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Výzkum: Parkování v Karlíně je nutné řešit
Většina občanů si přeje v této lokalitě zřídit parkovací zóny
Naprostá většina obyvatel Karlína považuje parkování v této čtvrti za problém, který je třeba řešit. Vyplývá to
z výzkumu společnosti Empirica pro radnici Prahy 8. Firma oslovila 386 respondentů. Zhruba tři pětiny občanů se rovněž
domnívají, že na území Karlína by mělo
být zavedeno zónové parkování, které by
znamenalo omezení volného parkování
řidičů z jiných částí města. Skoro tři
čtvrtiny řidičů mají se zaparkováním v lo-

Které z následujících řešení považujete za nejvhodnější pro řešení
situace s parkováním v Karlíně?

Považujete parkování na území
Karlína za problém, který je třeba
řešit?

kalitě pravidelně problém. Vedení radnice
bere tyto názory velmi vážně a již začalo
celou záležitost řešit.
Situace s parkováním se v Karlíně zhoršila
poté, co okolní městské části zóny zavedly.
Řidiči, kteří hodlají umístit své auto co
nejblíže centru metropole, si pak přirozeně
vybírají právě Karlín. „Zavedení parkovacích zón bude nezbytné, ale samo o sobě
parkovací místa nevyřeší. V tuto chvíli před-

běžně jednáme s některými investory o možnosti vybudování podzemních garáží na
Karlínském náměstí,“ prohlásil místostarosta
Michal Kindl. Se zavedením zóny statisticky
významně častěji souhlasí ženy a lidé ve
věku 18 až 29 let. Nejméně tuto variantu
podporují obyvatelé kolem čtyřicítky.
„Máme zpracovánu studii dopravy v klidu
na oblast Karlína. Budeme z ní vycházet při
jednání s hlavním městem o možnosti zavedení zón do této lokality,“ sdělil Kindl.
Konkrétní varianty fungování zón zatím ještě
nejsou na stole, bude záležet právě na
dohodě s magistrátem.
Výzkum prokázal, že parkování je problém prakticky celého Karlína. Důvodem
je jednak zvyšující se počet kancelářských
budov, a také již zmíněné parkování
návštěvníků, kteří nechávají vozy těsně za
hranicí placených zón ve středu města a pokračují dále do centra. Lidé ve výzkumu
také odpovídali i na jiné otázky. Skoro 90
procent z nich je pro zřízení kamerového
systému na veřejných místech. Ten by měl
zvýšit bezpečnost občanů. Za největší
problémy v Karlíně respondenti považují
nepořádek v ulicích, dostupnost obchodů
a služeb a soužití s romskou komunitou,
a právě parkování.
-tk-, zdroj: Empirica, s.r.o.

Radní schválili jednotlivé etapy
Město hledá
prodeje bytových domů
provozovatele
Zastupitelstvem Prahy 8 schválený prodej bytových domů se rozjíždí. Radní
domova pro seniory na konci října schválili harmonogram postupu, který rozdělili do tří etap.
Provoz domova pro seniory v Bohnicích možná
přejde do privátních rukou, a to z důvodu
úsporných reforem. Radní magistrátu Jiří
Janeček v médiích oznámil, že město pro tento
krok vypisuje výběrové řízení.
„Jde o pilotní projekt, pokud se osvědčí v budoucnu, plánujeme další privatizace,“ prohlásil Janeček.
Provoz domu se dvěma sty klienty bude ziskový,
pokud nový majitel zavede další podnikatelské
aktivity - například služby seniorům v terénu. Radní
dají přednost uchazeči s nejmenšími požadavky na
veřejné dotace. Podle Janečka magistrát očekává, že
zájem budou mít i zahraniční investoři.
„Magistrát hlavního města hodlá z vlastních
prostředků podpořit rovněž budování a zřizování
nových domovů pro seniory na území města.
V plánu je odprodej některých pozemků pro výstavbu objektů pro starší obyvatele,“ sdělil.
Poptávka v hlavním městě po zařízeních pro
seniory dosud značně převyšuje nabídku.
-red-

