
Chátrající Ústřední autobusové nádraží

na Florenci se letos dočká rozsáhlé rekon−

strukce. Ta si podle šéfa provozovatelské

firmy ČSAD Praha holding Jiřího

Roubíčka vyžádá několik desítek milionů

korun. Bude trvat přibližně rok a začít by

měla ve druhém čtvrtletí. Z Florence 

přitom vyjíždí denně přes 300 linek.

Nové nádraží na Florenci bude mít navíc

přízemní halu a všech 40 nástupišť získá

zastřešení. Změny čekají také pokladny,

informační kancelář, občerstvení, sociální

zařízení, úschovnu zavazadel i čekárny. Po

dřívějších úvahách o přestěhování celého

nádraží z Karlína na Pankrác nejspíš největší

tuzemská autobusová stanice zůstane na

svém místě.

Radnice Prahy 8 je ale pro převedení auto−

busů do podzemí, nad kterým by mohla

vyrůst víceúčelová budova, nebo k jeho

posunutí buď do Karlína, nebo směrem 

k železničnímu Hlavnímu nádraží. Na uvol−

něných plochách by mohly vzniknout nové

budovy s obchody, byty a kancelářemi. Bylo

by také možné propojit Opletalovu ulici 

s ulicí Na Florenci a ulici Na Florenci 

s Pernerovou ulicí a tím připojit celý Karlín

dopravně k centru.

Cestující z ÚAN Florenc mohou vedle

metra využít několik tramvajových a měst−

ských autobusových linek. Jen deset minut

chůze se nachází vlakové Masarykovo

nádraží a čtvrt hodiny trvá pěší přesun na

Hlavní nádraží.

Nádraží získávají peníze z poplatků za

vjezd autobusů. Jejich výše se například na

Florenci za posledních deset let více než

zdvojnásobila. Za jeden vjezd na vnitrostátní

lince autobus platí 327 korun, na mezinárod−

ní lince dokonce 774 korun.                    −ktc−

Dobrovolní hasiči
se zaměří na školy
a parkování. 
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Letos se zaměříme především na dodržování

veřejného pořádku, říká šéf Obvodního ředitel−

ství MP Praha 8 Jaroslav Kašpárek.

Jaký byl uplynulý rok z pohledu Městské

policie v Praze 8?

Rok 2006 byl pro strážníky v osmé

městské části velmi úspěšný. Praha 8

totiž zůstala jednou z nejbezpeč−

nějších lokalit v metropoli. Je to dáno

splněním stanovených úkolů a hlavně

dobrou spoluprací s orgány městské

části a Policie České republiky.

I když je Praha 8 bezpečná, určitě se najdou

lokality, kde zasahujete častěji...

Z bezpečnostního hlediska zůstávají nejvíce

problémovými místy oblast Florence a Palmovky,

kde se vyskytují například bezdomovci. Naopak

jako nejméně problémové se nám jeví celá severní

část Prahy 8 a s potěšením mohu říci, že i Karlín.

Samozřejmě mimo již zmiňované Florence. 

Všem občanům Prahy 8 bych chtěl poděkovat,

protože oni svým jednáním a chováním tvoří

„osmičku“ bezpečnou. Městská policie je jen

součást napomáhající k udržení a zlepšení

tohoto cíle.

Jak se v loňském roce osvědčil systém

„pochůzkářů“? 

Systém okrskářů, lze je nazvat 

i pochůzkáři, se nám velmi osvědčil.

Naši strážníci mají přesně vymezené

území, o kterém mají dobré znalosti.

Obyvatelé se s nimi pravidelně setkávají 

a obrací se na ně s různými problémy i dotazy.

Radnice Prahy 8 zakoupila pro naše strážníky

mobilní telefony pro kvalitnější spojení mezi

občany a příslušným okrskářem a za to jí patří

velký dík.

Plánujete v letošním roce nějakou „propagaci“

pochůzkářů pro jejich lepší seznámení s obyvateli

Prahy 8?

Práce okrskářů, vymezení okrsků, úřední hodiny

na okrskových služebnách a  případné telefonní

spojení jsou k vidění na internetových stránkách

Prahy 8. V minulém roce byly uveřejněny také 

v Osmičce a informace podá vašim čtenářům také

obvodní ředitelství Městské policie v Praze 8.

Na co se chcete v letošním roce v Praze 8 nejvíce

soustředit?

Letos se chceme zaměřit hlavně na veřejný

pořádek. Pokud to budu konkretizovat, tak na 

problematiku bezdomovců. Trápí nás znečišťování

veřejného prostranství, pohoršení a další atributy 

s tímto fenoménem spojené. Nezbytná ale bude

spolupráce s vedením supermarketů, kde se výskyt

společensky nežádoucího chování také vyskytuje.

Dalším problémem je zakládání černých skládek.

Tady se situace podstatně zlepšila, a to díky těsné

spolupráci s Odborem životního prostředí Prahy 8.

Pokračovat bude samozřejmě i letos dozor nad pře−

chody pro chodce u vybraných škol před začátkem

školního vyučování a spolupráce se školami při

společenských akcích.           Pokračování na str. 3 

Vážení 

spoluobčané,

i když s tím v letošní zimě

už řada z nás ani nepočíta−

la, koncem ledna jsme se

dočkali sněhové nadílky. 

O tom, že jí i na poměry hlavního města nebylo

málo, svědčí následný nekonečný mediální střet

řidičů a silničářů: Kdo může za následné

dopravní kalamity? Nechci tento spor soudit, ale

když čtu výsledky průzkumu, že polovina řidičů

jezdí v zimě na letních pneumatikách, zlobil bych

se na silničáře o to méně. Každý z nás by měl

především spoléhat na vlastní řádné vybavení 

a pak teprve z karambolu vinit někoho jiného.

Přitom pár set korun, na které výměna obutí při−

jde, za mnohonásobné zvýšení bezpečnosti

rozhodně stojí.

V této souvislosti bych měl na zvážení nápad,

který uplatňují v několika západoevropských

městech − nesolit, ale důsledně pluhovat.

Výsledky tohoto řešení jsou více než dobré. Nejen

že se nepoužívá chemie, ale řidiči jezdí se zimním

obutím a podle statistik hlavně velmi opatrně.

Jízda na sněhu totiž podvědomě nutí motoristy ke

snižování rychlosti, což vede k nižší nehodovosti.

V řadě evropských zemích je používání zimních

pneumatik povinné. Jen se divím, že například 

i lobby výrobců pneumatik tento zákon v tuzem−

sku ještě neprosadila. 

Bezpečnou a zodpovědnou jízdu nejen pro

zbytek zimy Vám přeje

Josef Nosek

starosta Městské části Praha 8

Nádraží Florenc čeká rekonstrukce

V ulicích letos přibude 25 strážníků



I v únorové Osmičce pokračujeme 

v seriálu, ve kterém představujeme

jednotlivé členy Rady zastupitel−

stva Prahy 8 a především jejich

plány, co a jak chtějí prosazo−

vat. Tentokrát jsme požádali 

o rozhovor zástupce starosty

Michala Kindla, který má na

starosti finance, dopravu a infor−

matiku.

V Radě MČ Praha 8 sice nejste nováčkem,

ale přesto − představte se stručně čtenářům...

Je mi 39 let a v Radě mám za sebou již šest let

svého působení. Původní profesí jsem počítačový

specialista.

Když se ohlédnete na těch uplynulých šest  let 

v radě, co považujete za své největší úspěchy 

a případně i neúspěchy?

Jako svůj úspěch vnímám především zásadní pře−

budování počítačové infrastruktury a s ním spojené

snížení nákladů na její správu. Těší mne i nastar−

tování projektu Internet zdarma pro občany Prahy 8.

Naopak mě mrzí, že se ještě nepodařilo zprovoznit

některé elektronické služby pro obyvatele, které už

třeba fungují v některých jiných městských částech. 

Od prosince jste zástupcem starosty Prahy 8, co

se tím pro vás mění?

Mění se rozsah a do jisté míry i styl práce, ale

nijak se toho neobávám. Výraznou pozitivní změ−

nou je možnost účinněji prosazovat své představy

při řízení radnice Prahy 8. 

Máte na starosti finance, dopravu a informatiku,

začněme těmi financemi. Prvním úkolem je

samozřejmě rozpočet na rok 2007, v jakém stavu

jsou jeho přípravy?

Návrh rozpočtu na letošní rok už je prakticky

hotov. Po projednání v radě bude koncem února

předložen ke schválení zastupitelstvu.

Jak vůbec dlouhodobě vypadá hospodaření

Prahy 8? 

Musím říci, že hospodaření Prahy 8 dlouhodobě

není ideální. Musíme hledat cesty ke snižování

běžných výdajů, které tvoří významnou část

rozpočtu. Dlouhodobým problémem, a to je pro−

blém obecný, nejen Prahy 8, je financování výkonu

státní správy. Pokusím se to vysvětlit krátce 

a jednoduše − například vydávání osobních dokladů,

živnostenských oprávnění nebo třeba činnost

stavebního úřadu, to jsou agendy, které náleží státu

a stát jejich výkonem pověřil obce. V případě Prahy

8 jsou náklady na jejich provoz přibližně 70 milionů

korun ročně, a od státu na to přitom dostáváme jen

zhruba polovinu. Jsem však nenapravitelný opti−

mista a věřím, že nová vláda vyslyší hlas obcí 

a tento problém odstraní.

Čekáte během začínajícího volebního období

nějaké zásadní změny − zásadní nárůst výdajů

nebo příjmů?

Zásadní změny v těch nejbližších čtyřech letech

určitě neočekávám. 

Kam vůbec budou směřovat hlavní investice

Prahy 8 v tomto volebním období?

Jistě budeme pokračovat v investicích do

bytových domů a škol v podobě zateplení fasád,

výměny oken nebo regulace topných soustav.

Počítáme s dalšími investicemi do rekonstrukcí

školních hřišť a školních jídelen a v neposlední řadě

plánujeme na „osmičce“ zrekonstruovat nejméně

padesát dětských hřišť.

Dalším tématem, kterému se budete věnovat, je

doprava. Váš kolega z rady Radovan Šteiner  je

přitom radním pro dopravu v rámci hl. m. Prahy.

Považujete to za výhodu?

Samozřejmě ano, už jenom to, že spolu můžeme

často a neformálně komunikovat, je velkou

výhodou. 

Velkým problémem Prahy 8 je parkování,

především na sídlištích. Počítáte s novými

parkovacími místy? Pokud ano, kdy a kolik jich

má vzniknout?

V Bohnicích už několik nových parko−

vacích míst vzniklo a rádi bychom 

v tomto trendu pokračovali i na jiných

sídlištích. Předcházet tomu ovšem

musí důkladná analýza. Není možné

budovat parkovací místa například

na úkor zeleně.

Diskutuje se také o parkovací zóně v

oblasti Karlína a Libně, už jste začali

koordinovat postup s nově zvoleným

vedením okolních městských částí?

Zatím ne. Přednost teď měly jiné problémy.

Placené zóny budou muset vzniknout v bez−

prostředním sousedství placených zón okolních

městských částí. Hlavním problémem je ale

nedostatek parkovacích míst, a ten nám jejich

zpoplatnění nevyřeší. 

Už tušíte, v jaké výši by se měly po zavedení

parkovací zóny pohybovat poplatky za parko−

vání?

Podle mého názoru by poplatky měly být v Praze

− mimo samotné centrum − stejné. O jejich výši se

ale samozřejmě ještě bude jednat.

Třetí oblastí, která spadá do vaší kompetence, je

informatika. Vy jste jedním z autorů projektu

internetu zdarma pro obyvatele Prahy 8, kolik

lidí už tento internet používá?

V nejbližší době očekávám přesná čísla za

leden, ale dá se říci, že to jsou zatím řádově

stovky obyvatel. 

Kde všude je signál pro toto bezplatné připojení

dostupný? Kolik procent obyvatel ho tak aspoň

teoreticky může využívat?

V tuto chvíli je signálem pokryta oblast Karlína 

a Libně, kde byly spuštěny vysílače v rámci zkušeb−

ního provozu. Samozřejmě budeme vyhodnocovat

dosah jednotlivých vysílačů a celou síť dále opti−

malizovat. Cílem je dosáhnout alespoň 80 procent−

ního pokrytí.

Budete rozšiřovat tento projekt internetu zdar−

ma? 

Celý projekt rozšiřujeme už v současné době.

Nyní připravujeme páteřní trasy pro připojení se−

verních částí Prahy 8, zejména sídlišť od Bohnic po

Kobylisy. Vysílače budeme umísťovat na základ−

ních školách. O jejich postupném spouštění budeme

samozřejmě informovat. Myslím, že několik

dalších vysílačů by mohlo být zprovozněno hned po

schválení rozpočtu.

V souvislosti s možností bezplatného přístupu na

internet se objevily i nápady, že by radnice

mohla přímo na internetu ukazovat záběry

kamer, které by hlídaly třeba parkoviště. Každý

by si tak mohl přímo z domova kontrolovat, že je

jeho auto v pořádku. Počítáte s tím stále? Pokud

ano, kdy a kde se to poprvé zavede a jak se bude

pokračovat?

