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Volební účast v Praze 8 byla nadprůměrná
Městská část Praha 8 volila pravicově. Ve volbách do Evropského parlamentu tam totiž jednoznačně zvítězila Občanská demokratická strana
s téměř pětatřiceti procenty hlasů. Navíc se občané Prahy 8 projevili zodpovědněji a k volebním urnám jich přišel v celorepublikovém měřítku
nadprůměrný počet.

Vůbec první volby do Evropského parlamentu v české historii se konaly v polovině června. Přestože celorepubliková volební účast dosáhla jen něco málo
přes 28 procent, občané Prahy 8 přišli k volebním urnám ve větším počtu. „V Praze 8 byla volební účast téměř třetinová, což je v porovnání 
s celostátním průměrem dobré. Jsem rád, že občané vzali Evropský parlament vážně a volili,“ řekl Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek. Ve volbách do
Evropského parlamentu pak na Praze 8 jednoznačně zvítězila Občanská demokratická strana s téměř pětatřiceti procenty hlasů. Nejvíce preferenčních hlasů,
konkrétně 2 075, pak získal volební lídr občanských demokratů Jan Zahradil.  Celé volby na Praze 8 ale proběhly bez jakýchkoli větších problémů. „Zvládli
jsme to, poděkování patří hlavně členům volebních komisí, kteří bohužel museli začít sčítat hlasy až v neděli pozdě večer,“ uvedl Nosek.                     −red−

Název strany Platné hlasy v %Kód

SNK sdružení nezávislých a Evropští dem. 5 303 17,681

Koruna Česká (monarch. strana) 65 0,212

Helax − Ostrava se baví 10 0,033

Česká str. sociálně demokrat. 2 415 8,054

Národní koalice 40 0,135

Občanská demokratická strana 10 260 34,216

Strana pro otevřenou společnost 69 0,237

Strana demokrat. socialismu 15 0,058

Strana zelených 1 264 4,219

Humanistická aliance 56 0,1810

Konzervativní strana 74 0,2411

„Sdružení nestraníků“ 90 0,3012

Strana občanů republiky České 21 0,0713

Masarykova demokratická strana 52 0,1714

Všeobecná občanská strana 3 0,0115

Dělnická strana 18 0,0616

Název strany Platné hlasy v %Kód

Strana práce 10 0,0317

Balbínova poetická strana 255 0,8518

Za zájmy Moravy ve sjedn. Evr. 10 0,0319

Křesť. demokr. unie − Čs. str. lid. 1 488 4,9620

Pravý Blok 382 1,2721

Strana zdravého rozumu 80 0,2622

Unie liberálních demokratů 801 2,6723

Komunistická strana Čech a Moravy 4 837 16,1224

Strana venkova − spoj. občan. síly 37 0,1225

Strana za životní jistoty 58 0,1926

Nezávislá iniciativa (NEI) 198 0,6628

SVOBODNÍ 17 0,0529

„V. Kožený − Občan. feder. demokr.“ 16 0,0530

Republikáni Miroslava Sládka 119 0,3931

NEZÁVISLÍ 1 925 6,4132

Nové stanice metra Kobylisy a Ládví za něko−
lik dnů po jejich otevření využily tisíce občanů
bydlících nejen v osmé městské části. S tím sou−
visející například výrazný úbytek autobusů 
v této oblasti citelně zlepšil dopravní situaci na
území Prahy 8.

„Nové metro cestujícím i obyvatelům žijících 
v naší městské části výrazně pomohlo. K dalšímu
zlepšení by přispěl okruh kolem města. Bohužel,
jeho výstavbu blokokuje několik jedinců,“ upo−
zornil předseda dopravní komise Luděk Hoz−
nauer. 

Předseda představenstva Dopravního podniku
Hl. m. Prahy Milan Houfek považuje novou část
trasy C v mnoha ohledech a technických parame−
trech za výjimečnou část trasy metra. „Největší

poděkování patří samozřejmě investorům, zejmé−
na hlavnímu městu, které pokrylo více než 75 pro−
cent nákladů, také všem pracovníkům státní
správy za vstřícný přístup při veškerých řízeních,“
podotkl.

V této souvislosti pražský primátor Pavel Bém
připomněl: „Hromadná doprava v Praze před−
stavuje 60 procent všech přepravních objemů, což
je v Evropském měřítku unikátní situace. Praha
má unikát také v tom, kolik magistrát na hromad−
nou dopravu přispívá. Přál bych si, aby do
budoucna vláda tuto oblast více podporovala, aby
poměr investic při podobných projektech byl
obrácený.“ Podle něj kdybychom sečetli všechny
občany, které metro přepraví za jeden kalendářní

rok, došli bychom k číslu podobnému počtu oby−
vatel nové Evropské unie, tedy asi 450 miliónů
lidí.

Toto prodloužení trasy nejoblíbenějšího
pražského dopravního prostředku je podle mno−
hých klíčové. Tato dopravní stavba, do které
město investovalo 6,568 miliardy korun, společně
s  připravovaným prodloužením metra do Letňan
obslouží v budoucnosti kolem 130 tisíc Pražanů
žijících na tzv. Severní terase města. Společně 
s otevřením tramvajové trati na Barrandov jsou
dvě nové stanice metra jedním z nejdůležitějších
článků pražské dopravní infrastruktury, na který
ještě letos naváže zprovoznění západní části
pražského vnitřního okruhu v úseku tunelu
Mrázovka. Hlavní město se tak opět o kousek při−
blíží ideálnímu stavu, který by měl v pražské
dopravě nastat v roce 2010.                         −pkl−
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Metro zmírnilo řadu dopravních problémů 

Radní pro dopravu Radovan Šteiner,
primátor Pavel Bém a šéf dopravního 

podniku Milan Houfek (zleva) slavnostně
přestřihli pásku u vstupu do stanice Ládví.

Stanice metra Ládví těsně před 
chvílí, než jí začali využívat cestující.

Starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek
se může usmívat. Prodloužení metra 

na sever města je k tomu pádným důvodem.
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Názor čtenářky Jitky Neradové Nemocnici Na Bulovce
Nemocnici Na Bulovce postihlo neštěstí: za údajnou chybu v léčbě je pokutována deseti miliony
korun. Pro nemocnici, která je pověstná svou precizní prací, která zachránila stovky jiných životů, je
ono údajné pochybení vskutku osudné. 

Bránit se téměř nemůže, veřejnost se okamžitě staví proti, jde přeci o život. Že šlo o život vždycky
a nikdo o tom nepsal, protože kvalitně odvedená práce média nezajímá, už nikomu zřejmě nedochází!

Stejně tak nikomu nedochází, že vysouzené miliony budou jistě chybět při léčbě dalších pacientů.
Společnost je prostě nakloněna lynčování. Kdyby se jednalo o skutečnou nedbalost, pokrytecky
můžeme tvrdit, že nám by se to určitě nestalo. Jde−li o nešťastnou náhodu, je na místě zhodnotit
všechna pro i proti a ne hned soudit. Jinak je jasné, že tady vůbec nejde o postiženou rodinu nebo
snad o nápravu lékařské pečlivosti, ale že normální principy už dávno neplatí a jde jen a jen 
o peníze a pochybnou mediální slávu nějakého advokáta.

Z takového světa se musí normální člověk zbláznit! 
Společně s Josefem Chuchmou, který se v MF Dnes zabýval podobným problémem v článku

„Kopněte do Bodnera,“ se mi chce konstatovat „Kopněte si do lékařů“. U nás se to přeci nosí! Jinak
si totiž, kromě jiného, neumím vysvětlit, že lékaři, o jejichž vině dosud nikdo nerozhodl, nebyli 
k soudu o peněžním vyrovnání vůbec přizváni? Že by snad jejich výpovědí ztratil proces na mediál−
ní atraktivnosti a musela se začít skutečně hledat pravda?  −jp−

Nabídka volných bytů
Vážení občané,

z pověření zástupce Starosty Městské části Praha 13, pana Petra Webera, Vám předkládám infor−
maci o volných bytech v připravované výstavbě Družstevního výškového bytového domu Petržílkova
na Praze 13, ve kterém nám zbývá obsadit ještě asi 30 procent nabízených bytů, převážně 1 + kk. 

Naší nabídku najdete na webových stránkách: www.praha13.cz
Bohdan Pardubický 

Po dvou letech od povodně
Karlín už opět podnikatelsky žije

Kdo nezaujatý viděl situaci v karlínských
ulicích na podzim roku 2002 v porovnání 
s dneškem, musí jednoznačně prohlásit:
Obrovský krok kupředu. 

Nemám teď na mysli pouze opravené a nové
komunikace a zeleň, fungující dopravu či zrekon−
struované domy. Návrat ruchu to této lokality
zdevastované ničivou povodní mají „na svědomí“
z velké části podnikatelé. Jejich píle, pracovitost,
zodpovědnost, cílevědomost, snaha spoléhat se na
sebe i jít do rizika. Tyto vlastnosti přinášejí hodno−
ty nejen jim samým, ale přirozeně také všem
občanům, kteří jejich služby využívají. 

Při likvidaci následků povodní, které jsem se také
účastnil, jsem věřil, že se obchodníci s touto katas−
trofou nakonec vypořádají a Karlín neopustí.

Nemýlil jsem se. Většina z nich zůstala, místo těch odcházejích přišli jiní, kteří této
oblasti v podstatě v centru Prahy věří.  

