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Nová estakáda v Libni zjednoduší dopravu

Stavba takzvaného Nového spojení je v plném
proudu několik měsíců a v Praze 8 nebo
v Praze 3 si jí nelze nevšimnout. Hlavním cílem
stavby je zvýšení kapacity železniční tratě
vedoucí na Hlavní nádraží z Libně, Vysočan
a Holešovic a také zapojení Masarykova nádraží
do systému příměstské a městské železnice.
Součástí Nového spojení je i vybudování silniční
estakády vedoucí souběžně s tramvajovou estaká−
dou Krejcárek. Nová silnice bude sloužit automo−
bilové dopravě i pěším. Důvodem její výstavby je
zajištění mimoúrovňového křížení s železničními
tratěmi Nového spojení. Jedná se v podstatě o ná−
hradu stávající ulice Pod Plynojemem, která bude
zrušena. Nová silnice bude napojena do ulice Pod
Krejcárkem křižovatkou, na druhé straně bude nová
estakáda ústit do ulice Pod Plynojemem před
křižovatkou s ulicí Na Kopečku. Vše by mělo být
hotovo nejpozději v listopadu příštího roku.
„Dnes máme v místě křížení kolejí a silnice
jednu kolej traťovou a jednu do depa, zatímco po
dokončení Nového spojení tam budou čtyři
traťové koleje,“ zdůvodnil výstavbu 285 metrů
dlouhé silniční estakády Krejcárek mluvčí No−
vého spojení Richard Záruba.
Nad kolejemi tedy vyrůstá silniční estakáda
hodně podobná stávající tramvajové?
Přesně tak. Už při zadávání projektu Útvar
hlavního architekta požadoval, aby ty mosty
vypadaly stejně. V podstatě to tedy budou dva shod−
né mosty rovnoběžně vedle sebe, z nichž po jednom
vede tramvajová trať a druhý bude silniční.
Jak bude vypadat napojení silniční estakády na
současné silnice nahoře u Krejcárku a dole
u hotelu Olympik?

V místě, kde se sbíhá Novovysočanská s ulicí
Pod Krejcárkem, bude světelně řízená křižovatka
a to v místech, kde se dnes nachází autobusová
zastávka. Na druhé straně bude silnice esíčkem
převedena z estakády zpět do původní ulice Pod
Plynojemem před křižovatkou se Sokolovskou,
tedy u Olympiku.
Na Krejcárku se mnohokrát denně tvoří dlouhé
kolony aut. Bude v těchto místech silnice po

dokončení estakády širší?
Ve směru od Ohrady bude na Novovysočanské
levý odbočovací pruh k estakádě. Navíc po mostě
pojede doprava plynule a nebude přerušena
úrovňovým křížením se železnicí. Tím pádem by
k zácpám docházet nemělo.

Dva pohledy na Nové železniční spojení od
Karlína z úpatí Vítkova.

v listopadu roku 2006. Dnes ještě nemáme k dis−
pozici přesné harmonogramy, a tak je možné, že
se nám výstavbu podaří zkrátit. Nerad bych to ale
dnes čtenářům Osmičky sliboval.

Kdy po novém mostě mezi Krejcárkem a Libní
projede první auto?
Celá přeložka by měla být hotova nejpozději

Nové železniční spojení bude po dokončení
nepřehlédnutelné i z ulice Prvního Pluku
v Karlíně.

Kolik bude nový silniční most stát?
Při sečtení všech nákladů, které s výstavbou sil−
niční estakády souvisí, se jedná zhruba o 200 mi−
lionů korun.

Silniční estakáda Krejcárek povede souběžně s estakádou tramvajovou. V místě, kde se
sbíhá Novovysočanská s ulicí Pod Krejcárkem, bude světelně řízená křižovatka. Na druhé
straně bude silnice převedena z estakády zpět do původní ulice Pod Plynojemem před
křižovatkou se Sokolovskou.

Dřeviny před jarem opět čeká zmlazování
Ošetření stromů a keřů na pozemcích spravovaných Prahou 8 se blíží. Průklest ve
větším rozsahu není možné provádět po celý rok, ideální dobou je předjaří. Právě
tato doba přináší nejvhodnější podmínky pro zacelování ran po odříznutí větve,
a proto nelze vyhovět pozdějším žádostem občanů na úpravu porostů.
„Ošetřování stromů a keřů se ve větším rozsahu začalo provádět v minulém roce, jako
následek loňského a předloňského suchého roku. Úpravy na pozemcích, které nejsou ve
správě městské části, zajišťují další organizace, například TSK či magistrát,“ řekla vedoucí
oddělení správy městské zeleně Marcela Kočová. Seznam lokalit je tvořen
v průběhu roku jak jednotlivými referenty, tak jsou zde začleňovány požadavky od občanů.
Správný průklest zlepšuje kondici stromu, omezuje výskyt houbových chorob a při větším
větru zabraňuje opadávání suchých větví na zem.
Kde se budou dřeviny prořezávat: Čimice − ulice Žalovská, Mlazická, Křivenická, Troja − Mazurská, Svídnická, Bohnice −Štětín−
ská, Lehnická, Ústavní, Kobylisy − Pohnertova, Mirovická, Vršní, Chabařovická, Taussigova, Frýdlantská, Bojasova, Kyselova, Libeň
− Sokolovská, Thomayerovy sady, Na Kopečku, Karlín − sídliště Invalidovna, Kaizlovy sady, Karlínské náměstí, Těšnov.
−tr−

Každá stavba s sebou přináší omezení současné
dopravy. Jaká omezení můžeme čekat při stavbě
silniční estakády Krejcárek?
Technologie výstavby je taková, aby ulice Pod
Plynojemem byla neustále průjezdná. Jen ve
chvíli, kdy se bude dělat napojení na obou
stranách, dojde k uzavírkám, ale vždy jen v jed−
nom jízdním pruhu. K prvnímu omezení dojde ale
až koncem letošního roku.
−pkl−

Dům dětí a mládeže
hlavního města Prahy
− Karlínské Spektrum
si pro širokou veřej−
nost připravilo překva−
pení v podobě nově zbu−
dovaného mini kluziště.
Ledová plocha byla vytvoře−
na díky veřejné sbírce pol−
ských občanů, jako projev
solidarity při povodních v roce
2002. Při slavnostním otevření
kluziště předvedli něco ze své−
ho umění mladé krasobruslařky.
Všichni zájemci, kteří mají rádi
bruslení, získají bližší informace
na vrátnici DDM, či na tel.: 222 33 38 88.
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Karneval seznámí děti s cizími zeměmi
nutách „navštíví“ například Indii,
Egypt, Turecko, Japonsko i další země.
Za akcí stojí parta asi třiceti nadšenců,
kteří několik týdnů ve svém volném
čase připravují kostýmy, kulisy, různé
rekvizity a pomůcky, obstarávají od−
měny pro děti za plnění úkolů. První
ročník karnevalu se uskutečnil v Sokolu
Kobylisy a od té doby je každé jeho

Na adrese www.praha−mesto.cz/odpady byl zprovozněn internetový for−
mulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Je určen pro původce a oprávněné osoby, kteří ohlašují přílohu č. 20 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech s nakládání s odpady,
na úřady městských částí. Firmy, které
nemají vlastní software, si mohou na
těchto stránkách hlášení vyplnit. Aplikace
je sama povede celým procesem zadávání
údajů. Firma, která vyplní své hlášení na
internetu, ho následně obdrží e−mailem
v podobě pro tisk a dále v datové podobě.
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8

V Ďáblickém háji se uskutečnila akce nazvaná
Pohádkový les. Setkala se s velkým zájmem dětí.

Již sedmý ročník dětského maš−
karního karnevalu pořádá Základní
škola U Školské zahrady ve spoluprá−
ci s Městskou částí Praha 8. Akce se
uskuteční v Kulturním domě Ládví
27. února 2005 od čtrnácti
do sedmnácti hodin.
Letošní ročník se ponese
v duchu poznávání cizích
států, jeho název proto zní
„Cesta kolem světa za 180
minut.“ Děti v několika mi−

Tvůrci karnevalu ale pořádají i jiné
akce pro děti, tou největší je Pohádkový
les v Ďáblickém háji. Loni ho navštívi−
lo 370 dětí a organizátoři byli i přes
velkou náročnost akce nadšeni. Jedinou

Za několik dnů se v Kulturním domě Ládví
uskuteční další ročník dětského karnevalu.
Tentokrát se ponese v cestovatelském duchu.

pokračování tématicky zaměřeno. Na−
příklad před třemi lety děti poznávaly
česká města podle jejich tradic, kdy si
třeba na stanovišti města Zlín mohly
vyzkoušet šití bot či v Karlových
Varech vyrobit oblíbenou oplatku.
Program vždy doprovází tombola,
děti dostávají odměny a různé
dobrůtky. Vstupné je dobrovolné,
vše jde na pokrytí nákladů sou−
visejících s dekoracemi, kostýmy
a tak dále.

Formulář Hlášení o produkci
a nakládání s odpady na internetu

odměnou pro všechny, kteří těmto
akcím věnují veškerý svůj volný čas,
jsou totiž rozzářená očka malých lidiček
a úsměv jejich rodičů. Stejní lidé letos
poprvé pořádají i Běh Terryho Foxe,
jenž se uskuteční v květnu. I tam
se uskuteční nejrůznější soutěže i s vy−
užitím rekvizit z karnevalu a Pohád−
kového lesa.
−tr−

Podrobné informace o zimní údržbě
jsou na webových stránkách TSK
Technická správa komunikací hlavního města Prahy zpřístupnila na své
webové stránce internetovou aplikaci „Zimní údržba“. „Uživatel tam
nalezne kompletní informace o úseku komunikace z hlediska jeho zařazení
do plánu zimní údržby, typu posypu a dodavateli, který konkrétní úsek
ošetřuje,“ vysvětlil mluvčí TSK Tomáš Mrázek.
Program je k dispozici na webové adrese www.tsk−praha.cz v sekci Informace
pro veřejnost, odkaz Informace o zimní údržbě komunikací.
Základními ovládacími prvky programu je „Vyhledat“ a „Režim ovládání“.
Ovládací prvek „Vyhledat“ umožňuje zadat adresu, katastr, městskou část
a název ulice přímo vypsáním do řádku, nebo vyhledáním v přiloženém sezna−
mu. Prvkem „Režim ovládání“ si uživatel nastaví funkci systému, a to buď
zvětšovací, kdy se po kliknutí na mapu zadaný úsek zvětší, anebo informační,
kdy se po kliknutí na mapu zobrazí informace o úseku komunikace.
TSK je zodpovědná za údržbu 2 266 kilometrů z více než tři a půl tisíce komu−
nikací na celém území metropole. Za zbytek
jsou odpovědni ostatní správci, nebo nejsou na
základě platné vyhlášky zařazeny do zimní
údržby.
V metropoli jsou komunikace podle své
důležitosti rozděleny do několika kategorií.
U nejvýznamnějších dopravních tepen zařa−
zených do I.a pořadí má TSK ke zmírnění
závad ve sjízdnosti dvě hodiny od výjezdu techniky. U komunikací označo−
vaných jako I.b to pak jsou čtyři hodiny od výjezdu techniky. Komunikace
zařazené od II. pořadí mají časový limit dvanáct hodin.
Místní komunikace zařazené do III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření
nadřazených, úseků nejpozději však do 48 hodin od výjezdu strojů.
−tr−

ZŠ Hovorčovická uspořádala
den otevřených dveří
Historicky první den otevřených dveří v Základní škole Hovorčovická
se setkal s velkým ohlasem rodičů. Ti se přišli na své děti podívat
v hojném počtu. Největší zájem byl pochopitelně u rodičů dětí na prvním
stupni, kde měli například učitelky v prvních třídách opravdu plno.
Nabídku prohlídky budovy školy a ukázku práce pedagogů využili
i mnozí rodiče budoucích prvňáčků, kteří se přišli podívat, jak to u nás ve
škole vypadá, jak se s dětmi pracuje či jaké jsou možnosti v oblasti kroužků.
Na všechny otázky paní učitelky ochotně odpovídaly. ZŠ Hovorčovická se
nemá za co stydět. Naši žáci získávají ocenění jak ve sportovních tak i společensko − vědních soutěžích. Jen v tomto školním
roce vyhráli mladší žáci turnaj ve floorbalu a začátkem ledna ti nejmladší uspěli v turnaji v přehazované. Ve škole funguje oddíl
moderní gymnastiky − začátkem června se v prostorách školy uskuteční oblastní republikové závody. Žáci mají dále možnost
navštěvovat kroužky školního klubu, popřípadě se učit francouzsky s rodilým mluvčím. Pozadu nezůstává ani školní družina,
která je vybavena novým nábytkem vhodným pro trávení volného času. Jednotlivé kroužky pracují i v rámci družiny. V letošním
školním roce došlo k obnovení vybavení pracovny výpočetní techniky novými počítači a dvě učebny mají nové lino. V březnu
pojedou děti na školu v přírodě, probíhá výuka plavání a pedagogové organizují jazykové zájezdy. Nejbližší se uskuteční kon−
cem května, jde o jednodenní zájezd do Rakouska, aby si žáci mohli ověřit znalosti němčiny.
Doufáme, že jsme všem rodičům, kteří se zúčastnili dne otevřených dveří, odpověděli na jejich otázky a budeme se těšit na
další setkání.
Marta Váňová, ředitelka ZŠ Hovorčovická

Chcete získat lovecký lístek
a rozšířit tak řady myslivců?
Informace můžete získat v sekretariátu OMS Praha 8, Trojská 333/48,
každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin, tel.: 284 68 03 26 nebo kdykoli
−tr−
volejte na tel.: 606 22 74 17.

Dům v Kollárově ulici čeká rekonstrukce
V polovině prosince začala celková
rekonstrukce domu v karlínské
Kollárově ulici. Projekt přestavby re−
sidenčního objektu financuje Real
Estate Karlín Group. Pro investora je
to po několika projektech v oblasti
výstavby a rekonstrukce kance−

Vám všem patří náš dík!
Děkujeme, moc děkujeme p. Šteinerovi, Starostovi Městské části
Praha 8 Josefu Noskovi, p. Bezděkovskému a všem dalším, kteří
nám s pochopením vyhověli a zřídili přes Čimickou ulici nový
bezbariérový a bezpečně osvětlený přechod pro chodce.
V našem bohnickém DD máme krásný domov se vším pohodlím
a výborným vedením. Nyní i ten bezpečnější přístup k autobusu
k tomu patří, je to jako součást našeho domova. Je to důkaz, že my
staří nejsme všem tak lhostejní a že na nás úřady a hlavně
hodní lidé myslí. Proto za všechny špatně chodící i všechny
staré, co zde bydlíme mnohokrát díky.
J. Fialová

Informační den
dobrovolných hasičů
Hledáte informace v oblasti požární pre−
vence? Jaký hasící přístroj třeba na chatu
nebo jak ochránit svůj majetek před
požárem? Otevírám provozovnu a co k tomu
potřebuji od hasičů? Veškeré otázky Vám zod−
povíme. Dne 16. února 2004 od 10.00 do
14.00 hodin ve 2. patře budovy „bílý dům“,
číslo dveří 213, U Meteoru 6, Praha 8. Nebo
tel.: 777 60 19 79.

