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Rada Městské části Praha 8 zásadně nesouhlasí

s projektem „Bytový dům Troja“, který měl

vyrůst na bohnickém sídlišti. „Zelená“ plocha 

v Sosnovecké ulici tak s největší pravděpodob−

ností zůstane zachována. Jedním z důvodů

tohoto rozhodnutí je radnicí poslaná žádost 

o změnu územního plánu tak, aby pozemky

byly zařazeny do kategorie parky a parkově

upravené plochy.    

„Podobný přístup k novým stavbám na zelených

plochách v Bohnicích jsme deklarovali již před

volbami. Skutečně nemáme zájem na tom, aby

výstavba byla stále hustější, a to ještě na úkor

zeleně,“ prohlásil radní Michal Kindl.  Proti výs−

tavbě se postavil i odbor životního prostředí. „Se

závěrem zjišťovacího řízení, že vliv stavby na stá−

vající flóru a faunu v lokalitě bude nevýznamný,

nesouhlasíme,“ uvádí se ve zprávě odboru.

Lokalita u Sosnovecké ulice se nachází přibližně

v centru bohnického sídliště. Toto území charak−

terizuje výrazně hustá bytová zástavba, která doz−

nala dalších změn ještě v průběhu 90. let. Ubylo tak

rozptylových a odpočinkových ploch a na druhé

straně se zvýšily nároky na počty parkovacích míst.

„Za takové situace je udržení zbývajících ploch

určených k trávení volného času obyvatel nutnos−

tí,“ řekl Kindl.

Bytový dům Troja měl stát na pozemcích 

o celkové rozloze 5 240 metrů čtverečních. Jedna 

z variant počítala až se 114 bytovými jednotkami 

a deseti podlažími.                 −tk−, foto: M.Mařatka

Vážení 

spoluobčané,

jaro už nám pomalu končí

a v této souvislosti jsem měl

z Vaší strany již několik

dotazů na téma nepose−

kaných či posekaných tráv−

níků. Vím, že pohled na neudržovaný pozemek

většina z nás v lásce příliš nemá, proto bych Vám

chtěl alespoň v krátkosti sdělit, jak se věci mají.

MČ Praha 8 má ve správě jen část ploch, které

z oken svých domů vidíte. Ostatní pozemky patří

stovkám různých subjektů, ať už fyzickým či

právnickým osobám. Některé plochy jsou navíc

součástí například dědických řízení, často třeba 

i malý trávník má několik spoluvlastníků. Tam,

kde je správcem sousedících trávníků Praha 8 

a například Hlavní město Praha, se snažíme 

o převzetí a sloučení těchto ploch, abychom je

mohli lépe udržovat. Situace je bohužel taková,

že radnice za nezodpovědného vlastníka nemůže

pozemek posekat a pak po něm vymáhat finanční

náhradu. Namísto jednoduché seče tak přikraču−

jeme ke zdlouhavému procesu dopisování,

správních řízení a často následně udělování

pokut za narušování vzhledu obce. Také proto

úřad nemá žádnou páku donutit majitele, aby

trávníky sekali ve stejném čase.

Mohu s čistým svědomím říci, že radnice jde

ostatním majitelům ploch příkladem. Jen loni

jsme je posekali pětkrát, jiní třeba pouze jednou

či dokonce vůbec. Závěrem chci jen doufat, že se

někteří vlastníci pozemků začnou chovat ke

svému majetku zodpovědněji.

Krásné léto Vám přeje

Josef Nosek

starosta Městské části Praha 8

Radní řekli výstavbě v Bohnicích rázné NE

Radní Tomáš Mrázek odpovídal 
občanům na akci Pražského deníku 

poblíž KD Krakov v Bohnicích. Řada 
dotazů se týkala možné výstavby 

nových objektů v této lokalitě.

V červnové Osmičce uzavíráme náš seriál, ve

kterém představujeme jednotlivé členy Rady

MČ Praha 8. Jako poslední nám poskytl

rozhovor čtyřiatřicetiletý Radovan Šteiner.  

Lidé vás znají především jako pražského 

radního pro dopravu? Jak dlouho v této

funkci jste a jak jste z ní „ovlivnil“ dopravní

život v Praze 8?

Radním pro dopravu jsem pátým rokem, tedy na začátku druhého

volebního období. V podstatě ihned po svém nástupu jsem musel řešit

následky povodně, která pražskou dopravu významně poznamenala. 

V Praze 8 se jednalo hlavně o obnovu spojení do Karlína a také

dodržení plánovaného termínu prodloužení trasy metra C do Kobylis.

V době po povodni přirozeně byl kvůli jiným aktuálním prioritám tlak

na posunutí termínu, nakonec se ale vše podařilo stihnout. Projekt

prodloužení metra do severní části Prahy 8 ale velmi intenzivně pod−

poruji už od roku 1998, kdy jsem se stal pražským zastupitelem. Jsem

proto velmi rád, že tato snaha byla úspěšná a metro do Kobylis a Ládví

začalo jezdit už před třemi lety.   

Výstavba metra ale nekončí. Co bude pro občany Prahy 8 znamenat

prodloužení trasy C do Letňan?

Přinese nejen rychlejší a komfortnější dopravní spojení do této

oblasti, ale také velkou úlevu z hlediska parkování. Například mimo−

pražští motoristé nechávající nyní své auto v Kobylisích a na sídlišti

Ďáblice budou zdarma využívat kapacitní hlídané parkoviště na

konečné v Letňanech. Rovněž dojde ke změnám autobusových linek 

a jejich přesunutí mimo zastavěnou část města, takže intenzita dopravy

citelně klesne. 

Mohu s jistotou prohlásit, že tento stav do roka a do dne nastane.   

Počítají chystané změny i s bezbariérovými přístupy?

Samozřejmě. A nejde jen o metro. Ve městě se například stále více

objevují nízkopodlažní tramvaje typu Škoda 14T s designem Porsche,

přibývá i zmodernizovaných souprav. Mohu ujistit, že v tom budeme

pokračovat, protože naším cílem je usnadnit cestování v MHD všem.

Nejen vozíčkářům nebo maminkám s kočárky, ale třeba i seniorům se

ztíženou schopností pohybu.

Co se týká metra, všechny nové stanice počítají s bezbariérovým

výtahem. S problémy se potýkáme u starších stanic, kde je vybudování

výtahu často stavebně nemožné nebo velmi složité. Příkladem může

být Florenc, kde se na přelomu roku podařilo takový výtah zprovoznit

i s přispěním fondů Evropské unie. Bezbariérového výtahu by se brzy

měla dočkat i Palmovka.

Právě na Palmovce se brzy rozjede výstavba rezidenčního a obchod−

ního centra. Co to bude znamenat z hlediska dopravy?

Stávající terminál MHD zde bude fungovat dál, ale výrazně se sníží

intenzita dopravy. Linek směrem na Prosek ubude, protože s otevřením

metra ztratí smysl, takže se domnívám, že se lidem v oblasti Palmovky

z tohoto hlediska dost uleví. Autobusové nádraží v této lokalitě není

podle mého názoru příliš vhodné.                    Dokončení na straně 4

Radní Radovan Šteiner: Chceme usnadnit cestování v MHD všem
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Sosnovecká

Hnězdenská

Zelenou plochu v Sosnovecké 
ulici občané ve svém 

volném čase hojně využívají. 

Na bezbariérový výtah 
u stanice metra Florenc 
přispěla i Evropská unie. 

Vozíčkáři mohou ve městě 
využívat speciálních autobusů. 
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ČERVEN 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 19. 6.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 26. 6.

Petra Slezáka − Urxova 19. 6.

Pernerova − Sovova 26. 6.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) 26. 6.

Kandertova (proti ul. Lindnerova) 19. 6.

Ke Stírce − Na Stírce 19. 6.

Kubišova − U Vlachovky 26. 6.

U Slovanky − Dolejškova 27. 6.

Roudnická (za Bešťákovou) 20. 6.

Kubíkova − u DD 20. 6.

Havránkova − Šimůnkova 27. 6.

Kurkova 20. 6.

Šiškova 27. 6.

V Mezihoří 20. 6.

Na Pěšinách − Pod Statky 27. 6.

Na Přesypu − Pod Přesypem 21. 6.

Třeboradická 28. 6.

Gdaňská 21. 6.

Hnězdenská (parkoviště) 28. 6.

Mazurská (u trafostanice) 21. 6.

Řešovská (u Zelenohorské) 28. 6.

Korycanská − K Ládví 21. 6.

Petra Bezruče − U Pískovny 28. 6.

Pod Vodárenskou věží − Společná 19. 6.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 26. 6.

Davídkova (park. sev. od garáží Stavegu) 20. 6.

V Zahradách − Na Sypkém 27. 6.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181) 20. 6.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 27. 6.

U Pekařky (sloup VO č. 8) 21. 6.

Chaberská − Líbeznická 28. 6.

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. 

Chcete hlasovat v anketě na 
vybrané téma? Sledujte internetové

stránky www.praha8.cz. 

Výstavu zahájil křest
knihy Vasila Dulova

Na vernisáži výs−
tavy o Atentátu
na Reinharda
Heydricha pokřtil
plukovník 
ve výslužbě 
a občan Prahy 8
Vasil Dulov 
svou osmdesá−
tistránkovou
knihu „Na frontu
přes gulag“.
Publikaci, která je
neprodejná,
vydává 
MČ Praha 8.

Projekt „100 bezpečných míst“, který na za−

čátku letošního roku odstartovala Městská poli−

cie hlavního města Prahy, se stále častěji týká

nezodpovědných řidičů v Praze 8. Do konce

května strážníci v Praze 8 intenzivněji měřili

rychlost například v Lodžské ulici u obchodního

domu Odra nebo v Zenklově ulici směrem od

Restaurace Na Vlachovce k FN Bulovka. Od

prvního června jsou v Praze 8 nová tři místa 

s nejčastějším nasazováním radarů.

„Ve velmi frekventovaném Karlíně to jsou

Rohanské nábřeží u čerpací stanice OMV a Soko−

lovská ulice u Kaizlových sadů,“ sdělil ředitel MP

Praha 8 Jaroslav Kašpárek. Velmi často se v příštích

měsících setkáte s radarem také v Horňátecké ulici

v Kobylisích, u křižovatky ulic Čimická a Na

Průhonu, u Základní školy v Žernosecké ulici nebo

u křižovatky ulic Davídkova a K Pazderkám.

„Četnost nasazování radarů v daných úsecích

zůstává shodná. Na třech místech budeme na

bezpečnost dohlížet aspoň dvakrát v týdnu, v dal−

ších lokalitách se řidiči setkají s radarem minimálně

jednou za týden a ve Střelničné u metra Ládví 

a v Ďáblické ve směru od hřbitova do Starých

Ďáblic budeme měřit minimálně dvakrát do měsíce.

Tato dvě místa se od prvního června nezměnila 

a zůstávají stejná,“ řekl Kašpárek. Podle něj ale

strážníci budou namátkově měřit rychlost i na

jiných místech Prahy 8.

