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Rozvoj obce je mojÌ prioritou
nice, aby se zde život co nejdříve
vrátil do obvyklých kolejí. Jak se
situace v tomto směru vyvíjí?
Samozřejmě, že se jedná o dlouho−
dobý proces, přesto však musím
s potěšením konstatovat, že vídám den
ze dne zlepšení. Ať už jsou to nově
otevřené bary, obchody, či více rozsví−
cených oken v bytech. Každá tato
změna mě opravdu těší. Dovedu si před−
stavit, jak těžké to pro některé občany
může být a s jakými nesnázemi se denně
musí potýkat. Vím to nejen já, ale
i zbytek radnice a zastupitelů a všichni
se snažíme podpořit občany, co
můžeme. Konkrétně mohu oznámit, že
Rada opět schválila prodloužení doby,
kdy občané z vytopených oblastí
nemusí platit nájemné. Doplním ještě,
že se nejedná pouze o byty v přízemí,
nebo v nižších patrech. V neposlední
řadě se snažíme nalézt pro soukromé
podnikatele, kteří se nemohou vrátit do
svých živností, nové nebytové prostory
a bez zdlouhavého papírování jim je
pronajmout. Práce je ještě velmi mnoho
a největší kus musí udělat občané sami,
přesto již teď je vidět výsledky.

Jaké hlavní cíle spatřujete pro
rozvoj Vámi spravované měst−
ské části v následujících čty−
řech letech?
Prioritou je pro nejbližší
období, zhruba během této zimy
Karlín a Libeň, ale napravit
všechny škody není otázkou
několika měsíců, to asi víme
všichni. Není však pravdou, že
bychom opomíjeli ostatní části
Prahy 8. Určitě budeme usilovat
o pokračování v dostavbě metra,
chceme aby začala konečně výs−
tavba severního okruhu, rádi
bychom dořešili situaci s pla−
veckým areálem Šutka a ne−
zapomeneme ani na opravy
dětských hřišť a rekonstrukci domů.
Rád bych se Vás zeptal na to, jak se
vyvíjí jednání okolo povolení výstav−
by městského okruhu severně od naší
městské části?
Posledními zprávami je zdařilé jed−
nání na Ministerstvu životního prostře−
dí, které uznalo jako schůdnou variantu
Jižní, tedy bližší. Tuto variantu pod−
porujeme i my, neboť je to oproti ostat−

AdventnÌ Ëas u n·s
Není snad krásnější období v roce, než je čas Vánoc.
A k těmto svátkům směřujeme skrze čas příprav,
čas adventní, jež je časem očekávání. V tomto
období se stalo již tradicí pořádat adventní kon−
certy, ale i různá představení a výstavy.
V naší překotné současnosti je pro každého člověka
velmi důležité nalézt chvíli k zastavení se a za−
poslouchání se do sebe. Mohu z vlastní zkušenosti
potvrdit, že jednou z forem takového spočinutí může
být dotek krásné hudby. Proto jako každý rok, tak
i letos v Libeňském zámku pořádáme adventní koncerty.
První koncert, který sérii zahájil, se konal již v úterý
26. listopadu v zámecké kapli Libeňského zámku.
Zvali jsme vás na něj v minulém čísle Osmičky. Zazněl
koncert varhanní hudby a slova Zjevení svatého Jana.
Vybrané části z biblické knihy přednesl Vladimír
Matějček. Na varhany jej skladbami Johana Sebastiana
Bacha doprovodil Vladimír Roubal.
V druhém adventním koncertě se Vám představí čle−
nové hudebního tělesa Pražská komorní filharmonie.
Mezi četnými domácími i zahraničními vystoupeními,
která mají na programu i v této koncertní sezóně,
budeme moci jejich interpretační umění zhodnotit i my
v obřadní síni Libeňského zámku, mimořádně v pon−
dělí 2. prosince. Na programu bude Čtvero ročních
dob, op. 8 A. Vivaldiho a Concerto grosso op. 6 č. 8
(zvané „vánoční“) Arcangela Corelliho. Jako sólisté
vystoupí Petr Benda, Miloslav Vrba, David Danel,
Alžběta Falcníková, Martin Bialas a Jan Adam.
V úterý 10. prosince v zámecké kapli vystoupí Jana
Lewitová společně se známým kytaristou Vladimírem
Mertou ve vánočním programu „O Marii a Ježíškovi“.
V pořadu zazní moravské adventní písně ze sbírky
Františka Sušila a adventní písně z Francie a Anglie.
V závěrečném koncertu, který proběhne v úterý
17. prosince v obřadní síni, vystoupí Foerstrovo
komorní pěvecké sdružení s dirigentem Lukášem Va−
silkem. Připravený program je nazván jednoduše Vá−

noční zpívání. Zazní cyklus českých koled v úpravě
Vadima Petrova, výběr ze skladby Gloria A. Vivaldiho,
a celý koncert zakončí Evropské balady E. Zámečníka.
Na klavír bude doprovázet host sdružení Šárka Rostová.
Všechny adventní koncerty začínají ve stejnou dobu,
a to v 19.00 hodin na Libeňském zámku, Zenklova 35,
Praha 8. Vstup je zdarma.
Po celou dobu adventu bude 1. patro Libeňského
zámku vyzdobeno pracemi žáků výtvarného oboru
ZUŠ Klapkova, které jistě podkreslí předvánoční
atmosféru nejen během koncertů.
Již tradičně pořádáme pro děti mateřských, základ−
ních a základních uměleckých škol, ale i pro širokou
veřejnost Vánoční slavnosti, letos spojené s Miku−
lášskou nadílkou. Vzhledem k loňské zkušenosti, kdy
na nádvoří Libeňského zámku velký mráz sužoval
nejen vystupující děti, ale i jejich doprovod a hosty, se

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
odbor v˝stavby
p¯ijme
pracovnÌky pro oddÏlenÌ stavebnÌho ¯·du.
PoûadovanÈ vzdÏl·nÌ Sä, Vä se stavebnÌm zamÏ¯enÌm. N·stup moûn˝ ihned.
Kontakt: 222 805 719, nebo 222 805 725, e-mail:
ivana.jakoubkova@p8.mepnet.cz
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Milí spoluobčané,

Rozhovor se znovuzvolen˝m starostou Josefem Noskem
Pane starosto, 25. listopadu jste byl
opět potvrzen volbou do své funkce.
Vaše osobní heslo při volební kam−
pani se neslo v duchu zvýšeného úsilí
o zajištění bezpečnosti občanů. Co
konkrétního v tomto směru pod−
nikáte a jak budete postupovat
dále?
Jednak pokračujeme v pomoci
Městské policii ohledně vybavení −
například teď se jedná o půjčení mobil−
ních telefonů okrskářům, kteří by tak
byli pro občany, jež se ocitnou v nouzi,
opět o krok blíže. Neboť pocit, že
můžete zavolat „svému policistovi“
kdykoliv, kdy je potřeba a problém
okamžitě řešit, je jistě velmi žádaný.
Snažíme se pomoci i jednotlivým
oddělením Policie České republiky ale−
spoň pomocí věcných darů (počítače,
náhradní díly apod.) − domnívám se, že
městská část je jim za kvalitní práci při
povodních a při summitu NATO velmi
vděčná. A spolupráce s nimi je vždy
bezproblémová.
Městská část Praha 8 se vzpama−
tovává ze srpnových povodní. Určitě
bude Vaší prioritou i prioritou rad−

DĚTI DĚTEM
POMÁHÁME ZOO
ENCYKLOPEDIE

ním variantám jediná reálná možnost,
jak ulehčit dopravní situaci v Praze,
zvláště pak v Praze 8, 6 a 7. Nyní proto
hodláme iniciovat jednání s Mi−
nisterstvem dopravy, aby byla co
nejrychleji započata stavba.
Přeji Vám, aby se Vám podařilo
naplnit Vaše záměry ve prospěch
občanů Městské části Praha 8.
Tomáš Květák

Vánoční slavnosti konají v Kulturním domě Ládví
v pátek 6. prosince. Pořad, který je rozdělen do dvou
bloků, v němž se kromě přihlášených dětí představí
Jakub Třasák, čertík Pepíno a klaun Albertík, moderuje
Václav Třasák. Pro menší děti od 3 do 8 let je připraven
program od 8.30 do 10.00 hod. (mohou přijít samozřej−
mě i maminky s dětmi) a pro starší děti ve věku od 8 do
12 let začíná program v 10.30 a končí ve 12.00 hodin.
Pro všechny děti, které se přijdou podívat a také vy−
stupovat, má Mikuláš připravené dárky. A děti, které si
připravily program, s nímž budou vystupovat, budou
moci na závěr v tombole vyhrát další velmi hodnotné
dary (pro každý blok jsou připravena dvě horská kola).
Doufáme, že se Vám naše nabídka kulturních pořadů
bude líbit a zaujme Vás natolik, abyste nestrávili před−
vánoční dobu jen nakupováním dárků pro své blízké,
ale také měli příležitost trochu se ztišit. Vždyť nejkrás−
nější sváteční čas máme také spojený s hudbou, s Čes−
kou mší vánoční Jana Jakuba Ryby. Snažme se
v dobrých tradicích pokračovat.
−tk−

Další prominutí nájmu
Rada Městské části Praha 8 na svém zasedání
20. listopadu 2002 opět schválila prominutí nájemného
u bytů a nebytových prostorů v domech ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské
části Praha 8 na k. ú. Karlín a na k. ú. Libeň, které nemohly
být užívány z důvodu poškození povodní, a to za období od
1. prosince 2002 do 31. prosince 2002.

