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Majitelé psů mohou využít zcela nový pros−
tor, ve kterém je povoleno volné pobíhání je−
jich čtyřnohých miláčků. V blízkosti Grabo−
vy vily v Libni totiž vznikl areál nazvaný 
„psí louka“. 

„Umístění zmíněného pozemku je ideálním
místem pro vytvoření takového projektu. Chybělo
jeho širší využití, proto radnice Prahy 8 tuto plochu
upravila pro vhodné trávení volného času občanů,“
řekla vedoucí Oddělení městské zeleně Marcela
Kňourková, autorka projektu. Zaměstnanci radnice
se velkou měrou podíleli na tom, že vybudování
areálu nestálo daňové poplatníky v podstatě ani
korunu. Jejich návrh totiž zvítězil v soutěži, kterou
na podobné obecní projekty vyhlásila společnost
Pivovary Staropramen. „Městská část tak ušetřila
asi čtvrt miliónu korun,“ uvedla Kňourková.

Plocha pozemku, na kterém louka vznikla, je
necelých osm tisíc metrů čtverečních. Celý byl 
v roce 2003 očištěn od náletů, provedla se hrubá 
a jemná modelace terénu s urovnáním povrchu 
i s osetím travním semenem. Loni na podzim se
podél chodníku v ulici U Meteoru vysadilo devět
stromů jerlínu japonského. 

Součást boje proti nezodpovědnosti
Praha 8 chce tímto krokem přispět k „výchově“

nezodpovědných majitelů psů, kteří ignorují povin−
nost po svém miláčkovi uklízet. Úřad bude 
i nadále pokračovat v kampaních, které mají ty
méně slušné majitele naučit správnému chování.
Například na jaře ožije nová louka soutěží a vý−
stavou psů. „Chceme, aby to bylo i místo, kde 
se zábavnou formou mladší majitelé psů naučí, 
jak se psem ve městě žít. I nadále se budou 
na nejvytíženějších místech vyskytovat koše se
sáčkem a lopatičkou, abychom ulehčili sbírání
psích hovínek. Po dobrých zkušenostech počítáme 

i nadále s mobilním vysavačem, který uklízí po
těch, co ještě nepochopili, co je to slušnost. A jako
poslední bude čas od času přicházet na řadu represe
ve spolupráci s městskou policií,“ informoval
vedoucí Odboru životního prostředí Martin
Cibulka. 

Proč změna?
Nevyužitá plocha po výsadbě stromů a zabu−

dování mobiliáře slouží především k volnému
venčení psů. V okolí sídla úřadu se nenachází
jiné místo, kde by mohlo docházet k volnému
vypuštění psa. Radnice v této souvislosti bere 

v potaz i řadu stížností a podnětů od občanů, kteří
upozorňují na stále větší znečištění chodníků 
i jiných ploch psími exkrementy. Předpokládá se,
že vybudováním psí louky dojde k výrazné eli−
minaci zmíněného problému a k účelnému
využití tohoto velkého prostoru. V definitivní
podobě bude psí loučka sloužit jako park 
s možností vyvenčení psa a posezení v oplo−
ceném prostoru bez nebezpečí, že by zvíře
obtěžovalo okolí či dokonce uteklo. Výsadbou
stromů došlo k zhodnocení pozemku a jeho
širšího využití.

Pokračování na straně 4

NabÌdka program˘
DDM Praha 8.
(Klub Na Desce).

Senátorka Prahy 8 Alena Palečková 
vítá první pacientky nového centra.

Vážení 
spoluobčané,

konec roku vždy svádí
k bilancování a před−
sevzetím a tak ani já
neudělám výjimku. Pro
mnoho z nás, občanů
Prahy 8, bylo minulých
dvanáct měsíců plných
rekonstrukcí a moderni−
zací vozovek, chodníků,

tramvajových tratí, inženýrských sítí, parků či dět−
ských hřišť. Tyto opravy stály nejen nezanedbatel−
né finanční prostředky, ale také mnoho nervozity 
a nepříjemností, s nimiž se musel potýkat v pod−
statě každý z nás. Proto bych Vám chtěl jménem
vedení radnice poděkovat za toleranci, se kterou
jste k těmto nezbytným opatřením přistoupili, 
a která se ale mnohonásobně navrátí ve zkvalit−
nění života nás všech. V krátkosti bych alespoň
zmínil moderní ulice v Karlíně, novou estakádu
Krejcárek či opravené tramvajové křižovatky
Stírka či Palmovka.

Nicméně osmá městská část chce pokračovat 
v regeneraci ulic, mít kvalitní inženýrské sítě,
dopravu či veřejnou zeleň. V příštím roce nás
proto v souvislosti s pokračováním výstavby metra
do Letňan čeká například rekonstrukce komu−
nikací a tramvajových tratí na ďáblickém sídlišti.

Radnice Prahy 8 se bude vždy snažit vytvářet
svým občanům co nejlepší životní podmínky. Že se
jí to docela daří, dokládá i fakt, že v našem obvo−
du vyrůstá nejvíce nových bytů z celé metropole.

Chtěl bych Vám popřát krásné Vánoce a do
Nového roku mnoho šťastných chvil.

Váš
Radovan Šteiner, radní MČ Praha 8  

Stovky dospělých i dětí si nenechaly ujít dvouhodinový kulturní program poblíž bohnického Kulturního domu
Krakov. Akce oslavující příchod adventního času nabídla řadu soutěží a vystoupení.     Další informace na str. 3

OBČANÉ 
VÍTALI VÁNOCE

U Meteoru v Libni začala sloužit „psí louka“

Vánoční jarmark chráněných
dílen pomůže postiženým
Vánoční jarmark chráněných dílen pořádá
19. prosince 2005 ve vstupní hale budovy
takzvaného „bílého domu“, v ulici U Meteoru
6, v Libni osmá městská část. Občané mohou
tuto akci navštívit od 8.00 do 17.00 hodin.

Klienti chráněných dílen v jarmarku nabídnou
keramiku, svíčky, textilní výrobky, malby, košíky
a další originální dárkové zboží, které může být
vhodným vánočním dárkem. K vidění budou 
i ukázky pletení košíků. Jarmark je nejen prodejní
akcí, ale také prezentací organizací, o jejichž služ−
bách mnohdy potřební lidé vůbec nevědí.     −vlk−
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Na louce se v příštím roce 
chystají i psí soutěže. 

Šaldovu ulici se podařilo 
opravit rychleji
Oprava Šaldovy ulice v úseku mezi Sokolov−
skou a Křižíkovou ulicí skončila 7. prosince,
tedy o týden dříve, než se původně plánovalo.
Komunikace, která byla povodněmi silně
poškozena, dostala zcela nový háv.

Technická správa komunikací věnuje ve spo−
lupráci s radnicí osmé městské části obnově
vozovek a chodníků v Karlíně velkou pozornost 
a také nemalé finanční prostředky. „S pracemi
jsme začali ihned po povodních, které neutěšený
stav komunikací ještě výrazně zhoršily. Zrekon−
struovali jsme již významnou část karlínských
ulic, s obnovou však zdaleka nekončíme,“ uvedl
ředitel TSK Luděk Dostál. „Karlín i díky těmto
opravám vzkvétá, objektivní člověk musí uznat, že
je na tom lépe než před velkou vodou,“ konstato−
val v této souvislosti vedoucí Odboru výstavby
osmé městské části Filip Koucký.                  −vlk−
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Dětské oblečení ve vel. 52 - 140
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Poznaňská 443 

Praha 8 - Bohnice (u SM Delvita)

PO - PÁ 
10.00 - 12.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod.
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Zasněžené chodníky z pohledu právníka…
Pokud majitel domu neuklidí sníh nebo led ze svého chodníku, musí počítat 
s tím, že nese odpovědnost za všechny škody, ke kterým v důsledku
nedostatečně uklizeného chodníku dojde. Osmičce to potvrdil pražský advokát
Aleš Gotmanov.

„Podle paragrafu 27 zákona o pozemních komunikacích odpovídá za škody, jejichž příči−
nou byla závada ve schůdnosti místní komunikace, vlastník nemovitosti, která v zastavěném
území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací. Mimo zastavěné území obce potom
odpovídá za škody vlastník komunikace,“ upřesňuje Gotmanov.  Mýlí se ti majitelé domů,
kteří si myslí, že chodníky musí uklízet jenom přes den a že v noci mohou při sněžení v klidu
spát. Chodník musí být podle právních předpisů schůdný neustále, tedy 24 hodin denně, a to
i o víkendech nebo o svátcích. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy odpovědná osoba
prokáže, že objektivně nebylo v jejích možnostech sníh a led z chodníku odstranit. 

To, že za případnou škodu (například na zdraví) může právě nedostatečně uklizený chod−
ník, ovšem musí prokázat poškozený.  Tedy,
ten, kdo případný úraz utrpí.

A jak postupovat, pokud se například na
neposypaném chodníku zraníte? Od počátku
byste měli myslet na to, že budete muset
prokázat, že za vaše zranění může právě
neuklizený chodník. „Užitečné budou přede−
vším svědecké výpovědi, eventuálně
fotodokumentace stavu chodníku, a také
lékařské zprávy. Vhodné je na místo přivolat
hlídku strážníků nebo Policie ČR a také
zdravotnickou pohotovostní službu. Určitě je dobré podrobit se co nejdříve lékařské prohlíd−
ce, a to i v případě, kdy subjektivně nepociťujete zdravotní problémy. Některé poruchy
zdraví vzniklé pádem se totiž mohou objevit až v určitém časovém odstupu, zvláště třeba 
v případě úderu do hlavy,“ doporučuje Gotmanov. K tomu, abyste se domohli případné
náhrady škody, musíte zjistit takzvanou odpovědnou osobu. Kdo je vlastníkem nemovitosti,
ke které místní komunikace (chodník) přiléhá, případně kdo je vlastníkem samotné komu−
nikace, zjistíte v katastru nemovitostí. Jak ale Gotmanov upozorňuje, spory o náhradu škody
bývají často obtížné a úměrně tomu dlouhé. Proto raději v případě sněhu a náledí dávejte
takový pozor, abyste výše uvedené rady pokud možno nikdy nepotřebovali...                −poe−

§
Pěší zóna na Palmovce
možná dozná změn
Radnice Prahy 8 chce změnit stávající pěší
zónu v okolí stanice metra Palmovka. „Za
několik týdnů budeme mít detailnější studii
jednotlivých variant, do roka by mohly být
změny uskutečněny,“ řekl předseda Do−
pravní komise radnice Prahy 8 Luděk
Hoznauer.

Proč chcete pěší zónu na Palmovce měnit?
Pěší zóna v tom stavu, v jakém nyní je, vlastně ve skutečnosti

žádnou pěší zónou není. Na Palmovce jsou chodníky a přechody,
které by tam, pokud by to byla opravdu pěší zóna, být neměly. 
V současné době tam chodí lidé a mezi nimi jezdí tramvaje.
Podobné řešení je v celé České republice snad jen v centru Brna 
a právě na Palmovce. Na současný stav si navíc stěžují i řidiči
tramvají, podle nich je to jedno z nejnebezpečnějších míst v celé
Praze. Proto s tím chceme něco udělat.

Jak chcete současnou pěší zónu změnit?
Kvůli zásobování chceme zachovat část současné pěší zóny

mezi bankou a budovou televize Prima. Tam zachováme součas−
ný stav. Chceme ale zrušit pěší zónu ve směru k Zenklově ulici 
a na Libeňský most.

Znamená to, že by se na Palmovku mohl vrátit i automobilový
provoz?

Rozhodně nechceme Palmovku zahltit hustou automobilovou
dopravou, to opravdu ne. Jestli a jak by mohla přes Palmovku jezdit
auta, to zatím není dořešené. Chceme, aby nejprve vznikly studie,
aby odborníci připravili několik variant a z nich jsme potom mohli
společně s Dopravním podnikem, Magistrátem a drážním úřadem
vybrat tu nejlepší.                                                                     −poe−

Pětadvaceti majitelům pozemků na území
osmé městské části hrozí ze strany Odboru
životního prostředí pokuta. Radnice Prahy 8
předposlední listopadový týden ve spolupráci
s městskými strážníky uskutečnila rozsáhlou
kontrolní akci, zda vlastníci pozemků řádně
pečují o svůj majetek a případným ne−
pořádkem či zanedbanou vegetací nenarušují 
vzhled obce.

„Naším zájmem není bezhlavé udělování pokut,
ale především udržování pořádku na území Prahy
8. Proto byly neukázněným vlastníkům zaslá−
ny výzvy a ponechána určitá lhůta od jejich
doručení pro zjednání nápravy. Pokud této
poslední šance nevyužijí a nadále budou své
povinnosti opomíjet, dočkají se jako již mnozí
před nimi pokuty a úředního nařízení k prove−
dení úklidu,“ řekl mluvčí MČ Praha 8 Tomáš
Kňourek.

Tuto kontrolní činnost Odbor životního prostředí
vykonává nepřetržitě po celý rok. Vzhledem 
k velikosti území Prahy 8 a počtu pracovníků od−
dělení kontroly ovzduší a odpadů se však může stát,
že nad odlehlými či málo frekventovanými místy

není dohled tak častý a vzniká prodleva mezi
vznikem závadného stavu a jeho odstraněním.
Proto se osmá městská část dohodla na spolupráci 
s městskou policií, jejíž strážníci jsou při odhalo−
vání nepořádku vítanou posilou.

Případná pokuta může dosáhnout u fyzické
osoby až padesát tisíc korun, u právnické až sto
tisíc korun. Navíc může být ukládána opakovaně,
až do doby, než majitel pozemku vezme na vědomí
odpovědnost za svůj majetek. Podobně náhradní
výkon rozhodnutí, který může na náklady nezod−
povědného majitele provést obec sama, není nijak
lacinou záležitostí. 