Cílem projektu „100 bezpečných míst“ je snížit

rychlost komplexně na celém území Prahy, a místa

s častým měřením tak na řidiče čekají ve všech 15

městských částech. „Strážníci Městské policie

zahájili plánované nasazování mobilní radarové

techniky na předem vytipovaná místa. Ta byla vy−

brána s ohledem na přetrvávající dopravní nekázeň

řidičů spočívající v soustavném překračování ma−

ximální povolené rychlosti a s ohledem na dopravní

nehodovost a z nich plynoucí následky,“ připomněl

náměstek primátora Rudolf Blažek.               −pb−

Strážníci stále častěji využívají mobilní radary

Kde můžete v Praze 8 potkat radar?
velmi často (zpravidla 2x až 3x týdně)
− Horňátecká − od křižovatky Chaberská
− Sokolovská 132
− Rohanské nábřeží u OMV

často (zpravidla 1x týdně)
− křižovatka ulic Čimická a Na Průhonu
− u ZŠ Žernosecká
− křižovatka ulic K Pazderkám a Davídkova 
občas (minimálně 1x až 2x v měsíci)
− Střelničná − u metra Ládví
− Ďáblická − od hřbitova do Starých Ďáblic

Stanice metra Prosek dostává konečnou podobu
Práce na dostavbě nové stanice metra Prosek

pokračují ve vysokém tempu. Stavbaři do−

končují žulové podlahy, konstrukce podhledů 

a chystají se na instalaci velkoplošných kera−

mických a smaltovaných obkladů. Už od květ−

na příštího roku bude moci nový úsek metra 

z Ládví do Letňan využívat více než padesát

tisíc obyvatel sídlišť Prosek a Letňany.

„Stanice Prosek bude moderní, vzdušná a účelná, 

v interiéru bude převládat bílá, modrá, šedá a stříbr−

ná barva. Zajímavostí jistě bude oválný, osm metrů

dlouhý otvor v podlaze vestibulu, odkud lze z výšky

pěti metrů sledovat provoz na kolejích i na ná−

stupišti. Pro děti u východu ze stanice stavíme

bludiště z kamenných kvádrů,“ řekl Jiří Kučera ze

společnosti Skanska. Přímo nad stanicí pak vznikne

parčík s odpočinkovou zónou a prosklenými

přístřešky. 

Stavba téměř 4,6 kilometru dlouhé trasy IV. C2

zahrnuje tři nové stanice: Střížkov, Prosek a Let−

ňany. Dokončení tohoto úseku metra zrychlí 

a usnadní spojení do centra nejen obyvatelům sídlišť,

ale zlepší dopravní obslužnost i těm, kteří dojíždějí

do hlavního města z přilehlých obcí. Za více než 11

miliard korun se tak celková délka trasy C prodlouží

na bezmála 23 kilometrů. Řešení projektu umožňuje

v budoucnosti pokračování metra směrem do

Letňan, Čakovic i Kbel.                                   −pb−

Výsledky ankety 
Souhlasíte se zrušením
prodejních stánků 
na Palmovce? 

Ano Ne       Nezajímají mě
533 hlasů     275 hlasů      209 hlasů 
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Řidiči se již brzy dočkají okamžiku, že

za parkování v dalších částech Prahy

budou muset platit. Systém zón pla−

ceného stání, jaký už řadu let známe 

z centra města, začne od září fungovat

v Praze 2, 3 a 7. Tamní obyvatelé 

a podnikatelé si koupí roční karty,

ostatní budou platit za každou hodinu

u parkovacích automatů. Je logické, že

řada lidí bude hledat náhradní místo

k parkování − například v Praze 8.

Vědom si toho je i starosta Prahy 8

Josef Nosek. „My samozřejmě budeme

muset zareagovat. V současné době

řešíme, jak. Diskutujeme o různých vari−

antách, jasno bude nejpozději v průběhu

léta. Prioritou je, abychom zajistili

parkování pro rezidenty, tedy především

pro obyvatele naší městské části,“ řekl

Nosek.

Radnice se samozřejmě obává toho, že

se některé části Prahy 8 stanou celoden−

ním parkovištěm návštěvníků centra

města. „Určitě se budeme muset zabývat

především parkováním v Karlíně. Hrozí,

že tam lidé ráno zaparkují, pojedou dál do

města do práce a své auto si vyzvednou

až večer. Takovému celodennímu parko−

vání budeme chtít zabránit. Musíme

zajistit i přes den volná místa pro oby−

vatele Prahy 8 a pro lidi, kteří sem při−

jíždějí na jednání nebo na návštěvu,“ říká

zástupce starosty Michal Kindl.

Jako řešení by se nabízelo rozšířit sys−

tém placeného parkování i na Prahu 8. To

ale radnice podle Noska nechce. „Tento

systém má svůj význam v centru města,

ale v případě Karlína, Libně, Bohnic

nebo Kobylis si nejsme jistí, že by to byla

správná cesta.“ 

Radnice se proto nijak nesnažila, aby se

části osmičky přidaly k Praze 2, 3 a 7 

a placené parkování se rozšířilo od září ve

stejné podobě, jakou známe ze Starého

města. „O to jsme skutečně nijak neusilo−

vali a neusilujeme. Náš přístup je jasný −

tím, že parkovací místa zpoplatníme,

žádná nová místa k parkování ne−

vytvoříme. A v tom je základní problém.

Nechceme, aby lidé platili nějaké drahé

parkovací karty, když jim potom stejně

nejsme schopni garantovat, že místo 

k parkování najdou. Tudy podle nás cesta

nevede,“ doplňuje Kindl.

Radnice Prahy 8 proto uvažuje o stavbě

nových parkovišť. „V Karlíně se napřík−

lad nabízí možnost postavit podzemní

parkoviště na Karlínském náměstí.

Samozřejmě si jsme vědomi toho, že jde

o památkově chráněnou oblast, že

bychom museli při výstavbě i při jejich

provozu postupovat maximálně šetrně.

Ale je to možnost, jak získat nová parko−

vací místa,“ prohlásil Kindl. Nové garáže

by mohly mít kolem 160 míst, městská

část by k jejich výstavbě chtěla použít

peníze z Evropské unie.

V současné době radnice Prahy 8

zkoumá, jak se řeší parkování v jiných

částech Prahy, ale především, jak tento

problém řeší ve velkých městech v za−

hraničí. A co bude následovat, pokud se

naplní katastrofická varianta a od září

Karlín zaplaví auta těch, kteří v současné

době parkují například v Holešovicích

nebo na Žižkově? „Uvažujeme o zave−

dení jakési kombinace barevných zón,

které známe z centra města. Mohlo by jít

o spojení modrých a zelených zón − ve

stejných ulicích by mohli parkovat jak

rezidenti, tedy místní obyvatelé a pod−

nikatelé, kteří by měli příslušné parko−

vací karty, tak také návštěvníci, kteří by

platili prostřednictvím parkovacích ho−

din. V tomto případě bychom ale trvali na

tom, aby obyvatelé za získání karty platili

pouze nezbytné administrativní náklady.

Karta by tak byla podstatně levnější, než

ve stávajícím systému v centru Prahy,“

dodal Kindl.                                −tp−

V Karlíně se nepočítá s klasickými zónami placeného stání 

Radnice loni 
hospodařila s přebytkem
Hospodaření osmé městské části v roce 2006

skončilo přebytkem ve výši 49,6 milionu korun.

Příjmy Prahy 8 dosáhly 693,1 milionu korun,

výdaje 643,5 milionu korun.

„Po změnách rozpočtu na rok 2006 příjmy činily

zhruba 94 procent z původně plánovaných a výdaje

asi 87 procent. To znamená, že jsme dosáhli o něco

méně příjmů, než jsme počítali, ale ještě více jsme

šetřili,“ vysvětlil zástupce starosty MČ Praha 8

Michal Kindl.                                                 −hš−

Praha 8 se zapojí do pilotního
„poukázkového“ programu
Městská část Praha 8 začne vyplácet sociální

dávky formou poukázek. Se společností, která

poukázkový systém zajišťuje, uzavře smlouvu do

konce května.

„Podobný systém jsme používali již v minulých

letech a měli jsme s ním dobré zkušenosti. Chceme

se proto zapojit do pilotního programu, dokud

Parlament ČR nepřijme celoplošný systém,“ sdělila

zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra

Ludková. Vyplácení sociálních dávek prostřed−

nictvím poukázek je jednou z cest, jak zamezit

zneužívání dávek a zároveň motivovat některé

občany k aktivnějšímu hledání zaměstnání.      −hš−

Připravuje se změna 
Rohanského ostrova
Rada osmé městské části souhlasí se záměrem

zvýšit „povodňovou“ kapacitu koryta Vltavy 

v oblasti Rohanského ostrova. Souhlasné sta−

novisko ke stavbě Praha 8 již zaslala na pražský

magistrát, a to v rámci zjišťovacího řízení

záměru o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Součástí stavby bude vyčištění ostrova a snížení

úrovně v té části, která leží za protipovodňovou ba−

riérou. V těchto místech vznikne rekreační plocha,

která bude při povodni průtočná. Stavba zároveň

povede k zásadní revitalizaci a zkulturnění Ro−

hanského ostrova, jenž bude důležitým rekreačním

územím, a zároveň k vytvoření regionálního bio−

centra,“ uvádí starosta MČ Praha 8 Josef Nosek.

Součástí stavby bude i obnova původního karlín−

ského vltavského ramene. Investorem akce je ma−

gistrát. −hš−

Nevyužívaná plocha pod mostem
magistrály na Těšnově zmizí
Vedení radnice Prahy 8 před několika dny

odsouhlasilo záměr revitalizace parkových 

a parkovacích ploch na Těšnově. Podle projektu

by nevyužívaná a nevzhledná plocha na nároží

ulic Sokolovská a Těšnov, konkrétně v prostoru

mezi obratištěm tramvají a Sokolovskou, měla

projít rozsáhlými úpravami. Na ploše vznikne

sedmnáct parkovacích stání, chodníky a park 

s keřovitou a stromovou zelení.

„Na tento pozemek existovala řada návrhů

nejrůznějších staveb. Ovšem kombinace parkování

a parku je v tomto místě ideálním řešením, proto

tento záměr podporujeme. Budu rád, až tato

nepěkná plocha zmizí,“ konstatoval starosta MČ

Praha 8 Josef Nosek. Pozemek je ve vlastnictví

Hlavního města Prahy.   

−hš−

Nadace Bohuslava Martinů 
se stěhuje do Kobylis
Nadace Bohuslava Martinů, základna pro marti−

novské bádání, najde nové zázemí v Kobylisích.

Změnu užívání rodinného domu v Bořanovické

ulici číslo 14 na nové sídlo nadace již posvětila

Rada MČ Praha 8. Vedení radnice návrh pod−

pořilo, protože v čistě obytném území, kde dům

stojí, může ve výjimečných případech vzniknout

i kulturně−vzdělávací zařízení.

Institut a Nadace Bohuslava Martinů v současnos−

ti sídlí na náměstí Kinských v Praze 5. Ředitel insti−

tutu Aleš Březina odhaduje, že nové kulturně −

vzdělávací zařízení a centrum by mohlo začít fun−

govat od příštího roku.         

−red−

Mělničtí rodáci pořádají setkání
Mělník letos poprvé pořádá setkání svých

rodáků. Pokud tam máte své kořeny, popřípadě

chcete zavzpomínat na léta strávená v tomto

středočeském městě, máte šanci na přelomu

června a července.

Mělnická radnice tímto zve na setkání rodáků,

slavnostní otevření věže kostela pro veřejnost a 90.

výročí bitvy u Tvorova. Akce se konají ve dnech 30.

června a 1. července 2007 v Mělníku. Připraven je

bohatý program, například otevření mělnických

památek a škol, představení mělnických skupin

všech žánrů či multimediální pořad Mělnická ohléd−

nutí.                                                             −pb−

A centrum funguje 
i v průběhu prázdnin
Prostředí centra ve Vítkově ulici v Karlíně je

unikátní svou rodinnou atmosférou. Všechny

aktivity jsou otevřeny nejen

ženám a jejich mimin−

kům, ale i celým rodi−

nám − tj. otcům, star−

ším dětem nebo praro−

dičům.

