dožínky, posvícení,
různé dětské besídky a hlavně předvádění
sletových skladeb. Krásný doklad máme
na filmovém pásu z roku 1948 − dobové
veřejné cvičení, které se nám podařilo 
z klasického 24 snímkového filmu
převést na dnešní videokazetu. 

Vraťme se do roku 1938, který byl tra−
gickým zlomem naší sokolské činnosti.
Stal se bohužel rozloučením  s naší svo−
bodou a ztrátou mnoha těch nejlepších
členů Sokola. V roce 1941 byly zatčeny
tisíce vedoucích činovníků a vyhlášeno
zastavení veškeré činnosti. Ztráty byly
obrovské v celém sokolském hnutí.
Jména těch, kteří jednotě obětovali svůj
život za naši svobodu, jsou na věčnou
paměť vytesána na mramorové desce 
v průčelí našeho velkého sálu, dnes po−
jmenovaného po jeho posledním náčel−
níkovi br. Strnadovi.  Druhý sál, který byl
postaven kolem roku 1920 a kde celá léta
působilo loutkové divadlo, byl pojme−
nován po br. Srncovi, velice zapáleném

loutkáři. A konečně letní cvičiště, které
dodnes není ještě majetkově vypořádané,
neslo jméno br. Vacína. Proto nesmíme

zapomenout při každé slavnostní pří−
ležitosti položit k desce s jejich

jmény květiny.  Skončila druhá
světová válka a nastal čas
obnovit činnost. Letní cvičiště
se ukázalo jako velice výhodný

prostor pro zahájení cvičení,
neboť sokolovna byla plná letec−

kého materiálu a zároveň velmi
poškozená. Na cvičiště se přestěhovala 
i část nářadí, jako kruhy, bradla, lavičky
apod. To už probíhaly práce spojené 
s vyklízením sokolovny a její znovu−
zprovoznění. Díky nadšení a píli téměř
všeho členstva se to dařilo a tak v prosin−
ci 1945 se v sokolovně již mohlo začít
cvičit. Počet členů Sokola Libeň
nahlášených matrikářem br. Holým ke
konci roku 1945 činil 2 889 lidí, z toho
téměř 1 600 ve věku mládeže. To byl
obrovský úspěch našeho snažení 
a základ pro budoucí nácvik na XI. vše−
sokolský slet, který byl vyhlášen na rok
1948. V roce 1947, kdy se začalo s ná−
cvikem, máme celkem 4 200 členů, 
z čehož je opět polovina mládeže.
Všechny skladby jsme obsadili značným

počtem cvičících, ačkoliv v té době se
prováděly zkoušky, které měly prokázat
dobrou znalost skladby. XI. všesokolský
slet 1948 jako takový měl ohromný ohlas
v celém světě, návštěvníci z ciziny byli
uneseni nádherným představením všech
skladeb, my jsme však věděli, že opět pro
řadu z nás to bude zase na dlouhou dobu
rozloučení. Tak se také stalo, ještě jsme
stihli uspořádat letní tábory pro dorost 
a po prázdninách se dozvídáme, že
nejsme dostatečně způsobilí vést mládež

pro záporný postoj k lidově demokra−
tickému řádu tehdejší republiky.  Tak
skončilo jedno krásné období našeho
života a celých dvacet let jsme jen
doufali. Po dvaceti letech se do so−
kolovny vracíme s nadějí, ale ne na
dlouho, poměry v osmdesátých a de−
vadesátých letech se utvářely jinak 
a další naše působení patří již do jiné
kapitoly. 

Věra Decastellová, 
náčelnice Sokola Praha Libeň

Sokolské hnutí má stále co říci
Den 26. října 1884 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Praha−Libeň. Uplynulo již 120 let tělocvičné, kulturní 
a společenské činnosti libeňského Sokola. Zadíváme−li se v našem archivu zpátky do historie, dozvíme se, že to byly
doby rozmachu, radosti a velkých úspěchů, ale i doby těžké, kdy mnohdy nešlo jen o Sokol, ale i o samu svobodu 
a svébytnost našeho národa. A právě v těch těžkých dobách Sokol vždy věděl, čím pomoci své vlasti a za všech okol−
ností obstál se ctí. 

Slavnostní akademie k výročí jednoty byla určena na 27. listopad 2004. Všichni se na tuto událost dlouho těšili a také se
na ni patřičně připravovali. Byl vydán almanach T. J. Sokol Libeň, ve Filipově síni byla instalována krásná výstava o naší
libeňské historii, ale hlavně všichni pilně nacvičovali, aby veřejnosti
mohli ukázat, jak rušným a zdravým životem v Sokole žijeme. 