K tomuto vývoji nepochybně přispěla snaha vedení městské části i soukromých
majitelů domů poškozené objekty co nejdříve opravit a živnostníkům opět nabídnout. 

Ti této šance využili. Za to jim patří dík.
Zbyněk Novotný, poslanec Parlamentu České republiky, živnostník  

Městská část má nové rozvody tepla
Závěr jara 2004 přinesl Praze 8 nový tepelný přivaděč Pražské teplárenské pro oblast na Invalidovně a okolí.
Rozrostla se tak jedna z největších tepelných soustav v republice.

Impulsem k rozhodnutí uskutečnit stavbu byly předloňské povodně. Ty přerušily nejen rozvod zemního plynu, ale i značně
poškodily vlastní parní výtopnu Invalidovna a podzemní parovodní rozvody. Celková rekonstrukce poškozeného zařízení byla
vzhledem k jeho stavu tak technicky náročná a ekonomicky nevýhodná, že bylo rozhodnuto v zájmu spolehlivosti dodávek
služeb o investici, která umožní další rozvoj v oblasti. Pražská teplárenská uzavřela dohodu s MČ Praha 8 a bylo rozhodnuto,
že celá lokalita Invalidovna bude napojena na integrovanou soustavu dálkového vytápění s hlavním zdrojem tepla elektrárnou
Mělník I. Zastaralé a povodní poškozené parní rozvody tak byly nahrazeny dodávkou tepla ze soustavy Pražské teplárenské,
na kterou je dnes již napojena prakticky celá pravobřežní část Prahy. 

Tepelný přivaděč včetně horkovodních přípojek k jednotlivým objektům tvoří 2,7 km dlouhé podzemní horkovodní potrubí,
které vede z Libně od ulice Davídkova až do prostoru sídliště Invalidovna a končí u hotelu Olympik. Z přivaděče jsou vyve−
deny podzemní horkovodní odbočky a rozvody do jednotlivých předávacích stanic tepla na sídlišti, pro bytovou zástavbu, ale
i pro objekty komerční a administrativní. Všechny objekty byly napojeny na zastaralý parní systém, jehož zdrojem tepla byla

parní výtopna Invalidovna spalující zemní plyn.
Investiční akcí došlo k likvidaci stávajícího a dnes už
„dožitého“ parního systému vytápění s lokálním
zdrojem tepla. Stavba tepelného napáječe do sídliště
Invalidovna představovala uložení dvojitého potrubí
o průměru 250 mm v délce téměř 2 800 m, včetně
navazujících tepelných sítí a výstavbu 12 nových
předávacích stanic v sídlišti Invalidovna. Tím došlo 
k plnému nahrazení původních podzemních parních
rozvodů horkovodní tepelnou sítí a dosud připojené
parní předávací stanice byly postupně rekon−
struovány na horkovodní. Vlastní stavba, jejíž přípra−
va byla zahájena již koncem roku 2002, byla zaháje−
na v červenci 2003 a v několika etapách dokončena 
v červnu 2004. Celkové investiční náklady vyna−
ložené Pražskou teplárenskou jsou 80 mil. Kč. Pro
občany to bude znamenat dlouhodobou jistotu 
v kvalitě a spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody,
významný ekologický přínos i úsporu nákladů.   −kos−

Soutěž pro občany
Vážení spoluobčané, 

blíží se druhé výročí katastrofálních povodní a Městská část Praha 8 se proto
rozhodla vyhlásit soutěž o nejlepší amatérskou fotografii a videozáznam, které 
s tehdejší velkou vodou souvisejí. Příspěvky, které Vám budou vráceny, zasílejte či
noste na adresu Odboru pro obnovu Karlína a Libně, Na Košince 1, Praha 8, a to
do konce letošního srpna. Vítězové získají hodnotné ceny.                          −opokl−

Červencová dopravní omezení na území Prahy 8
Oprava ulice Sokolovská, která začala loni, je na letní období plánována v úseku Palmovka − Inva−
lidovna ve směru do centra s úplným vyloučením provozu ve směru do centra vzhledem k tomu, že je
třeba vyměnit celou konstrukci vozovky do hloubky 0,6 m. Termín dokončení je do 30. srpna. Na
dopravu budou mít největší dopad práce v křižovatce Švábky, které budou znamenat vyloučení ně−
kterých dopravních pohybů a snížení kapacity křižovatky. Nutná oprava dilatací a svodidlových zídek
v ulici V Holešovičkách na mostní estakádě přes Povltavskou si vyžádá v termínu od 1. července do
konce srpna postupnou uzavírku vždy jednoho jízd−ního pruhu v obou směrech se zachováním dopravy
po zbývající části komunikace. Realizace této akce se zatím zvažuje s ohledem na uzavírku ulice
Sokolovské. Technická správa komunikací bude opravovat na ulici Liberecké ve směru do centra 
v úseku Rochlická − Zenklova výtluky po letošní výjimečně nepříznivé zimě. Provoz v jednom jízdním
pruhu zůstane zachován pro nákladní automobily, pro osobní automobily bude provoz převeden do pro−
tisměru. Z hlediska kapacity ulice Liberecké se nejedná o zásadní omezení (zůstanou zachovány dva
jízdní pruhy), protože limitující je kapacita křižovatky Argentinská − Plynární. Doba trvání oprav, které
by se měly uskutečnit v červenci, se odhaduje na šestnáct dní.  −tsk−

Maximální ceny osobní taxislužby se zvýšily
Rada Hl. m. Prahy schválila nařízení, kterým se mění vyhláška o maximálních cenách

osobní taxislužby. S účinností od 1. července 2004 jsou maximální ceny této služby na území Hl.
m. Prahy stanoveny takto: nástup 34 Kč, jízdné 25 Kč/km a čekání 5 Kč/min.

„Návrh na úpravu cen byl zpracován v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o dani z přidané hodno−
ty, kterým byly kromě jiného změněny sazby daně z přidané hodnoty u některých druhů zboží a služeb.
Záměr zvýšit maximální ceny osobní taxislužby schválila rada 1. 6. 2004,“ připomněl náměstek primáto−
ra Rudolf Blažek, který návrh předkládal. Zdůvodnil také, proč Praha setrvává u regulace ceny této
služby: „Podle výměru ministerstva financí mohou kraje nebo obce stanovit maximální ceny osobní
taxislužby, pokud je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo pokud to vyžaduje
mimořádná tržní situace. Na základě výsledků dlouhodobé kontroly zaměřené na dodržování právních
předpisů provozovateli taxislužby je možné konstatovat, že k výraznému zlepšení v této oblasti nedoš−
lo. Trh je ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, projevující se kromě jiného omezováním
možnosti pro některé provozovatele nabízet služby v lukrativních lokalitách.“  

−hps−

Peníze na bydlení lidí postižených povodněmi
Hlavnímu městu Praze byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj ČR neinvestiční dotace

obcím na zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby, které v důsledku povodní přišly 
o bydlení. Výše dotace je  2 050 063 korun. Jedná se o stoprocentní vykrytí následujících požadavků
městských částí hl. m. Prahy:

MČ Praha 4 36 283 Kč 
MČ Praha 8 720 000 Kč
MČ Praha 10 600 000 Kč
MČ Praha 11 693 780 Kč

Proti drogám 2004 − Zdravé město Praha
Hlavní město Praha vyčlenilo v letošním roce 29 miliónů korun na drogovou prevenci. Rada

hlavního města počátkem června navíc schválila navýšení rozpočtu na prevenci proti drogám ve výši
5,1 miliónu korun ze státního rozpočtu na granty v oblasti protidrogové prevence. Nyní rada schválila
dvanáct projektů a jedenáct organizací, jímž poskytne finanční dar ve výši 3,18 miliónu korun, 
a osmnáct projektů a devět organizací, které získají finanční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 
5,1 miliónu korun.

Zpráva z pražského magistrátu
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Jak se vyhnout problémům v zahraničí
Chcete prožít krásnou dovolenou, při níž si odpočinete od všedních starostí? Hodláte poznat nové kraje,

přírodu, kulturu jiných národů a získat tak nové vědomosti a zážitky z Vámi navštívené země? Tak je nutné
dodržovat jisté zásady a tím předcházet možným problémům, které vám mohou závažným způsobem znepříjemnit váš
pobyt v zahraničí. Proto jsme pro vás připravili několik rad pro bezpečný pobyt v zahraničí.