Obecně prospěšná společnost 

A centrum nabízí vědomou a aktivní přípravu na

mateřství a rodičovství od pondělí do pátku.

Podrobnosti na www.materstvi.cz.                   −red−

K R Á T C E

Duševně postižení mají nový domov
Nové zařízení pro duševně handicapované lidi bylo před několika dny otevřeno v ulici U Dra−

háně v Praze 8. Nadace Bona tam za přispění pražského magistrátu, ministerstva pro místní

rozvoj a fondu Evropské unie vybudovala celkem 11 pokojů pro 15 klientů.

„První by se měli nastěhovat v polovině června,“ upřesnil mluvčí magistrátu Jiří Wolf. Výstavba

nového domova stála 11 milionů korun, město z toho uhradilo 2,5 milionu korun. Podle pražského rad−

ního Milana Pešáka je nový domov určen lidem, kteří jsou i přes svůj handicap schopni úspěšně se vrátit

do běžného života mimo ústavní zařízení.

„Nejdříve s nimi musíme uzavřít smlouvu o podnájmu části bytu a smlouvu o zajištění sociálních

služeb prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Bona,“ uvedla ředitelka nadace Jitka

Štambachová. Klient měsíčně zaplatí přibližně 5 000 korun. V poplatku jsou zahrnuty náklady na

pronájem, stravu, služby, ostatní potřeby, ale i kapesné ve výši téměř 1 000 korun.                     −pb−
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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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Radnice chce řešit problémy 
s parkováním v Karlíně a Libni. 
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Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň

vyhlašuje výběrové řízení
na prodej obecních nemovitostí svěřených jí do správy
Statutem hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl.
m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy v platném znění, a to: 

domu čp. 391 s po−
zemkem parc. č. 2 612,

o výměře 184 m2, a pozemku parc. č. 2 613, o výměře 171 m2, vše
na k. ú. Libeň, na adrese Pod Labuťkou 4, 180 00 Praha 8
• minimální vyhlašovaná cena je  468 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 20. června 2007. 

nájemního bytového domu čp. 1 393 s pozemkem parc. č. 1471,
o výměře 191 m2, a pozemku parc. č. 1 470, o výměře 116 m2,
vše na k. ú. Libeň, na adrese Nad Mazankou 28, 182 00 Praha 8
• minimální vyhlašovaná cena je  4 100 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 20. června 2007.

Podrobnější informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich
zadávací dokumentací, obdrží zájemci u obchodního oddělení ma−
jetkového odboru Úřadu Městské části Praha 8, Na Košince 502/1,
180 48 Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 57 70 (paní Jindra Šolcová) nebo
tel.: 222 80 57 71 (paní Lenka Víšková).

Pod Labuťkou 4.

Nad Mazankou 28.

Okénko do přírody 
Cejn velký (Abramis brama) se vyskytuje především 

v nížinných tocích a teplejších stojatých vodách, kde

patří mezi hojný rybí druh. 

Tato kaprovitá ryba má výrazně vysoké a ze stran

zploštělé tělo s malou hlavou a velkým okem. Při malém

počtu dravých ryb může v určité lokalitě hrozit její

přemnožení. V rybnících se nechová, protože potravně

konkuruje kaprům. Maso má poměrně chutné, ale 

s větším počtem svalových kůstek.                          −tk−

I letos v létě nepoteče teplá voda
Dodávky tepla v průběhu zimních měsíců

vyžadují, aby byla provedena potřebná

údržba a opravy zařízení. Jako nejvhodnější období jsou z tohoto hlediska

letní měsíce, kdy není potřeba vytápění. Z těchto důvodů je Pražská

teplárenská a. s., jako již každoročně, nucena přistoupit k pravidelným

plánovaným údržbovým pracím.

Bližší informace o odstávkách je možno zjistit na interne−

tových stránkách www.ptas.cz nebo na telefonních číslech

nonstop dispečinků, jejichž čísla jsou uvedena mj. ve Zla−

tých stránkách 2006/2007 na straně 6.

Přehled termínů odstávek:

Bohnice 8. 7. − 14. 7.

Bulovka v ul. Konšelská, Chlumčanského, Bulovka, Kašparovo nám. bez odstávky

Bulovka v ulicích Karla Hlaváčka, Pod Bání 8. 7. − 13. 7.

Čimice 8. 7. − 14. 7.

Ďáblice 8. 7. − 14. 7.

Invalidovna 8. 7. − 13. 7.

Kobylisy 8. 7. − 14. 7.

Konkrétní důvod odstávek v lokalitách:

− lokalita Invalidovna, Bulovka v ulicích Karla Hlaváčka, 

Pod Bání − přeložka potrubí ulice Pobřežní.

− lokalita Bohnice, Čimice, Ďáblice, Kobylisy − náhrady šoupat a ventilů. −mp−

Práce na zastavovací studii lokality

„Střelničná“ v Kobylisích jsou ve

finále. Rada osmé městské části

odeslala Útvaru rozvoje hl. m. Prahy,

který studii zpracovával, souhlas se

zněním čistopisu studie. Do diskuse 

o budoucím urbanistickém řešení této

oblasti se zapojili i občané, kteří se 

v únoru mohli vyjádřit k navržené

koncepci. 

Cílem postupného zhodnocování

lokality „Střelničná“ v Praze 8 je dořešení

lokální komunikační sítě, kvalitní dostav−

ba a přestavba vybraných ploch, výškové,

půdorysné a prostorové řešení navazující

zástavby a přehlednější uspořádání veřej−

ných ploch zeleně včetně pěších tras.

Jako územně − plánovací podklad budou

sloužit Zastavovací podmínky, jejichž

čistopis rada schválila.

„Pro tuto oblast to znamená, že již brzy

budou existovat oficiální regulativy,

jimiž se všichni budeme řídit. Někteří

investoři na ně čekají již nyní, neboť

plánované stavby povolíme až poté, co

budou zastavovací podmínky definitivně

známé. Stavby tak zapadnou do

celkového navrženého konceptu ob−

lasti,“ informoval starosta Prahy 8 Josef

Nosek.

Řešené území zasahuje od rohu ulic

Střelničná − Klapkova k ulici Na

Pěšinách, dále k TJ Sokol Kobylisy, přes

oblast U školské zahrady zpět na

Střelničnou. Detailně je upravena ulice

Na Pěšinách včetně místního náměstíčka

a výškové a prostorové řešení navazující

zástavby u ulice Ke Koupališti. Celková

rozloha zmíněného území, které má

výrazné terénní rozdíly, je 97 680 metrů

čtverečních. Návrh urbanistické kon−

cepce se kromě urbanismu, organizace

dopravy či řešení zeleně týká také oblastí

jako je životní prostředí, vodní hospo−

dářství či energetika. O vypracování

studie požádala osmá městská část Ma−

gistrát Hlavního města Prahy.            −hš−

Lokalita „Střelničná“ má vypracované stavební podmínky

Červené listy bohnických buků
Své ohnivé listy právě

rozevírají tři buky lesní

červenolisté v parku Psy−

chiatrické léčebny Boh−

nice. Zatímco většina stro−

mů se halí do zeleného

hávu, tito bohničtí krasavci

musejí mít prostě něco

extra. Jsou zářivě červené

od jara až do pozdního

podzimu.

Latinské jméno těchto nád−

herných stromů je Fagus sylvatica atropurpurea a jsou červenou variantou buku

lesního. Koruna těchto listnatých stromů může dosáhnout výšky až 45 m, listy

mají vejčitý tvar a jsou po okraji zvlněné. Samčí květy jsou v dlouze stopkatých

hlávkách a samičí květy poznáte podle toho, že jsou v páru. Plodem je pak

oříšek pokrytý ostnatou čiškou. Kůru mají buky krásně stříbrně šedou a hlad−

kou. Kvetou obvykle v květnu.

Buk červenolistý roste na vápenitých a výživných půdách. Nejraději prý sice

mají stín, ale zdá se, že těm „našim“ jde bohnické sluníčko báječně k duhu. Ve

volné přírodě se už dnes vyskytují tyto buky poměrně vzácně, a proto patří

k chráněným stromům. Domovem jejich původu je matička Evropa, ale naj−

deme je i v nadmořských výškách 1500 m. Buk je od dávných časů nazýván

„matkou lesa“. Jeho listy se po

opadání rozkládají do kvalit−

ního humusu, kterým živí

zemi, jeho plody jsou potra−

vou pro spoustu zvířat a bu−

kové dřevo patřilo vždy k oblí−

benému stavebnímu i truh−

lářskému materiálu. Navíc,

pohled na jeho zářivé listy

dokáže rozjasnit mysl a zved−

nout náladu, a už to určitě 

stojí za návštěvu bohnického

parku. −rz−

Dokončení ze strany 1

Dotkne se nějak dopravy v Praze 8 projekt Nové spojení mezi hlavním nádražím

a Libní, který bude dokončen zřejmě již za dva roky?

Nepochybně ano. Je to největší investice do železnice v Praze po 2. světové válce.

Především umožní zavést nové městské železniční linky, takže například cestující 

z Libně pojede třeba do Radotína či Vršovic

rychleji a bez přestupu. Zlepší se tak i spojení

ze středních Čech, což by rovněž mělo

nalákat motoristy, aby do Prahy nejezdili

autem. Město bude vlakem pohodlně prů−

jezdné a spojí jeho okrajové části. Samoz−

řejmě i tady počítáme se stále větším počtem

bezbariérových souprav. 

V souvislosti s Novým spojením stále intenzivně jednáme se Správou železniční dopravní cesty, aby v rámci Nového spojení vznikla

také zastávka Karlín. Domnívám se, že do této čtvrti patří a že by ji cestující hojně využívali.                                                      −tk−

Radní Radovan Šteiner: Chceme usnadnit
cestování MHD všem

Pirátský den v mateřské škole Šiškova
Kde se vzali piráti na zahradě mateřské školy v

Šiškově ulici? Připluli korábem plným pokladů, aby

oslavili den dětí a rozloučení se školáky. Pirátským

pozdravem byly zahájeny soutěže dětí o poklad mořských

loupežníků. Šerpování odcházejících školáčků chobotničkou také

mělo své kouzlo. Bílé šerpy s nápisem školák a logem školy zdobi−

ly spolu s kamínkem pro štěstí postavičky předškolních dětí.

Jak to dopadlo s pokladem? Jaký byl? Bohatý − plná truhla drobných

dárků a sladkostí. Dostalo se nejen na děti z mateřské školy, ale i na

ostatní. Celou oslavu doprovázelo pohoštění výbornými ovocnými

koláči a čajem od našich paní kuchařek, dále cukrovou vatou, po−

pcornem a točenou limonádou. A to vše za školkové žetony. Dospělí 

a příchozí si ve stánku pochutnali na pečeném masíčku a grilovaných

klobásách, ale za své penízky. Hudební skupina Nová sekce

doprovázela zpěv budoucích superstar z MŠ. Dobrá nálada a počasí

doprovázelo celou slavnost. −red−

Estakáda Nového spojení poblíž Masarykova nádraží. 

Cejn velký žije v hoj−
ném počtu i v libeňs−
kých zátokách. 

Střelničná již brzy bude 
mít oficiální stavební pravidla. 