Odpověď dle zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon)
Žádost o odvolání ředitelky byla Odboru školství Magistrátu
hl. m. Prahy podána zřizovatelem Praha 8 bez udání důvo−
du a jako taková podepsána. Eva Nováčková.
Magistrát hl. m. Prahy vzal v potaz důvody v souladu
s usnesením č. 259/36 RMČ 2004.

Architektonické řešení vytváří zajímavý
vnitřní společný prostor. Visuté terasy a byty
poskytující soukromí svým obyvatelům,
a chybět nebude ani výhled na nedaleký kos−
tel Cyrila a Metoděje.

lářských budov první bytový pro−
jekt. Budova činžovního pavla−
čového domu je z poloviny 19. století
a nachází se v bezprostřední blíz− Ani po rekonstrukci nepřijde dům v Kollárově
kosti Karlínského náměstí.
ulici o typické prvky architektury 19. století −
Rekonstrukcí historického domu kamenné polootevřené schodiště, litinové,
v dobovém stylu a moderní dostavbou tvarované zábradlí pavlačí nebo systém nos−
ve vnitrobloku vznikne celkem dvacet ných kleneb v celém objektu.
bytů o ploše od 34 do 160 metrů čtverečních, chybět nebudou obchodní a admi−
nistrativní prostory v přízemí, parkovací místa a sklepní prostory. Průměrná cena
metru čtverečního se pohybuje nad padesáti tisíci korun bez DPH, přesto byla
většina bytů prodána nebo rezervována ještě před zahájením stavby.
−tr−
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Do vojenského archivu v Karlíně může každý
V předminulé Osmičce jsme přinesli
krátkou informaci o současném stavu
a budoucnosti budovy bývalé Inva−
lidovny. Slíbili jsme, že se k osudu této
karlínské památky vrátíme, a slib
plníme. Přinášíme rozhovor s ředi−
telem Vojenského ústředního archivu
(který v budově Invalidovny sídlí)
Josefem Žikešem.

Takže zatím nejde ani odhadovat, kdy
budou poničené archiválie opět k dis−
pozici...
Předpokládáme, že se ta veřejná
obchodní soutěž už opravdu chýlí ke zdár−
nému závěru, takže se dá odhadovat, že
by práce mohly v příštím roce začít.
Potom by samotná práce měla trvat asi
rok.

Čtenáři Osmičky si určitě pamatují
záběry zničeného přízemí budovy bývalé
Invalidovny z povodní v roce 2002.
Tehdy nákladní auta odvezla spousty
poničených archiválií. Ty se tehdy
zmrazily a chystalo se jejich ošetření.
Podařilo se tyto archiválie za ty více než
dva roky zachránit?
V současné době je stav v podstatě stej−
ný, za dobu dvou let se nepodařilo
dokončit veřejnou obchodní soutěž na
výběr firmy, která by provedla rozmra−
žení, vysušení a následnou rekonstrukci
postižených archiválií. Tímto úkolem se
zabývá Úřad vlády, takže ani my, ani
Ministerstvo obrany do toho nemůžeme
jakkoliv zasahovat. Musíme čekat, až
tahle veřejná obchodní soutěž skončí.

Připomeňme, o kolik exponátů Vojen−
ský ústřední archiv při povodních přišel?
Celkem jde asi o patnáct tisíc krabic
s archiváliemi, což představuje v našem
slangu 1,8 kilometru archiválií.
Stále sídlíte v budově Invalidovny,
museli jste v důsledku povodní nějak
zásadně omezit svoji činnost?
Bezprostředně po povodních jsme
museli uzavřít naši badatelnu. Po ošet−
ření a odvezení poškozených archiválií,
tedy asi po dvou nebo třech měsících,
jsme ale badatelnu opět otevřeli a život
Vojenského ústředního archivu od té
doby pokračuje. Sice v obtížnějších pod−
mínkách, ale pro veřejnost je náš archiv
přístupný.

Co všechno vlastně ve Vojenském úst−
ředním archivu spravujete?
Vojenský ústřední archiv se skládá ze
3 archivů. Tím prvním je Archiv Mini−
sterstva obrany, ve kterém jsou doku−
menty vzniklé z činnosti samotného
ministerstva, Generálního štábu, Vo−
jenské kanceláře prezidenta republiky,
Hradní stráže, dále dokumenty souvise−
jící s působením českých vojenských
misí mimo území ČR a konečně doku−
menty související s našim členstvím
v NATO. Druhou částí je Správní archiv
Armády České republiky, kde jsou
dokumenty související s činností všech
vojenských útvarů a zařízení na našem
území. A poslední částí je Vojenský hi−
storický archiv, kde končí dokumenty,
které mají historickou vypovídací hod−
notu.
Kolik archiválií v současné době
Vojenský ústřední archiv spravuje?
Pokud to převedu do našeho slangu,
tak je to celkem asi padesát kilometrů
archiválií. Největší je Správní archiv
Armády ČR, kde je asi 29 kilometrů
dokumentů, přibližně tři kilometry jsou

ve správním archívu MO a kolem osm−
nácti kilometrů dokumentů spravuje Vo−
jenský historický archiv.
Právě Vojenský historický archiv je
určitě pro laiky tím nejzajímavějším, co
všechno v něm mohou zájemci najít?
Vojenský historický archiv plně doku−
mentuje činnost armády u nás přibližně
od roku 1800 až do současnosti. Najdete
tu dokumenty včetně fotografií prakticky
ke všem důležitým událostem, které se
odehrály jak na území naší republiky, ale
jsou tu i dokumenty související s činnos−
tí našich vojáků v zahraničí.
Jsou tyhle sbírky veřejně přístupné?
Může se k nim dostat i laik, nebo musí
člověk splnit nějaké zvláštní podmínky,
aby mohl přijít do badatelny Vojenského
historického archivu?
Vzhledem k tomu, že do Vojenského
historického archivu zařazujeme doku−
menty staré minimálně třicet let, které
byly odtajněny, tak jsou naše sbírky
běžně přístupné každému. Dokonce
k nám mohou přicházet nejen obyvatelé
České republiky, ale i cizinci.

Pojďme se podívat do budoucnosti.
Budova Invalidovny, zvláště po povod−
ních z roku 2002, asi úplně vaší činnos−
ti nepostačuje. Budete ji rekonstruovat,
nebo se chystáte odstěhovat?
Od 1. ledna roku 2005 platí nový
archivní zákon. Vojenský ústřední archiv
v současné budově přitom není schopen
splnit všechny podmínky tohoto zákona.
Problémem je, že jsme v záplavové
oblasti, navíc nejsme schopni zajistit
náležitou relativní vlhkost nebo teplotu
pro archiválie. Proto bylo rozhodnuto, že
se Vojenský ústřední archiv z budovy
Invalidovny odstěhuje.
Prozradíte, kdy a kam se máte stěhovat?
K přestěhování by mělo dojít kolem
roku 2008. Mělo by jít o nové prostory,
které budou v Praze, ale protože vše není
ještě definitivně uzavřeno, nechci zatím
prozrazovat, kam konkrétně to bude.
Dodejme, že podle informací tiskového
oddělení Ministerstva obrany je nej−
pravděpodobnější variantou nového sídla
Ústředního vojenského archivu areál
kasáren v Ruzyni. Co bude s budovou
Invalidovny, to není jasné. Ministerstvo
obrany ji po přestěhování archívu zřejmě
nabídne jiným zájemcům...
−pra−

Budova Invalidovny se z povodní zatím nevzpamatovala
Zatímco naprostá většina karlínských domů, la kdysi kaple. Dokazují to vybledlé fresky na
které poničily předloňské záplavy, už má novou stěnách a obrázky andělíčků v okenních tabulích,
fasádu a jejich přízemí opět ožilo běžným jinak je místnost zoufale prázdná. Podle plánů tu
životem, jeden z nejkrásnějších objektů, budova měla v budoucnu vzniknout archivní studovna. Díky
Invalidovny, si o rekonstrukci
povodním nevznikne. Podobně
přízemí zatím může nechat
vypadají i další místnosti
jen zdát. Zvenku se od léta
v přízemí. Jen prázdné zdi,
roku 2002 na budově nic
místy bez omítky. V jedné
nezměnilo − na růžové fasádě
takové místnosti se vyjímá hi−
je stále jasně vidět, kam až
storický parní stroj. Původně,
sahala v srpnu 2002 hladina
když budova sloužila jako
Vltavy. Změnila se situace
Invalidovna, sloužil k pohonu
alespoň uvnitř? A jak v ta−
odvšivovací jednotky. Nedávno
kových prostorách funguje
zaujal produkční štáb připravu−
Vojenský ústřední archiv,
jící pokračování známého ame−
který budovu využívá?
rického seriálu Akta X.
Redaktoři Osmičky měli
Fascinující je prostornost ná−
možnost projít si celou
dvoří i velikost celé budovy.
budovu a podívat se, jak
Ani se nechce věřit, že podle
vypadá Invalidovna více než
Kašna na nádvoří. původních plánů měl být areál
dva roky po povodních.
Invalidovny ještě devítinásobně
U vchodu vítá návštěvníky kromě řady dalších větší. Součástí měl být i kostel a vlastní pivovar.
cedulí i tabulka, která ukazuje, kam dosahovala voda
Zatímco přízemí Invalidovny je stále ži−
při různých povodních v historii. Štítek s rokem vou připomínkou předloňských povodní, v prvním
patře se normálně pracuje. Přímo
Archivní materiály z roku 1864.
proti schodišti nad bývalou kaplí
stojí panely představující Vojenský
ústřední archiv. Přesně tyto panely
viděli návštěvníci zbrojařského
veletrhu Idet. Vedle dalšího panelu
připomínajícího vstup ČR do NATO
už jsou dveře do studovny. Přijít
může každý, stačí si vybrat, co
z vojenské minulosti chcete vidět.
Nekonečné chodby vedou dokola
čtvercové budovy, z desítek oken je
krásný výhled na nádvoří. V kance−
lářích jsou umístěny depozitáře
a další odborná pracoviště. Nechybí
ani restaurátorská dílna, k vidění
jsou nejrůznější stroje, na kterých se
opravují staré archiválie. Zajímavé
2002 je jasně nejvýš, což má zřejmě návštěvníky je, že na každé straně budovy je chodba vymalovaná
předem připravit na to, že následky povodní jsou jinou barvou. Důvod je jednoduchý − v těchto chod−
stále patrné. Když otevřete provizorní bránu, bách se v minulosti natáčelo a filmaři si barvu stěn
procházíte tmavým průchodem. Stěny jsou omlá− přizpůsobovali svým potřebám. Právě tady, v jedné
cené. Prázdná místnost hned u vchodu už příliš z chodeb Invalidovny, točil například Miloš Forman
nepřipomíná vrátnici,
která tu kdysi byla. Už Porovnání dvou
podob chodeb.
první pohled napovídá,
že přízemí je v celém
objektu naprosto ne−
využitelné.
Nová vrátnice, to je
přenosná bílá buňka,
která stojí na obrov−
ském nádvoří. Tady ros−
tou nádherné platany,
uprostřed je romantická
fontána. Místo jako
stvořené pro filmaře ne−
bo romantiky, jen ta
vrátnice to trochu kazí.
Jakmile ovšem vstou−
píte do přízemních
místností, idyla končí.
Hned vedle vchodu by−

Invalidovna
čp. 24, Sokolovská 136.

Detail archiválie.

některé scény do oscarového
Amadea.
Před dveřmi jednotlivých
místností jsou vidět nádoby na
uhlí. To však žádné rekvizity
nejsou − i na začátku 21. století
se v místnostech Invalidovny
topí v klasických kamnech.
Druhé patro má pouze jedna
čtvrtina budovy, ta, která
směřuje k Sokolovské ulici.
Mříže jistící dveře do jed−
notlivých kanceláří trochu
připomínají vězení. Tady sídlí
vedení archivu, tady jsou

umístěny i mnohé důležité dokumenty.
V celé budově na chodbách i v kancelářích potkáte
místo zaměstnanců samé nadšence. O své práci,
vojenském archivu i jednotlivých událostech a zají−
mavostech z vojenské historie dokáží vyprávět celé
hodiny. Většina z nich tam pracuje desítky let. Na
kontě mají odborné publikace, dokumentární filmy,
spousty opravených a zachráněných archiválií. Za tři
roky bývalou Invalidovnu
všichni opustí. Budou na ně
čekat moderní prostory, nebu−
dou topit v kamnech, nebudou
denně procházet vybydleným
přízemím.
Co potom bude s budovou
Invalidovny? Po přestěhování
Vojenského ústředního archivu
v roce 2008 bude armáda pro
tuto budovu hledat nové
využití, pravděpodobně i no−
vého majitele. Na něm, jeho
finančních možnostech a jed−
nání s památkáři bude záležet,
jaký osud Invalidovnu potká.
Jisté se zdá jen jedno. Do
přestěhování archivu se sou−
časný stav budovy výrazně
Historické stroje.
nezmění...
−pra−

Archiv slouží jako dokonalá kulisa pro filmaře
V prostorách bývalé Invalidovny vznikaly i některé známé filmy. Asi nejvýz−
namnější z nich je oscarový Amadeus − Miloš Forman v něm využil dlouhé
chodby v prvním patře budovy. Z novějších filmů se v Invalidovně
natáčel třeba Doktor Živago nebo snímek Hellboy − kvůli němu
dokonce byla na několik týdnů Invalidovna dostavěna, a to
o falešné křídlo, které filmaři zdemolovali. Kromě řady
dokumentů se tady točily i některé televizní hry a seriály, Invalidovnou
procházel například známý inspektor Moulin. A zájem o Invalidovnu
zůstává i do budoucna. Nedávno se tu byl podívat například štáb
připravující pokračování slavného amerického seriálu Akta X...
−pra−
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Otec − Zorro mstitel
Do role Zorra mstitele se převtělil otec
dcery, která doma oznámila, že prohrála větší
částku na hracích automatech. Otec si nejprve
provozovnu řádně prohlédl a pak se vybavil punčochou a kapslovým revolverem.
Takto vyzbrojen vešel do provozovny, přistoupil k obsluhující servírce a namířil
revolver. Servírka utekla od baru do kanceláře a uzamkla se. Když dotyčný zjistil,
že zde mu asi peníze nevrátí, sundal si punčochu a chtěl normálně odejít. Netušil
však, že servírka zavolala policii, která jej na místě zadržela.
Porušování autorských práv
S porušováním autorských práv si nelámal hlavu 33 letý mladík. Přes tištěnou
inzertní službu a internet nabízel zvukové a filmové CD nosiče a DVD v ce−
novém rozpětí od 160 do 600 Kč. Po obdržení objednávky do poštovního boxu
rozesílal požadované tituly zájemcům na dobírku. Takto získal částku přesahu−
jící jeden milion korun, ze které však neuhradil poplatky za autorská práva.
Krade se všechno
Na policejní stanici se dostavili zástupci fotbalového oddílu a oznámili, že jim
přes noc odcizil neznámý pachatel z travnatého hřiště přenosnou fotbalovou
branku v hodnotě 7 000 Kč. Pátrání po pachateli nadále trvá a případu je ze
strany policie věnována patřičná pozornost.
Jiří Šalda, ředitel OŘP Praha III