stojíme na počátku měsíce, ve
kterém jsou nejkrásnější svátky v roce,
svátky vánoční. Je to doba, kdy se
většina z nás trochu zastaví, ohlíží se
za uplynulým rokem a těší se
z blízkosti svých nejbližších. Alespoň
na chvíli se zastavme v našem denním
shonu a odložme starosti, navštivme
své příbuzné. Je také zvykem navštívit
i ty, kteří již nejsou mezi námi.
V letošním roce jsme společně
prožili přírodní katastrofu, velká část
z nás v Praze 8 byla přímo postižena.
Při této pohromě se ale také ukázala
mezi našimi občany velká solidarita
a ochota pomoci . Chtěl bych i v této
předsváteční době poděkovat všem,
kteří pomohli a stále pomáhají při
likvidaci následků povodní.
Přeji Vám spolu se svými spo−
lupracovníky pěkné a klidné prožití
svátků vánočních.
Váš
Josef Nosek
Starosta Městské části Praha 8

Vážení čtenáři,
opět je před námi vánoční čas. Před
rokem v tuto dobu jsem psal o katas−
trofě, kterou způsobili lidé svým jed−
náním 11. září, koncem tohoto roku
stále zažíváme následky letošních
katastrofálních povodní, které s ta−
kovou intenzitou postihly právě naši
městskou část. Snad i pro tyto pohromy
hledáme nějaké zakotvení v systému
našich hodnot. Zakotvení, které s jisto−
tou odolá nejen času, ale zároveň pře−
sahuje i naše životy. A jedno takové
zakotvení se nám nabízí v čase
vánočním. Ať již slavíme tyto svátky
jako čas rodinné pohody, soudržnosti,
čas kdy obda−rováváme své blízké
a vůbec jsme štědří k těm, kteří naši
pomoc potřebují, nebo jim dáváme pro
naši kulturu tradiční křesťanský obsah.
Opět mimo jiné končí jeden
kalendářní rok. Rok mimořádně
náročný pro nás všechny, vzhledem
k přírodnímu dramatu, ale také vzhle−
dem k tomu, že šlo o volební „super−
rok“. Protože naší městské části se
bezprostředně dotýkají výsledky
komunálních voleb, přinášíme Vám
jejich výsledky. Zároveň otiskujeme
první rozhovor s nově zvoleným
starostou, panem Josefem Noskem.
Postupně Vám představíme mís−
tostarosty, radní a další zastupitele.
Obsah tohoto předvánoční čísla je
poznamenán adventem a pozvánkami
na adventní a vánoční akce. Je dán
opět poměrně velký prostor školám.
Pokusili jsme se však přinést i drobné
články se sportovní tematikou a pohled
do života seniorů, jichž v našem
obvodě významně přibývá.
Na závěr tohoto editorialu mi
dovolte popřát Vám krásné a po−
žehnané Vánoce v kruhu Vašich
nejbližších a nejmilejších.
Váš
Tomáš Květák, šéfredaktor
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KONTAKTNÕ CENTRUM
PRO KARLÕN
Najdete n·s v maringotce,
roh KarlÌnskÈho n·mÏstÌ
a Peckovy ul., vedle kostela
sv. Cyrila a MetodÏje

V˝sledky voleb do Zastupitelstva M» Praha 8
Ve dnech 1. a 2. listopadu tohoto roku jsme volili, jako v celé naší vlasti, své zastupitele na další čtyřleté volební období.
Ačkoliv od těchto voleb uplynul již měsíc, neměli jsme dosud příležitost Vás detailně seznámit s jejich výsledky. Činíme
tak tedy nyní. Rozhovory s novými představiteli Městské části Praha 8 Vám přineseme v některém z příštích čísel.

Výsledky dle volebních stran / Platné hlasy celkem: 386 880

4. 12. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Ku−
bíkova (u DD) • Šiškova • Na Pěšinách
− Pod Statky • Stejskalova (štěrkové
parkoviště u Rokytky) • Pekařova
5. 12. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Do−
lákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská

»lovÏk v tÌsni
spoleËnost p¯i »T o.p.s.

10. 12. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u vojenské správy) •
Na Vartě • Nad Rokoskou

O·za KarlÌn
Farnost u kostela sv. Cyrila a Me−
toděje v Praze 8 − Karlíně, Hestia −
Národní dobrovolnické centrum
a Mladí za sjednocený svět Vás
zvou do Oázy Karlín.
Nabízíme
polední
polévku,
posezení u kávy, čaje a možnost
zahrát si ping − pong. Dále nabízíme
možnost zdarma si přečíst denní tisk,
knihy a časopisy, ale také zprostřed−
kování služeb dobrovolníků s mož−
ností nákupu, doprovodu k lékaři,
vyřizování úředních záležitostí a na−
bídku společnosti k popovídání. Vše
v centru Oáza Karlín, Křižíkova
57, Praha 8 − Karlín.

SdÏlenÌ RHMP
Rada hlavního města Prahy vyhlašu−
je záměr zadat zpracování lesní
hospodářské osnovy pro zařizovací
obvod tvořený katastrálními území−
mi: Bohnice, Braník, Břevnov, Černý
most, Čimice, Dejvice, Dolní Chabry,
Dolní Měcholupy, Ďáblice, Háje,
Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky,
Holyně, Horní Měcholupy, Hostivice,
Hostivař, Hrdlořezy, Chodov, Jinonice,
Kamýk, Kobylisy, Košíře, Krč,
Kunratice, Kyje, Lhotka, Libeň, Liboc,
Lysolaje, Malá Chuchle, Malešice,
Michle, Motol, Nebušice, Petrovice,
Podolí, Přední Kopanina, Radlice,
Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Sedlec,
Slivenec, Smíchov, Sobín, Stodůlky,
Strašnice, Střešovice, Suchdol, Trója,
Třebonice, Veleslavín, Velká Chuchle,
Vokovice, Vršovice, Vysočany, Zá−
běhlice a Žižkov. Fyzické a právnické
osoby, vlastnící v zařizovacím obvo−
du lesy o výměře menší než 50 ha,
mají právo oznámit orgánu státní
správy lesů své hospodářské záměry
a požadavky na zpracování osnovy
v termínu do 31. 12. 2002.

NovÈ sÌdlo ⁄zemnÌ
vojenskÈ spr·vy
Územní vojenská správa Praha 8 je
od 1. 12. 2002 přemístěna z objek−
tu U Sluncové 404/2, Praha 8 do
Kasáren Jana Žižky, Křižíkova 12
(3. patro), Praha 8.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8.00 − 17.00 hodin.

PojÌzdn· prodejna na
InvalidovnÏ zruöena
Dne 25. října 2002 byla zrušena
pojízdná prodejna potravin, která byla
dočasně umístěna v blízkosti stanice
metra Invalidovna. V souvislosti se
současnými klimatickými podmínka−
mi, hygienickými nároky a právními
předpisy, není její opětovné přistavení
možné. Otevření prodejny potravin na
Invalidovně je naplánováno na březen
2003.
−šk−

V PROSINCI 2002
3. 12. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Per−
nerova) • Pernerova − Sovova • Pi−
vovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

PO - P¡ 9.00 - 17.00
ï KOMPLEXNÕ PORADENSTVÕ
PRO OBYVATELE KARLÕNA
ï DOTACE, OPRAVY, KONTAKTY,
VäEOBECN… INFORMACE
ï INFORMACE O DŸLEéIT›CH
TELEFONNÕCH »ÕSLECH
ï SOCI¡LNÕ TER…NNÕ POMOC
ï MOéNOST PR¡VNÕ
KONZULTACE
ï VYSOUäENÕ OBJEKTŸ

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

11. 12. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žerno−
secká − Ďáblická) • Nad Rokoskou
(u školy)
Zvolení členové zastupitelstva

Zdroj: ČSÚ

12. 12. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky (sloup VO č. 8)
17. 12. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
18. 12. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická •
Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou
19. 12. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodá−
renskou věží − Společná
31. 12. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubišo−
va) • Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahradách
− Na Sypkém • Křivenická (u konečné
BUS 152, 181)
Kontejnery jsou na uvedená stano−
viště umísťovány již během dne, který
předchází dni uvedenému v harmo−
nogramu. K dispozici jsou tedy již od
rána po celý den, který je uveden
v rozpisu. Odvezeny budou následu−
jící den po dni, který je v harmono−
gramu uveden jako den přistavení.

HISTORICK… VYCH¡ZKY
VlastivÏdnÈho krouûku
7. prosince
StrahovskÈ divy a zvl·ötnÌ zkazky
Sraz ve 13.15 hod. na stanici
el. drah na Poho¯elci.
14. prosince
Z fantastiky Poho¯elce a ⁄vozu
Sraz ve 13.15 hod. na stanici
el. drah na Poho¯elci.

