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Praha dostaví Šutku, přibude i venkovní bazén
Město dostaví plavecký bazén Šutka v Troji na
aquacentrum. Studie rozvoje lokality navíc
v těsném sousedství stávajícího objektu počítá
s vybudováním areálu s venkovními bazény.
Ten by se v případě pořádání olympijských her
v Praze dodatečnými úpravami změnil v hlavní
olympijské centrum vodních sportů. Po skonče−
ní her by bazény opět sloužily Pražanům.
V první fázi město zhruba do dvou, tří let dostaví
stávající objekt Šutky s padesátimetrovým krytým

Budoucnost....

Současnost...

Archeologové objevili
pec starou dva tisíce let
Rekonstrukce bývalého statku na Hrušovanském náměstí
v Dolních Chabrech přinesla archeologům překvapení. Našli
tam téměř dva tisíce let starou železářskou pec. Někteří
odborníci se domnívají, že by mohla pocházet i z dob Říma.
Archeologům se v peci bohužel nepodařilo najít žádné před−
měty, jako například keramické střepy, které by usnadnily přes−
né určení doby jejího vzniku. Objevili pouze kousky strusky
a hroudy ztuhlého železa. Právě žár při tavení pec vypálil tak, že
mohla přežít dodnes.
−tk−

bazénem, hledištěm pro asi 400 osob a s dětským
výukovým bazénem. Náklady se odhadují na přib−
ližně 350 milionů korun. „K dispozici budou vířivý
a perlivý bazén, skluzavky, tobogány, divoká řeka,
říčka i brouzdaliště. Chybět by neměly šatny pro
asi tisíc návštěvníků, sauny, posilovna, tělocvična,
restaurace, masáže, solária a další služby. Stavět by
se mělo začít již v příštím roce,“ uvedl náměstek
pražského primátora Pavel Klega.
Na krytý bazén plynně naváže výstavba soused−
ního venkovního koupaliště. Jeho součástí bude
padesátimetrový bazén, dále skokanský bazén,
dětské brouzdaliště a bazén pro neplavce ve tvaru
olympijských kruhů. Zázemí budou tvořit převlé−
kárny, asi tisíc venkovních odkládacích skříněk,
občerstvení, parkoviště pro přibližně 470 vozů
a další vybavení. Celý areál by měl pojmout až
600 plavců a více než dva tisíce návštěvníků
najednou.
Pokračování na straně 3

„Hodina týdně pro druhé“
aneb „i Vy umíte
něco, co ostatní neumí.“

Vážení
spoluobčané,
nalevo od tohoto sloupku
si můžete přečíst velmi
potěšující zprávu. Město
nejen, že dokončí stavbu
objektu koupaliště Šutka,
ale areál získá ještě venkovní bazén včetně
mnoha služeb. Jako starostovi obce, která má na
svém území již řadu let takovýto chátrající
objekt, se mi pořádně ulevilo. Vím totiž, jak Vám,
občanům, takové věci právem vadí, a že jste svoji
nevoli dávali jasně najevo. Na druhé straně
z vedení radnice spadla zátěž určité bezmoci, jež
se objevuje vždy, když daný problém nemůžete
přímo řešit.
Právě v této souvislosti a kvůli nedostatku
koupališť v Praze 8 jsme se před několika roky
zasadili o obnovu venkovního bazénu v Koby−
lisích poblíž Stírky. Domnívám se, že se tato
iniciativa vyplatila, protože lidé si jeden z nej−
modernějších plaveckých areálů ve městě značně
oblíbili. Pokud do tří let přibude i celoročně
provozovaná Šutka, máme se skutečně na co
těšit. Naše městská část se v této oblasti stane
jednou z nejlépe vybavených lokalit.
Všichni ale klasické bazény nepreferujeme.
Pokud jste milovníci koupání v přírodě, vřele
bych Vám doporučil oblast zatopených pískoven
kolem řeky Labe, kam to z Prahy 8 skutečně není
daleko. Řada z Vás je určitě zná, a jistě mi dáte
zapravdu, že tamní letní osvěžení rozhodně stojí
zato.
Příjemné prázdniny a dovolenou Vám přeje

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8

Radnice chce opravit Krakov, snaží se získat peníze z EU
Budova Kulturního domu Krakov na bohnickém sídlišti se
pravděpodobně již v dohledné době dočká zásadní rekon−
strukce. Radnice v současnosti proces oprav připravuje
a v této souvislosti jedná o možnosti využít prostředky z fondů
Evropské unie.
„Sama Praha 8 nemá na kompletní rekonstrukci Krakova
dostatek financí, protože se bavíme řádově o desítkách milionů
korun. Kdybychom k tomu přidali i zkulturnění okolí Krakova,
mohly by se náklady pohybovat i kolem 80 milionů korun,"
prohlásil zástupce starosty MČ Praha 8 Martin Roubíček.
Například rozpočet radnice přitom letos počítá s výdaji 667 mi−
lionů korun. „Věřím, že se peníze podaří získat a Krakov se do tří
let stane kulturním domem 21. století,“ odhadl zástupce starosty.
Kulturní dům Kra−
kov pochází ze 70. let
minulého století, což
je na jeho podobě
bohužel znát. V sou−
časnosti používané
technologie ale naštěstí umožňují bez větších problémů vyměnit plášť budovy za modernější, a to
včetně oken, které z hlediska tepelné izolace nevyhovují.
Interiér objektu ale v nedávné době prošel částečnou rekonstrukcí. „Nejzásadnější byla oprava
ploché střechy včetně zateplení. Vloni dostal novou podobu velký gymnastický sál, který ještě
řadu měsíců po povodni sloužil jako centrální humanitární sklad, což se negativně projevilo na
jeho technickém stavu,“ řekl Roubíček. V prostorách suterénu také vznikl dětský koutek Osmík,
kdy se z nevzhledných prostor stalo barevné místo dětských her a trávení volného času.
Radnice rovněž uvažuje o tom, že v Krakově by v přízemí nalevo od vchodu mohlo vzniknout
infocentrum. „Bohnice si takové centrum zaslouží a Krakov je vhodné místo,“ sdělil Roubíček.
Sousední objekt obchodního centra Krakov osmé městské části nepatří, provozuje ho pri−
vátní majitel.
−pb−, −tk−, foto: M. Mařatka
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Knihovna v Kobylisích
opět slouží občanům
Knihovna v Klapkově ulici v Kobylisích se opět
otevřela veřejnosti. Důvodem přerušení jejího
provozu byla automatizace, takže celý fond kni−
hovny je nyní již zachycen v elektronické podobě.
Takto automatizovaných půjčoven knih v metro−
poli v současnosti funguje již čtyřiatřicet.