První fáze prodejů se zahájí už v příštím roce, jedná se o 43 technologických
celků s celkem 840 byty. Jde o domy v oblasti Libně, částečně také v Troji
a Kobylisích. Druhá a třetí
etapa přijde v první, respektive druhé polovině
roku 2009. Seznam domů
a jejich začlenění do jednotlivých etap najdete na
internetových stránkách
www.praha8.cz.
V souvislosti s prodejem
domů radnice nájemníkům
umožní za symbolickou
jednu korunu pronajmout
si pro účely založení
družstev prostory v KD Krakov a v takzvaném „bílém domě“ v ulici U Meteoru.
Radnice ale prosí oprávněné nájemníky, aby svůj zájem o pronájem projevili vždy
až poté, co budou k odkoupení domu vyzváni. Jakékoliv pronájmy vznikajícími
družstvy do této doby budou zpoplatněny běžnou sazbou s tím, že nájemníci byli
o této věci již dříve informováni. Tento postup je volen z důvodu ochrany
oprávněných nájemců v domě.
-tk-, foto: M. Mařatka

Vážení spoluobčané,
jedním z největších problémů současných velkých měst je doprava. Neustálý nárůst počtu automobilů a s tím související
zácpy a nedostatek parkovacích míst se tak přirozeně dotýká i osmé městské části.
Vedení radnice se proto snaží podporovat projekty, které přispějí ke zlepšení současné situace. Posledním příkladem
může být otevření první části prodlouženého úseku Pobřežní ulice v Karlíně. Tamní obyvatelé určitě ocení zklidnění
dopravy v Sokolovské ulici, které bude po dokončení druhé etapy ještě výraznější. Pokračujeme také v tlaku na co
nejrychlejší vybudování severního obchvatu metropole, ale hlavní slovo v této investici má především stát. Zprovoznění
okruhu by výrazně ulevilo v podstatě všem oblastem Prahy 8.
Co se týká parkování, snažíme se nedostatek míst řešit v celém osmém obvodu. V Karlíně, kde technicky není možné výrazně zvyšovat počet
parkovacích míst, pravděpodobně půjdeme cestou výrazného zvýhodnění tamních občanů na úkor stále se zvyšujícího počtu návštěvníků.
Výzkum, který jsme v této záležitosti provedli, ukázal, že většina tamních občanů si takové řešení přeje. Na sídlištích na vhodných místech,
nyní například v Hnězdenské ulici v Troji, zase budujeme parkovací plochy na úkor komunikační zeleně.
Doufám, že všechny tyto kroky povedou ke větší spokojenosti nejen motoristů.
Nejen listopad bez dopravních problémů Vám přeje
Josef Nosek, starosta Prahy 8