• Zkontrolujte, zda váš cestovní pas je stále platný.
• Informujte se před odjezdem o situaci v zemi, kterou hodláte navštívit.
• Zajímejte se o aktuální epidemiologickou situaci a zvolte si odpovídající typ očkování.
• Pořiďte si kopii cestovního pasu a originály, včetně peněz, kreditních karet  uložte v hotelu na bezpečné místo (trezor).
• Všechnu hotovost nenoste při sobě na jednom místě, vždy si s sebou vezměte jen část hotovosti,  kterou hodláte utratit.
• Pokud jdete večer za zábavou, jděte raději ve větších skupinkách.
• Vyhýbejte se neosvětleným postranním uličkám, nemusí být jen zkratkou, ale také pastí.
• V případě, že se dostanete do davu, dávejte pozor na své cennosti a peníze.
• Nikdy nedávejte z rukou cestovní pas, v němž byste měli mít založenou vizitku s kontaktem  na naši ambasádu v dané zemi.
• Pokud budete chtít fotografovat, požádejte o svolení, nikdy však nefotografujte policisty, 

příslušníky armády, vojenské objekty a v zemích „islámu“ ženy.
• V zemích „islámu“ jako je Tunis, Egypt, Maroko, SAE a Saudská Arábie se podává pouze pravá ruka, 

levá je považována za nečistou.
• V chudých nebo islámských zemích nenoste symboly bohatých zemí, o kterých zde mají nevalné  mínění (např. tričko s vlajkou USA).
• Buďte obezřetní při rozhovorech na téma náboženství a zejména sexu.
• Nevěnujte očividnou pozornost místním ženám.
• V některých zemích musejí být ženy − turistky zahaleny podle pravidel islámu (Irán, Saudská Arábie).
• Vždy reagujte na výzvu vojenské hlídky, při neuposlechnutí riskujete, že na vás bude zahájena palba.
• Pakliže navštívíte islámské země, nenoste symboly, patřící jiné víře, než je islám.
• Sledujte bedlivě politickou situaci nejen v cílové zemi, ale i v zemích tzv. tranzitních a pokud 

se situace vyhrotí, raději zvažte návrat domů.
Jaroslav Kašpárek, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie informuje Podnikání s lidskou důvěřivostí
Český člověk přijde na všechno! Muž,

který o sobě říkal, že je podnikatelem, přišel
na fígl, jak důvěřivým lidem pomoci od

peněz. Své podnikání vedl dvěma směry. Za prvé založil přes inzertní novinovou
službu neexistující společnost, která lidem měla zprostředkovat práci. Tak získal 206
zájemců, kteří mu postupně zasílali částky od 150 Kč do 220 Kč. Celkem získal
částku ve výši 36 995 Kč. Zájemcům práci samozřejmě nezprostředkoval. Druhou
jeho aktivitou bylo, že ve 22 případech opět přes inzertní novinovou službu nabízel
občanům sestavování horoskopů nebo služeb spočívajících v pozitivním působení na
dálku, blíže nespecifikovaným způsobem, a sliboval, že dokáže vyřešit jejich složité
životní situace. Za své služby požadoval poplatek na dobu 3 měsíců ve výši 800 až
850 Kč. Poškozeným při telefonickém kontaktu tvrdil, že je psychotronik, léčitel 
a senzibil. Z důvěřivých lidí tak vylákal celkem 19 470 Kč.

„Vrať to jízdní kolo!“
Do nejmenovaného nákupního střediska přijel cyklista s cílem obstarat nákup pro

rodinu. Své kolo zanechal před prodejnou a odešel nakupovat. Když stál u pokladny,
přes prosklenou výlohu spatřil muže, který si prohlíží jeho jízdní kolo a následně
usedá a odjíždí pryč. Cyklista nezaváhal a nechal nákup nákupem. Vyběhl před pro−
dejnu a zloděje pronásledoval. Muže se mu podařilo doběhnout, chytit a předat policii.

Nevrátila SIM kartu
Povedená zaměstnankyně jedné firmy obdržela ke služebnímu účelu SIM kartu

do mobilního telefonu. Po rozvázání pracovního poměru však SIM kartu nevráti−
la a používala ji dál. Za dva měsíce tak protelefonovala celkem 6 800 Kč. Tato
skutečnost vyšla najevo až při kontrole účetnictví a SIM karta byla okamžitě
zablokována.

plk. JUDr. Jiří Šalda, ředitel OŘP Praha III

Policie ČR 
zasahuje

Oddělení dětské chi−
rurgie a traumatologie
(pavilon č. 5, 1. patro)

Oddělení dětské chirurgie a trauma−
tologie má za sebou  takřka padesátiletou
tradici. Od roku 1989 je v čele oddělení
náš přední dětský chirurg a traumatolog
primář MUDr. Vlastimil Chromčák.
Oddělení se zabývá chirurgií dětského
věku od 0 let do 18 let věku včetně. 
V rámci přirozeného spádu nemocnice
pečuje o chirurgicky nemocné děti 
z obvodů Prahy 7, 8 a 9 a z přilehlých
mimopražských okresů. Provádí super−
konziliární službu pro chirurgická od−
dělení v Brandýse nad Labem, Mladé
Boleslavi, Neratovicích a Mělníce. Ve
vybraných okruzích pečuje o děti z celých
Čech. Úzce spolupracuje s klinikami 
a odděleními FN Na Bulovce zabývajícími
se medicínou dětského věku (ARO,
gynekologie a porodnice, infekce, oční,
ORL, ortopedie, pediatrie, plastická
chirurgie, radiologie, rehabilitace).

Hlavní náplní odborné činnosti od−
dělení je břišní chirurgie, traumatologie,
urologie, proktologie, novorozenecká
chi−rurgie, plastická chirurgie dětského
věku, popáleninová medicína u dětí do 3
let a neurochirurgie. Oddělení zavedlo
během své historie řadu postupů 
a metod, které se staly obecně uzná−
vanými a používanými. Namátkou lze
uvést sondáž tenkého střeva u recidivu−
jících neprůchodností ze srůstů a zá−
nětů pobřišnice, využití elastické nitro−

dřeňové osteosyntézy u zlomenin dlou−
hých kostí, zavedení laparoskopické
operativy v dětském věku s použitím
nových metod operování, nové postupy
v operacích vezikouretrálního refluxu 
u dětí nebo kombinované řešení heman−
giomů s použitím endovaskulární skle−
rotizace s následným chirurgickým
odstraněním. FN Na Bulovce, jako je−
diná  nemocnice v Praze provádí šetrné,
operativní laparoskopické výkony v celé
indikační šíři u dětských pacientů.
V posledním roce se rozvíjí také opera−
tiva neurochirurgická. Jedná se o ně−
které reparace vrozených vývojových
vad nervového systému a akutní neuro−
traumatologii. Ambulantní část oddělení
disponuje 4 nezávislými vyšetřovacími
boxy, sádrovnou a zákrokovým ope−
račním sálem. Oddělení dětské chirurgie
má vyčleněn 1 operační sál v rámci
operačního traktu chirurgické kliniky. 
V době pohotovostní služby využívá
operační trakt podle momentální situace
v součinnosti s chirurgickou klinikou.

Na lůžkové části jsou hospitalizovány
děti ve věku 0−18 r. s problematikou
všeobecné dětské chirurgie, traumatolo−
gie, urologie, proktologie, plastické
chirurgie a popálenin. Na 4 menších
pokojích jsou hospitalizovány děti spolu
s matkami, což je všeobecný trend 
a věková kategorie dětí, kdy si matka
přeje spoluhospitalizaci, se zvyšuje.
Dále umožňujeme hospitalizaci matek či
jiných rodinných příslušníků s dětmi 
na 2 nadstandardních pokojích. Děti
staršího školního věku a adolescenti
jsou hospitalizováni na větších pokojích

o 6−7 lůžkách. JIP je operativně propoje−
na s lůžkovou částí oddělení. Děti po
větších operacích nebo těžších úrazech
jsou umisťovány na JIP a po skončení
potřeby intenzivní péče přesunuty na
standardní pokoje. 

Vybavení JIP moderními monitory
zlepšilo péči o pacienty. Jako jedna ze tří
pražských pracovišť dětské chirurgie 
a traumatologie v Praze,  FN Na Bulovce
poskytuje kompletní soubor výkonů 
v oborech dětské chirurgie a traumatolo−
gie  s vyjímkou dětských onkologických
pacientů a některých novorozeneckých
pacientů se specifickými vrozenými
vadami, kterých je ovšem velmi malý
počet. V některých specializovaných
onemocněních a případech je dětská
chirurgie a  traumatologie FN Na Bulovce
jediným léčebným zařízením v celé
republice.

Strategická poloha FN Na Bulovce
umožňuje dobrou dostupnost pro všech−
ny dětské pacienty ze severu a severový−
chodu Prahy a severních a severový−
chodních částí Středočeského kraje.
Toto je výhodné zejména vzhledem ke
špatné průjezdnosti Prahou do jiných
léčebných zařízení na druhém konci 
Hl. města Prahy (např. ve špičce projede
běžné osobní auto ze severu Prahy do
FN Motol či do Thomayerovy nemoc−
nice v Krči za 1,5−2 hod.).

V loňském roce bylo na oddělení 
dětské chirurgie a traumatologie vy−
šetřeno 22 250 dětí a hospitalizováno
jich bylo přes 2 300.

Vedení Fakultní nemocnice Na Bulovce 
a vedení oddělení dětské chirurgie a trama−

tologie vyvíjí značné  úsilí pro  zachování
dětské lékařské péče  v rámci své strategie
komplexní lékařské péče FN Na Bu−
lovce.

Primář oddělení dětské 
chirurgie a traumatologie:
MUDr. Vlastimil Chromčák
Telefon: 266 08 22 19
e−mail: vlastimil.chromcak@fnb.cz

Zástupce primáře:
MUDr. Karel Havránek
Telefon: 266 08 22 52
e−mail: karel.havranek@fnb.cz

Ordinační hodiny:
Všeobecná ambulance
Pondělí − pátek: 9.00 − 15.00 hod.
Pohotovostní služba je zajištěna 

každodenně 24 hodin.

Ambulance plastické chirurgie
Pondělí: 11.00 − 13.00 hod.

Traumatologická ambulance
Úterý a čtvrtek: 9.00 − 12.00 hod.

Proktologická ambulance
Úterý: 14.00 − 15.00 hod.
Pátek: 9.00 − 11.00 hod.

Urologická ambulance
Středa: 9.00 − 15.00 hod.
Pátek: 10.00 − 12.00 hod.