VLASTIVÃDN… VYCH¡ZKY
s Ji¯Ìm älechtou
1. prosince
Kongregace Milosrdn˝ch sester
sv. Karla BoromejskÈho
Sraz ve 13.30 hod. na koneËnÈ
stanici linek Ë. 7, 9 a 10 - sÌdliötÏ
ÿepy.
22. prosince
Historie usedlostÌ Rokoska,
Vychovatelna a Bulovka
Sraz ve 13.30 na stanici linek 10,
24 a 25 - Bulovka.
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Mezin·rodnÌ ocenÏnÌ vysunut˝ch tunel˘ Dobročinná aukce se povedla
Mezinárodní federace pro konstrukční beton uděluje jedenkrát za čtyři roky ceny za mimořádné, technicky
náročné a technologicky ojedinělé uskutečněné projekty. Nositelem této ceny jsou ty nejoriginálnější
betonové stavby ve světě. V roce 1990 tuto cenu dostala např. budova Le Grande Arche v pařížské čtvrti La
Defense, oceněním se také pyšní soustava bariér proti vzedmutému moři v Holandsku.
V roce 2002 byl touto prestižní organizací oceněn projekt tunelů na trase
pražské podzemní dráhy IV. C1, které byly vysunuty do Vltavy zvlášť vyvi−
nutou technologií. Tunely byly nejprve vybetonovány ve stavební jámě na
trojském břehu, která sloužila jako suchý dok, a poté soustavou tažných
a brzdných lan přetaženy ke druhému břehu a uloženy do předem vyhloubené
rýhy ve dně řeky. Transport prvního tunelu se uskutečnil v říjnu 2001
a druhého v červenci 2002. Tunely byly zhotoveny ze zvlášť vyvinuté
betonové směsi, betonáž probíhala s vysokou přesností a definitivní uložení
každého, takřka 7000 tun těžkého tubusu, bylo provedeno s přesností 1,5 cm.
Celkový projekt se mohl uskutečnit jen díky výborné spolupráci doda−
vatele stavby Metrostav a. s. a projektanta Metroprojekt a. s. s investorem díla
hlavním městem Prahou, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a. s. a organiza−
cí, která zajišťuje na stavbě inženýrskou činnost − IDS a. s. Šlo totiž o tech−
nologii, která dosud ve světě použita nebyla, a zvážení rizik a jejich eliminace
bylo jednou z podmínek konečného souhlasu. Odsouhlasení celého postupu
ze strany investora vyžadovalo tedy řadu technicky náročných prověrek,
a konečné rozhodnutí o použití metody mohlo být vydáno až poté, co byly
JednotlivÈ tunely byly nejprve
odstraněny všechny pochyby o proveditelnosti díla.
Zvolená technologie stavbu zrychlila a byla podstatně šetrnější k životní− vybetonov·ny ve stavebnÌ j·mÏ na
mu prostředí, než klasická metoda jímkování. V průběhu odsouhlasování trojskÈm b¯ehu, kter· slouûila jako
such˝ dok, a potÈ vysunuty do
začátkem minulého roku byla jedním z argumentů i bezpečnost díla proti
Vltavy.
povodni. Ani největší pesimisté však tenkrát nepředpokládali, jakou váhu
tento prvek nové metody nakonec dostane. Skutečností totiž je, že v případě použití klasické metody přechodu řeky
− jímkováním, by se nyní pod Vltavou začínalo znovu, a termín dokončení stavby by se tak posunul do roku 2005.
Po vyčerpání povodňové vody se potvrdily původní předpoklady, že metoda je zcela bezpečná, konstrukce tunelů
je nepoškozena, a ve výstavbě metra se tedy může pokračovat podle původního harmonogramu.
−pkl−

Obnova 2002

Dne 7. listopadu se v prostorách obřadní síně Libeňského zámku konala veřejná charitativní
aukce výtvarných prací předních výtvarníků a pedagogů z Prahy 8 a jejich přátel.
Své výtvarné práce do aukce darovalo celkem 15 učitelů výtvarné výchovy z Prahy 8, kteří se
rovněž podíleli na přípravě, propagaci, instalaci i samotné organizaci celé akce. Aukci
moderoval, bez nároku na honorář, herec Národního divadla v Praze pan Saša Rašilov. Celý
výtěžek byl věnován na nákup výtvarných potřeb pro žáky škol, postižených srpnovou povodní.
V aukci bylo prodáno 31 děl z celkového počtu 34, a v devíti případech byl dokonce sveden mezi
kupci dramatický dražební souboj. Nejvyšší prodejní cena − 3 000 Kč byla dosažena u kera−
mického triptychu Hany Jílkové „Kočičí únava“. Celkový finanční výtěžek aukce činil 30 tis.
Kč. Tato suma byla rozdělena rovným dílem po 10 tis. Kč mezi ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ
Pernerova, ZŠ Molákova, a po skončení akce předána ředitelkám jednotlivých škol.
−pkl−

Poděkování!
Moje dcera, která bydlí v ulici U Libeňského pivovaru 21, odjela v době povodní s rodi−
nou na zahraniční dovolenou.
Když jsem na žádném odtahovém parkovišti nenašel jejich auto, chtěl jsem se přesvědčit, zda
není zaparkováno v jejich ulici. Policejní hlídka před Sokolovnou v Zenklově ulici mě tam však
nepustila. Aniž bych požádal, nabídl se mladý policista pan Lahovec, a šel se tam podívat. Auto
objevil, a mně tak spadl kámen ze srdce. To bylo ve čtvrtek 15. srpna. Když jsem slyšel, jakou
zkázu voda způsobila, šel jsem za hlídkou 17. srpna znovu, abych je požádal, zda bych se
nemohl podívat do jejich přízemního bytu. A opět jsem se setkal s ochotou. Tentokrát se nabíd−
la jít se mnou do vytopeného bytu mladá policistka Lenka Teplá.
Jak je patrné, slouží u policie uznalí mladí lidé, kteří člověku v nouzi a strachu vždy ochotně
pomohou.
Miroslav Šmejkal

Odborná praxe aneb prázdniny v Anglii

Program na podporu podnikání malých podniků postižených povodní v roce 2002
Pro urychlení obnovy podnikatelské činnosti malých podniků postižených povodní byl
ministrem průmyslu a obchodu schválen program Obnova 2002 s platností od 1. 10. 2002.
Financování programu je ve výši 150 mil. Kč zajištěno z Obrátkového fondu Phare na základě
souhlasu Delegace Evropské komise v Praze. Program je zaměřen na revitalizaci povodněmi
zasažených oblastí prostřednictvím nebankovních zvýhodněných půjček. Půjčky jsou určeny na
rekonstrukci provozoven, opravy a nákup strojů, zařízení, materiálu a na financování zásob.
Podpora je poskytována formou nebankovní zvýhodněné půjčky od 250 tis. Kč do 1 mil. Kč pro
jeden podnikatelský subjekt. Podpora je určena pro podnikatelské projekty malých podniků
s méně než 50 zaměstnanci, které musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výro−
by, obchodu nebo služeb. Seznam odvětvové klasifikace ekonomických činností, podporovaný
z programu Obnova 2002, je součástí přílohy programu. Realizací programu je pověřena
Agentura pro rozvoj podnikání. Žádosti o podporu se předkládají prostřednictvím Regionálních
poradenských a informačních center nebo Podnikatelských informačních center.
Kontakt: Regionální poradenské a informační centrum v Praze, RPIC Direkta Group s. r. o.,
Zenklova 37 (budova libeňské Sokolovny), 180 00 Praha 8 − Libeň, www.obnova.direkta.cz,
www.rpic.direkta.cz, e−mail: rpic@direkta.cz, tel.: 284 823 642, PO − PÁ 9.00 − 15.00 hodin.

Městská policie informuje
Vážení občané, dovolte, abychom Vám připomněli některá základní
pravidla, týkající se společného soužití Vašich psích miláčků a nás lidí. Pes
je podle právních norem předmětem vlastnictví věci, z čehož pro majitele
vyplývají následující povinnosti.
Pořídíte−li si psa, je Vaší povinností jej řádně přihlásit a zaplatit příslušný poplatek. Při jeho
venčení dbejte na to, abyste vždy neprodleně odstranili jeho výkaly. Znečištění veřejného pros−
tranství psími exkrementy je totiž přestupkem proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1, písm.
d) zákona o přestupcích. Za tento přestupek je strážník oprávněn Vám uložit blokovou pokutu
až do výše 1 000 Kč. S účinností od 1. 5. 2001 je na základě vyhlášky HMP č. 6/2001 Sb.,
o ochraně veřejné zeleně také omezen volný pohyb psů ve veřejné zeleni. Za porušení výše uve−
dené vyhlášky je Vám strážník také oprávněn uložit blokovou pokutu až do výše 1 000 Kč.
Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Zákony platí pro všechny
Když se manželé rozvedou, není to nikdy nic příjem−
ného, trpět by tím ale neměly jejich děti. To asi nepochopil
otec dvouleté holčičky, který, přestože dítě bylo soudem
svěřeno do péče matky, dceru bez jejího svolení z bytu odnesl. Po provedeném opatření Policie ČR
otce zadržela a dítě vrátila matce.