Věrná garda Sokola Libeň již více než před dvěma lety vyvolala
sbírku na zhotovení repliky našeho historického praporu, který jednotě
vyšily a věnovaly paní a dívky z „Komitétu paní a dívek v Libni,“ již
v roce 1893 a který za tu dlouhou dobu podlehl času a je velice
poškozený. Do sbírky se postupně kromě členek Věrné gardy zapojili
i ostatní členové a cvičenci. Co nás ale nejvíce potěšilo, je příspěvek
od našeho žactva. Došlo k tomu tak, že bratr náčelník dětem ve cvičení
rozložil poškozený prapor a vyzval je, aby se do sbírky zapojily část−
kou, kterou si vydělají sběrem papíru nebo různými brigádami, který−
mi zároveň vylepší okolí sokolovny (úpravy terénu, zametání listí 
u sokolovny, úklid dvora apod.) a že sám do sbírky přispěje stejnou
sumou, jakou ony vyberou. Děti se tedy činily a konečná částka dosáhla výše skoro 6 400 Kč. Největším přínosem však je,
že děti pochopily, jak je nám náš prapor drahý i že je vždy třeba pomoci tam, kde se prostředků nedostává. Je třeba ocenit
morální stránku výchovy dětí a vliv cvičitelů na ně. Dobrá věc se tedy podařila a prapor mohl být vysvěcen na slavnostní
akademii podle starého sokolského zvyku. Do sálu napochodovalo žactvo a dorost se svými památnými prapory a bratr
starosta jednoty mohl na zahájení akademie uvítat přítomné, kteří zcela zaplnili tělocvičnu i balkon. Na začátku slavnostní
části jsme uctili památku našich členů, kteří položili ve 2. světové válce své životy za věc Sokola a svého národa. K tabuli
cti s jejich jmény, která je umístěna ve vestibulu sokolovny, položili kytici květů žák a žákyně v původních úborech. Prošli
s kyticí celý sál mezi stojícími diváky. Potom byla do sálu přinesena replika praporu. Matkou praporu se stala nejstarší člen−
ka naší jednoty, kmotrou vzdělavatelka jednoty a župy. Na žerď byla uvázána historická stuha a stuha věnovaná Sokolu
Libeň ke 120. výročí založení Sokolskou župou Jana Podlipného. Stuhu připevnil starosta župy. Na prapory dorostu a žactva
byly připevněny stužky od Věrné gardy Sokola Libeň a nový prapor mohl být předán členstvu libeňské jednoty. 

A potom již začala naše „Slavnostní tělocvičná akademie,“ která společným úsilím všech složek − od nejmenších až po
nejstarší − vyzněla v opravdový sokolský svátek a ukázala skutečnou všestrannost dnešního Sokola. 

Chtěla bych popřát všem, kteří budou náš nový prapor, spolu s ostatními prapory dorostu a žactva nosit ve sletových
průvodech a při slavnostních příležitostech, aby to bylo vždy jen v dobách mírových, radostných a šťastných a aby pod nimi
hrdě pochodovali ke cti Sokola a s úctou k vlasti.                                   Věra Šťastná, vzdělavatelka a vedoucí Věrné gardy

Historie Sokola Libeň má již více než 120 let

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR

v y h l a š u j e

dle ustanovení §281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o úplatném převodu obecních
nemovitostí a o nejvhodnější nabídku − návrh kupní smlouvy o úplatném převodu obecních nemovitostí svěřených jí do
správy Statutem Hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut Hl. m. Prahy v platném znění, a to:

1/ Pozemku parc. č. 2612 (o výměře 184 m2) s domem čp. 391 a pozemek parc. č. 2613 (o výměře 171 m2),
vše na k. ú. Libeň a na adrese Pod Labuťkou 4, 180 00 Praha 8. Minimální cena vyhlašovaná soutěží 
5 400 000 Kč! Funkční využití území je sady a zahrady (PSZ), prohlídky nemovitostí budou v termínech: 13. ledna
2005 a 20. ledna 2005 vždy od 10.00 hod., přímo na místě. Časová dochvilnost je nutná!

2/ Pozemku parc. č. 300 o výměře 540 m2 (budoucí parc. č. 300/3 o výměře 500 m2 a parc. č. 300/4 o výměře
39 m2 − viz Geometrický plán č. 589−571/2003 ze dne 19. listopadu 2003) s bytovým domem čp. 119, vše na
k. ú. Karlín a na adrese Thámova 19, 186 00 Praha 8. Minimální cena vyhlašovaná soutěží 6 682 240 Kč.
Funkční využití území je smíšené městského typu (SVM), prohlídky nemovitostí budou v termínech: 13. ledna 2005 
a 20. ledna 2005 vždy od 10.00 hod., přímo na místě. Časová dochvilnost je nutná!

3/ Pozemku parc. č. 168, o celkové výměře 508 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Nad Šutkou a Vršní).
Minimální cena vyhlašovaná soutěží 5 000 000 Kč. Funkční využití území je smíšené městského typu (SVM).

Uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 24. ledna 2005 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8, podmínky
soutěže jsou uveřejněny na Úřední desce ÚMČ Praha 8 na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 a dále na
adrese www.praha8.cz. Podrobnější  informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich 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 70 (pí. Šolcová) nebo tel.: 222 80 57 56 (pí. Ing. Večerová).
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8. 1. Sobota
Zimní výprava do Toulcova dvora − Noemova
archa o chovu domácích zvířat, sraz v 9.00 
v Krynické ul. Vstupné: 40 Kč.

9. 1. Neděle
Za plazy tří kontinentů − beseda s cestovatelem
a spisovatelem Jiřím Halešem z Ekocentra
„Poznáním k ochraně“ − od 15.00 do 17.00 hod.,
pro malé i velké, ul. Přemyšlenská. Vstupné: 
30 Kč, členové kroužků DDM Praha 8 zdarma.

11. 1. Úterý
Strom hojnosti − ukázka výroby tukových
krmítek, od 14.00 do 15 hod., pro děti ze 3. − 6.
tříd, ul. Krynická.

13. 1. Čtvrtek (do 11. 2. )
Výstava obrázků z výtvarné soutěže „Čtyři
roční období“, otevřeno v pracovní dny od 10.00
do 18.00 hod., ul. Přemyšlenská.

25.1. Úterý
Živočichové a my − ohleduplné zacházení se
živými zvířaty, pro děti ze 3. − 6. tříd, od 14.00 do
15.00 hod., ul. Krynická.

27. 1. Pondělí
Konverzační soutěž v německém jazyce − pro
žáky ZŠ, od 8.00 hod., ul. Přemyšlenská.

29. 1. Sobota
Otevřené herny
Od 10.00 do 16.00 hod., zdarma, ul. Krynická:
malování, testy, kvízy, stolní tenis, přírodovědné
filmy, deskové hry.

30. 1. Neděle
Otevřené herny
Od 10.00 do 16.00 hod., zdarma, ul. Krynická:
malování, testy, kvízy, stolní tenis, přírodovědné
filmy, deskové hry.

V lednu začínáme upravovat místnosti pro
rozšíření nabídky Otevřeného klubu Na desce.

Na únor připravujeme: zimní tábor v Jablonném
nad Orlicí a příměstský tábor pro děti, které 
v době prázdnin zůstávají v Praze.

Leden v Domě dětí a mládeže
Po odpočinkových vánočních svátcích a po uvítání Nového roku se mohou i v roce 2005 děti zapo−
jit do řady aktivit Domu dětí a mládeže Prahy 8. Na sobotu 8. ledna je připravena Zimní výprava
do Toulcova dvora. Sraz je v 9.00 hodin v Krynické ulici a děti se mohou těšit na zajímavé
vyprávění na téma Noemova archa o chovu domácích zvířat. V neděli 9. 1. proběhne beseda 
s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Halešem z Ekocentra „Poznání k ochraně.“ Malí i velcí jsou
zváni mezi 15.00 a 17.00 hod. do sídla DDM v Přemyšlenské ulici.

Dvě velmi zajímavá, naučná a praktická odpoledne proběhnou ve dvou lednových útercích (11. 1. 
a 25. 1.). Obě jsou určena pro děti ze 3. až 6. tříd a místem konání bude vždy mezi 14.00 a 15.00 hod. sídlo
DDM v Krynické ulici. První úterní program má název Strom hojnosti a děti se dozví vše potřebné 
k výrobě tukových krmítek, která mohou v příštích zimních týdnech sama udělat a vyzkoušet. V úterý 25.
ledna se pak zájemci dozví, jak ohleduplně a správně zacházet se živými zvířaty, a to v pořadu Živočichové 
a my. Poslední lednový víkend budou v Domě dětí a mládeže fungovat oblíbené „Otevřené herny“. Děti si
mohou po oba dva dny zdarma zahrát mezi 10.00 a 16.00 hod. stolní tenis, vyzkoušet různé deskové hry, ma−
lovat, zhlédnout zajímavé přírodovědné filmy a vyzkoušet své znalosti v netradičních kvízech. V sobotu 29.
ledna přijďte s dětmi do budovy v Přemyšlenské ulici, v neděli pak do Krynické.

Na únor připravuje DDM zimní tábor v Jablonném nad Orlicí a příměstský tábor pro děti, které v době
prázdnin zůstávají v Praze. Podrobnosti najdete na internetových stránkách Domu dětí a mládeže Prahy 8
www.ddmpraha8.cz.                                 −roa−

Mazurská olympiáda nadchla malé i velké sportovce
Dvanáctý říjen loňského roku byl chladným, ale slunečným podzimním dnem. Tento den byl na
ZŠ Mazurská dnem 1. podzimní atletické olympiády, pořádané pro žáky 1. − 5. tříd. Pod
vedením paní učitelky Pavlíny Zátopkové se zapojily téměř všechny paní učitelky a vycho−
vatelky z I. stupně. Také žáci II. stupně byli nápomocni. Většina z nich se zhostila hned několi−
ka úkolů, které byly náročné na organizaci i vlastní iniciativu.