Krátce

Policie ČR
zasahuje

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

Městská policie informuje
Dejte přečíst dětem: ÚTOČÍ NA TEBE PES?
Může se Ti stát, že jde za Tebou po ulici pes. Je velký, nemá náhubek a přiblíží se k Tobě.
• Zachovej chladnou hlavu, zůstaň klidně stát, pes bude zvědavý, očichá Tě a odběhne.
• Nesnaž se před ním utíkat.
• Nedělej rychlé pohyby, abys ho nepodráždil, mohl by zaútočit.
• I když se psů nebojíš a tento se Ti zdá milý a neškodný, nepokoušej se ho pohladit, nemluv na něj, nekřič, nemůžeš vědět, zda
ho někdo před Tebou nezbil a on si lidské ruce pamatuje ve zlém.
• Pokus se od takového psa pomalu odejít, nedej najevo strach, pokud pes Tvůj strach vycítí, mohl by zaútočit.
• Pokud by však na Tebe pes dorážel a chtěl Tě pokousat, udeř ho silně do čenichu tím, co máš právě po ruce − taška, deštník apod.,
potom rychle odcouvej do bezpečí − za plot, do vchodu či kamkoliv, kam na Tebe
Dobře vychovaný
nedosáhne.
pes dětem neublíží…
• Pokud by Tě přece jenom pokousal, musíš okamžitě navštívit lékaře.
• Psa si co nejlépe zapamatuj, aby bylo možné zjistit jeho majitele.
• Okamžitě volej policii na linku 158.
• Nesnaž se hladit psa na vodítku bez svolení majitele.
• Neber těmto psům předměty, se kterými si hrají, oni nevědí, že si chcete hrát
i vy a mohli by svou hračku velmi tvrdě bránit.
Máš−li doma pejska, pamatuj:
• Psa musíš ve městě venčit jenom tam, kde je to dovoleno.
• Psa musíš venčit na vodítku, nebo musí mít nasazený náhubek.
• Pes nemá co dělat na dětských hřištích.
• Nečistoty způsobené Tvým pejskem musíš odstranit.
• Na zatoulané psy upozorni dospělou osobu nebo přímo Městskou policii na lince
tísňového volání 156.
Jaroslav Kašpárek, ředitel OŘ MP Praha 8

Památky Prahy 8
V době, kdy se rozvíjí průmysl a narůstá
stavební ruch v Libni, vstupují do maleb−
né oblasti bývalých vinic a později used−
lostí Báň, Pekařka (též nazývána Dě−
dinka), Šedivá či Kundratka, také první
průmyslové závody. Vhodné zdejší
půdní podmínky poskytovaly dostatečné
množství hlíny, suroviny potřebné pro
výrobu cihelných výrobků, a tak v okolí
stávajících usedlostí vznikají postupně,
dnes již zaniklé cihelny.
U usedlosti Pekařka
(čp. 80) vzniká kruhová
cihelna Jana Možné−
ho, později Bečkova.
U Kundratky (čp. 78
a 79) cihelna Emanuela
Hampla, pak Klikova.
Nejstarší cihelna by−
la však u usedlosti
Báň (čp. 81−83). Stáva−
la v areálu bývalé
Kovoslužby a drobný
cihelný artikl se zde
vyráběl již po polovině
19. století. Po smrti
Firmy z
Antonína Máchala, ma−
jitele usedlosti Červená Báň zde v roce
1872 projektuje novou cihelnu Česká
banka pro stavby a nemovitosti. V rámci
této stavby bylo vystavěno obytné
stavení pro dělníky cihelny, pozdější
továrna firmy Kratochvíl a Smola.
V roce 1883 přichází do Libně z Prahy
Poříče čp. 1051 Vincenz Kratochvíl, kte−
rý zde koupil přízemní, nepodsklepený
obytný domek pro dělníky cihelny z roku
1872 a přeměnil jej na první pražskou
továrnu pro výrobu nepromokavých,
impregnovaných plachet firmy „Krato−
chvíl & Smola“. Továrna dostala čp. 281,
později spojené s čp. 314. Roku 1886
si nechali postavit Čeněk Kratochvíl
a Boh. Smola jižně od továrny jednopa−
trový obytný dům, jenž byl v roce 1888
rozšířen západním směrem. V přístavbě

NEJSTARŠÍ TOVÁRNY
V ULICI U PEKAŘKY
V LIBNI
byla umístěna písárna a dílny,
v prvním patře sklad (dnes čp. 314). Od
tohoto roku firma získala státní zakázky
pro armádu. Svými výrobky byla za−
stoupena i na Všeobecné zemské a ju−
bilejní výstavě v Praze
v roce 1891, kde získala
stříbrnou medaili. V po−
lovině 90. let 19. století,
tak továrna Kratochvíl
a Smola patřila mezi
významné průmyslové
libeňské firmy.
Jelikož zprvu původ−
ní malá dílna svou
výrobní kapacitou ne−
dostačovala, byla nej−
prve rozšířena louhov−
na, přistavěna stáj a v ro−
ce 1894 zvýšena ná−
stavbou poloviny objek−
roku 1896.
tu sušár−
na. K dalšímu rozšíření
továrny došlo v roce 1898,
kdy byly ve dvoře posta−
veny dodnes stojící nové
tovární místnosti, kde
v jedné byl umístěn stroj
na sušení plachet se skla−
dištěm a v druhé místnost
ku skládání plachet. Stroj
byl poháněn ze staré to−
vární budovy novým par−
ním strojem, instalova−
ným v roce 1893, a to dlouhou hřídelí
vedenou v kanále. Následujícího roku
byl postaven stavební kanceláří v Libni
Matěj Würst zděný tovární komín,
vysoký 14 metrů.
Firma vyráběla nepromokavá a režná
plátna a plachty na železniční vozy, na

mláticí stroje, na stany a boudy
a plachty pod řepku a obilí. Plachty se
vyráběly v různých velikostech podle
požadavků zákazníků. Mezi největší
plachty patřily plachty na stohy o velikosti
15 x 12 metrů. Do výrobního artiklu
závodu patřily i pytle na obilí, přikrývky
na koně, houně, pláště, obleky, zástěry,
poháněcí řemeny, koše a jiný drobný
textilní materiál. Továrna prováděla
i opravy a půjčování plachet. Skladiště
se nacházelo v Praze II., Na Poříčí 30.
V dubnu roku 1945 vyhořela celá
dílna až na holé zdivo, stropy a střecha
shořely úplně.
Během války firma zanikla a v té době
zde byla jen ohrada nájemce Karla
Dohnala, obchod s uhlím. V roce 1948
byla tato živnost spolu s nemovitostmi čp.
281 znárodněna a v roce 1950 přešel
majetek do držení Československých
stavebních závodů, n. p. − závod Prago−
stav. Následně se zde vystřídalo několik
podniků. Reorganizací průmyslu a sta−
vebnictví přešel areál roku 1958 do
správy Stavby silnic a železnic (dř. Bara−
Obytný dům čp. 314
− dnešní stav.

MHMP VÁS ZVE DO MÜLLEROVY VILY
Až do 27. února 2005 je vstupné do Müllerovy
vily (expozice Muzea Hl. m. Prahy − Nad Hradním
vodojemem 14, Praha 6) o 50% nižší než obvykle.
Běžné vstupné činí: základní 300 Kč, snížené − studenti, důchodci, invalidé
− 200 Kč, děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.
Prohlídky jsou možné v návštěvních dnech (ÚT, ČT, SO a NE v 10.00, 12.00,
14.00 a 16.00 hod.), pouze po předchozí rezervaci na tel.: 224 31 20 12 nebo na
e−mailech: vilamuller@muzeumprahy.cz, vila.muller@volny.cz. Více informací
najdete na www.muzeumprahy.cz.
Müllerova vila je národní kulturní památkou. Vilu nechal postavit pro svou ro−
dinu významný český stavební podnikatel Ing. Dr. František Müller, spolumajitel
velké stavební firmy Kapsa a Müller. Dům byl postaven podle plánů architekta
Adolfa Loose s přispěním architekta Karla Lhoty.
−mt−
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRAHY 8
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených v roce 2004 a 2005 na
slavnostní Vítání občánků, které se uskuteční 25. a 26. dubna 2005 v Obřadní
síni Libeňského zámku, 1. patro, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 − Libeň.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pra−
covníci oddělení nemohou získat informaci o narození dítěte. Prosíme proto
rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků se
svými dětmi, aby se přihlásili do 31. března 2005 na Odboru školství, odd. kul−
tury ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně Láznové, tel.: 283 09 04 25, e−mail: zuzana.lazno−
va@p8.mepnet.cz.
−zl−
PUTOVÁNÍ ZA PŘELUDEM
KČT Kobylisy ve spolupráci s KČT Praha, Oborovou
zdravotní pojišťovnou a Pražskou botanickou zahradou pořádají
v rámci cyklu Prahou turistickou v sobotu 26. února 2005 turi−
stický pochod „Putování za přeludem, aneb Fata Morgana
nemusí být jen na poušti“. Start: 13.00 − 14.00 hod. − Obchodní cen−
trum Draháň − Čimice. Spojení: zastávka MHD „Čimice“, (Pozor − nikoliv „Sídliště
Čimice“), BUS 152 z Kobylis, 181 od Proseka a 202 od Čakovic a Bohnic.
Upozornění: Každý se účastní na vlastní nebezpečí, členové KČT jsou pojištěni
v rámci uhrazených členských příspěvků na běžný rok. Kontakty: Pražské turi−
stické infocentrum, tel.: 224 26 19 18 − 9, e−mail: info@kct.cz nebo praha@kct.cz,
www.kct.cz, www.ozp.cz, KČT Kobylisy − Ing. Ivan Press, Klecanská 19, 182 00
Praha 8, e−mail: ivan.press@cmail.cz, www.kct−kobylisy.info/pochody.
−ip−
PŘIJĎTE PODPOŘIT POHODU
Zveme Vás na koncert pro Pohodu − společnost pro nor−
mální život lidí s postižením, který se koná v pátek 11. února
2005 od 20.00 hodin v kostele svatého Martina ve zdi v Praze
1, Martinská 8. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude určen na dokončení dalšího
chráněného komunitního bytu pro 3 − 4 klienty v Praze. Vstupenky je možné re−
zervovat na tel.: 777 91 34 58 nebo 296 30 30 03, e−mail: pohoda.dobrovolnik@cen−
−ej−
trum.cz, www.pohoda−help.cz.
ÚZEMNÍ VOJENSKÉ SPRÁVY ZANIKAJÍ
Na základě organizačních změn v AČR a zákona 585/2004 Sb. (Branný
zákon) dnem 31. 12. 2004 zanikly Územní vojenské správy (ÚVS) Praha sever,
Praha jih, Praha západ, Praha východ a Praha střed.
Nástupnickou organizací po výše uvedených ÚVS od 1. 1. 2005 je: Krajské
vojenské velitelství Hl. m. Prahy se sídlem Křižíkova 12, 186 00 Praha − Karlín,
tel.: 224 230 558 nebo 973 205 726, fax.: 973 205 703, e−mail: jiri.roubi−
cek@army.cz. Úřední hodiny: PO, ST od 8.00 do 17.00 hodin.
−ip−
CHCETE SI ZAHRÁT SOFTBALL?
Softballový klub Joudrs Praha pořádá nábor
děvčat do 15 let. Zájemkyně mohou přijít jakékoli
pondělí, středu nebo pátek před 16.00 hodinou
do tělocvičen ZŠ Dolákova, kde probíhají
tréninky této věkové kategorie.
Oddíl nabízí vedle kvalitního sportovního
vedení a všestranného sportovního rozvoje i per−
fektní tréninkové podmínky. V současné době
probíhá přestavba areálu při ZŠ Dolákova, ze
kterého vzejde nádherný areál se špičkovými
(nejen softballovými) sportovišti. Novým
hráčkám nabízíme první měsíc trénování zdarma. Více informací Vám poskytne
vedoucí mládeže Daniel Tobola, tel.: 736 53 87 01, e−mail: Dan@joudrs.cz nebo je
−dt−
získáte na klubových stránkách www.joudrs.cz.
MISS AEROBIK PRAHA
Fitness center Hanky Šulcové Vás srdečně zve
na 1. pražskou Miss Aerobik Tour, která se koná
v sobotu 19. února 2005, v ZŠ Burešova 1130.
Bližší informace najdete na www.missaerobik.cz nebo
na tel.: 602 23 35 05, Hanka Šulcová. Soutěžíme v ka−
tegoriích mini miss, miss kadet, miss junior, miss a missis aerobik. Přijďte si
zacvičit a staňte se MISS AEROBIK PRAHA. Přihlášky zasílejte na email: mis−
saerobikpraha@seznam.cz.
−hš−

Při požáru uhořela
uživatelka bytu

ba). Objekt byl využíván jako opraváren−
ská budova a staré továrny sloužily jako
skladiště a sociální zařízení. Počátkem
80. let 20. století byla stará továrna zbou−
rána a na jejím místě postaveny stavební
buňky dnes firmy DRIAM TECHNOLO−
GY s. r. o. v ulici U Pekařky 5.
−zk−

