NOVINY MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8

www.Praha8.cz

SRPEN 2005

ZDARMA

MÏ¯enÌ hluku
z provozu stavby
ÑNovÈ spojenÌì.

Nejen o budoucnosti
Domu dÏtÌ
a ml·deûe.

KarlÌnskÈ filmovÈ
lÈto m· ˙spÏch.

STRANA 3

STRANA 5

STRANA 6

Z Bohnic do Prahy 6 rychleji a pohodlněji
Nové dopravní spojení mezi osmou a šestou
městskou částí, které přívozem spojuje Bohnice
(Zámky) a Sedlec, se od nedávného otevření těší
velké popularitě. Jen za první dva týdny fungo−
vání přívoz využilo zhruba 1500 občanů. Ti
z jednoho vltavského břehu na druhý také
přepravili více než pět set kol. Zájem bude
pravděpodobně ještě vzrůstat, protože v první
polovině července několik dní propršelo a lidé si
také stále více zvykají využívat přívoz i pro cestu
do práce.
Spojení veřejnou dopravou z Bohnic
na Suchdol přes Holešovice trvá zhru−
ba jednu hodinu, s využitím přívozu se
ale tato doba může zkrátit až na polo−
vinu. Jízdní řád lze najít na interne−
tové adrese www.ropid.cz. Říční spo−
jení mezi Bohnicemi a Sedlcem je
v provozu celotýdenně do osmé
hodiny večerní, v pracovní dny od
půl šesté ráno, v ostatní od sedmi.
V jízdním řádu uvedené plavby jsou
pravidelné, cestující si ale mohou
akusticky (zvonem, kruhem nebo
požádáním) objednat mimořádné
převezení. Za takovou plavbu se
neplatí žádný příplatek, nesmí ale
narušit jízdní řád. Podle přírod−
ních podmínek, třeba v případě
velké vody, může být provoz pří−
vozu omezen.
Necelých čtrnáct let uplynulo od okamžiku, kdy byl uzavřen poslední pražský přívoz, a to mezi
Bohnicemi a Sedlcem. Od roku 1975 až do jeho zrušení přívoz obsluhovala Libuše Kořínková
se svým manželem. Třicet let starou fotografii a výpověď z roku 1991 otiskujeme.

Pěším i cyklistům nové spojení také dává
možnost propojit výlety do zajímavých částí obou
břehů Vltavy. V současnosti tak lze pohodlně a za
krátký čas navštívit například Divokou Šárku,
Drahanské údolí, ZOO, Botanickou zahradu,
Stromovku či Trojský zámek.
„Přívoz Bohnice − Sedlec je první vlaštovkou,
jak se dají zkrátit vzdálenosti mezi Prahou 8
a Prahou 6, nicméně neřeší složitou dopravní
situaci a znečištění ovzduší například v oblasti
Holešoviček, odkud si lidé často stěžují,“ řekl
předseda dopravní komise RMČ Praha 8 Luděk
Hoznauer. Podle něj bylo dopravní řešení Prahy,
kterého součástí je již zmíněná komunikace,
nešťastně navrženo někdy před čtyřiceti lety.
„Lidé, kteří jsou za dopravu ve městě nyní
odpovědni, jen zkouší napravovat nenapravitelné.
Komunikace nejde ani zrušit ani dopravně omezit
pokud se nenabízí jiná alternativa. Jedinou šancí
je zahájení výstavby okruhu, který odvede auta,
která Prahou jen projíždějí aniž by byla jejich cí−

lem. „Apeloval bych na občany a sdružení, kterým
vadí dopravou znečištěné životní prostředí, aby své
stížnosti adresovali též sdružením, která stavbu
okruhu brzdí a dělají vše pro to, aby jí co nejvíce
oddálily,“ uvedl Hoznauer.
−vlk−

PROVOZNÍ DOBA:
Přívoz je v provozu celotýdenně
do 20.00 hod., v pracovní dny od 5.30 hod.,
v sobotu, neděli a svátek od 7.00 hod.
JÍZDNÉ:
Základní jízdné
Zlevněné jízdné (děti 6 až 15 let)
Držitelé předplatní jízdenky PID
pro tarifní pásma P a 0
Jízdní kolo, kočárek,
pes, zavazadlo

20 Kč
10 Kč
zdarma
zdarma

V ulicích Karlína lze zapůjčit jízdní kolo
Stojan, u kterého si může kdokoliv v jakoukoliv denní či noční dobu
půjčit jízdní kolo, se objevil v posledním červencovém týdnu v Kři−
žíkově ulici nedaleko stejnojmenné stanice metra. Žlutý stojan pro tři
kola je součástí experimentu, který připravuje společnost Homeport.
Zatím jsou instalovány pouze dva tyto stojany (druhý stojí v areálu
administrativního centra v Pernerově ulici) a využívat je mohou
pouze tři desítky vybraných zájemců.
V příštích měsících by se ale stojany měly objevit i na dalších místech
Karlína a jízdní kola si u nich bude moci půjčovat kdokoliv. Po registraci
dostanou zájemci magnetickou kartu s příslušným kreditem. Potom bude
stačit přijít ke stojanu, přiložit kartu, zadat přidělený PIN kód, vybrat si
kolo a odjet. Vypůjčené kolo samozřejmě bude možné vrátit u kteréhoko−
liv nainstalovaného stojanu, tedy nejen v místě, kde si ho zájemce půjčí.
Ceny za půjčování kol zatím nejsou stanoveny. Podobný systém funguje
například v Londýně. Další podrobnosti k projektu půjčování jízdních kol
v Karlíně přineseme v příštím čísle Osmičky.
−hoe−

Voda 2005
Členové Jednotky dobrovolných hasičů MČ Praha 8 se také účast−
nili nedávného víkendového cvičení Voda 2005. Vyzkoušeli si tak
připravenost na případné povodně, kterými byla osmá městská část
před třemi lety katastrofálně zasažena. Na snímku je záchranný člun
jednotky poblíž Novotného lávky.
−tr−
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Nutné opravy omezují cestování v okolí Palmovky
Období komplikací zažívají v poslední do−
bě všichni, kteří jezdí tramvajemi v okolí
Palmovky.
Omezení cestujícím začala už vloni na podzim,
kdy kvůli ukotvování stanice metra musela být
o desítky metrů posunuta zastávka tramvají ve
směru do Hloubětína a do Vysočan. Na jaře se
tramvajová doprava mezi Prahou 8 a Prahou 9
dokonce úplně přerušila − příčinou byla rekon−
strukce tramvajových kolejí na Balabence. Na
začátku prázdnin přišlo obdobné omezení
v Zenklově ulici, zastávka se ale díky speciální
výhybce posunula jen o pár metrů a spojení mezi
Palmovkou a Kobylisy bylo zachováno.
„Chápu, že je to pro cestující nepříjemné, ale pro
nás je důležitá bezpečnost, tedy to, aby byly všech−
ny tramvajové trati po technické stránce naprosto

...dopravní podnik nyní opravuje Sokolovskou
ulici.

V dolní části Palmovky výluka skončila 26. čer−
vence...

v pořádku,“ říká k tomu ředitel pražského
Dopravního podniku Tomáš Jílek. „Veškeré kole−
jové konstrukce na Palmovce byly ve stavu, který
vyžadoval jejich výměnu. Pochopitelně nejde
všechny tyto opravy dělat bez omezení provozu.
Tam, kde to šlo, jsme tak postupovali, ale v těchto
případech jsme opravdu jinak postupovat
nemohli.“
V úseku mezi Invalidovnou a Palmovkou
zajišťuje náhradní dopravu metro, mezi Palmovkou
a Ohradou jezdí náhradní autobusy. Jejich provoz
ale komplikuje další omezení − díky stavbě auto−
mobilové estakády přes Krejcárek musí jezdit
náhradní autobusy ve směru od Palmovky až přes
Spojovací. Cesta z Palmovky na Ohradu se tak
prodloužila. „Z Libně na Vinohrady jsem jela i více
než hodinu. Budu si zkrátka muset najít jinou
cestu, nic se nedá dělat, opravy jsou zřejmě nutné,“