„Zařízení je sice prostorově menší, ale s osobitou
atmosférou a dobře dopravně dostupné,“ sdělila
mluvčí Městské knihovny v Praze Jitka Fišerová.
Celý fond knihovny je nyní součástí elektronické
báze Městské knihovny v Praze. Vyhledávání je
možné v elektronickém katalogu z pracovních stanic
datové sítě umístěných v této i v dalších automatizo−
vaných pobočkách a také prostřednictvím internetu.
Čtenář, registrovaný v knihovně Kobylisy, tak může
svou čtenářskou legitimaci a poskytované služby
využívat i v ostatních automatizovaných knihovnách
městské knihovny.

Na Mazance možná vyroste špičkový vědecký areál
Rada osmé městské části odsouhlasila urbani−
sticko − architektonickou studii Institutu apliko−
vaných věd, který by měl vyrůst v areálu
Akademie věd ČR Mazanka. Přestože radnice
dala projektu zelenou, další vývoj bude závislý
na získání financí z fondů EU, konkrétně z pro−
gramu pro Hl. m. Praha „Konkurence−

schopnost“. Investice do výstavby budovy se
odhadují na 350 až 400 milionů korun, podobná
částka bude potřeba na pořízení technologic−
kých zařízení.
Projektu se účastní deset ústavů Akademie věd
ČR a ČVUT Praha. „Jsme rádi, že si ústavy pro
svoji výzkumnou a vzdělávací činnost vybraly
Prahu 8, pro kterou je tento projekt prestižní záleži−

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD /
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si
Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kon−
tejnery 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 vznika−
jící při podnikatelské činnosti. Do VOK neod−
kládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televi−
zory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředid−
la, apod.
Jirsíkova − Malého
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.
Pobřežní − U Nádražní lávky
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.

Půjčovna v Kobylisích nabízí čtenářům 30 tisíc kni−
hovních jednotek, z toho 19 tisíc beletrie. Uvedený
počet doplňuje naučná literatura v univerzální sklad−
bě s důrazem na její společenskovědní charakter.
Knihovna rovněž odebírá více než 30 titulů novin
a časopisů. Knihovní fond je průběžně doplňován.
V Kobylisích působí pobočka Městské knihovny
v Praze již od roku 1922. Na stávající adrese potom
už mnoho desetiletí..
−tk−

Knihovny v Praze 8
Bohnice − Těšínská ulice 4/600
Ďáblice − Burešova ulice 2/1661
Karlín (bibliobus) − Karlínské náměstí
nebo Molákova ulice
Kobylisy − Klapkova ulice 26/3

více informací naleznete na www.mlp.cz

?

Otázka pro...
Radního a předsedu dopravní komise
Tomáše Mrázka

Bude radnice v letošním
roce pokračovat v opravě
chodníků?
Ano. Příznivé hospoda−
ření městské části umožni−
lo radě vyčlenit v rozpočtu
další dva miliony korun na
zkvalitnění chodníkových
ploch. Další milion přidá
Technická správa komu−
nikací. Celkově tak budou letos na Praze 8 opraveny
chodníky za šest milionů korun. Ve druhé etapě
pokračujeme v rekonstrukcích opět v Kobylisích, ten−
tokrát se bude jednat o vybrané úseky v ulicích Pře−
myšlenská, Líbeznická, Chaberská a Sedlecká. −tk−

tostí a velikým přínosem,“ řekl starosta MČ Praha 8
Josef Nosek. Podle něj koncentrace výzkumu do
jednoho místa přispěje k dalšímu rozvoji vědecké
činnosti a institut do osmého pražského obvodu
přitáhne studenty a vědecký a akademický život.
Hlavním cílem institutu je umožnit v několika
vybraných oborech výzkum na špičkové me−
zinárodní úrovni a také navazující výuku. Z počátku
by se jednalo zejména o nanovědy, chemii
vysokých energií, nové zdroje energie a apliko−
vanou matematiku. Institut proto bude vybaven nej−
modernějšími technologiemi, které jsou pro jed−
notlivé zakladatele finančně nedostupné.
Budova by měla stát ve stávajícím areálu
Akademie věd ČR, poblíž metra Ládví, kde by
nahradila stávající provizorní montované objekty.
Samotná koncepce návrhu, který řeší i dopravu či
životní prostředí, vychází ze tří funkcí − výzkum−
né, výukové a správní. V objektu tak budou
například špičkové laboratoře, přednáškové
a seminární místnosti, posluchárna pro zhruba
350 osob, odborná knihovna, pracovny pro
domácí i zahraniční pracovníky, prostory pro
administrativu či ubytovací kapacity. V areálu
se počítá i s parkovou zelení.
−red−

Pernerova − Šaldova
14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.
Pobřežní − Thámova
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.
Petra Slezáka − Urxova
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.
Pernerova − Sovova
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.
Kotlaska (u mateřské školy)
14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.

Řešovská (u Zelenohorské)
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11.

Havránkova − Šimůnkova
8. 8., 12. 9., 17. 10., 21. 11.

Zhořelecká (parkoviště)
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.

Šimůnkova
15. 8., 19. 9., 24. 10., 28. 11.

V Nových Bohnicích
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Janečkova
18. 7., 22. 8., 26. 9., 31. 10., 5. 12.

Dolákova − Hackerova
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Hlaváčova
18. 7., 22. 8., 26. 9., 31. 10., 5. 12.

K Mlýnu − Drahaňská
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.

Burešova
25. 7., 29. 8., 3. 10., 7. 11., 12. 12.

Mlazická
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Kurkova
1. 8., 5. 9., 10. 10., 14. 11., 19. 12.

Fořtova − Do Údolí
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Šiškova
8. 8., 12. 9., 17. 10., 21. 11.

Korycanská − K Ládví
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Pakoměřická − Březiněveská
15. 8., 19. 9., 24. 10., 28. 11.

Petra Bezruče − U Pískovny
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11.

Na Pecích − Chaberská
18. 7., 22. 8., 26. 9., 31. 10., 5. 12.

Pod Vodárenskou věží − Společná
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.

Služská − Přemyšlenská
25. 7., 29. 8., 3. 10., 7. 11., 12. 12.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.

V Mezihoří
1. 8., 5. 9., 10. 10., 14. 11., 19. 12.

Pekařova
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.

Na Pěšinách − Pod Statky
8. 8., 12. 9., 17. 10., 21. 11.

Valčíkova − Na Truhlářce
14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.

Uzavřená
15. 8., 19. 9., 24. 10., 28. 11.

Velká Skála − K Haltýři
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.

Trojská − Nad Trojou
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.

Frýdlantská (křiž. ul. Žernosecká − Ďáblická)
18. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5. 12.

Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Davídkova (park. severně od garáží Stavegu)
25. 7., 22. 8., 19. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12.
V Zahradách − Na Sypkém
1. 8., 29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12.

Na Vartě
14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.

Braunerova − Konšelská
8. 8., 5. 9., 3. 10., 28. 11.

Kašparovo náměstí
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.