Plamenným hořením bylo zničeno
vybavení a zařízení jedné místnosti
bytu domu v Hlivické ulici v Boh−
nicích. Zplodiny hoření a sálavé teplo
poškodily zařízení a vybavení v ce−
lém bytě, ve kterém uhořela jeho
uživatelka . Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření
nebo při používání otevřeného ohně k osvětlování. Upřesnění příčiny vzniku
požáru je stále předmětem šetření. Škodu hasiči předběžně odhadli na 400 tisíc
korun. Na místo se v průběhu zásahu hasičů dostavil Starosta MČ Praha 8 Josef
Nosek a člen komise RMČ pro bezpečnost a veřejný pořádek Jiří Vítek. −tek−
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Když se řekne „Na Bulovce“ (9. část)
Klinické centrum
léčby bolesti
(pavilon č. 9. − 1. patro)
Léčba bolesti je poměrně nový, moder−
ní lékařský obor, který se zabývá léče−
ním dlouhodobě trvající bolestí a ve spo−
lupráci s odbornými lékaři celé Fakult−
ní nemocnice Na Bulovce, její příčinou,
pokud je známá nebo jejím hledáním,
pokud není zdroj bolesti zřetelně znám.
Klinika léčby bolesti Fakultní nemoc−
nice Na Bulovce poskytuje komplexní
terapii pacientům trpícím chronickou
bolestí, to je bolestí trvající déle než 3
měsíce po vyléčení či stabilizaci akutního
onemocnění, které vedlo ke vzniku této
bolesti anebo doprovází např. progredu−
jící degenerativní chronická onemocnění
(osteoartróza). Mezi nejčastějšími pa−
cienty jsou nemocní s bolestmi pohy−
bového aparátu, jako jsou bolesti zad,
entezopatie, fibromyalgický syndrom,
bolesti při osteoporóze a podobně.
Klinické centrum léčby bolesti navštěvu−
jí též nemocní s neurologickými choroba−
mi provázenými chronickou bolestí, jako
jsou bolesti hlavy, migrény, bolesti po
prodělaném pásovém oparu či jiné neu−

ropatické bolesti. Při nádorových
onemocněních je bolest třeba léčit v kte−
rékoli fázi onemocnění. Ve spolupráci
s onkology poskytujeme nemocným se
zhoubnými nádory komplexní léčení
bolesti, včetně psychologické podpory.
Komplikovanější pacienti jsou převzati
do dlouhodobé péče Klinického centra
léčby bolesti. V rámci multidisciplinární
léčby chronické bolesti poskytuje od−
dělení rovněž psychoterapii a rehabilitaci.
Pro léčení bolesti jsou využívány dostup−
né moderní prostředky včetně jednorá−
zových i kontinuálních nervových blo−
kád, farmakoterapie a rehabilitace. Ve
vybraných případech je možné využít
léčbu pomocí akupunktury. Na denním
stacionáři jsou prováděny složitější
léčebné procedury a infúzní terapie.
Veškerá lékařská péče je ambulantní.
Jen ve výjimečných případech je možné
poskytnout nemocnému pobyt na „týden−
ním“ nočním stacionáři, od pondělí do
pátku (i přes noc). Tento stacionář je
určen pacientům, kteří nemohou dojíždět
na ambulantní léčení, nebo je třeba
titrovat léčebnou dávku např. u ner−
vových blokád. Pacient musí být soběs−
tačný, bez nutnosti nepřetržitého lé−
kařského dohledu. Protože noční sta−

cionář je ambulantní zařízení a nejedná se
o hospitalizaci, tak se na pobytu finančně
podílí pacient.
Pacienti, kteří žádají Klinické centrum
pro léčbu bolesti o vyšetření, si s sebou
přinesou doporučení odborného nebo
praktického lékaře, výsledky posledních
odborných vyšetření, RTG nálezů, labora−
torních nálezů a seznam všech léků, které
užívají, včetně proti bolesti. Přednostně
jsou vyšetřeni nemocní s nádorovým
onemocněním a bolestmi při herpes
zoster (pásovém oparu). Pacienti, kteří
jsou hospitalizováni ve Fakultní nemocni−
ci Na Bulovce, jsou objednáváni k vy−
šetření prostřednictvím svého ošetřujícího
lékaře. Ostatní nemocní se objednávají
telefonicky v ambulanci. Čekací doba na
vyšetření je minimálně 2 týdny. Klinické
centrum léčby bolesti je zároveň školícím
oddělením pro lékaře specializující se na
léčení bolesti.
Primářka Klinického
centra léčby bolesti:
MUDr. Dana Vondráčková
Telefon: 266 08 25 22
e−mail: dana.vondrackova@fnb.cz
Zástupce primářky:
MUDr. Irena Pechanová

Představují se Vám jesle v Mirovické
Jesle jsou zařízením Obvodního ústavu sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8. Poskytují celodenní péči o všestran−
ný rozvoj dětí zpravidla do věku tří let. Péče v jeslích navazuje na péči o děti v rodině.
Pracovní tým kvalifikovaných a zkušených zdravotnických pracovníků dbá o rozvoj tělesného i duševního zdraví dětí. Pobyt
zpestřuje hudební, výtvarná, pracovní a tělesná výchova, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a spousta nejrůznějších her.
Pavilónový objekt stojí v zahradě plné zeleně, kam přibudou hned na jaře nové průlezky, skluzavky a brouzdaliště.
Jesle mají kapacitu pro 45 dětí rozdělených podle věku do třech oddělení, pohodlné ložnice, relaxační herny, tělocvičnu, terasy
a dobře vybavenou vlastní kuchyni, v níž je připravována strava dle vypracovaných receptur a požadavků na zdravou výživu.
Zaměstnanci i zařízení se co nejvíce snaží přiblížit domácímu rodinnému prostředí a usnadnit tak dětem přechod do kolektivu.
Celodenní péče může být poskytována dětem zaměstnaných rodičů a nebo dětem rodičů sluchově a zrakově postižených na čtyři
hodiny denně bez krácení rodičovského příspěvku. Provoz jeslí probíhá v pracovní dny od 6.30 do 17.00 hodin a je určen zejména
dětem MČ Praha 8, jestliže však není naplněna kapacita, mohou být přijaty také děti i z jiných částí Prahy.
Kromě celodenních pobytů nabízejí jesle také hlídací službu, tzv. baby − sitting. Mohou ji využít rodiče na rodičovské do−
volené, a to na 5 dnů v měsíci každý pracovní den v době od 6.30 do 17.00 hodin. Děti od jednoho do čtyř let věku jsou citlivě
začleněny do kolektivu a po dobu hlídání se mohou podílet na aktivitách v jeslích. Je samozřejmé, že je pro ně připraveno také
stravování odpovídající délce pobytu dítěte v jeslích. Tato služba má pomoci maminkám zařídit si záležitosti, na které nemají
při péči o svého potomka čas a nechtějí jimi své dítě ani zatížit. Úhrada za pobyt a péči v jeslích i hlídací službu je rozlišena
podle místa bydliště a požadovaných služeb. A tak milí rodiče, rozhodně stojí za to podívat se kdykoli a třeba zcela nezávazně
do našeho zařízení, které připravilo do mateřských škol již tolik zdravých a šikovných dětí. Těšíme se na Vás na adrese: Denní
dětské zařízení − jesle, Mirovická 1282, Praha 8, tel.: 284 68 50 87.
−tr−

Telefon: 266 08 22 42
e−mail: irena.pechanova@fnb.cz
Ordinační hodiny ambulance:
(nutné telefonické objednání)
Telefon: 266 08 22 42
Pondělí − čtvrtek: 8.45 − 14.00 hod.
Pátek: 9.00 − 11.00 hod.

• Integrace zdravotní péče a redukce nadměrných
kapacit v Praze.
• Vědecké řízení pod vedením 1. lékařské
fakulty UK.
• Větší výkonnost, méně duplicit.
• Redukce managementu a nákladů na řízení
a administrativu.
• Zvýšená úroveň péče.
• Zajištění dostatečného počtu pacientů pro
účely výuky.
• Lepší alokace investic.
• Redukce nemocničních lůžek v příštích čtyřech
letech nejméně o 1 000.
• Prodej nevyužitého majetku za minimálně
500 milionů Kč.
Oproti těmto důvodům sloučení nemocnic
stojí tato rizika:
• Zvýšení ekonomických ztrát.

• Negativní vliv na morálku zaměstnanců.
• Nedostatek energie, času a financí na inovaci.
• Další zvětšení může učinit velké nemocnice
neovladatelnými.
• Zvětšení příležitosti k podvodům a zneužívání.
• Snížená citlivost k potřebám pacientů a zpoždění
v rozhodování.
• Nemožnost zvýšit výnosy od zdravotních
pojištoven.
• Výnosy z procedurálně komplikovaného prodeje
státního majetku budou nižší než se očekává, anebo
nebudou ponechány sloučené nemocnici (podle
aktuální legislativy výnos z prodeje státního majetku
je výnos státního rozpočtu, ne prodejní organizace).
Od začátku však toto opatření provází kritika
a obavy, která oddělení se budou rušit a kdo kvůli
tomu všemu přijde o práci.
Nás občanů Prahy 8 se týká zejména problém
Fakultní nemocnice Bulovka, která je přirozeným
garantem komplexní nemocniční péče nejvyššího
typu pro svou přirozenou spádovou oblast. Její do−
stupnost díky heliportu a přilehlé síti rychlostních
komunikací je, zvláště v případech život
ohrožujících onemocnění, pro vozy Záchranné
služby hl. m. Prahy nedoceněna, a to nejen pro měst−
ské části Prahy 7, 8, 9 a poměrně nepokrytou Prahu
14, ale i pro severní oblast bývalého okresu Praha−
východ a jižní část Mělnicka.
Na nemocnici byla zpracována „Koncepce rozvoje
nemocnice“ s výhledem až do roku 2008, která byla
schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy v říjnu 2001
a schválena tehdejším ministrem zdravotnictví prof.
MUDr. Bohumilem Fišerem, CSc.
Většinovým vlastníkem nemovitého majetku FNB
je hl. m. Praha.
Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2005 jsou
zahrnuty finanční prostředky, a to formou systémové
dotace na FN Bulovku ve výši cca 84 mil. Kč (např.
zdravotnická technika, rekonstrukce ortopedie,
vybavení centrální sterilizace, heliport) v souladu se
schválenou „Koncepcí“ ministerstvem zdravotnictví.

− jk−

Umění stárnout
Tak je nazván cyklus přednášek a seminářů, který zcela nezištně vede,
v Domově důchodců v Bohnicích, Na Hranicích 674, PhDr. Marie Königová,
profesorka FFKU. Každý týden v úterý mezi 13.30 − 14.30 hod. se tu scháze−
jí naši starší spoluobčané, aby vyslechli zajímavé povídání jejich oblíbené
pedagožky na téma „Jak si obohatit život v období zaslouženého odpočinku“.
Odpovídají zcela spontánně se svými životními zkušenostmi na podněty, jak
pozitivně myslet, chápat druhého a umět mu naslouchat. Jak i ve stáří navazovat
nová přátelství, nabývat nové poznatky nejen studiem, ale i kontaktem s lidmi,
umět při komunikaci se svými přáteli potlačit své vlastní postoje a názory
a moudře vyslechnout jejich sdělení. Je až s podivem, s jakým vnitřním zaujetím
probíhá každá tato hodina vzájemného porozumění a výchovy ke kreativitě.
Ze strany důchodců byla iniciátorkou této zájmové činnosti pí. Věra
Hadrbolcová, kterou z vedení DD podpořily pí. Bartalošová a pí. Pohanková, ale
i v ostatních dnech je v místnostech DD rušno. Je tu keramická dílna, kde naši
„starouškové“ vytvářejí zajímavé figury či jiné výtvory, jindy si cvičí paměť, zpí−
vají národní písně nebo poslouchají symfonické koncerty nejen místních, ale
i zahraničních těles.
−mk−

Propojení tří pražských fakultních nemocnic
V červnu 2004 ministr zdravotnictví České repub−
liky, Jozef Kubinyi, odvolal ředitele dvou fakult−
ních nemocnic v Praze − Fakultní Thomayerovy
nemocnice a Fakultní nemocnice na Bulovce.
Řízením těchto nemocnic pověřil nedávno jmeno−
vaného ředitele Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze a vypsal výběrové řízení pro všechny
ředitele fakultních nemocnic v Praze. Bez ohledu
na výsledek výběrového řízení tuto nemocnici od
24. června 2004 dr. Horák řídí. To bylo oznámeno
jako první krok plánovaného sloučení těchto tří
nemocnic, které by mělo být definitivně rozhod−
nuto po dokončení podrobné analýzy výhod a ne−
výhod v průběhu roku 2005. Tyto tři nemocnice
jsou přičleněny k 1. Lékařské fakultě University
Karlovy v Praze, jejíž děkan uvedený postup
doporučil. Všechny tři nemocnice vykazují výz−
namnou ztrátu s tím, že kumulovaná ztráta tří
nemocnic z předchozích let dosáhla 1,8 mld. Kč.
Z uvedeného je patrno, že je nutné řešit prob−
lematiku zadluženosti. Pro sjednocené Univer−
sitní nemocnice v Praze byly uváděny tyto důvody
ve prospěch sloučení:

Stacionář:
denní stacionář
Pondělí − pátek: 7.00 − 15.00 hod.
noční stacionář
Pondělí − pátek: 8.30 − 12.00 hod.

Uvedeným problémem se intenzivně zabývá
odborová organizace FNB zejména s ohledem na
plnění závazků zaměstnavatele vůči jeho zaměst−
nancům.
Problematiku spojení pražských fakultních nemoc−
nic jsem za účasti Ing. K. Kořínkové, CSc. projednal
dne 22. listopadu 2004 s ministryní zdravotnictví
Doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc., která
k uvedenému konstatovala následující skutečnost.
Především se v současné době nejedná o sloučení
nemocnic − Všeobecné fakultní nemocnice na
Karlově náměstí, Fakultní nemocnice Bulovka
a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 − Krči.
Ministr dr. Kubinyi nejprve na základě výsledků
hospodaření Fakultní Thomayerovy nemocnice
odvolal z funkce tehdejšího ředitele Ing. Pubrleho
a pověřil řízením nemocnice ředitele Všeobecné
fakultní nemocnice.
Ředitelem Horákem byl předložen projekt
restrukturalizace Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze, Fakultní Thomayerovy nemocnice s po−
liklinikou a Fakultní nemocnice Na Bulovce, který
byl i zmíněn v koncepci řízení Všeobecné fakultní
nemocnice, k výběrovému řízení na ředitele této
nemocnice.
V dalším období byl tento návrh společně před−
ložen dr. Horákem a tehdejším ředitelem Fakultní
nemocnice Bulovka dr. Štrofem jako součást
možného řešení pražského zdravotnictví.
Ministr Kubinyi projekt převzal a jmenoval dr.
Horáka ředitelem všech tří výše zmíněných
pražských nemocnic.
Po nástupu současné ministryně MUDr. M.
Emmerové byl zpracován návrh přípravné fáze
projektu restrukturalizace Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze, Fakultní Thomayerovy
nemocnice s poliklinikou a Fakultní nemocnice
Bulovky, který byl projednán na Ministerstvu
zdravotnictví a předložen k vyjádření primátorovi
hl. m. Prahy MUDr. P. Bémovi. V současné době
probíhá analytická fáze projektu, sběr dat.
Po vyhodnocení bude rozhodnuto o variantách