Stírka bude bez tramvají
Obyvatelé Kobylis i okolí Ládví se budou muset od začátku září po dobu měsíce a půl obejít bez
tramvají. Důvodem je oprava kolejí na Stírce, přesněji na křižovatce ulic Zenklova, Trojská
a Klapkova. Podle informací Dopravního podniku nebudou tramvaje jezdit v úsecích Vychovatelna
− Kobylisy − Ládví, dále mezi stanicí metra Kobylisy a Vozovnou Kobylisy a také mezi Stírkou
a Nádražím Holešovice.
Ve směru od Palmovky budou Zenklovou ulicí jezdit linky číslo 1 a 24, které budou ukončeny na provi−
zorní konečné za zastávkou Vychovatelna. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusové linky X−24
v úseku Vosmíkových − Sídliště Ďáblice a X−25, která bude jezdit po trase Vosmíkových − Vozovna
Kobylisy. Noční dopravu zajistí náhradní autobusové linky X−53 (po trase Nádraží Holešovice − Sídliště
Ďáblice) a X−55 (po trase Palmovka − Vozovna Kobylisy). Opravy a omezení v okolí Stírky potrvají od
1. září do 15. října 2005.
−hoe−

například řekla Osmičce 28 letá Monika H.
z Libně. Podobné názory jsou slyšet v okolí
Palmovky často. Někteří cestující si nemohou zvyk−
nout i na intervaly náhradních autobusů. „Občas se
stane, že se do autobusu vůbec nevejdete, na další
přitom musíte čekat dalších několik minut,“ říká
54 letá Jana D. z Kobylis.
Dopravní podnik ale oponuje − výhodnější trasa
pro náhradní autobusy neexistuje a intervaly
odpovídají počtu cestujících. „Náhradní auto−
busová doprava byla počítána podle dopravních
zátěží, které máme v tomto úseku dlouhodobě
vysledovány. Situaci ale průběžně sledujeme
a pokud by byly problémy, budeme na to samozřej−
mě operativně reagovat,“ uvedl ředitel Jílek.
Problémy pro některé cestující nastaly i v infor−
mování o výlukách. V tramvajích se sice objevily
několik dní předem informační letáčky, noviny

a rádia ale přinesly informaci o výluce až na
poslední chvíli a většina cestujících si jí poprvé
všimla až ve chvíli, kdy se ocitli v místě omezení.
Přímo na Palmovce, na Invalidovně a na Ohradě
jsou instalovány velké tabule s nákresem dopravních
změn, někteří cestující se v nich ale těžko orientují.
„Osobně jsem se na příslušné tabule koukal a při−
padají mi naprosto jasné. Chápu, že pro cestující,
kteří tady nejezdí den co den, to může být trochu
komplikovanější, ale domnívám se, že informační
tabule jsou v pořádku,“ oponuje ředitel Jílek.
Současné výluky v okolí Palmovky skončí
prvního září. Dopravní podnik už do konce
letošního roku další opravy v okolí Palmovky
nechystá. Přesto ale území Prahy 8 letos jedna
tramvajová výluka čeká − od začátku září je plá−
nována rekonstrukce křižovatky na Stírce.
−hoe−

Průjezd Novovysočanskou se mění
Silniční estakáda Krejcárek propojí letos v prosinci křižovatku Švábky v Praze 8 s křižovatkou Ohrada na Žižkově. Všichni řidiči si tak
oddychnou, protože nebudou muset jezdit známou serpentinou v ulici Pod Plynojemem, kterou navíc křižuje vyhlášený železniční
přejezd se závorami.
Výstavba estakády pokračuje podle plánu a v červenci s sebou přinesla i první zásad−
ní dopravní omezení. Od 5. července do 15. srpna 2005 je Novovysočanská ulice v celé
délce průjezdná pouze jedním směrem a to z Ohrady směrem z centra. Objízdné trasy
do centra města vedou ulicemi Sokolovská − Prvního Pluku − Koněvova nebo Spojovací
− Koněvova. Někteří řidiči ale zákaz vjezdu do jednosměrky nerespektují... V pondělí
15. srpna 2005 by se uzavírka Novovysočanské ulice měla změnit. Průjezdná by měla být
od Spojovací přes Krejcárek směrem k Ohradě, v opačném směru budou muset řidiči při
cestě z centra Prahy volit objízdnou trasu.
−roa−

Přehled staveb v Karlíně souvisejících s budováním takzvaného Nového spojení, mezi které patří i silniční estakáda Krejcárek.
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Výsledky měření hluku stavby „Nové spojení“
Zhotovitel objektu „Jižní vítkovský
tunel“ stavby „Nové spojení“, kterým
je Metrostav, a. s. jako člen zhotovitel−
ského sdružení „Pražské spojení“,
objednal opakovaná měření hladin
akustického tlaku, šířícího se z pro−
vozu staveniště k nejbližší obytné zá−
stavbě v Praze 8, ul. U Sluncové.
Měření provedla oprávněná firma
METREX Praha, a. s., výsledná zprá−
va byla vydána 14. července 2005.

přípustné ekvivalentní hladiny akustic−
kého tlaku Nařízení vlády ČR č.
502/2000 Sb. ve znění Nařízení vlády
ČR č. 88/2004 §12, odst. 5, příloha č. 6
citovaného vládního nařízení:
− pro dobu denní
(7.00 až 21.00 hod.)……...……65 dB
− pro dobu noční
(22.00 až 6.00 hod.)………...…45 dB
− pro přechodové doby
(6.00 až 7.00 a 21.00 až 22.00)... 55 dB.

dobu je splněna na plášti sledované
chráněné obytné zástavby se značnou
rezervou.
2. V přechodném období mezi do−
bou noční a dobou denní (6.00 až 7.00)
a v přechodném období mezi dobou
denní a dobou noční (21.00 až 22.00) je
dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku.
3. V době noční (22.00 až 6.00) při
společném působení předmětné stavby
a okolních komunálních zdrojů hluku
naměřená hladina akustického tlaku
překročila stanovený limit hodnotou
50,5 dB.
4. V době noční při přerušené stavební
činnosti a působení pouze okolních ko−
munálních zdrojů hluku došlo k pře−
kročení nejvyšší přípustné ekvivalentní
hladiny akustického tlaku (hodnotou
48,7 dB).

Po dokončení stavby dojde ke zlepšení akustické pohody v ulici U Sluncové,
protože železniční tělesa budou zakryta protihlukovými prvky.

5. Vypočtené ekvivalentní hladiny aku−
stického tlaku pro sledované hodiny
měření v době noční prokázaly sa−
mostatné působení stavby na sledo−
vanou obytnou zástavbu. Zjištěno bylo
drobné překročení o jeden dB.

Měření se uskutečnila zatím dvakrát,
vždy v noci, a to z 22. 6. na 23. 6. a z 29.
6. na 30. 6. mezi devátou hodinou
večerní a sedmou hodinou ranní.
Pro stavební činnost a danou chráně−
nou obytnou zástavbu stanoví nejvyšší

6. Porovnáním vypočtených hladin
akustického tlaku z výhradního pů−
sobení stavby s naměřenými hladinami
ze samostatného působení komunálních
zdrojů hluku bylo zjištěno, že příslušné
limity jsou překročeny již ze samostat−

Závěry plynoucí ze zprávy o prove−
deném měření:
1. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hla−
dina akustického tlaku z působení stav−
by Nového spojení, stanovená pro denní

Stavba pokračuje rychlým tempem. Ražba se posouvá za portál hlouběji do
hory a hluk z těchto prací se snižuje.

ného působení komunálních zdrojů
hluku. Navíc hladiny akustického tlaku
ze samostatného působení stavby jsou
výrazně nižší než hladiny způsobené
komunálním zdrojem hluku.
Stavební činnost na sledované stavbě
Nového spojení vykazuje pravidelné
technologické postupy, které z hlediska
důlní bezpečnosti a navržené technolo−
gie stavby jsou stálé a probíhají shodně
v době noční a tedy i v době denní.
Z uvedených hledisek by tedy nebylo
řešením pro danou oblast přerušení čin−
ností na stavbě v době noční. Navíc

rychlým tempem, kterým zatím stavba
pokračuje, se ražba posouvá za portál
hlouběji do hory, tudíž hluk z těchto
prací se bude dále snižovat.
Po dokončení stavby dojde k výrazné−
mu zlepšení akustické pohody na
pláštích sledované chráněné obytné zá−
stavby v ul. U Sluncové a okolí, neboť
železniční tělesa budou zakryta z velké
části betonovými protihlukovými prvky.
Po dobu stavby budou samozřejmě další
měření hluku následovat a veřejnost
bude s výsledky měření seznamo−
vána.
−trk−

Placená řádková inzerce
NABÍZÍME VÁM LETNÍ TÁBOR
PRO VAŠE DĚTI, VNOUČATA
I DĚTI VAŠICH ZNÁMÝCH.
Provozovatel tábora: VOSS' 99 spol.
s. r. o. Datum konání: 8. − 20. srpna
2005. Místo konání: Penzion
Dudýnek, Kryštofovy Hamry u Vejprt.
Výlety: Karlovy Vary, ZOO park
Chomutov, aquapark. Věk dětí: od
6 do 12 let. Cena: 2 500 Kč. Bližší
informace Vám podá hlavní vedoucí
V. Hrdinová, tel.: 602 32 19 97.

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.:
731 51 67 14 nebo Ivan Zelenka,
tel.: 605 76 32 66.

ze 4. B ZŠ Zenklova Libuše Vokur−
ková. Hrozně ráda bych se s Vámi
opět setkala. Zavolejte mi prosím
na tel.: 274 77 46 69. Těším se na
Vás!

ELEKTROMONTÁŽE, revize elektro−
instalací, servis EPS, EZS, STA. Tel.:
226 06 67 53 nebo 606 19 84 59.