Zlaté oko se zrodilo v Karlíně
V letošním, 13. ročníku nezávislé fotografické soutěže Czech Press
Photo získal první cenu v kategorii Umění fotograf National
Geographic Česko Martin Frouz. Cena má podtitul Zlaté oko
a byla udělena za sérii fotografií Znovuzrození karlínského chrámu sv. Cyrila a Metoděje, 2003 - 2007.
Výstava CZECH PRESS PHOTO 2007 se koná od 16. listopadu
2007 do 31. ledna 2008 v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze.
-red-
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
LISTOPAD - PROSINEC 2007
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova – Malého
11. 12.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 18. 12.
Pobřežní – U Nádražní lávky
20. 11.
Pernerova – Šaldova
27. 11.
Pobřežní – Thámova
4. 12.
Petra Slezáka – Urxova
11. 12.
Pernerova – Sovova
18. 12.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
20. 11.
Kotlaska (u mateřské školy)
27. 11.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
4. 12.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
20. 11.
Na Vartě
27. 11.
Kašparovo náměstí
4. 12.
Pod Labuťkou – Prosecká
11. 12.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
18. 12.
Nad Rokoskou
20. 11.
Na Truhlářce (parkoviště)
27. 11.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
4. 12.
Ke Stírce - Na Stírce
11. 12.
Kubišova - Vlachovky
18. 12.
U Slovanky – Dolejškova
21. 11.
Štěpničná (parkoviště)
28. 11.
Davídkova (u ul. Tanvaldská - parkoviště) 5. 12.
Třebenická
12. 12.
Roudnická (za Bešťákovou)
14. 11., 19. 12.
Modřínová
12. 12.
Kubíkova - u DD
14. 11., 19. 12.
Havránkova – Šimůnkova
21. 11.
Šimůnkova
28. 11.
Janečkova
5. 12.
Hlaváčova
5. 12.
Burešova
12. 12.
Kurkova
14. 11., 19. 12.
Šiškova
21. 11.
Pakoměřická – Březiněveská
28. 11.
Na Pecích – Chaberská
5. 12.
Služská – Přemyšlenská
12. 12.
V Mezihoří
14. 11., 19. 12.
Na Pěšinách - Pod Statky
21. 11.
Uzavřená
28. 11.
Trojská - Nad Trojou
29. 11.
Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště)
6. 12.
Písečná - K Sadu
13. 12.
Na Přesypu - Pod Přesypem
15. 11., 20. 12.
Třeboradická
22. 11.
Havlínova – Pohnertova
29. 11.
Libišská (parkoviště)
6. 12.
Podhajská pole (parkoviště)
13. 12.
Gdaňská
15. 11., 20. 12.
Hnězdenská (parkoviště)
22. 11.
Mazurská (u trafostanice)
15. 11., 20. 12.
Řešovská (u Zelenohorské)
22. 11.
Zhořelecká (parkoviště)
29. 11.
V Nových Bohnicích
6. 12.
Dolákova – Hackerova
13. 12.
K Mlýnu - Drahaňská
29. 11.
Mlazická
6. 12.
Fořtova – Do Údolí
13. 12.
Korycanská – K Ládví
15. 11., 20. 12.
Petra Bezruče - U Pískovny
22. 11.
Pod Vodárenskou věží – Společná
11. 12.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
18. 12.
Pekařova
20. 11.
Valčíkova - Na Truhlářce
27. 11.
Velká Skála - K Haltýři
4. 12.
Frýdlantská (u křiž. ul. Žernosecká - Ďáblická) 5. 12.
Davídkova (park. sev. od gar. Stavegu) 14. 11., 12. 12.
V Zahradách - Na Sypkém
21. 11., 19. 12.
Braunerova – Konšelská
28. 11.
Nad Rokoskou (u školy)
21. 11., 19. 12.
Nad Popelářkou
28. 11.
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
5. 12.
Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)14. 11., 12. 12.
Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou 29. 11.
Drahorádova
6. 12.
Lindavská
13. 12.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
15. 11., 20. 12.
Chaberská – Líbeznická
22. 11.
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány
již během dne, který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam
rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete na www.praha8.cz.

Řidiči své přestupky zjistí na internetu
Motoristé se na internetu již mohou dovědět,
jaké dopravní přestupky spáchali, a to včetně
hrozících sankcí v podobě přidělených bodů. Služba „Vím, jak
řídím“ byla spuštěna v polovině
října 2007 na portálu hlavního
města www.praha.eu. Jedná se
o aplikaci, která je dostupná prostřednictvím
čipové karty opencard.
„Řidiči se shodují v tom, že nejsou dostatečně
a hlavně včas informováni o svých dopravních
přestupcích a o zahájení správního řízení proti nim.
Proto přicházíme s novou elektronickou službou.

Informace o vlastních, aktuálně spáchaných dopravních přestupcích včetně hrozby sankcí, a tedy
i počtu přidělených řidičských bodů,
si od nynějška mohou pražští řidiči
zjistit na internetu. Stačí jim k tomu
mít čipovou kartu opencard, zaregistrovat se na kontaktním místě
a následně požadované informace vyhledat na
portálu hlavního města www.praha.eu,“ vysvětlil
náměstek primátora Rudolf Blažek. Dodal, že má-li
mít bodový systém i preventivní účinek, jsou informace o evidovaných spáchaných přestupcích nesmírně důležité. „Platí to pro řidiče, kteří jezdí rádi
rychle. Přestupky v dopravě se samozřejmě netýkají jen rychlosti, která je v Praze pravidelně monitorována kamerami a radary, ale například i špatného parkování,“ řekl Blažek.
Služba má v rámci počátečního
provozu i svá omezení. Například
informace o spáchaných přestupcích
řešených na území metropole jsou
dostupné pouze fyzickým osobám
provozujícím motorové vozidlo.
Aplikace také zobrazuje jen takzvané

podezření ze spáchání přestupku a počet přidělených bodů, které lze za daný přestupek očekávat.
Karta opencard nabízí i řadu dalších služeb
a Pražané o ni mohou žádat od letošního dubna
v paláci Adria. Uživatelům třeba umožňuje platit
u parkovacích automatů v centru města
nebo může nahradit průkaz do Městské
knihovny. Magistrát předpokládá, že by
kartu mohla využívat většina Pražanů
například k předplácení MHD, rezervaci
vstupenek do kulturních či sportovních
zařízení a pro další služby.
-red-