Kromě pozemků bylo zkontrolováno odpadové
hospodářství u sedmi provozoven, převážně res−
tauračních zařízení. „Ani na jedné z provozoven
nebyla vedena evidence odpadů. Živnostníci větši−
nou odpad netřídili na využitelné složky tak, jak
jim ukládá zákon o odpadech. Ti, kteří odpad
třídili, ve většině případů využívali kontejnerů na
tříděný odpad určených pouze pro občany bez
řádné písemné smlouvy s obcí. Tím se odpadu,
přestože ho třídí, zbavují v rozporu se zákonem,“
uvedl Kňourek. Rovněž v tomto případě úředníci

ponechali majitelům provozoven určitou lhůtu ke
zjednání nápravy, ve dvou případech bylo již zahá−
jeno řízení. Za nakládání s odpadem v rozporu se
zákonem může být provinilcům uložena pokuta až
300 tisíc korun.

„Všechny tyto činnosti nejsou prováděny za
účelem stíhání občanů a živnostníků ze strany rad−
nice, jak by se některým mohlo zdát. Pravým
důvodem je snaha dosáhnout stavu, kdy Praha 8
bude čistým a příjemným prostředím pro život. 
V podobných kontrolách proto budeme pokračo−
vat,“ dodal Kňourek.                     −vlk−, Foto: archiv

Senátorka Prahy 8 Alena Palečková 
vítá první pacientky nového centra.Radnice si vyšlápla na nepořádné majitele pozemků

Za černou skládku
padla vysoká pokuta
Pokutu sto tisíc korun uložil Odbor život−
ního prostředí ÚMČ Praha 8 podnikateli,
který poblíž Klihařské ulice v Libni založil
černou skládku tím, že svým zaměstnancům
nařídil odkládat zeminu a stavební odpad na
veřejné prostranství.

Tím veřejné prostranství znečistil a narušil
vzhled osmé městské části. Jedná se o jednu 
z nejvyšších pokut, kterou za poslední roky
Odbor životního prostředí za nepořádek uložil.
Při objasňování tohoto správního deliktu úřed−
níci radnice intenzivně spolupracovali se
strážníky Městské policie Praha 8.  

−vlk−, Foto: archiv

Metro na Florenci má nový výtah pro tělesně postižené
Významný krok ve zpřístupňování MHD a metra lidem se sníženou pohyblivostí udělal v první prosincový den Dopravní podnik hlavního města
Prahy. Do zkušebního provozu uvedl výtah, který umožní i maminkám s kočárky přímý bezbariérový přístup z podchodu na nástupiště stanice
metra Florenc na trase C. Výtah z uliční úrovně do podchodu byl uveden do provozu již dříve. „V roce 1989 pražské metro nemělo ani jednu stanici, která
by bezbariérový přístup občanům se sníženou pohyblivostí umožňovala. Dnes je takových stanic v systému pražského metra více než polovina. Navíc stanice
na nově budovaných úsecích metra jsou bezbariérovými přístupy vybaveny automaticky,“ řekla mluvčí Dopravního podniku Michaela Kuchařová.

Cestování pražským metrem se postupně stává pohodlnější nejen pro občany se sníženou pohyblivostí. Od roku 2003 je na trase C v provozu signalizační
zařízení pro cestující s poruchami zraku. V rámci samoobslužného otevírání dveří u nových souprav M1 umožňuje toto zařízení signalizovat strojvedoucí−
mu metra přítomnost nevidomého cestujícího. Strojvedoucí následně po dojezdu do stanice aktivuje automatické otevření všech dveří soupravy metra, to je
současně oznámeno akustickým hlášením. Obdobný systém přitom funguje také v tramvajové dopravě, kde nevidomým cestujícím slouží pro lepší orientaci
akustické hlásiče čísla linky a směru, kterým daná linka jede. −roa−



Vánoční akce měly
velký úspěch
Stovky dospělých i dětí přilákal poslední listopadový večer ke
Kulturnímu domu Krakov v Bohnicích. Městská část Praha 8
tam pořádala dvouhodinový předvánoční program plný zpěvu,
soutěží a jiné zábavy. Podobnou akci radnice uspořádala i o dva
dny dříve na Karlínském náměstí.

„Takový zájem jsme skutečně nečekali.
Osmá městská část vždy měla a bude mít
podporu kulturních akcí mezi svými priorita−
mi,“ řekl radní MČ Praha 8 Radovan Šteiner.

Program setkání s občany zahájily děti
Základní školy Mazurská pásmem koled.
Poté slovo patřilo představitelům Prahy 8,

například poslanci Zbyňku Novotnému, který vzpomněl na dobu adventu a vyzval všechny, aby upustili
od shonu a v klidu se těšili na nastávající čas. Místostarostka Soňa Teplá pak poděkovala zejména těm
nejmenším za poctivou přípravu a krásná vystoupení. 

Poté, co podium symbolicky osvítil vánoční stromeček, nastoupil oddíl mažoretek ze Základní ško−
ly Na Slovance. Jejich bílé dresy a roztančené hůlky svítily do dálky a přilákaly další diváky. 
V průběhu jejich vystoupení děti začaly malovat, vyráběly z ořechů a jablek nejrůznější předměty a ti
nejšikovnější si mohli jako ceny odnést hračky a další dárky. Vrcholem vánočních slavností bylo vy−
stoupení Šárky Vaňkové, známé finalistky televizní soutěže, která roztančila i ty, kteří z dálky dohlíželi
na své bavící se a soutěžící ratolesti.

Velký ohlas ze strany občanů tak v Bohnicích zahájil novou tradici předvánočních setkání.            −vlk− 
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CHCETE BÝT I V ZIMĚ KRÁSNÁ A SVŮDNÁ?
Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8.30−19.00

tel.: 736 64 40 55, 
284 81 23 46 
(proti Delvitě)

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

SKOŘICOVÉ ZÁBALY
− VÝBORNÉ NA CELULITIDU

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

díky své detoxikační funkci

SOLÁRIUM již od 4,25 Kč/min.

MYOLIFTING OBLIČEJE
• vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO!

NOVĚ !!!KOSMETIKA,MASÁŽE...
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ELEKTRO, AUDIO - VIDEO
Horňátecká 1065 • Sokolníky

OPRAVY
• televizorů - i v bytě zákazníka
• videa, rádia, věže, CD přehrávače
• mikrovlnné trouby, gramofony
• revizní elektro zprávy
• servis velkokuchyňských zařízení 

pro školní jídelny a restaurace

TEL.: 228844  6688  4433  0055--66

PO - ČT 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 HOD.
PÁ 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 HOD.

1. PATRO, VÝTAH
INFORMACE U PŘIJÍMACÍHO

TECHNIKA
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PRODEJ

VÁNOČNÍCH

DÁRKOVÝCH

POUKAZŮ!

• 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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Velký ohlas mělo 
vystoupení Šárky Vaňkové.

Karlínské náměstí 
ozdobil vánoční strom. 

Vystoupení mažoretek 
přilákalo kolemjdoucí. 

Místostarostka
Soňa Teplá 
ocenila umění 
vystupujících. 

Děti mohly při soutěžích 
ukázat svoji zručnost

Vánoční setkání zahájily 
děti s pásmem koled. 

Senioři, přijměte mé pozvání…
Ráda bych pozvala všechny zájemce z řad
seniorů na první lednové Setkání třetího
věku. Bude se skládat z deseti před−
náškových bloků na různá témata. Ode−
hrávat se budou jednou měsíčně, vždy ve
čtvrtek třetí (nebo čtvrtý týden) v měsíci, 
v malém přednáškovém sále „bílého domu“,
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 
− Libeň, v čase od 15.00 do 17.00 hod. Účast
na setkání je bezplatná. Stačí přijít a vybrat
si místo. 

Těšit se můžete na odborníky v problema−
tice, která Vás zajímá, i když se Vás přímo
nemusí dotýkat. Setkání třetího věku mají být
především vzdělávacím, diskusním a spo−
lečenským příspěvkem v nabídce pro aktivní
stáří. Na téma plánovaného setkání budete
vždy dopředu upozorněni na stránkách

Osmičky, www.praha8.cz a  nástěnce ve vstupní hale „bílého domu“. Bližší infor−
mace budou poskytnuty také na telefonním čísle 283 09 04 33, oddělení kultury.

Dovoluji si předeslat, že první setkání se bude konat ve čtvrtek, 19. ledna 2006,
v malém přednáškovém sále „bílého domu“, od 15.00 do 17.00 hod. Hostem
prvního setkání bude Jana Janků, vedoucí Sociálního odboru ÚMČ Praha 8 a její
téma zní „Co byste měli vědět o sociálním zajištění pro plnohodnotné stáří“. 

Ráda bych, aby třetí čtvrtek v měsíci patřil ve Vašem diáři Setkání třetího věku.

Těší se Vaše senátorka Alena Palečková

Čimické sídliště zdobí dvě nová hřiště
Dvě dětská hřiště v čimickém sídlišti, a to v Okořské a Pekařově ulici, mají zcela novou
moderní podobu. Pro lepší využití volného času dětí a dodržení evropských norem
osmá městská část při−
stoupila k jejich rekon−
strukci. Pískoviště tak
jsou v současnosti již
oplocena, normy spl−
ňují i herní prvky či
dopadové zóny.

Na obou hřištích se
nově nacházejí závěsná
dvouhoupačka, překlá−
pěcí houpačka až pro
čtyři děti a pružinové
houpadlo. V Pekařově
ulici byla navíc zhotove−
na nová obruba písko−

viště. Radnice Prahy 8 počítá s tím, že na jaře do obou areálů doplní ještě lavičky a pří−
padně další herní prvky.                                         −vlk−

Kde se například 
budou prodávat vánoční kapři:
Sokolovská u stanice metra Florenc I Ulice Na Hrázi I Střelničná
u supermarketu Albert I Burešova u KD LádvíI
Zenklova 22/340 I Zhořelecká u konečné busu č.
200 I Horňátecká − Přemyšlenská I Lodžská 
u nákupního střediska Odra I K Ládví u supermar−
ketu Albert I Sokolovská − Turnovská 

V přízemí „bílého domu“ 
je výstava o bydlení
Výstavu o projektech bytových domů
vznikajících na území osmé městské 
části mohou v těchto dnech shlédnout
návštěvníci budovy Úřadu Městské části
Praha 8 v ulici U Meteoru, tedy v takz−
vaném „bílém domě“. Na několika pane−
lech se tam lidé seznámí s vizualizacemi
vybraných projektů, na mapě Prahy 8 pak

najdou přehledné znázornění lokalizace jednotlivých budov.
„K zorganizování výstavy nás motivovaly informace v médiích

o tom, že na území osmé městské části vzniká v porovnání s ostat−
ními pražskými obvody jednoznačně nejvíce nových bytů. Proto
jsme také výstavě dali motto Praha 8 − místo, kde má smysl bydlet,“
vysvětlil mluvčí radnice Prahy 8 Tomáš Kňourek.                   −vlk−

Pekařova ulice.

Okořská ulice.
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CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ
CERTIFIKOVANÝ SPECIALISTA 

NA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Nabízí následující služby:

• Vedení účetnictví, daňové evidence 
jejich rekonstrukce.

• Zpracování daňové problematiky.
• Podniková ekonomika, analýzy 

a oceňování.
• Krizové řízení a likvidace.
• Zpracování podkladů pro soudní, 

konkursní a jiná řízení.
• Zastupování na úřadech, v konkursním 

a jiném řízení.

Smluvní ceny stanovené dohodou.
Nabídka zaváděcích cen pro začínající 

podnikatele.

RYCHLÉ SPOJENÍ: 602 34 31 49
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Dokončení ze strany 1

Vybavení louky
Při úpravě pozemku bylo nutné jeho oplocení, 

a to pletivem vysokým 150 centimetrů, se sloupky
mezi sebou o vzdálenosti tři metry. Areál má dva
uzavíratelné vstupy do ulice U Meteoru, u každého
z nich je k dispozici koš na psí exkrementy. Další
dva koše na exkrementy majitelé psů najdou na
protilehlé straně. V případě jejich nedostatečného
množství radnice na vlastní náklady dodá další, 
a to se týká i nádob na odpadky.

Co se týče zeleně, provedlo se vysazení jedenácti
platanů javorolistých. −vlk−, Foto: Michal Mařatka

U Meteoru v Libni začala sloužit „psí louka“

Příklad zodpovědné majitelky psů. Používá pytlíky
na psí exkrementy.

Hromádky vadí i samotným pejskařům
Mnoho obyvatel Prahy si stěžuje na to, jak psi znečišťují pražské ulice. Jaký je pohled pejskaře?  
Osmička přináší rozhovor s 35 letým Petrem B., který bydlí v Karlíně a jako majitele psa se ho
toto téma samozřejmě dotýká.

Vadí vám jako pejskaři různé psí hromádky na chodnících, nebo jste k nim tolerantní?
Tolerantní k nim člověk může být jenom do té doby, než si něco podobného přinese na botě domů...

Psí hromádky mi samozřejmě vadí. O to víc, že já sám po svém psovi uklízím. A to mám jen dvou−
kilového boloňského psíka. Nedokážu vůbec pochopit majitele velkých plemen, kteří po svém
miláčkovi klidně nechají uprostřed ulice kilovou hromadu.

Podle Vašich zkušeností − když potkáváte jiné pejskaře, kolik z nich po svém psovi uklízí?
Myslím si, že většina pejskařů je zodpovědných. Vezměte si, že psů je v Praze podle odhadů kolem

150 tisíc a každý z nich aspoň jednou denně vykoná „svoji potřebu“. Dní v roce je 365, takže pokud
by nás pejskařů bylo tolik nezodpovědných, jak někteří hysteričtí spoluobčané poukazují, na ulicích by
se válely desítky milionů hromádek. A to, jak jistě uznáte, není pravda. O to větší škoda je, že nezod−
povědní jednotlivci kazí zbylým tisícům pejskařů pověst.