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

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

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 2 +
kk až 3 + 1/L. Platba v hotovosti −
spěchá! Tel.: 608 14 56 09. Za Vaše
nabídky předem děkuji.

Rekonstrukce Karlínského
divadla pokračuje

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

Naprosto nezvyklý pohled se v posledních týdnech nabízí těm,
kteří procházejí nebo projíždějí kolem budovy Hudebního
divadla v Karlíně. V rámci rekonstrukce stavbaři vybourali část
budovy směrem k železničnímu viaduktu, obrovskou dírou ve
zdi je nyní z ulice vidět až do někdejšího hlediště.
Podle ředitele divadla Egona Kulhánka zatím probíhá rekonstrukce
podle plánu. „Zbourán byl zadní trakt v té nehistorické části, kde byla
narušena statika. Došlo ke zpevnění základů. Zatímco dosud v pod−
statě jen mizely ty podemleté části, teď se dostáváme do fáze, kdy už
zase začne stavba přibývat a narůstat,“ informoval ředitel.
−hoe−

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

Na Rohanském ostrově vzniklo letní kino

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 22 73 90.

V areálu River City na Rohanském ostrově v Karlíně je po celý srpen v provozu letní kino. Do
konce letních prázdnin nabízí každý pátek a sobotu večer promítání známých českých filmů,
např. Snowboarďáci, Milenci a vrazi nebo Želary. Netradiční letní kino provozuje společnost
Europolis, která v Karlíně vlastní kancelářské budovy Danube House a Nile House. Po celý srpen
je promítání pro všechny příchozí zdarma.
Investoři chtějí projektem letního kina podpořit kulturní dění v Karlíně, který si za pár týdnů
připomene třetí výročí ničivých povodní. Promítá se vždy v pátek a v sobotu od 21.30 hodin přímo
v areálu River City v Karolinské ulici. Filmoví fanoušci mají zajištěno i občerstvení. V přilehlé
kancelářské budově Danube House je od začátku tohoto roku v provozu restaurace a kavárna FooDoo,
která pro návštěvníky kina chystá
lahůdky na grilu a spoustu dalších
specialit. Otevírací doba restaurace je
přizpůsobena promítání. Letní kino
na Rohanském ostrově má i své vlast−
ní parkoviště − návštěvníci mají
možnost zaparkovat v podzemních
garážích Danube House. Pěší
návštěvníci se do areálu River City
Prague dostanou přes lávku spojující
Karlín a Rohanské nábřeží.
−roa−

VYROBÍME NA MÍRU, KUCHYŇ−
SKÉ LINKY, skříně, koupelnový ná−
bytek atd. Designy dle Vašeho výběru
ze vzorníků a katalogů. Při montáži ku−
chyňské linky zhotovíme dle přání
i obklad či montáž el. spotřebičů. Dále
provádíme montáž horizontálních i ver−
tikálních žaluzií. Vše kvalitně a levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.

KUŘÁCI − ODVYKNETE! AŽ
90% ÚSPĚŠNOST. TEL.: 224
214 617; 604 207 771.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ PŘÍMO
OD VÝROBCE, certifikováno, nej−
nižší ceny, volejte zdarma tel.: 800
15 87 46. S tímto inzerátem sleva
10%. Balkonsystem, s r. o.

Program kina:
12.
13.
19.
20.

8.
8.
8.
8.

Bolero
Milenci a vrazi
Duše jako kaviár
Příběhy obyčejného
šílenství
26. 8. Snowboaráci
27. 8. Horem pádem

MASÁŽE − klasická, čínská, meri−
diánová, reflexní, baňkování, mopso−
vání, rehabilitace. P. Malečková −
fyzioterapeutka. Pozitivní studio, sta−
nice TRAM Okrouhlická, Praha 8. Tel.:
732 26 20 10 nebo 284 68 98 05.
ÚDRŽBY ZAHRAD, NÁVRHY
A REALIZACE − výsadby, trávníky,
skalky, jezírka, kácení stromů. Revit −
zahrady, tel.: 604 92 80 69, 284 68
97 04, e−mail: revit@seznam.cz.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 − 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.
STAVEBNÍ DOZOR, inženýring,
stavební práce, realizace staveb od zák−
ladů po střechu, včetně TZB. Kontakt:
Sutura Energy a. s., Švábky 2, Praha 8
− Libeň, tel.: 226 06 67 51.
DODÁVKA, OPRAVA, SERVIS,
MONTÁŽ KOTLŮ zn. Junkers,
Buderus, Protherm, Mora, Dakon
a Baxi. Autorizovaná měření emisí
spalovacích zdrojů. Tel.: 226 06 67
53 nebo 606 19 84 59.

SLENDER YOU − LETNÍ SLEVY!
PLATÍ AŽ DO 31. SRPNA 2005.
PROŠTÍHLUJÍCÍ CVIČENÍ − 10
hodin + 4 hodiny zdarma. SKOŘI−
COVÉ ZÁBALY nabourávající celuli−
tidu − 10% sleva. ROLLETIK, zpev−
ňuje postavu − výhodné permanen−
tky. SOLÁRIUM, nedávná výměna
trubic − výhodné permanentky. Na
slevách u nás ušetříte minimálně 480
Kč. Kontakt: Hloubětínská 1/38,
tel.: 281 86 01 73. Těšíme se na
Vás!
STŘÍHÁNÍ PSŮ A CHOVATEL−
SKÉ POTŘEBY, Pod Hliništěm 14,
Praha 8 − Kobylisy. Otevírací doba:
PO, ST, PÁ 8.00 − 15.00 hodin, ÚT,
ČT 13.00 − 19.00 hodin. Tel.: 284
68 21 77 nebo 602 97 00 64.
GRAVÍROVÁNÍ NÁPISŮ DO
SKLA, monogramy, jména, znaky,
jubilejní číše, svatební číše, sportovní
poháry, upomínkové skleničky k matu−
ritám atp., dle přání. Kontakt: Ivana
Tinková, tel.: 777 96 16 99.
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!
KOUPÍM 2+kk i ve špatném stavu,
do 1,1 mil. Kč. Platba v hotovosti.
Tel.: 608 53 40 00.
ÚČETNICTVÍ − DANĚ, PŘIZ−
NÁNÍ MZDY, úřady, životní
a důchodové pojištění, stavební spo−
řitelny, hypoteční úvěry. Tel.: 602
65 28 82.
NOVÁ SOUKROMÁ GYNEKO−
LOGICKO − PORODNICKÁ PRA−
XE V PRAZE 8 − BOHNICÍCH,
Hnězdenská 2 (proti poliklinice
Mazurská a nákupnímu centru
Krakov), přijímá nové pacientky na
tel.: 283 85 35 55, www.gy−
nek.cz.
AHOJ KAMARÁDI A KAMA−
RÁDKY! Zdraví Vás vaše spolužačka

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, faktu−
race mzdové agendy pro malé firmy.
Tel.: 266 31 52 30.

SHM KLUB PRAHA KOBYLISY
přijímá nové členy do svých kroužků
keramiky, kytary, flétny, sportovních
her, tance, jazyků, výtvarných,
školičky a do mnoho dalších aktivit.
Zápis 13. a 14. září 2005 od 15.00
do 18.00 hodin v Salesiánském diva−
dle. Kontakt: 605 55 42 84, L.
Lišková.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8,
nejlépe 2 + kk až 3 + 1. Cena do
2 mil. Kč, platba i hotově. Za Vaše
nabídky děkuji. Tel.: 608 81 01
93.
KURSY STREET STEP, STEP,
BŘIŠNÍ
TANCE
Praha
8,
www.stepujeme.cz, www.brisni.cz,
tel.: 602 21 41 76. Při předložení
inzerátu sleva 10% ze základní ceny
pro jednu osobu.
ZAJISTÍM PRO VÁS FINANCE
z nebankovního sektoru za VIP
bezkonkurenčních podmínek. My
neslibujeme, my vyřídíme! 99%
úspěšnost! Tel.: 775 10 81 11.
MALÁ ŠKOLA BASKETBALU −
basketbal hravou formou − pro žáky
1. až 4. tříd ZŠ, tréninky jednou
týdně v tělocvičně gymnázia Ústavní.
Trenér − bývalý aktivní hráč se
zkušenostmi s vedením dětí. Tel.:
724 02 09 98.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.
CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Ko−
bylisy, Ke Stírce 34, nabízejí široký sor−
timent krmiv a potřeb za příznivé ceny.
Otevřeno: PO − PÁ 13.00 − 19.00
hodin.
KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY.
Tel.: 603 83 31 07.
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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Naše hudba nezná věkových hranic
Pražský salónní orchestr při Domově
důchodců Praha 8 − Bohnice, Na hra−
nicích 674, Praha 8 pod vedením
vedoucího Mgr. Václava Vomáčky hrál
v Domovech důchodců pod Hlavním
městem Prahou.
Už kamarádi pomalu stárnem …to jsou
slova známé „Zbraslavské polky“ skla−
datele Jaromíra Vejvody. Stárnutí je
nezvratný proces, který se bohužel nedá
zastavit, dá se však zpomalit, mimo jiné
neustálým aktivním a pozitivním přístu−
pem k životu. To si uvědomuje personál
i obyvatelé Domova důchodců v Praze 8
− Bohnicích. Vedle běžných standardních
aktivit tak zde již řadu let existuje a kva−
litně působí i veliké hudební těleso −
Pražský salónní orchestr, což je v pod−
mínkách a možnostech sociálních za−
řízení jev zcela ojedinělý.
Základ orchestru vznikl již v roce 1982.
Z původních několika muzikantů, obyva−
tel domova, se orchestr v posledních
letech výrazně rozšířil až na dnešních 40
stálých členů, z nichž řada pravidelně
dojíždí na zkoušky i ze vzdálených částí
Prahy či jejího okolí. Svým věkovým
průměrem přes 70 let je orchestr beze−
sporu nejstarším hudebním tělesem tohoto
typu v České republice, věk nejstarších