Neurochirurgická ambulance
Pondělí: 10.00 − 14.00 hod.

Připravil: Jiří Kratochvíl
Foto: Jindřich Makovička

Když se řekne „Na Bulovce“ (6. část)   

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie.

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele
prostřednictvím společnosti IMP − servis s. r. o.
(www.imp−servis.cz) bezplatné odkládání ne−
bezpečných složek komunálního odpadu:

• baterie
• oleje a tuky (kromě potravinářských olejů)
• ředidla
• staré barvy
• léky
• kyseliny, hydroxidy
• lepidla, pryskyřice
• odmašťovací přípravky a detergenty
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a ostatní předměty s obsahem chlorfluo−

ruhlovodíků (lednice)

Odpady mohou občané odkládat třemi způsoby:

• při mobilním zastávkovém sběru − mimo lednice
• ve stabilní sběrně (Sběrný dvůr Hl. m. Prahy,
Voctářova ulice, Praha 8, provozní doba: PO − PÁ
8.30 − 18.00 hod. − v zimě do 17.00 hod., SO 8.30 −
15.00 hod., tel.: 266 00 72 99) − všechny uvedené
odpady včetně lednic
• v lékárnách − léčiva a rtuťové teploměry
V případě zjištění nedostatků v oblasti nakládání 

s nebezpečnými složkami komunálního odpadu či
při nesrovnalostech v harmonogramu sběru se lze
obrátit na adresu: Magistrát Hl. m. Prahy, Odbor
infrastruktury města, Řásnovka 8, 110 00  Praha 1,
tel.: 224 48 42 29, 224 48 43 76.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných
složek komunálního odpadu:

ČERVENEC 2004

5. 7. PONDĚLÍ

křiž. ul. Prosecká − Pod Labuťkou       15.00 − 15.20
křiž. ul. Stejskalova − U Rokytky         15.40 − 16.00
křiž. ul. Chocholouškova 
− Elsnicovo nám. 16.10 − 16.30
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách          16.40 − 17.00
ul. Molákova (u prodejny) 17.30 − 17.50
křiž. ul. Křižíkova − Peckova (u kostela) 18.00 − 18.20
křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.     18.30 − 18.50

6. 7. ÚTERÝ

nám. Na Stráži (parkoviště) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Rozšířená − Na Stírce 15.30 − 15.50
křiž. ul. Pakoměřická − Březiněveská 16.10 − 16.30
ul. Opálkova (u autobazaru) 16.40 − 17.00

křiž. ul. Střelničná − Davídkova 
(parkoviště směr Libeň) 17.10 − 17.30
křiž. ul. Třebenická − Frýdlantská
(parkoviště) 17.40 − 18.00
křiž. ul. Březová − Kaštanová 18.10 − 18.30
křiž. ul. Jelínkova − Formánkova          18.40 − 19:00

7. 7. STŘEDA

křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.     08.00 − 08.20
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách          08.40 − 09.00
nám. Na Stráži (parkoviště) 09.20 − 09.40
křiž. ul. Davídkova − Střelničná 
(parkoviště směr Libeň) 10.00 − 10.20
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská 
(naproti prodejně) 10.40 − 11.00
ul. Podhajská pole (parkoviště) 11.20 − 11.50
ul. Ouholická (u čp. 453) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Draháňská − Chlumínská         15.30 − 15.50
ul. Na Zámkách 
(parkoviště centrum Draháň) 16.00 − 16.20
křiž. ul. Na Průhonu − Korycanská       16.30 − 16.50
křiž. ul. Kočova − Na Hranicích         17.00 − 17.20
ul. K Ládví (parkoviště u rest.) 17.30 − 17.50
ul. V Podhoří (u točny autobusu)         18.10 − 18.30
křiž. ul. Trojská − Pod Havránkou        18.40 − 19.00

26. 7. PONDĚLÍ

křiž. ul. Chotovická − Libišská 15.00 − 15.20
křiž. ul. Hovorčovická − Mirovická    15.40 − 16.00

ul. Písečná (č. p. 442 za prodejnou)    16.10 − 16.30
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská 
(naproti prodejně) 16.40 − 17.00
křiž. ul. Větrušická − Mašínova 17.10 − 17.30
křiž. ul. Ke Stírce − Pod Statky 17.40 − 18.00
křiž. ul. Na Dlážděnce 
− Nad Hercovkou 18.10 − 18.30
křiž. ul. Nad Rokoskou − Kubišova     18.40 − 19.00

27. 7. ÚTERÝ

křiž. ul. Bohnická − Ústavní 
(točna autobusů) 15.00 − 15.20
ul. Eledrova (u čp. 730) 15.30 − 15.50
ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny) 16.00 − 16.20
ul. Kostřínská (parkoviště 
u ul. Lodžská) 16.30 − 16.50
křiž. ul. Vratislavská − Štětínská          17.00 − 17.20
křiž. ul. Mazurská − Svídnická 17.30 − 17.50
ul. Olštýnská (parkoviště) 18.00 − 18.20
ul. Podhajská pole (parkoviště) 18.30 − 18.50
křiž. ul. Ulčova − Ústecká 15.00 − 15.20
Hrušovanské náměstí 15.30 − 15.50
Bílenecké náměstí 16.00 − 16.20
křiž. ul. Hřenská − Květnová (u MÚ)  16.30 − 16.50
křiž. ul. Šenovská − U Spojů 17.00 − 17.20
ul. U Prefy 17.30 − 17.50
křiž. ul. Kostelecká − Legionářů (park.) 18.00 − 18.20
ul. U Parku (před MÚ) 18.40 − 19.00

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8

Sběr nebezpečného odpadu
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V těchto dnech uplyne první rok čin−
nosti sportovních oddílů karate SK
Tommi Shotokan a jeho závodního
bratra SC Flair na území Prahy 8. Je
čas na malou bilanci.

V září loňského roku začaly oddíly
trénovat základní škole v Chabařovické
ulici v Praze 8 − Ďáblicích. Vedení školy
a vedení klubů si vzájemně vycházejí

vstříc a umožňují tak systematický 
a cílený sportovní růst všech trénujících. 

Za pouhý rok činnosti toho za sebou
nemáme málo. Svým přístupem k tré−
ninkovým jednotkám se trenérům 

a instruktorům podařilo zaujmout  děti 
i odrostlejší mládež, úplné elévy i po−
kročilejší cvičence, kteří jsou organi−
zováni v SK Tommi Shotokan.  Členo−
vé oddílu se tak (zatím) dvakrát týdně
setkávají na trénincích ve zmiňované
škole. Ti ze začínajících karatistů, kteří
zjistili, že toto je právě sport pro ně,
jsou zapáleni tak, že ač sami ještě

nezávodí, zúčastňují
se již závodů jako
pořadatelé a nasávají
tak jejich atmosféru.
Ti, kteří zjistili, že
karate není sport pro
ně, odešli po pár tré−
nincích, ale převážná
část zářijového náboru
zůstala a navíc byla
doplněna druhým ná−
borem z ledna letoš−
ního roku. Prakticky
všichni již složili
zkoušky na technický
výkonnostní stupeň  a ně−
kteří již pokukují po

nějakých soutěžích.
Výkladní skříní karate na Praze 8 je

závodní oddíl SC Flair. Členové oddílu
se jednak jako instruktoři podílejí na
sportovním růstu svých mladších nás−

tupců v SK Tommi Shotokan, ale
hlavně se připravují na kvalitní
reprezentaci oddílu a, konec konců 
i obvodu Prahy 4, na závodech v rámci
České republiky a v zahraničí.

Mladí adepti karate mají to štěstí, že je
po sportovní stránce vedou ti nejlepší ve
svých kategoriích. V září 2003 se mis−
trem ČR v kata dorostu Jakub Tesárek,
bronzovou medaili v téže kategorii získal
Vojtěch Melš. Spolu s Václavem Krů−
tou se stali dorosteneckými mistry ČR 
v kata týmech. V prosinci titul mistr ČR
pro rok 2003 v kategorii kata žákyně
získala Petra Zuzánková. V březnu
2004 se mistrem ČR v kategorii kata tým
muži stali závodníci SC Flair (Krůta,
Melš a Tesárek) a vicemistrem
ČR v kata mužů se stal Jakub
Tesárek. Na tomto mistrovství
obsadila Lenka Zuzánková
3.místo v kategorii kata ženy.
Mezi úspěšné závodnice SC
Flair, se kterými je potřeba
počítat, patří ještě Veronika
a Denisa Novákovy. Samostat−
nou kategorii je Martina
Laláková, která se připravuje 
v oddíle SC Flair, a která  na
letošním ME v chorvatské
Rijece získala bronzovou me−

daili v kategorii kata juniorky. A jak
uznale o nás hovoří soupeři: SC Flair…
zřejmě dobrej oddíl! To je v krátkosti
bilance uplynulého roku. Co nás čeká?
Teď o prázdninách letní kamp (již bez−
nadějně obsazený) a v září pak další
nábor. Informace o něm bude uveřejněna
v Osmičce, na vývěskách a na interne−
tových stránkách oddílů (www.tommi−
flair.cz). Tam se také dozvíte mnoho
dalších zajímavostí o činnosti oddílů SK
Tommi Shotokan a SC Flair, které
působí na Praze 8.

−TeV−

SK Tommi Shotokan… zřejmě dobrej oddíl!