Malí sportovci soutěžili v 5 kategoriích v 7 disciplínách − sprintu, vytrvalostním běhu, vrhu koulí,
hodu na dálku i cíl, skoku dalekém a vysokém. Aktivně se závodů zúčastnily téměř tři čtvrtiny dětí.
Žáci sportovali s velkým nasazením a úsilím získat co nejlepší výkony. Ti, kteří nesoutěžili, dodávali
spolužákům odvahu, podporovali jejich snahu a fanděním motivovali k lepším výsledkům. Atmosféra
se chvílemi podobala opravdovým závodům vrcholových sportovců. Obdobně to vypadalo při zaha−
jovacím i závěrečném ceremoniálu. Nosiči s olympijskou vlajkou, hořící pochodeň, slavnostní hudba
L. Janáčka při organizovaném nástupu, proslov organizátorů i předsedy olympijského výboru − pana
učitele Štěpána Vostatka. To vše na děti zapůsobilo tak, že zapomněly na vylomeniny a byly velmi
ukázněné a klidné. Sportovci byli za svou snahu a účast ohodnoceni sladkou odměnou, vítězové
dostali diplomy, medaile a malé věcné ceny.  V závěru, kdy pan ředitel Jaroslav Jetmar všem poděko−
val a 1. olympiádu oficiálně ukončil, se všichni shodli na tom, že si přejí vytvořit na škole tradici
podzimních olympiád a že se již těší na tu příští.                                                                     −zšm−

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 011 119 • pokladna: 283 011 127

www.divadlopodpalmovkou.cz

LEDEN 2005 − VELKÁ SCÉNA

5. 12. ST 19.00 hod.
Amadeus − P. Shaffer

6. 12. ST 19.00 hod. 
Výstřely na Broadwayi 
− W. Allen, D. McGrath  

7. 12. PÁ 19.00 hod.
Ubohý vrah − P. Kohout

8. 12. SO 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu − A. Procházka

10. 12. PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené 
plechové střeše − T. Williams

12. 12. ST 19.00 hod. 
Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu − A. Procházka

13. 12. ČT 19.00 hod.
Oidipús vladař − Sofoklés

14. 12. PÁ 19.00 hod.
Caligula  − A. Camus   

15. 12. SO 19.00 hod.
Cyrano z Bergeracu  
− E. Rostand   ZADÁNO

17. 12. PO 19.00 hod.
O myších a lidech − J. Steinbeck

19. 12. ST 19.00 hod.
Oidipús vladař − Sofoklés

21. 12. PÁ 19.00 hod.
Kočka na rozpálené 
plechové střeše − T. Williams

22. 12. SO 19.00 hod.
Scapinova šibalství −  Moliére 
Moravské divadlo Olomouc uvádí 
agentura Foibos v rámci přehlídky 
ČESKÉ DIVADLO.

24. 12. PO 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu − A. Procházka

26. 12. ST 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu − A. Procházka

27. 12. ČT 19.00 hod.
Edith a Marlene − É. Pataki   

31. 12. PO 19.00 hod.
Cyrano z Bergeracu − E. Rostand

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
8. 12. PO 19.30 hod.

Pravý západ − S. Shepard      
13. 12.ČT 19.30 hod.

Pohled z mostu − A. Miller 
20. 12.ČT 19.30 hod.

Pohled z mostu − A. Miller
24. 12.PO 19.30 hod.

Pravý západ − S. Shepard      

Jednotná cena 240 Kč.
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

II. ročník
Chcete vědět více o svatbách 

v Hotelu Troja
5. − 6. 3. 2005 

10.00 − 18.00 hod.

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

1

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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Co si dopřát situační komedii?
Úspěšnou novinkou loňské sezóny v Divadle Pod Palmovkou je
hra s neobvyklým názvem „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“.
Pohostinsky ji režíroval známý herec a také autor celé řady
divadelních komedií Antonín Pro−
cházka.  Brilantní situační komedie líčí
osudy malého úředníčka nespravedlivě
odsouzeného do vězení i všechny

peripetie související s jeho nečekaným návratem domů. Díky němu dojde
k mnoha překvapením, záměnám a groteskním situacím. V hlavních
rolích excelují Jan Moravec, Mirka Pleštilová, Tereza Kostková, Kateřina
Macháčková a Jan Teplý mladší. Děj komedie se odehrává o vánocích 
a tak máte šanci se i v průběhu ledna vrátit do doby nedávno minulé.
Reprízy hry „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“ můžete v Divadle Pod
Palmovkou zhlédnout 8., 12., 24. a 26. ledna vždy v 19.00 hod.        −roa−

PRONÁJEM SÁLŮ
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

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

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury  

Vás zve na výstavy 

Ruzyak Larissa 
Obrazy na cestě z Kazachstánu

19. leden 2005 − 14. březen 2005

Výstava se koná v 1. patře Libeňského zámku.
Vernisáž v úterý 18. ledna 2005 od 17.00 hodin.