Nad Rokoskou (u školy)
1. 8., 29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12.

Pod Labuťkou − Prosecká
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.

Nad Popelářkou
8. 8., 5. 9., 3. 10., 28. 11.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.
Nad Rokoskou
7. 8., 11. 9., 16. 10., 20. 11.
Na Truhlářce (parkoviště)
14. 8., 18. 9., 23. 10., 27. 11.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
17. 7., 21. 8., 25. 9., 30. 10., 4. 12.
Ke Stírce − Na Stírce
24. 7., 28. 8., 2. 10., 6. 11., 11. 12.
Kubišova − Vlachovky
31. 7., 4. 9., 9. 10., 13. 11., 18. 12.
U Slovanky − Dolejškova
8. 8., 12. 9., 17. 10., 21. 11.
Štěpničná (parkoviště)
15. 8., 19. 9., 24. 10., 28. 11.
Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště)
18. 7., 22. 8., 26. 9., 31. 10., 5. 12.
Třebenická
25. 7., 29. 8., 3. 10., 7. 11., 12. 12.
Roudnická (za Bešťákovou)
1. 8., 5. 9., 10. 10., 14. 11., 19. 12.
Modřínová
25. 7., 29. 8., 3. 10., 7. 11., 12. 12.
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Kubíkova − u DD
1. 8., 5. 9., 10. 10., 14. 11., 19. 12.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
18. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5. 12.
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
25. 7., 22. 8., 19. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12.
Písečná − K Sadu
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.
Na Přesypu − Pod Přesypem
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.
Třeboradická
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11.
Havlínova − Pohnertova
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.
Libišská (parkoviště)
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.
Podhajská pole (parkoviště)
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.
Gdaňská
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.
Hnězdenská (parkoviště)
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11.
Mazurská (u trafostanice)
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.
Drahorádova
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.
Lindavská
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.
Chaberská − Líbeznická
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11.
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště
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. Své připomínky v zájmu rychlé
nápravy případných nedostatků adresujte na
e−mail: info@ipodec.cz.
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Praha dostaví Šutku, přibude i venkovní bazén
Dokončení ze strany 1
Druhá etapa přijde metropoli na zhruba 280 mi−
lionů korun, s jejím dokončením se počítá kolem
roku 2010. „Až poté přijde na řadu zhruba 180 tisíc
metrů čtverečních okolních pozemků. Budeme
hledat jejich nejvýhodnější komerční využití, aby
výnosy z prodeje či pronájmů pokryly z velké části
investici do plaveckého areálu,“ vysvětlil Klega.
Železobetonové torzo areálu s 50 metrovým
bazénem stojí v Praze 8 již od roku 1987. Stavba se
několikrát zastavila, naposledy v roce 1996 kvůli

Trasy tramvajových linek 15 a 24 se na konci
června zkrátily. Stalo se tak na základě
přepravních průzkumů, které si nechala vypraco−
vat společnost ROPID. Ta ve městě organizuje
integrovanou dopravu.

restituci některých pozemků. Ty město nakonec za
30 milionů vykoupilo, ale práce se znovu nerozje−
ly. Praha nejprve marně hledala schopného
soukromého investora a nakonec se rozhodla na
jaře roku 2002 dostavět bazén z městských peněz.

Záměr ale překazily povodně a následná změna
priorit. „Areál Šutka je problém, který občany
hodně zajímá. Proto tuto zprávu z magistrátu
skutečně vřele vítám,“ řekl starosta MČ Praha 8
Josef Nosek.
−tk−, foto: P. K., M. M.

Jak na internet zdarma?
Síť přístupových bodů pro internet zdarma MČ Praha 8 neustále rozšiřuje a podle
finančních možností tak bude činit i nadále. „Chceme, aby signál pokryl co největší
území. Na webových stránkách radnice lze nalézt průběžně aktualizovaný seznam
přístupových bodů s jejich zakreslením do mapy,“ informoval zástupce starosty MČ
Praha 8 Michal Kindl.
Kvalita signálu se různí, závisí na členitosti terénu
a také na stupni rušení jinými vysílači v okolí.
Dobré připojení je možné získat v maximální vzdá−
lenosti 600 až 900 metrů od vysílače, avšak zastínění
zástavbou, porosty nebo terénem, popřípadě rušení
jinými zdroji, může zkrátit tuto vzdálenost až na tře−
tinu. Uvedené maximální dosahy je možné zvýšit
použitím antény s vyšším ziskem.
Měření přítomnosti signálu je vhodné svěřit odborné
firmě. Jejich seznam je uveden na webových
stránkách www.praha8.cz, ale samozřejmě můžete využít jakýkoli jiný subjekt, který tyto služby posky−
tuje. Firmy si za tuto službu účtují částku obvykle kolem 500 korun. Na základě měření by odborníci měli
doporučit nejvhodnější umístění antény a její typ.
Pokud se vše podařilo a počítač je připojen na síť, tak při prvním spuštění internetu se objeví úvodní strán−
ka, kde je třeba se zaregistrovat. Po provedení registrace již lze internet v plném rozsahu využívat.
−red−

Leváci mají v Karlíně speciální obchod
Každodenní problémy levorukých lidí napřík−
lad s otevíráním konzerv, škrábáním brambor
či stříháním papíru mohou být již od poloviny
června minulostí. V Křižíkově ulici 109 totiž
pro ně vznikl speciální obchod. Leváci podle
odhadů tvoří deset až patnáct procent popu−
lace. Prodejna, která je svého
druhu v tuzemsku zřejmě
jediná, nabízí několik
stovek druhů zboží.
„Nejvíce frčí nůžky, oře−
závátka a škrabky. V zá−
padní Evropě je servis
pro leváky běžný,
u nás jste sem tam
mohli natrefit třeba na

Tramvajové linky
15 a 24 změnily trasy

nůž nebo škrabku, ale to bylo málo,“ osvětluje
důvody vzniku obchodu jeho spolumajitel Patrik
Nacher.
Leváci v „pravoruké“ společnosti neměli a ne−
mají lehký život. Například až do roku 1967 se
v tuzemsku povinně přeškolovali na praváky.
Aby psali pravou rukou, používalo se třeba přiva−
zování levé ruky k tělu nebo znehybňování
zápěstí a prstů lepenkou. Tyto metody ale
často vedly k různým poruchám, ať už se
jednalo o tiky, zadrhávání či různé
druhy neuróz.
Levorukost je vrozená a způsobuje
ji dominance pravé půlky mozku. Tu
měla i řada slavných lidí, jako například
herci Marilyn Monroe a Charles Chap−