hráčů se blíží 90 letům. Své místo si
v orchestru našli i lidé velmi mladí
a potvrzují tím známý fakt, že hudba
nezná věkových hranic a je ideálním
prostředkem ke společnému setkávání
různých generací.
V programech orchestru nalezneme jak
klasické skladby tzv. vyššího populáru od
našich i světových skladatelů, tak oblí−
bené evergreeny naší i zahraniční lidové
a taneční hudby, Orchestr pravidelně vy−
stupuje nejen v domovském zařízení, ale
koncertuje po celé Praze i na jiných
místech naší republiky. Připomeňme např.
pravidelné hostování na lázeňské kolo−
nádě v Poděbradech, v lázních Teplice,
několik vystoupení pro Rakouské velvys−
lanectví na pražském Žofíně, závěrečný
koncert „Mezinárodního roku seniorů
1999“ v pražském Obecním domě, slav−
nostní zahajovací promenádní koncert
u příležitosti otevření nově rekonstruo−
vaných zahrad pod Pražským hradem
v rámci akce Praha − kulturní město 2000
nebo úvodní koncert hudebního festivalu
Vačkářův Zbiroh 2003. Dokumentární
pořad o činnosti orchestru natočila jak
Česká televize, tak i dokonce Bavorská
televize v Mnichově.
Orchestr tvoří převážně kvalitní ama−

térští muzikanti, někteří hudebníci však
působili nebo ještě působí profesionálně.
Podle svých hudebních zálib se sdružují
i do menších souborů, a tak při orchestru
působí např. Komorní soubor „Melodie“
věnující se převážně klasické hudbě,
Komorní skupina Pražského salónního
orchestru (tzv. „Malá salonka“ s reper−
toárem velkého orchestru, ale s menším
hráčským obsazením), Taneční skupina
„Blok“ s převážně swingovým a jaz−
zovým repertoárem nebo klasická
dechovka − Dechový orchestr „Dvo−
řanka“.
O kvalitě orchestru jistě svědčí i to, že
získal již řadu grantů na podporu své čin−
nosti. Svoji vstřícnost projevil jak
Magistrát hl. m. Prahy, tak Městská část
Praha 8, a dokonce i mezinárodní nadace
Open Society Fund.
Pod záštitou Mgr. Halové, radní
Magistrátu hl. m. Prahy, hrál Pražský
salónní orchestr na sérii zahradních
slavností, které byly zahájeny právě
v Domově důchodců v Praze 8 − Bohni−
cích, a pokračovaly na všech osmi
Domovech důchodců, jejichž zřizova−
telem je Magistrát hl. m. Prahy, v měsíci
červnu a červenci 2005. Koncerty byly
ve všech těchto místech na zahradách

s výjimkou prvního koncertu v Bohni−
cích, který se v důsledku nepřízně počasí
uskutečnil v koncertním sále domova.
Všichni zúčastnění, tj. hráči orchestru,
uvaděčka programu a další dobrovolní
pomocníci byli, podle jejich vyjádření,
všude velmi pěkně přijati, a všude se
loučili s pocitem, že je to právě hudba,
která dává bez hranic, bez ohledu na stáří
či zdravotní handicapy, všem lidem ra−
dost, která jim dovolí alespoň na chvíli

nevnímat své neduhy, problémy a stáří
a v některých z nich dokonce vyburcuje
tolik sil, že jsou schopni si zatančit, zazpí−
vat, případně do rytmu melodií mávat
apod., prostě si tyto zážitky pěkně podle
svého vychutnat.
Domov důchodců Praha 8 − Bohnice je
hrdý na umění a úspěchy tohoto oje−
dinělého hudebního tělesa, které je ke
svému vystoupení v současné době
přizváno rovněž do zahraničí.
−ls−

Ráda bych prostřednictvím Osmičky poděkovala DDM Praha 8 a hlavně
jeho ředitelce paní Vargové za to, že nám umožnila zadarmo využívat
prostory Domu dětí a mládeže k pravidelným schůzkám naší podpůrné skupiny.
Na programech: Jaké to je učit děti doma (sdílení maminek−učitelek), Hrátky s magnety, Hudební výcho−
va v rámcovém vzdělávacím programu kmenové školy, Miminko v bříšku očima sourozenců − při příležitosti
dne porodních asistentek, Optika a batika (programy pro žáky) se scházelo 6 až 10 maminek a 10 až 20
dětí. Za maminky a děti v individuálním (domácím) vzdělávání velmi děkuji
Kateřina Jančaříková

Poděkování

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele
Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3
Požadavky: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) toho−
to zákona, znalost školské problematiky a předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizač−
ní a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce uchazeč přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady
o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uve−
dení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje příslušné příspěvkové organi−
zace MŠ (max. 5 stran strojopisu formátu A4), výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3
měsíce), nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů, originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne
starší 2 měsíců).
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se
všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad MČ Praha 8,
Odbor školství, Těšínská 4, 181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do uzávěrky
ve středu 21. 9. 2005 v 18.00 hod. Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Kotlaska“.

! ! V Ý Z VA ! !
Vážení čtenáři, protože se v poslední době množí stížnosti na zpožďování distribuce
Osmičky do Vašich poštovních schránek, prosíme Vás o spolupráci. Jakmile noviny osmé
městské části dostanete až v druhé polovině měsíce, neváhejte, a tuto skutečnost sdělte
i s Vaší adresou a datem roznášky na e−mail: osmicka@p8.mepnet.cz. Rádi bychom i touto
cestou zlepšili práci České pošty jako distributora Osmičky. Děkujeme.
−pkl−

Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35,
180 48 Praha 8 − Libeň
vyhlašuje
podle ust. § 281 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. 0318/65.RMČ/2005 ze dne 29. 6. 2005.

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

obchodní veřejnou soutěž

vyhlašuje
podle ust. § 281 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření
kupní smlouvy o úplatném převodu obec−
ních nemovitostí svěřených do správy

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uza−
vření kupní smlouvy o úplatném převodu
obecních nemovitostí svěřených do
správy Městské části Praha 8 − admi−
nistrativního objektu čp. 1450,
s garáží a s příslušenstvím a s po−
zemkem parc. č. 851, o výměře 257 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a pozemku parc.
č. 852, o výměře 871 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Libeň a na adrese V Holešovičkách 18,
180 00 Praha 8,
Bližší informace na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska, popř.
e−mailem: petr.svoboda@p8.mepnet.cz

Městské části Praha 8 − pavilonu bývalých
národních škol bez čísla popisného,
s příslušenstvím a s pozemkem parc.
č. 558/10, o výměře 469 m2 („zastavěná
plocha a nádvoří“), a pozemku parc.
č. 558/6, o výměře 1389 m2 („ostatní
plocha − jiná plocha“), vše na k. ú.
Kobylisy a na adrese U Měšťanských škol,
182 00 Praha 8,
Bližší informace na www.praha8.cz
− odkaz Úřední deska, popř.
e−mailem: petr.svoboda@p8.mepnet.cz

(Placená inzerce)

HOTEL TROJA
MÍSTO PRO VAŠE
ŠKOLENÍ,
KONGRESY A OSLAVY

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Kulturní dům Ládví

„Místo, které přátelé doporučují“

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

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

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

www.kdladvi.cz
Možnost cateringových služeb po dohodě
s restaurací (tel.: 286 58 37 02)
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Nejen o budoucnosti Domu dětí a mládeže
Jak hodláte zvyšovat zájem dětí a mládeže o čin−
nost DDM, je Vaším záměrem rozšiřovat spo−
lupráci se starší generací?
KAP − kvalita, atraktivita, pestrost − to je naším
cílem. Sledujeme trendy, reagujeme na požadavky
a přání zejména dětí a mládeže, navštěvujeme se−
mináře a kursy, abychom získali nové poznatky
v oboru, snažíme se využít všech materiálních pod−
mínek, které máme k dispozici. Kladu důraz na

včetně prázdninových dní a měsíců. Zajišťujeme
pravidelnou činnost formou kroužků,
připravujeme nárazové akce různého
charakteru, pořádáme programy ekolo−
gické výchovy a přírodovědy, organizu−
jeme tábory, několikadenní pobyty, výlety,
zajišťujeme soutěže a olympiády vyhlašo−
vané Ministerstvem školství. Spolupracujeme
s MČ Praha 8 na programech protidrogové pre−
vence, od září ve spolupráci s Policií ČR budeme
organizovat preventivní programy zaměřené na
právní odpovědnost dětí za spáchání trestného
činu. Do našich dvou budov − v Kobylisích a Boh−
nicích − si cestu nachází stále větší počet osob od
rodičů s dětmi od tří let až po seniory. Rozšiřování
pestré nabídky činností je naší stálou metou.