Otevřeno: PO a ST 8.00 − 18.00 hodin.
ÚT a ČT 8.00 − 15.30 hodin.

PÁ 8.00 − 15.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

a

Karikatury
15. výročí České unie karikaturistů
26. ledna  2005 − 28. února  2005

Výstava se koná ve foyer 
budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 

(tzv. „bílý dům“).
Vernisáž v úterý 25. ledna 2005 od 17.00 hodin.
Otevřeno ve všední dny od 10.00 do 18.00 hodin.

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22

Krátce
NABÍDKA KURZŮ
Chcete se domluvit v zahraničí? Naučit se pracovat s počítačem? To vše Vám zajistí 

agentura Sova. Stále nabíráme do všech jazykových i počítačových kurzů. Kontakt: 606 16 23 57, 
e−mail: jarosl.novakova@seznam.cz.

CESTA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA III.
Tento rok již potřetí se v krásné přírodě kolem říčky Doubravky konala Cesta pokojného

bojovníka, pořádaná Českou cestou a ÚMČ Praha 8.  Zúčastnilo se jí na patnáct dětí, které opět
měly možnost vyzkoušet si slaňování, vysoká lana, horolezeckou stěnu, výtvarnou a technickou zdat−
nost či dokonce spánek ve stanu, což pro některé byl opravdu ojedinělý zážitek, na který jen tak neza−
pomenou. Mimo to mohly ochutnat exotické čaje ve speciální, pro ně určené čajovně, každý večer si
popovídat o některém z nabízených témat nebo si zahrát divadlo těsně následované besedou s te−
rapeutem a jeho pacienty o drogách. Na závěr akce chlapci připravili táborák a děvčata hostinu, jako
dar sobě navzájem. Domů se všichni zúčastnění navraceli plni zážitků a jistě se již těší na další
neméně vydařený ročník. −jm−



ZŠ, Praha 8, 
Lyčkovo náměstí 6
Den nanečisto 
12. ledna 2005 od 9.00 hod.
Zápis 19. a 20. ledna 2005 14.00 − 18.00 hod.

ZŠ Molákova, Praha 8, 
Za Invalidovnou 3
Dny otevřených dveří při zápisu 
Zápis 26. a 27. ledna 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
Den otevřených dveří 
27. ledna 2005 13.00 − 17.00 hod.
Beseda s vedením školy 
27. ledna 2005 16.00 − 17.00 hod.
Zápis 1. a 2. února 2005 14.00 − 18.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Zenklova 52
Ukázky výuky 
12. ledna 2005 8.00 − 10.45 hod.
Konzultace k zápisu 
12. ledna 2005 od 17.00 hod.
Zápis 1. a 2. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Na Korábě 2
Den otevřených dveří 
24. ledna 2005 15.00 − 19.00 hod.
Zápis 1. a 2. února 2005 14.00 − 18.00 hod.

ZŠ, Praha 8, 
U Školské zahrady 4
Zápis 1. února 2005 13.00 − 18.00 hod.
Zápis 2. února 2005 14.00 − 17.00 hod.
ZŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Den otevřených dveří 
20. ledna 2005 9.00 − 17.00 hod.
Zápis 1. února 2005 14.00 − 18.00 hod.
Zápis 2. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Burešova 14
Týden otevřených dveří 
17. − 21. ledna 2005 8.00 − 16.00 hod.
Zápis 1. února 2005 13.00 − 18.00 hod.
Zápis 2. a 3. února 2005 
14.00 − 18.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
Zápis 1. a 2. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří 
12. ledna 2005 8.00 − 16.00 hod.
Zápis 26. a 27. ledna 2005 14.00 − 18.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
Den otevřených dveří 
sobota 8. ledna 2005 
9.30 − 12.00 hod. − velký turnaj Kometa
Zápis 2. února 2005 14.00 − 18.00 hod.
Zápis 3. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Zápis 2. února 2005 14.00 − 18.00 hod.
Zápis 3. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Dolákova 1
Zápis 2. a 3. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
Dny otevřených dveří 
1. a 2. února 2005 8.00 − 12.00 hod.
Zápis 1. a 2. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
Zápis 1. února 2005 14.00 − 18.00 hod.
Zápis 2. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

ZŠ, Praha 8, Libčická 10
Den otevřených dveří 
12. ledna 2005 
v prvních třídách 8.00 − 9.45 hod.
a v ostatních třídách 8.00 − 11.45 hod.
Zápis 2. a 3. února 2005 14.00 − 17.00 hod.

Pro školní rok 2005/2006 budou zapsány do 
1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2005
šest let. Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte
předloží svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte. Do spádových škol jsou přednostně
umísťovány děti s trvalým bydlištěm ve spá−
dovém obvodu. Tímto opatřením není
dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě
školu jinou, přičemž by měli informovat
základní školu spádovou.