Podmínky pro získání obecního bytu se zásadně mění
Lidé, kteří chtějí získat obecní byt, musejí počítat se změnou pravidel výběrových řízení. Ke
změnám dochází především z důvodu chystaného prodeje bytových domů.
U objektů, které do prodeje nejdou, může zájemce získat byt pod podmínkou jeho povinné opravy.
Kritériem pro uznání nejvhodnější nabídky je výše
nájemného za metr čtvereční a měsíc s tím, že nový
nájemce je povinen v dané lhůtě opravit na své náklady daný byt. Podmínkou je minimálně dvouletý
trvalý pobyt na území Prahy 8. V prodávaných

domech radnice nabídne dvě možnosti. Buď se
bude jednat o pronájem bytu s povinnou opravou,
kde kritériem pro uznání nejvhodnější nabídky je
výše prvního nájemného s tím, že nový nájemce je
povinen v dané lhůtě opravit na své náklady daný
byt. Od druhého měsíce platí nájemné schválené
Radou MČ Praha 8. Nebo si uchazeč pronajme
opravený byt, kde kritériem je výše prvního nájemného. Od druhého měsíce opět platí nájemné
schválené radou. U obou variant nerozhoduje místo
trvalého pobytu.

U všech výběrových řízení je podmínka, že
zájemce nevlastní nemovitost určenou k bydlení
a ani není nájemcem bytu na území hlavního města
(kromě bytů svěřených do správy MČ Praha 8).
Pokud zájemce je nájemcem bytu svěřeného do
správy MČ Praha 8, v případě podpisu smlouvy na
nový byt se zavazuje svůj starý byt do jednoho
měsíce (v případě povinné opravy ve lhůtě dané pro
rekostrukci – je však povinen po tuto dobu hradit
nájemné za oba byty) odevzdat zpět MČ Praha 8.
-tk-

Prodloužení Pobřežní ulice pomůže dopravě
První část prodlouženého úseku Pobřežní ulice začala od konce října sloužit motoristům i cyklistům. Komunikace
má zklidnit automobilovou dopravu v Sokolovské ulici a umožnit obsluhu nových rozvojových území podél
Vltavy. Nedávno otevřený úsek protáhl Pobřežní ulici od Šaldovy k ulici Za Invalidovnou. Ve druhé etapě nová
Pobřežní dorazí až k Voctářově ulici u Libeňského mostu.
Prodloužením Pobřežní chce město vytvořit podmínky pro
zkulturnění a urbanizaci území. Investice má napomoci
i dalšímu rozvoji Karlína. „Zlepšení propustnosti komunikace, zvýšení kapacity a zlepšení plynulosti dopravy má
velký význam nejen pro budoucí obyvatele, ale i pro ty
současné, kterým od jejich domovů odvede tranzitní dopravu.
Navíc tím vším dojde k celkovému
zlepší dopravní dostupnosti,“ prohlásil radní pro dopravu Radovan
Šteiner. První etapa výstavby odstartovala v říjnu loňského roku a je, stejně
jako druhá etapa, která by měla být
dokončena v červenci 2008, zařazena do programu JPD 2. Celkové náklady na první etapu činily
244,7 milionu korun, na druhou etapu se odhadují na 307 milionů. Celkově by výstavba nového
Rohanského nábřeží měla město přijít zhruba na 284 milionů korun. V obou etapách město získá
příspěvky jak ze strukturálních fondů Evropské unie, tak ze státního rozpočtu. Stavba je koordinována s většinou investorů podzemních sítí jako je vodovod, kanalizace, plynovod, horkovod,
proplachovací kanál. Investorem výstavby inženýrských sítí je Odbor městského investora
pražského magistrátu, který na projekt rovněž získal evropské peníze.
-tk-, foto: M. Mařatka

Nové spojení přilákalo tisíce lidí
Přibližně šest tisíc lidí si v rámci říjnového Dne otevřených dveří přišlo
prohlédnout dva nově vybudované železniční tunely pod vrchem Vítkov.
Ty už za dvanáct měsíců propojí klíčová pražská nádraží. Návštěvníci
měli jedinečnou příležitost projít se oběma tunely v délce přes jeden
kilometr. „Lidé měli první a prakticky také poslední šanci vidět tunely