Proč těch, kteří uklízí, není víc?
Těžko říct, jde asi o celospolečenský problém, kdy jsou někteří lidé lhostejní a sobečtí ke svému okolí.

Domnívám se, že svou roli ve výchově i v této oblasti vykonalo období před rokem 1989.

Když budeme hovořit konkrétně o Karlínu, je tam dost košů na exkrementy?
Karlín je na tom s psími odpadkovými koši vcelku dobře. Když budu srovnávat se sousedními měst−

skými částmi, například na Praze 3 jich je podle mě o malinko víc, naopak Praha 9 je území, kde na psí
koš téměř nenarazíte.

Častým tématem diskusí je také volné pobíhání psů. Kolik procent pejskařů podle vašich zkušeností
respektuje platnou vyhlášku a vodí po ulicích psy na vodítku?

Velmi málo. I já se musím přiznat, že tuto vyhlášku většinou nedodržuji. Akdyž svého psa na vodítku
mám, není to proto, že by měl někomu ublížit, ale spíš proto, aby tu dvoukilovou bílou kouli nezajelo
auto, nebo někdo nezašlápl. Podle mého názoru je nedodržování vyhlášky o volném pobíhání psů 
v Praze zapříčiněné i malou kontrolou ze strany strážníků.

Máte pocit, že by město mělo být vůči pejskařům vstřícnější? Co byste třeba uvítal?
Jednoznačně větší počet takzvaných psích parků. Mám radost z toho, že Radnice Prahy 8 nedávno

vybudovala louku pro psy v Libni. Přál bych sobě, svému psovi i ostatním pejskařům mnohem víc
takových míst, a to nejen v Praze 8. −poe−

„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

VÁNOCE A SILVESTR
V HOTELU TROJA

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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Dva týdny před očekávaným termínem, tedy 
1. prosince, byla slavnostně otevřena silniční
estakáda Krejcárek − Palmovka. Zhruba 300
metrů dlouhá estakáda vznikla v průběhu
čtrnácti měsíců jako součást železničního 
projektu Nové spojení. „Dopravní situace na
Krejcárku byla dlouhodobě neúnosná, proto
jsme oproti původním plánům přednostně
postavili silniční estakádu. Díky dobré koordi−
naci stavebních prací byla celá stavba do−
končena téměř o rok dříve, než se úplně
původně předpokládalo. Teď můžeme ne−
rušeně pokračovat v modernizaci železniční
trati,“ řekl generální ředitel firmy Skanska 
ŽS Jindřich Topol.

Estakáda Krejcárek spojuje ulice Novovysočan−
ská a Pod Plynojemem a tvarově kopíruje stávající
tramvajovou trasu mezi Ohradou a Palmovkou.
Ulice Pod Plynojemem původně křižovala frek−
ventovanou Vítkovskou trať a často tady docházelo
k dopravním zácpám. Nová estakáda železniční trať
přemostila, urychlila automobilovou dopravu
a řidiči už nemusí čekat na vlakovém přejezdu.
„Spojení mezi Libní a Žižkovem se tímto velmi
výrazně zlepšilo a je to první projekt budoucích
infrastrukturních investic do oblasti Rohanského 
a Libeňského ostrova. Uleví se přetížené kři−
žovatce Švábky a uvolní nám to trochu ruce pro
projekty bytové a administrativní výstavby na
Rohanském ostrově,“ řekl radní pro dopravu
Radovan Šteiner. 

Náměstek primátora Jan Bürgermeister upo−
zornil, že okolí Palmovky a vlastně celou Prahu 8

čeká v příštích letech velký rozvoj. „Dojde na nový
dopravní rošt mezi Karlínem a starou Libní,
probíhá výstavba městského okruhu od Pelc −
Tyrolky k Balabence a do Štěrbohol a plánuje se 
i vybudování nové silnice, která obejde Soko−
lovskou v prostoru Palmovky, abychom krásnou
rezidenční čtvrť od Palmovky pod plynojem zklid−
nili,“ informoval.

Silniční estakáda Krejcárek je šestým místem 
v Praze, kde funguje automatický systém postřiku
solankou v případě rizika náledí. „Prvním byl sys−
tém, který je ve středovém pásu na magistrále 
u Bulhara. Toto už ale je systém, který jde přímo 
z vozovky. Po každých pěti metrech jsou uprostřed
silnice trysky, takže v případě náledí bude celá
estakáda pokryta po celé ploše preventivním
postřikem,“  doplnil mluvčí Technické správy ko−
munikací Tomáš Mrázek.           −roa−, Foto: archiv

Senátorka Prahy 8 Alena Palečková 
vítá první pacientky nového centra.Estakáda Krejcárek začala sloužit. S předstihem 

Tomáš Mrázek ukazuje trysku automatického
protinámrazového systému.

První uživatel...

Internet nejen informuje, ale i šetří čas
Kampaň na propagaci nové podoby internetových stránek zahájila před
několika dny radnice osmé městské části. „Do rozvoje tohoto infor−
mačního zdroje Praha 8 ročně investuje stovky tisíc korun. Proto
chceme, aby byl co nejvíce využíván,“ řekl
mluvčí MČ Praha 8 Tomáš Kňourek.  

Internetové stránky www.praha8.cz posky−
tují jednak informace o struktuře úřadu, jeho
představitelích, úřední desce nebo o vyři−
zování běžných záležitostí, jednak ale nově
přinášejí aktuální dění z území osmé městské
části, a to jak v textové tak i fotografické po−
době.

„Chceme touto kampaní například ušetřit čas
občanům, kteří s určitým problémem za námi přijdou. Z internetu se totiž
třeba dovědí, že je možné postupovat jinak, daleko jednodušeji,“ dodal
Kňourek.                                                                                            −vlk−

Oddělení obrany a bezpečnosti
zřídilo novou e−mailovou adresu 
Nová elektronická adresa oddělení obrany a bezpečnosti určená
k zasílání návrhů povodňových plánů subjektů působících 
v záplavových územích Městské části Praha 8 (povodno−
vy.plan@p8.mepnet.cz) začala fungovat od začátku prosince. 
U obdržených povodňových plánů bude přezkoumáno, zda nejsou
v rozporu s Povodňovým plánem Městské části Praha 8 a zda
obsahují veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách (vodní zákon). Elektronická odpověď bude i s případný−
mi připomínkami a návrhy oddělení obrany a bezpečnosti poslána
zpět na adresu odesílatele. Tuto adresu lze využít i k dotazům či
připomínkám týkajících se práce oddělení v oblastech nesouvise−
jících s povodňovou problematikou. Oddělení obrany a bez−
pečnosti chce touto novou službou ušetřit čas v podobě několika
cest na úřad zástupcům soukromých subjektů a občanům Městské
části Praha 8, zjednodušit tím proces schvalování povodňových
plánů a zlepšit informovanost obyvatelstva v dalších oblastech,
například civilní ochrany. −hoe−
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Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax.: 286 58 71 56

E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nnaabbíízzíí  
prostory k pořádání vzdělávacích

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

prezentací apod.
Veškeré informace:

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

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)
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VZORKOVNA: 
Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice 

Po-Ne po tel. dohodě
(5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)

TTeell//ffaaxx:: 228833  993311  880077,,  
660033  222288  009922
www.skrinevlach.cz,

vlachpavel@volny.cz

Zaměření a konzultace nezávazné 
a ZDARMA. Doprava ZDARMA. 

Dále nabízíme kompletní vybavení nábytkem Vašeho
bytu, domu, kanceláře, restauračního, hotelového 
i prodejního prostoru(kuchyně, jídelny, sedací soupravy,
bytový nábytek, kanc.nábytek, zakázková výroba)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi 
a nábytek na míru

KOMANDOR

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny
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Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz
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Těžiště práce Obvodního ústavu sociálně−
zdravotnických služeb (OÚSS) v MČ Praha 8
spočívá ve výkonu pečovatelské služby pro−
váděné v terénu, tj. přímo v domácnostech
seniorů a zdravotně postižených občanů a v dal−
ších jeho zařízeních. 

Cílem městské části je podporovat občany se
sníženou soběstačností v jejich vlastním prostředí,
bez nutnosti pobytu v ústavních zařízeních. Jednou
ze služeb, které setrvání v domácnostech umož−
ňují, je pečovatelská služba. Vzhledem k tomu, že
poruchy soběstačnosti úzce souvisí s dalšími
poruchami zdravotního stavu, je OÚSS rovněž
poskytovatelem domácí ošetřovatelské péče. Je zde
tedy účelně spojena sociální a zdravotní terénní
služba. Skutečnost, že jedno zařízení poskytuje oba
typy péče, umožňuje jejich vzájemnou provázanost
užitečnou jak z hlediska ekonomické efektivity, tak
zejména z hlediska pohodlí uživatelů. 

Oba typy péče jsou rovněž poskytovány oby−
vatelům bytů s pečovatelskou službou. Soustředění
obyvatel s problémy v oblasti soběstačnosti je opět
účelné nejen z ekonomického hlediska. Pro městs−
kou část je nejpodstatnější, že zde lze zintezívnit péči
o klienty pečovatelské služby i domácí péče. Je zde
možné nabídnou i další aktivity, včetně volno−
časových a tím podporovat zachování schopností
pečovat o sebe co nejdelší možnou dobu. Obyvatelé
za podstatné považují i větší pocit bezpečí, než 
v běžné zástavbě, a to při zachování takové míry
soukromí, jakou si obyvatel domu přeje. 

Dnes vám představíme terénní pečovatelskou
službu, domácí ošetřovatelskou péči a Dům s pečo−
vatelskou službou Bulovka v Libni.

Eva Prošková, radní Městské části Praha 8

Co nabízí terénní pečovatelská služba potřebným
občanům? 
Ředitelka OÚSS Miroslava Holá: Tato péče
přichází s pomocí přímo za klientem do jeho domác−
nosti. Je vykonávána týmem profesionálních pečo−
vatelek pod vedením okrskových sester. Významnou
složku tvoří sedm autoposádek složených z řidičů 

a pečovatelek, kteří denně rozvezou a dodají svým
klientům více než 500 obědů včetně dietních jídel.
Osamělým a nemocným klientům dodáváme stravu 
i o víkendech a svátcích. Často objednávanou služ−
bou jsou nákupy a pochůzky v širokém rozsahu od
návštěv úřadů, lékařů přes výběr dárků pro příbuzné
až po péči o domácí zvířata. Frekventovanou službou
je úklid domácnosti, praní, mandlování a žehlení
prádla, pomoc při hygienických úkonech, masáže 
a pedikúra. Podle přání je prováděn i dohled nad
klientem nebo jeho doprovod na vyšetření. V terénní
péči máme řadu imobilních a inkontinentních klien−
tů, které navštěvují pečovatelky i vícekrát denně.
Důležitým krokem zajištění péče o tyto osamělé 
a potřebné bylo rozšíření služeb denně do 19.00 hod.

Je třeba také říci, že naše služby jsou seniorům snad−
no dosažitelné a finančně dostupné.

Pečovatelská služba je poskytována pouze starším
občanům?
M. Holá: Pečovatelská služba může být poskytová−
na i dětem, jestliže jejich rodiče nebo osoby
odpovědné za jejich výchovu nemohou pro vážné
překážky tuto péči zajistit. Vždy se však tato služba
nabízí  rodinám, ve kterých se současně narodily tři
nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně
současně dvě děti. V historii naší pečovatelské

služby se už dvakrát opakovala pomoc rodinám 
s trojčaty a byla to cenná zkušenost a naprosté i milé
vybočení naší rutinní péče o seniory. 

Pečovatelská služba se poskytuje také rodinám,
které  trvale pečují o dítě, které je podle rozhodnutí
nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabez−
pečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyža−
duje mimořádnou péči. Dováželi jsme a dohlíželi
takto postižené děti na invalidním vozíku do školy.

Můžete nám představit Dům s pečovatelskou
službou Bulovka ?
M. Holá: DPS Bulovka patří mezi nejstarší pečova−
telské domy v Praze vůbec. Vznikl nákladnou
rekonstrukcí v roce 1983 z původně nájemního domu.
Jde o dvě vzájemně propojené budovy, v nichž má
sídlo nejen Obvodní ústav sociálně−zdravotnických
služeb včetně dispečinku domácí ošetřovatelské
péče, ale je zde i sociální zázemí sloužící obyvatelům
DPS a seniorům přilehlých oblastí a samozřejmě 
i garsoniery pro obyvatele situované ve třech
podlažích. Nachází se tu celkem 84 bytů s úplným
příslušenstvím, v nichž žije 86 klientů, z toho dvě
manželské dvojice.

Jaké jsou podmínky přijetí do domu s pečovatels−
kou službou v Praze 8? 
M. Holá: Zřizovatelem těchto zařízení je MČ Praha
8, která na ně vynakládá nemalé finanční prostředky,
proto je důležitou podmínkou trvalé bydliště žadatele
v této městské části. Další podmínkou je dosažení 65
let věku, v případě mladších uchazečů plný invalidní
důchod. Je pochopitelné, že žadatel potřebuje pomoc
pečovatelské služby a je jejím příjemcem.

Tyto domy mají sloužit  kvalitnímu bydlení seniorů 
a současně jim zajistit potřebnou péči efektivnějším
způsobem než v terénu. I když to není jinde pravi−
dlem, Praha 8 poskytuje vysokou kvalitu bydlení 
v samostatných bytech s úplným příslušenstvím.
Obyvatel DPS si vybavuje byt vlastním nábytkem 
a zařizovacími předměty a ve svém navyklém
prostředí tak dochází k rychlé adaptaci na nový
domov. Soukromí, jistota pomoci a pocit bezpečí
jsou důležitými faktory optimálního bydlení seniorů.