dalšího postupu. Součástí projektu je jmenování
dozorčí rady složené ze zástupců Ministerstva
zdravotnictví, Zdravotně sociálního výboru
Parlamentu ČR, University Karlovy, Magistrátu hl.
m. Prahy, Středočeského kraje a dozorčích rad jed−
notlivých nemocnic.
V této chvíli budou výše uvedení partneři osloveni,
aby jmenovali své zástupce. Při jednání s primá−
torem hl. m. Prahy MUDr. P. Bémem vyjádřil pan
primátor s tímto postupem souhlas a Hlavní město
Praha se hodlá zapojit do rozšířené komise, která
by spolupracovala s komisí původní.
Dále pí. ministryně upozornila na názor řady
přednostů, např. prof. Michaela Halaška, DrSc.,
který ve svém dopise poukazuje na klady této
spolupráce komplexu pražských nemocnic
v probíhajícím projektu a vítá možnosti reorgani−
zace zdravotnických služeb s výrazným omezením
stávajících triplicit některých oborů.
Tentýž názor sdílí i prof. Svačina, děkan
1. Lékařské fakulty University Karlovy, který byl
u založení tohoto projektu. Výhody tohoto projek−
tu vidí v možných úsporách v obslužných a tech−
nických provozech a rovněž v koncentraci ně−
kterých oborů do jedné ze tří nemocnic.
Přednostové a primáři těchto nemocnic se snaží
ve vzájemné diskusi s novým vedením nemocnic
najít cestu z jejich obtížené ekonomické situace.
Paní ministryně sdělila, že bude zpracována
Analýza systému pražského zdravotnictví a návrhy
na její řešení s tím, že by se mohla stát podkladem
pro tvorbu zdravotnického plánu Prahy.
V závěru paní ministryně přislíbila předání
potřebných podkladových materiálů pro jme−
nování dr. Horáka ředitelem fakultních nemocnic
tak, aby mohlo být Ing. K. Kořínkovou zpracováno
stanovisko k dosavadnímu stavu řízení fakultních
nemocnic pro ministryni zdravotnictví.
V současné době připravuje ministerstvo
zdravotnictví opatření v organizační a kontrolní
činnosti.
V uvedené záležitosti této problematiky jedná
obdobně můj kolega poslanec PhDr. Karel
Šplíchal.
Miloš Máša, poslanec Parlamentu ČR
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Budoucí prvňáčci se do svojí školy těší!
Příprava zápisu do 1. ročníku proběhla na
každé škole jinak. Na Základní škole Lyčkovo
náměstí se začali pečlivě připravovat už v pro−
sinci loňského roku.
Ředitel školy Jan Korda nenechal nic náhodě.
Osobně navštívil školky v blízkém okolí školy,
hovořil s mnoha rodiči předškoláků a i pí.
učitelkami mateřinek. Úkolem dětí u zápisu bylo

V minulých dnech nám do redakce přišel zajímavý dopis, ve kterém pisatel−
ka chválí pedagogický sbor ZŠ U Školské zahrady. Rozhodli jsme se Vás
s jeho obsahem seznámit.
−red−

nakreslit obrázek a umět o něm vyprávět. Děti kreslily s radostí a pak si
ochotně s pí. učitelkami povídaly, a to nejenom o obrázku, ale i o tom, co
rády dělají a co je zajímá. Speciální pedagožka stačila i ohodnotit
výslovnost budoucích prvňáčků a eventuálně doporučit rodičům účast
jejich dítěte v přípravném kurzu pro předškoláky.
Při organizaci zápisu pomáhaly děti z 5. A, 5. B a 3. A. Ze školy neod−
cházeli budoucí žáčci s prázdnou. Dostali pamětní list, drobný dáreček
a kalendář vyrobený žáky 2. stupně pod vedením pana učitele Brejchy.
Nejčastější dotazy rodičů se týkaly nového školního vzdělávacího progra−
mu. Přítomní učitelé odpovídali všestranně na různorodé dotazy rodičů.
Nejvíce rodiče ocenili, že již od první třídy bude zavedena výuka angličtiny
a výpočetní techniky. Příjemným zjištěním pro rodiče byla nejenom
rozšířená nabídka zájmových kroužků, ale hlavně možnost stravování budoucích prvňáčků v prostorách školy.
Co ještě dodat, snad, že my dospělí můžeme našim dětem tak trochu závidět. Dnešní školy jsou velmi pěkně vybaveny
a připraveny pro děti. A Základní škola Lyčkovo náměstí se má čím chlubit.
Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

Čtyři roční období přilákala malé malíře z celé Prahy
Vernisáže obrázků výtvarné soutěže s názvem Čtyři roční období, která se uskutečnila v klubu Amfora v Praze 4, se
zúčastnili nejen vítězové, ale i jejich rodiče, přátelé, známí a hosté. Soutěž pod záštitou zástupkyně Starosty MČ
Praha 8 Soni Teplé a zástupce Starosty MČ Praha 4 Martina Hudce vyhlásily Dům dětí a mládeže v Praze 8 a Hobby
Centrum v Praze 4.
Výtvarníci z řad organizátorů hodnotili 258 doručených obrázků z 19 pražských základních škol a pěti pražských domů
dětí a mládeže. V kategorii od šesti do deseti let se sešlo 118 prací, děti od 11 do 14 let se zapojily 140 výkresy.
Aby byla zachována objektivita, hodnotili členové poroty práce bez znalosti autora. „Vzhledem k vyhlášenému tématu
jsme několik obrázků museli vyřadit, neboť jejich autoři se zcela odchýlili od zadání,“ informovala Jana Bělohlávková, výt−
varnice z DDM Praha 8. Její kolegyně z Hobby Centra Veronika Stonjeková doplnila: „Při výběru jsme se všichni vzácně
shodli. Kromě tří nejlepších obrázků v každé kategorii jsme ocenili ještě tři výkresy za mimořádné řemeslné zpracování.“
V kategorii do 10 let byla jako nejlepší vyhodnocena práce Ilony Horníčkové z Hobby Centra 4, druhé místo obsadila Sára
Flemerová z Hobby Centra 4 a na třetím místě skončil Vojtěch Drlík z DDM Praha 2. V kategorii do 14 let si vítězství odnes−
la Marta Šlaufová z Hobby Centra 4, druhé místo obsadil Lukáš Drastík ze ZŠ Na Chodovci v Praze 4 a třetí příčka patří
Ondřeji Mačákovi ze ZŠ Na Slovance v Praze 8. Za mimořádné řemeslné zpracování si cenu odnesly děti ze ZŠ prof.
Švej−cara v Praze 4: Tereza Slováčková, Petra Kasperová a Kateřina Petráková. Nejen vítězné práce si veřejnost může až
do 11. února 2005 prohlédnout v budově DDM Praha 8 v Přemyšlenské ulici.
Jana Vargová

Dětství bez úrazů na ZŠ Burešova
Základní škola, Praha 8, Burešova 14 je jednou ze škol, kde je
realizován projekt nadace Podaná ruka − Dětství bez úrazů.
Tento projekt vznikl v roce 1997 jako reakce na vysoký počet
zraněných dětí a dětských úmrtí na následky úrazu v České
republice. Cílem tohoto projektu je snížit úrazovost u dětí škol−
ního věku a účinným prostředkem k dosažení daného cíle se
stává právě účinná prevence.
Dětský den bez úrazů si vyzkoušeli i žáci ze druhých tříd. Na jedno
dopoledne se tělocvična změnila v místo plné nástrah a nebezpečí.
Děti se na jednotlivých stanovištích nenásilnou, hravou a soutěživou
formou učily, jak rozpoznávat hrozící nebezpečí venku i v do−
mácnosti, jak se bezpečně pohybovat po městě a umět se vyhnout
nebezpečným místům. Děti měly možnost vyzkoušet si modelové
situace vhodného chování v případě úrazu či přivolání první pomo−
ci. Na uměle vytvořených, přesto reálných příkladech si uvědomily,
co všechno může způsobit neopatrné nebo nevhodné chování. Celé
dopoledne se neslo v příjemném a hravém duchu a děti i paní
učitelky odcházely spokojené.
−mt−

Nad vašimi
dopisy

Vážená redakce,
chtěla jsem Vám napsat o jedné paní učitelce, která se moc hezky a příkladně
stará o své žáčky, kteří ji mají moc rádi a těší se do školy. My jako rodiče jí
samozřejmě můžeme poděkovat kytičkou nebo drobným dárkem při vysvědčení,
ale myslím si, že o její práci by se měli dozvědět i ostatní.
Jedná se o paní učitelku Alexandru Švagrovou. Učí 2. B v ZŠ U Školské
zahrady 4 v Kobylisích. Vždy 1. září nastupují děti do školy pouze se základním
vybavením. Ostatní věci na výtvarnou i pracovní výchovu, sešity kupuje sama,
aby děti měly vše stejné a nehádaly se. Rodiče pouze vloží peníze do třídního
fondu, odkud se čerpá. V hodinách s nimi pracuje nejen do stanovených sešitů
a v přidělených učebnicích, ale množí jim i papíry s obrázky, ve kterých pracují.
Ty se ukládají do rychlovazače. Co dítě, to pěkně tučná složka.
Taky školy v přírodě se snaží vybírat cenově dostupné a až po ověření všech for−
malit − ubytování, sportovní vyžití a učebny. Loni v létě si braly kola. Pokaždé na
ŠvP vymyslela a ve spolupráci s rodiči připravila deníky, ve kterých děti četly,
psaly, počítaly a kreslily zážitky.
Totéž udělala před prázdninami. Dětem rozdala sešity „Prázdniny 2004“, kde
měly psát zážitky, lepit vstupenky a pohledy. V září odevzdaly sešity téměř po−
psané. Paní učitelka je všechny pročetla a každému dítěti dala velkou pochvalu
a první jedničku v novém roce. Jednalo se jí o to, aby děti nezapomněly písmen−
ka, co se naučily.
V neposlední řadě se věnuje i slabším dětem, společně s psychologem. Patří
mezi ně i moje dcera, u které byla zjištěna diskalkulie. Tyto žáčky si nechává jed−
nou týdně po vyučování ve třídě a znovu probírají látku, kterou se učily. I přes
tyto problémy se dcera do školy těší a ani to, že zůstává ve škole déle, ji kupodi−
vu nevadí. Mě jako matku to stojí taky spoustu času a sil se s ní učit. Přesto moc
děkuji paní učitelce, jak nám pomáhá tuto poruchu zvládat.
Podle vyprávění dceřiných kamarádů i jiných dětí jsou oblíbené i jiné učitelky
a vychovatelky z vyšších tříd. Zkrátka jsme měli štěstí při výběru školy. Přeji
mnoho spokojených dětí a jejich rodičů.
maminka Veroniky z 2. B.

Jak jsme slavili „třicítku“!

Zázraky se ještě dějí
Na ZŠ Hovorčovická došlo k velké personální změně.
Pro všechny nezúčastněné je třeba upřesnit, že od 1.
prosince máme novou paní ředitelku Martu Váňovou
a nového pana zástupce Jiřího Kryštofa.
Nevěřili jsme, že se dočkáme tak dobrých časů.
A přece! Stačí přitom tak málo − vlídné a srdečné jed−
nání, optimistické cíle a milý úsměv od nadřízených.
Rádi tuto dobrou náladu opětujeme a co je hlavní,
všechnu naši radost přenášíme na své žáky. Těšíme se
na každý den našeho poslání. Rodiče našich žáků
určitě také pocítí velkou změnu k lepšímu a mohou
vidět budoucnost velmi optimisticky.
Proto všem školám i kolektivům do nového roku
2005 nejen zdraví, ale i velmi přátelské cítění
a pochopení právě jako na naší škole
přeje kolektiv učitelek
a učitelů ze základní školy Hovorčovická

Naše Základní škola Na Slovance nedávno oslavila 30. výročí svého založení.
Při této příležitosti se již v druhé polovině školního roku 2003/2004 konaly
soutěže o logo školy, literární soutěž i konkurz na moderátory slavnostní
akademie. Samotné Setkání rodičů, žáků, učitelů a přátel školy se pak kona−
lo v KD Ládví. V programu vystoupila většina žáků, učitelů i dětí z MŠ
Drahorádova.
Oslavy pokračovaly Dnem otevřených dveří, kdy si zájemci prohlédli naši
školu. Rodiče i jiní návštěvníci se mohli podívat do každé místnosti školy, do
tříd, jídelny či nově zrekonstruované tělocvičny. Večer se sešli bývalí i současní
zaměstnanci. Žáci pro ně ve školní jídelně, pod vedením pana učitele Koloucha,
připravili pásmo „Třicítka“, které prezentovalo celou historii školy. V hale byla
výstava našich prací, výrobky družiny i většina fotografií učitelského sboru.
Díky tomu se i žáci mohli dozvědět hodně věcí o minulosti své školy. Všechny
tyto akce byly velice úspěšné.
Petra Holbová, Renata Kapalínová, Katka Morávková, Lukáš Čáp
žáci 9. A, ZŠ Na Slovance

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ NA PALMOVCE
PŘIVÍTEJTE JARO KRÁSNÁ A ŠTÍHLÁ

VÁM NABÍZÍ

Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8−19
tel.: 736 64 40 55, 284 81 23 46 (proti Delvitě)
ME
VUJE
VYSTA OVÉ
K
R
DÁ
ÁZKY
POUK SVÁTEK,

po telefonickém objednání a předložení tohoto kuponu

MASÁŽE
SOLÁRIUM již od 4,25 Kč/min.
MYOLIFTING OBLIČEJE
• vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů
• lymfatická masáž

CELÝ
ÚNO
ZKUŠ
EBNÍ R
KÚRA
ZDAR
MA!

(Placená inzerce)

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

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO!

SLEVU 15%
na veškeré kadeřnické práce
(stříhání, barvení, trvalá, melír…)
ulice PALMOVKA - 30m od metra
(naproti Komerční bance)
PO - PÁ 6.00 - 19.00 hodin.

TELEFON: 284 82 82 16
A NAVÍC: KÁVA ZDARMA!

%! na
A 15 břez
LS EV o 31.
td
nos 05
Plat 20

(Placená inzerce)

Y,
ZENIN Í...)
(NARO
Č

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

MYOSTIMULÁTORY
• zpevnění svalů
• odbourávání tuků (celulitidy)
• zeštíhlení až o 5 − 10 cm
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KOnečně MEzi TAlenty

Velké úsilí našich nejmenších
v minipřípravkách na ZŠ Mazurská,
Hovorčovická a Šutka.

Co pořádáme a čeho se účastníme?
Pro nejmenší pořádáme tradiční turnaje v přeha−
zované. Pro pokročilé je připraveno několik ví−
kendových akcí, kde změří své síly při volej−
balových a tenisových kláních. Zá−
vodní volejbalisté a volejbalistky
hrají přebory Prahy v nejvyšších
ligách od mladších až po ju−
niorské kategorie a v letošní
sezóně jsme účastníky republi−
kové soutěže o Český Pohár.
Závodní družstva tenisu jsou účastníky přeborů
Prahy v I. třídě MŽ a III. Třídě SŽ a v příští sezóně
rovněž juniorské kategorie. Každoročně pořádáme
několik víkendových kempů a soustředění v rámci
sportovní přípravy a utužení kolektivu.