V Salesiánském divadle se tančilo a zpívalo
Neseďte doma u bedny a přijďte, znělo motto nevšedního programu, který proběhl 
v Salesiánském divadle v Kobylisích. V centru programu byla taneční soutěž středoškoláků
„Tanyny tanyny“. Došlo však i na vyhlášení výsledků výtvarné a keramické přehlídky dětí
nazvané „To je hlína“. Večer ještě starší − náctiletí zůstali na koncert skupin Disabled 
a Vstup na vlastní nebezpečí v klubu salesiánského střediska Vrtule.

Nejvíce ocenění si z prvního ročníku odvezl tým Akcent Praha, který porotu zaujal především
choreografií a výbornou technikou.
Za „celkový dojem“ se na druhém
místě umístila ZUŠ Litvínov, třetí
místo připadlo skupině Spektrum ze
Žiliny za spontánní projev. V přehlíd−
ce „To je hlína“ zvítězil v keramické
kategorii SHM Klub−Liblice před
Kerachne Praha 8 a Domem UM 
z Prahy−Uhříněvsi. Ve výtvarné kate−
gorii první příčku obsadila výtvarná
dílna T. Macholdové z Prahy−Klá−
novic, druhou ZUŠ Náchod a třetí
ZUŠ Žilina. Taneční soutěž pro stře−
doškoláky je pořádána letos poprvé. Byla totiž vyčleněna z tradičního „Tanečního setkání“ pro dětí,
které se každoročně koná v Kobylisích již devět let. „Tato taneční soutěž je netradiční už tím, že
hlavním cílem je pobavit se a dát příležitost i začínajícím souborům. Letos jich přijelo osmnáct z celé
České republiky a také dvě skupiny ze Slovenska − z Nitry a ze Žiliny,“ vysvětluje Lucie Lišková,
zástupce pořádající organizace SHM Klubu Praha − Kobylisy. Lucie Lišková se výuce tance věnuje
již 15 let, v Kobylisích působí už sedmý rok jako vedoucí taneční skupiny, choreografka a poslední
rok též jako statutární zástupce SHM Klubu. „Ráda pracuji s dětmi, myslím, že se děti takto mohou
smysluplně rozvíjet a mě to obohacuje také.“ V současné době v kobyliském SHM Klubu funguje
15 zájmových kroužků, do nichž dochází 300 dětí. Většina z 20 vedoucích kroužků jsou dobrovol−
níci, kteří pracují bez nároku na honorář.                                                        Josef Beránek

Ahoj Osmičko !
Tak tentokrát se ozýváme naposledy, protože náš mezinárodní projekt

Comenius − Sokrates  letos v květnu skončil.  Při poslední návštěvě ve Slovinsku
− přímo v Ljubljani − jsme vystřídali naše deváťáky a vyzkoušeli si tak naši
angličtinu a pobyt ve „Velké Evropě“.

Tradičně jsme navštívili rodiny našich kamarádů, které společně s Osnovnou
školou Vodmat pro nás připravily bohatý a zajímavý program na celý týden.

Byli jsme se podívat v Technickém muzeu, v Národní knihovně, v Parlamentu
nás přišel pozdravit sám jeho předseda. Velkou legraci jsme si užili v zábavném parku Tivoli, včetně krás−
né procházky a spousty dobré zmrzliny. Nejkrásnější ale byl celodenní výlet do údolí řeky Soči, kde jsme
všichni společně připravili úžasný odpolední piknik s mnoha dobrotami i z naší Mezinárodní kuchařky.
Trochu strachu jsme my i naši učitelé zažili při cestě autobusem na ledovec − asi do výšky 1 600 m, když
se šplhalo úzkými serpentínami příkře nahoru. Všichni jsme to ale ve zdraví zvládli.

Moc nás mrzí, že tento projekt, kterého se účastnili nejen žáci, ale i jejich rodiče a všichni učitelé naší
školy,  je ve finále. Jedna kapitola sice skončila, ale kamarádi zůstávají dál. Kontakt, poznatky a zkušenosti,
které jsme získali v Německu, Rakousku, Itálii a Slovinsku a na které jsme patřičně pyšní, nám také nikdo
nevezme. Doufáme, že se nám i v budoucnu podaří zapojit do podobného projektu základních škol.

Zdraví Tě žáci 7. a 8. tříd, ZŠ Dolákova 

Jakub Tesárek − 1. Dan.   

Vojtěch Melš − 1 Dan.

Závodní tým SC Flair.

Krátce
PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY
Pěvecké sdružení pražských učitelek hledá nadané zpěvačky do všech hlasových skupin.

Podrobnější informace Vám rádi podají Magdalena Servítová, tel.: 604 33 13 92 nebo Ivan Zelenka,
tel.: 605 76 32 66.

PEVNOST
České centrum znakového jazyka pro Vás připravilo INTENZIVNÍ KON−

VERZAČNÍ KURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ. Kurzy pro začátečníky: 12. − 30. července 2004, od 17.00 − 18.30 hod. 
a 9. − 27. srpna 2004, od 16.00 − 17.30 hod. Kurzy pro pokročilé: 9. − 27. srpna 2004, od 18.00
− 19.30 hod., 3x týdně. Cena je stanovena na 1 100 Kč. Kontakt: Tel./fax.: 266 00 63 90, e−mail:
pevnost@pevnost.com, www.pevnost.com.

NABÍDKA KURZŮ PRO VÁS!
Jazykové a počítačové kurzy Aj, Fj, Šj, Nj a Čj pro cizince, tvorba internetových

stránek, práce s počítačem, zpracování fotografií. To vše Vám nabízíme v prostorách
Základní školy, Praha 8, Zenklova 52, tel.: 606 16 23 57, e−mail: jarosl.novakova@seznam.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Velice milé odpoledne jsem prožila díky žákům 8. a 9. ročníků, kteří si ve škole zvolili

předmět dramatická výchova, vedený Annou Hozákovou a Ester Rokosovou. Žáci totiž měli
absolventské představení „Havrane z kamene“ (autor Tomáš Pěkný). Atmosféru hry umocňo−
valo prostředí kostela U Jákobova žebříku. Mistrně odehrané představení mne přesvědčilo o tom, že
dramatická činnost se neztratí ani v dnešní přetechnizované době a že zároveň je nejlepší prevencí
proti negativním vlivům současné společnosti. Je příjemné vědět, jak moc šikovné děti a učitele má
naše škola. Všem děkuji.                                                   Dana Kvačková, ZŠ U Školské zahrady

CYKLUS KONCERTŮ „NA LÁZEŇSKÉ KOLONÁDĚ“ POKRAČUJE
Klienti a pacienti Centra preventivní a léčebné rehabilitace již znají pestrou nabídku i kvalitu

standardních i nadstandardních služeb. Novinkou a dalším zpestřením programu je pravidelná série
koncertů klasické hudby i jiných žánrů v prostorách centra vždy každý třetí čtvrtek v měsíci.
Tentokrát (19. srpna 2004) se představí Česko−italské operní duo Gaudium Praha − Marene 
v oblíbených áriích a duetech se scénickými prvky. Kontakt: CPALR, Sokolovská 304, 190 61 Praha
9 − Vysočany, tel.: 266 00 64 12, e−mail: rehabilitace@clinicum.cz.

Azylový dům sv. Terezie
V každé době, v každé společnosti existuje určité procento lidí, kteří jsou zcela nebo částečně odkázáni na
pomoc druhých. V současné společnosti, která vyžaduje od každého z nás vysokou míru sociální přizpůso−
bivosti, je počet těchto lidí vysoký a neustále narůstá. Nejedná se jen o lidi staré, postižené a nemocné, často
naší pomoc potřebují i lidé, kteří se v okamžité nouzi ocitli vlivem nových nebo nenadálých životních okol−
ností, jako jsou ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, ztráta bydlení a které nemohou nebo neumějí sami vyřešit.