„S ohledem na zjištěnou nízkou přepravní poptávku
v úsecích Střelničná − Sídliště Ďáblice a Palmovka −
Kobylisy je linka číslo 15 ve směru z centra ukonče−
na v zastávce Palmovka a linka číslo 24 v zastávce
Kobylisy,“ píše ve své zprávě ROPID. Změny úzce
souvisejí se zprovozněním nového úseku trasy metra
C ze stanice Nádraží Holešovice do stanice Ládví
a s obnovením dlouhodobě vyloučeného provozu
tramvají mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Ďáblice.
Podle společnosti ROPID je v úsecích Palmovka −
Kobylisy, respektive Kobylisy − Sídliště Ďáblice,
přepravní kapacita dostatečně zajištěna linkami číslo
10, 24 a 25, respektive číslo 17 a 24.
−tk−

MŠ Bojasova vylepší
školní zahradu
Mateřská škola Bojasova v Kobylisích bude
investovat do nového vybavení školní zahrady.
Použití peněz na za−
koupení čtyř průlezko−
vých zahradních věží, je−
jichž součástí je klouzač−
ka, žebřík, šikmá lezoucí

lin, bývalý americký prezident Bill Clinton
nebo geniální malíř a všeuměl Leonardo
da Vinci.
−tk−

stěna s lanem a dřevěné
schodiště, dvou stínících
pergol nad pískoviště
a také sestavy zahradních
prvků v podobě zahradní−
ho domku, kladiny, kreslí−
cích tabulí, houpaček,
houpacího chodníku, zahradního stolu s lavicemi,
dřevěného zahradního vlaku, prohazovacích tabulí
a přelézačky schválila Rada MČ Praha 8. Celkové
náklady přijdou na 479 tisíc korun.
−hš−

UPOZORNĚNÍ
Dětský klub Osmík
v Kulturním domě
Krakov je v červenci
a srpnu uzavřen.
Bližší informace
získáte na telefonním
čísle: 233 31 28 43.

Bouřky a s nimi spojený prudký vítr, které se nad zemí přehnaly ve druhé polovině června, postihly i Prahu 8. Například v Zenklově ulici vítr
srazil lešení u jedné z budov. Přivolaní hasiči pak spolu s policií museli dokonce na chvíli zastavit dopravu. Na nepřízeň počasí doplatily
i stromy rostoucí těsně pod Kobyliským náměstím v blízkosti restaurace U Hofmanů.
−tk−, foto: Michal Mařatka
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Senioři seniorům
„Hodina týdně pro druhé“ aneb
„i Vy umíte něco, co ostatní neumí.“

Úřad Městské části Praha 8
odbor kultury
Vás zve na výstavu

Praha − Kamenná
krása věků
Až do 31. 7. 2007

(Placená inzerce)

Výstava prací žáků ZŠ Na Slovance
je umístěna ve foyer budovy
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“).
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.

Projekt BURZA SENIORŮ, který úspěšně funguje
v Gerontologickém centru na Praze 8 se dočkal svého
rozšíření. BURZA SENIORŮ, to už nejsou jen společné
volno časové aktivity. Představujeme novou příležitost,
jak se zapojit do společenského života a zároveň pomo−
ci druhým.
A o co vlastně jde? Princip je jednoduchý − něco za něco a nejlepší je představit ho na konkrétním příkladu:
Seniorka Božena potřebuje opravit knihovnu, ale její schopnosti na to už nestačí. Paní Božena ale umí
výborně péct. To s knihovnou zdánlivě nemá co dělat, ale do příběhu (a našeho příkladu) vstupuje senior
Josef. Panu Josefovi, který celý život manuálně pracoval, teď na „stará kolena“ chybí pocit dobře vykonané
práce. Pokud by byli oba zaregistrováni v BURZE SENIORŮ, bylo by možné vyměnit jejich kontakty
a pomoci jim dozvědět se o sobě. Pan Josef by si mohl
popovídat s Boženou, přitom jí opravit knihovnu
a paní Božena by mu upekla koláče…

JUBILEA
Vzhledem k zákonu o ochraně
osobních údajů, který nám neu−
možňuje získávat údaje o jubilantech
z jiných zdrojů je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých
upozorňovali sami. Děkujeme.
Významné jubileum oslavili
ČERVEN 2007
Fogltonová Ludmila
Jílková Květuše
Dudová Eva
Gacek Věnceslav
Honzíková Anna
Hlavatá Božena
Pražáková Vlastimila
Parmová Larisa

„Hodina týdně pro druhé“
Jiný příklad, který již skutečně funguje: Paní Božena
(80 let) důchodkyně se pomocí BURZY SENIORŮ
seznámila s paní Marií (94 let). Paní Božena nabízí
doprovod, společné procházky a paní Marie jí nabízí
svou společnost. I když v tomto případě nejde
o směnu ničeho určitého, je to jedna z forem, jak se do
projektu zapojit.
„I Vy umíte něco, co ostatní neumí“
Nejde jen o koláče, knihovnu nebo procházku. Směnit se dá cokoliv a je celá řada možností, co nabídnout.
Ať už jsou to Vaše koníčky − pletení, vaření, společenské hry, drobné práce v domácnosti, na zahrádce, donáš−
ka pošty nebo obědů, doučování, společné trávení volného času zpříjemněné předčítáním, povídáním u kávy
aj. Každý má co nabídnout a uvedené příklady a tipy Vás mohou inspirovat.
Víme komu pomáháme?
Patronem projektu je Gerontologické centrum a přebírá také funkci zprostředkovatele projektu. V první
fázi projektu jsou vyměňovány kontakty zejména mezi lidmi, které již známe a ke kterým máme důvěru.
Oslovit a zapojit chceme, ale i Vás. Abychom eliminovali případná rizika, budou, v případě Vašeho zapo−
jení do projektu, zaznamenány některé osobní údaje. Inzerát s nabízenou službou bude pak zveřejněn jen
pod číselným kódem. Tím se předejde
případnému zneužití informací o Vaší
osobě. Registraci má na starosti koordi−
nátorka projektu Milada Vrzalová, tel.:
283 88 03 46. Ani první navázání kontak−
tu ve Vás nemusí vzbuzovat obavy.
Proběhne pod dohledem spolupracovníků
Gerontologického centra.
Výzva
Chcete se stát dobrovolným společníkem
pro osamělé seniory? Proškolení je za−
jištěno. Kontaktujte sociální pracovnici
Gerontologického centra na Praze 8
Miladu Vrzalovou, tel.: 283 88 03 46. −jk−

Dagmar a Miloslav Podráských
oslavili 50 let společného života.
Významné jubileum slaví
ČERVENEC 2007
Babková Berta
Benda Jindřich
Červenková Růžena
Králík Vladimír
Milčicová Božena
Upřímné přání všeho
nejlepšího, pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a pohody touto
cestou věnuje rodina Havelkova.
Zejkan Jan
Žahourová Zdeňka
Nově narozené děti
PROSINEC 2006
Hudečková Lucie
LEDEN 2007
Eklová Tereza
Pačes Jaroslav
Provazník Jan
ÚNOR 2007
Holásek Šimon
Chadima Vít
Kolařík Filip
Krejčí Adam
Spurný Ondřej
Verner Václav

