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Přestože zimní období teprve začíná, údržba
komunikací v metropoli ze zákona odstarto−
vala již začátkem listopadu. Zástupci největší
firmy v této oblasti, Technické správy komu−
nikací včetně jejích smluvních partnerů, tedy
společností Pražské služby, Ipodec − čisté město
a Martin Javůrek − Eko−Patrol, potvrdili, že
technika je na nadcházející období připravena.

„Jsme zodpovědní za údržbu 2 266 kilometrů 
z více než tři a půl tisíce komunikací na celém
území metropole. Za zbytek jsou odpovědni ostat−
ní správci nebo nejsou na základě platné vyhlášky
zařazeny do zimní údržby. Máme na starosti také
údržbu nemotoristických komunikací, avšak pod
společnost spadá pouze deset procent z jejich
celkového množství na území Prahy,“ informoval
ředitel TSK Luděk Dostál. S nadcházející zimou by
měli být ve střehu i majitelé nemovitostí, kteří odpo−
vídají za stav a přirozeně za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti místní komunikace. 

Zimní údržbu komunikací, stejně jako většinu
svých činností, zajišťuje TSK dodavatelským způ−
sobem. Ti mají k dispozici 69 sypačů s pluhem
pro komunikace zařazené do I. pořadí a čtyřicet

strojů pro komunikace ve II. a III. pořadí. TSK
prostřednictvím svého dispečinku, který pracuje 
v nepřetržitém provozu, organizuje průběh prací
včetně využití technického parku. Kontrolu pak
provádějí zástupci TSK a městských částí. 

V metropoli jsou komunikace podle své
důležitosti rozděleny do tří základních kategorií.
U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených
do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízd−
nosti čtyři hodiny od výjezdu techniky. Místní
komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicháze−
jí na řadu až po ošetření nadřazených úseků
nejpozději však do 48 hodin od výjezdu strojů. 

Technická správa komunikací má v současné době
plné sklady, ve kterých je k dispozici téměř 8 500
tis. tun posypového materiálu.                          −vp−

Dobré rady řidičům na straně 2  

Útulek pro opuštěné a týrané
kočky, který již více než deset
let provozoval Pražský spolek
ochránců zvířat v Radlické
ulici v Praze, se stěhuje do
nových prostor.

„Najít jiné prostory, které by
odpovídaly jak potřebám koček, tak 
i nevelkým finančním možnostem provo−
zovatele, nebylo vůbec lehké a obrat 
v situaci přinesli až lidé ve vedení Městské
části Praha 8. Díky entuziasmu a dobré
vůli zástupců Odboru životního prostředí
a pracovníků z majetkového odboru, se 
v srpnu podařilo vytipovat prostor, který
nám městská část mohla pronajmout 
a který také vyhovoval našim potřebám. 
I proto byl Pražskému spolku ochránců
zvířat pronajat za přijatelnou cenu přísta−
vek ve dvoře činžovního domu na adrese
Palmovka 5, Praha 8,“ uvedla předsed−
kyně spolku Hana Janišová.

Na veškeré adaptační práce v no−
vém prostoru měl spolek pouze
šest týdnů a zcela nedostatečné
finanční prostředky. „Ukázalo se
však, že mezi Pražany i mimo

Prahu je milovníků koček a sou−
časně nesobeckých lidí víc, než by

bylo možno předpokládat. Velká část
potřebného materiálu
byla tedy dodána nej−
různějšími osobami a fir−
mami zcela zdarma, či
za podstatně sníženou
cenu. Zhruba devadesát
procent prací zajistili
zdarma dobrovolníci,“
informovala Janišová. 
I přesto spolek i nadá−
le potřebuje jakékoli, 
i drobné finanční přís−
pěvky, případně darova−
né krmivo, stelivo a další

materiál. Podle předsedkyně spolku byla
jedinou překážkou akce zloba a svévolné
jednání ze strany určitých soukromých
osob.

Útulek bude pro veřejnost k dispozici
zhruba v polovině listopadu, protože kočky
jsou tvorové, kteří velmi špatně snášejí
změny prostředí a je tudíž nutné jim

poskytnout maximální
klid na přizpůsobení se
novým prostorám. Do té
doby bude pro lidi, kteří
si budou chtít osvojit
kočičku, či naopak bu−
dou chtít odevzdat na−
lezené zvíře, k dispo−
zici dočasné depozi−
tum v kanceláři spolku.
Návštěvu je nutné si pře−
dem domluvit na tel. č.
602 10 61 78 s paní Evou
Vrbovou.                   −tr−

Opuštěné kočky nyní sídlí na Palmovce

Firmy hlásí: Na zimní údržbu komunikací jsme připraveni

Městská část tlačí na zrychlení
autobusové linky č. 200
Cesta autobusovou linkou č. 200 bude možná opět rychlejší.
Organizace ROPID, která určuje trasy všech pražských autobusových
a tramvajových linek, chce v průběhu listopadu rozhodnout, jestli se 
z dvoustovky nestane opět expresní linka. Ta spojuje stanici metra

Kobylisy a sídliště Bohnice a vždy
fungovala jako rychlý spoj mezi
Nádražím Holešovice a severním
městem.

Již před zahájením provozu
metra v nových stanicích na trase
C představitelé osmé městské části
ROPID upozorňovali na nešťast−
nou změnu dopravního režimu
linky č. 200. „Myslíme si, že jeden

spoj by měl nabírat cestující na konečné, pak až v zastávce Podhajská pole.
Jsme přesvědčeni o tom, že většina cestujících by toto opatření uvítala.
bohužel jednání s představiteli dopravního podniku byla neúspěšná,“ řekl
předseda dopravní komise Rady Městské části Praha 8 Luděk Hoznauer.
Upozornil ale, že na základě četných připomínek občanů budou zástupci
městské části vést tomto problému jednání s institucí ROPID i nadále.

Chodník musí být schůdný neustále 
Pokud majitel domu neuklidí sníh nebo led ze svého chodníku, musí počítat s tím, že

odpovídá za všechny škody, ke kterým v důsledku nedostatečně uklizeného chodníku dojde.
Osmičce to řekl pražský advokát Aleš Gotmanov.

„Podle paragrafu 27 zákona o pozemních komunikacích odpovídá za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti místní komunikace, vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí
se silnicí nebo místní komunikací. Mimo zastavěné území obce potom odpovídá za škody vlastník
komunikace,“ upřesňuje Gotmanov. 

Mylné jsou přitom představy některých majitelů domů, že povinnost uklízet chodníky platí jen přes
den a v noci že mohou klidně spát. Chodník musí být podle právních předpisů schůdný neustále, tedy
24 hodin denně, a toi o víkendech nebo o svátcích. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy odpovědná osoba
prokáže, že objektivně nebylo v jejích možnostech závadu ve schůdnosti chodníku odstranit. Závady ve
schůdnosti chodníků se odstraňují na té části chodníků, která slouží výhradně chůzi, a to v celé délce 
a u chodníků, které jsou širší než dva metry, v šíři nejméně 1,5 metru. Na místních komunikacích, tedy
i na Vašem chodníku, musí být zajištěna schůdnost nejpozději do 12 hodin po zjištění závady ve schůd−
nosti. V případě majitele domu, který závadu  zjistí například v 6 hodin ráno, je to v rozmezí od 6.00 do
18.00 hodin.  Pokud je sníh na chodníku umrzlý a nelze jej mechanicky odhrnout, použije se inertní
posyp (písek apod.), jehož zrna nesmí být větší než čtyři mm, přičemž je zakázáno používat k posypu
sůl, škváru nebo popel. To, že za případnou škodu (například na zdraví) může právě nedostatečně ukli−
zený chodník, ovšem musí prokázat poškozený. 