Výstavba železničního Nového spojení přinesla významné změny k lepšímu také
motoristům. Kromě estakády Krejcárek si řidiči pochvalují i výrazné rozšíření
úzkého viaduktu vedoucího z karlínské ulice Prvního pluku do Husitské.

takto zblízka. Po stavební stránce jsou dnes hotové a probíhá zasypávání
portálů, instalace kabelovodů, a brzy spustíme pokládání kolejí“ uvedl Jan
Mitlöhner ze společnosti Skanska DS. Tunely Nového spojení jsou směrově
rozdělené a v každém směru povedou dvoje koleje.
Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany
a Holešovice je rozsáhlý soubor prací, z nichž nejznámější jsou dva nové
železniční tunely pod pražským Vítkovem a nová silniční estakáda Krejcárek.
Výstavba Nového spojení a modernizace přilehlých tratí umožní začlenit
železniční dopravu do systému integrované hromadné dopravy hlavního města
Prahy a umožní propojení nejdůležitějších železničních koridorů. Zlepší se také
kvalita spojení mezi Prahou a Středočeským krajem.
-pb-
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Okrasné školky v Ďáblicích mají dlouhou tradici
K největším pěstitelským a prodejním
centrům v Praze patří okrasné školky
v Ďáblicích. Pěstování okrasných
dřevin na území osmé městské části má
dlouholetou tradici. Historie Ďáblických školek je navíc velmi zajímavá
a už od samého počátku je spjatá
s pražskou veřejnou zelení a péčí o ni.
Už před druhou světovou válkou se
Sadový odbor stavebního úřadu hlavního města
Prahy staral o 380 hektarů veřejné zeleně. A právě
jedna z několika zahrad zásobujících pražské parky,

dodnes zachovalá, vznikla v roce 1924
v zadní části Ďáblického hřbitova. Po
roce 1935 byl v rámci Stavebního úřadu
Magistrátu hl. m. Prahy založen Sadový
odbor a Ďáblické školky se rozrostly
o další plochy za hřbitovem (dnešní
rozloha školek je 17 hektarů).
Dlouhou dobu byly okrasné školky
součástí podniku Sady, lesy, zahradnictví. V současnosti jsou, společně s okrasnou
školkou ve Kbelích, součástí jednoho ze středisek
Lesů hlavního města Prahy. Kbelská školka byla k té
Ďáblické připojena v roce 1940. V 90. letech musela
Praha pozemky ve Kbelích získat zpět v restitučním
procesu a provoz byl kvůli tomu téměř na jedno
desetiletí přerušen. Dnes je ale Kbelská školka
obnovená a zahajuje novou etapu svojí existence.
V pražských školkách se pěstují nejen dřeviny
a květiny pro prodej, ale hlavně pro realizaci akcí
v oblasti městské zeleně na území Prahy. Zeleň
vypěstovaná přímo v místě budoucích výsadeb totiž
snižuje riziko špatné prosperity rostlin, které nejsou
zvyklé na místní klimatické a půdní podmínky.
Okrasné školky v Ďáblicích se mohou pochlubit také
jednou historickou zajímavostí. Tou je osobnost

SETKÁNÍ S POLITIKY
Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS
Alenou Palečkovou?
Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do
12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku,
Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8
si dovolují občany pozvat
na pravidelná setkání.

školkaře a šlechtitele Josefa Vika, který tam působil
před druhou světovou válkou. V Ďáblické školce
bylo díky jeho práci vyšlechtěno několik světově
známých rostlin. V roce 1924 to byl trnovník
pražský, strom vzpřímeného růstu, který kvete sytou
růžovou barvou, a najdeme ho například v Argentinské nebo Soběslavské ulici. Josef Vik vyšlechtil
i velmi známou kalinu pražskou, která se v roce
2000 stala dokonce evropskou rostlinou měsíce
února.
-lema-