Policie »R
zasahuje

Lhát se nemá
Na policejní služebnu v Libni se dostavil muž, který oznámil, že byl na Libeňském mostě
přepaden třemi neznámými muži, kteří mu násilně odcizili částku 360 tis. Kč, mobilní telefon
a následně jej z mostu hodili do Vltavy. Šetření Policie ČR ale ukázalo, že oznamovatel si vše
vymyslel, odcizený mobil zastavil v zastavárně, kde za něj získal částku 1 tis. Kč a získané finanční
prostředky utratil za alkoholické nápoje v místní vinárně.
Nenechavé české ručičky
To, že se obyvatelé Karlína bolestně vypořádávají s následky srpnových povodní, je obecně
známo. Proto je zarážející chování pachatele, který v nestřeženém okamžiku využil situace a odcizil
zaměstnanci jedné z firem, provádějící v této oblasti rekonstrukční práce, příklepovou vrtačku.
Neodnesl ji však daleko, neboť jeho počínání zpozorovali náhodní kolemjdoucí.
Exekuce
Soudní exekutor Obvodního soudu pro Prahu 9 prováděl soupis movitých věcí. Majitele bytu
řádně poučil o tom, že se jedná o věci, které jsou určeny k exekuci, a že nesmí dojít k jejich
poškození či prodeji. Následně majitel bytu seznam movitého majetku podepsal. O to větší pře−
kvapení čekalo soudního exekutora, když se chystal provést samotnou exekuci, a po příjezdu na
místo zjistil, že se již věci v bytě nenachází. Trestní zákon toto jednání hodnotí jako maření
úředního rozhodnutí.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze 8 − Libni poskytla v letošním roce dvanácti ze svých
studentů výbornou příležitost, jak strávit léto v anglickém městě Luton (vzdáleném přibližně 60 mil od
Londýna), přivydělat si nějakou tu libru a přitom zdokonalit svoji angličtinu návštěvou jazykového
kurzu.
Běžný pracovní den začínal kolem osmé, kdy jsme my holky vstávaly. Potom jsme pár hodin pracovaly jako
brigádnice v kanceláři nebo ve skladu firmy Scheidegger training, která dělá rekvalifikační kurzy pro neza−
městnané. Pomáhaly jsme zaměstnancům, když něco potřebovali, řadily a třídily papíry a faktury, otvíraly a třídi−
ly poštu, vkládaly data do počítačů apod. Děvčata ve skladě připravovala balíčky pro zákazníky firmy. Práce byla
celkem zajímavá, hlavně jsme zde často přicházely do kontaktu s rodilými mluvčími, takže jsme se naučily
například to, že Angličané se vás skutečně při každém setkání ptají, jak se máte, třeba i několikrát za den. Chlapci
měli práci fyzicky o něco náročnější. Vhazovali do poštovních schránek reklamní letáky po různých anglických
městech včetně Londýna. Denně nachodili přes deset kilometrů, ale viděli více míst a různé části Londýna.
Ubytování jsme měli zajištěné převážně na studentských kolejích.
V úterý a ve čtvrtek jsme měli angličtinu po 4 hodinách a v sobotu celý den. Kurz byl zajištěn firmou v jejích
prostorách. Učila nás anglická učitelka, která hodinu pojí−
mala většinou nekonvenčně − např. posloucháním pís−
niček a skládáním textů.
Volné víkendy jsme vždy využívali k cestování po
Británii autem, které jsme měli k dispozici. Několikrát
jsme byli na jižním pobřeží v okolí města Brighton, které
je známé starými moly, lunaparky a písečnými plážemi.
Celé tři dny jsme věnovali výletu do Walesu a tedy
poznávání drsné přírody, kamenných útesů, studené vody,
kde jsme se cítili jako na konci světa.
Nezapomněli jsme ani na klasická anglická místa, kam
se musí každý správný turista podívat: univerzitní městeč−
ka Oxford a Cambridge, rodiště Williama Shakespeara − Stradford upon Avon, sídlo Blenheimský palác − rodiště
Winstona Churchilla. V Londýně jsme stihli karneval v Notting Hillu, který je největší v Evropě. Nevynechali
jsme ani Trafalgar square, Piccadilly circus, Hyde park a jeho Speaking corner, Národní galerii, muzeum
voskových figurín a neušel nám ani koncert Guns´n´roses v London Arena a muzikálová novinka Bombay
dreams v jednom z předních londýnských divadel.
Jsme rádi, že nám škola umožnila strávit tímto způsobem nádherné dva měsíce v zajímavé zemi. Jsem
přesvědčena, že šlo o přínosný projekt, jehož výsledek je rozhodně širší, nežli ,,pouhé" zlepšení angličtiny. Naši
následovníci se mají na co těšit. Jménem všech touto cestou děkuji rektorátu VŠ za nevšední péči o své studenty
a vytvoření zajímavé příležitosti.
I. Mayerová

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
ODBOR ŠKOLSTVÍ
Odbor školství Úřadu MČ Praha 8
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č . 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních
komisí a pravidlech jejich činností pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti
školství, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurz na funkci ředitele základní školy:
ZŠ, Praha 8, Zenklova 52 (RVJ)
Požadavky:
• vzdělání podle vyhlášky č . 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti
pedagogických pracovníků a předpokladech kvalifikace výchovných poradců
• nejméně 4 roky pedagogické praxe na ZŠ
• znalost školských předpisů a školské problematiky
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
Přihlášky podávejte do 10.1. 2003 na adresu:
Odbor školství Úřadu MČ Praha 8, KD Krakov, Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8
K přihlášce doložte:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (v rozsahu maxim. 5 stran strojopisu)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než půl roku) nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení podle § 4 odst . 3 zákona č . 451/1991 Sb.
• potvrzení lékaře o zdravotním stavu uchazeče (ne starší než 2 měsíce)
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Děkujeme Vám za pomoc!

Sousedé známí i neznámí

Speciální školy Praha 8, Za Invalidovnou 3, touto cestou děkují všem, kteří v nejobtížnější situaci po srp−
nových povodních pomohli škole a jejím žákům zajistit zahájení školního roku a postupnou opravu zničené
školy, a to nejen svým přístupem k problému, ale i finanční, materiální a osobní pomocí.
ŠVP v Trhanově u Domažlic, řediteli Mgr. Šafaříkovi, který škole bezúplatně nabídl třítýdenní pobyt ve škole
v přírodě. VIZI 97 Nadaci Dagmar a Václava Havlových, která darovala škole částku 88 300 Kč na úhradu
stravování účastníků ŠVP. Městské části Praha 8 − sociálnímu odboru, oddělení sociální prevence, jmenovitě paní
Fialové, která zprostředkovala možnost úhrady dopravy do a ze ŠVP a dále pomohla zajistit z krizového centra
dětem oblečení, obutí a hygienické potřeby. ČČK v Praze 9, který školu částečně vybavil zdravotními potřebami
a nutným materiálem do lékárniček na pobyt v ŠVP. Krizovému štábu Prahy 8, který škole dodal čistící a dezinfekční
prostředky. Vojákům, kteří přišli a neúnavně pomáhali pracovníkům organizace vyklízet zničené zařízení školy.
Věřícím církevní organizace Bratr Lev římskokatolické duchovní správy při kostele sv. Josefa v Praze 1, kteří mezi
sebou vybrali a škole předali finanční dar ve výši 18 250 Kč. Díky této částce mohli žáci během svého pobytu na
Chodsku jezdit na výlety, navštěvovat hrady, zámky a muzea. MO vojenskému útvaru 6200 Praha, kteří mezi sebou
vybrali a škole odevzdali velkorysou částku 193 000 Kč. Tato částka škole poslouží k vybavení zařízením
a pomůckami, které odnesla voda. Škola dále děkuje Nadaci Člověk v tísni, panu Pánkovi, který zprostředkoval
a zajistil škole velkorysý finanční dar od Společnosti The American Joint Distribution Commitee ve výši cca 600 000
Kč. Tato suma bude organizaci předána prostřednictvím zřizovatele školy a použita na opravu učeben. Firmě COU−
BERT s. r. o., Ing. Wisingerovi, která se ochotně a neúnavně podílí na opravách školy. Škola také děkuje Českému
rozhlasu Regina, který žákům nabídl školní pomůcky a aktovky. Dále děkujeme všem dobrovolníkům z krizového
centra Prahy 8, kteří nám přišli v těžkém období pomáhat vyklízet školu. Naposled děkuje škola těm svým zaměst−
nancům, kteří se bez ohledu na čas, pracovní zařazení, finanční ohodnocení a rizika, kterým se dobrovolně vy−
stavovali a vystavují, podíleli vedle svých běžných pracovních povinností na vyklízení a úklidu školy, a zajišťují
i ve zcela mimořádných podmínkách chod školy a svým klientům − žákům přístup ke vzdělání.
Tímto ujišťujeme veřejnost, že se v naší společnosti najdou lidé, kterým není osud ostatních lhostejný, a ještě jed−
nou, jménem školy a jejích žáků všem upřímně děkujeme.
Mgr. J. Vargová, ředitelka školy

DÏti dÏtem!
Žáci, studenti a učitelé ZŠ německo − českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna počátkem září
přemýšleli, zda najdou způsob, jak konkrétně pomoci obětem povodní v Praze. Rozhodli se, že chtějí pod−
pořit nějakou zaplavenou školu v Karlíně a shodli se na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Základní škola německo − českého porozumění se rozhodla, že děti vyrobí ve výtvarném kroužku pěkné před−
měty, které nabídnou ke koupi rodičům během rodičovských schůzek. Dále se děti rozhodly věnovat postižené
škole výtěžek ze sběru starého papíru. Studenti Gymnázia Thomase Manna se rozhodli pro nákup triček s logem
školy, prodej doma upečených koláčů a pečiva, uspořádání burzy hudebnin, literatury a sportovních potřeb.
Společně s mimořádným peněžním darem rodičů a s příspěvkem učitelů se tak podařilo vybrat celkem 74 557 Kč.
Ve středu 6. listopadu 2002 se na ZŠ Lyčkovo náměstí uskutečnilo slavnostní předání symbolického šeku
s uvedenou sumou, se kterým bude moci vedení školy naložit dle svého uvážení. Setkání se konalo za přítomnosti
vedení obou škol a zástupců žáků a studentů jednotlivých škol.
PhDr. Eva Marešová, ředitelka