Jak tedy postupovat, pokud se například na neposypaném chodníku zraníte? Je třeba od počátku
myslet na případné dokazování. „Užitečné budou především svědecké výpovědi, eventuálně fotodoku−
mentace stavu chodníku, a také lékařské zprávy. Vhodné je na místo přivolat hlídku Městské policie
nebo Policie ČR a také zdravotnickou po−hotovostní službu. Určitě je dobré podrobit se bez−prostředně
lékařské prohlídce, a to i v případě, kdy subjektivně nepociťujete zdravotní problémy. Některé poruchy
zdraví vzniklé pádem se totiž mohou objevit až v určitém časovém odstupu, zvláště třeba v případě
úderu do hlavy,“ doporučuje advokát Gotmanov. K úspěšnému uplatnění nároku na náhradu škody je
třeba zjistit takzvanou odpovědnou osobu. Kdo je vlastníkem nemovitosti, ke které místní komunikace
(chodník) přiléhá, případně kdo je vlastníkem samotné komunikace, zjistíte v katastru nemovitostí. Jak
ale upozorňuje doktor Gotmanov, spory o náhradu škody bývají často obtížné a úměrně tomu dlouhé.
Proto raději v případě sněhu a náledí dávejte takový pozor, abyste výše uvedené rady pokud možno
nikdy nepotřebovali...  −vp−

Firma IPODEC − čisté město 
je smluvním partnerem TSK.



Někteří z Vás si mohli všimnout auto−
busu, mimořádně zaparkovaného tři
dny před Sociálním odborem ÚMČ
Praha 8. Jistě jste si kladli otázku, co je
to za autobus a proč lze chvílemi spatřit
zdravotníky v bílých pláštích. Na úvod
stručná odpověď: před Sociálním
odborem ÚMČ Praha 8 se konala jedna
z akcí projektu prevence tuberkulózy
(dále jen TBC), realizovaná Národní
jednotkou dohledu nad tuberkulózou
při Fakultní nemocnici Na Bulovce
(dále jen NJDT). Pro hlubší pochopení
významu celé akce je třeba zmínit její
pozadí. 

TBC není choroba, kterou bychom měli
zařazenou mezi často se vyskytujícími

nemocemi. V běžném povědomí je TBC
klasifikována jako nemoc s dnes oje−
dinělým výskytem, popřípadě spojená
zejména s rizikovými skupinami (osoby
bez přístřeší, toxikomani, osoby sociálně
slabé atd.). Je pravda, že v ČR došlo 
v posledních letech k poklesu počtu TBC.
Bohužel se však nejedná o chorobu, která
by se v naší populaci již nevyskytovala.
TBC existuje stále a možná je o to ne−
bezpečnější, že si mnozí z nás její poten−
ciální hrozbu neuvědomují. 

Statistiky dokládají, že výskyt TBC je
soustředěn převážně do rizikových sku−
pin. Nicméně představitelé těchto skupin
žijí mezi námi, my všichni s nimi sdílíme
veřejné prostory, jezdíme s nimi v MHD,

setkáváme se s nimi
na úřadech atd. Jed−
nou z charakteristik
rizikových skupin mů−
že být i snížená vní−
mavost vůči zdravot−
ním problémům. Ta−
kové chování je však
vysoce rizikové vůči
okolním lidem − nám
na úřadech, v MHD,
obchodech, čekárnách
atd. To je jeden z dů−
vodů činnosti NJDT,
která realizuje projekt
prevence TBC přede−
vším mezi rizikovými

skupinami.  NJDT je složena z týmu zdra−
votníků, kteří se ve spolupráci s dalšími
odborníky snaží o vyhledávání nositelů
této choroby. Díky autobusu se zabu−
dovanými přístroji je tým schopen opera−
tivního přesunu za vytyčenou skupinou.
Motivační cestou (tj. finanční poukázkou)
se pak snaží navázat kontakt s před−
staviteli vytypovaných rizikových skupin,
a tak odkrýt existující problém. Kontakt
je samozřejmě dobrovolný a získané
údaje jsou pro svou citlivost chráněny. 
A co je náplní kontaktu zdravotníka 
s vyšetřovaným? Nejdříve je vyplněn
jednoduchý dotazník za pomoci odborní−
ka. Takto získané údaje slouží pro stati−
stické zpracování a případný další kontakt
s nemocnou osobou. Následuje samotné
vyšetření, které je dále zpracováno. V pří−
padě zjištění nemoci je nositel vyzván 
k návštěvě specializovaného pracoviště.
Ne vždy se bohužel podaří nositele choro−
by vyhledat. Popsaný způsob prevence je
jednou z cest, jak oslovit ty, kteří z růz−
ných důvodů nenavštíví lékaře, a tím
chránit nejen dotyčnou osobu, ale i její
okolí.

A jsme zpět u autobusu viděného před
Sociálním odborem ÚMČ Praha 8. Ve
dnech 25. − 27. 10. se tam konalo
snímkování TBC zaměřené především do
řad sociálně slabých občanů. Tým zdra−
votníků z NJDT akci připravil ve spo−
lupráci se sociálními kurátory pro dospělé

z oddělení sociální prevence Sociálního
odboru ÚMČ Praha 8. Přínos sociálních
kurátorů byl především ve fázi přípravné,
kdy spolu se zdravotníky zajišťovali
zázemí pro akci (technické zabezpečení,
prezentaci). Spolupráce se sociálními
kurátory byla rovněž pokusem zefektivnit
kontakt s potenciálními zájemci o vy−
šetření. Sociální kurátoři pro dospělé jsou
ti, kteří se při své práci denně setkávají 
s představiteli rizikových skupin a jejich
povinností je na ně preventivně působit.
Proto bylo osloveno vedení ÚMČ Praha
8, které umožnilo provézt akci na náklady
úřadu. 

Proběhlou akci nyní čeká odborné
zhodnocení. Již nyní se však zdravotníci

za−mýšleli nad nižším počtem zájemců,
který nenaplnil jejich očekávání. Obvyklé
počty vyšetřených se pohybují kolem 60
osob za den. Počet 61 vyšetřených během
tří dnů je tedy nutně překvapil. Zdravot−
níci se budou ptát po odpovědi na nízkou
účast. Doufají, že do budoucna bude na−
lezena cesta, jak zkontaktovat ty, jichž se
věc týká, a kteří k nim tentokrát cestu
nenašli. Pokud se bude akce opakovat,
rádi by vyzvali všechny, kteří z nějakého
důvodu váhali, aby přišli a udělali něco
pro své zdraví. 

Mgr. Vladimíra Ludková, 
sociální kurátorka pro dospělé 

(z materiálů NJDT)
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Prevence tuberkulózy v Praze 8 pokračuje

Hotel Troja
Je čas si zajistit

místo na Vaši firemní
VÁNOČNÍ PÁRTY!

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““
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nenechávejte v zimě
svoje auta a motocykly

na ULICI

GARÁžE V LODžSKÉ 22,
PRAZE 8 - BOHNICÍCH

(MEZI SERVISEM ŠKODA

A DELVITOU - ČERVENĚ NATŘENÉ)

NABÍZEJÍ KRYTÉ PODZEMNÍ GARÁžOVÁNÍ

MOTOCYKLŮ A AUTOMOBILŮ. 
OSTRAHA 24 HODIN, ČI-
POVÁ KARTA, POJIŠTĚNÍ

A PNEUSERVIS.

OS. AUTO - 1 320 KČ - VČ. DPH

A MOTOCYKL 620 KČ - VČ. DPH

BLIŽŠÍ INFORMACE 
NA TEL.: 777 25 52 67 
NEBO 283 85 28 29.
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Vyhláška stanovila nové povinnosti chovatelů psů
Změnu obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů schválilo

pražské zastupitelstvo. Stanovení těchto povinností formou vyhlášky umožnil zákon na ochranu zvířat
proti týrání, který vstoupil v platnost letos v březnu.

Z hlediska právního jde o novelizaci obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, neboť splnění pod−
mínky označení psa čipem a přihlášení jeho chovatele do evidence chovatelů psů zakládá právní nárok cho−
vatele psa, který je zároveň poplatníkem místního poplatku ze psů, na úlevu od poplatku ve stanovené výši.
Způsob označování psů byl stanoven alternativně oběma zákonem připuštěnými způsoby, tj. tetováním 
i čipováním. „Druhá z metod je ale progresivnější, pro zvíře je méně bolestivá a umožňuje snazší a spolehlivou
kontrolu pomocí čtecího zařízení. EU s ní perspektivně, po uplynutí přechodné osmileté doby, počítá jako 
s metodou jedinou a preferuje ji v souvislosti s bezproblémovým převážením zvířete mezi zeměmi EU,“ řekl
náměstek primátora Rudolf Blažek. Označení psa čipem nebude představovat pro chovatele velké finanční ná−
klady, cena čipu včetně jeho aplikace se pohybuje v rozmezí 350 až 550 korun. Při aplikaci čipu nehrozí psům
bez ohledu na jejich stáří žádné následky, což potvrzují zkušenosti řady veterinářů. Pokud jde o úlevu od
poplatku za psa, je navržena z roční sazby na dobu dvou let při označení psa čipem a přihlášení chovatele do
evidence v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou. Za každý rok je to maximálně 350 korun.