Praha 8 vybudovala moderní sportovní areál
Druhá etapa rekonstrukce sportovního areálu Meteor v Libni skončila. V průběhu posledních měsíců
tam přibylo doskočiště a běžecká dráha, opravena byla ohradní zeď rozdělující staré a nové hřiště.
„Areál se rovněž nově rozzáří poté, co Pražská energetika položí přípojku k vloni nainstalovaným
osvětlovacím stožárům,“ řekl zástupce starosty Prahy 8 Martin Roubíček.
Druhá etapa navázala na loňské práce, kdy byl škvárový povrch hřiště Meteor nahrazen umělou trávou
III. generace určenou speciálně pro fotbal. Hřiště je nyní víceúčelové, a to hlavně pro velký fotbal, malý

Ta se konají v prostorách OV KSČM Praha 8,
Světova 8, Libeň vždy od 16.00 do 18.00 hod.,
a to ve dnech: 14. 11., 28. 11. a 12. 12. 2007.
Tel.: 284 82 58 20,
e−mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání se
zastupiteli zvolenými v Praze 8.
Ta se uskuteční 20. 11., 18. 12. 2007
a 15. 1. 2008,
od 17.00 do 20.00 hodin.

Strana zelených nabízí občanům
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi
o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana
Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.

fotbal a volejbal. Celkové náklady na modernizaci
a přestavbu areálu radnici přišly na zhruba 11,6 milionu korun. „Plánujeme ještě třetí etapu, během níž
bude vybudováno zázemí pro sportovce,“ doplnil
místostarosta.
-hš,tk-, foto: M. Mařatka
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Čimický podzim děti učil využívat volný čas
Na Základní škole Libčická v Praze 8 se ve druhém říjnovém
týdnu uskutečnil tradiční Čimický podzim. Akce se zaměřila na
prevenci sociálně-patologických jevů a děti získaly informace,
jak lépe využívat volný čas. Důraz pořadatelé kladli na
samostatnost a aktivitu žákovských kolektivů.
Velmi oblíbený byl například „rozvrh naruby“, kdy žáci učí své
spolužáky. V rámci Čimického podzimu letos nechyběly poznávací
exkurze ani návštěvy netradičních sportovišť. Výjimečným dnem
byl čtvrtek, kdy na Základní škole Libčická proběhlo praktické
cvičení, ve kterém se žáci seznámili s chováním za mimořádných
situací. Letošní cvičení navíc ozvláštnila ukázka sebeobrany, kterou
připravili a mladším kamarádům předvedli studenti sousední střední školy – veřejnoprávní akademie Trivis.
Žáci ZŠ Libčická celou akci se zájmem sledovali, někteří se do ní dokonce aktivně zapojili a nakonec studenty akademie
Trivis zahrnuli řadou dotazů. „Doufáme, že tato spolupráce škol nebyla poslední, ale naopak se podobné akce stanou tradicí,“
řekla ředitelka Základní školy Libčická Štěpánka Sýkorová. Program byl zakončen poutí na školním hřišti, kterou pro děti I.
stupně připravili žáci šestých tříd. „Podobné akce se dětem líbí a zároveň přispívají ke zlepšení celkové atmosféry školy. Už
teď se všichni těšíme na Čimické jaro,“ dodala Sýkorová.
-pb-

Karlín hraje hlavní roli v českém filmu
Děti noci, tak se jmenuje nový český film, který začala před pár dny natáčet režisérka
Michaela Pavlátová. Zajímavostí je, že hlavní roli ve filmu hraje Karlín se svými typickými zákoutími i moderní architekturou. Hlavní role ztvárňují Martha Issová a Jiří
Mádl. Film vzniká podle scénáře Ireny Hejdové, která získala na Českém lvu 2005 cenu
Sazky za nejlepší nerealizovaný scénář.
V ulicích Karlína budou filmaři natáčet celý listopad a ještě první dva týdny v prosinci. Potkat tu tedy můžete kromě
hlavních hrdinů také Jana Dolanského (Sametoví vrazi; Všechno nejlepší ) nebo Lenku Termerovou (Rodinná pouta).
Děj filmu se odehrává v samém centru současné Prahy, a to převážně v okolí Florence a Karlína, kde hlavní hrdinka
Ofka pracuje jako prodavačka v nonstopu. Přežívá ve světě, který se jí zdá nevlídný a plný nenaplněných vztahů.
Sama ztratila kluka, kterého jí přebrala její nejlepší kamarádka. Žije tak ve
zvláštním spiklenectví s lidmi, kteří jsou stejně jako ona vzhůru, když
ostatní spí. Jediný, kdo na ni zbyl, je její věrný kamarád Ubr v podání
Jiřího Mádla, který je do Ofky zamilovaný.
Producenti s režisérkou měli velký problém s obsazením vhodného představitele pro roli Ubra. Jiřího Mádla pozvali až na čtvrté kolo kamerových
zkoušek. „A byl prostě nejlepší. Doufám, že tato role bude pro něj i pro
diváky něčím trochu jiným, novým. Početné řady jeho fanoušků i odpůrců se
jistě rozvlní a přeskupí,“ dodala Pavlátová. S tím souhlasil i Jiří Mádl:
„Myslím, že je to určitě odlišná role. Byl to i můj záměr - vybrat si jinou roli,
než jsem měl kdy předtím. Je to role outsidera, jehož hlavní motivací je neztratit jedinou osobu, kterou v životě má rád.“ Mádl se ve filmu navíc objeví, jak ho diváci dosud neviděli. „Taky jsem ocenil změnu vizáže, kterou jsme rozhodně nepodcenili. Tentokrát mám mastné vlasy, uhrovitou pleť a velmi neslušivé brýle,“
upřesnil herec. Premiéra filmu, jehož partnerem bude i Městská část Praha 8, proběhne v září 2008.
-pb-