Se záměrem pomáhat těmto lidem zakoupila Arcidiecézní charita Praha v roce 1999 v Pernerově ulici číslo 20 
v Praze 8 − Karlíně činžovní dům a zřídila zde Azylový dům sv. Terezie s poradnou pro lidi v nouzi. Začátky byly
opravdu skromné. K dispozici byly dvě místnosti v přízemí, z nichž jedna sloužila jako kancelář a prostora pro
samotnou sociální práci s klientem a druhá jako nouzové ubytování lidí bez přístřeší. Dnes by patrně klienti 
z počátků fungování AD dům těžko poznávali. Celý objekt prošel náročnou a nákladnou rekonstrukcí, v podkroví
vznikla nová půdní vestavba, suterén byl zcela uzpůsoben potřebám klientů a nová fasáda udělala z azylového
domu ozdobu celé ulice. Služba v AD funguje nepřetržitě. V akutních a naléhavých případech mohou lidé se svými
problémy a těžkostmi kontaktovat pracovníky AD v kteroukoliv denní i noční hodinu. Těžiště sociální práce je však
směřováno do úředních hodin poradny, která je otevřena od pondělí do pátku od 10.00 do 16.00 hodin. V poradně
mohou lidé konzultovat své sociální, pracovní, bytové, zdravotní a jiné problémy s kvalifikovanými pracovníky.
Kromě toho může AD poskytnout i krátkodobé azylové ubytování v noclehárnách na dobu, která je nezbytně nutná
k vyřešení krizové situace klienta. Noclehárny jsou umístěny v prvním patře AD. Jedná se o oddělené ubytování
pro muže a ženy. Jejich kapacita činí 15 lůžek u mužů a 8 lůžek u žen. Za jednu noc zde klienti zaplatí 20 Kč.
Mohou zde přespat, umýt se, uvařit si jídlo z přinesených zdrojů, vyprat své osobní ošacení, případně mohou ze
šatníku AD obdržet nějaké obnošené šatstvo. Na noclehárně nemohou přebývat přes den. V suterénu AD slouží
klientům již zmíněný šatník, a dále se zde nachází oddělená místnost s přilehlým sociálním zázemím s šesti kri−
zovými lůžky. Ta se poskytují klientům v obzvláště tíživé situaci. Ve 4. patře domu vznikla adaptací půdních pros−
tor nová ubytovna pro mužské klienty. Jedná se o pět dvojlůžkových pokojů se společnou kuchyní a sociálním
zázemím. Na ubytovně je poskytováno dlouhodobé ubytování vybraným klientům, kteří aktivně pracují na
vyřešení své situace a je u nich výrazný předpoklad, že se z existence na ulici vrátí do normálního života. Za toto
ubytování klienti zaplatí cca 1 500 Kč za měsíc, přičemž jim jsou samozřejmě k dispozici všechny služby AD.
Výhodou oproti noclehárně je kromě komfortnějšího prostředí také to, že zde klienti mohou trávit celý den.
Součástí azylového domu se stala také poradna pro migranty a uprchlíky, která začala fungovat již v roce 1996 
a vznikla jako součást charitního projektu Pomoc migrantům a uprchlíkům. Tento projekt vznikl za finanční podpory
UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky). V této poradně pomáháme cizincům, kteří se nacházejí na
území ČR, především v Praze a středních Čechách a kteří se ocitli v krizové situaci či v nouzi. Těmto lidem posky−
tujeme sociální poradenství, pomáháme jim lépe se orientovat v jejich životní situaci, poradíme, kam se v konkrét−
ním případě obrátit o radu či pomoc, snažíme se společně řešit daný problém. Pokud klient potřebuje, pracovnice
poradny doprovází klienta na cizineckou policii, zastupitelské úřady a jiné instituce a organizace. Pracovnice asis−
tuje při jednáních s úřady, v případě jazykové bariéry zprostředkuje kontakt mezi klientem a institucí. Dalším typem
pomoci, kterou v rámci poradny poskytujeme, je pomoc materiální. V případě potřeby mají klienti možnost náhrad−
ního ošacení, dostanou nezbytné prostředky na jídlo nebo jídlo samotné, léky a pokud situace vyžaduje, také
vlakovou jízdenku na hranice. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky poskytujeme i základní právní poradenství. 
V této souvislosti spolupracujeme také s dalšími organizacemi, jako jsou např. Český helsinský výbor (ČHV),
Organizace na pomoc uprchlíkům (OPU), ale i dalšími − SOZE, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM),
Poradna pro integraci (PPI), UNHCR, s migračními asistenty ostatních diecézních charit a celou řadou dalších insti−
tucí a organizací. Poradna je otevřena každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 10.00 do 15.00 hodin. Je−li však si−
tuace vážná, věnují se pracovníci AD klientům i mimo úřední hodiny.

Kontaktní adresa: Azylový dům sv. Terezie, Pernerova 20, 186 00, Praha 8 − Karlín, tel.: 224 81 59 95, e−mail:
pernerova@charita−adopce.cz, uprchlíci@charita−adopce.cz Arcidiecézní charita Praha
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Karlínské filmové
léto s Reginou
Karlín se již téměř zcela oklepal z vltavské vody a obyvatelé Karlína 
i jeho návštěvníci si zaslouží též odpočinek a zábavu. Proto se v Karlíně
sídlící Český rozhlas Regina, rozhodl využít areál na zahradě své
budovy k uspořádání letních filmových večerů a to za symbolické
vstupné 20 Kč. 

Městská část Praha
8 akci podpořila a při−
pojila se prostřed−
nictvím Kulturního
střediska MČ Praha 8
a stala se spolupořa−
datelem „Karlínského
filmového léta s Re−
ginou". A tak
počínaje 3. čer−
vencem bude
vždy od soboty
do úterka ve−
černí projekce
celovečerního
filmu. A tak to
bude po celé prázdniny. A povede−li se, tak
každé léto. 

Jste zváni !
Mgr. Karel Dvořák, 

ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8 

Jirsíkova − Malého
27. 7., 31. 8., 12. 10., 16. 11., 21.12.

Kollárova
(mezi ul. Křižíkova − Pernerova)
3. 8., 7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Pobřežní − U Nádražní lávky
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Pernerova − Šaldova
13. 7., 17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Pobřežní − Thámova
20. 7., 24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Petra Slezáka − Urxova
27. 7., 31. 8., 12. 10., 16. 11., 21.12.

Pernerova − Sovova
3. 8., 7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Kotlaska (u mateřské školy)
13. 7., 17. 8., 21. 9., 2. 11., 7.12.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
20. 7., 24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
3. 8., 7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Na Vartě
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Kašparovo náměstí
13. 7., 17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Pod Labuťkou − Prosecká
20. 7., 24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
27. 7., 31. 8., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Nad Rokoskou
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Na Truhlářce (parkoviště)
13. 7., 17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
20. 7., 24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Ke Stírce − Na Stírce
27. 7., 31. 8., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Kubišova − U Vlachovky
3. 8., 7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

U Slovanky − Dolejškova
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 8. 12.

Štěpničná (parkoviště)
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 15. 12.

Davídkova 
(u ul. Tanvaldská − parkoviště)
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 22. 12.

Třebenická
4. 8., 8. 9., 13. 10., 24. 11., 29. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
7. 7., 11. 8., 15. 9., 20. 10., 1. 12.

Modřínová
4. 8., 8. 9., 13. 10., 24. 11., 29. 12.

Kubíkova − u DD
7. 7., 11. 8., 15. 9., 20. 10., 1. 12.

Havránkova − Šimůnkova
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 8. 12.

Šimůnkova
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 15. 12.

Janečkova
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10.11., 22. 12.

Hlaváčova
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 15. 12.

Burešova
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10.11., 22. 12.

Kurkova
4. 8., 8. 9., 13. 10., 24. 11., 29. 12.

Šiškova
7. 7., 11. 8., 15. 9., 20. 10., 1. 12.

Pakoměřická − Březiněveská
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 8. 12.

Na Pecích − Bořanovická
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 15. 12.

Služská − Přemyšlenská
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 22. 12.

Vršní (u Líbeznické)
4. 8., 8. 9., 13. 10., 24. 11., 29. 12.

Na Pěšinách − Pod Statky
7. 7., 11. 8., 15. 9., 20. 10., 1. 12.

Uzavřená
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 8. 12.

Trojská − Nad Trojou
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
1. 7., 5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Písečná − K Sadu
8. 7., 12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Na Přesypu − Pod Přesypem
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Třeboradická
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Havlínova − Pohnertova
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

Libišská (parkoviště)
1. 7., 5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
8. 7., 12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Gdaňská
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Hnězdenská (parkoviště)
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Mazurská (u trafostanice)
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Řešovská (u Zelenohorské)
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Zhořelecká (parkoviště)
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

V Nových Bohnicích
1. 7., 5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Dolákova − Hackerova
8. 7., 12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

K Mlýnu − Drahaňská (ev. Na Zámkách)
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

Mlazická
1. 7., 5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Fořtova − Do Údolí
8. 7., 12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Korycanská − K Ládví
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Petra Bezruče − U Pískovny
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

Drahorádova
1. 7., 5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Lindavská
8. 7., 12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Pod Vodárenskou věží − Společná
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická)
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 15. 12.

Davídkova 
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 22. 12.

V Zahradách − Na Sypkém
4. 8., 8. 9., 13. 10., 24. 11., 29. 12.

Braunerova − Konšelská
7. 7., 11. 8., 15. 9., 20. 10., 1. 12.

Stejskalova 
(štěrkové parkoviště u Rokytky)
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 8. 12.

Nad Rokoskou (u školy)
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 15. 12.

Nad Popelářkou
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 22. 12.

Křivenická 
(u konečné BUS 152, 181)
4. 8., 8. 9., 13. 10., 24. 11., 29. 12.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
7. 7., 11. 8., 15. 9., 20. 10., 1. 12.

Pekařova
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 8. 12.

Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště 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 har−
monogramu uveden jako den při−
stavení. Své připomínky v zájmu rych−
lé nápravy případných nedostatků 
v rozmístění kontejnerů adresujte na
e−mail: info@ipodec.cz.

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemových odpad
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Spektrum září barvami
Šedesát dobrovolníků z pražské pobočky Unileveru přišlo
rekonstruovat dům dětí a mládeže Spektrum v pražském
Karlíně, kde firma sídlí. Inspirací pro celoevropský projekt,

do kterého se letos zapojí téměř čtyři tisíce dobrovolníků z Unileveru po
celém světě, se stala loňská dobrovolnická akce „Karlín žije dál“.

Do letošního projektu na obnovu Karlína se zapojilo 60 dobrovolníků.
Pracovali na obnově karlínského domova dětí a mládeže Spektrum. Toto
středisko slouží více než třem tisícům pražských dětí. „Loňská akce umožnila
domu dětí začít po povodních zase fungovat,“ říká Libor Bezděk, ředitel kar−
línského Spektra. Loňský projekt „Karlín žije dál“ zapojil do obnovy Karlína
250 manažerů z několika evropských poboček Unileveru, kteří pracovali na
rekonstrukci center společenského života sloužících převážně dětem a oby−
vatelům Karlína, včetně domu dětí Spektrum. Loňský projekt se stal inspirací
i pro ostatní pobočky společnosti. −hm−

ZLATÁ SVATBA
50 LET

„Bohatství a krása je málo, 
časem zaniká a mizí.