Navrhovaná opatření sledují především regulaci populace toulavých a opuštěných psů. V případě zaběhnutí,
opuštění nebo ztráty psa se jeho trvalé označení spolu s databází chovatelů jeví jako významný nástroj pro vy−
hledání chovatele psa. Svůj účel by splnila i v případech pokousání psem, neboť zajistí rychlé opatření infor−
mací o zdravotním stavu zvířete a předejde tak možným komplikacím při pátrání po chovateli, jehož prostřed−
nictvím lze tyto informace zjistit, a eventuálním léčení poraněného člověka.

Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy bude povinen nechat psa staršího šesti měsíců trvale
označit mikročipem nebo tetováním. Vyhláška nabude účinnosti 1. ledna 2005.

Stavební uzávěra Masarykova nádraží
Rada hl. m. Prahy schválila nařízení o stavební uzávěře Masarykovo nádraží s platností od 1. pro−

since 2004. Tímto nařízením se vyhlašuje stavební uzávěra v území vymezeném ulicemi Havlíčkovou, Na
Florenci, Křižíkovou, Prvního Pluku, Malého, Pernerovou, Trocnovskou, Husitskou a Hybernskou 
v katastrálním území Nové Město a Karlín. 

Podnětem ke zpracování návrhu nařízení o stavební uzávěře Masarykova nádraží byla žádost Starosty
Městské části Praha 1 Vladimíra Vihana o vyhlášení této stavební uzávěry. Návrh přímo souvisí se žádostí
Městské části Praha 1 o změnu územního plánu v tomto území tak, aby uspořádání Masarykova nádraží 
a funkční využití území umožnilo spojení Opletalovy ulice s ulicí Na Florenci a ulice Na Florenci s ulicí
Pernerovou. Se stejnou žádostí se na hlavní město Prahu obrátil Starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek.
Zřízením nových ulic sledují obě městské části rozvoj dotčeného území a umožnění komunikace a oživení 
v současné době okrajových částí katastrálních území Nového Města a Karlína.

Zprávy z pražského magistrátu

Na co by řidiči neměli zapomenout…
I když zima přichází každý rok, přesto zastihne většinu motoristů nepřipravených. Je tedy
právě nejvyšší čas překontrolovat, zda jste pro váš automobil udělali před zimou alespoň to
základní, díky kterému pro vás nebude velký problém překonat nástrahy prvního sněhu,
náledí a dalších záludností zimy.

Máte:
• zimní pneumatiky se vzorkem hlubokým alespoň 4 mm 

(letní nebo univerzální pneumatiky jsou nejen nevhodné, ale hlavně nebezpečné);
• celoobvodové řetězy, „padnoucí“ právě vašim pneumatikám v kufru vozidla 

(v komoře vám nepomohou);
• chladicí kapalinu nemrznoucí do −25 °C;
• nemrznoucí kapalinu v ostřikovačích (můžete ji nalít již nyní);
• doplněný a plně dobitý akumulátor s čistými kontakty;
• překontrolovanou elektrickou instalaci 

a ve vybavení vozu také mít…
• škrabku na led;
• smetáček a lopatu na sníh;
• pomocné startovací kabely;
• rozmrazovač na zámky (samozřejmě v kapse, ne ve voze);
• gumové podlážky, které mohou posloužit i pro nouzový rozjezd.

Dobré rady pro zpříjemnění zimní cesty autem:
• gumová těsnění dveří a kapot potřete glycerinem nebo jelením lojem, aby nepřimrzala;
• myjete−li auto v umyvárně, měli byste přelepit zámky, aby do nich nenatekla voda, 

která může následně zamrznout;
• zamrzlé zámky uvolníte rozmrazovačem (proto jej mějte vždy v kapse a ne zavřený v autě), 

v nouzi si pomůžete třeba i postupným zasunováním klíčku ohřátého sirkou či zapalovačem;
• neparkujete−li v garáži, ramínka stěračů před zaparkováním raději podkládejte 

nebo vyjměte, aby nepřimrzla ke sklu;
• skla nikdy nerozmrazujte horkou vodou, mohla by prasknout;
• startujte zásadně bez zapnutých spotřebičů (světlomety, ventilátor, rozmrazovač, rádio atd.);
• po usednutí do vozu otevřete okénko, aby se vám kvůli vydechovanému 

vzduchu nezamlžila okna; 
• motor zahřívejte ihned po nastartování pomalou jízdou, nevytáčejte jej do 

vysokých otáček na místě.                         −vp−
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Firma

Zdeněk Petříček
Montáž okenních a bytových doplňků

Nabízí:
• žaluzie a rolety všech typů
• silikonové těsnění do oken 

a dveří až 30% úspora tepla
• čalounění vstupních dveří
• shrnovací lamelové dveře 

a vanové, sprchové zástěny
• sítě proti hmyzu
Tel.:  286 88 43 39

606 35 02 70

MNOŽSTEVNÍ SLEVY!
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Je neděle ráno. Na Palmovce ticho a klid. Pouze 
u travnatých ploch postávají čekající pejskaři, než
se ten „jejich“ vyvenčí. Travnatá plocha na
Palmovce patří mezi dobře vybavené košem pro
sběr psích exkrementů (včetně pytlíků). Nemůže
tedy nastat situace, kdy pejskař zoufale probírá
obsah svých kapes, aby našel pytlík na hromádku
na trávníku (či chodníku). Situace však nastává 
a travnaté plochy (když zůstaneme pouze u nich)
jsou pokryty psími exkrementy. Vypadá to na
záhadu. Odpovědí nemůže být nedosažitelnost
potřeb pro úklid. Odpověď je totiž mnohem
jednodušší − je to naprostá bezohlednost, možná až
tupost některých pejskařů. To však není žádná
záhada, to je pouze lidské (ne)vychování. 

Ne, nejsem člověk, který pronásleduje psy a jejich

pány ve městě. Jsem sama majitelkou psa. Jsem
však navíc člověk, kterého zajímá životní prostředí,
do něhož patří i psi a jejich majitelé. Tito tvoří
miničást složitého a zranitelného systému, o jehož
zachování se musíme snažit my všichni. Pokud
však bezohlednost některých z nás bude systema−
ticky tento systém narušovat, máme my ostatní
smůlu. A není důležité, že tento negativní zásah má
podobu neuklizeného psího hovínka. I psí hovínko
může být velkým zásahem, neboť umí vyvolat hla−
sitou nesouhlasnou vlnu hlasů proti psům ve městě. 
Abych konkretizovala napsané, popíšu scénu, která
mě dovedla k napsání tohoto postřehu. Je zmíněná
neděle ráno, ticho a klid a já venčím svého psa na
travnaté ploše u tramvajové zastávky Palmovka.
Nejsem sama. Kousek dál stojí mladá žena, která

venčí psa, německého ovčáka. Chystám se domů,
neboť v pytlíku v mé ruce třímám sice nevoňavé ale
„naše“ hovínko. Současně vidím jak druhý pes
vykonává potřebu, aniž by si toho majitelka všimla.
Najednou se ve mně najde odvaha, díky které
dotyčnou ženu upozorňuji na to, že by měla ho−
vínko svého psa uklidit. Nikdy jsem podobnou věc
neudělala a v tu chvíli jsem si připadala jako ne−
snesitelná moralistka. Nicméně reakce na má slova
mi dodala odvahy a současně zlosti. Žena mi
oznámila, že pokud by hovínko měla vzít,
pozvracela by se. Já, stále držící hovínko, jsem
mohla jen bezmocně říci, že mě mrzí její postoj, ale
že lidé jako ona jsou příčinou celospolečenské
debaty o psech ve městě. Žena se velmi rozzlobila
a zvýšeným hlasem mě upozornila, že se nemám

plést do jejích věci, výchovy psa a postoje k psím
hovínkům. Je zbytečně pokračovat v popisu téměř
desetiminutového rozhovoru dvou majitelek psa −
jedné sbírající hovínka, druhé … ale to si doplňte
již sami. 