Nízkopodlažních 
tramvají typu Škoda 14T 

s designem Porsche jezdí 
ve městě stále více. 

Děti si pirátskou 
akci rozhodně užily. 
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T A U  C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NADSTANDARDNÍ LETNÍ KURZY
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.

TERMÍNY: 5. 6. - 15. 6. ,
19. 6. - 29. 6., 10.7. - 20.7., 28.8. - 7.9.2007

ZÁPIS: 
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.: 286 891 233 (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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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?

1172/2007evidenční číslo

svatobernardský pesplemeno

fena, 2 rokypopis

trikolor, standardsrst

standard velikost

27. 5. 2007nalezen

Chcete mě?

1171/2007evidenční číslo

kříženec plemeno

pes, 5 let popis

černá s pálením, krátkásrst

menší   velikost

27. 5. 2007nalezen

1166/2007evidenční číslo

kříženec plemeno

pes, 10 měsícůpopis

bílá hnědé znaky, delší srst

menší  velikost

26. 5. 2007nalezen

1155/2007evidenční číslo

kříženec plemeno

fena, 3 měsícepopis

černá se znaky, delšísrst

štěně     velikost

25. 5. 2007nalezen

Městská část Praha 8
odbor kultury

KULTURNÍ OZVĚNY
ČERVEN 2007

Výstava
Až do 31. 7. 2007
Praha − Kamenná krása věků.
Foyer budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6,
(tzv. „bílý dům“). 

Výstava
Až do 31. 8. 2007
Atentát na Reinharda Heydricha
Libeňský zámek, 1. patro, Zenklova 35.

Koncert
12. 6. 2007 v 19.00 hod.
Slavné operetní melodie
Libeňský zámek, obřadní síň, Zenklova
1/35.

14. 6. 2007 od 14.00 do 17.00 hod.
Léto klepe na dveře
Zahrada u DDM Krynická 490, Praha 8.

Diashow
19. 6. 2007 v 19.00 hod.
Rok v Antarktidě
KD Krakov, malý sál, Těšínská 600.

Klub her Krakov
28. 6. 2007
Deskové hry od 15.00 do 18.00 hod.
KD Krakov, přízemí 
− učebna č. 23, Těšínská 600.

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.

ČERVEN 2007

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

18. 6. PO 19.30 hod.
CREAMONA.
Koncert.

POŘADY PRO DĚTI
14. 6. ČT 9.00 

a 10.30 hod.
TVÉ TĚLO − 
TVŮJ HRAD.

19. 6. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA.
LS Jiskra. 
P. Slunečko.

26. 6. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA.
LS Jiskra. 
P. Slunečko.
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JUBILEA
Vzhledem k zákonu 
o ochraně osobních údajů, 
který nám neumožňuje získávat 
údaje o jubilantech z jiných 
zdrojů je nutné, abyste nás na 
významná výročí svých blízkých 
upozorňovali sami. Děkujeme.

Významné jubileum oslavili

KVĚTEN 2007
Šimoňík Jaroslav
Václav Roman

Svobodová Anna

David Vladimír 

Významné jubileum slaví

ČERVEN 2007
Francová Anna
Kapička František
Fiňková Blažena
Kieleová Marie

Polívková Růžena
Jménem rodiny přejí vše nejlepší 
dcery Růžena a Květa.

Dagmar a Miloslav Podráských
slaví 50 let společného života. 

Anna a Dušan Minksovi
slaví 50 let společného života. 

Božena a Rudolf Součkovi
slaví 60 let společného života.
Manželé Miloslava
a Jan Ferčálkovi
oslaví 3. července 2007
60 let společného života.

Nově narozené děti

PROSINEC 2006
Brettl Filip

LEDEN 2007
Škugor Adam

ÚNOR 2007
Pošík Jakub
Krtilová Viktorie

BŘEZEN 2007
Pejřimovský  Vojtěch

DUBEN 2007
Brouk Martin Kryštof
Falešník Pavel
Václav Jan
Folková Stella

KVĚTEN 2007
Krušinská Lucie
Krupka Jaroslav

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.

Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS

Alenou Palečkovou?
Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do
12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,

a to v Libeňském zámku, 
Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8
si dovolují občany pozvat

na pravidelná setkání.
Ta se konají v prostorách OV KSČM Praha 8,
Světova 8, Libeň, tel.: 284 82 58 20 vždy od

16.00 do 18.00 hodin, a to ve dnech: 
13. a 27. června 2007

ČSSD zve občany do svého sídla 
v Zenklově ulici 27 na setkání se
zastupiteli zvolenými v Praze 8.

To se uskuteční 26. června 2007
od 17.00 do 20.00 hodin.

Strana zelených nabízí občanům 
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi 

o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana

Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište 
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.

SETKÁNÍ S POLITIKY

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
ČERVEN 2007

17. června 2007
Zámek a park v Průhonicích. Sraz ve 14.00
hod. na nástupišti stanice metra trasy C − Opatov. 

20. června 2007
Historie usedlostí Kajetánka, Schleiferka,
Petynka. Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti
stanice metra trasy A − Hradčanská. 

24. června 2007
Zámek Ctěnice a historie Vinoře. Sraz ve
14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy B
− Českomoravská.

Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.
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Bezmála 80 psů různých velikostí, plemen i stáří

soutěžilo 19. května na libeňské psí louce o titul

Osmičkový voříšek. V krásném letním počasí

navštívilo II. Psí den pořádaný odborem kultury

MČ Praha 8 několik stovek pejskařů, kteří měli

šanci zhlédnout i řadu zajímavých ukázek.

Premiéru měla v Praze 8 kynologická disciplína

zvaná obedience, kterou v České republice propagu−

je Kristýna Másilková „Kolébkou obedience je

Velká Británie. Velmi rychle se rozšířila takřka po

celém světě, oblíbená je delší dobu v sousedním

Německu, Rakousku, Polsku, jen České republice se

dlouho vyhýbala. Je rozdělena do čtyř tříd, v každé

musí pes provést deset různých cviků. Důraz je

kladen na přesné provádění jednotlivých cviků,

soustředěnost a radostný projev psa. Pes je většinou

po celou dobu „navolno“ a bez obojku. Trestání psa

psovodem nebo agresivní jednání psa znamená

okamžité vyloučení ze závodu,“ vysvětlila Másil−

ková. Předsedkyně poroty Petra Černocká v průběhu

sobotního dopoledne předávala, společně se staros−

tou Prahy 8 Josefem Noskem, ocenění nejhezčím 

a nejšikovnějším voříškům a kromě toho stihla

potěšit návštěvníky Psího dne i několika svými pís−

ničkami. V programu tradičně nechyběla ukázka

psovodů Městské policie hlavního města Prahy,

simulovaný zásah Veterinární záchranné služby Pet

Medic nebo oblíbený psí tanec v podání dvou dobr−

manek a Šimony Drábkové.

Psí den na libeňské louce navštívil také známý

český fotograf Jan Saudek, který přislíbil, že se 

s radostí ujme funkce předsedy poroty v příštím

ročníku tradiční květnové akce. „Pokud budu ovšem

za rok ještě naživu,“ dodal se svým pověstným

humorem Saudek.

Hlavní cenu pro nejlepší trojici pejsků v každé ze

šesti kategorií věnovala společnost KSK Bono.

Řada soutěžících se ale granulí vzdala ve prospěch

soukromého psího útulku v Modřanech. Jeho

provozovatelka Jaroslava Kladivová všem

návštěvníkům akce vřele poděkovala. Psí útulek se

nachází v zahrádkářské kolonii v Komořanech,

založen byl v roce 1993 a ročně si tu nového páníč−

ka najde přes 300 psů většinou menších plemen.

Poděkování za pomoc při organizování II. Psího

dne patří kromě KSK Bono také Jednotce civilní

ochrany Prahy 8, Veterinární záchranné službě Pet

Medic a DDM Praha 8.         −pb−, foto: M. Mařatka

Ohlédnutí za II. Psím dnem

ČERVEN 

14. 6. Kolečkování
S cyklem vycházek pro nejmenší se pro letošní
školní rok rozloučíme dopravní hrou s výtvar−
kou. Přemyšlenská od 9.00 hod.
Cena 50 Kč.

14. 6. Léto klepe na dveře.
Zábavné hry a soutěže 
jako malá příprava na
prázdniny. Zahrada 
v Krynické, 14.00 −
17.00 hodin.

15. 6. Turnaj ve floorbale.
Pro děti narozené v roce 1994 a mladší. ZŠ
Burešova, od 14.30 hod. Startovné: 100
Kč/družstvo.

18. 6. Červnové muzicírování.
Na závěr školního roku se představí členové
hudebních kroužků a jejich vedoucí. Divadelní
klub Osma, ul. Přemyšlenská od 17.00 hod.
Vstupné: 20 Kč.

21. 6. Tvořivá zahrada.
Rozloučení se školním rokem tvůrčí dílnou pro 

děti od 4 let i dospělé, Přemyšlenská, 14.00 −
17.00 hod. Cena: 20 Kč.

22. − 24. 6.  Výlet do Mariánských Lázní.
Pro děti od 8 let. Cena: 600 Kč. 

Opozdilce upozorňujeme, že je ještě několik
volných míst na některých letních táborech. 

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

Provoz DDM 
v červenci a srpnu:

Klub Na Desce
v Přemyšlenské bude otevřen: 

9. − 13. 7. a 20. − 24. 7. 
od 10.00 do 16.00 hodin vždy

po předchozím objednání.

Příměstský tábor − Srpnová cesta 
od výtvary k dramatiku.

Tvořivá výtvarně dramatická dílna 
od 20. do 24. 8. v Přemyšlenské ul. pro

děti ve věku 8 − 14 let. Cena: 960 Kč
(program, materiál, obědy 

a nápoje, vstup na výstavu). 
Více informací: Šárka Matoušková, 

tel.: 775 21 04 09.

V ostatní dny se akce pro veřejnost, 
s výjimkou táborů, nekonají.

Lásky čas i ve druhý májový den překvapil
Večer poezie na téma − láska přilákal 2. květnový den do divadelního klubu Osma v Domě dětí

a mládeže v Přemyšlenské recitátory ve věku od 8 do 68 let.

Diváci, kteří sál zaplnili, vytvořili vynikající atmosféru i tím, že někteří se odhodlali a na jevišti

přispěli básněmi ve vlastním podání. Bez rozdílu věku měly všechny výstupy velmi vysokou

úroveň. Pro organizátory bylo příjemné zjistit, že někteří objevili poezii jako zábavný žánr 

a dokonce svoji spokojenost a příjemný zážitek vyjádřili písemným poděkováním. A to se dnes už

vidí velmi sporadicky. −jv−

„Osmičkový“ divadelní festival pokračuje v tradici
Divadelní festival Setkání Osmi(y) pokračoval letos druhým

ročníkem. Akce, kterou pořádá Dům dětí a mládeže v Koby−

lisích, opět přinesl zajímavou 

i netradiční podívanou.

Třídenní festival v podobě

osmi vystoupení shlédlo téměř

200 diváků. K vidění byly nejen

vážné náměty, ale také maňás−

kové divadlo, písničkový auto−

mat či hudební štěky s velkým

obsahem humoru skupiny Olats

Otesoc. „Osmičkový festival“ se

začal zabydlovat v květnových dnech, a proto i v příštím roce si

zájemci budou moci probouzející se přírodu zpříjemnit

netradičními divadelními zážitky. −red−, foto: Michal Drtina

Pracovníci Domu dětí a mlá−
deže v Praze 8 − Kobylisích 
a Bohnicích přejí dětem zají−
mavé, nevšední, netradiční
zážitky z letních prázdnin 
a jejich rodičům příjem−
nou dovolenou. V září na
shledanou!