(Placená inzerce)

BŘEZEN 2007
Skálová
Adéla
Pejřimovský
Vojtěch
Šenberger Teodor
Štefan Vilém Karel
Tomáš Martin
Němec Patrik
DUBEN 2007
Donoval Lukáš
Folková Stela
Heinrich Patrik
Mach Ondřej
Němcová Lucie
Raboch Josef
Schulzová Veronika

(Placená inzerce)

KVĚTEN 2007
Křenek
Daniel
Budín
Sebastian
Klimánková
Adéla
Nevečeřal Jakub
ČEREVEN 2007
Bernatová Anna
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.
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Starší žáci SPECTRA Praga jsou druzí v zemi!
Závěrečná fáze soutěže starších žáků nabrala
spád na konci května. Semifinálové skupiny byly
sehrány v polovině května na různých místech
republiky.
Finálový turnaj se uskutečnil 25. − 27. května na
Palmovce za účasti osmi nejlepších žákovských
týmů České republiky. V základní skupině jsme
opět plnili roli favorita a nelehkou pozici se podařilo
uhájit již v pátek. Nejprve naši hráči přehráli Českou
Třebovou poměrně jasným výsledkem 5:1. Večerní
zápas byl o poznání obtížnější. Soupeř ze Vsetína
v předchozím zápase porazil hokejbalisty Kladna 5:4
po samostaných nájezdech a hrálo se rázem o první
příčku, zajišťující přímý postup do semifinále.
Přetahovaná s moravským soupeřem, posíleným
o hokejisty, byla až do konce záležitostí s nejistým
koncem. Oba celky se rozešly smírně 5:5.
O prvním místu tak opět rozhodovaly poslední
zápasy ve skupině v sobotu dopoledne. Kladenský
KEB hrál v první třetině naprosto vyrovnanou partii
a na ukazateli skóre svítil stav 2:2, poté však

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

Finálový zápas Spectrum − Vsetín byl zpočátku
v režii našeho týmu. Rychle jsme šli do vedení, když
se ve skrumáži před brankou chytře prosadil jeden
z našich útočníků. Na dva nula se povedlo přesnou
ranou z dáli zvýšit a byli jsme na koni. Moravané
však již v předešlých zápasech ukázali, že se nevzdá−
vají bez boje. Nejlepší hráč na hřišti Jaškin utekl, ve
vlastním oslabení, a snížil na 2:1. Druhá třetina začala
opět náporem Spectra. Po úniku obráncům soupeře
se v nájezdu trefil mezi betony gólmana Vsetína
Hromas. Hráči Vsetína ale postupně na hřišti přebrali
nadvládu. Dvěmi rychlými brankami do konce druhé
části srovnali skóre a i ve třetí měli více ze hry.
V našem brankovišti však opět čaroval Filip Kotyza,
který nechtěl připustit změnu skóre. Občasné
nebezpečné brejky hasil se štěstím i hostující brankář
a dvakrát mu při tom pomohla branková konstrukce.
Bez vstřeleného gólu se zápas dostal až k pro−
dloužení. Po několika zablýsknutích před vsetínskou
brankou se hosté dostali do našeho pásma. Snůška
střel, která se odrážela od Kotyzy jako od zdi, však
znamenala konec zápasu, protože se přímo před
naším brankářem objevil osamocený Škrabraha,
který ranou do pravého růžku rozhodl o vítězi
letošního ročníku Mistrovství České republiky
starších žáků.

I přes zklamání ze závěrečného duelu je druhé
místo obrovským úspěchem hráčů a realizačního
týmu a věříme, že naši hráči budou minimálně stejně
úspěšně bojovat i v příští sezóně v extralize mladšího
dorostu.
Více informací o klubu a rozsáhlé fotogalerii
z výše popsaných klání naleznete na stránkách
www.skspectrum.cz. Zároveň stále probíhá nábor do
týmu mladších žáků (ročníky 95 − 99), kontakt na
trenéra je: Petr Tomáš, e−mail: petr.tomas@oms.cz,
tel: 603 43 92 93.
−rn−, foto: Radek Lampíř

GARÁŽOVÁNÍ
OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH
AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ
Garáže v Lodžské 807/22
Praze 8 - Bohnicích (mezi servisem Škoda a Delvitou červeně
natřené).
Nabízíme Vám bezpečné
garážování osobních i dodávkových automobilů
a motocyklů. Vozidla jsou
nepřetržitě hlídána ostrahou i elektronicky
s napojením na bezpečnostní agenturu • Všechna jsou pojištěna • Čipový vjezd, karta • Autovysavač a pneuservis v objektu.
AUTOMOBIL OD 1 320 KČ VČ. DPH
MOTOCYKL 620 KČ VČ. DPH
NA ČÁSTKY JE VYDÁVÁN DAŇOVÝ DOKLAD.

Bližší informace
na tel.: 777 255 267
nebo 283 852 829.

(Placená inzerce)

Spectrum přidalo a zajistilo si po výhře 5:2 přímou
účast v semifinále. Z druhé skupiny se přímo do
semifinále suverénně kvalifikoval moravský celek
SK Sudoměřice. Dalšími dvěma semifinalisty se
staly hokejbalisté DDM Alfa Pardubice (Česká
Třebová 2:1) a Vsetína (Rakovník 2:1), jenž vyhráli
svoje čtvrtfinálová utkání.
Posledním hracím dnem soutěže byla neděle 27.
května. Náš celek se střetl v boji o finále s týmem
DDM Alfa Pardubice. Postup do finále jsme si
zajistili vítězstvím 3:0. Ve druhém semifinálovém
utkání se střetly moravské týmy Sudoměřic
a Vsetína. Vsetín ukázal buldočí vůli, když šoko−
val svého soupeře a přihlížející diváky, otočil
během poslední třetiny stav 0:4 na 5:4 a stal se
překvapivým druhým finalistou.

PRONÁJEM SÁLŮ

VIII. ročník volejbalového turnaje o Pohár starosty Prahy 8
Výsledky turnaje:
Mladší žákyně − 1. Slavia PF České Budějovice,
2. PVK Olymp Praha, 3. SK Slavia Praha, 4. SK
Kometa Praha, 5. SK Španielka Řepy, 6. SK
Dansport Praha, 7. SK Špaček České
Budějovice, 8. VK Kralupy, 9. ZŠ Smolkova, 10.
SK Hlincovka, 11. Sokol Kobylisy, 12. VK Be−
nešovská.
Starší Žákyně − 1. SK Hlincovka, 2. SK
Dansport Praha, 3. Studio Sport s. r. o., 4. SK
Kometa Praha „A“, 5. KCM Středočeského
Kraje, 6. Tatran Střešovice, 7. SK Slavia Praha,
8. SK Španielka Řepy, 9. Sokol Kobylisy, 10.
PVK Olymp Praha, 11. SK Kometa Praha „B“,
12. Budo Hostivař.