Z oken karlínských kasáren se v říjnu opět začaly linout tóny. Posádková hudba Praha
− orchestr Vojenské hudby Ministerstva obrany, která sídlí v budově − na rohu ulic
Křižíkova a Prvního pluku − se totiž vrátila do míst, odkud jí vyhnala srpnová povodeň.
Muzikanti měli v porovnání s mnoha karlínskými obyvateli jen trochu více štěstí, že tak
silné zdi historických kasáren vydržely nápor vody a živel sem nedosáhl. Kolemjdoucí
mohou zaslechnout v těchto dnech z nádvoří kasáren jistě tónů daleko víc. To u vojenské
hudby vrcholí přípravy na zahraniční cestu do německého Oldenburgu. A tak nám snad jejich
tóny vyhladí pár vrásek z tváří, v místech, kde před nedávnem voda nesla zkázu a smutek.
Kdo z obyvatel Prahy 8 nebyl na některém z pravidelných koncertů Posádkové hudby −
např. v létě v zahradě Pražského hradu Na Valech nebo na jejím loňském koncertu na
Palmovce, zná možná tento orchestr z vyprávění svých dětí, které jsou pravidelnými
návštěvníky oblíbeného cyklu výchovných koncertů pod názvem „Posádková hudba hraje
žákům a učitelům“.
Muzikanti jsou vždy rádi, když i oni mohou přispívat k návratu obyvatel tolik zkoušeného
Karlína k normálnímu životu a zvláště jim a jejich dětem adresují pozvání na Vánoční kon−
cert Posádkové hudby a Dětského smíšeného sboru Perneráček, tentokrát konaný
12. prosince v 17.30 hod. v obřadní síni Libeňském zámku. Máte tak dobrou příležitost
poznat své karlínské sousedy − vojáky s hudebními nástroji zblízka. Těšíme se na Vás!
−mb−

Provoz mateřských škol MČ Praha 8 o vánočních prázdninách
školního roku 2002/2003 ve dnech 27., 30. a 31. 12. 2002.
Ve čtvrtek 2. ledna 2003 budou všechny mateřské školy otevřeny.
V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, stanovil zřizovatel,
Městská část Praha 8, po dohodě s řediteli mateřských škol provoz o vánočních prázdninách
školního roku 2002/2003 na těchto mateřských školách:
Mateřská škola U Školské zahrady při Základní škole U Školské zahrady, se sídlem
U Školské zahrady 8/ č. p. 486, 182 00 Praha 82 − Kobylisy bude otevřena ve dnech 27., 30.
a 31. prosince 2002.
Mateřské školy v oblasti Karlína a Libně:
Mateřská škola Invalidovna, Praha 8, Nekvasilova 27, sídlící přechodně v MŠ
Sokolovská, MŠ Na Korábě a odloučeném pracovišti MŠ Lindnerova, Mateřská škola,
Praha 8, U Sluncové 10a, se sídlem U Sluncové 10a/ č. p. 135, 186 00 Praha 86 − Karlín
a Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182, se sídlem Sokolovská 182/ č. p. 513, 180 00
Praha 8 − Libeň budou v týdnu od 23. prosince do 27. prosince 2002 uzavřené a od
30. prosince 2002 budou mít běžný provoz. MŠ Invalidovna bude v provozu podle
mateřských škol, ve kterých jsou děti umístěny.
Důležité upozornění:
Všechny mateřské školy zřízené Městskou částí Praha 8 budou v době letních prázdnin školního
roku 2002/2003, 30. a 31. týden uzavřeny.
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

Pom·h·me ZOO Zklamaný prvňáček
Koncem září se na vývěskách v naší škole
objevily plakáty s oznámením: SBĚR
PAPÍRU. Sběr starého papíru totiž naše
škola pořádá každoročně. Letos ale bylo
rozhodnuto, že peníze za sběr budou
Zä Na Kor·bÏ věnovány pražské ZOO, kterou postihla
povodeň. A tak jsme celé dva týdny do
školy přinášeli balíky starých novin a jiného papíru, abychom pomohli zvířatům
v ZOO.
V den sběru přijelo před školu auto, a pan školník pověřil několik chlapců, aby mu
pomohli s vynášením sběru ze sklepa a jeho nakládáním. Rádi jsme se do práce také
zapojili a nakonec se tak i „ulili“ z první vyučovací hodiny. Sběru totiž bylo tolik, že
auto muselo nejprve odvézt jeden náklad a pak se vrátit pro další. Za celou dobu, co akci
pořádáme, jsme letos odevzdali nejvíce sběru. Druhý den pan ředitel vyhlásil, že
výtěžek činil 3 050 Kč. Doufáme, že peníze zoologické zahradě pomohou.
V Praze je mnoho škol. Možná, že i jinde by mohli žáci uspořádat podobnou akci
a pomoci tak ZOO, kterou všichni tak rádi navštěvujeme.
žáci ZŠ Na Korábě
Na opačném okraji naší městské části, v Kar−
líně, můžeme navštívit druhý dům dětí a mlá−
deže, a to DDM hl. m. Prahy.
Byl založen již v září roku 1950 a je tedy
druhým nejstarším domem dětí a mládeže v České
republice. Zabezpečuje pravidelnou zájmovou čin−
nost dětí a mládeže, ale i dospělých, v zájmových
kroužcích a oddílech. Kromě toho pořádá, či
spolupořádá celou řadu divadelních, pěveckých, či
tanečních vystoupení a přehlídek, soutěží, výstav
a filmových projekcí. Rovněž nabízí prázdninové
tábory i víkendové akce, využívá přitom své vlast−
ní turistické základny v Lomech u Jindřichova
Hradce a ve Lhotce u Mělníka na Kokořínsku.
DDM má celkem 7 středisek na území celého
hlavního města − Karlínské Spektrum, Klub
Klamovka, Stadion mládeže Na Kotlářce, Stanici

Máte chytré dítě a přesto Vám 1. třída dělá potíže? „Neposlouchá“ Vás ruka, písmenka skáčou, čtení „bolí“? Může jít
o vývojovou poruchu učení − dyslexii, dysgrafii apod. ZŠ Mazurská se již několik let těmto dětem, vyžadujícím zvlášt−
ní péči, odborně věnuje.
Projekt dys. tříd je veden od druhého do šestého ročníku. Nejúčinnější Zä Mazursk·
je však samozřejmě včasné rozpoznání poruchy a nástup žáka do
speciální třídy hned na začátku 2. ročníku. Právě v tuto dobu probíhá
globální náprava, a výuka je tomu přizpůsobena. Ve speciální třídě je
maximálně 12 žáků, což velmi příznivě působí na „rodinnou atmosféru
a dobré vztahy“. Obsah učebních osnov je shodný s běžnou třídou ZŠ.
Odlišný je pouze způsob práce, metody a formy. Protože dnešní školství,
jako i jiné obory, je nuceno zaobírat se především otázkou peněz, nejsou
− není−li situace příliš zoufalá − školy příliš ochotné takové děti samy od
sebe do speciálních tříd posílat. Největší zájem by však zcela určitě měli mít rodiče. Ti ale nejsou odborníky a nemusí
být také dostatečně informováni. Nebo jsou ujištěni učitelem, že „se to zvládne“. Právě tyto děti však trpí nejvíce, protože
v polovině třetí nebo čtvrté třídy, kdy už „to“ zvládnout nejde, volné místo není, uchazečů bývá několik a ambulantní
péče nestačí. Proto zveme rodiče prvňáčků, ale i ostatní zájemce k návštěvě naší školy. Kontakt: Základní škola
Mazurská, Svídnická 1a/ 599, 181 00, Praha 81 − Troja, tel.: 285 54 280 nebo 283 852 836.
Mgr. Pavlína Zátopková

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 22. - DOMY DÃTÕ A ML¡DEéE (2. »¡ST)
přírodovědců, Stanici techniků, Jezdecké středisko
Zmrzlík a Informační středisko.
Klub Klamovka je umístěn v historickém
objektu bývalého letohrádku Clam − Gallasů
z osmdesátých let osmnáctého století. V současnosti
připravuje především hudební pořady, divadelní
představení a výstavy. Poskytuje prostor hlavně
mladým amatérským hudebníkům, divadelníkům
a výtvarníkům. Stadion mládeže Na Kotlářce v Praze
6 s novou atletickou dráhou s umělým povrchem
a s novou nafukovací halou zajišťuje pravidelné
sportování v oddílech, ale otevřen je i pro příchozí.
Stanice přírodovědců sídlí na Praze 5, schází se tu
především mladí bio−
DDM hl. m. Prahy na
logové, chemici a cho−
KarlÌnskÈm n·mÏstÌ
vatelé − starají se např.
o malé krokodýly.
Stanice techniků na
Praze 6 patří mode−
lářům − leteckým, že−
lezničním i tramvajo−
vým, příznivcům elek−
troniky a výpočetní te−
chniky. Jezdecké stře−
disko Zmrzlík v Praze −
Řeporyjích nabízí čin−
nost v jezdeckých od−
dílech, k dispozici je
zde 26 koní. Pořádá
rovněž akce pro širo−

V rámci DDM hl. m. Prahy funguje přes 200
zájmových útvarů v rámci pravidelné činnosti,
které navštěvuje cca 2 600 dětí, příležitostná čin−
nost oslovila přes 42 000 dětí a přes dalších 13 000
dětí se účastnilo spontánních aktivit. Veškerou
nabídku DDM, včetně výjimečné možnosti
elektronicky objednat či zaplatit vybranou aktivitu,
lze najít na adrese www.ddmpraha.cz nebo
www.hobby.cz.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) Pražská liga v improvizaci nyní
2) 26 let
3) 2

MladÌ chemici

kou veřejnost. Informační středisko, které nabízí
internetovou kavárnu, pedagogickou poradnu
i informační centrum pro mládež, se spolu
s Karlínským Spektrem nachází v budově bývalé
karlínské radnice, na Karlínském náměstí. Samotné
Karlínské Spektrum, jak název napovídá, nabízí
široké spektrum možností využití volného času
dětem a mládeži, od tanečního oboru, přes šachy,
vodní turistiku až po taneční kurzy pro mentálně
postižené. Jak zcela jistě všichni víte, tento objekt
byl v srpnu 2002 při ničivé povodni zatopen − voda
pronikla jak do suterénu, kde poničila keramické
dílny, kotelnu, divadelní sklady, tak i do zvýšeného
přízemí, kde za oběť padly taneční sály, počítačová
učebna, internetová kavárna a další prostory.
Spektrum svoji činnost obnovilo již k 1. říjnu 2002.