Kde nás najdete?
Kontaktní osoby: Dana a Štěpán Vaiglovi, tel.: 602
44 60 01, 602 79 59 47, fax.: 281 92 41 36, e−mail:
stepan.vaigl@volny.cz. Více podrobných informa−
cí o naší činnosti a termínech všech pořádaných
akcí najdete na stránkách www.volny.cz/skko−
metapraha.
−šv−
Úspěšné družstvo mladších
žáků − 2. místo Pražského přeboru.

Kompletní SK Kometa Praha,
soustředění v Čelákovicích 2004.

SC FLAIR bojoval na MČR karate mládeže

Škola Taekwon−do Dan−Gun
Chcete−li opravdu trénovat bojové umění pod odborným dohle−
dem, pak přijďte do Školy Taekwon−do ITF Dan−Gun, re−
gistrované pod mezinárodní federací Taekwon−do ITF.
V této škole všechny technické skupiny jak začátečníků tak
pokročilých mistrovských skupin nejen dospělých, mládeže, ale
i dětí vyučuje trenér
České státní reprezentace
Taekwon−do ITF, nositel
III. Danu Petr Poklop.
Ve škole můžete vedle
bývalých reprezentantů,
mistrů ČR cvičit na pravidelných seminářích s korejským
mezinárodním instruktorem mistrem Hwang Ho Yongem,
držitelem 8. Danu. Bližší informace o náboru na tel.: 603
24 64 33, http://dangun.taekwondo.cz.
−pp−

Slovenské žačky nadchly v Salesiánském divadle
Víly, mažoretky, break dance i zhudebněné písničky od oblíbeného
dua Svěrák−Uhlíř byly na programu X. Tanečního setkání, které
proběhlo 8. ledna v Salesiánském divadle v Praze−Kobylisích.
Přehlídky dětských tanečních skupin ze ZUŠ i z jiných vol−
nočasových středisek se účastnilo 20 skupin z celé ČR, zahraničním
hostem byly žákyně Extad ze slovenské Žiliny. Celkem na pódiu
vystoupilo přibližně 250 dětí od 5 do 16 let.
Celý večer otevřel moderním
tancem na profesionální úrovni
amatérský soubor Akcent. Jeho dva
členové Kristina Krejčová a Jan Jezl pak zasedli v porotě vedle novináře
Václava Sochora a pěti žáků z 3. A ze ZŠ Žernosecká. Starší členové
poroty se snažili na každém souboru nalézt rys hodný ocenění a vyzdvi−
hnout jej. „Sledovali jsme choreografii, výběr kostýmů, originálnost pro−
jevu i celkový dojem,“ sdělil Jan Jezl. „A také uměřenost vystoupení, zda
je choreografie a styl vystoupení odpovídající věku dětí,“ doplnil Václav
Sochor. Nakonec byly tedy oceněny téměř všechny týmy, nicméně
nejprestižnější ocenění − cenu diváků si odvezly tanečnice z Extad Žilina.

Mistrovství české republiky v karate mládeže proběhlo na závěr loňského roku v Ústí nad Labem.
Soutěž byla rozdělena do dvou dnů. V sobotu závodili dorostenci a junioři, v neděli žákovské kategorie.
Všichni závodníci oddílu SC Flair se na mistrovství nominovali na základě výsledků závodů, které
v sezóně absolvovali: Veronika Nováková − ml. žákyně, Denisa Nováková a Petra
Zuzánková − st. žákyně, Martin Náhlovský − st. žák, Lenka Zuzánková a Lucie
Náhlovská − dorostenky, Lukáš Janda, Vojta Melš a Jakub Tesárek − dorosten−
ci a Martina Laláková − juniorky. Reprezentovali oddíl skutečně skvěle.
Medailistka z letošního ME Martina Laláková zhodnotila kvalitní přípravu
a po zásluze se stala Mistrem ČR. Rovněž Jakub Tesárek potvrdil svou
extratřídu a stal se také Mistrem ČR, a to mu ještě partnery na stupních
vítězů byli jeho kolegové a kamarádi z oddílu Lukáš Janda (stříbro) a Vojta Melš
(bronz). Všichni tři, jako kata−tým, s přehledem zvládli finále a stali se Mistrem ČR ve své
kategorii. Lenka Zuzánková, která prakticky celý podzim laborovala se zraněným kolenem, se vrátila
včas a ve formě. Získala bronzovou medaili, ale o účast ve finále přišla jen díky „záhadnému“ výroku
rozhodčích. Lucka Náhlovská po srdnatém výkonu vybojovala bronz v kumite. Osmou medaili pro oddíl
získala Verča Nováková za třetí místo v mladších žákyních. Tím ale přehlídka úspěchů SC Flair nekončí.
Při slavnostním vyhlášení nominací na ME, které se koná v řecké Soluni v únoru 2005, byli reprezentací
České republiky nominováni: Martina Laláková, Lukáš Janda, Jakub Tesárek a Vojta Melš. Přejeme
jim hodně úspěchů. Podrobnou reportáž z Mistrovství ČR a mnoho dalších informací z činnosti oddílů SC
Flair a SK Tommi, které působí na Praze 8, najdete na stránkách www.tommi−flair.cz.
−tev−

Salesiánské středisko mládeže Kobylisy
Je sobotní ráno. Podzimní počasí se změnilo a sněhové vločky se pomalu vznášejí nad naší
matičkou Prahou. Salesiánské středisko mládeže Kobylisy se stará o mládí, které provozuje
různé sporty.
Záslužnou práci salesiánů, kterou jsem také poznala v Plzni − Lobzích, kde středisko navázalo
spolupráci s Regensburgem a vzájemná setkání jim přinesla „ovoce“. Všichni se těšili do Uhříněvsi,
kde proběhl fotbalový turnaj nazvaný Savio Cup. Turnaj pořádalo Salesiánské hnutí mládeže, účastni−
lo se ho sedm týmů Ostrava, Havířov, Brno, Praha − Kobylisy, Plzeň a oba oddíly A, B, Uhříněves.
Všichni bojovali, dali do toho veškeré úsilí, aby zvítězili.
Jen jeden však může být první. Kdo? Ostrava. Naši chlapci skončili sice čtvrtí, ale bude jejich
snahou i − vedoucího Antonína Nevoly, aby v příštím roce dosáhli lepšího umístění. Věřím, že se to
podaří.
Olga Benešová , Kobylisy

(KOVOSLUŽBA)

II. ročník
Chcete vědět více o svatbách
v Hotelu Troja
5. − 6. 3. 2005
10.00 − 18.00 hod.

OPRAVY
• Televizorů - i v bytě zákazníka
• Monitorů

• Radiomagnetofonů

• Videí

• Mikrovlnných trub
(Placená inzerce)

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

Otevírací doba:
Po - Čt
Pá

8 - 12
8 - 12

13 - 17.30
13 - 15.00

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah
(snadný přístup)
tel. 284 684 306

(Placená inzerce)

Že nás ještě neznáte?
Jsme Sportovní klub SK Kometa Praha, který
svou sportovní činností působí na území Městské
části Praha 8 a byl založen před šesti lety.
Věnujeme se mimoškolní výchově
dětí v napojení na základní školy
a činnosti družin.
Současně se věnujeme syste−
matické sportovní přípravě
děvčat a chlapců pro výkonnost−
ní sport. Zastřešujeme oddíly volejbalu
a tenisu, vedeme sportovní minipřípravky na naší
domovské ZŠ Na Šutce a dále na ZŠ Mazurské, ZŠ
Hovorčovické a ty nejmenší v MŠ Na Přesypu.

Co jsme dokázali?
Základna našeho klubu čítá na 300 dětí, které se
věnují volejbalové a tenisové specializaci.
Oddíl volejbalu dokázal, že patříme mezi
družstva, ze kterých mají soupeři respekt. Několik
našich chlapců a dívek působí ve výběrech kra−
jských center mládeže. Oddíl tenisu rovněž prokázal
při svém letošním postupu mladšího žactva, že se
práce ubírá správným směrem. V neposlední řadě
jsme vybudovali kvalitní trenérský kolektiv, na
který klademe velký důraz.

„Místo, které přátelé doporučují“

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666
www.hoteltroja.cz
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Přemyšlenská 1102 • tel.: 284 86 10 50, 284 68
02 30 • Krynická 490 • tel.: 233 55 37 90, 233 55
21 01 • e-mail: info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz

⁄NOR 2005
Až do 11. 2. Výstava obrázků
z výtvarné soutěže Čtyři roční období
Otevřeno od 10.00 do 18.00 hod., ul. Přemyš−
lenská.
7. − 11. 2. Příměstský tábor
Určeno dětem od 6 let. Denní program v době od
8.00 do 17.00 hodin: 7. 2. − pohybové pondělí, 8. 2.
− hliněné úterý, 9. 2. − divadelní středa, 10. 2. − výlet−
ní čtvrtek (zájezd do libereckého aquaparku, dle
zájmu druhá skupina lyžování), 11. 2. − přírodověd−
ný pátek. Cena: 120 Kč/den/osoba, 500 Kč/ týden/
osoba. V ceně: občerstvení, nápoje, oplatky, vstu−
penky (s výjimkou vstupného do aquaparku), auto−
bus na zájezd, jízdenky, materiál pro práci v klu−
bech. Zájezdu do Liberce se mohou účastnit i rodiče.
5. − 6. 2. Workshop
Výroba historických kostýmů z přineseného
materiálu, pro děti a mládež od 12 let, 10.00 −
18.00 hodin, ul. Přemyšlenská. Účastnický
poplatek: 100 Kč.
9. 2. Jakou barvu má kůň
Divadelní představení od 10.00 hod. v ul. Pře−
myšlenská, pro děti od 7 do 12 let. Vstupné: 30 Kč.
11. − 13. 2. Improvizační dílna
pro mladé hráče a trenéry v ul. Krynická
Poplatek: 300 Kč včetně přespání.
15. 2. Tajemství vody − co se musí udělat,
než se můžeme napít?
Pro 3. − 6. třídy, od 14.00 do 15.00 hodin, ul.
Krynická.
19. 2. Fata Morgana
Návštěva botanické zahrady, sraz v 10.00 hodin
v ul. Krynická.
19. − 20. 2. Výstava modelů letadel
Ve spolupráci s Libeňským modelářským klubem,
od 9.00 do 18.00 hod., ul. Přemyšlenská.
22. 2. S mikroskopem za poznáním
Samostatné zhotovení preparátu, pro 3. − 6. třídy,
od 14.00 do 15.00 hod., ul. Krynická.
26. 2. Masopustní hrátky
Od 15.00 do 17.00 hod., ul. Přemyšlenská. Cena:
30 Kč, děti z DDM Praha 8, 20 Kč.
26. 2. Zápas v divadelní improvizaci
Od 19.00 hod., ul. Přemyšlenská.
Soutěže − olympiády − přehlídky
v ul. Přemyšlenská.
16. 2. Dějepisná olympiáda
Obvodní kolo pro žáky ZŠ, od 8.00 hodin.
17. 2. Obvodní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce, pro ZŠ a SŠ
17. 2. − Turnaj v přehazované
Pro ZŠ, od 8.00 hodin, v tělocvičně ZŠ Libčická.
18. 2. Pražský kalich
Obvodní přehlídka uměleckého přednesu pro
recitátory do 35 let, od 9.00 hodin.
23. 2. Otvírání 2005
Obvodní přehlídka dětských divadelních a re−
citačních souborů, od 14.00 hodin.
Otevřené herny
26. 2., od 10.00 do 16.00 hodin, ul. Přemyš−
lenská: počítače, deskové hry, kulečník, šachy.
27. 2., od 10.00 do 16.00 hodin, ul. Krynická:
stolní tenis, přírodopisné filmy, cvičení s hudbou,
stolní hry, malování, herna pro rodiče a předškol−
ní děti.

Pohádky z papírů aneb Tak, jak i pan Andersen…
V dubnu tohoto roku uplyne 200 let od narození dánského spisovatele Hanse
Christiana Andersena. Datum jeho narození − 2. duben − je od roku 1967 uváděno
jako Mezinárodní den dětské knihy.
Dům dětí a mládeže Praha 8 pod záštitou velvyslance Dánského království
Jřrgena Břjera k poctě světově známého pohádkáře vyhlašuje výtvarnou soutěž
pro žáky základních a základních uměleckých škol, víceletých gymnázií, členy
výtvarných kroužků DDM, školních družin a veřejnost Městské části Praha 8.
Soutěž probíhá v období od února do 31. 3. 2005. Námětem jsou pohádky H. Ch.
Andersena, výtvarné zpracování libovolné − např. ilustrace, návrh divadelní
scény a kostýmů, návrh poštovní známky, ale především vystřihovánky a koláže,
kterých spisovatel vytvořil přes jeden tisíc. Libovolné jsou i technika a formát.
Všechny práce, označené jménem, věkem, adresou, školou nebo školským
zařízením, je nutné doručit do DDM Praha 8, budova v ul. Krynická 490, k rukám Jany Bělohlávkové.
Vernisáž s předáním pamětních listů se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2005 za přítomnosti Jřrgena
Břjera a zástupců Městské části Praha 8. Součástí pocty bude i začátkem dubna Noc s Andersenem,
kdy si děti zahrají pohádky, povečeří při svíčkách a poslechnou skladby v podání vedoucích hudeb−
ních kroužků.
Jana Vargová

ÚNOR 2005
VELKÁ SCÉNA
7. 2.

8. 2.
9. 2.

10. 2.

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

11. 2.

Ruzyak Larissa

14. 2.

12. 2.

Obrazy na cestě z Kazachstánu. Výstavu si můžete prohléd−
nout až do 14. března 2005 v prostorách
Libeňského zámku. Bližší informace na
tel.: 283 09 04 22.

Karikatury

15. 2.
16. 2
17. 2.

15. výročí České unie karikaturistů. Výstava je přístupná až do 28. února
2005 ve foyer budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“). Otevřeno
ve všední dny od 10.00 do 18.00 hodin. Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

18. 2.

Dvě derniéry v karlínském divadle

19. 2.

Hudební divadlo v Karlíně se v lednu
rozloučilo hned se dvěma představení−
mi − klasickou operetou Země úsměvů
a s muzikálem Řek Zorba.
Repríza Země úsměvů s pořadovým číslem 66 proběhla
v neděli 23. ledna 2005 od 15.00 hodin v Kongresovém centru.
Premiéru mělo dílo France Lehára, Ludwiga Herzera a Fritze
Löhnera v dubnu 2000. O pouhé čtyři dny později (ve čtvr−
tek 27. ledna 2005
Řek Zorba.
Země úsměvů.
v 19.00 hodin) viděli
příznivci karlínské divadelní scény 102. reprízu a současně
derniéru Řeka Zorby. Premiéru mělo představení v prosinci
1999. Obě derniéry proběhly uprostřed horečných příprav
a zkoušek broadwayského muzikálu Jekyll & Hyde. Jeho
premiéra se uskuteční na scéně v Kongresovém centru 11.
března 2005. Novinkou je doobsazení herečky a zpěvačky
Kateřiny Brožové do role Emmy − budoucí nastávající
Dr. Jekylla.
−tr−

21. 2.