(Placená inzerce)

V neděli 3. června 2007 se na volejbalových kurtech Meteoru Praha v Zenklově ulici v Libni uskutečnil
jeden z největších pražských volejbalových turnajů družstev mladších a starších žákyň z celé České
republiky. Organizátorem letošního ročníku byl sportovní
klub SK Kometa Praha, spolu−
pořadatelem odbor kultury
MČ Praha 8.
„Od ranních hodin, kdy začala
první utkání, nepřálo počasí. Za
stálého deště v dopoledních ho−
dinách se odehrály zápasy základ−
ních skupin, které už od počátku
slibovaly den plný zvratů a dlou−
hých vyrovnaných utkání v obou
kategoriích. V odpoledních ho−
dinách započaly zápasy finálových skupin o ko−
nečná umístění. Hlavně ve skupinách o první
místa, kde nakonec triumfovalo družstvo SK
Hlincovka − Hlincova Hora ve starší kategorii
a Slavia České Budějovice v kategorii mladších
žákyň, utkání poskytovala kvalitní podívanou ve formě plnohodnotných
volejbalových zákroků a kombinační hry. Celý turnaj se odehrával za
výborné sportovní a přátelské atmosféry,“ dodal Štěpán Vaigl z pořáda−
jícího SK Kometa Praha. Poděkování patří všem organizátorům, roz−
hodčím, technické podpoře i zástupkyni starosty Praha 8 Vladimíře
Ludkové. Na všechny, kteří vydrželi až do pozdních večerních hodin, kdy
proběhlo dekorování nejlepších týmů, ale i ostatní diváky a přítomné, se těší
tým SK Kometa Praha při konání IX. Ročníku v roce 2008.
−red−

Zájem o Běhy Terryho Foxe letos výrazně stoupl
Podobný úspěch zaznamenal i čtvrtý ročník běhu
Terryho Foxe v Ďáblickém háji. „Přišlo celkem
91 účastníků a na konto výzkumu rakoviny
jsme odeslali skoro 15 tisíc korun, což je
zatím nejvyšší částka za všechny čtyři
ročníky,“ pochlubila se organizátorka běhu
Jana Jelínková. V loňském roce v Ďáblicích
vybrali přesně polovinu letošního příspěvku.
„Jen počasí nám tentokrát nepřálo. Horko a dusno
vystřídala průtrž mračen a liják si 15. června vybral
právě Ďáblický háj. Účastníky ale déšť neodradil
a mnozí se i v největší průtrži vydali na trať
dlouhou 2,5 km. Do cíle pak přibíhaly skupinky
vodníků,“ popsala nepřízeň počasí Jelínková. Pátý
ročník ďáblického běhu Terryho Foxe se uskuteční
v pátek třináctého, přesněji 13. června 2008.

„Přesto věříme, že pověrčivost účastníky huma−
nitárního běhu neodradí a v Praze 8 bude pokračo−
vat nárůst počtu běžců a poroste i částka vybraná
na výzkum rakoviny,“ řekla zástupkyně starosty
Prahy 8 Vladimíra Ludková. V roce 2008 budete
samozřejmě zváni také na jubilejní 10. ročník
Běhu Terryho Foxe v Kobylisích.
−red−

Kulturní dům Ládví
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8
Tel./fax.: 286 58 71 56
E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nabízí
prostory k pořádání vzdělávacích
a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,
prezentací apod.
Veškeré informace:

www.kdladvi.cz
Možnost cateringových služeb po dohodě
s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

(Placená inzerce)

Běhy Terryho Foxe, které se každoročně konají
na území osmé městské části, přitáhly
letos podstatně více zájemců.
„Devátého ročníku běhu v Koby−
lisích se zúčastnilo o sto procent víc
lidí, než v loňském roce a na výzkum
rakoviny bylo vybráno přes sedm tisíc
korun. Loni to přitom bylo jen 3700
korun,“ upřesnil vedoucí odboru kultury MČ
Praha 8 Petr Bambas. S velkým úspěchem se
v Kobylisích podle organizátora běhu Petra
Muchy setkal i vložený nesoutěžní běh do schodů.
„Zúčastnilo se ho 38 běžců, převážně mladších
ročníků, a ti nejrychlejší vyběhli schody vedoucí
k ulici U školské zahrady za neskutečných 23
sekund,“ řekl Mucha.
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Hvězdárna
Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
ČERVENEC 2007
Otevírací doba: Pondělí − Čtvrtek 10.00 − 12.00
hod. a 13.30 − 15.30 hod., Neděle 22. 7. 14.00 −
16.00 hod.,
POŘADY pro veřejnost, začátek v 10.00 hod.
PO 16. 7. a 23. 7. Měsíc u krejčího.
ÚT 17. 7. a 24. 7. Planeta Země I.
ST 18. 7. a 25. 7. Letní obloha.
ČT 19. 7. a 26. 7. Pohyby Země a čas.
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
PO − ČT 11.00 − 12.00 a 13.30 − 15.30 hod.,
mimo PO 30. 7. / NE 22. 7. 14.00 − 16.00 hod.
DENNÍ OBLOHA: Slunce, povrch se skvrnami.
Venuše za dobrých podmínek. Podmínkou
úspěšného pozorování je pokud možno jasná
obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) je

Sokol Karlín oslavil 140 let od založení

možné si prohlédnout přístrojové vybavení
hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a za−
koupit astronomické publikace (pohledy, mapy,
knížky).
MÍSTO DALEKÉHO
ROZHLEDU: V těs−
ném sousedství hvěz−
dárny je výhled na
téměř 1/2 území
Čech. Podle podmí−
nek okamžité viditelnosti je možné pozorovat
krajinu od blízkého okolí až po pohraniční hory
(Krušné, Jizerské, Krko−
noše). V době přítom−
nosti pracovníků hvěz−
dárny je instalován da−
lekohled pro pozorování
krajiny spolu se smě−
rovou růžicí.

PRAŽSKÁ BOTANICKÁ
ZAHRADA
Nádvorní 134 • Praha 7 − Troja
Telefon: 234 14 81 11
E−mail: info@botanicka.cz

ČERVENEC 2007
26. 7. 2007
Seznamte se s botanickou
zahradou: Trvalky.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Petr Hanzelka Ph.D., kurá−
tor sbírky.
4. 8. 2007 − 2. 9. 2007
Výstava Achimenes.
Skleník Fata Morgana zdobí každoročně na
podzim stovky Honzíků. Denně 9.00 − 19.00
hodin mimo pondělí!
12. 8. 2007
Trojské posvícení.
Venkovní expozice a Vinice sv. Kláry posví−
censká.
16. 8. 2007
Seznamte se s botanickou
zahradou: Letničky.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Alena Nováková, kurátorka
sbírky.
23. 8. 2007
Seznamte se s botanickou
zahradou: Vinice.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Vladimíra Bahulová,
vedoucí vinice.