Bohnice:
• klavír
• kytara
• zpívání
• přírodovědné kroužky
• modeláři: železniční, letečtí
• elektro
• taneční: salsa a merenque, step,
dance aerobic, Hotapo
• rehabilitační a těhotenské cvičení
• power jóga
• aranžování květin

personální obsazení ve spojení zkušeností
ostřílených pracovníků s elánem a novým pohle−
dem mladé generace. Naší cílovou skupinou jsou
osoby od tří let do pozdní dospělosti. V červnu
jsme domluvili spolupráci s Domovem důchodců
v Čimicích − klientům představíme členy našich

Kde vidíte hlavní možnosti a perspektivy, ale
i problémy dalšího rozvoje DDM a jeho působení
v našem obvodě?
V obvodě Praha 8 je obrovská konkurence záj−
mových organizací − sportovních, společenských,
kulturních, ale i různých kroužků v rámci základ−
ních a středních škol. Každá z těchto organizací
má určité podmínky, díky nimž může konkrétní
činnosti nabízet. My nejsme výjimkou. Rádi
bychom měli vlastní tělocvičnu, abychom
nemuseli platit vysoké částky za pronájem
sportovních kroužků. To je však hudba budouc−
nosti, tuším, že daleké. Rozvíjet se za každou
cenu nepovažujeme v současné době za ekono−
mické. Chceme stavět na tradičních činnostech
našeho zařízení, ale také navazovat spolupráci
s ostatními školskými zařízeními našeho obvodu
a tím se vzájemně doplňovat. Existuje však
oblast, ve které jsme se začali rozvíjet − je to
otevřený klub pro mládež Na Desce. Díky
finanční pomoci Magistrátu hlavního města
Prahy jsme klub mohli vybavit tím, čím se dospí−
vající mládež ráda zabývá. Rádi bychom
v této souvislosti začali spolupracovat se střední−
mi školami.

stalo naším mediálním partnerem a nejdůležitějším
prostředkem informovanosti. Podařilo se nám také
zlepšit vlastní webové stránky, a to do té míry, že
v porovnání se stejným obdobím minulého roku
vzrostla návštěvnost těchto informací o 300 procent.

hudebních a divadelních kroužků, pozveme je na
akce vhodné i pro dospělé. Chceme, aby se prosto−
ry DDM staly místem, kam se návštěvníci po
nabytí plnoletosti budou rádi vracet, později i se
svými potomky.
−tr−

Aktivity mimo budovy DDM:
• floorbal • softbal • volejbal • míčové hry • turisti−
ka • hokejbal
Bližší informace: www.ddmpraha8.cz; tel.: 284 68
02 30, 233 55 37 90.
AKCE V ZÁŘÍ
5. − 9. 9. Týden otevřených přírodovědnýchdveří,
budova v Krynické ul.
11. 9. „Novoroční“ vandr k zahájení školního
roku; sraz v 8.00 před budovou v ul. Přemyšlenská.
14. 9. Den odemčených dveří pod záštitou Jana
Štrofa, radního Magistrátu hlavního města Prahy,
od 13.00 do 17.00 hodin v obou budovách.
15. − 16. 9. Cantata ecologika, ul. Přemyšlenská.
17. − 19. 9. Jičín − město pohádky − výlet.
17. 9. Konkurz redaktorů, moderátorů, zvukařů,
střihačů, od 14.00 hodin, ul. Přemyšlenská.
24. 9. Turnaj v malé kopané
24. − 25. 9. Miniwerecon 2005 − sci−fi filmy non−
stop, ul. Přemyšlenská.
Podrobnosti a přihlášky: 284 68 02 30, 233 55
37 90.

Již podruhé se pro veřejnost odemknou dveře

Nejednou se vyskytuje otázka, zda se poslání
a funkce takových zařízení jako jsou DDM,
nevyčerpala a neměla by být nahrazována „mo−
dernějšími“ výchovnými, vzdělávacími a rela−
xačními možnostmi, nástroji a prostředky.
Před rokem 1989 jsem pracovala jako ředitelka
DDM v jednom pětitisícovém městě v severozá−
padních Čechách. Spravovali jsme tři budovy,
ve 34 kroužcích pracovalo okolo 700 členů, měli
jsme vybudovanou ubytovnu, otevřeno sedm dní
v týdnu a pro dospívající mládež organizovali
diskotéky a akce, o které byl zájem. Nová politická
garnitura po dvou letech toto zařízení zrušila. Po
dalších pěti letech za mnou přišel jiný starosta
s prosbou vybudovat instituci, která by dětem
poflakujícím se po ulicích nabídla smysluplné
využití volného času. Domy dětí a mládeže mají
v systému vzdělávacích zařízení nezastupitelné
místo. Nahradit je něčím „modernějším“ by bylo

Již druhým rokem bude mít veřejnost možnost prohlédnout si prostory obou budov Domu dětí a mládeže
v Praze 8. Jednak v Kobylisích v Přemyšlenské ulici, jednak v Bohnicích v Krynické ulici. V průběhu Dne
odemčených dveří si tak návštěvníci prohlédnou místnosti pro kroužky taneční, pohybové, přírodověd−
né, technické, ale také výtvarné, divadelní, počítačové. Ke zvláštnostem patří štáb redakce dětské televize,
který připravil film o činnosti kroužků. Návštěvníci budou mít poprvé možnost prohlédnout si v budově
v Přemyšlenské ulici sociální zařízení, které v létě prodělalo celkovou rekonstrukci. Záštitu nad Dnem
odemčených dveří, který se uskuteční 14. září 2005 od 13.00 do 17.00 hodin, převzal Jan Štrof, radní
Magistrátu hlavního města Prahy.
−jv−

Nad volejbalovou sítí nejen pokročilí
Prázdniny pro většinu dětí bývají časem častějšího pohybu. Někdo v létě pokračuje v roční činnosti, jiní
se s různými aktivitami teprve seznámí. Jako například s volejbalovým míčem. Říká se, že každý by měl
umět přes vysokou síť alespoň pinkat. Těm, kteří se s podobným pohybovým projevem nespokojí, jsou
určeny tréninky − jednak pro začátečníky, ale i pro pokročilé. Dům dětí a mládeže v Praze 8 organizuje
hodiny v tělocvičnách základních škol. Ti zdatnější mohou po absolvování přípravky pokračovat v TJ
Sokol Kobylisy. Zvláště děti narozené v roce 1993 budou mít po prázdninách příležitost začít nebo se
rozvíjet v míčovém umění.
−jv−
(Placená inzerce)

Mohla byste alespoň rámcově charakterizovat
současnou činnost DDM a v čem se snažíte s ce−
lým kolektivem spolupracovníků směřovat jejím
novým metám?
Domy dětí a mládeže jsou školská zařízení pro
zájmové vzdělávání, která zabezpečují vol−
nočasové aktivity v průběhu celého roku, tedy

Kroužky ve školním roce 2005 − 2006
Kobylisy:
• flétna zobcová, altová příčná
• kytara
• keramika pro děti i dospělé
• sádrové formy
• výtvarná výchova
• umělecká fotografie,
• Improvizační liga
• dětské televizní vysílání
• sci−fi
• předškolní výchova
• artefiletika
• deskové hry

KURZY TENISU
JAZYKOVÁ ŠKOLA

pro děti a mládež od 5 do 18 let zajišuje
Tenisová škola TALLENT

Nabízíme:

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

MOŽNOSTI ZÁPISU:
osobně: pondělí 19.9.2005
od 17.30h v ZŠ Glowackého
telefonicky: 224 815 871,
GSM: 603 527 172, 603 418 066
více info:
http://www.tallent.cz

(Placená inzerce)

v místě bydliště (25 středisek v Praze)
3. října začíná nový
ŠKOLNĚ-TENISOVÝ rok 2005/06

• angličtina, němčina, španělština, ruština,
italština, francouzština a čeština pro cizince
• kurzy obecné, specializované či intenzivní
• individuální programy "šité na míru"
pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL a FCE
• ranní, večerní i víkendová výuka
• klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy
• bezbariérový přístup
Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8,
tel.: 286 840 777, fax: 286 840 484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

(Placená inzerce)

S jakými záměry, představami a plány jste do
funkce nastupovala a do jaké míry se vám je
daří plnit?
Pominu seznamování se s novým
kolektivem, prostředím, systémem a způ−
soby práce a dalšími aspekty. Ještě před
nástupem, a poté jsem si svůj dojem
potvrdila, bylo zřejmé, že nejdůležitější
bude propagace činnosti. Jinými slovy, dát veřej−
nosti najevo, že zde tato instituce existuje a nabízí
zajímavé možnosti pro trávení volného času. Za
nejdůležitější prostředek jsem považovala noviny
Městské části Praha 8 − Osmičku a vlastní interne−
tové stránky. Díky pochopení Starosty MČ Praha 8
Josefa Noska, zástupkyně Starosty MČ Praha 8
Soni Teplé i redaktorů Osmičky se toto periodikum

Dům dětí a mládeže Praha 8 −
Kobylisy, Bohnice

finančně neúnosné nehledě na fakt: proč rušit něco,
co funguje?