Bohužel na otázky z minulého dílu „Encyklopedie“
nepřišla žádná správná odpověď.
Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ, e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) V kterÈ mÏstskÈ Ë·sti
najdeme Klub Klamovka?
2) Kolik m· DDM hl. m. Prahy
st¯edisek?
3) S jak˝m zvÌ¯etem se lze setkat ve
Stanici p¯ÌrodovÏdc˘?

12_pro.qxd
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Vánoce v Domově důchodců Praha 8 − Bohnice
Příprava na vánoční svátky probíhá
v domově prakticky celý prosinec. V před−
vánočním duchu jsou laděny pořady v Kul−
turním sále DD, v rámci muzikoterapie
klientů jsou připomínány a zpívány vánoční
koledy, a činnost ergoterapeutické dílny je
zaměřena na výrobu ozdob, které se použijí
k vánoční výzdobě domova.
Jednotlivé činnosti v domově organizují
a zajišťují sociální pracovníci ve spolupráci se
zdravotnickým personálem, Výborem obyvatel
DD a dalšími aktivními klienty domova. Ve
společných prostorách přilehlých okolních
penzionů důchodců je vánoční výzdoba
zabezpečována domovními důvěrníky ve
spolupráci s ostatními obyvateli penzionu.
Výzdobu vlastních bytů jak v domově, tak
penzionech důchodců, realizují samozřejmě
v rámci svých možností sami jejich obyvatelé,
případně i s pomocí příbuzných nebo zdra−
votní sestry na oddělení.
Vlastní vánoční svátky tráví řada obyvatel
u svých příbuzných, tedy mimo domov. Ti,
kteří v domově zůstávají, mají zajištěno
především slavnostní sváteční menu včetně
tradičního štědrovečerního kapra. Atmosféra
celého Štědrého dne je v domově podmalová−
na tichou reprodukovanou vánoční hudbou,
která zní z místního rozhlasu.

Na HranicÌch 674, Praha 8 - Bohnice
PROSINEC 2002
(vstup zdarma)
1. 12.

NE 15.00 hodin
Předvánoční vystoupení valašského folklórního
souboru KRUŠPÁNEK.

15. 12. NE 15.00 hodin
Předvánoční vystoupení folklórního
souboru KYTICE.
16. 12. PO 15.00 hodin
1. předvánoční koncert
Účinkuje Komorní soubor MELODIE, umělecký
vedoucí prof. František Kobylák.

Mezi oblÌbenÈ aktivity obyvatel Domova d˘chodc˘ v BohnicÌch pat¯Ì pr·ce v keramickÈ dÌlnÏ,
kterou vede Daniela Zavoralov·.

Po obědě do domova již několik let pravidel−
ně přicházejí hudebníci místního Pražského
salónního orchestru, aby v Kulturním sále DD
živě uvedli díla starých mistrů, vánoční pas−
torely a koledy. Po koncertě, tj. asi v 16 hodin,
je již ve slavnostně vyzdobené jídelně podává−

Upozornění − odpady již pouze „klasicky“!
Na celém území MČ Praha 8, včetně oblastí zasažených srpnovou povodní již platí normální
stav, a občané by měli dodržovat platné zákony a vyhlášky. Konkrétně je třeba upozornit na to,
že již není přípustné umísťovat jakýkoliv odpad (suť, omítky, podlahy, nábytek apod.) mimo
místa k tomu určená. V případě, že budou přistiženi občané nebo firmy při odkládání odpadů
na komunikace, včetně chodníků, či do zeleně, hrozí jim uložení pokuty řádově až v desítkách
tisíc korun. K odkládání objemného odpadu pro občany jsou určeny označené velkoobjemové
kontejnery, které jsou nyní v Libni a Karlíně přistavovány v navýšených počtech. Právnické
osoby a podnikatelé si nyní již musí zajistit odvoz svých odpadů na vlastní náklady.
odbor životního prostředí

Vyměňujeme a doplňujeme koše na psí exkrementy
V postižených oblastech Karlína a Libně proběhla během října postupná výměna a doplňování
košů na psí exkrementy. Zároveň se již zaběhlým způsobem provádí jejich vyprazdňování
a doplňování sáčky. Každý pracovní den je takto obslouženo všech 198 ks košů v celé MČ
Praha 8. Odpadkové koše v zaplavených oblastech Prahy 8 jsou postupně vraceny na původní
stanoviště, jak jsou zjišťovány jejich ztráty a poškození. Na celém území Prahy 8 se do konce
roku jejich počet ještě zvýší z dosavadních 150 na 180 ks.
odbor životního prostředí

Škola TAEKWON − DO I. T. F. HOSIN SOOL
Taekwon − do je korejské bojové umění, které založil generál CHOI HONG HI. Taekwon − do
si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní
zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: zdvořilost, čest−
nost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni
cvičenci již od útlého věku.
V České republice se taekwon − do cvičí od roku 1987 a je organizováno
Českým svazem taekwon − do ITF, jehož jsme členy. Jako technický dohled zde
působí korejský mistr HWANG HO YONG, VII. Dan. Během posledních let si
české sportovní taekwon − do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz
než na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany.
Nesporný je také vliv taekwon − do, jako aktivní prevence proti užívání návykových látek,
záškoláctví a jiným negativním činnostem. Naše škola HOSIN SOOL působí na českém poli
sportů a zájmových aktivit již šestým rokem. Naše činnost je zaměřena především na mládež škol−
ního věku, ale máme také členy předškolního věku i již ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme
zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také individuální výuku.
Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů.
Standardem naší školy je vysoká kvalita, množství tréninků a bezkonkurenční cena. Chcete−li se
naučit bránit, nebo se seznámit s přátelským kolektivem, přijďte na jakýkoliv z uvedených tréninků.
Všichni jste zváni − první hodina zdarma.

na štědrovečerní večeře, během níž oby−
vatelům popřejí hezké prožití svátků ředitelka
a vrchní sestra domova. V následujících dvou
svátečních dnech proběhne v domově
bohoslužba a případně i další kulturní akce.
Mgr. Václav Vomáčka

Připravujeme na leden 2003:
8. 1.

ST 15.30 hodin
Novoroční koncert
Účinkuje Pražský salónní orchestr, dirigent
Jaroslav Jahoda.

Naši krajánci ve vzdálené Austrálii bedlivě sledovali průběh srpnových povodní v České
republice. Přestože z rodné vlasti odešli většinou před mnoha lety, pravidelně se schází
v Československém klubu v Brisbane, stát Queensland.
Klub byl založen před padesáti lety uprchlíky z komunistického Československa. Klub je otevřen
každý pátek od šesti hodin. Členové klubu žijí bohatým klubovým životem, slaví tradiční česko−slovenské
svátky, pořádají plesy, diskotéky a několikrát mezi ně zaví−
tali i zpěváci z České republiky, naposledy Helena
Vondráčková. Dne 16. listopadu 2002 se v klubu konala
Sametová diskotéka a návštěvníci tak v rytmu diska osla−
vili 13. výročí revoluce.
Krajané se živě zajímají o aktuální události v jejich
původní vlasti, jak jsem se osobně přesvědčil při své letošní
návštěvě Brisbane. Většina členů tohoto Klubu je sice již
v důchodovém věku, ale přesto se rozhodli uspořádat sbírku
na pomoc lidí postižených povodní. Sbírku organizovala
tajemnice Klubu paní Stáňa Bílek. Peníze byly poukázány
na povodňové konto Prahy 8, protože tato část Prahy byla
povodněmi nejvíce postižena. Za vybrané peníze bude nakoupeno několik vysoušečů pro nejhůře postižené
domy v Karlíně.
Ing. Zdeněk Mašín

Doubravka 2002
I přes nedávné povodně, které postihly nejednoho z nás, uspořádali pra−
covníci sociální prevence ÚMČ Praha 8 pro čtrnáct dívek a chlapců
z Prahy 8 několikadenní pobyt na chatě Doubravka u Chotěboře.
Pětidenní kurz prázdninové školy pod vedením vedoucího instruktora Dana
Šimona byl zaměřen na týmovou práci, sebepoznávání, přemýšlení,
odpočinek a také na rychlost a odvahu. Měli jsme si možnost vyzkoušet ori−
entaci v přírodě, lezení po cvičné stěně, slaňování skály a spoustu dalších
zajímavých činností zaměřených především na rozvoj logického myšlení.
Z večerních programů nás nejvíce zaujala noční procházka přírodou se svíčkou
v ruce, během které jsme nacházeli jednotlivá slova, na která jsme skládali básně či povídky, a mohli jsme se tak
zapsat do Společenstva básníků. Pro nás všechny to byly velice cenné zkušenosti, a všem, kteří nám umožnili
prožít tyto krásné dny, zvláště pak vedení ÚMČ Praha 8, které uvolnilo finanční prostředky na tuto akci, za všech−
ny zúčastněné adolescenty děkuji.
Katka