Rozhodně ano, s tímto projektem počítáme.

Jednou z cest, jak snížit náklady na bezplatný

internet, je sdílení infrastruktury. S jejím přive−

dením do škol plánujeme i spuštění monitorování

veřejných prostranství před školami bezpečnost−

ními kamerami.

Chystáte také nějaké zásadní změny ohledně

internetových stránek Prahy 8?

Samotné internetové stránky www.praha8.cz by

se nějak zásadně měnit neměly, ale plánujeme na

nich spustit některé elektronické služby, které

občané znají z jiných městských částí.

Na závěr pojďme k osobnějším otázkám, jak

dlouho žijete v Praze 8?

V Praze 8 žiju od roku 1974 s výjimkou malé, asi

dvouleté pauzy v devadesátých letech.

Které místo na „osmičce“ máte osobně nejradši?

Nejraději mám Kobylisy, zejména oblast kolem

Ládví, kde jsem prožil dětství. A také dolní Libeň,

kde jsem navštěvoval základní školu.                −roa−
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ÚNOR - BŘEZEN 2007
Vážení občané,

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás

dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny

pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který

nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro

odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK

neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky

komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,

zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Jirsíkova − Malého 20. 2., 27. 3.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 27. 2.

Pobřežní − U Nádražní lávky 6. 3.

Pernerova − Šaldova 13. 3.

Pobřežní − Thámova 13. 2., 20. 3.

Petra Slezáka − Urxova 20. 2., 27. 3.

Pernerova − Sovova 27. 2.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy) 6. 3.

Kotlaska (u mateřské školy) 13. 3.

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 13. 2., 20. 3.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) 27. 2.

Na Vartě 6. 3.

Kašparovo náměstí 13. 3.

Pod Labuťkou − Prosecká 13. 2., 20. 3.

Kandertova (proti ul. Lindnerova) 20. 2., 27. 3.

Nad Rokoskou 6. 3.

Na Truhlářce (parkoviště) 13. 3.

Gabčíkova (za ul. Kubišova) 13. 2., 20. 3.

Ke Stírce − Na Stírce 20. 2., 27. 3.

Kubišova − U Vlachovky 27.2.

U Slovanky − Dolejškova 7. 3.

Štěpničná (parkoviště) 14. 3.

Davídkova (u ul. Tanvaldská − park.) 14. 2., 21. 3.

Třebenická 21. 2., 28. 3.

Roudnická (za Bešťákovou) 28. 2.

Modřínová 21. 2., 28. 3.

Kubíkova − u DD 28. 2.

Havránkova − Šimůnkova 7. 3.

Šimůnkova 14. 3.

Janečkova 14. 2., 21. 3.

Hlaváčova 14. 2., 21. 3.

Burešova 21. 2., 28. 3.

Kurkova 28. 2.

Šiškova 7. 3.

Pakoměřická − Březiněveská 14. 3.

Na Pecích − Chaberská 14. 2., 21. 3.

Služská − Přemyšlenská 21. 2., 28. 3.

V Mezihoří 28. 2.

Na Pěšinách − Pod Statky 7. 3.

Uzavřená 14. 3.

Trojská − Nad Trojou 15. 2., 22. 3.

Na Dlážděnce − U Sloupu (park.) 22. 2., 29. 3.

Písečná − K Sadu 1. 3.

Na Přesypu − Pod Přesypem 8. 3.

Třeboradická 15. 3.

Havlínova − Pohnertova 15. 2., 22. 3.

Libišská (parkoviště) 22. 2., 29. 3.

Podhajská pole (parkoviště) 1. 3.

Gdaňská 8. 3.

Hnězdenská (parkoviště) 15. 3.

Mazurská (u trafostanice) 8. 3.

Řešovská (u Zelenohorské) 15. 2., 22. 3.

Zhořelecká (parkoviště) 22. 2., 29. 3.

V Nových Bohnicích 1. 3.

Dolákova − Hackerova 8. 3.

K Mlýnu − Drahaňská 15. 2., 22. 3.

Mlazická 22. 2., 29. 3.

Fořtova − Do Údolí 1. 3.

Korycanská − K Ládví 8. 3.

Petra Bezruče − U Pískovny 15. 3.

Pod Vodárenskou věží − Společná 20. 2., 27. 3.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 27. 2.

Pekařova 6. 3.

Valčíkova − Na Truhlářce 13. 3.

Velká Skála − K Haltýři 13. 2., 20. 3.

Frýdlantská (par. ul. Žernosecká − Ďáblická) 7. 3.

Davídkova (park. sev. od gar. Stavegu) 14. 2., 14. 3.

V Zahradách − Na Sypkém 21. 2., 21. 3.

Braunerova − Konšelská 28. 2.

Nad Rokoskou (u školy) 28. 2.

Nad Popelářkou 7. 3.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181) 14. 2., 14. 3.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 21. 2., 21. 3.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou15. 2., 22. 3.

Drahorádova 22. 2., 29. 3.

Lindavská 1. 3.

U Pekařky (sloup VO č. 8) 8. 3.

Chaberská − Líbeznická 15. 3.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány

již během dne, který předchází dni uvedenému 

v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána

po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny

budou následující den po dni, který je v harmono−

gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky

v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků

adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam

rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

najdete na www.praha8.cz.

Spotřebitelská poradna
Nakupoval jsem v samoobsluze a tam jsem si 

u pultového prodeje zakoupil sýr mozzarella. Takto

byl označen na cenovce, ale až doma jsem zjistil, že

to není mozzarella, ale nějaká botazzella odporné

chuti. Vím že při použití přesného názvu mozzarella

by musel výrobce splnit určitá kritéria, ale pokud

prodejce označí zboží originálním názvem, je celá

ochrana kvality k ničemu. Stálo mne to pár korun,

žádné šetření nevyžaduji, ale přece jenom příště bych si chtěl koupit opravdu např. eidamský sýr

a ne nějakou náhražku jako cihla na smažení, která není vůbec vyrobena z mléka. 

S tímto způsobem prodeje se bohužel v poslední době setkáváme velmi často a naše sdružení již

zaslalo podněty dozorovým orgánům a výzvy prodejcům, kteří takto klamavým způsobem nabíze−

jí své zboží. Tyto náhražky sýrů, ale i jiných mléčných výrobků (šlehačka, máslo apod.) se na trhu

objevují v čím dál větší míře. Namísto mléčných tuků jsou vyráběny z tuků rostlinných, a to přede−

vším kvůli jejich nižší ceně. Jejich prodej není zakázán, ale v žádném případě by tyto výrobky

neměly být prodávány společně s pravými mléčnými výrobky tak, aby to spotřebitele zmátlo. Ti

by měli vědět, zda kupují mléčný výrobek, či nikoliv. V případě, že se setkáte s takovým způsobem

prodeje, doporučujeme podat podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která v současné

chvíli řeší již několik takových případů.

Petra Vaňková, Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), Rytířská 10, Praha 1

www.spotrebitele.info.     Poradenská linka: 900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Místostarosta Michal Kindl: Internetem chceme 
pokrýt 80 procent území Prahy 8
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Dokončení ze strany 1

Podstatná část práce strážníků souvisí 

s dopravou a Městská policie je často

kritizována, že jenom nasazuje

„botičky“...

V letošním roce plánujeme v Praze 8

výrazné omezování jejich nasazování.

Budou používány u nesprávně parku−

jících vozidel jen v naléhavých pří−

padech. Máme k dispozici odtahové

vozidlo, které využíváme, když auto tvoří

překážku silničního provozu. Jde napřík−

lad o stání v křižovatce, omezení průjez−

du nebo výjezdu jiných vozidel a při stání

aut těsně před přechodem pro chodce.

Nově máme k dispozici také radar. Měřit

rychlost budeme hlavně v okolí škol,

školských zařízení a míst, kde nedo−

držování stanovené rychlosti ohrožuje

ostatní účastníky silničního provozu.

Kdybyste měl uvést jeden hlavní cíl,

který si Městská policie Prahy 8 

v letošním roce klade, jaký by to byl?

Vrcholným cílem zůstává udržet

Prahu 8 jako jedno z nejbezpečnějších

míst v Praze. Městská část Praha 8 se

stává dobrou adresou a my to chceme

podporovat. Dovolím si použít tento 

termín, vztahující se nejen k dobrému

bydlení, ale také k bezpečné lokalitě.

Pomoci nám mohou i obyvatelé Prahy 8

včetně těch, kteří zde jen pracují. I ma−

ličkost ve formě zamykání vchodů do

domů přináší velké výsledky v zame−

zení přístupu neoprávněných osob 

a následnému poškozování majetku.

Nastanou u Městské policie v Praze 8 

v průběhu letošního roku nějaké

změny? 

Naše obvodní ředitelství se díky

orgánům Městské části Prahy 8 letos

rozroste o zhruba 25 strážníků. Všichni

budou zařazeni na „ulici“, především na

místa okrskářů. Vyplývá z toho po−

žadavek na zajištění nových okrskových

služeben nebo jejich rozšíření, protože

tento trend navyšování počtu strážníků

bude pokračovat i v dalších letech. Ve

spolupráci s radnicí budeme letos hledat

vyhovující řešení.

V souvislosti s kauzou pedofila na

Proseku se v médiích hodně mluvilo 

o spolupráci Městské policie s Policií

ČR a s radnicemi Městských částí. Jak

tato trojstranná spolupráce funguje 

v Praze 8?

Vzájemná spolupráce s radnicemi

městských částí a Policií České re−

publiky je na vynikající úrovni, o čemž

svědčí i předchozí hodnocení z hlediska

bezpečnostní situace na Praze 8. Kauza

pedofila bohužel ukázala jisté komu−

nikační nedostatky ze strany přís−

lušného orgánu policie. Poznatky 

s tímto spojené se k nám dostaly ve 

stejném časovém horizontu jako k ve−

řejnosti. Je to určitě škoda, protože naši

okrskáři mají díky místním znalostem

mnoho informací a mohou reagovat na

případný požadavek orgánů policie

velmi operativně.    

−roa−

V ulicích letos přibude 25 strážníků

Metro na Florenci má nový výtah
Do stanice metra Florenc na trase

B začal fungovat nový výtah. Do

metra se tak lépe dostanou

postižení lidé nebo maminky s ko−

čárky. V Praze je dnes z 54 stanic

metra zpřístupněno 32 bezba−

riérově.

Výtahy do stanice Florenc na trase

C jsou v provozu už přes rok, a také

do stanice na lince B vedou dva

navazující výtahy. Prvním, který ústí

u ulice Na Florenci, se lidé dostanou

do přestupní chodby, odkud

mohou sjet druhým výtahem

přímo na nástupiště.

Náklady na výrobu výtahů

na Florenci přesáhly 77 mi−

lionů korun. Díky novým vý−

tahům je zajištěn bezbariérový

přestup mezi všemi třemi

trasami pražského metra. Mezi

linkami B a C na Florenci,

mezi trasami A a C ve stanici

Muzeum.                        −roa−

Soutěžíme o Zlatý erb
Zlatý erb − soutěž o nejlepší webové stránky a elek−

tronické služby měst a obcí. Sdružení Zlatý erb vy−

hlásilo již devátý ročník soutěže Zlatý erb 2007.

Osobní záštitu převzal ministr vnitra a ministr infor−

matiky Ivan Langer. Krajská kola vyhlašují kraje

ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst

a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS.

Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen − měsíc Internetu. Cílem soutěže je

podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje infor−

mačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím

internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech,

obcích a krajích České republiky. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže

Stockholm Challenge Award. Dejte nám svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme! −tr−

www.praha8.cz

Otázka pro...
radního MČ Praha 8 a předsedu dopravní

komise Tomáše Mrázka

Proč se upravovaly přechody v Čimické ulici?

Koncem loňského roku jsme dokončili přestavbu posled−

ního přechodu pro chodce v úseku od Kobyliského

náměstí po ulici K Pazderkám, u autobusové zastávky Či−

mický háj. Přestavbu po dohodě s Prahou 8 provedla

Technická správa komunikací. Tyto bezbariérové pře−

chody mají na této frekventované ulici především zajistit zvýšenou bezpečnost chodců.

Všechny přechody v tomto úseku mají buď světelnou signalizaci, nebo jsou osvětleny

tak, aby byl chodec dobře řidičem viděn. Čimickou ulicí naše aktivity v tomto směru

nekončí, v současnosti ve spolupráci s TSK vytipováváme další riziková místa, mezi 

ně bude patřit například Lodžská ulice, kde chceme co nejdříve provést po−

dobné úpravy.               −tk−

?V Karlíně se začíná stavět CORSO II
Po mimořádném úspěchu, který u odborné i laické veřejnosti zaznamenala rekonstrukce administrativní

budovy Corso Karlín, přichází developerská společnost Real Estate Karlin Group (REKG) s projektem Corso

IIA. I pod architektonickými studiemi této stavby bude signatura úspěšného katalánského architekta Ricardo

Bofilla. Administrativní budova Corso IIA naváže na již dokončené Corso Karlín na Křižíkově ulici. 