Není sporu o tom, že Dům dětí a mládeže jak dlou−
holetou tradicí, tak svou současnou rozsáhlou
činností zaujímá v našem obvodě významné
místo. Jeho působení v oblasti výchovy, vzdělávání
a rekreace zejména mládeže, je nepopiratelné. Na
základě výsledků konkurzního řízení byla v mi−
nulém roce jeho ředitelkou jmenována Mgr. Jana
Vargová. I když od té doby uplynula poměrně
krátká doba, nabitá usilovnou prací, zkušenostmi,
hledáním, přece jen poskytuje dostatek podnětů
k zamyšlení a bilancování. A o ty bychom se rádi
s paní ředitelkou v rozhovoru podělili. První otáz−
ka, která se v takové souvislosti nabízí, je nasnadě.

SRPEN 2005

STRANA 6

KARLÍNSKÉ FILMOVÉ LÉTO
PROGRAM
Začátky představení v srpnu ve 21.00 a v září ve
20.00 hodin. Program letního kina najdete na
http://regina.rozhlas.cz a v kulturních pře−
hledech. Změna programu vyhrazena! Vstupné
25 Kč. V sobotu a v neděli před promítáním kon−
certy jazzových kapel. OBČERSTVENÍ.
SRPEN 2005
12. 8.

13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
19.
20.
21.
22.
23.

8.
8.
8.
8.
8.

26.
27.
28.
29.

8.
8.
8.
8.

30. 8.

KOUSEK NEBE

Karlínské filmové léto má opět úspěch
Na zahradě karlínské budovy
Českého rozhlasu Regina
začalo v červenci
promítat oblíbené
letní kino. Za re−
žijní vstupné 25
Kč nabízí po dobu prázdnin
osvědčené filmové hity i před−
premiéry snímků, které teprve
míří do distribuce.
Oproti loňskému roku přibyl jeden
hrací den − kino tak promítá celkem
pět dnů v týdnu (vždy od pátku do
úterý). O víkendech navíc
návštěvníky před promí−
táním příjemně naladí
koncerty dixielandových
skupin. Záznamy aku−
stických koncertů Sta−

roměstského dixielandu, Bridge
Bandu Jana Křtitele Nováka
nebo skupiny J. J. Jazzmen
pak posluchači mohou
slyšet na vlnách Českého
rozhlasu Regina v pořadu
Noční jazzklub.
Letní kino promítá na zahradě ČRo
Regina v Hybešově ulici 10, v Praze
8 Karlíně. Projekce začínaly v čer−
venci ve 21.30 hod., od srpna se
začátky posouvají na 21.00 hod.
Vstupné na projekce je 25 Kč,
v zahradě je i stánek s občer−
stvením. Promítá se za kaž−
dého počasí.
V loňském roce Kar−
línské filmové léto při−
lákalo přes 8 tisíc di−

BOKOVKA
3.15 ZEMŘEŠ
Předpremiéra.
VALIANT
Předpremiéra.
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Předpremiéra.
NĚCO JAKO LÁSKA
BUĎ V KLIDU
XXX − NOVÁ DIMENZE
ŽIVOT POD VODOU
SKELETON KEY
Předpremiéra.
TLUMOČNICE
SAHARA
PO KRK V EXTÁZI
OSTROV
Předpremiéra.
UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU
Předpremiéra.

říká šéfredaktor Reginy
Letos už potřetí se proměnila zahrada budovy Českého rozhlasu Regina v karlínské
Hybešově ulici v letní kino. V průběhu letošního léta se v něm dokonce odehraje
i několik českých filmových předpremiér. Karlínské filmové léto probíhá až do začátku září, vstup−
né je přitom takřka symbolické − za vstupenku zaplatíte 25 korun. Více řekl Osmičce jeden z orga−
nizátorů Karlínského filmového léta, šéfredaktor Českého rozhlasu Regina, Jan Menger.
Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství

Vítání občánků Prahy 8
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených
v roce 2005 na slavnostní Vítání občánků,
které se uskuteční 31. října a 1. listopadu
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, pracovníci 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 30. září 2005 na
Odbor školství, odd. kultury ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně Láznové na telefonní číslo 283 09 04 25 nebo psali
−vw−
na e−mail: zuzana.laznova@p8.mepnet.cz.

JISKRA
- DIVADLO KARLA HACKERA

Předprodej: ÚT 16.00 − 17.00 hod. • Spojení: TRAM č.
10, 14, 15, 17, 24, 25 − stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127,
144, 152, 175, 177, 186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C
− stanice Kobylisy. • Nevyzvednuté rezervované vstupenky
vracíme 15 minut před začátkem představení do prodeje.
• Změna programu vyhrazena!

Z¡ÿÕ 2005
6. 9.

ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA
LS Jiskra (P. Slunečko).
13. 9. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA
LS Jiskra (P. Slunečko).
20. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK
LS Jiskra (P. Slunečko).
27. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK
LS Jiskra (P. Slunečko).
Připravujeme:
1. 10. SO 15.00 hod.
POHÁDKY Z KOUZELNÉHO KABÁTU
Hrají R. Krupanský a K. Táborská.
2. 10. NE 10.00 hod.
POHÁDKA O DĚDU VŠEVĚDU
LS Jiskra (P. Slunečko).
Od 17. října 2005 pravidelné pondělky pro dospělé!

http://regina.rozhlas.cz. Karlínské
filmové léto probíhá ve spolupráci
s Městskou částí Praha 8 a Reader´
s Digest Výběr.
−pj−

Nejtěžší je sehnat peníze,

ZÁŘÍ 2005
2. 9.
SKŘÍTEK
3. 9.
RYCHLÝ STRIPES
4. 9.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Všechna představení jsou přístupna od 15 let
(pokud není uvedeno jinak). Děti ve věku 12 − 15
let vstup pouze v doprovodu rodičů. Český roz−
hlas Regina, Hybešova 10, Praha 8 − Karlín.
Stranice metra trasy B „Křižíkova“, TRAM č. 8
a 24, stanice „Urxova“.

Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03

váků. Nejúspěšnější se stala projekce
filmu Kameňák 2, kterou zhlédlo
téměř 500 lidí. Podrobný pro−
gram a další informace najdete na

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz
ZÁŘÍ 2005
VELKÁ SCÉNA
19. 9. PO 19.00 hod.
Kean
20. 9. ÚT 19.00 hod.
Višňový sad
21. 9. ST 19.00 hod.
Caligula
22. 9. ČT 19.00 hod.
O myších a lidech
24. 9. SO 19.00 hod.
O myších a lidech
26. 9. PO 19.00 hod.
Oidipús vladař
27. 9. ÚT 19.00 hod.
Kean
28. 9. ST 19.00 hod.
Višňový sad
29. 9. ČT 19.30 hod.
RELIÉF − koncert bluegrassové
skupiny. Natáčení live CD.
30. 9. PÁ 19.00 hod.
Kean
MALÁ SCÉNA
19. 9. PO 19.30 hod.
Pohled z mostu
28. 9. ST 19.30 hod.
Pravý západ