Chtěla bych poprosit všechny − majitele psů 
i nemajitele psů: „Prosím Vás, buďme k sobě
ohleduplní. V soukromí si dělejme co chceme,
třeba i nechávejme hovínka na koberci. Na veřej−
ných prostranstvích však uklízejme nebo jen upo−
zorňujme na povinnosti úklidu, nejsme tam sami −
jsou tam naši psi, ostatní lidé, hrající si děti, lidé
sedící na lavičkách, ti co čekají na tramvaj a mnozí
další. Vůně rozkládajících se hovínek nepřidává
nikomu. Děkuji.“       

−vlk−

Věnováno majitelce staršího ovčáckého psa, který bydlí v ulici Sokolovská u Palmovky

Hasiči 
zasadili lípy
K příležitosti 86. výro−
čí založení samostatného
československého státu za−
sadili členové jednotky
dobrovolných hasičů v oko−
lí radnice tři lípy. Jeden 
z těchto národních stro−
mů umístili do parku na
náměstí dr. V. Holého,
zbývající dva pak před
budovu Úřadu Městské
části Praha 8. „Chtěli jsme
i takto naznačit, že tento
svátek není pouze dnem
pracovního volna,“ připo−
mněl ředitel jednotky Lu−
děk Hoznauer.              −tr−

Zeptali jste se...
Proč se nyní kácí porost na vrchu Vítkov, co jej a také kdy nahradí?
Petra Pleskotová, sídliště Invalidovna

Vrch Vítkov se nachází na území třetí městské části. Nicméně podle dostupných infor−
mací tato lokalita projde postupnou revitalizací. V roce 2003 byla zpracována pro−
jektová dokumentace, která má zpřístupnit kopec, zlepšit sociální vybavenost, oproti
současnému stavu tedy park zkvalitnit. Počítá se například s dětskými hřišti či cyk−
lostezkami. Cílem je vytvořit funkční náplň jednotlivých cest i potřebné úpravy zeleně
(kácení a zároveň nová výsadba) jako základní charakteristiky kopce, který má z pod−
statné části charakter parku. Investorem je město Praha. Podle odhadů revitalizace
daného území bude trvat určitě více než jeden rok.

Proč se ani po dvou letech od povodní s budovou Invalidovny (vojenského 
archivu) v Karlíně nic neděje?  Tomáš Voldán, Libeň

Budova bývalé Invali−
dovny v Kaizlových sa−
dech není v majetku
Městské části Praha 8,
patří Ministerstvu obra−
ny ČR. Jeho mluvčí Andrej
Čírtek k dotazu sdělil
pouze, že Vojenský his−
torický ústav se má 
z Invalidovny stěhovat do
nového vojenského ob−
jektu v Praze − Ruzyni. 
V následujících třech le−
tech se bude na Ruzyni stavět a připravovat nový objekt. Předpoklad stěhování archivu
je přelom let 2007 a 2008.

Vaše dotazy můžete posílat e−mailem na adresu posta@P8.mepnet.cz či poštou na Redakce
Osmičky, ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8. Označte je heslem „Dotaz“.

??

??

V Karlíně si děti v zimě budou moci i zabruslit
Dům dětí a mládeže v Karlíně bude mít letní divadlo a zimní kluziště. Na přestavbu dvora budovy využije
finančního daru ze sbírky polských občanů na odstranění následků předloňských povodní. 
„Peníze půjdou na vybudování letní divadelní scény a abychom mohli dvůr využívat i v zimě. Chceme zde
postavit malé osvětlené kluziště s umělou ledovou plochou. Po rekonstrukci bude tento vnitřní prostor

sloužit především dětem z Karlína, které nemají možnost podobného aktivního vyžití ve svém volném čase,“
informoval ředitel DDM Karlín Libor Bezděk. Předpokládané náklady jsou tři a půl milionu korun a přestavba potrvá do
konce roku. Divadelní hlediště by mělo mít kapacitu sto osmdesát míst a lední kluziště bude otevřené pro zájemce od pro−
since do března. Povodňové škody na majetku DDM dosáhly zhruba třiačtyřiceti miliónů korun. V současné době má
sedm specializovaných středisek (Karlínské Spektrum, Klub Klamovka, Stanice techniků, Jezdecké středisko Zmrzlík
atd.). Více než devět set dětí a mladých lidí tam navštěvuje přes sedmdesát zájmových kroužků. Budova má bezbariérový
přístup, plošinu pro vozíčkáře a výtah.                  −pkl−

Budeme o změně uvažovat, říká šéf organizace ROPID
Vyhodnocujeme výsledky průzkumu, do konce listopadu se rozhodneme, říká k možnému
zrušení stanic autobusové linky č. 200 ředitel ROPIDu Jiří Prokel.

Pane řediteli, proč jste vůbec udělali z linky č. 200 zastávkový autobus? Co vás k tomu vedlo?
My jsme o zavedení další stanice na lince číslo 200 uvažovali už dlouho před otevřením

nového úseku metra do Kobylis. Chtěli jsme vyjít vstříc obyvatelům nově postavených domů v oblasti Velké skály, kteří
využívají zastávku Pískovna. Tuto změnu jsme nakonec spojili právě s otevřením metra do Kobylis, díky kterému se doba
cestování z Bohnic do centra zkrátila. Po zavedení zastávky Pískovna už zbývala na trase dvoustovky jen jedna zastávka,
kterou autobusy projížděly, a to zastávka Písečná. V této situaci nám přišlo zbytečné dělat cestujícím v trasách linek
zmatek a zařadili jsme na trasu dvoustovky i tuto zastávku.

Mnozí obyvatelé Bohnic si ale stěžují, že to jejich cestování prodlužuje. Budete na to nějak reagovat? Existuje šance,
že bude dvoustovka zpátky expresní linkou?

Určité stížnosti jsme samozřejmě zaznamenali a provedli jsme proto dopravní průzkum. Jeho výsledky nyní vyhod−
notíme a na jejich základě budeme uvažovat o změnách. O tom, jestli některé zastávky na trase dvoustovky opět zrušíme,
chceme rozhodnout do konce listopadu.

Budete o trase dvoustovky jednat i s představiteli Prahy 8?
Samozřejmě, o všech dopravních změnách jednáme s městskými částmi, kterých se tyto změny dotýkají, a další osud

dvoustovky nebude výjimkou. Určitě o tom s Prahou 8 jednat budeme. −htj−

Začal jezdit bus č. 201
Nová autobusová linka jezdí již několik
dnů na trase Nádraží  Holešovice−Bulovka−
Madlina−Poliklinika Prosek.

Autobus číslo 201 bude v provozu jen 
v přepravních špičkách pracovního dne.
Nová autobusová linka bude mít stejné inter−
valy jako autobus 210, který jezdí z Nádraží
Holešovice do Čakovic. 

Dopravu organizuje společnost ROPID. 
Ve společném úseku linek 201 a 210 bude
zkrácen interval v ranní přepravní špičce 
z dvanácti na šest minut, v odpolední pře−
pravní špičce z patnácti na 7,5 minuty. 

Nový autobus byl zaveden především
proto, že spoj číslo 210 byl setrvale pře−
těžován. 

−htj−

Anketa
Vadí Vám nové zastávky 
autobusu č. 200?

Olga Mrázková, Bohnice
Počítala jsem s tím, že dvou−

stovka zůstane rychlým spojem. 
Z nového metra jsem byla nadšena,
ale nové zastávky této linky výhody
podzemní dráhy velmi snižují.

Anna Pospíšilová, 
Staré Bohnice

Velmi. Vůbec nechápu, jak to
někdo mohl vymyslet. Asi mezi
Kobylisy a Bohnicemi nejezdí. Je
to pro nás zbytečná ztráta času 
a nervů. Vždyť co by se změnilo, 

kdyby to bylo tak jako před
otevřením metra?