DIVADLO ZA PLOTEM
PL Bohnice, Ústavní 249 − BOX 49, Praha 8 − Bohnice
tel. a fax.: 284 016 515 • pokladna: 284 016 548
e−mail: rada@plbohnice.cz, http://dzp.internetfolk.cz

St 14.45 − 16.00 ZŠ Libčická, Praha 8 Čimice
Čt 16.45 − 18.00 ZŠ Libčická, Praha 8 Čimice

PROSINEC 2002

Více informací také získáte na www.hosinsool.taekwondo.cz nebo na tel.: 603 302 739, Martin
Zámečník. Při předložení tohoto článku sleva 100 Kč z členského příspěvku na první měsíc
pro nové členy.
Ing. Tomáš Komrska

2. 12. PO 19.00 JEN TAK TAK
Jindřichohradecká folková kapela v novém obsazení.
10. 12. ÚT 19.00 VÁLKOVO KOČOVNÉ
DIVADLO − KLEVETA, VLASTNÉ TLACHAČ
20. 12. PÁ 19.00 KLÍČ
Poslední vánoční koncert − kapela končí s koncertní činností.

V·ûenÌ spoluobËanÈ,
jmÈnem OblastnÌho sdruûenÌ ObËanskÈ demokratickÈ
strany v MÏstskÈ Ë·sti Praha 8 V·m dÏkujeme za to, ûe
jste p¯iöli k volb·m a naöim voliË˘m dÏkujeme, ûe n·s podpo¯ili v tÈto rozhodujÌcÌ chvÌli. ODS mÏla ambici vyhr·t tyto komun·lnÌ volby a uk·zat takÈ v komun·lnÌ politice, ûe jÌ jde o V·s,
obËany, a z·roveÚ chce svojÌ pracÌ p¯ispÏt k prosperitÏ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, v nÌû
se odehr·v· n·ö kaûdodennÌ ûivot. SvojÌ podporou n·m umoûÚujete, abychom
sv˘j volebnÌ program mohli naplnit.
Z·roveÚ si V·m dovolujeme pop¯·t za OblastnÌ sdruûenÌ ODS kr·snÈ proûitÌ
sv·tk˘ v·noËnÌch.
RNDr. Alena PaleËkov·, p¯edsedkynÏ OblastnÌho sdruûenÌ ODS
Josef Nosek, mÌstop¯edseda OblastnÌho sdruûenÌ ODS
Radovan äteiner, mÌstop¯edseda OblastnÌho sdruûenÌ ODS

19. 12. ČT 15.00 hodin
2. předvánoční koncert
Účinkuje Pěvecký soubor při ZŠ Don Bosco, Praha 8,
umělecká vedoucí prof. Eva Kunová.

»eskoslovensk˝ klub v Queenslandu
p¯ispÏl na povodÚovÈ konto Prahy 8

Nábor:

(Placená inzerce)

KulturnÌ s·l Domova d˘chodc˘ hl. m. Prahy

Kulturní středisko MČ Praha 8 nabízí od 1. 1. 2003 k pronájmu sály
v ul. U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň (tzv. Bílý dům)
velký sál, kapacita 262 osob:

první 3 hod. (1 hod./1 100 Kč) ve všední den
každá další započatá hod.

3 300 Kč
900 Kč

malý sál, kapacita 108 osob:

první 3 hod. (1 hod./1 000 Kč) ve všední den
každá další započatá hod.

3 000Kč
700 Kč

salonek, kapacita 20 osob:

první 3 hod. (1 hod./500 Kč) ve všední den
každá další započatá hod.

Bližší informace: tel. 222 805 116, e−mail: anna.behalova@p8.mepnet.cz

1 500 Kč
400 Kč

26.11.2002 13:49
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JUBILEA
KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8
tel. a fax.: 286 586 094

V˝znamnÈ jubileum oslavili:

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ

LISTOPAD
Feigl VladimÌr

PROSINEC 2002

PROSINEC
Burianov· Marie
HorËicov· Anna
Hromov· Marie
Kleinov· R˘ûena
Kofrov· Anna
Kov·¯Ìk Jaroslav
MihoviËov· Ji¯ina
Mor·vkov· Jarmila
Om·Ëkov· Anna
Papeû Karel
Pejcharov· KarolÌna
Rub·Ëkov· Jitka
Salon Jaroslav
StanÏk AntonÌn
ämejkalov· Marie
Tich· Jaroslava
Tich· Marie
Tittlov· Zdena
VÌtov· Vlasta
Wokounov· DrahomÌra, MUDr.

HUDEBNÕ POÿADY
4. 12. ST 19.00 / 80 KË
HOP TROP
(modernÌ trampsk· pÌseÚ)
11. 12. ST 19.00 / 90 KË
KAMELOT
(folk-rock)
POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé
5. 12. »T 9.00 / 25 KË
V¡NOCE VESELE I V¡éNÃ
5. 12. »T 10.30 / 25 KË
TEN V¡NO»NÕ »AS
6. 12. P¡ 8.30 - 13.00 / zdarma
V¡NO»NÕ SLAVNOSTI
s Mikul·öskou nadÌlkou.
VystoupenÌ û·k˘ Mä a Zä
z Prahy 8.
9. 12. PO 9.00 / 25 KË
V¡NOCE VESELE I V¡éNÃ
9. 12. PO 10.30 / 25 KË
TEN V¡NO»NÕ »AS

ManûelÈ Vlasta a ZdenÏk
Nebuûelsk˝ch oslavili 29. ¯Ìjna 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ KvÏtuöe a Miroslav
VanÌËkovi oslavÌ 20. prosince 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.

OSTATNÕ

(Placená inzerce)

1. 12. NE 10.00, 14.00 a 16.00
BUDULÕNEK
P¯edstavenÌ LS Jiskra (Mikul·ö).
3. 12. ⁄T 17.00
»ERTŸV äVAGR
P¯edstavenÌ LS Jiskra (Mikul·ö).
5. 12. »T 17.00
»ERTŸV äVAGR
P¯edstavenÌ LS Jiskra (Mikul·ö).
7. 12. SO 15.00
HROMDARDA
Poh·dkovÈ p¯edstavenÌ
s pÌsniËkami v pod·nÌ herc˘
DivadelnÌ spoleËnosti J. Dvo¯·ka.

14. 12. SO 15.00
BETL…MSK› PÿÕBÃH
P¯edstavenÌ divadla TE¡TR
inspirovanÈ biblick˝mi motivy.

Kulturní středisko Městské části Praha 8 pořádá ve foyer budovy
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň (tzv. Bílý dům)
výstavu fotografií mladých členů fotoklubu Nekázanka
„POEZIE KRAJINY“
Výstava potrvá od 9. 12. 2002 do 10. 1. 2003
a přístupná je vždy v Po a ve St od 8.00 do 18.00 hod.,
v Út, Čt a Pá od 8.00 do 16.00 hod.

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, PO−
RADENSTVÍ. Eva Cempírko−
vá Tel.: 233 374 341, 603
839560 E−mail: eva.cempirko−
va@volny.cz

Přijte se ohřát a načerpat dobrou
náladu v předvánočním shonu.

SLEVA 10%

12

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 681 129
www.hoteltroja.cz

NOVÁKOVÝCH 2
(vedle KB u stanice metra Palmovka)

(Placená inzerce)

Praha 8

Rádi Vás
obsloužíme každý
všední den
6.00-19.00hod.

NOVÁ VETERINÁRNÍ ORDI−
NACE, Hrubého 1200, Praha
8 Kobylisy, MUDr.Martin Otá−
hal, Po−Pá 8.00−11.30, 15.00−
19.00 hod. Objednané případy
a operace 13.00−15.00 hod.,
So 8.00−10.00 hod., Ne 18.00−
20.00 hod. Kvalitní pří−stroje
pro diagnostiku tel. 286 588
598, 602 811 567.
NABÍZÍME MASÁŽE klasické,
lymfodrenáž ruční i strojovou
(lymfoven), shiatsu, bowen −
nově otevřené v poliklinice
Mazurská 484, Praha 8 −
Bohnice. Objednávky: 603 594
432, 603 179 595 (druhé pra−
coviště − Fr. Kadlece 24, Praha 8
− Libeň).

KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA

21. 12. SO 15.00
POH¡DKA O LÕN›CH
STRAäIDLECH
»inohernÌ poh·dka s pÌsniËkami.

PÿEDSTAVENÕ PRO DOSPÃL…:
16. 12. PO 19.00
JAROSLAV HUTKA
PÌsniËkov˝ recit·l.

Placená řádková inzerce
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA
budovy, smlouvy o převodu bytů
do os. vlastnictví dle zák. 72/94
zajistíme vč. stanov společenství
vlastníků T:603167362/4.

V naší restauraci léto
po celý rok.