Vyvrcholením oslav ke 140 letům založení jednoty byla tělovýchovná akademie v karlínské sokolovně,
které se zúčastnily všechny složky všestrannosti TJ Sokol Karlín. V bohatém sportovním programu
vystoupili cvičenci TJ Sokol Libeň a o zpestření programu se postarali letečtí modeláři.
Vystoupení zahájil krátkým proslovem starosta jednoty a po něm plochu tělocvičny zaplnili ti nejmenší −
cvičenci z oddílu rodiče a děti. S náčiním, tyčemi a dráčky, se předvedly předškolní děti, žáci a žákyně ke
svému vystoupení již použili nářadí. Děti se na plochu vrátily ještě jednou, a to v průřezové skladbě „Tak to
začíná“. Opravdu to začalo těmi nejmenšími a postupně se zapojily všechny věkové kategorie, až po muže
a ženy. Nejsilněji zastoupenou skladbou bylo cvičení nejstarších cvičenců. Šestatřicet mužů a žen zcela
zaplnilo volný prostor tělocvičny a také se dočkalo od diváků zaslouženého ocenění. Libeňští gymnasté pak
s chutí předvedli svoje sestavy a pro zpestření následovaly „nálety“ letadel na diváky.
Každé vystoupení má mít svoji tečku. O tu se postarali cvičenci z oddílu mužů a žen. Asi pětiminutová
pohybová groteska s názvem „Od pravěku po současnost“ vyvolala značné veselí, když se v úvodu z jeskyně
vynořila „Věstonická Venuše“. Diváci pak sledovali rychlý vývoj života na zemi, od pravěkých lidí, přes
vyspělé Japonsko se svými gejšami a zápasníkem sumo, Barcelonu a olympijské hry, trochu tenisu i tanečních
kroků. Diváci se rozcházeli s pocitem, že 140 let není pro tělovýchovnou organizaci žádné stáří, stále žije,
přestože nabídka pohybových aktivit zvláště pro děti je v současné době velmi vysoká. A kdo chtěl i trochu
historie, odnášel si Almanach.
Do oslav 140 let založení TJ Sokola Karlín se zapojili i ti nejmenší, a to účastí na Pražském přeboru v lehké
atletice, který se konal 12. května 2007 na stadionu Dukly Praha na Julisce. A mezi 193 závodníky se rozhod−
ně neztratili, pro TJ Sokol Karlín vybojovali dva tituly Přeborník Prahy v lehké atletice. V kategorii R+D star−
tovaly čtyři páry a hned na 1. místě v kategorii dívek byla závodnice TJ Sokol Karlín Veronika Fibingerová,
která se tím ve své věkové kategorii stala přebornicí Prahy. V kategorii NŽ sice jednotu zastupovali pouze
dva závodníci, ale ti dokázali upozornit na šikovné karlínské děti. V kategorii NŽ chlapci se umístil na 1. místě
a tím se stal přeborníkem Prahy Vladimír Zeman. Je to vůbec poprvé, kdy závodník obhájil titul přeborníka
dva roky za sebou. Lenka Bočková pak v kategorii dívek skončila na velmi pěkném šestém místě.
−pb−

Tenisové kurty u ZŠ
Hovorčovická ožily
Příznivci „bílého sportu“ mohou od letošní letní
tenisové sezóny využívat v Praze 8 i trojici nově
opravených kurtů v areálu ZŠ Hovorčovická
v Kobylisích. „Podařilo se je opravit za výrazné

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
ČERVENEC 2007
15. července 2007
Hora Říp a rotunda sv. Jiří. Sraz v 8.30 hod.
u pokladny železniční stanice Praha − Masa−
rykovo nádraží − návrat v 17.23 hod.

PRONAJMEME VELKOKAPACIT−
NÍ STAN, rozměry 12 x 18 m, lavice,
stoly, výčepní zařízení, přístřešky,
polní kuchyně, elektrocentrály atd.
Telefon: 603 41 76 26.
VYMĚNÍM SLUNNÝ OBECNÍ
BYT NA PRAZE 8 − LIBEŇ, 3 +
1/B, 80 m2 − I. KAT., u metra, za
menší též na Praze 8. Ne přízemí
a majitel. Tel.: 284 82 74 38, 775
289 095.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke stropu −
rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

22. července 2007
Zámek Radim a památná Kouřim. Sraz
v 7.40 hod. u pokladny železniční stanice Praha
− Masarykovo nádraží − návrat v 19.43 hod.
29. července 2007
Zámek Choltice a Heřmanův Městec. Sraz
v 7.40 hod. u pokladny železniční stanice Praha
− Masarykovo nádraží − návrat v 19.43 hod.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

jistím, zaplatím stěhování i případné
dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu a pod. a dát čas
na vystěhování. Seriozní jednání, plat−
ba v hotovosti. Tel.: 222 71 20 15
nebo 603 42 00 13.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák, tel.: 775
19 73 09.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Havlíček!!!!!!
Živnostenské i domácí zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznamník +
fax.: 283 92 05 73.
ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

LAKÝRNICKÉ PRÁCE − okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

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

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shr−
novací dveře, čalounění dveří. Kon−
takt: Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02
70, 286 88 43 39.

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

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
− M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.

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

MASÁŽE − klasická, čínská meri−
diánová, hlavy − relax, moxování,
baňky − fyzioterapeutka. TRAM Ok−
rouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 284
68 98 05.

KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.

Anthemis tinctoria
rmen barvířský
Expozice: Léčivky.

Pokud v letních měsících plánujete navštívit zoo−
logickou nebo botanickou zahradu v Troji,
Dopravní podnik doporučuje možnost využít
kapacitnější spojení metrem C do stanice
Kobylisy a dále autobusovými linkami 102, 144
a 186 do zastávky Na Pazderce. Odtud lze sejít
přibližně 600 metrů cestou hájkem ke skleníku
Fata Morgana, nebo dále k hlavním vstupům do
Botanické a Zoologické zahrady v Troji.
−pb−

Placená řádková inzerce

KOSMETIKA LUCIE − ZNOVU
OBNOVEN PLNÝ PROVOZ. Ceny
od 350 Kč. Bergerova 1115, Praha 8
− Kobylisy. Tel.: 739 01 03 36, 284
68 86 18. TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU.

pomoci a spolupráce s MČ Praha 8 a ZŠ Ho−
vorčovická,“ prozradil Štepán Vaigl z SK
Kometa Praha.
−pb−

Do ZOO i botanické přes Prahu 8

KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTA−
LOST, koupím − odvezu. Tel.: 286 89
14 00.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soudní
žalobě, neoprávněně obsazený, s ne−
žádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality za−