STRANA 6 LEDEN 2005

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

PO 3 MĚSÍČNÍM ÚSPĚŠNÉM
ZAPRACOVÁNÍ V MEZINÁ−
RODNÍ POJIŠŤOVNĚ, v místě
Vašeho bydliště, nabízíme perspektivní
práci na HPP. Volná pracovní doba,
neomezená výše výdělku. Schůzku
možno domluvit na tel.: 286 84 00 18
− 20, 603 51 98 41.

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
MVDr. J. ŠÍMA, MVDr. V. VLÁ−
ŠEK, Pomořanská 489, Praha 8 −
Bohnice, tel.: 283 85 06 72, 777
30 54 37, 602 47 15 16. Ordinační
hodiny: PO − PÁ 9.00 − 11.00 
a 14.00 − 19.00 hod., SO 8.00 −
11.00 hod. Kompletní veterinární
služby pro malá a exotická zvířata −
RTG, SONO, ultrazvuk na zuby,
chirurgické zákroky, čipování a pasy
pro malá zvířata.

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

FITNESS JEN PRO ŽENY − 5 LET
V PROVOZU! Profi stroje, trenér
− ZDARMA! SOLÁRIUM, SOLÁ−
RIUM TURBO − pravidelná výměna
UV trubic, prodej solární kosmetiky,
příjemná obsluha a prostředí,
CENOVĚ VÝ−HODNÉ PERMANEN−
TKY. Adresa: Čihákova 2, Praha 9 −
Vysočany, tel.: 284 82 12 25.

PŘIJĎTE SI K NÁM ZACVIČIT
AEROBIC NEBO ZAHRÁT STOL−
NÍ TENIS − NOVĚ OTEVŘENO!
Příznivé ceny, výhodné permanentky.
Adresa: FIT STUDIO, Čihákova 2,
Praha 9 − Vysočany, tel.: 284 82 12
25.

PRONAJMU GARÁŽ v oblasti
Bohnic − Podhajská pole. Tel.: 728 83
01 47.

STAVEBNÍ DOZOR, inženýring,
realizace staveb od základů po střechu,
vč. TZB. Tel.: 226 06 67 51, Sutura
Energy a. s., Švábky 2, Praha 8.

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ MON−
TÁŽ A DODÁVKU VODY, kana−
lizace, topení, plynu, vzduchotechniky,
vč. dodávky zařízení, v bytech, domech
a průmyslových objektech. Tel.: 226
06 67 51, D a S GAS s. r. o., Švábky
2, Praha 8.

STAVEBNÍ PARCELY DOLNÍ
CHABRY/ZDIBY, 811 − 914 m2,
elektro, vodovod, kanalizace, cena 
1 450 Kč/m2. Tel.: 284 82 08 18,
284 82 71 46, 602 31 22 12.

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

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER NA KLÍČ ZA 4 DNY. Zku−
šenost, kvalita a 3 roky záruka. Zimní
sleva 10%. Tel.: 233 55 23 01 nebo
606 82 42 97.

ANGLIČTINA − JŠ ANSWER −
vyučují lektoři, které jejich práce baví 
a dokáží své nadšení přenést i na stu−
denty. Výuka probíhá v Karlíně v pří−
jemných učebnách. Počet studentů 
v kurzu je maximálně šest. Přija−
telné ceny.  Informace na tel.: 233 
54 02 02 nebo 603 49 71 79, 
www.lekceanglictiny.cz.

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

DODÁVKA, OPRAVA, SERVIS,
MONTÁŽ KOTLŮ zn. Junkers,
Buderus,  Protherm, Mora, Dakon,
Baxi, autorizované měření emisí spalo−
vacích zdrojů. Tel.: 226 06 67 53,
606 19 84 59.

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

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

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

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

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

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZ−
NÁNÍ, MZDY, nabízí VŠ s praxí.
Osobní přístup, nízké ceny. Kancelář:
Šaldova 34, Praha 8 − Karlín, tel.: 608
06 60 88.

PRODÁM GARÁŽ, Praha 8, Pí−
sečná, u metra C. Tel.: 604 65 37
17.

SOŠP PROFIT přijme na pracoviště
v Hovorčovické ulici, Praze 8, vyuču−
jícího MATEMATIKY. Na VPP od září
2005, možno i HPP. Informace na
tel.: 603 82 40 85 nebo osobně.

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRU−
HU, elektro, voda, truhlář. Denně od
17.00 hod., SO a NE 13.00 − 19.00

hod. Tel.: 603 81 01 39. Jen na
území Prahy 8 a 9.

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

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.:
604 33 13 92 nebo Ivan Zelenka, tel.:
605 76 32 66.