5. září − Den odemčených dveří 
spojený se zápisem do kroužků.

Festival zahájil zástupce sta−
rosty MČ Praha 8 Martin Rou−
bíček, který nad akcí převzal
záštitu.

Představení Divadelní společnosti
Spolupospolu „Legenda bez slun−
ce“, které je zajímavé aktivním za−
pojením dětských diváků do roz−
uzlení příběhu pojednávajícího 
o pravdě, křivdě a lži. 
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Nádorová onemocnění se postupně

stávají největším problémem v celém

světě a vypadá to, že rakovina bude

lidskou populaci ohrožovat i ve tře−

tím tisíciletí. Nepříznivému trendu se

snaží čelit řada specializovaných pra−

covišť, mezi které patří Ústav radi−

ační onkologie ve Fakultní nemoc−

nici Na Bulovce. Jako jediné

pracoviště v celé České repub−

lice nabízí veškerou kom−

plexní terapii v oblasti lé−

čení zhoubných nádorů.

„Po instalaci nových oza−

řovacích kapacit máme k dis−

pozici čtyři lineární urychlo−

vače, stejný počet brachyterapeu−

tických přístrojů, ozařovač pro or−

tolvoltážní terapii, jakož i speciální

zařízení pro provádění brachyra−

dioterapie nádorů prosta−

ty,“ vyjmenovává zaříze−

ní FN Bulovka primářka

Ústavu radiační onkologie

Vladimíra Stáhalová. „Ne−

dílnou součástí radiote−

rapeutické léčby je počítačový

tomograf. Ten nám umožňuje

přesné zjištění parametrů

nádorového ložiska 

a kritických orgá−

nů,“ říká Stá−

halová. Instalace nové ozařovací tech−

niky umožní léčit nemocné za pomoci

nejnáročnějších ozařovacích technik se

zárukou kvality a bezpečnosti léčby.

Dovoluje ozářit nádorové lo−

žisko homogenní dávkou

kdekoliv v těle pacienta.

Výhodou je možnost ozářit

vyšší dávkou, tedy účin−

něji, i nádory v blízkosti

kritických orgánů, citlivých

na ozáření. Léčba je tak podle

Stáhalové účinná a šetrná.

„Naše nemocnice disponuje v ob−

lasti radiační onkologie nejmo−

dernějším přístrojovým parkem 

v celé České republice a také

kapacitně patří k největším

pracovištím v zemi. Celková

investice dosáhla 212 milionů

korun, z čehož více než polo−

vina byla hrazena ze státní dotace,

zbytek pak z vlastních zdrojů,“ uvedl

ředitel nemocnice Na Bulovce Petr

Sláma.                                          −pm−

Bulovka nabízí špičkovou radioterapii

Karlínské Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
Tel.: 222 33 38 88, fax.: 224 81 57 40
http://spektrum.ddmpraha.cz
www.lodenice−vltava.cz
www.vysokalana.cz

ČERVEN − ČERVENEC 2007

14. 6. čtvrtek − 10.30 hod.
SETKÁNÍ SENIORŮ. 
Zastavení v keramické i výtvarné
dílně, šití, patchwork, lidové tradice, rehabilitační
cvičení a mnoho dalšího. Vstup a čajík zdarma. 

14. 6. − 17. 6. 
čtvrtek − neděle − 8.00 hod.
ZDRAVOTNÍK 
ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. 
Kurz první pomoci určený nejen budoucím
zdravotníkům na táborech, školách v přírodě atd.,
ale i všem zájemcům o získání dovedností a zna−
lostí vedoucích k záchraně lidského života. 
Cena: 1 200 Kč. 

18. 6. pondělí 
− 19.30 hod.
DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ. 
Žena v trysku století.
Divadlo 
Rachtámiblatník. 
Cena: 50 Kč. 

24. 6. neděle − 14.00 hod.
DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ. 
POHÁDKA − Princ Jaromil. 
Divadlo Studna. Vstupné: 30 Kč.

28. 6. čtvrtek − 19.00 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ. 
Maličkosti. 
Divadlo Bez obav. Cena: 50 Kč. 

29. 6. pátek − 19.00 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ. 
Zatažení opony. 

Divadlo Bez záruky a hosté.
Cena: 50 Kč. 

Klub Atrium
Duben − říjen: otevřená divadelní scéna 
PO − PÁ 14.00 − 21.30 hod., SO − NE dle do−
mluvy tel.: 222 33 38 12. Prostor s kapacitou
cca 90 − 100 diváků nabízí amatérským i pro−

fesionálním divadlům si vy−zkoušet hrát na
otevřené scéně. Přes den mohou využít prostoru
zdarma také ke zkoušení. 

Kontaktní centrum Kostička
Pondělní cvičení s hlídáním (kondiční nejen pro
seniory 9.00 − 9.50 hod., jóga pro těhotné sys−
témem Andrey Smékalové 10.00 − 10.50 hod.,
zdravotní 11.00 − 11.50 hod. 
Salsa pro maminky s hlídáním (PO 15.00 −
16.30 hod.)
Angličtina pro maminky s hlídáním (ST 14.00
−15.30 hod.) 
Hlídání (ČT 13.00 − 16.00 hod., 20 Kč/ hod., rez−

ervace na tel.: 222 33 38 17, 222 33 38 14. 
Herna pro rodiče a děti (volný vstup, děti pouze
v doprovodu rodičů, PO 12.00 − 15.00 a 16.30 −
18.00 hod., ÚT 10.00 a 18.00 hod., ST 12.00 −
14.00 a 15.30 − 18.00 hod., ČT 10.00 − 13.00 
a 16.00 − 18.00 hod., PÁ 10.00 − 18.00 hod.     

Klub Podsklepeno
ČERVENEC − ZÁŘÍ: otevřený klub 9.00 − 17.00
hod. Otevřená zkušebna, možnost stolních
a deskových her. Informace na tel.: 222 33 38 88.
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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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Historie Scrabble
V roce 1931, ve městě Poughkeepsie, ve státě New York se rozhodl

místní architekt Alfred Mosher Butts rozvinout svou zálibu v hrách

a v jazyku. 

Klidný Butts neměl v lásce hry s kostkou. Vždyť v nich šlo jen o štěstí.

Na druhé straně byl názoru, že všechny čistě strategické hry, třeba šachy,

jsou pro běžného člověka příliš složité. A tak vymyslel hru, jež stála 

z poloviny na štěstí a z poloviny na schopnostech. Koncem roku 1931

měl hotovou základní myšlenku a název: Lexico.

Lexico se hrálo bez desky. Hráči získávali body podle délky slova,

které vytvořili. V roce 1933 podal Butts žádost o patent na Lexico, ale ta

byla odmítnuta. Butts se tím ovšem nenechal odradit. Během následu−

jících pěti let jednoduše sám vyrobil skoro 200 her, které prodával 

i rozdával svým přátelům. 

Rok 1938 znamenal průlom ve vývoji hry. Buttsova obliba křížovek ho

přivedla na myšlenku, propojit písmena s hrací deskou, na které by se

slova dala skládat podobně jako v křížovkách. Z Lexika se stalo „New

Anagrams“, „Alph“, „Criss−Cross“ a nakonec „Criss−Crosswords“. Bohužel narazil Criss−Crosswords na stej−

né překážky jako předtím Lexico. Patentní úřad Buttse odmítnul a podobně se zachovali také výrobci her. 

V roce 1948 se daly věci do pohybu díky osobě Jamese Brunota, Buttsova přítele a majitele jedné z prvních

sad Criss−Crosswords. Brunotovi došli k názoru, že hře chybí ještě poslední úpravy. Uspořádali nově

prémiová pole, zjednodušili příliš dlouhá pravidla a přemýšleli o novém jméně. Sepsali žádost o patent, která

byla 1. prosince 1948 přijata. Nedlouho na to pak došlo k té nanejvýš důležité změně jména. Po dlouhém

hledání bylo rozhodnuto pro „Scrabble“, které mohlo být 16. prosince zaregistrováno jako ochranná známka.

Moderní Scrabble spatřil světlo světa. V roce 1991 se konalo první mistrovství světa ve Scrabble v Londýně. 

Druhý šampionát se konal o dva roky později v New Yorku. James Brunot zemřel 

v říjnu 1984 a mistrovství už se nedožil. Alfred Butts se té

slávy však ještě dočkal. Bylo mu 93 let, když v dubnu 1993

zemřel. Zatímco v západní Evropě, Americe a Austrálii

hlavní módní vlna už přešla, nyní hra zapouští kořeny ve

střední a východní Evropě, Turecku i jinde. Česká verze

vznikla v roce 1993. Už v roce 1994 se konalo první skrom−

né mistrovství republiky. Mistrovství republiky se od roku

1997 hraje ve dvou kategoriích − dospělí a děti.             −jv−

Alfred Mosher Butts

PRAŽSKÁ BOTANICKÁ
ZAHRADA
Nádvorní 134 • Praha 7 − Troja  
Telefon: 234 14 81 11
E−mail: info@botanicka.cz
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14. 6. − 14. 7. 2007
Pastva v chráněných územích BZ.
Již po osmé nevšední zážitek v chráněných
územích.

16. 6. − 17. 6. Dětský víkend.
V zahradě vše pro nejmenší.

18. 6. − 24. 6. 2007 Týden Madagaskaru.
Společná akce trojské botanické zahrady 
a agentury Koniklec.

21. 6. 2007 Seznamte se s botanickou 
zahradou: Léčivé a magické rostliny.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází Ing. Iveta Bulánková, kurátorka
sbírky.

21. 6. − 16. 9. 2007 Sochy Zimbabwe.
Africké sochy se po roce na léto vracejí na
venkovní expozici, denně 9.00 − 19.00 hodin.

28. 6. 2007 Seznamte se s botanickou 
zahradou: Lilie.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází RNDr. Vladimír Huml, kurátor
sbírky.

1. 7. − 22. 7.2007 Lilie, denivky a kaly.
Výstava s doprovodným programem na
venkovní expozici i ve výstavním sále, denně
9.00 − 19.00 hodin.

Hvězdárna 
Ďáblice

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

ČERVEN 2007

Otevírací doba: Pondělí 18.00 − 21.00 hod.,
Úterý − zavřeno, Středa − zavřeno, Čtvrtek 22.00
− 23.00 hod. (21. 6.), 17.00 − 19.00 hod. (14. 6. 
a 28. 6.), Pátek − zavřeno, Sobota − zavřeno, Ne−
děle 14.00 − 16.00 hod.

PŘEDNÁŠKA:
18. 6. Letní obloha.

Zajímavé úkazy a objekty, 
od 18.30 hod. Ing. Václav Přibáň.

FILMOVÝ VEČER: 
Pondělí od 18.30 hod. 
25. 6. APOLLO 15. APOLLO 16.

POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY 
22.00 − 23.00 hod. (do 21. 6.).
17.00 − 19.00 hod., (14. 6. a 28. 6.).
Neděle 14.00 − 16.00 hod.

Pozorování oblohy dalekohledy je přístupné bez
objednání. Podmínkou úspěšného pozorování je
pokud možno jasná obloha, při nepříznivém po−
časí (zataženo) je možné promítnout filmy (astro−
nomické, kosmonautic−
ké), prohlédnout si přís−
trojové vybavení hvěz−
dárny, stálou astrono−
mickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace
(pohledy, mapy, kníž−
ky). Program pozorová−
ní je obdobný jako na
Štefánikově hvězdárně. 

HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY vždy v 16.00 −
17.00 hod. (červen) mohou hvězdárnu na−
vštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob − vhodné pro rodiny s dětmi 
a školy). Program: pozorování Slunce, Venuše
nebo promítání filmů. 

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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Úřad Městské části Praha 8
odbor kultury

Vás zve na výstavu

Praha − Kamenná
krása věků

Až do 31. 7. 2007

Výstava prací žáků ZŠ Na Slovance
je umístěna ve foyer budovy 

ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“).

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

PÁ 8.00 − 15.00 hodin.

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Jak ten čas letí…
V květnu 2007 dovršila knihovna Bohnice v KD

Krakov 25 let své činnosti. Za tuto dobu se zapsala do

povědomí zejména obyvatel Bohnic a Čimic od dětí

až po seniory. Všem skupinám obyvatel přináší infor−

mace, poučení i zábavu.

Bohnická knihovna má od svého vzniku jedno speci−

fikum − hudební oddělení, které nabízí knihy o hudbě,

noty a zvukové nosiče. Původně to byly gramofonové

desky, které jsou stále k dispozici k prezenčnímu

poslechu, dále kazety a CD, které se půjčují domů. Díky této službě se stala tato knihovna přitažlivou 

i pro čtenáře ostatních pražských obvodů.  Během čtvrtstoletí prošla knihovna mnohými změnami, 

z nichž největší byl přechod na automatizované půjčování knih a dalších materiálů v roce 2001.

Automatizace přinesla i užší propojení s ostatními knihovnami automatizované sítě Městské knihovny

po celé Praze, a tak v současné době mohou knihovnu

využívat všichni Pražané i návštěvníci Prahy a její

čtenáři naopak mohou používat celou tuto automatizo−

vanou síť. Knihovna vyvíjí i rozsáhlou vzdělávací 

a informační činnost. V této oblasti se věnuje především

dětem, pořádá různé výtvarné i vědomostní soutěže, pro

školy pak zejména lekce bibliograficko−informační

gramotnosti, při kterých seznamuje děti s možnostmi

využití rozsáhlých fondů knihovny. V knihovně je 10

internetových míst, která mohou čtenáři bezplatně využí−

vat. Zájemcům knihovnice vysvětlí používání Internetu. 

Zrakově hendikepovaní čtenáři mají možnost si v knihovně číst pomocí kamerové televizní lupy, která

může mnohonásobně zvětšit a barevně zvýraznit vybraný text. 

Bohnická knihovna a její pracovníci jsou připraveni i nadále přinášet poučení i zábavu všem svým

čtenářům. Těší se na Vás. −jl−

A na závěr několik čísel: V současné době navštěvuje knihovnu 6.000 čtenářů ( z toho 1.250
dětí do 15 let). Fond knihovny nabízí přes 100.000 svazků −  41.000 svazků beletrie všech žánrů
a zaměření pro všechny věkové skupiny, 39.500 svazků naučné literatury ze všech oborů lidské
činnosti (kromě úzce odborně zaměřených), 2.800 sv. hudebnin, 8.700 sv. zvukových nosičů
(kazet a CD), 6.100 sv. gramofonových desek, 69 titulů novin a časopisů, z nich většinu půjčuje
i absenčně. Za uplynulých 25 let knihovnou prošlo 1,028.000 dospělých a dětských
návštěvníků, kteří si vypůjčili 4,507.000 svazků knih, časopisů, zvukových nosičů a ostatních
materiálů. Možnosti použít Internet využilo 42.000 návštěvníků knihovny.
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Přejete si, aby Vaše dítě trávilo
svůj čas tvořivě a aktivně?

Aby zpívalo, tancovalo, 
malovalo, či hrálo?

Aby se učilo v příjemném 
a moderním prostředí pod

vedením zkušených pedagogů?

PŘIJĎTE MEZI NÁS!
ZUŠ TAUSSIGOVA 1150, PRAHA 8

ZÁPIS
nových žáků do hudebního,

tanečního, výtvarného
a literárně dramatického oboru

pro školní rok 2007 - 2008
úterý 12. 6. • středa 13. 6.,

úterý 19. 6.,
středa 27. 6. 2007 

vždy od 15.00 do 18.00 hod.

Nevíte, co dělat v létě?
Pevnost − České centrum 

znakového jazyka 
pro Vás připravila

Intenzivní kurzy
znakového jazyka

Léto 2007
Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny 

a to v termínech 

23. 7. − 27. 7. 2007  
6. 8. − 10. 8. 2007
20. 8. − 25. 8. 2007
3. 9. − 8. 9. 2007

cena kurzu je pouhých 1 300 Kč! 

Bližší informace a přihlášky 
najdete na www.pevnost.com

Můžete telefonovat nebo faxovat 
na tel.: 283 89 27 00.  A také kdykoliv 

telefonovat na tel.: 728 58 68 57.

Městská část Praha 8
odbor kultury
Vás zve na

diashow Martina Mykisky

Rok v Antarktidě
KD Krakov − MALÝ SÁL

Těšínská 600 • Praha 8 − Bohnice
v úterý 19. června 2007 v 19.00 hod.

Cestovatel a polárník Martin Mykiska přibližu−
je roční pobyt tří mužů na drsné polární zá−
kladně v Antarktidě. Dobrodružné zážitky z vý−
prav po okolí stanice − pěšky, na lyžích nebo 

třeba na malé originální plachetnici − vrcholí
unikátní plavbou ledoborce věčně zamrzlým
Weddellovým mořem. Přednáška navíc odkry−
je celoroční cyklus antarktické přírody: od líh−
nutí tučňáků přes první zážitky roztomilých
tuleňátek až po boj těchto zvířat o přežití 
v nehostinném prostředí... Živé slovo, stovky
diapozitivů a promítání dvěma projektory
dokonale navozují atmosféru polárních krajů.

Otevřeli jsme novou počítačovou učebnu
V ZŠ Zenklova se otevřela žákům nová počítačová

učebna, která byla vybudována v rámci projektu JPD

3 „Zkvalitňování jazykových a počítačových dovednos−

tí žáků 2. stupně základních škol“. Na slavnostní

otevření byli poz−

váni partneři pro−

jektu a další výz−

namní činitelé. Slavnostního přestřižení pásky se pak

zhostil zástupce starosty MČ Praha 8 Martin Roubíček.

Po představení učebny následovala ukázka výukové hodiny

anglického jazyka za přítomnosti žáků 8. tříd a paní učitelky I.

Semerádové, která je jedním z realizátorů a tvůrcem ukázko−

vé hodiny. Přítomní mohli na vlastní oči vidět, jak jsou tvoře−

ny jednotlivé výukové 

hodiny. Na závěr se

hosté mohli dotazovat

na konkrétní nejasnos−

ti manažerky projektu

Jaroslavy Novákové 

a odborného poradce Ireny Lhotkové. „Doufáme, že počítačová

učebna splnila u všech předpokládaná očekávání a sloužit dětem

bude dobře,“ řekla Nováková.                                                 −red−

Úřad Městské části Praha 8
odbor kultury

pořádá Cyklus zámeckých koncertů
zazní

SLAVNÉ 
OPERETNÍ 
MELODIE

úterý 12. 6. 2007 
v 19.00 hodin.

Zora Jehličková − zpěv
Lubomír Havlák − zpěv
Irena Havláková − klavír

Libeňský zámek, obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň.

Rezervace míst na tel.: 283 09 04 22.

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz
ČERVEN 2007

14. 6. ČT 19.00 hod.
Producenti.

15. 6. PÁ 19.00 hod.
Producenti.

16. 6. SO 15.00 a 19.00 hod.
Producenti.

17. 6. NE 15.00 hod.
Producenti.

20. 6. ST 19.00 hod.
Producenti.

21. 6. ČT 19.00 hod.
Producenti.

22. 6. PÁ 19.00 hod.
Jekyll & Hyde.

23. 6. SO 15.00 a 19.00 hod.
Jekyll & Hyde.

Rozloučení s předškoláky
Zahradní slavnost s názvem Rozloučení s předškoláky se uskuteční v úterý 19. června v Ma−

teřské škole v ulici U Školské zahrady.

V 15.00 hodin čeká na návštěvníky zpěvák Jiří Helekal a od 16.00 hodin budou následovat vys−

toupení dětí z kroužku zobcové flétny, tanečků a angličtiny. Chybět nebude ani poděkování zaměst−

nancům MŠ, předání upomínkových dárků předškolákům, přípitek a hostina.                     −pb−

Základní škola a Mateřská škola Na Slovance spolu s DDM Praha 8 pořá−

dají výstavu výtvarných prací

s názvem „Praha − kamenná krása...“.

„Jsou na ní zastoupeny práce dětí z různých škol 

z Prahy 8. Výstavu můžete navštívit v přízemí tak−

zvaného „bílého domu“ až do konce července,“ uvedla

organizátorka výstavy Eva Beranová.           −red−

Pozvánka

Slet čarodějnic na Palmovce
Veselá hudba, svištění netopýřích křídel, syčení hadů 

a čarovné kouzlení se ozývalo ze dvora ZŠ Palmovka. Na 

3. sletu se tu sešlo 50 malých čarodějek a čarodějů  a společně se svými

staršími kolegyněmi slavili tancem a kouzelnickými hrátkami. 

Soutěžilo se v různých disciplínách, mezi nimiž nechyběla jízda na koštěti,

vázaní kouzelnických uzlů na hadím

ocásku, hod na netopýra nebo hledání

blech. Slavnostní náladu ještě podpoři−

la přítomnost předškoláků z MŠ

Kotlaska. Prožili jsme krásné odpo−

ledne a domů jsme si kromě sladkostí

odnesli kouzelné korále, které vyrobily

děti z keramického kroužku. Teď už se

jen můžeme těšit za rok na 4. slet čarodějnic nebo na jiné zajímavé

akce, které naše paní učitelky z družiny vymyslí.   −vv− ZŠ Palmovka

Olympiáda prověřila vědomosti mladých chovatelů
V sídle ČSCH v Praze 8 se uskutečnilo finálové kolo Chovatelské olympiády dětí a mládeže. 

Olympiády se zúčastnilo několik set žáků škol a chovatelských kroužků z celé Prahy a do nejužšího

finále postoupilo 10 dětí, které musely mimo jiné napsat i odbornou

písemnou práci na volné téma v jedné z možných odborností. Ve

finále museli žáci prokázat formou odborného i všeobecného testu

své teoretické znalosti v chovatelství, dále v „poznávačce“ rozpoz−

nat jednotlivá plemena a zvířata a nakonec samostatně před

odbornou komisí obhájit praktickými znalostmi a chovatelskými

zkušenostmi svou písemnou práci.