Jaké služby poskytujete obyvatelům DPS?
Vrchní sestra Alena Trousilová: Veškeré služby
zde poskytujeme nejen obyvatelům DPS, ale 
i klientům z širokého okolí. Ve stanici pečovatelské
služby lze požádat o pomoc a dohodnout její rozsah

s okrskovými sestrami. Středisko osobní hygieny
poskytuje hygienické služby a pedikúru, do společné
jídelny jsou dováženy obědy, klubovna slouží
setkávání klubu seniorů, kulturním akcím a dalším
programům. V tělocvičně probíhají různé pohybové
aktivity i jednoduchá protahovací cvičení pro hůře
pohyblivé klienty pod dohledem zkušené pracov−
nice. Součástí  služeb je i poskytování masáží.
Samostatná prádelna nabízí klientům  praní, mandlo−
vání a žehlení prádla. Bezplatné poradenské služby
zahrnují psychologickou, sociální a právní poradnu.
V DPS je zřízena ordinace, kde ordinuje dvakrát 
v týdnu praktická lékařka. V noci je v provozu  vrát−
ní služba zajišťující potřebný dohled. Obyvatelům
DPS zaručuje jistotu a bezprostřední řešení jejich
problémů.

Jaké aktivity jsou obyvateli DPS nejvíce vy−
hledávány? 
A. Trousilová: Mezi oblíbené patří zejména téma−
tické přednášky, pravidelné lekce procvičování
paměti, cvičení na židlích, muzikoterapie, odpoledne
věnované poezii, hudební produkce, návštěva di−
vadel  a dalších  kulturních pořadů. Obyvatelé DPS
se mohou zúčastňovat také sponzorsky zajišťova−
ných jednodenních tématických zájezdů, pravidelné
vánoční projížďky Prahou s návštěvou jesliček 
a  týdenních rekreačních pobytů.

V DPS Bulovka sídlí dispečink domácí ošetřovatel−
ské péče. Můžete stručně popsat její činnost 
a přínos pro klienty pečovatelské služby? 
Vrchní sestra domácí ošetřovatelské péče Eva
Peslerová: Podstatným rysem naší péče je úzká
provázanost s pečovatelskou službou. Naši pacienti,
u nichž zdravotnické výkony provádějí zdravotní
sestry a rehabilitační pracovnice, mají komplexně
vyřešenou péči o svou osobu případně i domácnost

pečovatelskou službou. I když se domácí ošetřova−
telská péče týká všech věkových kategorií a může 
o ni požádat prostřednictvím svého praktického
lékaře  či nemocnice kterýkoli pacient, většina našich
klientů jsou senioři. Právě tato věková skupina
pacientů se mimo zdravotních obtíží každodenně
potýká s mnoha psychickými i sociálními problémy,
s nimiž jim prostřednictvím pracovníků OÚSS
můžeme kvalifikovaně pomoci ať už v rámci geron−
topsychologické poradny nebo sociálních pracovnic. 
Pracovní tým tvoří vrchní sestra, diplomované
zdravotní sestry a rehabilitační pracovnice, které
pracují včetně víkendů a svátků a mohou na základě
indikace lékaře poskytovat péči i v nočních ho−
dinách.V domácnosti klienta se provádí odběry bio−
logického materiálu, aplikace insulinu a injekcí,
ošetření ran a kožních defektů, péče o stomie, podání
léků, provádění odborné a ošetřovatelské rehabili−
tace a natočení EKG křivky. Prováděná péče je
hrazena zdravotními pojišťovnami..

Mezi poradenskými službami byla zmíněna 
i gerontopsychologická poradna. Můžete při−

blížit čtenářům její činnost?
M. Holá: Jedná se o bezplatné konzultace s cílenou
snahou pomoci seniorům v řešení složitých životních
problémů a krizových situací zvládnout je a účinně
řešit. Poradna poskytuje i pomoc opuštěným 
osobám, spolupracuje s gerontologickými oddělení−
mi  a v případě potřeby pracuje s klienty i v dlouho−
dobém horizontu v rámci psychoterapie. Zabývá se
problematikou špatného zacházení se starými lidmi 
a spolupracuje na programech aktivizace ve stáří. 
V posledním roce se stala spolupracovníkem
Alzheimerovské společnosti v péči o dementní
osoby. Nonstop linka psychologické pomoci má
číslo: 775 26 90 36.                                       −hoe−

Účelné spojení sociální a zdravotní terénní služby

Jsem tu velmi 
spokojená, říká jubilantka
Dne 19. listopadu oslavila PhDr. Marta
Peltrámová 80. narozeniny. Celý život se pohy−
bovala v oblasti zdravotnického školství a řízení
vzdělávání zdravotnických pracovníků všech
kategorií a oborů. Za své celoživotní dílo byla
oceněna Cenou ministryně zdravotnictví.

V současné době žije jubilantka v Domě 
s pečovatelskou službou (DPS) Bulovka. Vývoj 
v oboru však stále sleduje a nyní se zabývá doku−
mentováním historie ošetřovatelského školství.

Paní doktorko, jak jste spokojena v DPS
Bulovka?

Musím říci, že pobyt v tomto domě významně
napomáhá seniorům prožít důstojně podzim
svého života. Každý obyvatel má právě a jen
takovou pomoc, kterou opravdu potřebuje vzhle−
dem ke svému věku a zdravotnímu stavu. Jsou
respektovány a podporovány schopnosti, které
člověk má a přitom nemusí mít obavu, že po
zhoršení svého stavu zůstane bez pomoci. Ke
spokojenosti přispívá i vlídné a chápavé prostředí
tohoto zařízení a celá řada nejrůznějších aktivit,
které jsou zde pro obyvatele pořádány .

Co byste vylepšila v tomto pečovatelském domě?
Ráda konstatuji, že jsem svým  přestěhováním

do DPS učinila správný krok. Domnívám se, že
by obyvatelé DPS přivítali alespoň jedenkrát 
v roce možnost setkání s pracovníky správní
firmy Austis, které by pomohlo při řešení případ−
ných problémů v bytech a společných pros−
torech.                                              −hoe−

Radní Eva Prošková na návštěvě u jubilantky. 

Pečovatelka Kamila Rezková provádí pedikúru
klientce za přítomnosti vrchní sestry Aleny
Trousilové. 

Místostarostka Věra Hrdinová a vrchní sestra domácí
péče Eva Peslerová u pacientky při převazu nohy.

KKOONNTTAAKKTTYY::

Ředitelka OÚSS Miroslava Holá: 283 84
21 25, vrchní sestra pečovatelské služby
Alena Trousilová: 283 84 21 36, dispečink
domácí ošetřovatelské péče: 283 84 12
21, okrsková sestra DPS Bulovka
Dagmar Čtvrtečková: 283 84 30 66, non−
stop linka gerontopsychologické porad−
ny: 775 26 90 36.

Autoposádka Václav Slezák a pečovatelka Pavla
Vejnarová při rozvozu obědů do DPS Bulovka. 
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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 automo-
bilů a motocyklů. Stálá
ostraha, pojištění, či-
pová výjezdová karta,
autovysavač a pneu-
servis.

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.

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

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 - Okrou-
hlická. • Zastávka autobusu č. 102 
a 175 - Okrouhlická.

• 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 zahuš	ování vlasů
• kyslíková terapie

Provozní doba: Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)
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Jirsíkova − Malého
17. 1., 21. 2., 28. 3., 3. 5., 6. 6.

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkova − Pernerova)
24. 1., 28. 2., 4. 4., 10. 5., 13. 6.

Pobřežní − U Nádražní lávky
31. 1., 7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6.

Pernerova − Šaldova
3. 1., 7. 2., 14. 3., 19. 4., 23. 5., 27. 6.

Pobřežní − Thámova
10. 1., 14. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5.

Petra Slezáka − Urxova
17. 1., 21. 2., 28. 3., 3. 5., 6. 6.

Pernerova − Sovova
24. 1., 28. 2., 4. 4., 10. 5., 13. 6.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
31. 1., 7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
3. 1., 7. 2., 14. 3., 19. 4., 23. 5., 27. 6.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
10. 1., 14. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
24. 1., 28. 2., 4. 4., 10. 5., 13. 6.

Na Vartě
31. 1., 7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6.

Kašparovo náměstí
3. 1., 7. 2., 14. 3., 19. 4., 23. 5., 27. 6.

Pod Labuťkou − Prosecká
10. 1., 14. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
17. 1., 21. 2., 28. 3., 3. 5., 6. 6.

Nad Rokoskou
31. 1., 7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
3. 1., 7. 2., 14. 3., 19. 4., 23. 5., 27. 6.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
10. 1., 14. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5.

Ke Stírce − Na Stírce
17. 1., 21. 2., 28. 3., 3. 5., 6. 6.

Kubišova − U Vlachovky
24. 1., 28. 2., 4. 4., 10. 5., 13. 6.

U Slovanky − Dolejškova
4. 1., 8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Štěpničná (parkoviště)
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Davídkova 
(u ul. Tanvaldská − parkoviště)
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Třebenická
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Roudnická (za Bešťákovou)
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Modřínová
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Kubíkova − u DD
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Havránkova − Šimůnkova
4. 1., 8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Šimůnkova
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Janečkova
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Hlaváčova
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Burešova
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Kurkova
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Šiškova
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Pakoměřická − Březiněveská
4. 1., 8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Na Pecích − Chaberská
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Služská − Přemyšlenská
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

V Mezihoří
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Na Pěšinách − Pod Statky
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Uzavřená
4. 1., 8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Trojská − Nad Trojou
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Na Dlážděnce − U Sloupu
(parkoviště)
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Písečná − K Sadu
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Na Přesypu − Pod Přesypem
5. 1., 9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Třeboradická
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Havlínova − Pohnertova
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Libišská (parkoviště)
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Gdaňská
5. 1., 9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Hnězdenská (parkoviště)
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Mazurská (u trafostanice)
5. 1., 9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Řešovská (u Zelenohorské)
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Zhořelecká (parkoviště)
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

V Nových Bohnicích
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Dolákova − Hackerova
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

K Mlýnu − Drahaňská
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Mlazická
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Fořtova − Do Údolí
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Korycanská − K Ládví
5. 1., 9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Petra Bezruče 
− U Pískovny
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Drahorádova
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Lindavská
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
5. 1., 9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Pod Vodárenskou věží − Společná
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Frýdlantská 
(parkoviště u křižovatky 
ul. Žernosecká − Ďáblická)
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Davídkova 
(parkoviště severně 
od garáží Stavegu)
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

V Zahradách − Na Sypkém
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Braunerova − Konšelská
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky)
4. 1., 8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Nad Rokoskou (u školy)
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Nad Popelářkou
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Křivenická 
(u konečné BUS 152,181)
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Pekařova
4. 1., 8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

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 − ČERVEN 2006
Vážení občané,

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velko−
objemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontej−
nerů, 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.

Betlémy obohacují muzeum
Více než dvacet betlémů z celé republiky je vystaveno v Muzeu hl. města Prahy, Na Poříčí
52. Vánoční výstava končí 8. ledna příštího roku. U nás vznikaly betlémy různých typů,
například z Třeště na Českomoravské vysočině jsou známé betlémy dřevěné vyřezávané 
a o několik kilometrů dál, v Třebíči, zase betlémy ručně malované na kartonu.

Předobrazem skutečných jesliček a betlémů byl počin svatého Františka z Assisi, který 
o Vánocích roku 1233 nechal u prázdných jeslí s živým volečkem a oslem

sloužit mši. O šíření tohoto zvyku po celé Evropě se pak velkou
měrou zasloužili Jezuité z Řádu Tovaryšstva Ježíšova, kteří první jesličky ve střední Evropě postavili v kostele

sv. Klimenta v Praze roku 1560 a to z figur v životní velikosti, buď plošných, malovaných na dřevěných
deskách nebo vyřezávaných ze dřeva, někdy i kostýmovaných. Touto skutečností se nechal inspirovat autor výs−
tavy výtvarník František Valena, který vytvořil dřevěný betlém Svatá Rodina v životní velikosti včetně
aranžovaného chlívku. On sám začal sbírat betlémy před 15 lety a první betlém koupil ve svých sedmnácti letech
od jedné stařenky v Příbrami. Dále jeho putování za symbolem Vánoc pokračovalo do dalších regionů republiky,
skvosty nalezl například v Ústí nad Orlicí a v přilehlých obcích. Ten ústecko−orlický patřil majiteli továrny na tex−
tilie a jeho dvě dcery jej měly v dědictví spravedlivě rozděleny na dvě poloviny. F. Valenovi se podařilo získat obě

poloviny, které byly od sebe odděleny čtyřicet let. Kromě F. Valeny budou na výstavě zastoupeny i práce výt−
varníka J. Součka a dalších tvůrců, kteří se betlemářské tématice věnují. −al−

Bohnická léčebna 
přichystala řadu akcí
Psychiatrická léčebna Bohnice připravila na předvánoční
období řadu kulturních akcí. Patří mezi ně především tradiční 
a oblíbené adventní koncerty či výstavy děl pacientů. 

Právě v současnosti mohou návštěvníci areálu shlédnout
pozoruhodnou výstavu dílek a děl ze sklářské dílny léčebny. „Expo−
náty vytvořili pacienti a jejich terapeuti a mnoho těchto děl
vypovídá o bohatém vnitřním životě, pozoruhodné dovednosti a výt−
varném nadání jejich tvůrců,“ řekla Dagmar Žaludová z oddělení
public relations léčebny.