15. 12. NE 10.00
BROU»CI
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

22. 12. NE 10.00
LOUTKOV¡ ESTR¡DA

Pozvánka

ÑMÌsto, kterÈ p¯·telÈ doporuËujÌì

284 82 82 16

PROSINEC 2002
PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI

Na předvánoční, někdy až hektické období, připravilo KuS mimo
řady pořadů pro děti i tři pořady pro dospělé a to kvůli oddechu
a relaxaci lehčího žánru − country a folk.
Dále Vás chceme upozornit na pátek 13. prosince, kdy v KD Ládví
vystoupí známý dětský folklórní soubor Valášek, který sbírá vavříny
v zahraničí, ale na Praze 8, kde působí, již delší dobu nevystoupil.
A protože ke kultuře patří i kultura odívání, pronajali jsme těsně před
Vánoci KD Ládví k vánočnímu doprodeji české a zahraniční výběrové
konfekce. Jedná se o nové a kvalitní zboží za přijatelné ceny.
Vstupenky na vybraná představení bude možno zakoupit i v před−
prodejní síti TICKETPRO.
Krásné kulturní Vánoce Vám přeje
Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS

COP (bluegrass)
NEZMAÿI (folk a country)

Objednávky na tel.:

Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 284 681 103

8. 12. NE 10.00
BROU»CI
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

PÿIPRAVUJEME
NA LEDEN 2003
(p¯edprodej od 6. 1. 2003)
23. 1.
30. 1.

JISKRA DIVADLO KARLA HACKERA

Předvánoční pozvánka Kulturního
střediska MČ Praha 8 (KuS)

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8

V letošním roce se ve Švýcarském Luzernu konalo již 11. mis−
trovství světa veteránů ve stolním tenisu. Účast hráčů překroči−
la všechny dosavadní rekordy. Poprvé se mistrovství zúčastnilo
více než dva tisíce hráčů z celého světa.
Obrovským a nečekaným
úspěchem české výpravy byl
zisk dvou zlatých medailí ve
dvouhře a čtyřhře − v kategorii
nad 75 let, které vybojoval
Lumír Ruzha z Prahy 8. K
úspěchu, na který čekal
dlouhých šestnáct let, mu po−
mohla především trpělivost,
zdraví a snad i ta trocha štěstí.
„Byl bych opravdu rád, kdy− Mistr svÏta veter·n˘ ve stolbych někomu tímto výkonem nÌm tenisu LumÌr Ruzha na
stupnÌch vÌtÏz˘.
ukázal, že mistrem světa se
může stát opravdu každý. U těch mladších je to především o talen−
tu a dobrém tréninku,“ říká Lumír Ruzha a pokračuje. „U nás
starších platí − čím starší, tím lepší! Ale pozor, je nutný pravidelný
pohyb, dbát na životosprávu, mít trpělivost, a hlavně bojovat do
poslední chvíle. Zkrátka chytit štěstí za pačesy tak, jak se to po−
dařilo mně!“
−pkl−

(Placená inzerce)

13. 12. P¡ 19.00 / 50 KË
P¯edv·noËnÌ vystoupenÌ
FOLKLORNÕHO DÃTSK…HO
SOUBORU VAL¡äEK
17. - 20. 12. ⁄T - P¡
V·noËnÌ doprodej ËeskÈ
a zahraniËnÌ v˝bÏrovÈ
konfekce

Mistr světa z Prahy 8

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

P¯edprodej v pokladnÏ KD Krakov, Po - »t
16.00 - 19.00 hod., tel.: 283 090 427, ve
sbÏrnÏ SAZKY v KD L·dvÌ, Po - P· 10.00 18.00 hod., ve dnech programu do 19.15
hod. TelefonickÈ informace a rezervace
pouze v pokladnÏ KD Krakov. Vstupenky
na vybran· p¯edstavenÌ lze zakoupit
i v p¯edprodejnÌ sÌti TICKETPRO.

(Placená inzerce)

12_pro.qxd

SCSA SECURITY NABÍZÍ:
fyzické střežení objektů, ochranu
osob, montáž el. zabezpečo−
vacích systémů a jejich ne−
přetržité monitorování, výjezd
zásahových skupin, prodej zbra−
ní a střeliva, situační střelnici,
pronájem tělocvičny. Non−stop:
0603 /878 476, 02/444 637
29−30 nebo navštivte www.
SCSASECURITY.cz
ZA DŘEVO POKÁCÍM moto−
rovou pilou t: 603 833 107.
GYMNÁZIUM Českolipská 373,
Praha 9 státní osmileté a čtyř−

leté, všeobecné zaměření, po−
řádá Dny otevřených dveří vždy
ve středu 8.1. a 5.2.2003 od
16:00 a od 17:15 hodin (hodi−
nový program pro rodiče a jejich
děti).
HCSS s.r.o. HLEDÁ zdravotní
sestry s minimálně 2letou praxí
u lůžka, pro odbornou zdravotní
péči poskytovanou v domácnos−
ti klientů.Pokud jste samostatná
a spolehlivá, máte o tuto práci
zájem a zároveň by Vám vyho−
vovalo pracovat v místě svého
bydliště, kontaktujte prosím
vrchní sestru Danu Součkovou −
e−mail: dana.souckova@home−
care.cz nebo tel.:777/ 724
502.
HLEDÁME kvalitní lektory AJ
na výuku dospělých i dětí na
zkrác. úvazek. Tel.: 603 378
259.
HLEDÁM STAVAŘE SŠ nebo
VŠ−důchodce za účelem konzul−
tace stavebních problémů při
přestavbě činžovního domu
v Karlíně. Tel.: 487 520 699.
INDIVID. VÝUKA NJ děti
i dospělí. Praxe, trpělivost!
T: 283 851 400 nebo +420
728 818 565.
KADEŘNICTVÍ pro celou ro−
dinu pedikúra + manikúra. Po,
St 10−19h. Út, Čt, Pá 10−18h.
So dle dohody. Katovická 409,
P−8, Bohnice T: 606 881 714.
KOUPÍM PŮDNÍ PROSTOR
vhodný k vestavbě bytu. T:608
524 781.
PEDIKÚRA mokrá Nováko−
vých 16 P−8 Palmovka T: 284
819 747.

MUDR. M. HRADCOVÁ krční
nosní ušní nyní ordinuje na P−3
Poliklinice Vinohradská 176
tram. 10 zastávka Želivského.
POZITIVNÍ STUDIO − na stres
a vypětí − čínská meridiánová
masáž, na bolavá zádá − klasická
masáž, pro dobré zdraví −
ezoterní léčení. Psychoastro−
logie − naše životní cesta a její
možnosti, partnerské vztahy.
Objednávky: 284689805, 603
910 103. S.K.Neumanna 28,
Praha 8. IČO: 12262196. Mail:
pozitivnistudio@volny.cz
PROŽITKOVÝ PROGRAM
technik sebepoznání a sebe−
léčení každou 4.sobotu 930 −
1700
v
DDM
Krynická
(Bohnice). Přihl. a Info: 283
851 400 nebo +420 728 818
565.
PŮJČOVNA STROJE na
čištění koberců na Proseku
oznamuje nové tel. č.: 286 887
050.
REGENERAČNÍ CENTRUM
Trojská N0 14−Praha 8 otevírá
kadeřnictví, kosmetiku, mani−
kúru, masáže. Tel: 284 691
820, 728986962.
RYCHLE KOUPÍM BYT na
Praze 8. Dobrý stav, platba
v hotovosti. T: 603 185 697.
VÝUKA KLAVÍRU. Tel.: 605
958 497.
ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOST
přijme 5 nových spolupraco−
vníků zkušenosti v obchodě
vítány−věk nerozhoduje odborně
zaškolíme Info. p. Novák
tel.: 284819609, 284810380,
603259909.
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PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

• Daňové poradenství
• Kontroly účetnictví
• Vedení jednoduchého, podvojného
i mzdového účetnictví

(Placená inzerce)

• Optimalizace daňové povinnosti
Jsem členem Komory daňových porad−
ců ČR, za vykonané služby přebírám
zodpovědnost.
Ing. Jan Ployer
Javorová 28, Praha 8
tel.: 604 581 821, 286 884 080
e−mail: jployer@volny.cz

PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"
PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK
TEL/FAX: 284 828 574
Mob.: 602/236 870,
723/009 113

(Placená inzerce)

• Zpracování daňových přiznání
ke všem druhům daní

(Placená inzerce)

Daňový poradce nabízí:

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200
e−mail: podlahystanela@atlas.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

skříně na míru

Rádi Vás přivítáme
na provozovnách

Oleje • Maziva

firmy I.O.B., spol. s r.o.

Servis • Palivo • Emise

Právě probíhá podzimní AKCE "7" od 7.10.02 do 7.12.02
SLEVA 7% při využití našich služeb či nákupu zboží nad 700,- Kč
Provádíme:
prodej a výměna olejů PENNZOIL, olejových, vzduchových a palivových filtrů,
drobné opravy, dekarbonizace motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího
motoru, ošetření klimatizace, změření chladící kapaliny,
prodej rozvodových, klínových a drážkových řemenů, spojky, tlumiče, výfuky, brzdové
destičky, čelisti, kotouče a třmeny, svíčky, ložiska, vodní pumpy, čepy, těsnění, lanovody,
termostaty, autokosmetika, aditiva
PRODEJNA:
Českomoravská 37
(naproti vlak. nádraží Libeň)
190 00 Praha 9 - Harfa
tel.: 2 84 81 87 64

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844
(areál PEMA)
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: 602 274 959

(Placená inzerce)

26.11.2002 13:50

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

NOVOTNÝ

elektronik
ELEKTRONIKY

(Placená inzerce)

SERVIS

opravujeme:
• televizory
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

(Placená inzerce)
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Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 283 840 523, 284 840 158
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