Martin Blažek, Bohnice
Trochu ano, i když ty dvě minuty

navíc se dají vydržet. Třeba to
zase vyhovuje lidem, kteří bydlí
blízko Písečné a Pískovny. Ale
podle mě už na těchto zastávkách
staví hodně autobusů. 

??
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Starožitnosti
Nákup za hotové i do

komise − st. zl. šperky,

brilianty, stříbr. příbo−

ry, čs. granáty, st. zbra−

ně, bronz. sochy. Sv.

dukáty − 2.200,−, dese−

tidukáty až 44.000,− 

4 duk. r. 1915 v ceně

4200,−  (zahr. cena 131

Euro), st. bicí kapesní

hodinky, obrazy lokomotivy od Ronka či

Kriebicha a obrazy soc. realismu...

PPrraahhaa  99,,  PPoodd  ppeekkáárrnnaammii  33,,
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ

Adresa:

Učňovská 1 • 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

Telefon: 266 10 61 11 • fax.: 284 82 79 86

Ředitel: Ing. Ladislav Špička, CSc.,

Dny otevřených dveří:

27. listopadu 2004 a 22. ledna 2005 

vždy od 8.00 do 13.30 hodin.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8
a

HOBBY CENTRUM 4
vyhlašují výtvarnou soutěž na téma

ČTYŘI ROČNÍ
OBDOBÍ

pod záštitou 
zástupkyně Starosty Městské části Praha 8 

Soni Teplé

Kategorie:  A − děti od 6 do 10 let
B − děti od 11 do 14 let

Termín odevzdání: 30. 11 2004 na adresu:
Hobby Centrum 4, Bartákova 1200/37, 140 00
Praha 4 − obálku označte slovy: Čtyři roční
období

Podmínky: jeden autor odevzdá jeden obrá−
zek, formát: libovolný, technika: libovolná,
na zadní stranu uvést: jméno, příjmení, věk
a adresu školy.

Porota: vedoucí výtvarných kroužků DDM
Praha 8 a Hobby Centra 4, zástupce magistrátu
hlavního města Prahy. 

Vernisáž a vyhlášení výsledků: 10. 12. 2004
v klubu Amfora, ul. Pujmanové, Praha 4 od
14.30 hodin.

Obrázky budou vystaveny: v Hobby Centru
4 od 10. 12. 2004 do 15. 1. 2005 a v DDM
Praha 8 od 17. 1. 2005 do 17. 2. 2005.  

Běhu karlínským sadem se účastnili hlavně žáci
Již třiadvacet let vždy první říjnovou
sobotu se koná Běh karlínským sadem.
Letos to bylo za slunného počasí 
2. října a poprvé pod záštitou MČ
Prahy 8 v zastoupení paní Soňou
Teplou.

Pořadatel Tělocvičná jednota Sokol
Karlín připravil jako každý rok dvacet
závodnických kategorií, a to od rodičů 
a dětí až po veterány. Největší zastoupení
bylo v žákovských kategoriích. Celkem se
běhu účastnilo kolem sta závodníků.
Pořadatele mrzí neúčast dorostenek a také
neobsazení kategorie vozíčkářů. Ceny pro
vítěze i poražené byly věnované našimi
partnery. Každý závodník odcházel

spokojen, prožitým dopolednem. Ceny věnovaly MČ Praha 8 − poháry, uzenářství Dufek své výrobky,
Albatros a Výběr Reader‘s Digest krásné knižní publikace, Raiffeisen Stavební spořitelna propagační před−
měty pro nejmenší,  další ceny věnoval i TJ Sokol Karlín. −sk−

KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.:  283 09 04 27

Předprodej na prosinec od 22. 11. v pokladně
KD KRAKOV PO − ČT 16.00 − 19.00 hod., rezer−
vace na tel.: 283 09 04 27. Spojení: bus č. 102,
144, 177, 186 od Metra „C“.

LISTOPAD a PROSINEC  2004

Večerní koncerty

24. 11. ST 19.00 hod.
FIANNAN
Svérázná irská hudba.

1. 12. ST 19.00 hod.
COP
Populární bluegrassová skupina.

5. 12.  NE 18.00 hod.
SCREAMERS
Vánoční speciál − travesti show.

8. 12. ST 19.00 hod.
SAMSON a jeho parta
Tradiční „Samsonovina“.

14. 12. ÚT 19.00 hod.
VELKÝ VÁNOĆNÍ POŘAD 
s GINEVROU a jejími hosty
Celovečerní pořad plný historické hudby,    
balad, folku, humoru i vánoční hudby.

Pořady pro děti a rodiče

17. 11. ST 15.00 hod.
Podzimní dětský karneval
Tradiční dětský rej v maskách i bez, plný 
soutěží o ceny, hudby a tance.

4. 12. SO 15.00 hod.
Mikulášská s nadílkou přímo 
od Mikuláše a čerta..
Dětské odpoledne , ve kterém si děti 
mohou zazpívat, zasoutěžit a vyřádit se,
ale mohou se i dozvědět o Mikulášských 
tradicích.

7. 12. ÚT 18.00 − 21.00 hod.
Vánoční dětská 
akademie ZŠ Dolákova.
Zveme všechny rodiče s dětmi na 
koledy, scénky a další vystoupení 
v podání žáků ZŠ Dolákova .

11. 12. SO 15.00 hod.
O Mikuláši, Vánocích 
a Třech králích

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

P¯edprodej: »T 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00 hod.,
NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.: 284
68 11 03. Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme
30 minut před začátkem představení do prodeje. 
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13. 11. SO 15.00 hod.
KAŠPÁREK MEZI PIRÁTY

14. 11. NE 10.00 hod.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
LS Jiskra (P. Slunečko).

19. 11. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Pohádka pro nejmenší. Hraje Divadlo 
rozmanitostí Most.

20. 11. SO 15.00 hod.
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

21. 11. NE 10.00 hod.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

24. 11. ST 10.30 hod.
DRAK KARAMELÁK
Pohádková hudební výchova K. Daňhela.

26. 11. PÁ 9.00 hod.
O KÁLIFU ČÁPOVI
Výpravná pohádka na motivy Wilhelma 
Hauffa. Hraje Divadelní společnost ELF.

27. 11. SO 15.00 hod.
O KÁLIFU ČÁPOVI

28. 11. NE 10.00 hod.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

29. 11. PO 9.00 a 10.30 hod.
MALÝ VÝLET DO OPERY

Večerní představení

22. 11. PO 19.30 hod.
JAROSLAV HUTKA

Změna programu vyhrazena.

ODBOR ŠKOLSTVÍ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8, ODDĚLENÍ KULTURY SI DOVOLUJE VÁS A VAŠE DĚTI

POZVAT NA

„Čertoviny aneb Mikulášská nadílka“
Představení se uskuteční v těchto termínech: 

ve středu 1. prosince 2004, v Kulturním domě Krakov
ve čtvrtek 2. prosince 2004, v Karlínském Spektru (Karlínské náměstí)
v pátek 3. prosince 2004, v Kulturním domě Ládví 

V pestrém pořadu vystoupí Jana Rychterová, Čertova babička, čertice a další hosté. V rámci programu
budou pro děti  probíhat  pestré soutěže a jejich účastníci získají zajímavé odměny. 

Představení je rozděleno do dvou částí:

− od  8.30 do   9.45 hod. pro školáky (7 − 10 let)
− od 10.15 do 11.30 hod. pro menší děti (3 − 6 let) 

Samozřejmě se s Vámi a s Vašimi dětmi velmi rádi setkáme v krásné předvánoční atmosféře. V případě Vašeho
zájmu o jedno z výše uvedených představení nám prosím potvrďte svoji účast spolu s vybraným termínem, aby−
chom mohli připravit „Mikulášskou nadílku“ pro všechny děti v dostatečném množství. Kontaktovat nás
můžete buď telefonicky na čísle 283 09 04 22 nebo e−mailem na adrese vladislava.wildtova@p8.mepnet.cz
nejpozději do 19. listopadu 2004.