V rámci adventních koncertů lidé mohou 18. prosince od 18.00
hodin navštívit vystoupení smíšeného pěveckého sboru VOKS
„Volné komorní sdružení“. Také je ke shlédnutí výstava betlémů
zhotovených pacienty psychiatrických léčeben ČR. Více informací
najdete na www.plbohnice.cz.            −tr−
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PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

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

ÚÚččeettnníí  ppoorraaddeennssttvvíí
aa  vveeddeenníí  úúččeettnniiccttvvíí  

Ing. Jitka Klusáčková - Finnet

Služby v oblasti vedení všech typů účet-
nictví vč. souvisejících evidencí, přechod 
z DE na účetnictví, DPH, zpracování roční
uzávěrky, přiznání ke všem daním, účetní
poradenství, zajištění auditu, zástup na
úřadech, zpracování mezd. 

Kancelář: Zikova 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Metro A - stanice Dejvická

Statutární zástupce: Ing. Jitka Klusáčková
Telefon: +420 224 310 023, 724 767 454
Fax: +420 224 310 477, 724 207 458
Internet: http://www.klusackova.cz
E-mail: finnet@klusackova.cz
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

A ODBORNÉ UČILIŠTĚ
UUččňňoovvsskkáá  11,,  119900  0000  PPrraahhaa  99

TTeell..::  226666  1100  6633  1144,,  226666  1100  6622  9944,,  228844  8822  8888  9988..

wwwwww..sskkoollaajjaarroovv..cczz,,  ee--mmaaiill::  nnaabboorr@@sskkoollaajjaarroovv..cczz

ŘŘeeddiitteell:: Ing. Ladislav Špička, CSc.

IInnffoorrmmaaccee:: p. Svobodová a Machová.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. ledna 2006

8.00 - 14.00 hodin

44  lleettéé  ssttuuddiijjnníí  oobboorryy::

• Dřevěné konstrukce.

• Technická zařízení 

budov.

• Zahradnictví.

33  lleettéé  uuččeebbnníí  oobboorryy::

• Klempíř - stavební 

výroba.

• Truhlář.

• Kominík.

• Sklenář.

• Zedník.

• Zahradník.

• Lakýrník.

• Instalatér.

• Malíř.

• Tesař.

• Pokrývač.

• Zámečník.
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Jen minimum sportovců se u nás může pochlu−
bit tím, že jsou zároveň úřadujícími mistry
světa i Evropy. Jednou z těch, kterým se to
povedlo, je 17 letá Monika Krajčová z Libně.
Její disciplinou je sportovní aerobic − kategorie
týmy. Na jaře se stala spolu s kolegyněmi Silvií
Galíkovou a Marcelou Šulovou mistryní světa 
a v polovině listopadu v Moskvě přidala i titul
evropských šampionek. A protože Monika
bydlí i studuje v Praze 8, poskytla Osmičce
hned po návratu z ME v Moskvě rozhovor.

Jak těžké bylo přidat k titulu mistra světa ještě
evropský titul?

Jednoduché to samozřejmě nebylo. Tím spíš, že 
v Moskvě byla konkurence nejenom mezi českými
týmy, ale máme natrénováno, a to se nakonec pro−
jevilo. Toho vítězství si ohromně cením i proto, že
jsme s holkama spolu teprve první sezónu, pro mě
je to vůbec první sezóna v dospělé kategorii a hned
máme oba tituly. To se ještě v historii nikomu 
v této kategorii nepodařilo. O to těžší to ale bude
příští rok, kdy budeme oba tituly obhajovat...

Sportovní aerobic přece jen není úplně známým
sportem, představte ho trochu čtenářům...

Sportovní aerobic je něco mezi gymnastikou,
tancem, sportovní akrobacií a rock´n´rollem, od
všeho něco. Vystoupení trvá dvě minuty, ale je to
velmi náročné na dech. Sestava má spoustu prvků
jako výskoky, kliky, vznosy na rukou, takže zna−
mená opravdu fyzickou náročnost. Důležitá je
intenzita v sestavě. Doprovází ji hodně rychlá
hudba, což je pro diváky i pro malá děvčata, která
začínají cvičit, velmi atraktivní. Zajímavé a krásné
jsou také závodní dresy. Pro letošní sezónu nám
dresy navrhla módní návrhářka Renata Švihelová.

Skladbu, se kterou jste vyhrály oba tituly, jste si
daly dohromady samy, nebo máte dvorního
choreografa?

Tuhle skladbu jsme si opravdu vytvořily samy
společně s naší trenérkou Olgou Šípkovou. Mnohé
soupeřky využívají služeb choreografů, ale je to
dost drahé, vytvoření takové skladby vás potom
přijde až na 60 tisíc korun. K tomu navíc musíte
koupit speciální hudbu na závody, takže sportovní
aerobic rozhodně není nějak lacinou záležitostí.

Jak dlouho trvá, než natrénujete svou sestavu
tak, aby z vás byly mistryně?

Na každou sezónu máme vždycky jednu sklad−
bu, začínáme ji trénovat kolem Vánoc. My máme
ty tréninky poněkud komplikovanější, protože
jedna z nás, Silva, je ze Zlína, takže společně
trénujeme vždy o víkendech a přes týden minimál−

ně dvakrát samostatně. Než skladbu můžeme před−
vést na nějaké soutěži, musíme se jí věnovat mi−
nimálně čtvrt roku. 

Kromě soutěžení také studujete gymnázium 
a k tomu máte ještě své hodiny jako cvičitelka,
stíháte to?

Samozřejmě to musím stíhat, v podstatě se
neustále pohybuji mezi domovem, školou 
a Fitness clubem Olgy Šípkové, kde trénuji a kde
také předcvičuji. Naštěstí to přes Libeňský most
není daleko. Mám jako cvičitelka tři hodiny týdně,
dvě hodiny jsou pro děti a každou středu je hodina
pro−náctileté, hrozně mě to baví...

Pokud by Vás chtěl někdo napodobit nebo by
chtěl dát na aerobic třeba své dítě, je potřeba mít
nějakou zvláštní průpravu?

Zacvičit si může přijít úplně kdokoliv, rozhodně
nemusíte mít žádné velké základy, existují
i hodiny pro úplné začátečníky. V případě, že se
vám komerční aerobik líbí, a máte chuť pokračovat
dál nebo vyzkoušet něco jiného, můžete se obrátit
na trenéra sportovního aerobiku a ten zjistí, jestli
k tomuto sportu máte dispozice.

Od dětství bydlíte v Praze 8, jste tady spokojená?
Určitě, Praha 8 se mi líbí, bydlíme v Libni a je to

tu pěkné. Navíc mám školu kousek od domova,
chodím na gymnázium v Libni, u Libeňského zá−
mečku, a to je škola na úrovni. Jsem tady opravdu
moc spokojená.

Nelze se nezeptat na povodně před třemi lety.
Postihly Vás?

Voda se tehdy naštěstí zastavila kousek od našeho
domu, ale evakuace nás neminula a samozřejmě jsme
to i my hodně prožívali. Pro mě to ale mělo i jeden
pozitivní efekt − měsíc jsem tehdy nemusela chodit
do školy, takže jsem mohla pořádně trénovat...

A jaké má mistryně světa i Evropy plány do
budoucna?

Pokud jde o studium, chtěla bych pokračovat na
vysoké škole − láká mě cestovní ruch nebo
zahraniční obchod. Apokud jde o aerobic, začínáme
už chystat sestavu pro příští rok. V něm chceme
obhájit oba tituly a navíc nás čeká na jaře spolu 
s Olgou Šípkovou Aerobic tour po českých městech.
Celkem bychom měly vystupovat v desítce měst, na
podzim snad mezi nimi bude i Praha.                 −poe−

Sportovní aerobic je pěkná dřina, říká šampiónka

SMYSLUPLNÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Lyčkovo náměstí 6, Praha 8 − Karlín

Den nanečisto
Středa 18. ledna 2006
9.00 − 17.00 hod. (možno i déle)

Všechny budoucí prvňáčky zveme ve středu
18. ledna 2006 na DEN NANEČISTO, aby si
vyzkoušeli, jaké to je být školákem. Během
celého dopoledne se „budou učit“ různé před−
měty, podívají se do školní družiny, setkají se 
s letošními prvňáčky a po dohodě s rodiči
dostanou oběd i dopolední svačinu ve školní
jídelně. Rodiče mohou celé dopoledne strávit
s nimi, prohlédnout si školu a zjistit od vedení
školy všechny důležité informace. Účast rodičů
však není nutná, protože o všechny budoucí
prvňáčky bude postaráno v případě potřeby až
do 17.00 hodin. Odpoledne jsou otevřeny
dveře všem zájemcům, kteří nechtějí využít
služby dopoledního zkušebního dne, ale chtějí
se seznámit s koncepcí školy. Vedení školy je
jim plně k dispozici, provede je školou a zod−
poví všechny dotazy.

Zápis do prvních tříd 
pro školní rok 2006/2007
Středa a čtvrtek 25. a 26. ledna 2006
14.00 − 18.00 hod.

Co naše budoucí prvňáčky čeká?
• školní vzdělávací program ZŠ Lyčkovo 

náměstí − SMYSLUPLNÁ ŠKOLA
• příjemná atmosféra školy tvořená spolužáky 

i učiteli (vedení nevyjímaje)
• menší třídní kolektivy
• odpolední kroužky, možnost strávit odpoledne 

v knihovně, učebně VT, dětské klubovně
• kromě tradičních předmětů bude součástí 

výuky již v první třídě povinná výuka 
anglického jazyka, práce s počítačem, 
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jan Korda, ředitel školy, tel.: 
221 77 96 70, fax.: 221 77 96 72, 602 28 69 73, 
MŠ: 221 77 96 74, e−mail: reditel@zs−ln.cz,
www.zs−ln.cz. −jk−

Karlín? Tam to žije!   
Ve dnech 17. − 20. listopadu 2005 proběhla v Karlínském spektru pod  tímto heslem  již 8. divadel−
ní přehlídka a tvůrčí dílna amatérských souborů Karlínské jeviště, které pořádalo Občanské
sdružení Divadlo a Život sídlící na Praze 8. Ke spolupráci byly vyzvány i DDM hl. m. Prahy 
a Amatérská divadelní asociace, protože akce přerostla do celorepublikových rozměrů.

Původně si tato nesoutěžní přehlídka Karlínské jeviště nekladla žádné velké cíle, ale na tomto ročníku
se ukázalo, že akce získala nejen na popularitě, ale i na kvalitě. Přes 250 účastníků divadelního klání, kdy
nejmladšímu je 9 a nejstaršímu 75 let, dokazuje, jaké popularitě se tato kulturní nabídka těší. Zajímavá
témata, která defilovala na divadelních prknech prostřednictvím různých žánrů, byla ukázkou ohromné
invence neprofesionálů, počínaje nevšedním dramatickým ztvárněním Goglovy hry VIJ a konče surrea−
listickou vizí světa v podáni DS Monde.

Nesmírným přínosem přehlídky je konfrontace herců, režisérů, dramaturgů, kteří mohou porovnávat
a vzájemně získávat zkušenosti, polemizovat s lektorským sborem, jenž se k jednotlivým před−
stavením vyjadřuje v diskusi otevřené i veřejné. Svým  rozsahem je akce srovnatelná s tak velkými
projekty, jakými jsou amatérské divadelní přehlídky Jiráskův Hronov či národní přehlídka Třebíč. 
S jediným rozdílem. Rozpočet na takové přehlídky jde do statisíců, místní organizátoři však disponu−
jí s prostředky velmi skromnými. Přesto dokázali vytvořit velmi příjemnou a tvůrčí atmosféru a 23
divadelních představení zvládli organizačně na výbornou. Zřejmě i proto se divadelníci rádi vracejí.
Přestože přehlídka probíhala ve čtyřech dnech takřka od rána do půlnoci, třetina všech přihlášených
musela být odmítnuta. Duší tohoto projektu jsou Vladimír Veselý, novináři Milan Špale a Jiří Stolař,
zkušení ochotníci, kteří se o amatérské divadlo zajímají přes třicet let. Právě jim i Karlínskému spek−
tru, které se stalo bezesporu jedním z nejdůležitějších center amatérského divadla v Praze a poskytlo
výborné zázemí,  patří právem veliký dík. Taktéž Městské části Praha 8 za podporu a finanční
příspěvek, firmě Metrostav z Prahy 8 za velkorysé sponzorství a všem divákům, kteří svoji hojnou
účastí přispěli k báječné atmosféře přehlídky. Ochotnické divadlo má u nás velkou tradici a jeho
posláním není jen zprostředkovávat divákovi umělecké zážitky, má i nezanedbatelnou roli společen−
skou stejně jako velký význam v oblasti osobnostního rozvoje. Az toho pramení i poslání Karlínského
jeviště. Nezbývá než popřát všem divadelníkům, sponzorům a pořadatelům úspěšný nový rok plný
nevšedních uměleckých zážitků.    Libuše Limanová, zastupitelka Městské části Praha 8

Přijďte se bavit s myslivci
Tahle pozvánka od myslivců z „osmičky“ není do lesa, ale na jejich tradiční myslivecký večer.
V posledních letech se konal ve známém sále Na Vlachovce, ale protože ta prochází rekon−
strukcí, zazní tentokrát fanfáry k slavnostnímu nástupu na zahájení zábavy cechu svatého
Huberta v karlínském hotelu Olympic.