Hra Pohled z mostu má už čtvrtou premiéru
První hrou nastudovanou Divadlem Pod Palmovkou těsně po
povodních byla právě inscenace A. Millera Pohled z mostu.
Domovská scéna v Libni se v těch týd−
nech teprve vzpamatovávala z řádění
živlů. Premiéru proto soubor pod
vedením uměleckého šéfa Petra
Kracíka představil v Městském diva−
dle v Mladé Boleslavi (21. 12. 2002).
Pražskému publiku se Pohled z mostu
poprvé představil v Laterně Magice v lednu 2003, kde tehdy Divadlo Pod
Palmovkou pohostinsky vystupovalo. Třetí premiéru měl Pohled z mostu
na domácím jevišti, zrekonstruovaném za neuvěřitelných sedm měsíců od
povodní − 14. března 2003. Začátkem letošního roku byla inscenace pře−
nesena do prostor zbrusu nové Malé scény Divadla Pod Palmovkou. Její
uspořádání dodalo, podle Petra Kracíka, příběhu větší dramatické napětí, naléhavost a přesvědčivost.
Premiéra této komorní verze se uskutečnila 13. ledna 2005. Další reprízy se konají 15. února 2005,
7. a 31. března 2005 se začátkem vždy v 19.30 hodin.
−pkl−

• 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

23. 2.
24. 2.

24. 2.
25. 2.

26. 2.

28. 2.

Ceny vstupenek 230, 190, 160, 120, 90 a 60 Kč.
Vozíčkáři mají vstup zdarma. Zlevněné vstu−
penky za 60 Kč pro studenty pouze na balkon do
7. řady.
MALÁ SCÉNA
9. 2.

ST 19.30 hod.
Pravý západ − S. Shepard
15. 2. ÚT 19.30 hod.
Pohled z mostu − A. Miller
19. 2. SO 19.30 hod.
Pravý západ − S. Shepard

TEL.: 736 76 50 82, 736 76 50 83,
284 828 574
(Placená inzerce)

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

23. 2.

PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné i laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK
(Placená inzerce)

• bezbariérový přístup

22. 2.

PRODEJ, REALIZACE
A „RENOVACE“

Nabízíme:

• klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy

22. 2.

PO 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká
se sněhu − A. Procházka
ÚT 19.00 hod.
Amadeus − P. Shaffer
ST 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká
se sněhu − A. Procházka
ČT 19.00 hod.
Edith a Marlene − É. Pataki
PÁ 19.00 hod.
Amadeus − P. Shaffer
SO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové
střeše − T. Williams
PO 19.00 hod.
Caligula − A. Camus
ÚT 19.00 hod.
Oidipús vladař − Sofoklés
ST 19.00 hod.
Cyrano z Bergeracu − E. Rostand
ČT 19.00 hod.
Výstřely na Broadwayi
W. Allen, D. McGrath
PÁ 19.00 hod.
Caligula − A. Camus
SO 19.00 hod.
Edith a Marlene − É. Pataki
PO 19.00 hod.
Ubohý vrah − P. Kohout
ÚT 11.00 hod.
Kean − A. Dumas, J. − P. Sartre
(veřejná generálka)
ÚT 19.00 hod.
Výstřely na Broadwayi
W. Allen, D. McGrath
ST 11.00 hod.
Kean − A. Dumas, J. − P. Sartre
(veřejná generálka)
ST 19.00 hod.
Cyrano z Bergeracu − E. Rostand
ČT 11.00 hod.
Kean − A. Dumas, J. − P. Sartre
(veřejná generálka)
ČT 19.00 hod.
Cyrano z Bergeracu − E. Rostand
PÁ 19.00 hod.
Kean − A. Dumas, J. − P. Sartre
(premiéra I.)
SO 19.00 hod.
Kean − A. Dumas, J. − P. Sartre
(premiéra II.)
PO 19.00 hod.
Výstřely na Broadwayi
W.Allen, D. McGrath

PODLAHY

JAZYKOVÁ ŠKOLA

(Placená inzerce)

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

PRODEJNA:
Sokolovská 200
Praha 8 − Palmovka
e−mail: podlahystanela@atlas.cz

(Placená inzerce)

D˘m dÏtÌ a ml·deûe Praha 8

STRANA 9
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JISKRA DIVADLO KARLA HACKERA

Ing. Miroslav
Vondrák

Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03
P¯edprodej: »T 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00 hod.,
NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.: 284
68 11 03. Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme
30 minut před začátkem představení do prodeje.

⁄NOR 2005
5. 2.
6. 2.

SO 15.00 hod.
POHÁDKY JOSEFA ČAPKA
NE 10.00 hod.
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
LS Jiskra (V. Čtvrtek, L. Dvorský,
P. Slunečko).

Diamantové svatby
60 let

Naši jubilanti
Jeho životní opti−
mismus nezměnila
ani ztráta životní
partnerky, manžel−
ky Vlasty, se kterou
prožil šťastných 67
let společného ži−
vota. Svůj dlouhý
čas si krátí sle−
dováním televizních pořadů, hrou na klavír
a s doprovodem každodenní minimálně ki−
lometrovou procházkou po ďáblickém sídlišti.
Udržuje kontakt se svými posledními dvěma
spolužáky a často vzpomíná na historická
fakta, která prožil za svých téměř sto let.
Nemenší pozornost věnuje prvním úspěchům
svých devíti pravnoučat. Přejeme našemu
jubilantovi další klidná a spokojená léta na
předlouhé pouti životem.
rodina

90 let

Změna programu vyhrazena.

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 Metra „C“.

⁄NOR a BÿEZEN 2005
Večerní koncerty
10. 2. ČT 19.00 hod.
SCREAMERS
Travesti show. Premiéra pořadu „4,3,2,1“.
15. 2. ÚT 19.00 hod.
IRISH DEW
Skupina, která se proslavila osobitými
interpretacemi tradiční irské a skotské
hudby i původními skladbami v keltském
duchu.
23. 2. ST 19.00 hod.
LINGERS
Orientuje se na tvorbu skladeb s vlivem
jazzových groovů, drum´n´basových
figurací a nevyhýbá se ani vlivům současné
dance music.

28. října 2004
Dagmar a Rudolf Schejbalovi

60 let

4. listopadu 2004
Miluše a Rudolf Dvořáčkovi

Připravujeme na březen
(předprodej od 21. 2. 2005)
9. 3. ST 19.00 hod.
RECITÁL
Pavla Marianová − známá zpěvačka
skupiny KLÍČ.
16. 3. ST 19.00 hod.
PACIFIK
Dnes již legenda country a trampské
muziky, stále hraje a zpívá písničky plné
humoru a dobré nálady.

59 let

Lubor Spal

1. prosince 2004
Marta a Miloslav Stehnovi

91 let

Pořady pro děti a rodiče
19. 2. SO 15.00 hod.
Dětská diskotéka
Tentokrát jsme pro Vás připravili opět
obdobu oblíbených dětských sobotních
řádění, pro změnu ve stylu disco.
14. 3. PO 15.00 hod.
Otloukej se píšťaličko
Nejznámější lidové zvyky jara
a Velikonoc doprovázené jarními
písničkami, velikonočními koledami,
říkadly a povídáním o jaru.

Zlaté svatby
50 let

František Černý

12. července 2004
Marie a Jiří Šrenkovi

90 let

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
s Jiřím Šlechtou

Bohumila
Linhartová

90 let
6. únor 2005
Vila K. Gotta a usedlost Bertramka − prohlídka
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy B − Anděl.

50 let
Jana Topinková −
Kneiflová

90 let

Večerní představení
14. 2. PO 19.30 hod.
QUO VADIS 2005
Scénické čtení povídek A. P. Čechova
(Aňuta, Úředníkova smrt a Kniha stížností)
a dramatizace povídek A. P. Čechova
Sboristka a F. O´Connorové „Řádní
venkované“. Účinkuje malé
Vinohradské divadlo.
28. 2. PO 19.30 hod.
KONCERT JIŘÍHO SCHMITZERA

Těšínská 600, Praha 8,
tel.: 283 09 04 27

96 let

Marie Pešťáková

12. 2. SO 15.00 hod.
O PRINCEZNĚ A POPLETOVI
Úsměvná variace na téma Hloupého
Honzy. Pro nejmenší diváky hraje a zpívá
divadlo PIŠKOT.
13. 2. NE 10.00 hod.
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
16. 2. ST 10.30 hod.
TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ SKŘÍŇKY
Pohádková hudební výchova K. Daňhela.
17. 2. ČT 9.00, 10.30 a 14.00 hod.
VODNÍK Z BOTIČE aneb
TŘI POHÁDKY Z VRŠOVIC
Veselé příběhy o přátelství, které překoná
všechny potíže. Hraje divadlo ELF.
18. 2. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
VODNÍK Z BOTIČE aneb
TŘI POHÁDKY Z VRŠOVIC
19. 2. SO 15.00 hod.
VODNÍK Z BOTIČE aneb
TŘI POHÁDKY Z VRŠOVIC
20. 2. NE 10.00 hod.
FERDA MRAVENEC
A JEHO TRAMPOTY
LS Jiskra (O. Sekora, P. Slunečko).
24. 2. ČT 9.00 a 10.30 hod.
JAK MEDVĚDI VAŘILI
Hravé představení pro nejmenší diváky.
Hraje divadlo KRAB.
26. 2. SO 15.00 hod.
JAK MEDVĚDI VAŘILI
27. 2. NE 10.00 hod.
FERDA MRAVENEC
A JEHO TRAMPOTY

KulturnÌ d˘m KRAKOV

12. únor 2005
Kostel sv. Václava a historie Bohnic
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy C − Kobylisy.

9. října 2004
Věra a Vladimír Pourovi

50 let

19. únor 2005
Kostel sv. Karla Velikého a Panny Marie,
vila Amerika − prohlídka
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy C − I. P. Pavlova.

Růžena
Bochnovičová

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

27. únor 2005
Zámek Veleslavín − Ch. Masaryková,
kostel. sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A − Dejvická.

29. října 2004
Květa a František Veselých

Zdena Doležalová

90 let

(Placená inzerce)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi
a nábytek na míru

KOMANDOR

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny

kupón na SLEVU 1 0 0 0 Kč
pro zakázky nad 18 000 Kă, platí do 31. 12. 2004

VZORKOVNA:
Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice
Po-Ne po tel. dohodě

Tel/fax: 283

931 807,
603 228 092

www.volny.cz/skrine.na.miru,
vlachpavel@volny.cz

(Placená inzerce)

Zaměření a konzultace nezávazné
a ZDARMA. Doprava ZDARMA.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

V˝znamnÈ jubileum
oslavili
SRPEN 2004
Buchar Miroslav
Z¡ÿÕ 2004
Bucharov· Marie
Filipov· Libuöe
HemelÌkov· Helena
Hor·kov· Jaroslava
Kohoutov· Emilie
Kˆrnyeiov· Tekla
MadÏra Frantiöek
Oliva Miroslav
Proöek VladimÌr
Proökov· Irena
Stehnov· Marta
Sv·tkov· Olga
S˝kora V·clav
Tlap·kov· Hildegarda
Tuma Rudolf
V·Úov· VÏra
Vesel· JaromÌra
Vodov· Ji¯ina
Z·vorkov· Dana
Marie a Miroslav VlËkovi
oslavili 25. z·¯Ì 2004
50 let spoleËnÈho ûivota.
ÿÕJEN 2004
Adamov· Ludmila
Hendrych Miroslav
Hornofov· Milada
Kejhov· Emilie
Kirpal Tom·ö
KrejËov· Marie
Lejko Ji¯Ì
Lukavsk· Anna
Mour Josef
Novotn· Marie
Schejbalov· Dagmar
Tich· Jind¯iöka

Milada a VÌt Holubcovi
oslavili 2. ¯Ìjna 2004
50 let spoleËnÈho ûivota.
R˘ûena a Old¯ich KlÌmovi
oslavili 28. ¯Ìjna 2004
60 let spoleËnÈho ûivota.
LISTOPAD 2004
BÏhounkov· Ludmila
Bielov· KvÏta
Broûov· Marie
Hoppov· Jarmila
Hor·kov· Jarmila
JelÌnkov· Marie
Jurenov· Milada
Kosov· Frantiöka
KuËerov· Marie
Metzov· Frantiöka
Novotn˝ Karel
SlavÌËkov· Marie
StuchlÌkov· Marie
S˝korov· Marie
äatava Jaroslav
Vejvodov· Miroslava
Vlas·kov· VÏra
Vok·lov· Rudolfina
Marie a Frantiöek VyËichlovi
oslavili 20. listopadu 2004
50 let spoleËnÈho ûivota.
Eva a Jaroslav »iperovi
oslavili 27. listopadu 2004
50 let spoleËnÈho ûivota.
Zdena a ZbynÏk Dvorsk˝ch
oslavili 27. listopadu 2004
50 let spoleËnÈho ûivota.
PROSINEC 2004
Arazimov· Miluöe
Budinka ZdenÏk
»ervenkov· Blaûena
DaÔourek Karel
Duffkov· ätÏp·nka
Engelhartov· Vlasta
Groschupov· Miroslava
H·jkov· Marie
HorËicov· Anna
Hromov· Marie
Hrub· Gita
Kalinov· Antonie
Kechnerov· Marie

Stejskal Bed¯ich
VÌtkov· Milada

Kotrb·Ëek Karel
Kotul·nov· Aneûka
Limaxov· Kl·ra
Mareöov· Marta
MihoviËov· Ji¯ina
Mor·vkov· Jarmila
Nov·kov· Anna
Om·Ëkov· Anna
Pejcharov· Karla
Pokorn· Marie
Poukarov· VÏra
Stankeov· Bohumila
äimkov· Helena
äùastn· Frantiöka
Tich· Jaroslava
Tittlov· Zdena
Trnkov· Marie
VÌtov· Vlasta
Vorlov· Jind¯iöka
Miloslava a VÌt Koö·tkovi
oslavili 25. prosince 2004
55 let spoleËnÈho ûivota.
Ji¯ina a VÌtÏzslav ämÌdovi
oslavili 30. prosince 2004
50 let spoleËnÈho ûivota.