Jak jste zatím spokojeni s letošním ročníkem?
Spokojeni jsme, radost nám v červenci kazilo jen špatné počasí. Na druhou stranu nás překvapili diváci,
kteří na projekce chodí i v dešti. Například na komedii Horem pádem dorazilo i přes silný déšť celkem 21
nepromokavých diváků. Promítáme samozřejmě za každého počasí.
Jak Vás vůbec napadlo vytvořit na zahradě vily v Hybešově ulici letní kino?
Za první nápad uspořádat na naší zahradě letní kino vděčíme našemu bývalému technickému náměstkovi
Karlu Poláčkovi, který je dlouholetý „kinař“. Karlínské filmové léto probíhá letos potřetí. První ročník se
uskutečnil v daleko menším měřítku v červenci 2002, hned v srpnu nás pak z Karlína na řadu měsíců vy−
hnala povodeň. V roce 2003 se nepromítalo, protože jsme měli plné ruce práce s opravami vodou poničené
budovy. Tradici filmového léta na zahradě ČRo Regina jsme obnovili loni. Byl to úspěšný návrat − na filmy
přišlo přes osm tisíc diváků. Letos přibyl jeden hrací den − promítáme pět dnů v týdnu, vždy od pátku do
úterý. Nabídka filmů je opravdu pestrá − každý den diváci uvidí jiný snímek (celkem jich bude přesně
padesát). A to nejlepší na konec − vstupné je jen 25 Kč.
Jaká je kapacita letního kina?
V hledišti máme asi 250 židlí. Po naplnění této kapacity si lidé mohou sednout i na trávník, někteří si
přinášejí vlastní deky. Maximální kapacitu kina jsme otestovali v loňském roce. Na projekci české kome−
die Kameňák 2 tehdy přišlo skoro 500 lidí. Zahrada byla tak přeplněná, že by mezi diváky nepropadl ani
špendlík.
Kolik chodí lidí?
Návštěvnost hodně závisí na počasí, které − jak už jsem říkal − v červenci letnímu kinu příliš nepřálo. Za
první prázdninový měsíc se tak průměrná návštěvnost pohybuje někde kolem 180 diváků na jedno před−
stavení. Celkem jich bylo přes čtyři tisíce. Rekordní počet lidí letos přišel na projekci filmu Batman začíná,
kterou sledovalo přes 350 návštěvníků.
Podle čeho vybíráte filmy, které promítáte?
Vzhledem k počtu filmů, které diváci v průběhu Karlínského filmového léta shlédnou, je dramaturgie
poměrně pestrá. Diváci uvidí předpremiéry filmů, které v létě přicházejí do distribuce (v srpnu to bude
například americký horor 3:15 zemřeš, animovaný příběh Valiant nebo snímek Karlík a továrna na čokolá−
du s americkým hercem Johnnym Deppem), zajímavé české filmy (v srpnu to bude například příběh
z komunistického lágru Kousek nebe) a osvědčené filmové hity (v srpnu třeba komedii Bridget Jonesová:
S rozumem v koncích, snímek podle muzikálu Andrewa Lloyd Webbera Fantom Opery nebo film
oscarového režiséra Sydneyho Pollacka Tlumočnice). Karlínské filmové léto ale nenabízí jen filmy. O ví−
kendech navíc před promítáním v zahradě hrají pražské dixielandové skupiny.
Co vlastně obnášelo zřízení kina? Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší je − jako skoro u všeho − sehnat na postavení kina peníze. Potřebujete je na nákup techniky, plat−
by distributorům za půjčení filmů, zajištění bezpečnosti a hygieny, nákup židlí, propagaci a tak by se dalo
pokračovat. Naštěstí nám vyšla vstříc Městská část Praha 8, která je spolupořadatelem celé akce, a podaři−
lo se nám naším projektem nadchnout i několik sponzorů − letos například časopis Reader´s Digest Výběr.
Projekce také přinášejí mírné komplikace našemu vysílání. Aby nerušili promítání, nesmí noční redaktoři
ve studiích svítit a pracují tak napůl poslepu.
Zahrada Reginy je úžasná, neuvažujete o jejím častějším využívání pro kulturní akce, a to nejen jako kino?
Naše zahrada je opravdu úžasná. Každý rok ji veřejnosti otevíráme například při Dni otevřených dveří,
který letos proběhne 10. září 2005. Vystoupí tu různí zpěváci, kouzelník, nebo třeba skupina historického
šermu. V létě také zahradu využíváme k veřejným nahrávkám některých našich pořadů. Na začátku čer−
vence jsme tak s moderátory kulinářského pořadu Pochoutky Naďou Konvalinkovou a Patrikem Roze−
hnalem a jejich hosty herečkou Simonou Stašovou a moderátorem Janem Rosákem na zahradě grilovali
ryby. Další díl Pochoutek budeme na zahradě natáčet 1. září. Svou účast přislíbila moderátorka Halina
Pawlowská. Myšlenek na využití zahrady je samozřejmě mnohem více − uvažovali jsme třeba o tom, že v zi−
mě na zahradě zřídíme malé veřejné kluziště. Vše ale samozřejmě závisí na penězích − takže uvidíme... −hoe−
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Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2005
Tento

výpis

má

Blok:
1
Termín čistění:
27. 10.
Pobřežní (Ke Štvanici − U Nádr. lávky)
Sokolovská (Ke Štvanici − U Nádr.
lávky)
Za Poříčskou Branou
Křižíkova (Ke Štvanici − Peckova)
Pernerova (Prvního Pluku − Peckova)
U Nádražní lávky
Vítkova
Jirsíkova
Prvního Pluku
Malého
Peckova
Karlínské náměstí (západní část)
Blok:
2
Termín čistění:
25. 10.
Pobřežní (U Nádr. lávky − Šaldova)
Sokolovská (U Nádr. lávky − Šaldova)
Křižíkova (Karl. nám. − Šaldova)
Pernerova (Peckova − Šaldova)
Karlínské nám. (východní část)
Kollárova
Thámova
Šaldova
Blok:
3
Termín čistění:
25. 10.
Křižíkova (Šaldova − Hybešova)
Pernerova (Šaldova − U Invalidovny)
Kaizlovy sady
Lyčkovo náměstí
Na Špitálsku
Korybutova
U Invalidovny
Hybešova
Na Střelnici
Sovova
Kubova
Petra Slezáka
Urxova
Březinova
Blok:
Termín čistění:
Na Kopečku
U Sluncové
U Sluncové (parkoviště)
Molákova
Nekvasilova
K Olympiku
Za Invalidovnou

4
21. 10.

Blok:
Termín čistění:
Na Žertvách
Novákových
U Balabenky
Heydukova
Palmovka
Vacínova
Turnovská
U Pošty
V Mezihoří

5
6. 10.

Blok:
Termín čistění:
Stejskalova
Na Rokytce
Pivovarnická
Andrštova
Bednářská
U Libeňského pivovaru
Náměstí Dr. Holého
Kotlaska
Světova
Na Hrázi
Ludmilina
U Synagogy
Ronkova
park. Na Žertvách
Horovo náměstí
Chocholouškova

6
5. 10.

Blok:
Termín čistění:
Budínova
Chlumčanského
Na Korábě
Krejčího
Kašparovo náměstí
Nad Košinkou
Konšelská
Ve Vrchu
Braunerova
Podlipného
Kandertova
Lindnerova

pouze

informativní

Blok:
8
Termín čistění:
19. 10.
Střížkovská
Na Vartě
Františka Kadlece
V Zahradách
Pod Čertovou Skálou
Na Dědince
Na Sypkém
Srbova
park. Fr. Kadlece − U Pekařky
Hejtmánkova
Pod Bání
Soví Vršek
U Pekařky
Na Šedivé
Kundratka
Blok:
9
Termín čistění:
18. 10.
Na Pěšinách
Na Okrouhlíku
Ke Stírce
Na Hlínách
Vršní (Pod Sídlištěm − Nad Šutkou)
V Brance
Pod Statky
Nad Koupalištěm
Ke Koupališti
Rolnická
U Nádrže
Pod Náměstím
Okrouhlická
Pod Hliništěm
U Třešňovky
Na Stírce
Pod Stírkou
Na Kopytářce
K Okrouhlíku
Malý Okrouhlík
Rozšířená
U Stírky
Blok:
10
Termín čistění:
14. 10.
Nad Rokoskou
Na Úbočí
V Podvrší
Pomezní
Kubišova
(S. K. Neum. − V Holešovičkách)
Valčíkova
Gabčíkova
Na Truhlářce
U Hercovky
Pátkova
Blok:
11
Termín čistění:
13. 10.
Kubišova
(U Vlachovky − S. K. Neum.)
Pod Vlachovkou
U Vlachovky
S. K. Neumanna
Nad Hercovkou
Na Dlážděnce
Květinářská
Přádova
Pod Dlážděnkou
Trojská (po ul. Nad Kazankou)
Blok:
Termín čistění:
K Sadu
Na Šutce
Pod Kynclovkou
U Dětského domova
Uzavřená
Pod Přesypem
Na Přesypu
Písečná
Vzestupná

7
20. 10.

charakter

Blok:
Termín čistění:
Klíčanská
Třeboradická
Přemyšlenská
(Třeboradická − Horňátecká)
Služská
Benákova
Velenská
Paláskova
Košťálkova
Hovorčovická
(Mirovická − Třeboradická)
Havlínova
(Mirovická − Třeboradická)

12
12. 10.

13
4. 10.

a

vždy

je

třeba

se

řídit

Bašťská
Na Přesypu (Bašťská − Čimická)
Trousilova
Blok:
14
Termín čistění:
29. 9.
Luhovská
Chotovická
Libišská
Mirovická
Neratovická
Pohnertova
Bergerova
Balabánova
Zlonínská
Havlínova (Mirovická − Neratovická)
Hovorčovická (od Mirovické po otočku)
Blok:
15
Termín čistění:
11. 10.
Poznaňská
Vratislavská
Štětínská
Toruňská
Gdaňská
Sopotská
Opolská
Bydhošťská
Podhajská pole
parkoviště u Podhajských polí
parkoviště u Čimické
Lindavská
Bukolská
Blok:
Termín čistění:
Těšínská
Krosenská
Sosnovecká
Glowackého
Olštýnská
Notečská
Lublinská
Dunajecká
Lešenská
Hnězdenská − parkoviště

16
23. 9.