Kde upřímnost však panuje 
a láska čistá, ryzí, 

kde srdce srdci rozumí 
a duši sílu dává,

jen tam se život společný, 
kvetoucím rájem stává.“

19. června 2004
Marie a Jaroslav Košťálovi
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Hotel Troja
Rodinné oslavy

na naší letní zahrádce
s možností grilování.

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

KOUPÍM BYT 2+1 NEBO 2+kk,
nabízím 1 200 000 Kč. Tel.: 606 64
74 19.

VYROBÍME NA MÍRU, KUCHYŇ−
SKÉ LINKY, skříně, koupelnový
nábytek atd. Designy dle Vašeho vý−
běru ze vzorníků a katalogů. Při mon−
táži kuchyňské linky zhotovíme dle
přání i obklad či montáž el. spotřebičů.
Dále provádíme montáž horizontál−
ních i vertikálních žaluzií. Vše kvalitně
a levně. Informace na tel.: 777 23 69
11.

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁM
POZEMEK v klidném a krásném
prostředí určený k výstavbě RD 
i rekreačních objektů v k. ú. Postupice
− Lhotka u Benešova. Tel.: 602 34
24 42.

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

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebná ma−
sáž klasická, čínská, reflexní, rehabili−
tace, baňkování. Fyzioterapeut. Přízni−
vé ceny. Tel.: 732 26 20 10, 284 68
98 05, S. K. Neumanna 28, Praha 8,
TRAM Okrouhlická.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTA−
VĚNÉ SKŘÍNÉ. Renovace původ−
ních dvířek, nová dvířka lamino−
frézovaná, šuplíky pod kuchyňské lin−
ky místo kovových nožek. Tel.: 603
43 87 07, 222 25 05 21,
www.vrba−kuchyně.cz.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Nábor vždy v úterý
v 18.00 hodin. Bližší informace na
tel.: 603 80 63 70, www.autoskola−
trio.cz. Další střediska na Praze 7 a 9.

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

FITNESS JEN PRO ŽENY − 5 LET
V PROVOZU! Profi stroje, trenér −
ZDARMA! SOLÁRIUM, SOLÁRIUM
TURBO − pravidelná výměna UV tru−
bic, prodej solární kosmetiky, příjemná
obsluha a prostředí, CENOVĚ VÝ−
HODNÉ PERMANENTKY. Adresa:
Čihákova 2, Praha 9 − Vysočany, tel.:
284 82 12 25.

PŮJČKY DO 100 TISÍC KČ BEZ
RUČITELE, bankovní úrok, splatnost
až 6 let, možno i důchodcům.
Informace od 10.00 do 19.00 hod. na
tel.: 776 76 19 22, pí. Glaserová.
Platí stále možnost spolupráce na tel.:
721 96 90 39.

PRONAJMU ČI PRODÁM GARÁŽ
v Čimicích, ulice K Ládví. Cena
dohodou. Tel.: 284 68 55 37 − večer.

PRODÁM ZDĚNOU GARÁŽ, Pra−
ha 8 − Bohnice, Pod Čimickým hájem.
Tel.: 728 74 86 12 − večer po 20.00
hod.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
I. CHUCHLÍKOVÁ − DÁMSKÉ,
PÁNSKÉ A DĚTSKÉ. Nabízí ušití
oděvů dle typu postavy, též úpravy 
a opravy. Látky − návrhy v nabídce.
Objednávky na tel.: 257 53 57 28,
PO − PÁ 10.00 − 18.00 hod.,
Chabařovická 25, www.mybox.cz/
ivan.bidlas/salon−ivana2.html.

SERVIS CHLAZENÍ − MARTIN
HAVLÍČEK, opravy domácích chlad−
niček a mrazniček všech značek! S tím−
to inzerátem neúčtuji dopravu! NON −
STOP − tel.: 603 27 47 04.

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA!
Kuřáci, chcete zanechat kouření?
Magneto − analýza, 90% úspěšnost.
Tel.: 224 21 46 17, 604 20 77 71,
603 33 30 08, Praha 1, Senovážné
náměstí 6/1464, 3. patro.

KADEŘNICTVÍ PRO CELOU RO−
DINU, Katovická 409, Praha 8 −
Bohnice. Pedikúra, manikúra − mod−
eláž nehtů (gel). Otevírací doba: PO −
ČT 9.00 − 21.00 hod., PÁ 9.00 −
19.00 hod., SO − DOHODA. Tel.:
606 88 17 14.

NOVĚ OTEVŘENÁ VETERINÁRNÍ
OŠETŘOVNA MVDr. J. ŠÍMA 
A MVDr. V. VLÁŠEK, Pomořanská
489, Praha 8 − Bohnice, tel.: 777 30
54 37, 602 47 15 16. Ordinační
hodiny: PO − PÁ 9.00 − 11.00 a 14.00
− 19.00 hod., SO 8.00 − 11.00 hod.
Kompletní veterinární služby pro malá
a exotická zvířata − RTG, SONO, ultra−
zvuk na zuby, chirurgické zákroky.

ÚDRŽBY ZAHRAD, NÁVRHY 
A REALIZACE − výsadby, trávníky,
skalky, jezírka, kácení stromů. Revit −
zahrady, tel.: 604 92 80 69, 284 68
97 04, e−mail: revit@seznam.cz.

NOVĚ OTEVŘENO KADEŘNICTVÍ
− ĹOREÁL A MATRIX, KOSMETI−
KA − PAYOT A JUVENA, Křižíkova
31, Praha 8 − Karlín. Otevírací doba:
PO − PÁ 9.00 − 19.00 hod., tel.: 222
31 59 94, www.cosmeo.cz.

FOLLOW ME SPINNING! S Mar−
tinou každé pondělí a úterý od 17.30
hodin v Regina fitness centru, Lo−
vosická 439 (naproti Hotelu Duo).
Příjemné prostředí, dobrá hudba,
profesionální přístup. Tel.: 602 83
67 37.

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

KOUPÍM ORIGINÁLNÍ FORMU na
výrobu sádrových trpaslíků − sběratel!
Prosím nabídněte. Tel.: 602 34 24
42.

PŘEKLADATELSKÉ A TLUMOČ−
NICKÉ SLUŽBY AJ I OSTATNÍ
JAZYKY − běžné, odborné, vědecké 
i reklamní texty. Korektury překladů
rodilými mluvčími. Překlady se soud−
ním ověřením. Překlady technických
manuálů včetně kompletního grafick−
ého zpracování. Cena již od 250 Kč
za normostranu (1800 znaků).
Kontakt: Mgr. Martina Frýbertová,
tel.: 602 83 67 37.

PŘIJÍMÁME ZAMĚSTNANCE na
plný i částečný úvazek do provo−
zovny McDonalds Ďáblice. Kontaktní
osoba: Jana Jarošová, tel.: 777 84
22 65.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, mzdy, daně,
tel.: 605 93 20 01, 283 98 04 57.

PRODÁM BYT 4+1, 84 m2/DV,
panel, komora na chodbě, přízemí, 
v původním stavu, S strana, plastová
okna. Tel.: 603 24 00 01.

SPECIÁLNÍ MŠ PŘI ŠKOLE
JAROSLAVA JEŽKA, Loretánská
19, Praha 1, přijme děti na volná
místa. Školka je bezplatná. Zajistíme
speciální péči pro různé typy posti−
žení. Tel.: 220 51 51 24, e−mail: sko−
lajj@braillnet.cz, www.skolajj.wz.cz.

KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+kk −
3+1, DR, OV, platba v hotovosti. Tel.:
605 26 02 74.

HLEDÁM PRONÁJEM BYTU 2+1
NEBO 2+kk, prosím nabídněte.
Děkuji. Tel.: 606 64 74 19.

Placená řádková inzerce

V˝znamnÈ jubileum oslavili
»ERVEN

Langov· Miluöe

Marie a Karel R˘ûiËkovi
oslavili 17. Ëervna 2004

60 let spoleËnÈho ûivota.

V˝znamnÈ jubileum slavÌ
»ERVENEC

BartoÚ Jaroslav
Bran· Anna

Gaczikov· Anna
H·Ëkov· Jaroslava
Havlenov· Boûena
HejkrlÌkov· Marta

Hlav·Ëkov· Boûena
Homolkov· ZdeÚka

Kamen Jan
Kartarikov· Jarmila

Kohoutov· Anna
Koubkov· Marta

Kucha¯ov· Aloisie
Moravcov· Jarmila

NÏmcov· Anna
Prokop Eduard

R˝grov· Jind¯iöka
äimkov· Boûena
Telv·kov· Verona

Truncov· Anna
Vav¯Ìnov· Jelena

Veseck· VÏra
Vondr·Ëkov· Boûena

PhDr. Jana Torov· a Ing. Jaroslav Tor
oslavÌ 18. Ëervence 2004
40 let spoleËnÈho ûivota.

NovÏ narozenÈ dÏti
DUBEN

K·ninsk· Nina

KVÃTEN
Petrûelka Adam
V·clavov· Hana

Zelen· Eliöka

Vöem dÏtem p¯ejeme kr·snÈ a öùastnÈ dÏtstvÌ
a jejich rodiË˘m blahop¯ejeme.