REKG klade mimořádné nároky na vysokou architektonickou úroveň svých projektů. I Corso IIA, a v budoucnu 

i Corso IIB a C proto svěřila profesionálům − kanceláři architekta Ricardo Bofilla Taller de Arquitectura, která s fir−

mou spolupracovala už na rekonstrukci Paláce Karlín a na výstavbě Corsa Karlín.

„Taková městská část, jakou je Karlín, je pro každého umělce mimořádně inspirativní. Industriální charakter místa

přímo vyzývá k zachycení jeho atmosféry, tempa a image. Jsem rád, že můžu být přítomen a přímo se účastnit změn,

kterými tato část Prahy prochází,“ sdělil Bofill.

Corso IIA má být nejen reprezentativním firemním sídlem s dokonalým profesionálním zázemím, ale zároveň

místo, kde se zaměstnanci i jejich hosté budou cítit příjemně, uvolněně a bezpečně. V první fázi, na ploše 13 tisíc

metrů čtverečních, se počítá s centrálním komunikačním jádrem, se čtyřmi výtahy a dvěma schodišti, variabilním pro−

storem pro open space, jež umožňuje flexibilní dělení prostoru v sektorech po 1,5 metru, showroomy na úrovni ulice,

restaurací, hlídaným třípatrovým podzemním parkingem s kapacitou více než 140 vozů, satelitem a vlastní televizní

anténou. Mimořádně efektní je například řešení prosklené fasády propojující okenní části se speciálními obvodový−

mi panely s výplní z benátského štuku nebo vnitřní prosklené atrium se zelení. Výhodná poloha budovy k centru

města zaručí budoucím nájemníkům snadný přístup ke všem službám, silničním tahům i MHD.                         −red−

Statistický úřad provede šetření
Český statistický úřad provede ve dnech 17. února až 29.

dubna 2007 šetření na téma životní podmínky tuzemských

domácností. Speciálně vyškolení tazatelé navštíví zhruba 11 600 náhodně vybraných

domácností, z nichž 1 259 je v Praze, včetně Prahy 8.

Pracovníci, kteří šetření provedou, se prokáží příslušným pověřením k výkonu funkce, které

jim vydá Samostatné oddělení terénních zjišťování Praha a občanským průkazem. Ve všech

fázích zjišťování bude zaručena anonymita získaných údajů. Případné bližší informace podá

Jana Šídlová, tel.: 274 05 20 84, e−mail: jana.sidlova@czso.cz.                                        −čsu−
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Toulky Prahou 8 PLASTIKY V KARLÍNĚ

Mramorová kašna.
Karlínské náměstí.

Vzpomínající.
Kaizlovy sady.
Autor: B. Benda.

Husitské práče.
Karlínské nám. před domem č. 7.
Autor: J. Jiřikovský.

Pomník 20 utonulých vojáků.
(Žulový obelisk).
Pomník ženistům, kteří položili své životy 
při záchraně civilního obyvatelstva 
za povodně r. 1890.
Nemovitá kulturní památka.
Kaizlovy sady.

Pomník Petra Strozziho.
Nemovitá kulturní památka.
Od roku 1898 přímo 
před objektem Invalidovny 
postavena socha 
mecenáše hraběte 
Petra Strozziho, z jehož 
nadace byl postaven 
objekt pro vysloužilé 
a zmrzačené vojáky.
Kaizlovy sady.
Autor: Mořic Černil.

Inteligence.
Lyčkovo náměstí.
Autor: J. Mařatka. −hš−

PRVNÍ LETOŠNÍ PREMIÉRA V DIVADLE POD PALMOVKOU

Smutek sluší Elektře

Smutek sluší Elektře, tedy drama lásky,

vášně, touhy po spravedlnosti a svědomí, je

letošní první premiérou v libeňském divadle.

Autor hry, Eugene O'Neill, patří mezi otce

moderního amerického dramatu. Mimo−

řádně plodný a úspěšný dramatik je lau−

reátem Nobelovy ceny za literaturu a čtyřná−

sobným držitelem Pulitzerovy ceny.

V režii Petra Kracika se v Divadle Pod

Palmovkou představili Zuzana Slavíková,

Barbora Valentová, Radek Zima, Ivan Jiřík,

René Přibil, Ondřej Kavan a Rudolf Jelínek.

Smutek sluší Elektře je jedním z největších

moderních dramat, které přináší nesmrtelné

téma lásky a nenávisti, sahající „až za hrob“. Co

se stane, když do nezdravého rodinného

prostředí vstoupí nevěra manželky a matky,

dceřina žárlivá touha po pomstě a citově zmrza−

čení muži? Jaká je rodina a vztahy v současném

světě neuznávajícím řád? O'Neillovo drama 

o tragickém míjení se, nezkrotných vášních,

spravedlnosti i křivdách má zkrátka schopnost

tnout do živého dnes snad ještě více, než kdyko−

liv v minulosti. 

Eugene O'Neill je autorem řady známých her

− Cesta dlouhého dne do noci byla uvedena až

po autorově smrti, Touha pod jilmy překládaná

též jako Farma pod jilmy, Měsíc pro smolaře 

a právě Smutek sluší Elektře. Hra měla pre−

miéru 26. října 1931 v hvězdném obsazení na

prknech newyorského Theatre Guild. V Di−

vadle Pod Palmovkou ji můžete vidět 3., 14. 

a 29. března 2007. −roa−

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

www.divadlopodpalmovkou.cz
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VELKÁ SCÉNA

15. 2. ČT 19.00 hod.
Bouře.
W. Shakespeare.        

16. 2. PÁ 19.00 hod.
Ubohý vrah.
P. Kohout.        

17. 2. SO 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
E. O'Neill.        

19. 2. PO 19.00 hod.
Caligula.
A. Camus.        

20. 2. ÚT 19.00 hod.

Višňový sad.
A. P. Čechov.           

21. 2. ST 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.        

22. 2. ČT 19.00 hod.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.
A. Procházka.        

23. 2. PÁ 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.         

24. 2. SO 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.        

26. 2. PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše.
T. Williams.      

27. 2. ÚT 19.00 hod.
Ostře sledované vlaky.
B. Hrabal, V. Nývlt.      

28. 2. ST 19.00 hod.
Oidipús vladař.
Sofoklés.    

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8
Přemyšlenská a Krynická • tel.: 284 68 02 30, 233 55 37 90 
e−mail: info@ddmpraha8.cz • www.ddmpraha8.cz

ÚNOR 2007

15. 2. Šlápoty − Vzhůru ke hvězdám.
Vycházka pro veřejnost. Poplatek 50 Kč.

18. 2. Víkendový pohybový seminář pro dospělé − Street step.
Od 15.00 do 18.00 hodin. Cena 120 Kč v (KRY).

17. − 24. 2. Jarní prázdniny − zimní tábor v Krkonoších − Lánově.
Cena 3 100 Kč (doprava, ubytování, celodenní stravování, pitný režim, věcné
ceny do soutěží). Pro děti od 8 let. Lyže nejsou podmínkou. Informace Vám
podá Alena Rýgrová, tel.: 284 60 80 50.

18. − 24. 2. Lyžařský tábor − Rakousko − Gaflenz.
Cena 5 000 Kč (doprava, ubytování, celodenní stravování, drobné
odměny). Určeno pro děti od 9 let. Informace Vám podá Hana Králová, 

tel.: 233 55 37 90.

19. − 23. 2. Otevřený 
klub Na Desce.
Od 13.00 do 17.00 hodin
− kulečník, fotbálek, des−
kové hry, šipky, play sta−
tion, sci−fi knihy atd.

Příměstský tábor − Cesty do příběhů
Kdy? V době jarních prázdnin, 19. − 23. 2. 2007 denně od 9.00 do
17.00 hodin.
Kde? V budovách DDM: 19. 2. ul. Krynická, 20. 2. ul.
Přemyšlenská, 21. 2. ul. Přemyšlenská, 22. 2. ul. Přemyšlenská,

23. 2. ul. Krynická a výlet do ZOO.
Pro koho? Pro děti od 6 let.
Za kolik? Účast jeden den − 150 Kč, nebo 600 Kč za celý týden; 
v ceně je stravování, pitný režim, materiál a vstupné na všechny akce.
Jaký bude program? Prostřednictvím her pohybových, dramatických,
výtvarných, hudebních a přírodovědných se dostaneme každý den do
jiného příběhu, budeme chodit na procházky a naučíme se i něco
nového.

Pondělí: Zažijeme spoustu
zábavy a radostného pohybu.
Odhalíme skryté energie a tvo−
řivě je využijeme. Hravým způ−
sobem ztvárníme náš příběh.

Úterý: Dalším zajímavým pří−
během nás provedou hry výt−
varné, dramatické a pohybové.

Středa: Inspirací příběhu nám bude hudba, pohyb, kresba a jiné tech−
niky rozvíjející fantazii.

Čtvrtek: Při výtvarných i jiných činnostech budeme cestovat do
příběhů, které budou ožívat díky naší tvořivosti a nezkrocené fantazii.

Pátek: Navštívíme zoologickou zahradu a vstoupíme tak do příběhů
zvířátek, zahrajeme si hry na přírodovědném oddělení. S sebou: teplé
oblečení, batůžek s pitím, kapesné pro osobní potřebu.

Kontaktní osoba: Miluše Haklová, tel.: 233 55 37 90 nebo e−mail:
haklova@ddmpraha8.cz.
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JUBILEA
Vzhledem k zákonu o ochraně 
osobních údajů, který nám neu−
možňuje získávat údaje o jubilantech
z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých
upozorňovali sami. Děkujeme.

Významné jubileum oslavili

PROSINEC 2006
Schmirlerová Ludmila

LEDEN 2007

Obergruberová Jarmila
Nováková Alena
Budinka Zdeněk
Zavřel Jan
Landa Vavřinec
Neckářová Blahoslava
Teperová Anna
Pacovská Markéta
Kubín Otto

Přejeme vše nejlepší a pevné zdraví
paní Alžbětě Krásové, která v lednu
oslavila krásné 95. narozeniny.

Významné jubileum slaví

ÚNOR 2007
Holubec Václav

Nově narozené děti

ŘÍJEN 2006
Šarkezi Samuel
Árvay Adam 
Koribský Daniel
Novák Štěpán
Svobodová Lenka

LISTOPAD 2006
Kučera Matyáš
Rybín Patrik Michael

Továrková Vanda

PROSINEC 2006
Froňková Viktorie 
Králová Anna
Dehbi Adam
Odehnalová Sofie
Klán Dominik
Kořínek Matěj
Brabec Vojtěch
Kvitová Zoe
Číšková Eliana Anna
Franclová Beáta
Hornigová Marie
Hornigová Anna

LEDEN 2007
Vysloužilová Vanda 

Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.  

V případě Vašeho zájmu o uveřejnění 
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

Ředitelé mateřských škol stanovili 

v dohodě se zřizovatelem, Městskou

částí Praha 8, v souladu s ust. § 34

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), v platném znění,

místo, termín a dobu pro podání

žádostí o přijetí dětí k předškolnímu

vzdělávání pro následující školní rok.

Vyzvednutí žádostí k předškolnímu

vzdělávání se uskuteční dva dny 

v měsíci dubnu, a to ve středu 4. a 11.

dubna 2007 v ředitelnách mateřských

škol od 13:00 do 17:00 hodin.

Vyplněné žádosti zákonní zástupci

odevzdají nejpozději do poslední

středy v měsíci, tj. 25. dubna 2007. 

Zákonní zástupci s dětmi mohou

navštívit mateřskou školu ve dnech

otevřených dveří. Informace o ma−

teřských školách Městské části Praha

8 najdete na internetových stránkách

Městské části Praha 8: www.praha8.cz

− odkaz Školství.

Zákonní zástupci při podání žádostí

předloží svůj občanský průkaz 

a rodný list dítěte. K předškolnímu

vzdělávání se přednostně přijímají

děti v posledním roce před zahá−

jením povinné školní docházky 

s trvalým pobytem na území

Městské části Praha 8.