Na konci měsíce srpna se v malebném prostředí
chráněné krajinné oblasti Toulcovy Maštale konal 
již třetí ročník letního tábora pořádaného sociálním
odborem Úřadu Městské části Praha 8. Třiadvaceti
dětem, jejichž rodiče nemají možnost své ratolesti
někam poslat, bylo nabídnuto opustit pražské uli−
ce, vyrazit do přírody a trochu tak prolomit každo−
denní stereotyp.

Letošní program obsahoval celo táborovou hru na motivy místní legendy o rytíři Toulcovi, návštěvu
krásného rokokového zámku Krásné hrady nebo prohlídku skalních útvarů v Toulcových Maštalích 
a skalního bytu ve Zderazu. Děti též navštívily útulek pro ztracená a zraněná zvířata (muflony, lišky, divoká
prasata, kuny atd.) a zúčastnily se exkurze v místním zemědělském družstvu, kde si zblízka prohlédly

krávy a telátka. Děti byly během pobytu hodnoceny, za
což byly později odměňovány formou platu, za který si
na konci tábora mohly na jarmarku nakoupit zboží dle
vlastního gusta. A výběr byl vskutku široký.

Poslední prázdninovou sobotu byly děti ve zdraví
navráceny rodičům. Poděkování patří především všem
radním ÚMČ Praha 8, kteří uvolnili finanční prostředky,
aby se tento tábor mohl realizovat a také vedoucím 
a instruktorům, kteří připravili pro děti pěkně prožitý
týden. Oddělení sociální prevence připravuje na
prosinec vánoční akci, kde se všichni účastníci letního
tábora opět sejdou.                                                −wir−

Tábor na konci léta

Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8, Dům s pečovatelskou
službou, Bulovka 1462/10, pořádá 18. listopadu 2004 od 8.00 do 16.00 hodin

BAZAR ŠATSTVA a 16. prosince 2004 od 8.00 do 16.00 hodin 4. vánoční výstavku zájmových
prací seniorů. Těšíme se na Vás!

Pozvánky
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(Placená inzerce)

VETERINÁRNÍ    
OŠETŘOVNA

PROSECKÁ 20 • PRAHA 8 

150 m od zastávky tramvaje 
a autobusu „U Kříže“

TEL.: 284 84 00 69, 724 32 71 83

e-mail: r.mikulsky@seznam.cz

MVDr. ROMAN MIKULSKÝ
PO 8.30 - 11.30    13.30 - 21.30 hod.

ÚT 8.30 - 11.30    13.30 - 19.30 hod.

ST - 12.30 - 21.30 hod.

ČT 8.30 - 11.30    13.30 - 19.30 hod.

PÁ  10.00 - 12.00    13.30 - 21.30 hod.

SO  08.00 - 12.00 hod.

NE  17.00 - 21.00 hod.

SVÁTKY ZAVŘENO!

Preventivní medicína, veterinární 

péče - kastrace, odstraňování zubního kamene

ultrazvukem,  čipování - europas, léčba akutních 

a chronických  onemocnění, chirurgie, 

poradenství, prodej krmiv.
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DNY 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

pro rodiče a zájemce o studium na Gymnáziu

Praha 9, Litoměřická 726 se konají: 8. prosince

2004 a 24. ledna 2005 vždy od 17.00 do 19.00

hodin. Pro rok 2005/2006 přijímáme celkem pět

tříd, z toho tři až čtyři třídy čtyřletého studia 

a jednu až dvě třídy osmiletého studia podle

počtu přihlášených. Zkoušky nanečisto pro oba

druhy studia proběhnou 11. února 2005 a 16.

března 2005 vždy od 15.00 do 17.00 hodin. Od

konce ledna 2005 jsou připraveny přípravné

kurzy pro oba typy studia. Bližší informace

naleznete na www.gymlit.cz.

(Placená inzerce)

D˘m dÏtÌ a ml·deûe Praha 8
Přemyšlenská 1102 • tel.: 284 86 10 50, 284 68 
02 30 • Krynická 490  • tel.: 233 55 37 90, 233 55
21 01 • e-mail: info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz

LISTOPAD 2004

16. 11. Úterý
Úterý aneb poezie v úterý − od 17.00 hod. pro
starší děti, mládež, dospělé, ul. Přemyšlenská −
malí i velcí recitátoři představí zajímavé básničky
a povídky.

17. 11. Středa − státní svátek
Turnaj v deskových hrách − od 10.00 hod. − pro
mládež od 14 let, ul. Přemyšlenská.

Přijď a uvidíš − od 10.00 hodin − pro děti od 6 let,
hřiště za budovou Policie ČR v Praze 8, Trousilova
ulice. Sportovní soutěže ve spolupráci s Policií ČR
OŘ Praha III − můžeš vzít vlastní kolo a helmu 
s sebou (v případě nepříznivého počasí budeme
soutěžit v budově DDM).

20. 11. Sobota
Můj přítel počítač − od 12.00 do 17.00 hod. − pro
děti školního věku a jejich rodiče, ul. Přemyšlenská.
Animace, rodinný turnaj v počítačové hře, internet.

21. 11. Neděle
Hliněná neděle − od 10.00 do 16.00 hod. − pro děti
i rodiče, ul. Přemyšlenská. Ukázka odlévání 
z forem, engobování a glazování již odlitých výrobků
(ptáčci, zvonky, šálky), tvorba z volné ruky. Cena:
200 Kč/ osoba, rodič + dítě 250 Kč (zahrnuje něko−
lik odlitých výrobků, engoby, glazury, keramickou
hlínu, přežah a výpal.) Obě neděle: 300 Kč, 400 Kč.

23. 11. Úterý
Přírodovědná tvůrčí dílna − od 14.00 do 15.00
hod. − pro děti školního věku, ul. Krynická. Den
spadlého listí − První kniha o přírodě.

27. 11. Sobota
Víkend v pohybu − od 9.00 do 17.30 hod. − pro do−
spělé, ul. Krynická. Cvičení pro zdraví a tanec.
Cena: 350 Kč

Ohlédnutí za Šrámkovou Sobotkou − od 15.00
hod. − pro malé i velké, ul. Přemyšlenská. Odpo−
ledne plné poezie, písniček, humoru i vážných
zamyšlení. Cena: 30 Kč.

28. 11. Neděle
Víkend v pohybu − od 13.30 do 17.30 hod., pro děti
a mládež od 7 do 16 let, ul. Krynická. Cvičení pro
zdraví a tanec. Cena: 80 Kč

Adventní inspirace − od 14.00 hod. − pro malé i vel−
ké, ul. Přemyšlenská. Výroba vánočních věnců −
základní věnec a svíčky s sebou. Cena: 200 Kč
(zahrnuje materiál na ozdobu).

Hliněná neděle − od 10.00 do 16.00 hod.  − pro děti
i rodiče, ul. Přemyšlenská. Ukázka odlévání z forem,
engobování a glazování již odlitých výrobků (ptáčci,
zvonky, šálky), tvorba z volné ruky. Cena: 200 Kč
/osoba, rodič + dítě 250 Kč (zahrnuje několik od−
litých výrobků, engoby, glazury, keramickou hlínu,
přežah a výpal.) Obě neděle: 300 Kč, 400 Kč.

Na prosinec připravujeme: Mikulášská nadílka,
Barevná neděle, Autogramiáda s Martinem Ma−
xou, Vánoční koncert.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

si Vás dovoluje pozvat 
na 

Adventní 
koncerty 

Evy Praha Kvartet
„Vánoční program“

úterý  30. 11. 2004 • 19.00 hodin 

Vladislava Hořovská − I. housle
Světlana Pechoušková − II. housle

Martina Kallistová − viola
Eva Vrzalová − violoncello

Foerstrovo komorní 
pěvecké sdružení
„Slyšte, slyšte Pastuškové“

úterý 7. 12. 2004 • 19.00 hodin

dirigent Lukáš Vasilek

TTrriioo  SSíírriiuuss

úterý 14. 12. 2004 • 19.00 hodin

Jiří Skuhra − flétna
Viktorie Večerová − viola

Vladimír Sůva − violoncello

Jaroslav Svěcený
„Barokní Vánoce“

úterý 21. 12. 2004 • 19.00 hodin

Jaroslav Svěcený − housle
Jitka Navrátilová − cembalo

LIBEŇSKÝ ZÁMEK, OBŘADNÍ SÍŇ, 
ZENKLOVA 1/35, PRAHA 8 − LIBEŇ

informace a rezervace míst na tel.: 283 090 422 
vstup volný

PRONÁJEM SÁLŮ
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

Kulturní středisko MČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň
tel.: 222 80 56 80,  fax.: 222 80 56 81
e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz

Všichni příznivci divadla, nejen z Prahy 8, se
dočkali. Začátkem října bylo slavnostně otevře−
no Divadlo Pod Palmovkou. V předchozích mě−
sících prošlo komplexní rekonstrukcí, která
probíhala ve třech etapách a stála bezmála 55
miliónů korun.