Věříme, že ty, kdo byli zvyklí chodit na Vlachovku, neodradí cesta do Karlína, a naopak ty, kdo bydlí
poblíž hotelu Olympic, tato nová akce v jeho prostorách přiláká. Vždyť je o co stát! K tanci a poslechu
bude vyhrávat známá dechová hudba Květovanka se svými sólisty, jako host vystoupí Michaela
Dolinová. Bohatá zvěřinová tombola je jako vždycky samozřejmostí. Vstupenky s místenkami je
možno objednávat u jednatele Okresního mysliveckého spolku v Praze 8, L. Míči (606 22 74 17).
Nashledanou v pátek 20. ledna v 19.00 hod. v hotelu Olympic! −tr−

Monika Krajčová (uprostřed) se raduje z evropského titulu.
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Začátkem listopadu divákům v Domě dětí 
a mládeže v Praze 8 zpíval idol dnešních babiček
− zpěvák Pavel Novák. Notovali si s ním staří,
mladší, ale i nejmladší. Nesmazatelně se podep−
sal, jako bývalý učitel do žákovské knížky, 
v dobrém slova smyslu do myslí všem přítom−
ným.

Duší, srdcem i bydlištěm jste zůstal
věrný Přerovu, Vašemu moravské−
mu rodišti. Proč nejste v Praze?

Nemusí být všechno v Praze. Není
to ode mě furiantství, i když mnoh−
dy furiant jsem. Myslím si, že kdy−
bych byl v Praze, dělal bych všechno
stejně jako ostatní. Asi bych měl více
šancí. Ale já jsem zůstal Novák. Přikazuji
si sám a dělám to, co chci a cítím. To je mínus 
i devíza toho, že jsem zůstal na Moravě.

Fanouškové si cení melodičnosti Vašich písniček,
z nichž některé doslova zlidověly. Co postrádají
dnešní písně, které mají většinou jepičí život?

Už jsem to řekl v první odpovědi. Chybí tomu
identita. Chybí tomu srdíčko a láska k těm, pro

které to dělají. Dnes chce být každý slavný,
bohatý, mít se dobře. To nejde dost dobře dohro−
mady. Je v tom moc kalkulace. Přesně to vyjádřil
můj učitel angličtiny a spisovatel pan Kebza slovy.
„Pavle, dělejte to poctivě a srdíčkem. Ostatní při−

jde samo.“

Nejen melodie, ale i Vaše texty hladí
naše uši, avšak z televize ani z rádia

je neslyšíme. Co je podle Vás příči−
nou?

S texty je to stejné. Spáchal jsem
dříve spoustu pubertálních textů,
byly nemotorné, měly chyby. Ale

byly upřímné a vždycky jsem za nimi
stál. Byly o něčem. Dnes jsem dospěl,

mám stejné názory, ale vyjadřuji se jinak.
Nechci si hrát na puberťáka. Mám děti, vnuky,
dávám přednost přátelství a lásce před slávou.
Nelezu nikomu do zadku, mám své názory. A že
mě nehrají? To přece víte, jak to je. Přišli mladí 
a já jim to přeji. Ale měli bychom si zachovat úctu
k těm, kteří jim udělali cestu. Anejde jen o lidi. Jde
i o média. Hrají stále Nádhernou lásku. Ale nes−
lyšel jsem Pihovatou dívku, Vyznání, Chodím,
Chci zapomenout, Podivný spáč, Asi. Mám ještě
psát dál? Ne. Proč? Lidé si to na koncertech se
mnou zpívají, přestože to z rádia už dlouho nes−
lyšeli. Ale musíme počítat i s tím, že je nová doba.
Nelze omílat ty sebelepší šlágry dokola. Snad přij−
dou nové. Budu si je taky zpívat.

Vážná nemoc se podepsala na Vaší vizáži, ale
neubrala na vitalitě. Nepoložil jste si někdy
otázku − proč zrovna já?

Ano. Myslím ale, že se podepsala, ale jen  dočas−
ně. Vlasy narostou a jakmile mi to zdraví dovolí,
začnu zase se svými věčnými dietami a bojem
proti nepřízním osudu. Teď nemohu, dávám příliš
mnoho do koncertů, na víc není síla. Mnozí v mé
situaci leží, jsou na nemocenské. To já nechci. 
A jestli jsem se nezeptal to známé „proč zrovna
já?“ Zeptal. Ale pak jsem si hned odpověděl.
„A proč ne? Nejsem výjimečný.“

Koncert v DDM Praha 8 nadšeně vyslechlo něko−
lik desítek Vašich příznivců. Nechtěli Vás pustit ze
scény, na které se pohybujete přes 40 let. Můžete
srovnat pocity v tomto časovém rozmezí?

Ty pocity jsou stále stejné. Můj život začal patřit
lidem. Samozřejmě především rodině, ale moji
fandové jsou součástí rodiny. Není ani rozdíl mezi
dospělým a dětským publikem. Když se člověk
nepřetvařuje a ukáže se před nimi bez pozlátka,
uvěří mu. Umění je o osobnosti, která předkládá
sama sebe, o srdíčku a upřímnosti toho, co dělá.
Největší faleš je, když usměvavý člověk sleze 
z pódia a stane se z něj náhle nerudný, protivný 
a nafoukaný blbec.

Ze známých důvodů by asi jeden podivný spáč
chtěl chodit v mokré trávě s nádhernou pihovatou
dívkou. Co byste mladým do života vzkázal?

Už jsem vše řekl v předchozích větách. Jen to
shrnu. Nic nestojí za to, aby se člověk pachtil za
slávou a penězi. Kdo bude upřímný a čistý, za tím
to všechno přijde samo. Přátelství je víc než sláva,
pohlazení víc než peníze.        −tr−

Přátelství je víc než sláva, pohlazení víc než peníze
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Sláva, adoptovali jsme zvíře v pražské ZOO
Ano, ano, je to tak. Od 6. listopadu
2005 jsme se stali na jeden rok
adoptivními rodiči KVAKOŠE
NOČNÍHO. Kvakoše jsme mohli
adoptovat díky finančním příspěvkům
návštěvníků Dne odem−
čených dveří, kteří si za−
koupili nějaký výrobek 
v našich keramických ba−
zarech. Za prodané vý−
robky dětí jsme utržili

částku 2 000 Kč. Na našich webových stránkách jste pak svými hlasy
sami rozhodli, které z nominovaných zvířat chcete adoptovat. Anketu
vyhrál již zmíněný Kvakoš noční − pták (19 hlasů − 48%). Za ním se
umístili: Klokánek králíkovitý − savec (14 hlasů − 35%), Krajta královská −
plaz(5 hlasů − 12%) a Hadohlavec červený ryba (2 hlasy − 5%). Děkujeme
mockrát všem, kteří se spolu s námi stali adoptivními rodiči.                −tr−

PROGRAM PROSINEC

Přemyšlenská

19. 12. PO 19.30 hod.
KOMETA STOLETÁ
Písničkový pořad studentů

Pražské herecké konzervatoře.

TURNAJE AdnD miniatury
Každou třetí neděli v měsíci.

NA DESCE
Otevřený klub pro děti a mládež, ÚT − ČT,
16.00 − 19.00 hod.: kulečník, fotbálek, deskové
hry, elektronické šipky, audio a video, kuželky,
rotopedy atd.

INTERNET PRO VEŘEJNOST
PO 16.00 − 19.00 hod. Poplatek za každou
započatou hodinu 30 Kč.

Krynická

PŘÍRODOVĚDNÝ POŘAD

15. a 16. 12. od 13.00 hod.
VÁNOČNÍ KAPR

TAKT
Otevřený hudební klub
Dle dohody.

POHODA
Otevřený klub pro předškolní děti a rodiče
PO − ČT 8.30 − 12.00 hod.

Ostatní

15. 12. ČT 17.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT členů 
hudebních kroužků
Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích.

16. 12. PÁ 15.30 − 17.00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ 
V PŘEHAZOVANÉ
ZŠ Mazurská. 

Dům dětí 
a mládeže Praha 8

Tel.: 284 68 02 30, 233 55 37 90
www.ddmpraha8.cz • info@ddmpraha8.cz

Rozhýbejte se po vánočním hodování v Laser gamu
Oblíbenou zábavu nabízí Dům dětí a mládeže v Praze 8 ve spolupráci se Zábavním centrem Laser
game na Národní třídě. V neděli 15. 1. 2006 si zájemci mohou rozhýbat tělo, které určitě o Vánocích
zahálelo. V herně si vyzkoušíte všechna hejblátka a pokud se zařadíte do jednoho z týmů, budete si
moci zahrát v turnaji.

Fanny weekend, jak o něm někteří hovoří, je již druhý v pořadí. I ten letošní je zcela určitě lákadlem pro
všechny − vstupné je totiž v průběhu celého dne (od 10.00 do 18.00 hod.) zdarma.                             −jv−

„Sedmáci“ se seznamují s postihy za spáchání trestného činu
V letošním školním roce nabídl Dům dětí a mládeže v Kobylisích ředitelům základních škol účast
žáků sedmých tříd v programu právní odpovědnosti dětí za spáchání trestného činu. Projekt reali−
zovaný ve spolupráci s obvodním ředitelstvím Praha III Policie ČR navazuje na programy pro−
tidrogové prevence, určené žákům 5. tříd a organizované s Městskou části Praha 8.

Pořadů se postupně účastní „sedmáci“ ze 13 základních škol obvodu Praha 8. Z dosud uskutečněných
setkání je zřejmé, že nápad padl na úrodnou půdu. Ivana Bártová a Markéta Králíčková ze ZŠ Burešova
se shodly: „Tento program bereme jako velmi užitečný přínos pro výuku, protože ve škole se o těchto
věcech nemluví. Navíc kladně hodnotíme, že informace děti slyší přímo od uniformovaného policisty.
Jsme velmi mile překvapené kázní dětí, ze které je vidět, že je diskutované problémy skutečně zaujaly. 
Amusíme přiznat, že i nás.“ Jak obě potvrdily, informace využijí v některých předmětech a stanou se jed−
ním z témat třídnických hodin.

Přednášející, poručík Jan Holub z preventivní informační skupiny PČR děti například seznamuje 
s rozdíly v pojmech krádež, loupež, vydírání, omezování osobní svobody, znásilnění, šikana na konkrét−
ních příkladech a případech z policejní praxe. Upozorňuje na nebezpečí kontaktu s cizími osobami, způ−
soby bránění, ale také vysvětluje, že neoznámení trestného činu, o kterém člověk ví, je samotné také
právně postižitelné.

Nedílnou součástí diskuse jsou dopravní nehody a nezodpovědné, často až hazardní chování některých
účastníků silničního provozu, dětí na kolečkových bruslích či skateboardech na chodníku nevyjímaje. Na
dotaz „sedmáka“, jak se policisté cítí, když vidí zavražděného člověka, Jan Holub odpověděl: „Nejhorší
hrůzy nejsou při vraždách, ale při dopravních nehodách. Když někdo jede nepřiměřenou rychlostí nebo
přechází magistrálu a střetne se s kamionem, výsledek je tragický a pohled na lidské ostatky často
rozmetané do několika set metrů nenechají chladným žádného policistu.“

Zkušenost, že mnoho dětí se před spolužáky ostýchá vznést dotaz na citlivé téma, vede Jana Holuba 
k předání svého telefonního čísla a nabídce kdykoliv ho kontaktovat. Rád se s dětmi setká, ale jak
podotýká, nikoli jako s pachateli trestného činu. −jv−

Provoz v DDM Praha 8
v době vánočních

prázdnin
Budova v Krynické ul. bude uzavře−

na od 23. 12. 2005 do 1. 1. 2006.
2. 1. 2006 − v Krynické ul.  provoz 

v klubu Pohoda včetně kroužků pro
předškolní děti.

Budova v Přemyšlenské ul. 
uzavřena 23. 12. 2005.

Od 27. do 30. 12. 2005 a 2. 1. 2006
provoz od 10.00 do 16.00 hodin 

v klubu Na Desce: fotbálek, šipky,
rotopedy, kulečník, deskové 

a společenské hry, audio, video.

Pracovníci Domu dětí a mládeže
Praha 8 přejí všem klidné Vánoce

a hodně štěstí v roce 2006!



Karlínské Spektrum
Karlínské nám. 7, Praha 8 

Tel.: 222 33 38 88 • www.ddmpraha.cz

PROSINEC 2005

16. 12. PÁ 19.30 hod.
MY3.AVI (Klub Podsklepeno)
Koncert.

16. 12. PÁ 15.30 hod.
ADVENTNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
(keramika)
Informace a přihlášky (dva dny předem):
Dana Kostková, tel.: 222 33 38 88
Cena 80 Kč, včetně materiálu.

17. 12. SO 19.00 hod.
VÁNOČNÍ TANČÍRNA − IRSKÉ TANCE
(Klub Podsklepeno)
Tance předvádí a vyučuje skupina
KASKÁDA pod vedením lektorky Anny
Bachové. K tanci i poslechu hrají skupiny
KELSKÁ VINICE a TAJNÉ SLUNCE. Pokud
technika dovolí, proběhne křest CD THE
MYSTERY OF CELTIC MUSIC II. Vstupné
80 Kč.

18. 12. NE 9.00 hod.
ŠACHOVÝ TURNAJ
Vstupné zdarma.

19. 12. PO 19.30 hod.
KÁMEN ÚRAZU, PANELÁKOVÝ 
FOTŘI, ŠUPLÍK (Klub Podsklepeno)
Koncert. Vstupné mírné.

20. 12. ÚT 18.00 hod.
ZDENA JORDÁNOVÁ − KŘEST KNIHY
(Klub Podsklepeno)
Tvé dítě jako šance pro tebe. 
Vstupné zdarma.

21. 12. ST 16.30 a 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB (Klub Podsklepeno)
Charlie Chaplin − MODERNÍ DOBA
Pouze pro členy klubu. Informace na e−mailu:
podsklepeno@ddmpraha.cz. Vstupné 5 Kč.

22. 12. ČT 19.30 hod.
ČERNÍ ŠVIHÁCI (Klub Podsklepeno)
Koncert: ŘEKY S KYTAROU
Vstupné 60 Kč.

Jednodenní lyžařské zájezdy pro všech−
ny věkové kategorie běžkaře i sjezdaře.