1. Mateřská škola a Speciální
mateřská škola pro děti
zdravotně oslabené, 
Praha 8, Korycanská 14
adresa: Korycanská 14/ čp. 395, 

181 00 Praha 81 − Čimice, 

telefon/fax: 233 553 134, 

e−mail: j.kotrbova@volny.cz;   

http:// www.sweb.cz/mskorycanska

den otevřených dveří: 28. března od

9:00 do 17:00 hodin

2. místo poskytovaného vzdělávání 

a školských služeb:

Speciální mateřská škola pro děti

zdravotně oslabené

adresa: Korycanská 12/ čp. 394, 

181 00 Praha 81 − Čimice

telefon/fax: 233 553 134

podání žádostí v Mateřské škole

Korycanská 14

den otevřených dveří: 28. března od

9:00 do 17:00 hodin

2. Mateřská škola, Praha 8, 
Za Invalidovnou 3
adresa: Za Invalidovnou 3/ čp. 579, 

186 00 Praha 86 − Karlín

telefon: 284 812 468; fax: 284 812 469

e−mail: msinvalidovna@quick.cz;   

http:// www.msinvalidovna.cz 

dny otevřených dveří: ve dnech

zápisu 4. a 11. dubna

3. Mateřská škola, Praha 8, 
U Sluncové 10a
adresa: U Sluncové 10a/ čp. 135, 

186 00 Praha 86 − Karlín

telefon: 266 311 864; fax: 266 310 079

e−mail: msusluncove@seznam.cz;   

http:// www.sweb.cz/ms.usluncove 

dny otevřených dveří: každou středu

v březnu od 15:00 do 16:00 hodin

4. Mateřská škola, Praha 8,
Sokolovská 182
adresa: Sokolovská 182/ čp. 513, 

180 00 Praha 8 − Libeň

telefon: 284 822 596; fax: 284 829 534

e−mail: L.sprachtova@seznam.cz ;   

http:// www.mssokolovska.cz 

dny otevřených dveří: 28. a 29. břez−

na od 8:00 do 10:00 a od 14:30 do

17:00 hodin

5. Mateřská škola, 
Praha 8, Kotlaska 3
adresa: Kotlaska 3/ čp. 30, 

180 00 Praha 8 − Libeň

telefon/fax: 284 823 823

e−mail: ms.kotlaska@seznam.cz;   

http:// www.mskotlaska.cz

dny otevřených dveří: ve dnech

zápisu 4. dubna od 9:00 do 16:00

hodin, 11. dubna od 13:00 do 16:00

hodin

6. Mateřská škola, Praha 8, 
Na Korábě 2
adresa: Na Korábě 2/ čp. 350, 

180 00 Praha 8 − Libeň

telefon/fax: 283 842 809

e−mail: mskorab@cmail.cz;   

http:// www.msnakorabe.cz 

dny otevřených dveří: 7., 14. a 21.

března od 15:00 do 17:00 hodin

2. místo poskytovaného vzdělávání 

a školských služeb:

adresa: Lindnerova 1/ čp. 575, 

180 00 Praha 8 − Libeň

telefon/fax: 284 842 026

podání žádostí v Mateřské škole Na

Korábě 2

dny otevřených dveří: 7., 14.a 21.

března od 15:00 do 17:00 hodin

7. Mateřská škola, Praha 8, 
Na Pěšinách 13
adresa: Na Pěšinách 13/ čp. 1720, 

182 00 Praha 82 − Kobylisy

telefon/fax: 284 683 294

e−mail: msnapesinach@volny.cz;   

http:// www.msnapesinach.wz.cz

dny otevřených dveří: 2., 4. a 11.

dubna od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do

17:00 hodin

8. Mateřská škola, 
Praha 8, Šiškova 2
adresa: Šiškova 2/ čp. 1223, 

182 00 Praha 82 − Kobylisy

telefon: 284 684 875

e−mail: mssiskova@quick.cz;   

http:// www.mssiskova.cz 

den otevřených dveří: 21. března od

9:30 do 11:30 a od 14:30 do 16:30

hodin

9. Mateřská škola, 
Praha 8, Bojasova 1
adresa: Bojasova 1/ čp. 1242, 182 00

Praha 82 − Kobylisy

telefon: 286 884 253; telefon/fax: 286

587 478

e−mail: ms.bojasova@worldonline.cz;  

http:// mujweb.cz/www/msbojasova/ 

dny otevřených dveří: od 19. do 23.

března od 15:00 do 17:00 hodin

10. Mateřská škola, Praha 8, 
Šimůnkova 13
adresa: Šimůnkova 13/ čp. 1599, 

182 00 Praha 82 − Kobylisy

telefon/fax: 286 585 264

e−mail: ms.s@email.cz;   

http:// www.ms−simunkova.cz 

den otevřených dveří: 28. března od

13:00 do17:00 hodin

11. Mateřská škola, 
Praha 8, Štěpničná 1
adresa: Štěpničná 1/ čp. 1964, 

182 00 Praha 82 − Libeň

telefon: 286 589 518; fax: 286 587 759

e−mail: ms.stepnicna@seznam.cz;   

http:// www.materska−skola.cz/stepnicna

den otevřených dveří: 29. března od

9:00 do 10:30 a od 15:00 do17:00 hod.

12. Mateřská škola, Praha 8, 
Chabařovická 2
adresa: Chabařovická 2/ čp. 1349, 

182 00 Praha 82 − Kobylisy

telefon/fax: 286 882 816

e−mail: ms_chabarovicka@volny.cz;   

http:// www.chabarovicka.cz

dny otevřených dveří: 21. a 28. břez−

na od 8:00 do 10:00 a od 14:30 do

17:00 hodin

13. Mateřská škola, Praha 8, 
Na Přesypu 4
adresa: Na Přesypu 4/ čp. 441, 182 00

Praha 82 − Troja

telefon/fax: 284 684 517

e−mail: ms.napresypu@volny.cz;   

http:// www.msnapresypu.cz

den otevřených dveří: 14. března od

15:00 do 17:00 hodin

14. Mateřská škola, Praha 8, 
Klíčanská 20
adresa: Klíčanská 20/ čp. 1677, 

182 00 Praha 82 − Kobylisy

telefon: 284 684 671; telefon/fax: 284

693 656

e−mail: ms.klicanska@quick.cz;   

http:// www.ms−klicanska.cz  

podání žádostí v přízemí mateřské

školy

dny otevřených dveří: od 6. do 8.

března od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do

17:00 hodin

15. Mateřská škola, 
Praha 8, Lešenská 2
adresa: Lešenská 2/ čp. 548, 

181 00 Praha 81 − Troja

telefon: 233 113 341 − 5, 

fax: 233 113 347

e−mail: helena.ondrackova@world−

online.cz; 

http:// www.mslesenska.cz 

dny otevřených dveří: 21. a 28. břez−

na od 15:30 do 16:30 hodin

16. Mateřská škola, 
Praha 8, Poznaňská 32
adresa: Poznaňská 32/ čp. 462, 

181 00 Praha 81 − Bohnice

telefon: 233 550 293

e−mail: mspoznanska@quick.cz;   

http://www.materska−skola.cz/poz−

nanska 

den otevřených dveří: 21. a 22. břez−

na od 9:00 do 16:00 hodin

17. Mateřská škola, 
Praha 8, Řešovská 8
adresa: Řešovská 8/ čp. 490, 

181 00 Praha 81 − Bohnice

telefon: 233 553 909; fax: 283 852 770

e−mail: msresovska@volny.cz;   

http:// msresovska.host−it.cz 

den otevřených dveří: 28. března od

15:00 do 17:00 hodin

18. Mateřská škola, 
Praha 8, Libčická 6
adresa: Libčická 6/ čp. 398, 

181 00 Praha 81 − Čimice

telefon/fax: 233 559 258

e−mail: mslibcicka@quick.cz;   

http:// www.carka.cz/mslibcicka 

dny otevřených dveří každou středu

v březnu: 7., 14. 21. a 28. března od

9:00 do 10:00 hodin a od 16:00 do

17:00 hodin

Klub „Mateřinka“ je otevřen každé

pondělí od 16:00 do 18:00 hodin pro

rodiče s dětmi od 2 let, které budou

chodit do mateřské školy.

19. Základní škola 
a mateřská škola, Praha 8, 
Lyčkovo náměstí 6
adresa mateřské školy:

Lyčkovo náměstí 6/ čp. 460, 

186 00 Praha 86 − Karlín

telefon ZŠ: 221 779 671; 

fax ZŠ: 221 779 672

e−mail ZŠ: skola@zs−ln.cz; 

reditel@zs−ln.cz  

http:// www.zs−ln.cz 

telefon/fax MŠ: 221 779 674

e−mail MŠ: jirina.hruskova@zs−ln.cz 

den otevřených dveří: 22. března od

15:00 do 17:00 hodin

20. Základní škola 
a mateřská škola, Praha 8, 
U Školské zahrady 4
adresa mateřské školy: U Školské

zahrady 8/ čp. 486, 182 00 Praha 82 −

Kobylisy

telefon/fax ZŠ: 284 680 367

e−mail ZŠ: zsuskolske@centrum.cz;   

http:// www.volny.cz/zsuskolske 

telefon MŠ: 284 680 871

e−mail MŠ: msuskolske@volny.cz;   

http://www.msuskolske.skolnistranky.cz 

V měsíci únoru a březnu možnost indi−

viduální prohlídky mateřské školy po

domluvě na telefonním čísle 284 680

871.

21. Základní škola 
a mateřská škola Na Slovance, 
Praha 8, Bedřichovská 1
adresa mateřské školy: Drahorádova

2/ čp. 530, 182 00 Praha 82 − Střížkov

telefon/fax ZŠ: 286 589 718

e−mail ZŠ: slovanka@zsnaslovan−

ce.cz;   http:// www.zsnaslovance.cz 

telefon/fax MŠ: 286 587 026

den otevřených dveří: 28. března od

10:00 do 17:00 hodin

22. Základní škola 
a mateřská škola Ústavní, 
Praha 8, Hlivická 1
adresa mateřské školy: Ústavní 16/

čp. 414, 181 00 Praha 81 − Bohnice

telefon/fax ZŠ: 233 550 282

e−mail ZŠ: skola@zs−ustavni.cz;   

http:// www.zs−ustavni.cz 

telefon/fax MŠ: 233 550 524

e−mail MŠ: msustavni@seznam.cz

den otevřených dveří: 28. března od

8:00 do 10:00 hodin a od 15:00 do

17:00 hodin

23. Základní škola a mateřská 
škola, Praha 8, Dolákova 1
adresa mateřské školy: Dolákova 3/

čp. 598, 181 00 Praha 81 − Bohnice

telefon/fax ZŠ: 233 554 720

e−mail ZŠ: info@dolakova.cz;   

http:// www.dolakova.cz 

telefon/fax MŠ: 233 552 578

e−mail MŠ: msdolakova@volny.cz

podání žádostí v 1. třídě mateřské

školy

dny otevřených dveří: ve dnech zá−

pisu 4. a 11. dubna

24. Základní škola a mateřská 
škola Mazurská, Praha 8, 
Svídnická 1a
adresa mateřské školy: Krynická 2/

čp. 490, 181 00 Praha 81 − Troja

telefon/fax ZŠ: 233 554 280

e−mail ZŠ: mazurska@centrum.cz;   

http:// www.mazurska.cz 

telefon MŠ: 233 556 692

e−mail MŠ: ms.krynicka@seznam.cz 

den otevřených dveří: 21. března od

9:00 do 17:00 hodin

Odbor školství

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2007/2008 do 24 mateřských škol Městské části Praha 8
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Praha 8 má zastoupení 
v semifinále soutěže Zlatý Ámos
Celkem čtyři pražští učitelé letos soutěží o titul Zlatý Ámos pro nejlepšího pedagoga.

Nejmladším účastníkem letošního ročníku soutěže a zároveň zástupcem Prahy 8 je učitel

angličtiny Jan Rytíř ze Základní školy Zenklova. Metropoli dále reprezentují Doubravka

Matulová, Alena Klečková a Ivan Sedlák. Do soutěže je nominovali sami žáci, kteří museli

před porotou kandidaturu i obhájit.

„Kantorem jsem chtěl být odmalička. Po základní škole jsem šel na střední pedagogickou školu 

a potom hned na vysokou,“ prohlásil pětadvacetiletý angličtinář Rytíř. Jak oblíbený učitel z Prahy

8 říká, ani na okamžik toho nezalitoval − před katedrou se cítí jako ryba ve vodě. „Kantořina mě

baví, největší odměnou pro mě je, když třeba připravím nějakou anglickou hru a vidím, jak jsou

jí děti nadšené,“ přiznává. O tom, že ho žáci přihlásili, se dozvěděl, až když chtěli jeho podpis

jako souhlas se zařazením. „Byl jsem hrozně překvapený a nejdříve jsem o Zlatého Ámose vůbec

usilovat nechtěl. Potom jsem si to ale rozmyslel,“ tvrdí. Na tom, zda titul nakonec vybojuje, mu

nesejde. „Vyhrál jsem už vlastně tím, že mě mají děti rády,“ uzavírá zástupce Prahy 8 v celore−

publikové soutěži učitelů. 

Porota ocenila hlavně připravenost žáků, na jejichž obhajobě bylo regionální kolo

postavené. Museli projevit hlavně originalitu, proto zvolili například formu ankety nebo před−

váděli učitele chemie včetně jeho pokusů. V semifinále už se na podporu žáků pedagogové

moci spoléhat nebudou, hájit se budou sami. Školáci je přijedou znovu podpořit až ve finále.

Do něj se probojuje šest nejúspěšnějších kandidátů. Finále proběhne 23. března a den poté

bude na Kantorském bále vyhlášen vítěz.                                                                       −ktc−

V Praze 8, ve starých Bohnicích, fun−

guje již téměř deset let Hospic

Štrasburk. Na to, jaké služby nabízí,

jak je provozován a pro koho, jsme se

zeptali ředitele Josefa Hellera.

Co je to hospic a komu je určen?