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA−
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.
UMĚLECKÉ STUDIO MALVÍNA
otevírá od září 2006 kurzy keramiky
a výtvarných technik pro děti i dospě−
lé. ZÁPIS OD 10. ZÁŘÍ. Adresa: Či−
mická 780, Praha 8, tel.: 720 47 98
99.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, da−
ňové evidence, mezd, daní − rychle
a spolehlivě, cena dohodou. Adresa:
Pernerova 294/13, Praha 8 − Karlín,

tel.: 224 82 92 93, e−mail: harantova−
hana@seznam.cz.
AMAL − malířské a lakýrnické práce −
rychle, kvalitně, levně. Tel.: 606 55
65 47, www.amal.cz.
JAZYKOVÁ ŠKOLA V BOH−
NICÍCH HLEDÁ ASISTENTKU do
kanceláře od září i na zkrácený úvazek
s komunikativním příjemným vys−
tupováním, základní znalostí Aj
a práce na PC. Své CV zašlete na
e−mail: irislingua@seznam.cz.
PRODÁM PRÁZDNÝ URNOVÝ
HROB na Ďáblickém hřbitově. Tel.:
777 89 29 52.
PRONAJMU HLÍDANOU GARÁŽ
u metra Ládví. Tel.: 732 97 44 13.
PRONAJMU 2 + KK S LODŽIÍ
NA TROJSKÉM VRCHU JV, pa−
noramatický výhled, nadstandardně
zařízeno. 11 500 Kč + poplatky od
08/07. Tel.: 774 86 99 34.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ − I.
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25,
Praha 8. Nabízí šití dámských, pán−
ských i dětských oděvů. Návrhy mo−
delů, výběr látek, úpravy a opravy
oděvů. Možnost spolupráce pro menší
skupiny. Objednávky na tel.: 739 09
15 03, www.salonivana.com.
BYT 1 + 1, 49 m2, cihla, 1. patro,
Praha 8 − Karlín, bytové družstvo,
do 2 let možnost převodu do OV,
k rekonstrukci, vytápění WAW.
Nejvyšší nabídce!
E−mail: petra.slezaka.54@seznam.cz.
OPRAVY TELEVIZORŮ, VIDEÍ,
DVD, CD přehrávačů, audio přístrojů
− dříve Kovoslužba Sokolníky. Tel.:
284 68 43 05, www.opravujeme.cz.
SOLARIUM − FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy − muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2
− Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium−fitness.cz.
TRUHLÁŘSTVÍ − ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv − dýha − lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně − návrhy 3D, montáž, dopra−
va. Tel.: 608 25 35 49.
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Městská část Praha 8

Nad Rokoskou 36.

Bulovka 11.

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

vyhlašuje výběrová řízení
na prodej obecních nemovitostí svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy na zák−
ladě 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:
bytového domu čp. 1227 s pozemkem parc. č. 1143, o výměře 198 m2,
a pozemku parc. č. 1142/1, o výměře 506 m2, vše na k. ú. Libeň, na adrese Nad
Rokoskou 36, 180 00 Praha 8. Minimální vyhlašovaná cena je 10 330 600 Kč •
uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 20. července 2007 • prohlídky nemovitostí se ko−
nají dne 10. a 17. 7. 2007 v 10.00 hod. na místě.

Zenklova 205.

domu čp. 458 s pozemkem parc. č. 336, o výměře 237 m2, a pozemku parc. č. 335/2, o výměře 95 m2, vše na k. ú. Libeň,
na adrese Bulovka 11, 180 00 Praha 8. Minimální vyhlašovaná cena je 3 012 400 Kč • uzávěrka pro přijetí nabídek je dne
20. července 2007 • prohlídky nemovitostí se konají dne 12. a 19. 7. 2007.
domu čp. 596 s pozemkem parc. č. 1106, o výměře 288 m2, vše na k. ú. Libeň, na adrese Zenklova 205, 182 00 Praha 8.
Minimální vyhlašovaná cena je 3 751 000 Kč • uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 20. července 2007 • prohlídky nemovitostí se
konají dne 11. a 18. 7. 2007 v 10.00 hod. na místě.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Podrobnější informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich zadávací dokumentací, obdrží zájemci u obchodního oddělení
majetkového odboru Úřadu Městské části Praha 8, ul. Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 57 71 (paní Lenka
Víšková) nebo tel.: 222 80 57 70 (paní Jindra Šolcová). Podmínky výběrových řízení jsou uveřejněny na stránkách www.praha8.cz,
odkaz Úřední deska − majetkový odbor.
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(Placená inzerce)

Postavte si vlastní elektrárnu
V roce 2007 máte možnost provozovat vlastní elektrárnu. Je to jednoduché a výhodné!

VAŠE VÝKUPNÍ CENA ZA 1kWh je 13,46 Kč bez DPH!!!! (při uvedení do provozu v roce 2007).
Kontaktujte naše klientské centrum, rádi Vám zpracujeme přesnou kalkulaci.
S výstavbou solárních elektráren máme praktické zkušenosti.
Dotace na Vaši elektrárnu je 50% (max. 200.000Kč). Předejděte problémům s dodávkou elektřiny a buďte vlastníkem elektrárny. Speciální dotace od magistrátu města Prahy
4.000Kč / m2 (max. 80.000Kč).

Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

A v neposlední řadě Slunce účty neposílá - kdykoliv si můžete vlastní elektrárnu rozšířit a později
použít elektřinu i pro vlastní spotřebu (pokud se tak nerozhodnete na začátku).
Pro Vaši elektrárnu použijte jen kvalitní a certifikované produkty.
Spojte se s námi a využijte našich zkušeností při stavbě elektráren v ČR a zahraničí.
Pro prvních 50 investorů máme připraven zajímavý dárek.

• kosmetika, líčení,
permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace
orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra,
modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské,
pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahušování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie.
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

Máte zajištěn pravidelný roční příjem po dobu 15 let.
Jste majitelem elektrárny.
Stát Vám garantuje pevnou výkupní cenu.
Chráníte životní prostředí.
Snižujete nebezpečné emise v místě Vašeho bydliště
Podílíte se na lepší budoucnosti pro naše děti.
Snižujete závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Výhody:

Salon Jana

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Například: Roční spotřeba elektřiny ve Vašem domě je 6.000kWh (přesnou výši určí odborný
posudek), z toho je tedy patrné, že si můžete pořídit fotovoltaický systém s výkonem 1-5kWp.
Elektřinu můžete rovnou prodávat do sítě za pevnou výkupní cenu. Cena a doba výkupu je
stanovena speciálním zákonem v ČR, který Vám garantuje odbyt Vaší solární elektřiny po dobu
15 let!! Výroba ze solární elektřiny nesmí překročit Vaši roční spotřebu.
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