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

PÁNOVÉ A DÁMY! Stříhání vlasů 
i nehtů za velmi příznivé ceny. Přes−
vědčte se sami. Pánské kadeřnictví 
a pedikúra, Bohnice, Feřtekova 562 −
konečná BUS 200 − 100 metrů. Tel.:
233 54 10 23.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOS−
PĚLÉ v sále Na Vlachovce a na
Hlavním nádraží. Zahájení 17. ledna
2005. Informace: p. Vyskočil, tel.:
234 12 23 23, 284 68 06 51, pí.
Bardonová, tel.: 602 24 85 82.

VYROBÍME NA MÍRU, KUCHYŇ−
SKÉ LINKY, skříně, koupelnový ná−
bytek 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 vertikálních žaluzií. Vše kvalitně a lev−
ně. Informace na tel.: 777 23 69 11.

HLEDÁME NĚKOHO NA NEPRA−
VIDELNOU VÝPOMOC − zahrad−
nické práce a drobné opravy ve vile na
Praze 8, V Holešovičkách. Tel.: 286
00 14 40.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Havlíček!
Živnostenské i domácí, zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznam−
ník/fax.: 283 92 05 73.

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

CHCETE MÍT SVATBU JAKO
ŘEMEN? Chcete si se svými blízkými
a přáteli s chutí zanotovat? DIOPTRIO
Vám zahraje hudbu jakou chcete! Tři
muzikanti tělem i duší hrají muziku
všech žánrů. Upoutají Vás třeba prove−
dením swingového hitu Franka Si−
natry, 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 ko−
morním prostředí, tak pro plný sál.
Cena dohodou! Tel.: 602 34 24 42.

Placená řádková inzerce

(Placená inzerce)
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KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.:  283 09 04 27

Předprodej na únor od 24. 1. 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 Metra „C“.

LEDEN a ⁄NOR  2005

Večerní koncerty

12. 1. ST 19.00 hod.
SAMSON a jeho parta
Tradiční „Samsonovina“.

19. 1. ST 19.00 hod.
TOMÁŠ LINKA a Přímá linka

26.1. ST 19.00 hod.
ASONANCE
Irské a skotské lidové balady, 
písně a tance.

2. 2. ST 19.00 hod.
RELIÉF
Méně známá, o to však lepší 
bluegrassová kapela, která patří 
v současnosti ke špičce tohoto 
hudebního žánru. 

10. 2. ČT 19.00 hod.
SCREAMERS 
Travesti show − premiéra pořadu „4,3,2,1“,

15. 2. ÚT 19.00 hod.
IRISH DEW
Skupina, která se proslavila osobitými          
interpretacemi tradiční irské a skotské 
hudby i původními  skladbami 
v keltském duchu. 

Pořady pro děti a rodiče

19.2. SO 15.00 hod.
Dětská diskotéka
Tentokrát jsme pro Vás připravili opět         
obdobu oblíbených dětských sobotních 
řádění, pro změnu ve stylu disco.

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. 

LEDEN 2005

6. 1. ČT 9.00 hod.,10.30 hod. a 14.00 hod.
O PANENCE, KTERÁ 
TENCE PLAKALA
Pohádky bratří Čapků hraje 
divadlo TRAKAŘ.

7. 1. PÁ 9.00 hod. a 10.30 hod.
O PANENCE, KTERÁ 
TENCE PLAKALA
Pohádky bratří Čapků hraje 
divadlo TRAKAŘ.

8. 1. SO 15.00 hod.
O PANENCE, KTERÁ 
TENCE PLAKALA

9. 1. NE 10.00 hod.
KDYŽ PÁN BŮH CHODIL SE SVATÝM 
PETREM PO ZEMI
LS Jiskra (P. Slunečko).

13. 1. ČT 9.00 hod., 10.30 hod.
ČERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ
Činoherní pohádka v podání Z. Mixové, 
O. Brouska ml. a J. Čenského.

14. 1. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
ČERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ

15. 1.   SO 15.00 hod.
ČERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ

16. 1. NE 10.00 hod.                
KDYŽ PÁN BŮH CHODIL SE SVATÝM 
PETREM PO ZEMI

24. 1.   PO 9.00 a 10.30 hod.
MALÝ VÝLET DO OPERY
Hudební beseda s operními pěvci 
s ukázkami z oper B. Smetany,
F. Škroupa, A. Dvořáka a W. A. Mozarta.

20. 1. ČT 9.00 a 10.30 hod.
BAJAJA
Činoherní představení  s loutkami 
a písničkami. Herecký koncert Vítka 
Marčíka.

21. 1. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
BAJAJA

22. 1. SO 15.00 hod. 
BAJAJA

23. 1. NE 10.00 hod.
PIVODA, VODNÍK POD 
VYŠEHRADSKOU SKÁLOU
LS Jiskra (F. Langer).

26. 1. ST 9.00 a 10.30 hod.
FAUST
Kombinace J. W. Goetha a starých 
lidových her. Hraje Studio dell'arte
z Českých Budějovic.