Na častou otázku: „Co je to hospic?“,

můžeme odpovědět historicky − jedná se

o ubytování pro poutníky do Svaté země

či na jiná poutní místa, nebo vyjdeme ze

současnosti, kdy hospicem nazýváme

zařízení pro nemocné v terminálním

stádiu nemocí. Jde tedy o lůžkové

zdravotnické zařízení, které poskytuje

služby paliativní, „útěšné“ medicíny.

Neznamená to ovšem, že se v hospici

neléčí. Neléčena je pouze nemoc samot−

ná, u které to již nejde, léčí se ale její

příznaky. Navíc nemocný obvykle

přichází do hospice nejen se svojí smrtel−

nou nemocí, ale i s dalšími nemocemi,

které získáváme během života (diabetes,

hypertenze a další) a tyto nemoci jsou

samozřejmě léčeny dál. Na toto často

odpovídáme a bohužel se setkáváme 

s názory, že se v hospici žádné léky

mimo analgetik a opiátů nepodávají.

Opak je pravdou. 

Jak je hospic provozován?

Legislativně je hospic nestátní zdravot−

nické lůžkové zařízení, které má smlou−

vy se zdravotními pojišťovnami a musí

tedy dodržovat všechny předpisy a zá−

kony platné pro tuto oblast. To, co dělá

hospic hospicem, je především zvýšený

objem ošetřovatelské péče. Tu zajišťuje

kvalifikovaný personál − zdravotní sestry

a ošetřovatelky. Hospic garantuje každé−

mu pacientovi, že nebude trpět bolestí 

a nikdy nezůstane sám. Důležitá je oblast

psychiky. Tuto péči garantuje klinický

psycholog a v oblasti spirituální kněz −

máme proto i vlastní kapli. Hospicová

práce je týmová, jeho součástí jsou 

i dobrovolníci. Ti se starají o nemocné

tím, že s nimi tráví volné chvíle, debatu−

jí, sledují s nimi televizi, píší dopisy, čtou

knihy, případně s nimi chodí na

procházky. Důležitá je i účast rodiny 

a přátel. Hospic poskytuje možnost

neomezených návštěv, na pokoji nemoc−

ného lze přespat. Hospic má i hostinské

pokoje, kde se mohou ubytovat i ostatní

rodinní příslušníci, kteří doprovázejí

nemocného. Když to shrneme, můžeme

říct, že hospic poskytuje svým pacientům

v terminální fázi života vše, co může tuto

část života ulehčit. Nemocný netrpí fy−

zickými ani psychickými problémy, jeho

přání jsou plněna a nic mu není

zakázáno. V maximální míře je respek−

tována osobnost pacienta a jeho

soukromí. V hospici není nikdy nic na

povel, co nejvíce se vychází vstříc

přáním a potřebám pacienta.

Pokud někdo požádá o péči, za jak

dlouho se do Hospice Štrasburk

dostane?

Do měsíce. Pro úplnost dodávám, že

náš hospic je zaměřen na onkologicky

nemocné klienty.

Poskytujete i další služby?

Kromě ubytování a péče přímo v hos−

picu poskytuje Hospic Štrasburk jako

doplněk i služby domácí hospicové péče,

kdy docházíme do bytů klientů. Domácí

péči jsme zavedli proto, že naše kapacita

25 lůžek pro celou Prahu je nedostaču−

jící, naše služby navíc využívá i Stře−

dočeský kraj, ve kterém se hospic v Čer−

čanech teprve buduje. 

Jak dlouho fungujete, jaké je vybavení

hospice?

Hospic Štrasburk zahájil svoji činnost

k 1. 1. 1998 a bude tedy slavit 10 let

provozu. Jeho kapacita je 25 lůžek, 

z toho třiadvacet na jednolůžkových

pokojích, jeden pokoj je dvoulůžkový.

Všechny pokoje mají vlastní sociální

bezbariérové příslušenství. K dispozici

jsou i dvě koupelny pro imobilní pacien−

ty. Prostředí hospice je takové, že v žád−

ném případě nepřipomíná nemocniční

prostředí, včetně vybavení pokojů

nábytkem. Pacientům jsou k dispozici

atria − zimní zahrady a v letním období 

i zahrady hospice. 

Z jakých peněz je zajišťován provoz?

Provoz hospice je zajišťován především

z prostředků zdravotního pojištění (cca

60%), dále z grantů, dotací a darů (cca

20%), zbytek tvoří denní příspěvek

pacienta ve výši 350 Kč. Ovšem domácí

hospicová péče není ze strany zdravot−

ních pojišťoven financována vůbec, takže

ji hradíme ze svých provozních prostřed−

ků.

S čím máte největší problémy?

Lze říci, že největší problém hospiců

spočívá především v jejich financování.

Na vině je zejména finanční neu−

kotvenost hospiců v systému. Pro sociál−

ní služby jsme zdravotnictví, pro

zdravotnictví spíše sociální služby. To se

ale postupně mění, především díky

Asociaci poskytovatelů hospicové 

a paliativní péče, které se podařilo vyjed−

nat se státní správou jiné podmínky. Přes

tento úspěch je financování této péče 

i nadále problémem. Bez dotací, grantů,

darů a příspěvků bychom v žádném pří−

padě nemohli udržet vysokou kvalitu

poskytované péče. 

Jak vás lidé mohou podpořit?

Hospice obecně vítají jakoukoliv

pomoc, ať finanční, hmotnou nebo

pomoc dobrovolníků. Např. v adventním

období se v hospicích pořádají různé kul−

turní akce. Náš hospic tak navštívil např.

mistr Lukavský, Petr Nárožný, koncert

zde uspořádal Karel Zich, Felix Slováček

a další. V letním období pořádáme

táborové ohně, pečeme buřty, hrajeme na

kytaru a zpíváme. I tyto akce jsou

pomocí hospicům, přesněji řečeno jejich

klientům. Některé firmy nám bezplatně

dodají své produkty, jiné poskytnou

finanční pomoc formou daru.

Dodal byste rád něco na závěr?

Hospic Štrasburk je akreditovaným

pracovištěm v rámci Lékařské fakulty

Univerzity Karlovy. Sloužíme také jako

školící pracoviště pro sociální fakulty

mimopražských univerzit. Občané Prahy

8 mohou být hrdí na to, že na území

jejich městské části je zařízení, které je

jediné v Praze a poskytuje nazastupitelné

služby.                                            −hš−

Informace o působení hospicových

zařízení a péči najdete na www.hos−

pice.cz. Ambulantní pomoc při péči 

o umírajícího v domácím prostředí vám

nabídne také o.s. Cesta domů, www.ces−

tadomu.cz.

Hospic Štrasburk v Bohnicích oslaví příští rok již 10 let provozu

Přinášíme Vám nabídku nalezených a opuštěných psů, kteří skončili v městském útulku v Troji 

(V Zámcích 56, tel.: 283 01 17 11, 233 55 42 42). Nyní se můžete seznámit se psy, kteří v útulku čekají

na skutečný domov − možná právě u vás?

248/2007evidenční číslo

labradorský retrívr plemeno

fena popis

béžová, standard srst

standard    velikost

28. 1. 2007 Praha 9nalezen

Chcete mě?

251/2007evidenční číslo

kříženec teriéraplemeno

pes, 6 rokůpopis

bílá s hnědýma ušimasrst

střední   velikost

28. 1. 2007 Praha 9nalezen

242/2007evidenční číslo

kříženec plemeno

pes, 7 měsícůpopis

černá, kratší srst

střední velikost

27. 1. 2007nalezen

237/2007evidenční číslo

kříženec něm. ovčáka plemeno

pes, 8 letpopis

černá se znakysrst

standard    velikost

26. 1. 2007nalezen

Dobrovolní hasiči se zaměří 
na školy a parkování
Dva základní cíle si dali pro letošní rok dobrovolní hasiči Prahy 8. I v roce 2007

chtějí pokračovat v kontrolách, jestli parkující auta nebrání průjezdu hasičských aut. Kromě toho chysta−

jí řadu akcí pro školy, aby děti lépe věděly, jak se chovat v kritických situacích.

„Jak jsme zjistili, znalosti dětí, jak reagovat třeba v případě požáru, jsou minimální. Proto se chceme letos zaměřit

právě na školy,“ řekl Osmičce šéf jednotky civilní ochrany Prahy 8 Hoznauer. „Nejdůležitější je vždy předejít pan−

ice. Proto chceme připravit i cvičné evakuace jednotlivých škol, aby si děti všechno vyzkoušely v praxi. Kromě

toho budeme mít připraveny přednášky a děti si také budou moci prohlédnout naši techniku,“ doplňuje Hoznauer. 

V roce 2007 budou pokračovat také kontroly průjezdnosti ulic, a to především na sídlištích. O nich jsme už 

v Osmičce několikrát psali − hasiči se svou nákladní Tatrou projíždějí jednotlivé ulice a následně informují oby−

vatele, která vozidla brání průjezdu a ohrožují tak likvidaci případného požáru jejich domu. Letošní kontroly budou

probíhat i ve spolupráci s Městskou policií − řidiči, kteří budou parkovat nezodpovědně, tak mohou počítat s dalším

postihem. „Je to nadále naše priorita − dostat se v noci k některým domům na sídlištích je často prakticky nemožné,

pokud by hořelo, hasiče mohou špatně parkující vozidla podstatně zdržet. Opravdu je načase, aby si to všichni

řidiči uvědomili,“ uvedl Hoznauer. Na rozdíl od minulosti v letošním roce jednotka civilní ochrany Prahy 8

neočekává nějaký velký přísun nové techniky. „Pokud jde o automobily, myslím, že jsme vybaveni dostatečně 

− v současné době ještě dokončujeme generální opravu osmikolové Tatry, kterou jsme dostali a která bude sloužit

jako evakuační vozidlo. Další vozidla aktuálně nepotřebujeme. Spíše se chceme zaměřit na dovybavení jednotky

o nářadí, světla, přílby a ochranné prostředky − konkrétní množství ale budeme moci upřesnit až po schválení

rozpočtu Prahy 8,“ dodává Hoznauer.                                                                                                             −tp−

Orkán Kyrill 
zaměstnal jednotku
civilní ochrany
Orkán Kyrill, který v polovině ledna zasáhl území

České republiky, náležitě prověřil i jednotku civilní

ochrany Prahy 8. Ti především odstraňovali 

spadlé stromy a ta−

ké zajišťovali kon−

tejnery na odpadky

− ty totiž díky řá−

dění větru v někte−

rých částech Prahy

8 samy jezdily po

ulicích a hrozilo tak například poškození zaparko−

vaných automobilů. „V noci ze čtvrtka na pátek 19.

ledna jsme se opravdu nezastavili, spolupracovali

jsme s dispečinkem profesionálních hasičů a zasa−

hovali na spoustě míst naší městské části,“ řekl

Osmičce šéf jednotky Luděk Hoznauer. −roa−
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V Karlínském sportovním centru

Kosagym je kromě prestižní školy kick

boxu, také jedna z největších škol 

filipínských bojových umění Modern

Arnis.

Filipínská bojová umění jsou v naší

zemi stále velmi málo známou dovednos−

tí. Mnoha lidem názvy jako Eskrima či

Kali nic neřeknou oproti již po desetiletí

zaběhlým stylům jakými jsou např.

karate, judo a další. Setkal jsem se 

s mnoha letitými cvičenci, kteří o filipín−

ských stylech nikdy neslyšeli

a nedovedou si je ani před−

stavit. Ty zasvěcenější mají

Eskrimu spojenou pouze s

používáním krátkých tyčí, což je velmi

neúplná představa.

Filipínská umění jsou především

válečným uměním, tím mám na mysli, že

se nezabývají pouze jedním aspektem

boje nebo pouze použitím jedné konkrét−

ní zbraně. V rámci výuky ve školách

Arnis (názvy Arnis, Kali a Eskrima

označují to samé, jsou to tři názvy použí−

vané pro filipínská bojová umění) se

cvičenec připravuje na všechny možné

situace, které mohou v boji nastat. To

znamená, že musí být schopen rozdávat

údery a kopy a také se jim účinně bránit.

Student se učí bojovat na krátkou

i dlouhou vzdálenost, dle prostředí, 

v kterém by se případný střet mohl

odehrávat. Dále musí umět nasazovat

páky a využít je pro lámání či znehybnění

soupeře. Pokud se v boji stane, že soupeři

skončí na zemi, musí i zde být schopen

mít nějaké znalosti a dovednosti, jak 

s touto situací naložit. Se zbraněmi je

situace obdobná, trénuje se zacházení jak

s jednou tyčí, tak se dvěmi, nebo tyčí 

a nožem. Dále boj s krátkou a dlouhou

čepelovitou zbraní, od malých nožů až po

mačety. Samozřejmou součástí výuky

jsou sparingy, bez těch nikdy a v ničem

nelze nabýt skutečné bojové dovednosti,

které by mohly být využity v reálné kon−

fliktní situaci. Pouhé nácviky technik, ať

sám nebo ve dvojici, nepřipraví naše pod−

vědomí na intuitivní reakci při stresové

situaci, kdy tělo jedná pouze instinktem. 

V dnešním článku nahlédneme do his−

torie filipínských bojových umění.

Roku 200 před naším letopočtem

proběhla ostrovy první vlna migrace. 