Začínáme 10. prosince 2005 a dále každou
sobotu dle sněhových podmínek. Odjíždíme
v 7.00 hod. od Domu dětí a mládeže. Cena
zájezdu je 150 Kč bez permanentky.
Informace na tel.: 222 33 38 17 nebo ne 
e−mailu: sypalova@ddmpraha.cz.

Od 2. ledna 2006
LEDOVÁ PLOCHA OPĚT V PROVOZU!
Otevřeno PO − PÁ od 14.00 do 19.00 hod.

Jarní prázdniny na horách

Výuka a zdokonalování sjezdového lyžo−
vání, snowboardingu, hry na sněhu, každý
večer program ve společenské místnosti,
závody družstev i jednotlivců.

5. 2. − 12. 2. 2006 a 12. 2. − 19. 2. 2006
Penzion TOMAN, Špindlerův Mlýn, 2,5
km od centra Špindlerova Mlýna, 50 m od
objektu poma. Cena: 2 950 Kč zahrnuje:
ubytování, stravování, dopravu, program po−
jištění, zdravotní a pedagogický dozor.
Informace a přihlášky: Jana Šimánková, tel.:
222 33 38 15, 777 70 65 86.

10. 2. − 18. 2. 2006
Slovensko − ORAVA − Chata Kohútik,
ležící přímo pod lyžařskými vleky (400 
a 1 000 m dlouhé). Cena: 4 000 − 4 500 Kč
zahrnuje: celotýdenní permanentku, uby−
tování, stravování, dopravu, program,
pojištění (zahraniční + úraz), zdravotní 
a pedagogický dozor. Informace a přihlášky:
Marie Sypalová, tel.: 222 33 38 17, 608 93
67 78.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

3. 2. 2006 − pololetní prázdniny.
6. 2. − 10. 2. 2006 − jarní prázdniny pro
Prahu 1 − 5.
13. 2. − 17. 2. 2006 − jarní prázdniny pro
Prahu 6 − 10.
Celodenní programy pro děti s pedagogic−
kým dozorem od 9.00 do 16.00 hod.
Informace na tel.: 222 33 38 17.

Dům dětí a mládeže Karlínské Spektrum
pořádá sběr knih (beletrie, cestopisy,
pohádky…) a časopisů pro rodinné cen−
trum a klub Podsklepeno. Dále hledáme
staré cedule, rádia, mlýnky a jiné pěkné 
(i nefunkční věci), které doma překáží 
a nám pomohou k zajímavé dekoraci
starého sklepního prostoru.
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KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

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

PROSINEC A LEDEN 2006

Cestopisné projekce

20. 12.ÚT 19.00 hod.
Pod mexickým sluncem.

17. 1. ÚT 19.00 hod.
V sedle jižní Patagonií.

Připravujeme na leden:

17. 1. ÚT 19.00 hod.
IRISH DEW
Irská, skotská i tradiční keltská hudba 
v podání přední skupiny tohoto žánru.

21. 1. SO 10.00 hod.
Kouzelná školka 
s Majdou a Františkem.

28. 1. SO
DOMINO
Slavnostní vystoupení špičkového 
pražského tanečního studia.

Změna programu vyhrazena! 
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15. 12. ČT 9.00, 10.30, 14.00 hod.
BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH
Představení divadla TEÁTR Hosín 
inspirované biblickými motivy.

16. 12. PÁ 9.00, 10.30 hod.
BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH

17. 12. SO 15.00 hod.
BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH

18. 12. NE 10.00 hod.
BROUČCI
LS Jiskra (J. Karafiát, P. Slunečko).

JISKRA - DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy  • Telefon: 284 68 11 03
P¯edprodej: P¡ 10.30 - 11.30 hod., SO 15.00 - 16.00 hod., NE 10.00 - 11.00 hod. TelefonickÈ
rezervace na tel.: 284 68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 15, 17, 24, 25 − stanice Kobylisy,

BUS č. 102, 127, 144, 152, 175, 177, 186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C stanice „Kobylisy“. Nevyzvednuté re−
zervované vstupenky vracíme 15 minut před začátkem představení do prodeje. Změna programu vyhrazena.

Vážení přátelé,
do nové sezóny jsme pro Vás připravili možnost

ušetřit prostřednictvím předplatného. Pokud si za−
koupíte list se čtyřmi vstupenkami na večerní před−
stavení pro dospělé v celkové hodnotě 520 Kč,
ušetříte celkem 80 Kč (jedna vstupenka je místo 
150 Kč za 130 Kč). Podmínkou je výběr alespoň dvou 
z několika nabízených představení.                            

−dkh−

PROSINEC 2005

Provoz mateřských škol 
MČ Praha 8 o vánočních svátcích

školního roku 2005/2006
V souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon a s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky
MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, stanovili ředitelé mateřských škol po
dohodě se zřizovatelem, Městskou částí Praha 8,
provoz mateřských škol o vánočních svátcích ve
dnech od 27. 12. do 30. 12. 2005 v těchto
mateřských školách:

• Základní škola a mateřská škola, Praha 8, 
Lyčkovo náměstí 6. Mateřská škola se 
nachází ve stejné budově

• Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
• Základní škola a mateřská škola 

Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
Mateřská škola má adresu Krynická 2/ čp. 490

V ostatních mateřských školách Městské části
Praha 8 bude ve dnech od 27. 12. do 30. 12. 2005
provoz přerušen.                               

Odbor školství ÚMČ Praha 8



Libeňské Divadlo pod Palmovkou slaví 16. pro−
since sto let od svého založení. Tak dlouhou tradi−
ci má navzdory různým existenčním a umělec−
kým potížím, i přes svou dříve trochu periferní
polohu. Libeňská scéna dokázala v předchozích
letech − zvlášť po povodních v roce 2002 − svou
životaschopnost a vryla se v posledních patnácti
letech nesmazatelně do dějin českého divadla 
i pražského kulturního života. Proto stojí za to
věnovat pozornost historii a vzniku divadelnictví
v Libni.

Trochu z historie budovy…
V roce 1836 koupil jistý František Deutsch st. dům

čp. 110 ve Staré Libni. O 12 let později, v roce 1848,
na rohu c. k. Litoměřické silnice (dnešní Zenklovy) 
a Nové ulice (dnes Na hrázi), otevřel hostinec.
Živnost zřejmě prosperovala, Deutschovi se v pod−
nikaní dařilo a tak v roce 1864 koupil sousední dům
čp. 121 v Nové ulici, přistavil ho k domu čp. 110 
a rozšířil na svou dobu velmi moderní zájezdní
hostinec. Nadějný podnikatel potřeboval v rozrůsta−
jícím se podniku pomocníka. Jeho syn František
proto musel zanechat slibné umělecké kariéry hous−
listy a koncertního mistra, vrátil se domů a stal se
hostinským. Po otcově smrti F. Deutsch ml. živnost
převzal, ale nikdy nezapomněl na své umělecké
začátky a podporoval ve svém hostinci činnost
ochotnických spolků. Bohatý společenský a kulturní
život vedl k tomu, že Deutsch přistavěl taneční sál ve
dvoře svého domu. Ani sál brzy nestačil, proto
Deutsch požádal úřady o možnost sál ještě prodloužit
do dvora a z boční severní strany přistavěl „velký
sál“. Aprávě o tomto velkém sále, který byl upraven
pro divadlo, se vždy tradovalo, že v něm vzniklo 
i divadlo dnešní.

O nový sál hostince U Deutschů se díky rozmachu
průmyslu i dobrému dopravnímu  spojení s Libní
začaly záhy zajímat divadelní společnosti. Jako první

získal koncesi pro Libeň ředitel a herec Jan Hurt,
který nechal sál v roce 1892 upravit pro divadlo. Hrál
v něm se svou společností celou zimu a díky úspěchu
získal na jaře  povolení ke stavbě „letní arény“, kte−
rou zbudoval na přilehlé zahradě. V divadelním sále
hrála po Hurtovi − od roku 1894 − společnost Saši
Kokoškové. Další tři roky zde působila Eliška
Zöllnerová, která v zájmu získání početnějšího
návštěvnictva rozšířila repertoár o operetu.

Sezóny, kdy měli jednotliví ředitelé koncesi, se
podle různých zdrojů překrývají. Dnes už není
možné zjistit ani to, jestli hrávali v sále nebo v aréně.
Jisté je, že si podobně jako dnes zvali k hostování
známé herce − v roce 1895 například členku
Národního divadla Marii Hübnerovou.

Lokalita dnešní Palmovky získala na atraktivitě,
když byla k hostinci 4. října 1896 prodloužena trasa
tramvaje Praha − Libeň − Vysočany se zastávkou 
U Deutschů. Svobodný a bezdětný hostinský 
F. Deutsch ml. zemřel v červnu toho roku jako
vážený občan, radní a místostarosta. V roce 1899

koupil chátrající dům i s přilehlými parcelami stavi−
tel Václav  Romováček a nechal zbourat letní arénu.
V roce 1902 dostal Romováček povolení k pře−
parcelování území a následně byl dům čp. 110/121
i s divadelním sálem zbourán. Stavitel Romováček
postavil v roce 1903 na místech zbouraného domu
dva domy nové a za domem čp. 566 (nový třípatro−
vý „hotel U Deutschů s kavárnou“) na dvoře 
v místech bývalého sklepa zbudoval nový sál. Sál, ze
kterého po přestavbách vzniklo dnešní divadlo, tedy
nestojí ani na místě Deutschova tanečního sálu, ani
Hurtovy letní arény, ale na základech sklepa.

První hru uvedl Jaroslav Vrchlický
Stejně bohatá jako historie budov, bylo i herecké

obsazení. Vše začalo ve Švandově Aréně na
Smíchově koncem roku 1904 soupeřením dvou míst−
ních subret. Marie Groszové (až dosud primadony) 
a Marie Zieglerové (měla ode všeho „po správné
porci“, k tomu eleganci, šarm a kouzlo osobnosti).
Paní Zieglerová prohlásila, že vícekrát na jeviště
smíchovského divadla nevkročí, nebude−li propuště−

na slečna Groszová. Ředitelství tomuto nátlaku
podlehlo. Groszová ale brzy začala s úspěchem hos−
tovat na venkově a na podzim roku 1905 zaskočila
nejen konkurentku, ale i ředitele. S pomocí manžela
totiž získala divadelní koncesi pro Libeň. Vybrala si
souhrou okolností právě sál U Deutschů a nechala ho
stavitelem Romováčkem přestavět na divadlo.
Hlediště mělo po úpravě  495 pevných sedadel a 400
míst k stání. Mnohé nasvědčuje tomu, že právě tato
přestavba sálu byla tou zásadní. Divadlo dostalo své
první jméno „Nové divadlo Praha 8 v Libni“, kvůli

poruše železné opony ale zahájilo s třídenním
zpožděním 16. prosince 1905. Večer uvedla slavnos−
tní předehra a proslov Jaroslava Vrchlického, pak
následovala novinka − hra Pollykarpa Starého
Magdalena.  Jako všem dosavadním ředitelům, ani
Groszové ale nepřinesla Libeň štěstí. I když se
snažila získat publikum pestrým repertoárem, sezónu
1905/6 končí deficitem a na konci sezóny 1907 už
byla Groszová nucena z finančních důvodů z Libně
odejít.

V srpnu najímá libeňskou scénu ředitel Jaroslav
Sedláček a 20. září začíná hrát. Aby vyhověl vkusu
lidového publika, pozval ředitel k pohostinskému
vystoupení populární pražskou subretu Marii
Zieglerovou. Vystoupila v „Dámě od Maxima“ 
a u publika zvítězila. Zpráva, že 7. listopadu Marie
Zieglerová koupila hotel „U Deutschů“ i s divadlem
však veřejnost překvapila. Zieglerovou totiž přizvali
k hostování a ona jim za odměnu divadlo vyfoukla.
Poslední představení Sedláčkových v Libni bylo 16.
prosince 1907 − nové divadlo tedy začínalo i končilo
v týž den.

Marie Zieglerová koupila dům za čtvrt miliónu
korun a stejným nákladem ho chtěla nechat (opět!)
stavitelem Romováčkem proměnit v nejlepší pražské
operetní divadlo. Nespokojila se ale jen s pronájmem
divadla a navzdory varování dům 566 i koupila. Brzy
byla nucena přikoupit i vedlejší domy 110 a 121,
protože Romováček zapomněl na nouzové východy.
Nákladná přestavba dodala stávajícím prostorám
divadla operetního lesku a vyměnilo se všechno
zařízení po Groszové. Zieglerová pojala své Divadlo
Marie Zieglerové v Libni velkoryse. Obklopila se
mnoha řediteli, dramaturgy, dirigenty a režiséry 

a dala dohromady dva soubory − operetní a činoherní.
Pro splacení dluhů a udržení divadla muselo být
vyprodáno denně a navíc bylo třeba odolávat
neustálému tlaku. Místo toho bylo v hledišti prázdno,
neustálý boj o diváky s věřiteli za zády a každodenní
starost nebyly nic pro subretu, jakou Zieglerová,
zvyklá na obdiv ctitelů, bezesporu byla. Osmnáctého
listopadu roku 1909 Marie Zieglerová v Libni končí.