Na soutěžících byla znát od počátku velká nervozita, ale s ubývající−

mi testy postupně mizela a nakonec působili při obhajobě všichni

soutěžící velice suverénně a sebevědomě. Pak proběhlo slavnostní vyhlášení v jednotlivých odbornostech 

a nakonec i celkových vítězů pro letošní rok s předáním hodnotných cen od našich sponzorů. Šťastnými

výherci se po dlouhém boji stali na 1. místě Iveta Moravcová, Gymnázium Postupická Praha 4 se ziskem

celkových 143 bodů, na 2. místě Zuzana Vaiglová, ZŠ Palmovka Praha 8 se ziskem celkových 140 bodů a na

3. místě Viktoria Gallie ze ZŠ Jílovská Praha 4 s také velice slušným výsledkem 131.1 bodů. Všem

soutěžícím a pořadatelům ještě jednou touto cestou děkujeme za spolupráci a výborné výkony a výhercům

blahopřejeme. Vítězové z jednotlivých odborností mají navíc právo reprezentovat Prahu na celostátním kole

soutěže chovatelské dovednosti mládeže, které se uskuteční 22. 8. − 6. 8. 2007 v Kroměříži a bude zároveň 

i kláním mezinárodním s účastí nejlepších chovatelů Slovenska. Přejeme jim hodně štěstí a pevné nervy do

dalších klání. Pro bližší informace o výsledcích soutěže můžete navštívit www.chovatel−praha.estranky.cz,

kde jsou také umístěny další fotografie z finále v Praze.                                                                       −vj−

Milujete zvířata a přírodu?
Pro všechny zájemce o chovatelství a o radostné zážitky se

zvířaty a nejen s nimi máme nabídku kroužku mladých

chovatelů, který probíhá během celého školního roku. 

A nyní před prázdninami také již tradiční 24. ročník letního

stanového tábora pro mladé chovatele

a nejen pro ně.

Tábor se uskuteční 14. července až 4.

srpna 2007 v rekreačním areálu zátiší v Rumburku ve šluknovském výběžku.

Více na www.natura−praha.cz. Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí 4 700

Kč, 10 dní − 2 400 Kč, za kratší pobyt bude úměrně nižší. Tábor je zaměřen na

děti se vztahem ke zvířatům a přírodě, se souhlasem rodičů je možno vzít s sebou

na tábor doma chovaná zvířata, o která se budou děti na táboře samy pod dohle−

dem starat. Program tábora je rekreační − výlety do NP a okolí vč. blízkého města 

v Německu, spaní pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní

tenis), koupání na koupališti v areálu, projížďka na koních, zdokonalování znalostí o chovu zvířat 

a ochraně přírody, výlety do okolí. Kontakt: Vlastimil Jura, tel.: 777 31 36 75, 602 68 26 00, e−mail:

vlastimil.jura@seznam.cz.                 −vj− 
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Letošní dění v hokejbalových soutěžích

se nachýlilo ke konci. Opět vám

přinášíme novinky z dění v SK SPEC−

TRUM Praga a rádi bychom se

podělili o dosažené úspěchy.

Muži zakončili základní část sezóny

historickým výsledkem.V jarní části

prohráli pouze jednou, na hřišti Nového

Strašecí, a závěrečným finišem šesti

výher v řadě získali druhou příčku mezi

středočeskými kluby. Ve vyřazovacích

bojích, hraných na tři vítězné zápasy, pak

byl čtvrtfinálovým soupeřem pražský

rival Hokejka Praha. Po dvou domácích

vítězstvích (6:0, 3:1) a odvetě na půdě

hostů (3:1), jsme se mohli radovat z po−

stupu do semifinále 2. národní ligy, což

se ještě nikdy v minulosti nepodařilo. Bo−

hužel radost nevydržela dlouho. Do

Čimic zavítal soupeř z našeho pohledu

nejtěžší − tým Nového Strašecí. Stře−

dočeši vynikající obrannou hrou vymaza−

li naše hráče ze hřiště a odvezli si dvě

výhry (0:5, 0:2). Ve třetím zápase se nám

nevedlo o mnoho lépe. Tentokrát domácí

Strašecí jasně dominovalo a vypráskalo

nás v poměru 9:2. I přes závěrečný

neúspěch jsme odehráli nejlepší sezónu

ve 2. národní lize a v příštím roce

nezbývá, než se pokusit tento výsledek

ještě vylepšit.

Tým mladšího dorostu, který nastupo−

val v extralize pod hlavičkou Ďáblů

Praha, bojoval v letošní sezóně na

opačném konci tabulky. Před vstupem do

jarní části již neměl šanci na postup do

play−off a musel se soustředit na boje 

o udržení. Dorostenci nakonec těžkou

situaci zvládli a udrželi si od sestupových

pozic dostatečný náskok i díky remíze 

s jedním z pronásledovatelů z Mladé

Boleslavi. Konec sezóny si hráči osladili

výhrou nad městským rivalem z Lužin −

týmem HC Kert Park Praha, jejž porazili

3:1. Konečné desáté místo se však nedá

považovat za úspěch a do následující

sezóny se musíme pokusit o zlepšení.

Světlým bodem v nepříliš povedené

sezóně je nominace dvou hráčů mladšího

dorostu, Jakuba Frankeho a Martina

Tomáše, na soustředění před blížícím se

mistrovstvím Evropy hráčů do 16 let.

Pevně věříme, že se jim do konečné no−

minace podaří probojovat a podívají se 

v červnu do švýcarského Huttwilu.

A to nejlepší nakonec... Naši starší žáci

zvítězili ve své kategorii, a obhájili titul

nejlepšího hokejbalového celku stře−

dočeského regionu. SK SPECTRUM

Praga tak získal čtvrtý titul mezi

žákovskými týmy (mladšími a staršími

žáky) v uplynulých třech letech. Cesta 

k prvnímu místu nebyla snadná − v jarní

části jsme utrpěli i tři porážky od našich

pronásledovatelů. V Čimicích dokázal

zvítězit KEB Kladno, tři body jsme

nechali na hřišti Rakovníku a také 

v předposledním zápase na Kladně po

prohře s Habešovnou Gladiators. Zbytek

zápasů, celkem 19, bylo však vítězných, 

a  naše prvenství považujeme za naprosto

zasloužené.

Zároveň  jsme získali pořadatelství

semifinálové skupiny Mistrovství ČR

starších žáků, jež se odehrálo 18.−20.

května v Čimicích. O jejím průběhu 

a výsledcích budeme informovat v ně−

kterém z příštích čísel Osmičky.

Dovolujeme si také upozornit na nábor

chlapců a dívek, ročníků 95 − 99, do nově

se tvořícího týmu mladších žáků!

Kontaktní osobou je šéftrenér mládeže

Petr Tomáš, tel.: 603 43 92 93, e−mail:

petr.tomas@oms.cz. Více informací o ná−

boru a činnostech klubu SK SPECTRUM

Praga naleznete na http://www.skspec−

trum.cz.            −rn−, foto: Radek Lampíř

Cesta za úspěchem nebyla snadná

Ten, kdo se třetí dubnový víkend vydal

na příjemnou odpolední procházku po

Praze, se asi nestačil divit, proč na

každém rohu potkává skupinku

skautů. 

Tento víkend totiž vrcholila první část

oslav výročí 100 let od založení svě−

tového skautingu. Hlavní část oslav byla

soustředěna na sobotní odpoledne na

Staroměstské náměstí, ale kromě toho si

skauti a skautky celý víkend mohli

vybrat, zda navštíví některé z pražských

divadel, kin, muzeí a památek, podívají

se na Křižíkovu fontánu, do trojské zoo,

nebo jestli budou raftovat na umělém

kanále. Na oslavu se sjelo přes 11 000

skautů a skautek z celé republiky a byly

jsme mezi nimi i my − skautky z 24. stře−

diska Sever.

Jelikož jsme byly součástí Servis

teamu, který zařizoval přípravu celé akce,

scházely jsme se již několik dní před

oslavami na ústředí Junáka na Seno−

vážném náměstí. Tam jsme balily obálky

pro všechny účastníky a vstupenky na

různá doprovodná představení.

V pátek, den před velkými oslavami, se

do Prahy začala sjíždět většina skautů 

z celé republiky a ubytovávali se 

v tělocvičnách pražských škol. Z pátku na

sobotu na Staroměstském náměstí za

pomoci Servis teamu vyrostlo šest

velkých stanů a pódium. Pět ze stanů

představovalo pět kontinentů a v nich

vybrané oddíly prezentovaly země, které

na tento víkend „adoptovaly“. Mohli jste

zde potkat severoamerické indiány,

ochutnat australskou švestkovou polévku

nebo si vyzkoušet, jak jedí Číňani

lentilky.

Během dopoledne se celé náměstí

zaplnilo skauty ze všech koutů naší

republiky a náhodnými návštěvníky. Na

pódiu vystupovali známí umělci jako
zpěvačka Ewa Farná nebo hudební

skupina Ready Kirken, ale třeba i taneční

skupina severoamerických indiánů.

Pozdravit skauty a poblahopřát jim 

k oslavám přišel i velvyslanec Spojených

států Amerických Richard W. Graber

nebo velvyslankyně Jihoafrické repub−

liky Nomsa Dube. Náš oddíl reprezento−

val africkou zemi Čad. Nezbylo na nás

sice místo ve stanu na Staroměstském

náměstí, ale přispěly jsme alespoň

šátkem, který členka našeho oddílu 

s přezdívkou Alík připevnila k ostatním

šátkům vedle pódia. Tam během dne po−

stupně vznikal jeden obrovský šátek, který

se stal největším skautským šátkem na

světě. Byl složený z 216 menších šátků.

Tato akce se většině zúčastněných

opravdu líbila. „Je to skvělá akce. Pot−

kávám tu spoustu skautů z celé republiky

a vidím, že jich tu jsou tisíce. Tisíce skau−

tů, tisíce kámošů,“ říkala mi například při

odchodu ze Staroměstského náměstí

třináctiletá Péťa z Českého Brodu. 

Dina Váchová, 24. středisko Sever

Co byste popřáli skautskému hnutí
do druhého století jeho existence?

Já skautingu přeji vše nejlepší 
a taky doufám v jeho další přežití,

což obsahuje i pochopení od ostatních
lidí a příliv dalších členů. 
Bára Straková, 14 let, 88. středisko Radost

Skautingu bych přál schopnost
vyvíjet se, reagovat na výzvy mo−

derní doby a být atraktivním stylem ži−
vota (nejen) pro děti a mládež. Také
bych celému hnutí popřál, aby se mu
dařilo vytvářet celoživotní přátelství, být
prostorem pro předávání zkušeností
starších mladším, školou pomoci a soli−
darity, ale zároveň i samostatnosti 
a odpovědnosti. A hlavně − aby se skau−
ti dožili i oslavy dvoustého výročí.
Pavel Schrötter, 21 let, 52. středisko Stopaři

Já bych skautskému hnutí popřá−
la, aby si udrželo svoje myšlenky

a cíle a aby nemuselo procházet něčím
podobným jako například u nás za války
a za komunismu. 
Tereza Helanová, 18 let, 46. středisko Sfinx

• Na akci bylo 4.537 registrovaných skautů, dalších asi 
2 000 skautů z Prahy a asi 5 000 Pražanů. Celkem tedy 
přes 11 000 slavících.

• Akci zabezpečovalo 160 dobrovolníků.
• Na akci vystoupilo celkem 59 účinkujících.
• Pro skauty bylo během víkendu zajištěno přes 5220 

doprovodných programů.
• Na akci byl složen největší šátek na světě z 216 šátků

(státy, kde existuje skauting)
• Ve čtvrtek před akcí byla poprvé v historii ošátkována 

Petřínská rozhledna obřím šátkem.
• Na akci bylo celkem 97 doprovodných aktivit z asi 40 zemí 

světa (např. Bolivijské palačinky, etiopské hry, hra na digeredoo)

Oslava 100 let skautingu na Staroměstském náměstí

Přípravka vybojovala páté místo
Nejmladší členové floorbalového klubu BLACK ANGELS se zúčastnili turnaje

„přípravek“ ve velké hale Škoda Mladá Boleslav. Tým poskládaný ze zkušených

borců i hráčů, kteří jeli na svůj první turnaj, skýtal nevídané možnosti. Nejstarším

hráčem byl Jakub a nejmladším Martin.