Z této vlny se zde usadili obyvatelé 

z Malajsie, ty přinesli dlouhé nože 

a zacházení s nimi. „Kris“ byla první pře−

nesená zbraň. Čepel této zbraně má

charakteristické zvlněné ostří a konkrétně

byl přenesen z ostrova Jávy.

Roku 200 našeho letopočtu došlo 

k další migrační vlně, začali se objevovat

arabští obchodníci, kteří přivezli čepe−

lovité zbraně a způsoby šermu s nimi.. 

Okolo 15.st. se určité styky navázaly 

s Japonskem. Z tohoto období se zase

promítlo používání čepelovitých zbraní,

ale především do neozbro−

jeného boje nauka pák 

a lámání. 

Král Španělska Karel I. sou−

hlasil s vysláním expedice pod vedením

Ferdinanda Magellana. 17.března 1521

spatřil Magellan hory Samar, znamena−

jící jejich příjezd na Filipínské souostro−

ví. 28. dub−na se Magellan a několik

desítek jeho lidí, brodili po pás ve vodě

od kotvících lodí na průzkum pobřeží.

Tehdy se na ně vrhli muslimští bojovníci

Rádži Lapulapu v síle kolem 1000 mužů. 

Při tomto spíše masakru než boji byl

Magellan zabit. Po tomto střetu na jihu

ostrovů již další Španělé přistávali 

v oblastech, kde je obyvatelé vítali přátel−

sky. Zde také časem přešli v kontrolu nad

těmito, především přímořskými oblastmi.

Roku 1542 byly ostrovy pojmenovány

„Las Philipinas“ jako poctu princi

Filipovi, který se později stal králem

Filipem II. (1556−1598). Španělé museli

vytvořit dokonalou obranu proti neustá−

lým nájezdům muslimských pirátů „Mo−

ros“. Španělé měli na muslimském území

i několik posádek, ale jejich vliv končil

kousek od zdí pevnosti.

Muslimští Moros vždy napadali

pobřežní oblasti. Zde vraždili, loupili 

a unášeli ostatní obyvatele Filipín, které

pak prodávali do otroctví. Díky tomu

obyvatelé těchto přímořských oblastí,

kteří se zde usadili a založili osady, aby

mohli v klidu žít a věnovat se obdělávání

půdy a rybolovu, hluboce nenáviděli

muslimské nájezdníky. 

Španělé byli ve snahách odolávat

Moros úspěšní, a to hlavně díky příjezdu

Dona Sebastiana Hurtada de Corcuery do

Manily. Stal se generálním guvernérem

Filipín v letech 1635−1644. Byl to schop−

ný správce a znamenitý voják.   

Důležitou skutečností je, že v době jeho

tažení proti Moros v rámci jeho ozbro−

jených sborů bojovali filipínští bojovníci

z Visayanu a z Cebuanos. Tito se nechá−

vali najímat, ale jejich jedinou motivací

nebyly jen peníze, ale i po staletí

zakořeněná nenávist vůči muslimským

Moros. Tedy španělští vojáci bojovali

bok po boku s Filipínci. Právě toto je

období rozkvětu a s největší pravdě−

podobností i vzniku eskrimy, kdy se

smísily znalosti původních obyvatel 

s evropským šermířským konceptem.

Španělé rádi vyhledávali a najímali fi−

lipínské bojovníky a poskytovali jim za

jejich služby mnohé výhody. Byli totiž

díky konceptu eskrimy výbornými vojá−

ky a muslimům způsobovali značné ztráty.

Když ovšem pominula tato bojová léta

a na kontrolovaném území zavládl rela−

tivní klid, začali se Španělé starat 

o získávání bohatství Filipín. Tehdy se

úřady rozhodly zakázat trénink eskrimy.

Měly pro to dva závažné důvody. Je

nebezpečné nutit k poslušnosti národ

vycvičený k boji a především potřebo−

valy, aby pro ně Filipínci pracovali 

a nemarnili zbytečně čas tréninkem. 

Postupně jak Španělé utahovali režim,

stávali se pro místní obyvatelstvo

nenáviděnými okupanty. Mimo velká

města se začaly objevovat různé sabotáže

a bojůvky.

Během 19. století sílí hnutí odporu proti

španělské nadvládě, které zformoval Dr.

Jose Rizalo a jeho přítel Andreas

Bonifaci. Toto hnutí se nazývalo „Ang

Kataastaasan Kagalanggalagang Kati−

punen ng Anag ng Bayan“ (nejčestnější

společnost národních synů), zkráceně

„Katipunan“ nebo „Triple K“. Toto hnutí

odporu způsobilo Španělům těžké ztráty

a stalo se důležitým mezníkem ve

Filipínské historii. Přišlo ve chvíli pláno−

vané ofenzívy v muslimských oblastech,

která se díky tomu neuskutečnila. Tyto

události jsou zvěčněny na státní vlajce.

Tři rohy bílého trianglu s hvězdami před−

stavují tři „K“ hnutí odporu a osm

slunečních paprsků představuje osm

provincií, které první povstaly proti

Španělům. 

Potopení americké válečné lodi

„Maine“ blízko Kuby v roce 1898 roz−

dmýchalo Španělsko−Americkou válku.

Po porážce byli Španělé přinuceni po−

stoupit Filipíny a ostatní ostrovy USA.

To ovšem pro Filipínce neznamenalo

osvobození. Byla to pouze výměna cizí

vlády. 24. srpna 1898 civilní nepokoje

vyústily v revoluci. Americký generál

John Pershing velel svým jednotkám po

celou dobu čtyřleté války až do porážky

povstalců. Avšak muslimský Moros na

jihu Filipín neskončil s útoky na

Američany, ani nechtěl uznávat cizí

vládu. V závěru byli bojovníci Moro tak

nelítostní a Američany obávaní, že byli

označováni jako Juramentado „ty jsi

magor“. Tito muslimští fanatici, přes

oblíbené vyzdvihování některými škola−

mi, nemají s eskrimou pravděpodobně

nic společného a jsou ryze doménou mus−

limského jihu.

Vztah mezi Filipínci a Američany se

změnil v roce 1941. 10 hodin po

napadení Pearl Harboru byl tento přístav

společně s Filipínami Japonci obsadili.

Filipínci a Američani bojovali společně 

v džungli proti Japoncům. Filipínci se

osvědčili ve velmi efektivním ovládání

nožů a mačet, což mělo mimořádně silný

dopad. Partyzánské skupiny se rády

pohybovaly v trojúhelníkovitých forma−

cích. Na špici trojúhelníku byli nej−

zkušenější bojovníci. Hrot trojúhelníku se

vnořil do řad nepřátel a postupoval ve

svém pohybu vpřed bez rozdrobení for−

mace na jednotlivé osobní souboje.

Následující bojovníci ve formaci měli za

úkol dorážet zraněné. Muži na špici odd−

ílu speciálních operací“ byli vždy

mimořádní Arnis Eskrima Kali bojovníci.

Proti japonským vetřelcům používali

krátké mačety. Ačkoli byli Japonci často

ozbrojeni bajonety, meči a pistolemi,

měli vážné ztráty během těchto překva−

pivých útoků. Důraz zde dáváme na

chladné zbraně, ale jinak Filipínští par−

tyzáni používali samozřejmě i střelné

zbraně. 

Po druhé světové válce, roku 1946,

získaly Filipíny nezávislost. Roku 1965

byl zvolen Filipínským prezidentem

Ferdinand E. Marcos. V roce 1972 vy−

hlásil vojenskou diktatůru.

Roku 1989 se Filipíny staly demokra−

tickou republikou všelidového hlasování.

Moc byla vrácena lidu, včetně správy

bank a obchodů. Po těchto událostech

byla vzkříšena filipínská kultura a tra−

dice. Dnes je na křesťanském území,

dříve kontrolovaném Španěly, mnoho

škol Arnis−Eskrima−Kali. Na muslim−

ském jihu je tradice filipínských

bojových umění bez vlivu evropského

šermu, takže zde eskrimu více méně

nenajdete. Praktikuje se zde původní

umění − „silat“ a boj s mečem.

Pravidelné tréninky filipínského boje

probíhají na adrese Na Špitálsku 7, Praha

8 − Karlín v prostorech centra Kosagym.

Pravidelně, každé úterý, středu a čtvrtek

od 19h. Na trénink může přijít kdokoliv

od 10roku na horu bez omezení. Nábor

nových členů probíhá nepřetržitě, první

trénink má nový zájemce zdarma.

Na nový školní rok připravujeme

novinku ve výuce, a to otevření výuky

pro děti ve věku od 7 do 10let. Výuka pro

děti je zaměřena na výuku formou

různých her, rozvíjení pohybové kultury

těla a tělesné kondice. Přímé techniky

jsou zaměřeny na neozbrojený boj, kde se

děti budou učit údery, kopy, porazy, hody

a základy boje s krátkou tyčí. Z výše uve−

deného je patrné, že toto bojové umění je

velmi všestranné a do budoucna se

připravuje i jeho soutěžní forma, která je

v jiných zemích již několik desetiletí

praktikována.

Kontakt: Prezident A. M. A. Czech

republic, Ivo Schovanec, tel.: 777 19 

49 98, e−mail: info@modernarnis.cz,

www.modernarnis.cz. 

Modern Arnis − Filipínský boj

ZŠ Na Korábě slavila
Konec kalendářního roku 2006 na naší škole proběhl ve znamení

oslav 115. výročí školy, které bylo prezentováno dnem otevřených

dveří a akademií, na níž vystoupili v historickém prostředí auly

žáci školy s vybranými ukázkami z oblastí jejich schopností

recitačních, pěveckých, tanečních, dramatických i pohybových,

které mají možnost rozvíjet jak v rámci výuky, tak i školních záj−

mových činností.

V úvodu byl promítnut dokument, který zachycuje běžnou pracovní

atmosféru školy, autenticky zachycenou v průběhu běžného vyučování.

Byl dokladem každodenní práce vyučujících a žáků a svou spontánností

silně zapůsobil na zhruba tři sta přítomných rodičů a dalších zájemců 

o současnou podobu korábské školy. Důstojnému průběhu oslav přispěla

a zároveň ukázkou výsledků práce s dětmi byla výtvarně velice dobře

propracovaná výzdoba všech prostor školy. Vyvrcholením večerního

programu byl vánočně laděný koncert pěveckého sboru Korábeček. Vě−

řím, že tato akce přispěla k reálnému pohledu na současnou podobu naší

školy v kladném slova smyslu a děkuji touto cestou všem, kteří se na

přípravě a průběhu oslav aktivně podíleli.       Mgr. Vladimír Drahokoupil

Vyšla kniha o Psychiatrické léčebně Bohnice
Koncem minulého roku vydalo nakladatelství Galén v edici Almanach

medicíny knihu Josefa Tichého „Historie bohnické psychiatrie v letech

1903−2005“. Autor, dlouholetý pracovník léčebny, v ní popisuje osudy

tohoto výjimečného zdravotnického zařízení, spojeného již 100 let v pově−

domí obyvatel Prahy s označením azylu pro duševně nemocné.

Kniha přibližuje někdy dramatické osudy léčebny i málo známé pracovní 

a sociální podmínky jejich zaměstnanců. Všímá si dlouhodobého problému

léčby duševních nemocí. Popisuje jak základní metody, tak podpůrné a doplňu−

jící prostředky. Posledních 30 let historie tohoto zařízení přibližuje kniha 

v aktualizovaném přehledu. Ukazuje, jak právě toto období zbavuje léčebnu

dosavadní tabuizace a otevírá její prostředí  a poslání nejen skutečnosti, ale také

povědomí veřejnosti.

Součástí knihy je i stručná historie obce Bohnice. Dovídáme se, že dne 30. května 1158 tam byl

vysvěcen kostel sv.Petra a Pavla za účasti českého krále Vladislava II. a jeho druhé manželky Judity.

Do oltářního prostoru byl tehdy vložen malý list pergamene, tzv. autentika, listina potvrzující pravost

ostatků svatých v oltáři uložených. Tento dokument, objevený teprve v roce 1790 při výměně oltáře,

je nejstarší pražskou písemnou památkou, uloženou v Archivu hlavního města Prahy. 

Výhradní prodej knihy má organizace BONA ve své prodejně v administrativní budově bohnické

léčebny a knihkupectví Krakov na sídlišti Bohnice.                                                                       −tr−
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Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz
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15. 2. ČT 19.00 hod.
Producenti. 

16. 2. PÁ 19.00 hod.
Producenti. 

17. 2. SO 15.00 hod.
Producenti. 

17. 2. SO 19.00 hod.
Producenti. 

18. 2 NE 15.00 hod.
Producenti. 

21. 2. ST 19.00 hod.
Noc na 
Karlštejně. 

22. 2. ČT 19.00 hod.
Noc na 
Karlštejně. 

23. 2. PÁ 19.00 hod.
Jekyll & Hyde. 

24. 2. SO 15.00 hod.
Jekyll & Hyde. 

24. 2. SO 19.00 hod.
Jekyll & Hyde. 

25. 2. NE 15.00 hod.
Jekyll & Hyde. 