Divadlo vychovalo mnoho slavných herců
Další osudy domu čp. 566 byly všelijaké. V roce

1910 v něm sociálně demokratická strana zřídila
Lidový dům a v divadelním sále, upraveném na
biograf Svépomoc, hráli příležitostně jen ochotníci.
16. prosince (pro libeňské divadlo magické datum)
roku 1919 vystoupil v Libni se spolkem Tyl 
v Mahenově dramatu Nebe, peklo, ráj slavný tragéd
Eduard Vojan. Traduje se, že za honorář dvou párů
podrážek a zajíce. Během představení ve špatně
vytopeném sále se však silně nachladil a nemohl
dodržet slíbené červencové hostování v Hamletovi,
protože na jaře příštího roku zemřel. Sál byl v dalších
letech udržován jen nejnutnějšími opravami, chátral
a čekal dlouhých 40 let na partu nadšenců, která 
v Libni svépomocně obnovila profesionální divadlo.
Novou nadějnou skupinu kolem sebe shromáždil
režisér Jan Strejček. Začínala v ní řada později velmi
populárních herců: Josef Kemr, Soběslav Sejk, Jan
Skopeček, Věra Tichánková a řada dalších. První
sezónu zahájili na podzim 1948 v žižkovské
Akropoli, ale ještě v průběhu roku soubor hledal
nové útočiště a našel je v Libni. Vůle a nadšení mít
vlastní budovu vedla všechny členy souboru k tomu,
aby doslova vlastníma rukama obnovili zchátralé
divadlo a 27. října 1949 v něm zahájili první divadel−
ní sezónu Divadla S. K. Neumanna v Libni.      −roe−

Zpracováno podle historického pátrání herečky
Kateřiny Macháčkové.
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Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27

www.divadlopodpalmovkou.cz

PROSINEC A LEDEN 2006

VELKÁ SCÉNA

19. 12.PO 19.00 hod.
Caligula

20. 12.ÚT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše

21. 12.ST 19.00 hod.
Oidipús vladař

22. 12.ČT 19.00 hod.
Ubohý vrah

28. 12.ST 19.00 hod.
O myších a lidech

29. 12.ČT 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

30. 12.PÁ 19.00 hod.
Edith a Marlene

31. 12.SO 18.00 hod.
Ještě jednou, profesore

5. 1. ČT 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore

6. 1 PÁ 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore

9. 1. PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše

10. 1. ÚT 19.00 hod.
O myších a lidech

11. 1. ST 19.00 hod.
Edith a Marlene

12. 1. ČT 19.00 hod.
Kean (foto)

13. 1. PÁ 19.00 hod.
Kean

14. 1. SO 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore

16. 1. PO 19.00 hod.
Caligula

17. 1. ÚT 19.00 hod.
Oidipús vladař

18. 1. ST 19.00 hod.
Višňový sad

19. 1. ČT 19.00 hod.
Ubohý vrah

20. 1. PÁ 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore

21. 1. SO 19.00 hod.
O myších a lidech (foto)

23. 1. PO 19.00 hod.
Edith a Marlene

24. 1. ÚT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené 
plechové střeše

25. 1. ST 19.00 hod.
Caligula

26. 1. ČT 19.00 hod.
Kean

27. 1. PÁ 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore

28. 1. SO 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

31. 1. ÚT 19.00 hod.
Oidipús vladař 

MALÁ SCÉNA

10. 1. ÚT 19.30 hod.
Skvrny na slunci

13. 1. PÁ 19.30 hod.
Pohled z mostu

21. 1. SO 19.30 hod.
Skvrny na slunci

23. 1. PO 19.30 hod.
Pravý západ

28. 1. SO 19.30 hod.
Pravý západ 

Změna programu vyhrazena! 

Divadlo pod Palmovkou slaví sto let
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HLEDÁM HODNÉ LIDI, KTEŘÍ MNE PŘIHLÁSÍ 
K TRVALÉMU POBYTU. Je mi 36 let, pocházím 
z Kirgizie a mám dvě děti (9 a 12 let). Už rok pracuji na
Praze 8. Společně bydlíme v azylovém domě. Mám české
občanství a jsem úředně hlášena v Brně a děti v Liberci.
Kvůli všem úředním záležitostem (sociální dávky atd.) musím
jezdit do Brna a Liberce. Bez trvalého bydliště v Praze
nemohu nic vyřizovat na pražských úřadech, ani si podat
žádost o byt. Řeším vše sama, protože žádné příbuzné ne−
máme. Chci poskytnout svým dětem dobrý start do života.
Nabízím právní záruku. Předem děkuji za Vaši pomoc.
Kontakt: A. Benešová, tel.: 728 81 51 70.

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

PRONAJMU GARÁŽ V BOHNICÍCH NA JEDEN
ROK. Adresa: Ratibořická (za poštou − Krakov). Tel.: 721
22 05 43.

STAVEBNÍ PARCELY DOLNÍ CHABRY − ZDIBY, 900
m2, kompletně zasíťováno, asfaltobeton. komunikace, cena
1 710 Kč/m2. Tel.: 602 31 22 12, 724 00 94 84.

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

KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%! tel.: 224 214 617;
604 207 771.

ÚČETNÍ S PRAXÍ 25 LET, zpracuje kvalitně a levně účet−
nictví, včetně daní. Začínajícím podnikatelům poskytuji slevu
15 %. Tel.: 604 45 51 08.

SPOLEČENSKÉ ŠATY AGNES − MLADÁ MÓDA
nabízí společenské šaty pro různé příležitosti − plesy, pro−
moce, maturity, taneční atd. Nabízíme šaty krátké, dlouhé,
korzetové, pouzdrové… Najdete nás v KD Ládví, Binarova
1661, Praha 8. Otevírací doba: PO − PÁ 10.00 − 18.00
hod., SO 9.00 − 12.00 hodin. Spojení: stanice metra trasy
C „Ládví“, tel.: 604 10 44 39. Těšíme se na Vaši návštěvu!

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 střediska na Praze 7 a 9.

MASÁŽE: klasická, čínská meridiánová, lymfatická, thajská,
reflexní, hlavy − antistres, moxování, baňky − fyziotera−
peutka. TRAM Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 284 68
98 05.

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.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, nejlépe 2 + kk až 3 + 1.
Cena do 2 mil. Kč, platba i hotově. Za Vaše nabídky děku−
ji. Tel.: 608 81 01 93.

MASÁŽE − zbavte se bolestí zad, napětí a stresu. Cena: záda
+ šíje 150 Kč. Tel.: 283 84 12 47, 604 62 58 86.

ELEKTROMONTÁŽE, revize elektroinstalací, servis EPS,
EZS, STA. Tel.: 606 19 84 59, 602 52 70 11, 
e−mail: dsmont@quick.cz.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, knihu jízd 
a vyúčtování pracovních cest. Kvalitně a spolehlivě. Tel.:
606 57 10 92.

LPG PŘESTAVBY AUT, 15 roků praxe, záruka kvality 
a nízké ceny. Tel.: 224 81 88 35, 774 88 32 03.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, čištění koberců 
a čalouněného nábytku. Tel./fax.: 220 80 76 35, 723 33
91 60 nebo 777 31 66 80.

KOUPÍM BYT V DRUŽSTEVNÍM A NEBO OSOB−
NÍM VLASTNICTVÍ za rozumnou cenu. PROSÍM
NABÍDNĚTE! Tel.: 731 61 83 22.  

DODÁVKA, OPRAVA, SERVIS, MONTÁŽ KOTLŮ zn.
Junkers, Buderus, Protherm, Mora, Dakon a Baxi.
Autorizovaná měření emisí spalovacích zdrojů. Tel.: 606 19 
84 59, 724 28 68 57, e−mail: dsmont@quick.cz.

SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON − spouštěcí garnýže.
Tel./fax.: 271 91 42 22 nebo 602 37 19 96. Rovněž
silikonové těsnění oken, žaluzie.

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

DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY − nabízíme zpracování se
zárukou, malým a středním podnikatelům. Tel.: 777 20 30
18, 283 02 21 34, e−mail: solliterra@solliterra.cz.

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lymfodrenáž ruční i stro−
jovou (Lymfoven) − se zábaly kúra proti CELULITIDĚ, shiat−
su, Bowen. V prodeji CELOROČNÍ i VÁNOČNÍ (zvýhod−
něné) dárkové poukázky. Adresa: Poliklinika Mazurská,
Praha 8 − Bohnice. Otevírací doba: 8.00 − 21.00 hod.,
příznivé ceny. Objednávky: 603 59 44 32, 603 17 95 95.

PARCELA PRO VÝSTAVBU RD − ZDIBY, ul.
Chaberská. Všechny sítě a komunikace, 1 690 Kč/m2. Tel.:
602 33 05 20.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK − provádí
Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznamník + fax.: 283 92 05 73.

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,
daňových povinností. Tel.: 606 19 84 59, e−mail: haranto−
vahana@seznam.cz.

TRUHLÁŘSTVÍ NOSTALGIA NABÍZÍ výrobu
zakázkových prací veškerého nábytku do ložnic, kuchyní,
dětských pokojů, kanceláří a provozoven. Nabízíme také
výrobu replik historického nábytku a repase originálů.
Adresa: Nostalgia, Švábky 2, Praha 8, tel.: 602 97 79 37,
607 61 79 15, www.truhlarstvi−nostalgia.cz.

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

PRODÁM AUTOMATICKOU PRAČKU CANDY,
hloubka 45 cm, nevybalená, nákup 1. 4. 2004. Záruční
lhůta do 1. 4. 2006. Původní cena 10 990 Kč, nyní 5 900
Kč. Tel.: 606 63 14 51.

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

LÍBEZNICE − BÁŠŤ u Prahy 8, parcely na RD, 730 m2

a 729 m2, cena 1 000 Kč/m2. Tel.: 602 31 22 12, 602 11
40 13.

MASÁŽE V KARLÍNĚ − v prostoru ordinace MUDr.
Seiferta Vám nabízíme regenerační masáže. Objednání na
tel.: 737 19 33 21.

NOVĚ OTEVŘENÉ CENTRUM PLAVÁČEK PALMOV−
KA, nám. Dr. Holého 7, Praha 8, nabízí bohatý program pro
těhotné, rodiče s dětmi i dospělé. Více informací na tel.: 607
50 98 99 nebo na www.plavacek−deti.cz.

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

TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ − z rukou fyzioterapeuta
může být originálním vánočním dárkem pro Vás i Vaše
blízké. Tel.: 728 56 23 50, U Uranie 16, Praha 7.

MLADÁ RODINA KOUPÍ BYT 2 + kk − 3 + 1! Platíme
hotově. Tel.: 776 70 66 88.

HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM GARÁŽE
nebo garážového stání v okolí Stírky nebo Ládví na Praze 8.
Tel.: 602 23 29 33.

VYMĚNÍM OBECNÍ GARSONIERU, I. kategorie, cihla,
metro 3 minuty na Praze 8, za garsoniéru, 1 + 1, 2 + 1, 2
+ kk v osobním nebo družstevním vlastnictví. Tel.: 284 69
12 71.    

AUTO S REKLAMOU za 20 500 Kč. Volejte: 777 82 99
69.

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

VYMĚNÍM 3 + 1, I. kategorie, 120 m2 + garáž v Karlíně.
Dům ve vlastnictví majitele za 2 + 1 nebo 2 + kk, I. kate−
gorie − obecní nebo OV v Karlíně. Tel.: 222 32 98 28.

SOLÁRIUM, FITNESS JEN PRO ŽENY, AEROBIC,
STOLNÍ TENIS, MASÁŽE. Otevřeno od 8.00 do 22.00
hodin. OD 8.00 DO 14.00 HODIN ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO FITNESS ZA 50 KČ. Solárium, turbo solári−
um − šestá návštěva 10 minut ZDARMA! Cenově výhodné
permanentky. Prodej dámského spodního prádla. Nízké
ceny. Adresa: Čihákova 2, Praha 9 − Vysočany. Tel.: 284
82 12 25.

KOUPÍM BYT V PRAZE, v OV či DV, nejlépe 
v lokalitách: P − 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dobrá dostupnost
do centra, možné i před rekonstrukcí. Tel.: 731 61 83 10.

PRONAJMU NOVOU GARÁŽ U TROJSKÉHO
ZÁMKU − ostraha, dvojí vrata, čipová karta. Cena: 850 Kč
+ poplatky/1 měsíc. Tel.: 777 25 52 67, 603 41 20 56.

PŮJČKY VŠEM − zaměstnancům, podnikatelům, důchod−
cům i cizincům. Tel.: 604 83 00 20.

PROBLÉMY SE ČTENÍM NEBO SE PSANÍM? NĚCO
SE S TÍM DÁ DĚLAT. Studijní centrum Basic, tel.: 222
72 59 58, www.basic.cz.

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH ZNAČEK. Dolák,
tel.: 775 19 73 09.

PRONAJMU GARÁŽ Kobylisy − Bohnice. Umývárna 
a rampa k dispozici. CENA DOHODOU. Tel.: 284 68 70
32.

TRUHLÁŘI NABÍZÍ KVALITNĚ A LEVNĚ: kuchyně,
vestavěné skříně, plovoucí podlahy, postele atd., dle vaší
zakázky. Tel: 606 43 82 56, 776 29 99 77, e−mail: krej−
carsustek@seznam.cz.

PRODÁM NEPOUŽITÉ, MOBILNÍ, USKLADNĚNÉ
GARÁŽOVÉ STÁNÍ, 320 x 485 cm. Původní cena 18
990 Kč, nyní 12 900. Tel.: 606 63 14 51.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY „ZKUS SI TO“ pro žáky 5.
ročníku. Každý pátek od 15.00 do 18.00 hod., ZŠ Žerno−
secká 1597, Praha 8. Metro „Ládví“, BUS 175, 181, 183.
ČJ − 100 Kč, M − 100 Kč, všeobecný test − 50 Kč, zlevněné
předplatné. Informace: 15.00 − 20.00 hod., tel.: 724 51 23
82, 724 13 49 04, 777 84 63 77.

DPS V BĚCHOVICÍCH potřebuje pianino jako spon−
zorský dar nebo koupě do 3 000 Kč. Tel.: 281 93 19 31,
l. 3233.

Placená řádková inzerce
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NNOOVVOOTTNNÝÝ  
e l e k t r o n i k

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

opravujeme:

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

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

servis@novotnyelektronik.cz
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