Aby mohlo divadlo začít ale−
spoň provizorně fungovat,
proběhla od srpna 2002 do
března 2003 oprava základ−
ních škod po ničivé povodni.
Loni, během divadelních práz−
dnin, prošly rekonstrukcí také
šatny a provozní budova. Třetí
etapa se uskutečnila letos 

v létě. Stavebních úprav se dočkaly všechny části
divadla − balkon, divadelní klub, zázemí i pod−
kroví budovy v Zenklově ulici. „Největšími
úpravami v hledišti prošel balkón. Rekonstrukcí
došlo k jeho zvětšení, zlepšila se viditelnost 
i slyšitelnost,“ řekl ředitel divadla Petr Kracík.

Jaké nejzásadnější změny po všech opravách 
v Divadle Pod Palmovkou nastaly?

Nejzásadnější změnou je, že se divadlo po dvou
letech etapových rekonstrukcí konečně otevřelo
divákům v celé své kráse. Po povodni v roce 2002
jsme uvažovali, jak divadlo rekonstruovat, protože
bylo velmi těžce zasažené. Nakonec jsme se
rozhodli pro etapový systém, abychom mohli co
nejdříve otevřít. První peníze jsme získali díky
opravdu dobrému pojištění, 20 milionů korun 
přišlo od státu a částečně přispěl i pražský
Magistrát.

Byla rekonstrukce interiéru divadla tak zásadní,
že ho diváci při návštěvě doslova nepoznají?

Na jevišti se nezměnilo vůbec nic − doufám, že
budeme tak dobří jako ve všech sezónách. Největší
změny v hledišti doznal
balkón. Přístup na něj ne−
ní boční stranou, ale středem
a došlo k jeho zvětšení
i zlepšení viditelnosti a slyšitelnosti. Před balkó−

nem také vznikly nové foyer a šatna. Divák, který
schází z balkónu tak vejde rovnou do nového his−
torického foyer v přízemí. Samozřejmostí při tak
náročné rekonstrukci je i nová vzduchotechnika,
klimatizace a podobně.

Velkou změnou pro diváky je určitě zelená barva,
které po rekonstrukci dominuje interiéru…

K zelené barvě vedla hodně dlouhá cesta a také
technické důvody. Dřívější zelenkavá barva měla
v sobě hodně bílé, která hodně odrážela světlo.
Nově vymalovaný sál je světelně utlumený 
a daleko víc soustřeďuje jak herce, tak i diváky 
v pohledu na jeviště. Navíc se podoba divadla díky
rekonstrukci vrátila k úplně původní podobě 
z roku 1905. Přesné architektonické plány z té
doby sice nejsou k dispozici, ale vypadá to, že
tenkrát opravdu Palmovka byla zelená.

Jakou změnu si v opraveném divadle nejvíce
pochvalují herci?

V průběhu rekonstrukce došlo k tomu, k čemu
nedošlo za předchozích 55 let. Konečně máme
takzvaný umělecký, nebo−li zadní vchod z ulice Na
Hrázi. Až dosud museli herci čekat, než všichni
diváci po představení odejdou, aby jim „nekazili“
umělecký dojem z představení tím, že kolem nich
proběhnou v civilu.

Zatím jste pomlčel o velké novince, kterou je
vznik Malé scény v podkroví divadla…

Ta vznikla téměř ze zbytků starého balkónu ve
čtvrtém patře, kde byla původně úplně nová
zkušebna. Bylo mi líto vyhodit téměř nepoužitá
křesla z nového balkónu a tak se přidal milion
korun na vzduchotechniku a vznikla Malá scéna
Divadla Pod Palmovkou.

Zatím jsme se bavili jen o rekonstrukci divadla. Na
co se mohou v letošní divadelní sezóně lidé těšit?

Největší novinkou, kterou jste už zmínil je
otevření Malé scény. Na ní hrajeme Pravý západ
od Sama Sheparda v režii Jaroslava Brabce.
Hlavní role ztvárnili Jiří Langmajer a jako host
Jiří Vlasák. Další premiéry proběhnou až 
v příštím roce, protože je právě teď, na podzim
zkoušíme. V roce 2005 by měly spatřit světlo

světa Višňový sad od
režiséra Ondřeje Sokola. Já
bych chtěl udělat Goetheho
Fausta s Jiřím Langma−

jerem, Jiřím Bartoškou a Klárou Issovou.

Podzimními taháky divadla tedy i nadále budou
Výstřely na Broadwayi, Pohled z mostu, Návrat
domů a Kočka na rozpálené plechové střeše?

Přesně tak. To je stěžejní repertoár pro letošní
podzim a zimu. Jinak si myslím, že diváci i po
několikáté rádi přicházejí například na před−
stavení Edith a Marlene.                             −pkl−

Divadlo Pod Palmovkou je již opravené

Petr KracÌk
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PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

A „RENOVACE“

PARKETY, PALUBKY, 
PLOVOUCÍ PODLAHY, 
dřevěné i laminátové, 

PVC, KOBERCE, KOREK

TEL.: 736 76 50 82, 736 76 50 83,
284 828 574

PRODEJNA: 
Sokolovská 200

Praha 8 − Palmovka
e−mail: podlahystanela@atlas.cz
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VYROBÍME NA MÍRU, KUCHYŇ−
SKÉ LINKY, skříně, koupelnový ná−
bytek atd. Designy dle Vašeho výběru
ze vzorníků a katalogů. Při montáži ku−
chyňské linky zhotovíme dle přání 
i obklad či montáž el. spotřebičů. Dále
provádíme montáž horizontálních i ver−
tikálních žaluzií. Vše kvalitně a levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.

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.

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

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTA−
VĚNÉ SKŘÍNÉ. Renovace původ−
ních dvířek, nová dvířka lamino−fré−
zovaná, šuplíky pod kuchyňské linky
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. Otevírací doba:
PO, ST 15.00 − 17.00, ÚT 17.30 −
19.00 hodin. Bližší informace na tel.:
603 80 63 70, www.autoskola−
trio.cz. Další střediska na Praze 7 a 9.

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

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA!
Kuřáci, chcete zanechat kouření? Mag−
neto − analýza, 90% úspěšnost. Tel.:
224 21 46 17, 604 20 77 71, Praha
1, Senovážné nám. 6/1464, 3. patro.

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

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

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

KOUPÍM BYT JAKÉKOLIV VE−
LIKOSTI, KATEGORIE A VLAST−
NICTVÍ, kdekoliv v Praze. Možno 
i dekret − nájemní smlouvu, i v domě 
s majitelem a pod. I zdevastovaný, IV.
kat., v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený, s nežádoucím nájemníkem,
či s jakoukoli právní vadou. Veškeré for−
mality zajistím, zaplatím stěhování i pří−
padné dluhy na nájemném, privatizaci
a pod. Mohu sehnat a zaplatit i náhrad−
ní byt, domeček apod. a dát čas na vys−
těhování. Seriozní jednání, platba ihned
a v hotovosti. Tel.: 222 71 20 15.

PRONAJMU NEBO PRODÁM NP,
v osobním vlastnictví, 34 m2, se sociál−

ním zařízením, Praha 8, Štětínská.
Možno využít kosmetického nebo
kadeřnického zařízení. Zavedená klien−
tela. Tel.: 606 75 88 49.

PO 3 MĚSÍČNÍM ÚSPĚŠNÉM ZA−
PRACOVÁNÍ V MEZINÁRODNÍ
POJIŠŤOVNĚ, v místě Vašeho
bydliště, nabízíme perspektivní práci
na HPP. Volná pracovní doba,
neomezená výše výdělku. Schůzku
možno domluvit na tel.: 286 84 00 18
− 20, 603 51 98 41.