V p¯ÌpadÏ Vaöeho z·jmu o uve¯ejnÏnÌ v tÈto rubrice 
a o slavnostnÌ p¯ivÌt·nÌ Vaöeho dÏù·tka na radnici n·s

prosÌm kontaktujte na tel.: 222 80 51 62.

JUBILEA P R O N Á J E M  S Á L Ů
Nabízíme Vám přednáškové a společenské sály k pořádání vzdělávacích 

a reprezentačních akcí či slavnostních setkání.

Budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň / Dva přednáškové
sály s kapacitou 96 a 234 míst, typu moderních poslucháren, ozvučené a klimatizované,
s možností připojení technických přístrojů, např. internetu a videoprojektoru. Salónek

pro dvacet osob s vlastním sociálním zařízením a šatnou je vybavený lednicí. Je vhodný pro menší
uzavřená jednání.

Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8 − Libeň /
Zámecká kaple s kapacitou 60 míst je využívána pro svatební
obřady. Nabízíme toto výjimečné prostředí s barokním inte−
riérem i pro jiné slavnostní události, koncerty apod. Obřadní
síň s kapacitou 100 míst slouží pro svatební obřady, ale může
být pronajmuta i pro mimořádné příležitosti, např. rauty,
prezentace firem, koncerty vážné hudby, slavnostní setkání...

Věříme, že si z na−
ší pestré nabídky
vyberete a vyžádáte
si další informace.
Kontaktovat nás mů−
žete na adrese: Kul−
turní středisko Městské části Praha 8, Burešova
2/1661, 180 48 Praha 8, tel.: 286 58 23 23, e−mail: dvo−
rak@kuspha8.cz, fax.: 286 58 26 15.     

Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

Zámecká kaple.

Naši jubilanti

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

Vaše redakce.

100 let
Ctislava

Kratochvílová

Vážená paní 
Francová, 

k Vašemu životnímu jubileu a do dalších let
Vám přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Vaše 
Věra Hrdinová, 

zástupkyně Starosty MČ Praha 8

90 let
Anna 

Francová

90 let
Eduard 
Bruna

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

DÏkujeme vöem div·k˘m
za p¯ÌzeÚ a vÏrnost.

Budeme se na V·s tÏöit v ˙ter˝ 7. z·¯Ì
2004 v 17.00 hod.

SezÛnu zah·jÌme p¯edstavenÌm
»ERVEN¡ KARKULKA.

PÏknÈ proûitÌ pr·zdnin p¯ejÌ 
pracovnÌci divadla.

HISTORICKÉ VYCHÁZKY
s Jiřím Šlechtou

4. července 2004
Zámek a Galerie v Roudnici nad Labem
Sraz v 9.00 hod. u pokladny železniční stanice
Praha − Masarykovo nádraží. Návrat v 19.18
hod.

11. července 2004
Hrad Krakovec a Mistr Jan Hus
Sraz v 7.50 hod. u pokladny železniční stanice
Praha − Masarykovo nádraží. Návrat v 19.21 hod.

18. července 2004
Vila F. Bílka a Chýnovská jeskyně
Sraz v 7.00 hod. u pokladny železniční stanice
Praha − Hlavní nádraží. Návrat v 18.54 hod.

25. července 2004
Zámek Benátky nad Jizerou 
a Císař Rudolf II.
Sraz v 8.10 hod. u pokladny železniční stanice
Praha − Hlavní nádraží. Návrat v 19.07 hod.

BEZPLATNÁ
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ

PORADNA
PRO DŮCHODCE

A SOC. SLABÉ OBČANY

Dům s pečovatelskou službou,
Bulovka 1462/10 (přízemí)

•
Poradna je určena především důchodcům,
mohou ji však vyhledat i jiní občané, kteří
jsou v obtížné osobní nebo sociální situaci.
Poradna je bezplatná a porady poskytuje
kvalifikovaný právník. Úkolem poradny je
poskytnout kvalifikovanou sociálně−právní
pomoc, poradna však nezastupuje občany 
v jednání u soudů a jiných orgánů,
nesepisuje návrhy a podání k soudu apod.

KAŽDOU STŘEDU
OD 9.00 DO 12.00 HODIN!

Obřadní síň.
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Připravte své auto na dovolenou - rádi Vám pomůžeme
I.O.B., spol. s r.o.

prodej a výměna olejů PENNZOIL a PETRO-CANADA,  
olejových, vzduchových a palivových filtrů, drobné opravy, dekarbonizace 

motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování, ošetření klimatizace

prodej rozvodových, klínových a drážkových řemenů,  spojky, tlumiče, výfuky, 
brzdové destičky, čelisti,  kotouče a třmeny, svíčky, ložiska, vodní pumpy, čepy, 

těsnění, termostaty, autokosmetika
• možnost i na objednání • 

Více informací na www.iob.cz

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844

184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: 602 274 959

Po-Pa: 9.00 -18.00 hod.
So: po tel. dohodě
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Oleje  • Maziva Servis • Palivo • Emise
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POHŘEBNÍ ÚSTAV ELPIS® v hl. m. Praze

Objednávky pohřbů 7 dní v týdnu 8.00 - 19.00 hodin
Praha 8 - Bulovka, Budínova 10, tel.: 283 843 032, 602 200 700

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

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

INFO: 283 880 823, www.krematorium.praha.cz

Objednávky pohřbů Po-Pá:
Praha 9 - Starý Prosek, Prosecká 40, tel.: 283 880 823

(odbočka Nad Kellerkou, BUS č. 187)

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

Kompletní pohřební obřady

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

POHŘEBNÍ ÚSTAV ELPIS® v hl. m. Praze
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(Placená inzerce)
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ZLEVNĚNÉ GARÁŽOVÁNÍ
PRO MOTOCYKLY 
A AUTOMOBILY

GARÁžE V LODžSKÉ 22,
PRAZE 8 - BOHNICÍCH

(MEZI SERVISEM ŠKO-
DA A DELVITOU)

NYNÍ PO SLEVĚ GARÁžNÉHO NABÍZEJÍ

STÁNÍ PRO MOTOCYKLY A AUTOMOBILY.
STÁLÁ OSTRAHA, ČI-
POVÁ KARTA, PO-
JIŠTĚNÍ, VYSAVAČ

A PNEUSERVIS.

BLIŽŠÍ INFORMACE 
NA TEL.: 777 25 52 67 
NEBO 283 85 28 29.
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ZDRAVÍ − KRÁSA − ODPOČINEK

Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8− 20
tel.: 736 64 40 55, 284 81 23 46 (proti Delvitě)

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

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

díky své detoxikační funkci

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

MASÁŽE

SOLÁRIUM 1 min./5 Kč

MYOLIFTING OBLIČEJE
• vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů
• lymfatická masáž

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB JSOU DOSTUPNÉ
SKUTEČNĚ PRO KAŽDÉHO!
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VÝRAZNÉ SLEVYPŘI 10 A 20NÁVŠTĚVÁCH



… vytváříme prostor

Praha 1 − Nové město, Štěpánská pasáž (Štěpánská 622, 90m Václ. nám.)
Praha 8 − Libeň, nám.Dr.V.Holého 12, (100m "M" Palmovka, 50m J.Meinl)
Praha 10 − Hostivař, Pražská 10/7, (Hostivařské náměstí, 300 m Interspar)

vestavěné skříně • nábytek na míru • plovoucí podlahy • plastové okna • bezpečnostní dveře

OSMIČKA Noviny MČ Praha 8. Vydává MČ Praha 8. Šéfredaktor: Eva Burianová. Adresa redakce: Petra Klugová, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, tel.: 222 80 51 08, e-mail: petra.klugova@p8.mepnet.cz. Příjem inzerce: na tel./fax.: 222 80 51 35, 
606 63 48 02, e-mail: jitka.hromasova@p8.mepnet.cz. Grafické zpracování: Grafické studio Detail, Hájkova 13, Praha 3, tel./fax: 222 58 60 92, e-mail: detail@iol.cz. Tisk a osvit: Česká typografie, U továren 1410/33, Praha 10. Podávání novinových
zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný závod Praha - č.j.nov. 5151/95 ze dne 24.4.1995. Registrace: MK ČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti. 
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ANTICELULITIDNÍ PROGRAM +
PORADENSTVÍ ••  ZPEVNĚNÍ PRSOU 

A DEKOLTU • PRESSOTERAPIE - ZÁBAL 
Z MOŘSKÝCH ŘAS

Další nabízené služby:
• DÁMSKÉ A PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
• KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PLETI
• PRODEJ PLEŤOVÉ, TĚLOVÉ 

A DEKORATIVNÍ KOSMETIKY
• KLASICKÁ MASÁŽ S ČÍNSKÝMI 

TLAKOVÝMI BODY
• MANIKŮRA
• PLETENÍ RASTA COPÁNKŮ   

Kde nás najdete:
U Svobodárny 10, Praha 9, Vysočany
Telefon: 284 812 429

CENOVÁ 
BOMBA

KOMPLEXNÍ 
PÉČE

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(Placená inzerce)

NNOOVVOOTTNNÝÝ  
e l e k t r o n i k

S E R V I S E L E K T R O N I K Y

opravujeme:

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

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)
Tel.: 283 840 523, 284 840 158

servis@novotnyelektronik.cz

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

• slevy až do 25% • prodejní AKCE • ZDARMA návrh, zaměření, doprava a montáž • 
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)