28. 2. ST 19.00 hod.
Zpívání 
v dešti.

1. 3. ČT 19.00 hod.
Zpívání v dešti.

2. 3. PÁ 19.00 hod.
Producenti. 

3. 3. SO 15.00 hod.
Producenti. 

3. 3. SO 19.00 hod.
Producenti. 

4. 3. NE 15.00 hod.
Producenti. 

8. 3. ČT 19.00 hod.
Producenti. 

9. 3. PÁ 19.00 hod.
Producenti. 

10. 3. SO 15.00 hod.
Producenti. 

10. 3. SO 19.00 hod.
Producenti.

Městská část Praha 8
oddělení kultury, Odbor školství

Vás zve na

diashow Lukáše Synka

CHILE
od Atacamy po Patagonii

KD Krakov − MALÝ SÁL
Těšínská 600 • Praha 8 − Bohnice

v úterý 20. února 2007 od 19.00 hod.

V této zemi mnoha tváří navštívíme vysoko−
horskou přírodu NP Lauca, kde se idylicky
pasou lamy pod zasněženými sopkami.
Spatříte velkolepou podívanou na nejvýše
položeném gejzírovém poli světa. Uvidíte
krásy pouště Atacama, nejsušší pouště na
světě, s nádhernými kaktusy a koloniemi
tučňáků a lachtanů na pobřeží Pacifiku.
Prohlédnete si hlavní město Santiago 
a spletité uličky přístavu Valparaíso. 

Užasnete nad podzimně vybarvenou kraji−
nou araukáriových pralesů a bílých sopek 
v Jezerní oblasti severní Patagonie, kde pro−
jdeme tři fantastické národní parky: Con−
guillío, Huerquehue a Puyehue. Vrcholem
bude výstup na vulkán Puyehue s panora−
matickým rozhledem na nekonečný pás And.

Městská část Praha 8
oddělení kultury

KULTURNÍ OZVĚNY
ÚNOR 2007

Výstava
Václav Skala a synové.
7. 2. − 30. 3. 2007
Libeňský zámek, 1. patro, Zenklova 35.

Výstava
Obrazy Josef Jochman.
9. 2. − 9. 3. 2007
Foyer budovy ÚMČ Praha 8,
U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“).

Klub her Krakov
15. 2. 2007 od 15.00 do 18.00 hod.
Scrabble
KD Krakov,
přízemí −
učebna č. 23, 
Těšínská 600.

Diashow
20. 2. 2007
od 19.00 hod.
Chile − od Atacamy po Patagonii.
KD Krakov, malý sál, 
Těšínská 600.

Moderní magie v Salesiánském divadle
XVII. Interfestival Magie Praha 2007 a jeho XI. Magic Cup Prague

se uskuteční ve dnech 9. a 10. března 2007 v Praze. Všechny akce

proběhnou v Salesiánském divadle. Festival bude zahájen v pátek 

9. března 2007 v 9.30 hodin představením pro děti mateřských 

a základních škol. V sobotu dopoledne je připravena

soutěž juniorů a ukončení festivalu bude slavnost−

ním gala představením spojeným s vyhlášením

vítězů v sobotu 10. března 2007 v 19.00 hodin.

Pořadatelé počítají s realizací cca pěti soutěžních

představení, která všechna budou přístupna veřejnosti.

Soutěžit budou kouzelníci profesionálové amatéři jak tuzemští, tak 

i zahraniční. Výkony bude posuzovat odborná porota složená z českých

i zahraničních specialistů. Festival probíhá souběžně též jako XI. Magic

Cup Prague, takže obě akce historicky splynuly v jednu a vytvářejí

jeden organizační programový celek. Zatím co interfestival sahá svým

vznikem do roku 1966, Magic Cup Prague se začal formovat v roce

1997. Přihlášení magici budou soutěžit o řadu putovních prestižních cen, z nichž hlavní cena je označována

jako Grand Prix Magic Cup Prague. Udělení této ceny není omezeno věkem ani národností. Pro dětské

soutěžící jsou další dvě hlavní ceny − Grand Prix Junior Magic Cup I (pro soutěžící 6 − 14 let) a Grand Prix

Junior Magic Cup II (pro soutěžící 15 − 18 let). Cenu založil primátor hl. m. Prahy. Dále je udělována Cena

Karla Juzy a Magický Křišťál Leopolda Beránka. Poslední udávaná trofej se uděluje nejvýznamnějším před−

stavitelům z řad českých kouzelníků a je v oblasti magie srovnatelná s cenou např. Síň Slávy a podobnými

cenami. Porota dále uděluje ceny za různá mimořádná ztvárnění (např.: scénický výstup, syntetický výkon

spojující umělecké žánry, objevnou hudební dramaturgii, trikovou originalitu apod.). Podrobnější informace

o festivalu jsou uvedeny též na internetových stránkách http://www.ifm−praha.cz, tel.: 603 70 05 57.     −vk−

Předprodej v pokladně KD Krakov PO − ČT 16.00 − 19.00 hod.,
v den představení do 19.30 hod. Rezervace na tel.: 283 09 04 27. 

Spojení: BUS č. 102, 144, 177 a 186 od M „Kobylisy“.

ÚNOR 2007

POŘAD PRO DĚTI A ŠKOLY
27. 2. ÚT 9.00 hodin

Kamarádi v klubu (6. − 9. roč. ZŠ).

PŘIPRAVUJEME

3. 3. SO 15.00 hodin

DĚTSKÝ 

Bořek stavitel, Teletubbies,
Soutěže o ceny, Tombola

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRAHY 8
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí
narozených v roce 2006 na slavnostní
Vítání občánků, které se uskuteční 19., 20.
a 21. března 2007 v Obřadní síni
Libeňského zámku, 1. patro, Zenklova
1/35, Praha 8 − Libeň. 

Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů, pracovníci

oddělení nemohou získat informaci o na−
rození dítěte. Prosíme proto rodiče, kteří mají
zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání
občánků se svými dětmi, aby se přihlásili do
28. února 2007 na Odbor školství, odd. kultu−
ry ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně Láznové na tel.:
283 09 04 25 nebo na e−mail: zuzana.lazno−
va@p8.mepnet.cz. −zl−
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Pražští Tamburaši
Vás zvou mezi sebe

Hudební soubor Pražští

Tamburaši přijme no−

vé členy, kteří alespoň

částečně ovládají hru na

drnkací nástroje (man−

dolína, brač) a znají

noty.

Repertoár souboru, který

za čtyři roky oslaví sté

výročí svého založení, tvoří převážně lidová

hudba se zaměřením na seniory. Kontakt: Jan Su−

chopárek, tel.: 220 91 17 18, 607 96 46 63. −js−

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
ÚNOR 2007

18. únor 2007 
Zámek v Suchdole a Mikoláš Aleš.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A − Dejvická.

25. únor 2007
Pražským Semmeringem 
na Šmukýřku a Cibulku.
Sraz ve 14.10 hod. u pokladny č. 1 − Praha
Hlavní Nádraží. 

Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

Vás zve na výstavu

OBRAZY
Josef Jochman

99..  22..  −−  99..  33..  22000077..

Výstava obrazů je umístěna 
ve foyer budovy ÚMČ Praha 8, 
U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“).

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

PÁ 8.00 − 15.00 hodin.

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

Vás zve na výstavu

Václav Skala
a jeho synové

7. 2. − 30. 3. 2007

Výstava prací Václava, Petra 
a Ondřeje Skalových je umístěna 

v 1. patře Libeňského zámku, Zenklova 35.

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

PÁ 8.00 − 15.00 hodin.

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

ÚNOR − BŘEZEN 2007

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

17. 2. SO 15.00 hod.
O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI.

18. 2. NE 10.00 hod.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.
LS Jiskra (P. Slunečko).

24. 2. SO 15.00 hod.
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR.
Pro nejmenší hraje a zpívá 
divadlo KOŇMO.

25. 2. NE 10.00 hod.
KDYŽ PÁNBŮH SE SVATÝM
PETREM CHODILI PO ZEMI.

1. 3. ČT 9.00 a 10.30 hod.
PYŠNÁ PRINCEZNA.
Klasická pohádka v podání
divadla Studna Hosín.

2. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
PYŠNÁ PRINCEZNA.

3. 3. SO 15.00 hod.
PYŠNÁ PRINCEZNA.

4. 3. NE 10.00 hod.
KDYŽ PÁNBŮH SE SVATÝM
PETREM CHODILI PO ZEMI.
LS Jiskra (P. Slunečko).

9. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY 
JOSEFA ČAPKA.
Půvabné pohádkové představení. 
S loutkami i na živo hrají Kateřina 
Táborská a Miroslav Táborský.

10. 3. SO 15.00 hod.
NAŠEL SE MEDVĚD.
Hrdinou pohádky pro nejmenší je nale−
zený medvídek, se kterým děti prožijí 
pozoruhodná dobrodružství. Hraje Diva−
delní společnost CARPE − DIEM Praha .

11. 3. NE 10.00 hod.
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA.
LS Jiskra (V. Čtvrtek, P. Slunečko).

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

14. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
DUHOVÉ BUBLINY.
Úspěšné představení bublináře 
a klauna V. Strassera.

15. 3. ČT 9.00, 10.30 a 14.00 hod.
DUHOVÉ BUBLINY.

16. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
DUHOVÉ BUBLINY.

17. 3. SO 15.00 hod.
DUHOVÉ BUBLINY.

18. 3. NE 10.00 hod.
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA.
LS Jiskra (V. Čtvrtek, P. Slunečko).

21. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
OD GERSHWINA K MUZIKÁLU.
Koncert v obsazení zpěv, trubka, klavír. 
Moderuje Vítězslav Podrazil.

22. 3. ČT 9.00 a 10.30 hod.
OTLOUKEJ SE, PÍŠŤALIČKO.
Jarní koncert skupiny M. Renzové.

23. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
O SVÁTCÍCH JARA.
Jarní koncert skupiny M. Renzové. 
Verze pro starší děti.

23. 3. PÁ 18.00 hod.
ZAHÁJENÍ FESTIVALU PRAŽSKÝCH 
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ.

24. 3. − 25. 3.
FESTIVAL PRAŽSKÝCH 
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ.

26. 3. PO 9.00 hod.
AM a EA.
Legendární představení Bolka Polívky. 
Tentokrát ve velmi zdařilé interpretaci 
Divadla Rozmanitostí Most.

29. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
KONCERT PRO 
NAKRESLENOU PRINCEZNU.
Pohádková hudební výchova Karla Daňhela.

30. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
PRINCEZNA NA HRÁŠKU.
Pohádka pro nejmenší v podání divadla 
Kapsář Praha.

31. 3. SO 15.00 hod.
PRINCEZNA NA HRÁŠKU.

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

19. 2. PO 19.30 hod.
IRENA BUDWEISEROVÁ.
Špičkoví jazzoví muzikanti 
a pozoruhodná šansoniérka.

26. 2. PO 19.30 hod.
Eve Ensler: MONOLOGY VAGÍNY.
Vtipné a neuctivé, soucitné i moudré 
dílo, hrané na divadelních prknech 
celého světa. U nás v podání DÁŠI 
BLÁHOVÉ, MICHAELY SAJLEROVÉ
a ANNY POLÍVKOVÉ.

26. 3. PO 19.30 hod.
AM A EA.
Petr Čulík, Lucie Matoušková a Antonín 
Klepáč v klaunérii proslavené Bolkem 
Polívkou a Dášou Bláhovou.

JISKRA − DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy • Telefon: 284 68 11 03 • E−mail: divadlokh@centrum.cz

Předprodej: pokladna se otevírá 1 hodinu před začátkem každého představení a je otevřena 2 hodiny. Telefonické re−
zervace na tel.: 284 68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 17, 24, 25 − stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144, 152, 175,
177, 186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C stanice „Kobylisy“. Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme 30 minut
před začátkem představení do prodeje. Změna programu vyhrazena.

Hvězdárna 
Ďáblice

Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

ÚNOR 2007

Otevírací doba: Pondělí 18.00 − 21.00 hod.,
Čtvrtek 18.30 − 20.30 hod., Pátek 26. 1. 18.30 −
20.30 hod., Neděle 14.00 − 16.00 hodin.

PŘEDNÁŠKY: astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.
26. 2. Ing.Václav Přibáň:

Zatmění Slunce a Měsíce 
a příbuzné úkazy.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hod.
19. 2. APOLLO 15, APOLLO 16.

POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY 
Čtvrtek 19.00 − 21.00 hod., Pátek 23. 2., Sobota
17. 2. 19.00 − 21.00 hod., Ne 14.00 − 16.00 hod.,
Pondělí 19. 2. 20.00 − 21.00 hod. Volně přístup−
né bez objednání!

Denní obloha: Slunce − povrch se skvrnami,
Venuše − za dobrých podmínek.

Noční  obloha: Měsíc − od 20. 2. do 28. 2. Ve−
nuše − koncem února, Saturn − po celý únor.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy − po celý

únor. Hvězdokupy, galaxie − za bezměsíčných
večerů. Podmínkou úspěšného pozorování je
pokud možno jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) se koná promítání filmů spo−
jené s prohlídkou přístrojového vybavení
hvězdárny.

HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY vždy ve čtvrtek
18.00 − 19.00 mohou hvězdárnu navštívit pře−
dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20
osob − vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání
filmů (záleží na počasí a přání návštěvníků).

ŠKOLNÍ  POŘADY v PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 
v 8.30 a 10.30 hod., pro předem objednané
školní výpravy. Bližší informace a objednávky
na tel.: 283 91 06 44.  

RREEKKRREEAACCEE  
PPRROO  SSEENNIIOORRYY

Obvodní ústav sociálně 
− zdravotnických služeb v Praze 8,
Bulovka 1462/10, pořádá rekreaci

pro důchodce z Prahy 8.

Místo: penzion KUKLA v Kuklíku 
u Nového Města na Moravě.
Termín: 25. 8. − 1. 9. 2007.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 300 Kč včetně zálohy.

Místo: penzion TAVBA, 
Kamenický Šenov.
Termín: 16. 6. − 23. 6. 2007.
Stravování: plná penze.
Cena: 2 900 Kč včetně zálohy.

Místo: penzion ESPERO, Skokovy 
u Mnichova Hradiště.
Termín: 24. 6. − 1. 7. 2007
Stravování: plná penze.
Cena: 3 000 Kč včetně zálohy.

Přihlášky s úhradou přijímá sociál−
ní pracovnice slečna Kňourková 
v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Bulovka 10, každé pondělí od
13.00 do 16.00 hodin. Informace 
v uvedené době v úředních dnech
na tel. 283 84 22 14.

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

uvádí

ÚNOR − BŘEZEN 2007

22. 2. Jaro v Jižní Africe.
Ing. Klára Lorencová.

1. 3. Filipíny.
Ing. Romana Rybková a RNDr. Vlastík Rybka.

8. 3. Irsko − inspirace zahradníka.
Ing. Eduard Chvosta.

10. 3. − 25. 3. Dříví pouští.
Výstavní sál od 9.00 do 17.00 hodin.

15. 3. Jižní Korea − země jitřního ticha.
Martin Kolář a Iva Rohoušová.

Přednášky se konají v malém sále vždy ve
čtvrtek od 17.30 hodin. Zakoupenou vstu−

penku si můžete uschovat a v průběhu 3 mě−
síců navštívit tropický skleník Fata Morgana
a venkovní expozice.

Cyklus přednášek s diapozitivy
v KD Krakov, Těšínská 600,

Praha 8 − Bohnice, tel.: 283 09 04 27

Právě kvete ve skleníku
Fata Morgana:
Melastoma toppingii.

Bezplatná bytová právní poradna Sdružení na ochranu nájemníků Praha 8
Kdy? 27. 2. 2006, 27. 3. 2006, 24. 4. 2006 od 18.00 hod.     Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava 200m od stanice Metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím objednejte 
na tel.: 222 50 26 55 nebo 721 02 98 92.
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SPOLEČENSKÉ ŠATY AGNES −
MLADÁ MÓDA NABÍZÍ společen−
ské šaty pro různé příležitosti − plesy,
promoce, maturity, taneční atd.
Nabízíme šaty krátké, dlouhé, korze−
tové, pouzdrové… Najdete nás v KD
Ládví, Binarova 1661, Praha 8.
Spojení: stanice metra trasy C „Ládví“,
TRAM č. 10, 24. Tel.: 604 10 44 39.
Těšíme se na Vaši návštěvu v době PO,
ST, PÁ 10.00 − 18.00 hod., ÚT a ČT
12.00 − 17.00 hod., SO 9.00 − 12.00
hodin., sweb.cz/agnes.mladamoda/. 

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

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.

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

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

STAVEBNÍ PARCELY BÁŠŤ U LÍ−
BEZNIC − 730 m2, kanalizace, elektři−
na, plyn na hranici, cena 1 050
Kč/m2. Tel.: 602 31 22 12, 602 21
50 14.

KOUPÍM BYT min. 50m2, do 3 mil.
Kč. I před rekonstrukcí. Tel.: 776 21
35 63.

MÁTE SVÉHO FINANČNÍHO 
A POJIŠŤOVACÍHO PORADCE?
Výhodné pojištění a finanční zajištění
pro Vás i Vaši rodinu Vám zajistí
Česká pojišťovna. Kontakt: Věra
Palmová, tel.: 233 55 46 01, 774
06 10 66.

KOUPÍM BYT V TÉTO LOKA−
LITĚ, DR i OV. Na stavu a patře
nezáleží. Panel i cihla. Platba hotově.
Tel.: 775 05 33 79.

KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST,
koupím − odvezu. Tel.: 286 89 14 00.

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

ÚČETNÍ FIRMA NA PRAZE 8.
Účetnictví, mzdy a daně pro Vás
zpracuje rychle a spolehlivě. Tel.: 603
51 94 63, e−mail: ekonomic@volny.cz.

KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 776
84 97 54.

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, da−
ňové evidence, mezd, daní − rychle 

a spolehlivě, cena dohodou. Adresa:
Pernerova 294/13, Praha 8 − Karlín,
tel.: 224 82 92 93, e−mail: harantova−
hana@seznam.cz.

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

KOUPÍM BYT 4 + kk a větší OV,
DV v Praze 8 − Troja, Bohnice, Či−
mice. Tel.: 724 36 83 80, e−mail:
ber29@seznam.cz.

ÚČETNÍ S PRAXÍ 25 LET zpracuje
účetnictví i daňovou evidenci vč. přiz−
nání k DPH i k dani z příjmu. Ručení
pojištěním. Tel.: 604 45 51 08.

SHÁNÍM BYT v Praze 2 + kk až 3 +
1, maximálně 15 minut chůze od
metra, mimo hlavní ulici do 2,4 mil.
Kč. Tel.: 731 61 84 01.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soudní
žalobě, neoprávněně obsazený, 
s nežádoucím nájemníkem, či s ja−
koukoli právní vadou. Veškeré forma−
lity zajistím, zaplatím stěhování i pří−
padné dluhy na nájemném, priva−
tizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit 
i náhradní byt, domeček mimo Prahu
a pod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel: 222 71 20 15 nebo 603 42 
00 13.

PŮJČKY A ÚVĚRY s vysokou prů−
chodností − rychlé vyřízení, pro
zaměstnance, podnikatele, všechny
důchodce i cizince. Bankovní i ne−
bankovní. Tel.: 723 94 61 06.

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.

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

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.:
606 57 10 92.

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
sprchových 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!

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

HOSPODYNĚ S ŽL a dlouholetou
praxí se postará o pravidelný úklid
Vašeho domu, bytu, žehlení. Tel.: 608
88 93 56, 284 68 67 06.

PRODÁM HROB na Kobyliském
hřbitově − krásný pomník. Tel.: 724
85 19 81, 284 68 47 13.

ZAHAJUJEME KURZY PLAVÁNÍ
v bazénu na Výstavišti pro děti od 
9 měsíců do 15 let a dospělé.
Informace na www.clubjunior.cz, 
tel.: 606 87 79 02.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ −
Novákových 30, Praha 8, za 1 900
Kč/měsíc. Tel.: 603 43 70 39.
DOHODA MOŽNÁ!

PRONAJMU LUXUSNÍ BYT 
2 + KK V NOVOSTAVBĚ v Praze
8 − Čimicích. Kompletně zaříze−
ný a nadstandardně vybavený za 
12 000 Kč/měs. + popl., 3 patro 
s výtahem. Podlahová plocha 45 m2,
23 m2 terasa s výhledem do zahrad
okolních vil + sklep, pronájem
parkovacího stání možný.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY „ZKUS
SI TO“ pro žáky 5. ročníku. Každý
pátek od 15.00 do 18.00 hod., ZŠ
Žernosecká 1597, Praha 8, stanice
metra Ládví, autobus č. 175, 181 
a 183. ČJ − 100 Kč, M − 100 Kč, test
všeobecných znalostí − 50 Kč,
zlevněné předplatné. Bližší informa−
ce mezi 15.00 − 20.00 hodinou na
tel.: 724 51 23 82.

ÚČETNÍ FIRMA se sídlem na
Palmovce nabízí své služby za příznivé
ceny. Mzdy, jednání s úřady. Tel.: 284
81 08 25, www.paze.cz.

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrno−
vací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.  

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

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA−
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ GA−
RÁŽ, zděný box pod uzamčením,
Písečná − Praha 8. Tel.: 286 58 95
14.

PŘIJMU SESTRU DO ZAVEDE−
NÉ ZUBNÍ ORDINACE na plný pra−
covní úvazek. Požaduji zručnost,
spolehlivost a příjemné vystupování.
Praxe v oboru a práce na PC vítána.
Nástup možný 3 − 4/2007. Tel.: 602
47 84 90 nebo 242 48 28 82 (po
18.00 hodině).

Placená řádková inzerce

OD 2. ÚNORA 2007
VÁS ZVEME NA 

STAROČESKOU ZABIJAČKU
V HOTELU TROJA

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

„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““
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DIVADLO ZA PLOTEM
PL Bohnice, Ústavní 249, Praha 8 − Bohnice • Tel./fax.: 284 01 65 15, 
pokladna: 284 01 65 48 • e−mail: pavel@@ifolk.cz • http://dzp.ifolk.cz

ÚNOR 2007

iFOLK JAM 2007 / 17. 2. SO 15.00 hodin
Folkový festiválek, v jehož rámci vystoupí Kámen úrazu, Nestíháme,
Sekvoj, Martin Rous, My3.AVI, Šantré, Načas, Petr Rímský a Hromosvod.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2007

KONKURS ZAHRADY 2007
29. 3. ČT 18.00 hodin / 30. 3. PÁ 18.00 hodin / 31. 3. SO 18.00 hodin
Ve třech dnech se představí cca 40 kapel, usilujících o postup nejen 
na největší folkový festival Zahrada 2007. Vstup volný!
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Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax.: 286 58 71 56
E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nnaabbíízzíí  
prostory k pořádání vzdělávacích

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

prezentací apod.
Veškeré informace:

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

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)
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T A U  C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NADSTANDARDNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST
AJ, NJ, FJ, ŠJ, ItJ, ŘecJ, PortJ, RJ, ČJ ciz.

Pro dospělé, mládež i děti,
žáky a studenty ZŠ, SŠ, VŠ,

podnikatele, manažery, firemní 
a jiné  zaměstnance.

Individuální (1) a mikroskupinové (2 - 4),
odpolední, večerní i dopolední,

špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

LETNÍ SEMESTR OD ÚNORA 2007
výuku lze zahájit i během školního roku kdykoliv

ZÁPISOVÉ HODINY
Denně PO - PÁ 17.00 - 20.00 hod., Kobylisy.

Maškova 3 - asi 3 min. od Penny Marketu
TRAM. č. 14, 25, BUS č. 181, 183, 186, 175, 162

zast. Vozovna Kobylisy.
Tel.: 286 801 233 (9.00 - 17.00 hod.)

602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81.

www.taucollege.zde.cz
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PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

Kulturní středisko MČ Praha 8

U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň

tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81

e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz
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Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,  
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana 
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu 
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

• kosmetika, líčení, 
permanentní make-up

• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace 

orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra, 

modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské, 

pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahuš�ování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie.

Provozní doba: 
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod. 
Soboty dle objednávek (svatby atp.)
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Salon JanaSalon Jana
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Dále nabízíme kompletní vybavení
nábytkem Vašeho bytu, domu,
kanceláře, restauračního, hotelového

i prodejního prostoru (ku−
chyně, jídelny, sedací soupravy, bytový ná−
bytek, kanc.nábytek, zakázková výroba)

Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz

Tel/fax: 283 931 807, 603 228 092
www.skrinevlach.cz, vlachpavel@volny.cz

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny
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Zaměření a konzultace nezávazné a ZDARMA. Doprava ZDARMA. 
VZORKOVNA: Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice •
Po−Ne po tel. dohodě (5 min. od nákupního centra
Globus Čakovice)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
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PODLAHOVÉ KRYTINY POKR
Jan SRBENÝ

PODLAHÁŘSTVÍ
prodej a pokládání koberců, PVC,
plovoucích podlah a speciálních
účelových podlah.

ATYPICKÉ MATRACE
lamelové rošty, bytový textil,
anatomické polštáře,
dovoz matrací pro Prahu 8
ZDARMA!!!

PRODEJ: Průběžná 44, Zdiby, 
tel.: 721 23 08 98, 284 89 12 22 

Autobus č. 374 od metra Kobylisy, 
zastávka Zdiby. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO-ČT 12 -18 , PÁ 12-16

KONTAKT: SRBENÝ - 602 34 50 88
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www.pokrs.cz    email: pokrs@seznam.cz

PODLAHÁŘSTVÍ
prodej a pokládání koberců, PVC,
plovoucích podlah a speciálních
účelových podlah.

ATYPICKÉ MATRACE
lamelové rošty, bytový textil,
anatomické polštáře, dovoz 
matrací pro Prahu 8 ZDARMA!!!
SPODNÍ PRÁDLO
ANDRIE, GINA