Blok:
Termín čistění:
U Pentlovky
Krynická
Pomořanská
Mazovská
U Polikliniky
Mazurská

17
22. 9.

Blok:
Termín čistění:
Řešovská
Zelenohorská
Košalinská
Radomská
Ratibořská
Svídnická

18
7. 10.

Blok:
Termín čistění:
Kusého
Dolákova
Hackerova včetně park.
Hanouškova
Feřtekova
Eledrova

19
21. 9.

Blok:
Termín čistění:
U Velké Skály
Kostřínská
Před Ústavem
V Nových Bohnicích
Na Bendovce
U Pazderek
K Farkám
Nad Pentlovkou
Cafourkova včetně park.
Hlivická
Katovická

20
30. 9.

Blok:
Termín čistění:

21
27. 9.

Chvatěrubská
Přívorská
Na Hranicích
Skálova
Pekařova
Pod Čimickým Hájem
Pešinova
Hanzlíkova
Kočova

podle

aktuálního

dopravního

Minická
Jestřebická
Nedomická
Okořská (jižní část)
Rousovická
Řepínská
Vraňanská

Hrubého
Opálkova
Blok:
Termín čistění:

Blok:
22
Termín čistění:
15. 9.
Na Průhonu
Fořtova
Brandýská
Libeňská
Vánková
Okořská (K Ládví − Na Průhonu)
Ke Hřišti
Do Údolí
Korycanská
Blok:
Termín čistění:
K Mlýnu
Větrná
K Větrolamu
Chlumínská
Vidovická
Mikovická
Zlončinská
Chorušická
Vidimská
Vehlovická
Byšická
Drahanská
Turská

23
14. 9.

Blok:
Termín čistění:
Žalovská
Na Zámkách
K Rybníku
Strážnická
Křivenická
Ouholická
Mlazická
Libčická
Tišická

24
13. 9.

Blok:
Termín čistění:
U Pískovny
Větrušická
Petra Bezruče
Klecanská
Veltěžská
Mašínova
Na Ládví
Máslovická
Vodochodská
Kaňkovského
Šiškova

25
8. 9.

Blok:
26
Termín čistění:
7. 9.
Vršní (Pod Sídlištěm − Horňátecká)
Chaberská
Předbořská
Sedlecká
Líbeznická (Vršní − Klapkova)
Přemyšlenská (Horňátecká − Klapkova)
Bořanovická (Vršní − Klapkova)
Březiněveská (slepý konec − Klapkova)
Na Pecích
Blok:
27
Termín čistění:
6. 9.
Líbeznická (Klapkova − Pakoměřická)
Přemyšlenská
(Klapkova − Čumpelíkova)
Bořanovická
(Klapkova − Čumpelíkova)
Březiněveská
(Klapkova − Čumpelíkova)
Štíbrova
Pakoměřická − park.
Zdibská
Náhorní
U Školské zahrady
U Měšťanských škol
Blok:
Termín čistění:
Bojasova
Slancova
Burešova
Famfulíkova
Kurkova
Kyselova
Rajmonova

značení!

28
20. 9.

29
16. 9.

Hlaváčova
Taussigova
Za Střelnicí
Binarova
Davídkova (slepá u Taussigovy)
Tanvaldská
Chabařovická
Střekovská
Třebenická
Frýdlantská
Sebuzínská
Blok:
30
Termín čistění:
2. 9.
Dolejškova
Batličkova
U Slovanky
Na Slovance
(Na Kopanině − Davídkova)
Pod Vodárenskou věží
Nad Novou Libní
Ryzlinková
Na Kopanině
Koláčkova
Nad Mazankou
Za Vodárnou (Na Slovance − Pod
Vodárenskou věží)
Společná (Na Slovance − Pod
Vodárenskou věží)
Blok:
31
Termín čistění:
1. 9.
Na Slovance (Davídkova −
Bedřichovská)
Na Malém klínu
Klínová
Bedřichovská
Na Štěpnici
Za Vodárnou
(Na Malém klínu − Na Slovance)
Pod Vlastním krovem
Společná
(Na Malém klínu − Na Slovance)
Na Dílcích
Štěpničná
Blok:
Termín čistění:
Akátová
Březová
Javorová
Jedlová
Kaštanová
Modřínová
Ořechová
Učitelská
K Ovčínu
Pod Hvězdárnou
Kubíkova
Na Rozvodí
parkoviště při Ďáblické
Blok:
Termín čištění:
Jelínkova
Formánkova
Janečkova
Havránkova
Šimůnkova
Bešťákova
Bínova
Drahorádova
Černého
Česákova
Roudnická
Červenkova

32
31. 8.

33
9. 9.

Blok:
34
Termín čistění:
30. 8.
Velká Skála
Vřesová
K Haltýři
Tařicová
Dřínová
Nad Vavrouškou
Nad Trojou
(od ul. Čimická po ul. Nad
Vavrouškou)
Vážení čtenáři,
přehled blokového čistění komu−
nikací na území MČ Praha 8
naleznete i na internetové adrese
www.praha8.cz.
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Služby pro zákazníky:
•
•
•
•
•
•
•

Výměnný systém startéru, alternátoru na vozy AVIA, TATRA, LIAZ, ŠKODA
Kotouče, brzdové destičky, čelisti - AVIA,TATRA ,ŠKODA.
Žhavící svíčky
Zapalovací svíčky
Filtry,oleje
Autobaterie - VARTA,PERION
Pneumatiky na osobní - nákladní vozy

francouzština
němčina
portugalština
japonština

angličtina
italština
španělština
ruština

(Placená inzerce)

Prodej náhradních dílů AVIA

(Placená inzerce)

JAZYKOVÉ KURZY

www.irislingua.cz
kurzy AJ pro děti od 4 let, pro mládež FJ, RJ, NJ, IJ, ŠJ
max. 6 posluchačů, 1 x týdně 90 minut

ZÁPIS 29.8 − 8.9.
Bohnice: Poznaňská 462
budova mateřské školy
bus − Odra: 177, 200, 202
Po − Čt: 9.30 − 11.30 a 13.30 − 19.00
tel: 283 853 921, 603 378 259

Prodej možný po tel. dohodě i mimo pracovní dobu.
Otevírací doba: Po -čt 8 -16 / PÁ 8 -15

(Placená inzerce)

Otevírací doba:
Po-Pá
6.30 - 23.00 hod.
So-Ne
9.00 - 23.00 hod.

(Placená inzerce)

Relaxační studio nabízí:
• Saunu s ledovým bazénkem
• Masáže
• Kadeřnictví
• Solární studio
• Příjemné posezení v kavárně

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Adresa: Praha 8 - Libeň • Pod Kotlaskou 3 • Tel.: 284 824 429, tel/fax:
284 827 490 - 324 8019 • 604 265 618, 604 260 583, e-mail: fa.katrinak@volny.cz

Ďáblice: Střelničná 47
u Ládví, vedle čínské restaurace
bus − Štěpničná: 103, 145, 156, 177
Út a Čt: 9.30 − 11.30 a 13.30 − 19.00
tel: 234 695 213 − 4, 603 378 259

relaxační centrum infinit
Jablonského 639, Praha 7,
tel.: 608 877 604, 220 874 253
www.infinit.cz

T A U C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NOVOTNÝ

NADSTANDARDNÍ KURZY

elektronik

(Placená inzerce)

AJ, NJ, FJ, ŠJ, ItJ, ŘecJ, PortJ, RJ, Čjciz.

VÝUKU LZE ZAHÁJIT I BĚHEM
ŠKOLNÍHO ROKU - KDYKOLIV!

ZÁPISOVÉ HODINY DENNĚ
PO - PÁ 17.00 - 20.00 HODIN.

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

Maškova 3 (asi 3 minuty chůze
od Penny Marketu, od metra „Kobylisy“
TRAM číslo 10, 14 nebo BUS číslo 162, 175, 181,
183 do zastávky „Vozovna Kobylisy“).
Tel.: 286 89 12 33 (9.00 - 17.00 hodin),
602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81.

www.taucollege.zde.cz

ELEKTRONIKY

(Placená inzerce)

LETNÍ KURZY: 22. 8. - 2. 9., 5. 9. - 16. 9.
ZIMNÍ SEMESTR OD 20. A 26. ZÁŘÍ 2005.

SERVIS

(Placená inzerce)

Pro dospělé, mládež i děti,
odpolední, večerní i dopolední,
individuální (1) a mikroskupinové (2 - 4),
začátečníky i pokročilé,
špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 283 840 523, 284 840 158
servis@novotnyelektronik.cz
(Placená inzerce)
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