PRONAJMU PODZEMNÍ GARÁ−
ŽOVÉ STÁNÍ V ULICI VELKÁ
SKÁLA, pod budovou na rohu Čim−
ické ulice, Praha 8 − Troja/Bohnice.
Smlouva a platba na jeden rok dopře−
du (plus záloha za elektronický
otvírač dveří). Volejte: 737 66 67 88
nebo 604 83 87 04.

KOUPÍM BYT DO OV, nejlépe
okolí ul. Křižíkova, ne přízemí. Tel.:
603 83 06 59.

PRONAJMU GARÁŽ U STANICE
METRA LÁDVÍ. Cena 2 000
Kč/měsíčně. Tel.: 605 93 72 98.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

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

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., Chaba−
řovická 25, www.mybox.cz/ivan.bid−
las/salon−ivana2.html.

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
MVDr. J. ŠÍMA, MVDr. V. VLÁ−
ŠEK, Pomořanská 489, Praha 8 −
Bohnice, tel.: 283 85 06 72, 777 30
54 37, 602 47 15 16. Ordinační ho−
diny: 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,
čipování a pasy pro malá zvířata.

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJ−
MU v ulici Čumpelíkova čp. 1785,
Kobylisy. Cena: 1 500 Kč/ks/1 měsíc.
Tel.: 602 20 35 22 nebo 255 70 21 22.

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lym−
fodrenáž ruční i strojovou (Lym−
foven), shiatsu, Bowen. Od listopadu
v prodeji VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ
POUKÁZ−KY. Adresa: Poliklinika
Mazurská 484, Praha 8 − Bohnice.
Dlouhá otevírací doba: 8.00 − 21.00
hodin, příznivé ce−ny. Objednávky na
tel.: 603 59 44 32 nebo 603 17 
95 95.
ČALOUNICTVÍ − opravy sedacího
nábytku, zvukové a tepelné čalounění
dveří, výběr látek, doprava. Tel.: 604
61 38 04 nebo 244 46 82 02.

SPRÁVA DOMŮ HLEDÁ BRI−
GÁDNÍKY na úklid sněhu. Vhodné
pro důchodce. Tel.: 728 93 72 88.

NABÍZÍME PRONÁJEM NEBY−
TOVÉHO PROSTORU V PRŮ−
ČELÍ BYTOVÉHO DOMU. 150
Kč/m2 měsíčně. Plocha 55 m2.
Kontakt:  Bytové družstvo Slancova,
Slancova 1262, 182 00 Praha 8, e−
mail: info@bdslancova.cz. Informace
každé úterý od 18.00 do 19.00 hodin.
Vhodné i pro služby.

KREJČOVSTVÍ NA ŠUTCE − šití
na zakázku, opravy, šití záclon,
povlečení atd. Možnost zakoupení
látek. Příjem objednávek PO − PÁ
8.00 − 20.00 hodin na tel.: 777 23
56 67 nebo 284 68 72 53.

TISKÁRNA K. P. R, Pod Šancemi
4, Praha 9, hledá knihaře−ky s praxí.
Kontakt: p. Reichelt, tel.: 266 31 18
22 nebo 777 72 76 25.

CESTOVNÍ AGENTURA AMERI−
GO, zastupující ČEDOK, FIRO
TOUR, ESO TRAVEL a další. CK
NOVĚ VE VESTIBULU STANICE
METRA LÁDVÍ − prodej zájezdů za
stejné ceny jako v CK.

SEMINÁŘ AUTOMATICKÉ KRE−
SBY, včetně odblokování 5. čakry 
a práce s energií od 27. do 28.
listopadu 2004 a INTENZIVNÍ SEMI−
NÁŘ PRÁCE SE STRACHY A OD−
PUŠTĚNÍM od 29. do 30. ledna 2005.
Přihlášky a bližší informace na tel.:
283 85 14 00 nebo 728 81 85 65.

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ POD−
VOJNÉHO ÚČETNICTVÍ, včetně
všech výkazů a přiznání. Telespoj
Praha, s. r. o., tel.: 732 34 52 51.

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.

PŘIJĎTE SI K NÁM ZACVIČIT
AEROBIC NEBO ZAHRÁT STOL−
NÍ TENIS − NOVĚ OTEVŘENO!
Příznivé ceny, výhodné permanentky.
Adresa: FIT STUDIO, Čihákova 2, Pra−
ha 9 − Vysočany, tel.: 284 82 12 25.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ−
CE, čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. Tel./Fax.:
220 80 76 35, 607 24 04 07.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr.
Hana Matysová oznamuje, že své
právní služby v oblastech práva trestní−
ho, občanského, rodinného a smluvní−
ho poskytuje v nové kanceláři v Praze 8,
Sokolovská 117, tel.: 283 84 09 06.

NABÍZÍME PRONÁJEM NEBY−
TOVÉHO PROSTORU ve věžo−
vém domě u metra „Ládví“ v Praze
8. Dvě místnosti o ploše 46,4 m2,
vybavené KK + WC + SK. Nájem
včetně zálohy na služby 20 000 tis.
Kč/3 měsíce. Minimální doba
pronájmu je 1 rok. Informace na tel.:
284 68 24 97.

Placená řádková inzerce

(Placená inzerce)
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ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Naše společnost nabízí:

• vedení účetnictví i daňové evidence
• rekonstrukce účetnictví
• ekonomické poradenství
• daňová přiznání
• zastupování na úřadech
• vedení mzdové a personální agendy

A servis s.r.o.
Pernerova 48, Praha 8

tel.: 222 329 270, 777 963 273
e−mail: Aservis@wo.cz
www.volny.cz/a.servis
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(KOVOSLUŽBA)

O P R A V Y
• Televizorů - i v bytě zákazníka

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00
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Úřad Městské části Praha 8 ve spolupráci s Českým rozhlasem Regina
Vás srdečně zve na 

ssllaavvnnoossttnníí  rroozzssvvíícceenníí  VVáánnooččnnííhhoo  
ssttrroommuu  nnaa  KKaarrllíínnsskkéémm  nnáámměěssttíí,,

které se koná pod záštitou Starosty MČ Praha 8 Josefa Noska

ppoonndděěllíí    66..  1122..  22000044  vv  1166..0000  hhooddiinn
v pořadu vystoupí:

Pavel Bobek • Jakub Smolík • Naďa Urbánková 
Dívčí pěvecký sbor Pražská kantiléna 

Dětský taneční soubor DIXI
Petra Pudová − semifinalistka soutěže Superstar

Dvouhodinovým programem 
budou provázet moderátoři    

rádia Regina.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury  

Vás zve na výstavu 

Osoby a jiné 
Fotografie Rudolfa Junga, 

člena Asociace profesionálních fotografů ČR
24. 11. 2004 − 7. 1. 2005

Výstava se koná ve foyer budovy 
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“).

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury 

Vás zve na výstavu 

Krásné stáří
prezentace výrobků obyvatel domovů 

důchodců Městské části Praha 8
DD Kubíkova, DD Mirovická, DD Na Hranicích

17. 11. 2004 − 7. 1. 2005
Výstava se koná v 1. patře Libeňského zámku.

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22
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TROJSKÁ 72/159 • 182 00 PRAHA 8 • TELEFON: 284 684 633
CVIČENÍ NA ŠESTI STOLECH Z USA • ZPEVNĚNÍ A ZE-
ŠTÍHLENÍ POSTAVY • PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANA-
LÝZY POSTAVY • CVIČENÍ VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD,
ASTMA, PORUCHÁCH SRDCE, KŘEČOVÝCH žIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO
zažijte radost z bezpečného 

a zdravého opalování v čistém 
a příjemném prostředí

S tímto kupónem

sleva 
na prvních

12 hodin cvičení
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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
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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

DARUJTE V NAŠEM STUDIU ODPOČINEK, ZDRAVÍ A KRÁSU!
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MOŽNOSTVÁNOČNÍCHDÁRKOVÝCHPOUKÁZEK DLEVAŠEHO PŘÁNÍ