27. 1. ČT 9.00 a 10.30 hod.
FAUST

29. 1. SO 15.00 hod.
KOCOUR V BOTÁCH 
Veselá pohádka divadla ELF.

30. 1. NE 10.00 hod.
PIVODA, VODNÍK POD 
VYŠEHRADSKOU SKÁLOU

Večerní představení

10. 1. PO 19.30 hod.
IMPROVIZAČNÍ SPARTAKIÁDA aneb 
TENTOKRÁT JEŠTĚ BEZ KUŽELŮ

24. 1. PO 19.30 hod.
V. MIŠÍK, R. HLADÍK A J. HRUBÝ

Změna programu vyhrazena.

Okresní myslivecký spolek Praha 8
všechny srdečně zve na tradiční

MYSLIVECKÝ 
TANEČNÍ VEČER

pátek 14. ledna, 19.00 hodin
velký sál restaurace „Na Vlachovce“

bohatá tombola
k tanci i poslechu hraje Květovanka

předprodej vstupenek OMS Praha 8, 
Nad Hercovkou 5 • úterý 17.00 − 19.00 hod.

možnost rezervace vstupenek 
na tel.: 606 22 74 17

Dny otevřených dveří a termíny zápisů dětí do 1. ročníků
základních škol MČ Praha 8 pro školní rok 2005/2006
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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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VZORKOVNA: 
Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice 

Po-Ne po tel. dohodě
TTeell//ffaaxx:: 228833  993311  880077,,  

660033  222288  009922
www.volny.cz/skrine.na.miru,

vlachpavel@volny.cz

Zaměření a konzultace nezávazné 
a ZDARMA. Doprava ZDARMA. 

kupón na SLEVU
pro zakázky nad 18 000 Kă, platí do 31. 12. 2004 110000110000 0000 KKččKKčč
vvýýhhooddnnéé  cceennyyvvýýhhooddnnéé  cceennyy

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi 
a nábytek na míru

KOMANDOR

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny
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POHŘEBNÍ ÚSTAV ELPIS® v hl. m. Praze

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

(proti MHD Bulovka, TRAM č. 10, 24, 25)

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

INFO: 283 880 823, www.krematorium.praha.cz

Objednávky pohřbů Po-Pá:
Praha 9 - Starý Prosek, Prosecká 40, tel.: 283 880 823

(odbočka Nad Kellerkou, BUS č. 187)

Praha 3 - Vinohrady, U Vinohradské nemocnice 9, tel.: 602 200 700, 267 310 788
(ulice vedoucí k nemocnici, MHD Želivského)

Kompletní pohřební obřady
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POHŘEBNÍ ÚSTAV ELPIS® v hl. m. Praze

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

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

pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL a FCE 
• ranní, večerní i víkendová výuka
• klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy
• bezbariérový přístup

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

Nabízíme:

JAZYKOVÁ ŠKOLA
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ

Adresa:

Učňovská 1 • 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

Telefon: 266 10 61 11 • fax.: 284 82 79 86

Ředitel: Ing. Ladislav Špička, CSc.,

Den otevřených dveří:

22. ledna 2005 

od 8.00 do 13.30 hodin.
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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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Prodejna elektro
Bílá, černá technika, média, 

baterie, kabely atd.

Prodej 
na splátky 

Plošné slevy 
na celý 

sortiment
Akční letáky:               

HELE • PROTON • Top Aktuel
S tímto kupónem

doprava+montáž+základní
instalace za 250,-

Zenklova 27 • Praha 8 
(zastávka tram. Divadlo pod Palmovlou)

Po-st 9-18 (čt do 18,30, pá do 17,00), so 9-12
tel./fax: 28 48 29 900

e-mail: elektrodockal@volny.cz
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Elektro
Dočkal

UPC Direct
Philips 
Battery 
Expert
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JŠ ANSWER

Výuka angličtiny

• zkušení čeští i zahraniční lektoři, které 

jejich práce baví

• všechny úrovně (od začátečníků až 

po státnice nebo Cambridge zkoušky)

• vlastní výběr intenzity (1x - 5x týdně)

• výuka probíhá denně od 8.00 do 20.00 hodin

• maximálně 6 účastníků v kurzu

• příjemné učebny v centru Prahy (Karlín)

Angličtina nemusí být jen nezbytností,  

ale může být i zábavou!

Informace na telefonu: 

233 54 02 02, 

603 49 71 79 !

www.lekceanglictiny.cz
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ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Naše společnost nabízí:

• vedení účetnictví i daňové evidence
• rekonstrukce účetnictví
• ekonomické poradenství
• daňová přiznání
• zastupování na úřadech
• vedení mzdové a personální agendy

A servis s.r.o.
Pernerova 48, Praha 8

tel.: 222 329 270, 777 963 273
e−mail: Aservis@wo.cz
www.volny.cz/a.servis
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