V bojích ve skupině nás čekaly 3 zápasy. Hned v prvním se ukázalo, že můžeme pomýšlet

na slušné umístění a vyhráli ho krásnými góly a zodpovědným přístupem v obraně 6:1. Ve druhém

zápase, se silnějším soupeřem, se ukázalo, že kluci mají co dohánět a prohra 5:1 byla zároveň výzvou

do posledního utkání ve skupině. Výhra 7:2 nás tak posunula na druhé postupové místo tabulky a hráči

se radovali z postupu do play off. To nám bylo ale osudné a prohrou 5:2 pro nás turnaj skončil. To ale nezměnilo nic na radosti samotných hráčů 

z předvedené hry a bezvadné atmosféry, i radosti trenérů a rodičů z předváděných floorbalových akcí 

a bojovnosti kluků na hřišti. Myslím si, že 5. místo v konkurenci 15 týmů z Prahy a okolí je více než vynika−

jící. Těším se na další turnaj našich nejmenších. Ráda bych poděkovala klukům za skvělé 

a statečné výkony i rodičům za příjemný den strávený v Mladé Boleslavi. Martina

Chcete se přidat mezi naše floorbalisty? Naučit se něco nového s hokejkou, vyzkoušet atmosféru zápasů
a poznat nové kamarády? Přijímáme hráče od roku narození 2003 a starší. Více informací na www.black−
angels.cz, e−mail: sekretar.blackangels seznam.cz nebo na tel.: 723 51 69 56 Martina, 739 40 66 86 Petra
nebo se rovnou přijďte zúčastnit některého z našich tréninků v pátek na ZŠ Burešova.

KATEGORIE / pátek: 15.00 − 16.30 hod.
trénink pro hráče a hráčky narozené v roce
2003 − 1996 • 16.30 − 18.00 hod. trénink
pro hráče narozené v roce 1995 − 1992 •
18.00 − 19.30 hod. trénink pro dívky ročník
1994 a starší • 19.30 − 21.00 hod. trénink
pro hráče ročník 1991 − 1987.
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KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

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

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

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.

ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ s. r. o. na
ŽL i na dohodu − od 3 000 Kč mě−
síčně. Jaroslava Abrahámová, Wich−
terlova 2372/10, Praha 8 (u metra
Ládví), tel.: 286 58 48 55, e−mail:
j.abrahamova@tiscali.cz.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ −
Velká Skála, 1 500 Kč. Tel.: 728 52
83 27.

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

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA−
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 
51 45, 286 58 50 47, e−mail: ke−
dar.n@centrum.cz. 

ODHADY NEMOVITOSTÍ  PRO−
VEDE soudní znalkyně Eva Cihel−
ková. Tel.: 728 36 01 45, 283 04 41
75, 244 47 01 51.

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

VYMĚNÍM 1 + 1 NA PRAZE 5 
U METRA S VÝTAHEM A CHA−
TU v lese u řeky, 25 km od Prahy za
byt v OV na Praze 8. Tel.: 736 45
00 10.

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

HOSPODYNĚ S ŽL se postará o úk−
lid vašeho bytu, domu nebo žehlení.
Tel.: 608 88 93 56, 284 68 67 06.

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU.
Gars. − 1 + 1 do 9 000 Kč nebo 2 +
kk, 3 + 1 do 13 000 Kč, včetně
poplatků. Nástup možný ihned. Tel.:
220 80 62 45, 605 84 50 88.

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

STAVEBNÍ PARCELA NA RD Bášť
u Líbeznic − 7 629 m2, kanalizace,

elektřina, plyn na hranici pozemku,
vodovod za rok, cena 2 mil. Kč, tel.:
602 21 50 14, 602 31 22 12.

KOUPÍM ZA HOTOVÉ staré zlaté
mince − Sv. Václavské dukáty − cca 2
700 Kč/ks, staré zlaté Ruské ruble,
Rakouské zlaté mince a zlaté 3
plášťové hodinky, granátové šperky,
staré šavle, bodla aj. STARO−
ŽITNOSTI, Pod Pekárnami 3, Praha
9, tel.: 283 89 33 34, 605 82 94 40
od 10.00 hodin.

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

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

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

ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL TRO−
JA HLEDÁ nové hráče ročníků
narození: 1992 − 2001. Další infor−
mace Vám podá Jaroslav Fliegl, tel.:
602 15 03 74.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jaké−
koli velikosti, kategorie a vlastnictví,
kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli,
možno i dekret − nájemní smlouvu, 
i v domě s majitelem, podnikový 
a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený, s nežádoucím
nájemníkem, či s jakoukoli právní
vadou. Veškeré formality zajistím,
zaplatím stěhování i případné dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu a pod. a dát čas
na vystěhování. Seriozní jednání, plat−
ba v hotovosti. Tel.: 222 71 20 15
nebo 603 42 00 13.

AUTOŠKOLA JAN POLTER, Pra−
ha 8 − Bohnice, Ratibořská 30 (za
Policií ČR − modrý panelák), A1, A, B.
Možnost víkendové výuky, kondiční
jízdy. V červnu 2007 sleva 5%. Tel.:
736 45 00 10, www.autoskola.ser−
vis.cz.

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

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

DĚTSKÝ TÁBOR ČASTOBOŘ −
SLAPSKÁ PŘEHRADA − 5. až 
22. srpna 2007. Překrásné kou−
pání, atraktivní program, nezapome−
nutelné zážitky. Tel.: 602 15 74 

93, e−mail: castobor@seznam.cz,
www.castobor.com. 

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.

PROVÁDÍME SÁDROKARTO−
NÁŘSKÉ PRÁCE. Volejte: 606 91
02 46. 

FA J. MACHÁČ − rekonstrukce uma−
kartových koupelen obkladovými pa−
nely − bez bourání, nepořádku v bytě −
rychle (3 − 5 dní) a levně (od 25 000
Kč). Výměny van, baterií, klozetů ku−
chyňských desek, instalace sprcho−
vých 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!

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

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.

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

NABÍZÍME PRONÁJEM PARKO−
VACÍCH STÁNÍ ve dvoře na adrese
Sokolovská 74. Cena za jedno stání je
2 000 Kč/měs. vč. DPH. Info na tel.:
602 22 62 10, 272 70 61 06.

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ PORA−
DENSTVÍ, MZDY, ZAKLÁDÁNÍ
FIREM. Vše u nás nebo dle Vašeho
přání u Vás. Tel.: 739 45 34 40, 
e−mail: ucetni.job@email.cz.

PRONAJMU GARÁŽ V ŘADO−
VÉM ROD. DOMKU na Pod−
hajských polích, Bohnice. Tel.: 723
00 88 89.

VYKOUPÍME VAŠE KOLO v ja−
kémkoliv stavu. Tel.: 602 31 29 39.

PRONAJMU NP NA PRAZE 8 
V NOVOSTAVBĚ. Vhodný pro
masáže, kosmetiku atd. Bližší informa−
ce na tel.: 603 18 73 91.

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

VYMĚNÍM KRÁSNÝ OBECNÍ
BYT NA PRAZE 8 − LIBEŇ, 3 +
1/B, 80 m2 − I. KAT. za menší též na
Praze 8 do cca 50 m2. Ne přízemí 
a majitel. Tel.: 284 82 74 38.

Placená řádková inzerce

(Placená inzerce)

Bezplatná bytová právní poradna Sdružení 
na ochranu nájemníků Praha 8
Kdy? 26. 6. 2007 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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(Placená inzerce)

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

www.divadlopodpalmovkou.cz

ČERVEN 2007

VELKÁ SCÉNA

15. 6. PÁ 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše.
T. Williams.      

18. 6. PO 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
O' Neill.     

20. 6. ST 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.      

21. 6. ČT 19.00 hod.

Ostře sledované vlaky.
B. Hrabal, V. Nývlt.

Vás srdečně zve na

SBOROVÝ KONCERT 
který se koná ve čtvrtek 28. června 2007 v 19.00 hodin
na programu: Jan Campanus Vodňanský / Rorando coeli • Giovanni
Croce / Cantate Domino • Leoš Janáček / Vlčí stopa • Bohuslav Martinů /
Tři legendy; Petrklíč • Cyrillus Kreek / Bože, Pane země, nebe (Mu süda,
ärka üles) / Blahoslavený ten muž (Őnnis on inimene) / Žalm 104 (Psalm 104)
/ V mlhavém počasí (Undsel ilmal) • Urmas Sisask / Omnis una • Veljo
Tormis / Příchod svatebčanů (Pulmaliste saabumine) Jeřabina (Pihlapuu);
Röntuska / Hra o žernovu (Käsikivi mäng) / Sedm estonských svatebních písní

účinkují: Estonia Seltsi Segakoor
(Estonsko) • Heli Jürgenson − dirigentka

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení 
Dana Burešová − soprán
Jan Valta − housle
Stanislav Gallin − klavír
Lukáš Vasilek − dirigent

KOSTEL SV. VOJTĚCHA V LIBNI
Zenklova ul., Praha 8 (vedle sokolovny) • (Metro „B“ − výstup stanice
Palmovka; tramvaj č. 10, 15, 24, 25 − výstup stanice Stejskalova) 

Vstupné dobrovolné, výtěžek koncertu bude věnován na charitativní účely.
www.fkps.cz; www.esskoor.ee

Dětská folklorní Zahrada 2007
Dětská lidová muzika OSMINKA a ZUŠ Taussigova Vás srdečně zvou ke shlédnutí

místního folklorního festivalu „Dětská folkorní Zahrada“, jehož cílem je zachování,

demonstrace a popularizace folklorního umění včetně lidové

hudby, tance, tradic a zvyků v podání dětských lidových sou−

borů z Prahy a blízkého okolí. Zahraničním hostem letošního

již 8. ročníku bude polský soubor písní a tanců Lańcut.

Program dne:

10.30 hod. „Vítejte u nás“ − výchovný pořad pro MŠ a ZŠ 
− koncertní sál ZUŠ Taussigova.

13.00 hod. setkání zástupců dětských souborů se zástupkyní starosty 
MČ Praha 8 Vladimírou Ludkovou − Grabova vila.

15.00 hod. Roztančená ulice“ − animační vystoupení souborů 
u fontány M Ládví − průvod sídlištěm Ďáblice.

18.00 hod. „V tej naší zahradě“− hlavní program dne 
− areál zahrady ZUŠ Taussigova.

„Přijďte s námi pobejt!“ −jp−
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OD 4. ČERVNA 2007
VÁS ZVEME NA 

ČÍNSKÉ SPECIALITY 
A JAHODY VŠEMI ZPŮSOBY

V HOTELU TROJA

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

„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““
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GARÁŽOVÁNÍ
OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH
AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ

Garáže v Lodžské 807/22
Praze 8 - Bohnicích (mezi servi-

sem Škoda a Delvitou červeně
natřené).

Nabízíme Vám bezpečné
garážování osobních i do-
dávkových automobilů 
a motocyklů. Vozidla jsou
nepřetržitě hlídána ostrahou i elektronicky 
s napojením na bezpečnostní agenturu •  Všech-
na jsou pojištěna • Čipový vjezd, karta • Auto-
vysavač a pneuservis v objektu.

AUTOMOBIL OD 1 320 KČ VČ. DPH
MOTOCYKL 620 KČ VČ. DPH

NA ČÁSTKY JE VYDÁVÁN DAŇOVÝ DOKLAD.

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