NovÏ narozenÈ dÏti
v roce 2004
DUBEN
Sk·lov· Anna
KVÃTEN
Svoc·kov· Nikola
»ERVENEC
Herian Marek
Hrachovec Ond¯ej
Kvapil Tom·ö
VÌökov· AdÈla
é·kov· PavlÌna
SRPEN
Kruöinsk· Silvie
Radov· Krist˝na
Tomö˘ Jakub
Z¡ÿÕ
Janouöek Daniel
Jirouöek Dominik
Krupka Adam
ÿÕJEN
Dian VojtÏch
Neck·¯ov· Kate¯ina

LEDEN 2005
Budinka ZdenÏk, Ing.
Dudov· Anna
Fikeisov· JosefÌna
Finsterov· SvÏtla
KrupiËkov· Emilie
MaröÌkov· Anna
Samkov· VÏra
Topolov· Emilie

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁM
POZEMEK v klidném a krásném
prostředí určený k výstavbě RD i re−
kreačních objektů v k. ú. Postupice −
Lhotka u Benešova. Tel.: 602 34 24 42.
DOUČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZY−
KA PRO ZŠ I SŠ, příprava na matu−
ritu. Tel.: 777 27 88 91.

V˝znamnÈ jubileum slavÌ
⁄NOR 2005
B·rtov· Hedvika
»ipera Jaroslav
»iperov· Eva
Eitel Frantiöek
Hrd· Milada
Jaöek Jan
Kou¯ilov· R˘ûena
Kutifel Old¯ich
Misterkov· PavlÌna
PospÌöilov· Vlasta
Proch·zkov· Marie
Str·hlov· Marie
Valentov· Miloslava

FA J. MACHÁČ − rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými
panely − bez bourání, nepořádku v bytě
− rychle (3 − 5 dní) a levně (od 25 000
Kč). Výměny van, baterií, klozetů
kuchyňských desek, instalace spr−
chových koutů, pokládka dlažby, PVC,
plovoucích podlah, koberců, lepení
podhledů, malování, drobné zednické
a jiné práce na zvelebení Vašeho bytu.
Tel.: 777 32 54 66 − kdykoliv!
STAVEBNÍ DOZOR, inženýring,
realizace staveb od základů po střechu,
vč. TZB. Tel.: 226 06 67 51, Sutura
Energy a. s., Švábky 2, Praha 8.
PROVÁDÍME KOMPLETNÍ MON−
TÁŽ A DODÁVKU vody, kanalizace,
topení, plynu, vzduchotechniky, vč.
dodávky zařízení, v bytech, domech
a průmyslových objektech. Tel.: 226
06 67 51, D a S GAS s. r. o., Švábky
2, Praha 8.

Již deset let poskytujeme účetní služby
ke spokojenosti našich klientů.

•
•
•
•
•

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

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

Opravy chladicích a mrazicích
zařízení všeho druhu

STAVEBNÍ PARCELY DOLNÍ
CHABRY/ZDIBY, 811 − 914 m2,
elektro, vodovod, kanalizace, cena 1
450 Kč/m2. Tel.: 284 82 08 18, 728
95 23 21, 602 31 22 12.

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER NA KLÍČ ZA 4 DNY.
Zkušenost, kvalita a 3 roky záruka.
Zimní sleva 10%. Tel.: 233 55 23 01
nebo 606 82 42 97.
ANGLIČTINA − JŠ ANSWER −
vyučují lektoři, které jejich práce baví
a dokáží své nadšení přenést i na stu−
denty. Výuka probíhá v Karlíně v pří−
jemných učebnách. Počet studentů
v kurzu je maximálně šest. Přijatelné
ceny. Informace na tel.: 233 54 02
02, 603 49 71 79, www.lekcean−
glictiny.cz.
KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČET−
NICTVÍ, DPH, daňových povinností.
Tel.: 226 06 67 53, 606 19 84 59.
DODÁVKA, OPRAVA, SERVIS,
MONTÁŽ KOTLŮ zn. Junkers,
Buderus, Protherm, Mora, Dakon,
Baxi, autorizované měření emisí spalo−
vacích zdrojů. Tel.: 226 06 67 53,
606 19 84 59.
ELEKTROMONTÁŽE, revize ele−
ktroinstalací, servis EPS, EZS, STA.
Tel.: 226 06 67 53, 606 19 84 59.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

(Placená inzerce)

Marta a Zdeněk Lazarovi
Kubíkova 1180
Praha 8 − Kobylisy
tel.: 286 59 29 80, 606 49 49 16
e−mail: lazar.zdenek@volny.cz

(Placená inzerce)

vedení účetnictví
zpracování mezd a personální agendy
přiznání ke všem druhům daní
účetní poradenství

Vöem dÏtem p¯ejeme kr·snÈ
a öùastnÈ dÏtstvÌ a jejich
rodiË˘m blahop¯ejeme.
V p¯ÌpadÏ Vaöeho z·jmu
o uve¯ejnÏnÌ v tÈto rubrice
a o slavnostnÌm p¯ivÌt·nÌ
Vaöeho dÏù·tka na radnici
n·s prosÌm kontaktujte na
tel.: 283 09 04 25.

Jsou prostě skvělí…
Poděkování patří policistům
z Bohnic, za jejich ochotu a vstříc−
né řešení problému s houkajícím
alarmem, který nás všechny delší
dobu obtěžoval svým houkáním.
Jsou prostě skvělí!
Děkujeme.

Úřad Městské části Praha 8,
Odbor školství,
oddělení kultury
pořádá koncert

Julie
Meixnerové
úterý 8. března 2005
od 19.00 hodin
Libeňský zámek, Obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň
Rezervace míst
a informace na
tel.: 283 09 04 22.

Placená řádková inzerce

Servis chlazení
Martin Havlíček
603 274 704 − 283 920 573
•
•
•
•

Novotn· Pavla
Ou¯ednÌËek Filip
ämejkalov· KarolÌna
Uhrov· Lucie

ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRU−
HU, elektro, voda, truhlář. Denně od
17.00 hod., SO a NE 13.00 − 19.00
hod. Tel.: 603 81 01 39. Jen na
území Prahy 8 a 9.

Osobní přístup, nízké ceny. Kancelář:
Šaldova 34, Praha 8 − Karlín, tel.: 608
06 60 88.
DODÁVKOVÉ TAXI − DAVID
ZEMAN nabízí své služby přepravy
nákladů po celé ČR. Volejte NON −
STOP 608 24 44 63 nebo 603 24 44
63!
KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.
PRONAJMEME NOVÉ, HEZKÉ
NEBYTOVÉ PROSTORY, vhodné
pro ORDINACI nebo jiné služby.
V malé pasáži u Obchodního střediska
Krakov. Tel.: 602 20 38 36.
KRÁTKODOBÉ PŮJČKY DO 50
000 KČ, bez ručitele z nebankovních
zdrojů. Tel.: 296 41 13 60 nebo 728
62 73 70.
KOUPÍM ORIGINÁLNÍ FORMU na
výrobu sádrových trpaslíků − sběratel!
Prosím nabídněte. Tel.: 602 34 24
42.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ,
Trojský vrch, Hvězdoňská ulice, tel.:
724 06 78 03.
ANTINIKOTINOVÁ PORADNA!
Kuřáci, chcete zanechat kouření?
Magneto − analýza, 90% úspěšnost.
Tel.: 224 21 46 17, 604 20 77 71,
Praha 1, Senovážné náměstí 6/1464,
3. patro.
MAJITEL PRONAJME V PRAZE 8
NP, v přízemí, 21 + 17 m2, WC, spr−
cha, možnost krámu a suterén 55 m2
220 a 380 V, 1 m2/59 Kč + služby.
Tel.: 606 15 73 43.
PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY.
Hledáme nadané zpěvačky do všech
hlasových skupin. Požadujeme pouze
pravidelnou docházku a radost ze
zpěvu. Podrobnější informace Vám
rádi podají Magdalena Servítová, tel.:
604 33 13 92 nebo Ivan Zelenka, tel.:
605 76 32 66.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ,
ul. Na Sypkém, u zastávky Vosmí−
kových. Cena 1 500 Kč/1 měsíc. Tel.:
603 41 62 22.
INSTITUT REGENERACE VÁS
ZVE NA KURZY BŘIŠNÍHO
TANCE na Proseku (poliklinika)
i v lokalitách kolem Prahy. Kvalifi−
kovaná koncepce, přirozený pohyb
pro ženy od 12 do 100 let a dále na
semináře Salsy a lyžování v Alpách
s bezva partou. Institut regenerace,
tel.: 721 73 02 36 nebo 326 91 12
64.
VYROBÍME NA MÍRU, KU−
CHYŇSKÉ LINKY, skříně, koupel−
nový nábytek atd. Designy dle
Vašeho výběru ze vzorníků a kata−
logů. Při montáži kuchyňské linky
zhotovíme dle přání i obklad či
montáž el. spotřebičů. Dále pro−
vádíme montáž horizontálních i ver−
tikálních žaluzií. Vše kvalitně a levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.

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

REALITNÍ KANCELÁŘ ASTRA,
specialista na Prahu 8. Osobní přístup,
kompletní servis. Zenklova 635/149,
Praha 8, tel.: 283 84 29 47 nebo 604
76 44 44.

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZ−
NÁNÍ, MZDY, nabízí VŠ s praxí.

JÓGA NA PALMOVCE. Bližší infor−
mace na tel.: 777 09 40 58.

FITNESS JEN PRO ŽENY − 5 LET
V PROVOZU! Profi stroje, trenér −
ZDARMA! SOLÁRIUM, SOLÁRIUM
TURBO − pravidelná výměna UV tru−
bic, prodej solární kosmetiky, příjemná
obsluha a prostředí, CENOVĚ VÝ−
HODNÉ PERMANENTKY. Adresa:
Čihákova 2, Praha 9 − Vysočany, tel.:
284 82 12 25.
PŘIJĎTE SI K NÁM ZACVIČIT
AEROBIC NEBO ZAHRÁT STOL−
NÍ TENIS − NOVĚ OTEVŘENO!
Příznivé ceny, výhodné permanentky.
Adresa: FIT STUDIO, Čihákova 2,
Praha 9 − Vysočany, tel.: 284 82 12
25.
DLOUHODOBĚ PRONAJMU GA−
RÁŽOVÉ STÁNÍ V OSOBNÍM
VLASTNICTVÍ, v objektu Velká
Skála, ul. Vřesová 11. Tel.: 728 26 44
31. IHNED!
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A JÓGA
celý den, od dětí po seniory, Vítkova
6, Praha 8 − Karlín nebo Pod Slovany
22, Praha 2. Tel.: 608 54 73 03,
www.cvicime.cz.
KUNG−FU ŠKOLA P. LORENZO−
VÉ nabízí ve druhém pololetí výuku
Kung−Fu pro žáky od 5 do 99 let.
Kurzovné pololetně 1 900 Kč, tré−
ninky dvakrát týdně. Adresa: Cim−
burkova 19, Praha 3, tel.: 606 58 28
48, www.kungfu−praha.com.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ, od břez−
na ÚT, ČT, gymnázium Pražačka, Nad
Ohradou 1 700, Praha 3, tel.: 251 61
45 50 nebo 603 23 80 90,
www.tanecni.cz.
ÚČETNÍHO PORADCE hledá
správce domů. Vhodné i pro důchod−
ce. Tel.: 728 93 72 88.
OPRAVY ODĚVŮ, ZAKÁZKOVÉ
ŠITÍ − KREJČOVSTVÍ v SM Norma,
Praha 8, Střelničná 1347. Tel.: 605
27 37 45.
DLOUHODOBĚ PRONAJMU SA−
MOSTATNOU GARÁŽ v areálu na
Písečné. Cena 2 000 Kč/1 měsíc.
Kontakt: 602 76 78 08.
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ RYNE−
ŠOVÁ + PILNÁČKOVÁ − kompletní
vedení účetnictví a technický servis pro
společenství vlastníků. Tel.: 284 68 26
85.
OPRAVY OBUVI, levně a rychle. SM
Norma, Praha 8, Střelničná 1347.
Tel.: 602 93 63 70.
VYMĚNÍM NOVÝ 2+kk, 40 m2,
OV, Bohnice, za větší OV, DV − Boh−
nice nebo Prosek. Tel.: 607 99 14 27.
CHCETE PODNIKAT? Využijte stát−
ního bezúročného úvěru ve výši až 1
mil. Kč v rámci programu TRH. RPIC
Sigmin, a. s. − pobočka Praha, tel.:
266 72 53 01.
CHCETE MÍT SVATBU JAKO
ŘEMEN? Chcete si se svými blízký−
mi a přáteli s chutí zanotovat? DIOP−
TRIO Vám zahraje hudbu jakou
chcete! Tři muzikanti tělem i duší
hrají muziku všech žánrů. Upoutají
Vás třeba provedením swingového
hitu Franka Sinatry, nebo citlivě
laděným erotickým tangem. Náladu
dokáží pozvednout českou lidovou
písní a k jiskrnému moku Vám zahra−
jí slovácký verbuňk. Jsou připraveni
hrát a zpívat jak v komorním
prostředí, tak pro plný sál. Cena
dohodou! Tel.: 602 34 24 42.
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CVIČENÍ NA ŠESTI STOLECH Z USA • ZPEVNĚNÍ A ZEŠTÍHLENÍ POSTAVY • PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANALÝZY POSTAVY • CVIČENÍ VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD,
ASTMA, PORUCHÁCH SRDCE, KŘEČOVÝCH žIL AJ.

(Placená inzerce)

TROJSKÁ 72/159 • 182 00 PRAHA 8 • TELEFON: 284 684 633

S tímto kupónem

sleva
SOLÁRNÍ STUDIO
zažijte radost z bezpečného
a zdravého opalování v čistém
a příjemném prostředí

na prvních
12 hodin cvičení

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

POHŘEBNÍ
hl. m.
m. Praze
Praze
POHŘEBNÍ ÚSTAV
ÚSTAV ELPIS®® v hl.
Objednávky pohřbů 7 dní v týdnu 8.00 - 19.00 hodin
Praha 8 - Bulovka, Budínova 10, tel.: 283 843 032, 602 200 700
(Placená inzerce)

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

Kompletní pohřební obřady

INFO: 283 880 823, www.krematorium.praha.cz
Objednávky pohřbů Po-Pá:
Praha 9 - Starý Prosek, Prosecká 40, tel.: 283 880 823

(Placená inzerce)

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

(odbočka Nad Kellerkou, BUS č. 187)

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

ÚNOR 2005

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

STRANA 12

UPC Direct
Philips
Battery
Expert

NOVOTNÝ

elektronik

Prodejna elektro
Bílá, černá technika, média,
baterie, kabely atd.

SERVIS

opravujeme:

Akční letáky:
HELE • PROTON • Top Aktuel
S tímto kupónem
doprava+montáž+základní
instalace za 250,Zenklova 27 • Praha 8

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Prodej
na splátky
Plošné slevy
na celý
sortiment

ELEKTRONIKY

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

(Placená inzerce)

Elektro
Dočkal

(zastávka tram. Divadlo pod Palmovlou)

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

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

Tel.: 283 840 523, 284 840 158
servis@novotnyelektronik.cz
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