Strašidla ovládla libeňskou školu
„Převlečte se za ta nejhrůznější
stvoření, která znáte!!!“ Tak zněl
pokyn žákům i učitelům ZŠ
Bohumila Hrabala v Zenklově
ulici v Libni na poslední říjnový

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

den při příležitosti
svátku Halloween.
A děti se skutečně
snažily.
Učitel Jan Rytíř
„Akce startuje celoroční soutěž o školní pohár, který získá třída, která nasbírá nejvíce bodů.
Žáci se již brzy dovědí, co je čeká v dalším kole
v listopadu,“ řekl učitel angličtiny Jan Rytíř, který
se na organizaci soutěže podílí. V říjnovém „halloweenském víceboji“ děti získávaly
body například za strašidelnou výzdobu, zástupci tříd si to pak v učebně cizích jazyků
rozdali ve vědomostních i dovednostních soutěžích.
-tk-, foto: M. Mařatka
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JUBILEA

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

Vzhledem k zákonu o ochraně
osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech
z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých
upozorňovali sami. Děkujeme.

ČERVEN 2007
Růžencová Natálie
Svobodová Alžběta
Vojáček Richard
Zavázal Jan
ČERVENEC 2007
Abrahamová Monika
Durda Jan
Ekrt Jakub
Lesová Natálie
Sajfrtová Mariana
Walterová Natálie

Významné jubileum oslavili
SRPEN 2007
Valentová Olga
ZÁŘÍ 2007

SRPEN 2007

Marie
a Zdenek
Šlajchrtovi
oslavili 50 let
společného
života.

Šebestová
Hana
Čápová Tereza
Černoch Tomáš
Dubovská Veronika
Chloupek František
Masopust Jakub
Němejcová Tereza
Patrasová Julie
Poborský Daniel
Popelková Michaela
Smutný Adam
Soukup Matěj
Sovová Olga
Vitásková Andrea

ŘÍJEN 2007
Feiglová Majka
Kaska Stanislav
Halamásek František
Kaczer Jan
Rittichová Gabriela
Tesaříková Sylvie
Horský Jan
Foltýnová Mariana
Halamásková Květa
Wimmer Miloslav
Hofmanová Stanislava
Růžička Karel

ZÁŘÍ 2007
Nosek Šimon
Dvořák Šimon
Bednař Dominik
Blecha Petr
Mičan Štěpán
Řehulková Lucie
Staněk Tomáš
Zilizi David

Karel a Marie Růžičkovi
oslavili 62 let společného života.
Irena a Antonín Topinkovi
oslavili 60 let společného života.
Jiřina a Čeněk Prokopovi
oslavili zlatou svatbu.
Miloslava
a Zdeněk
Bombovi
oslavili 60 let
společného
života.

Věra
a Pavel
Višňovských
oslavili
zlatou
svatbu.

Mamulová Karolína
Filištein Marek
ŘÍJEN 2007
Konopásek David
Plevka Adam

Květoslava a František Libecajtovi
oslavili 60 let společného života.

Fenclová Nela
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.

Významné jubileum slaví

Josef a Olga Vencelidesovi
slaví zlatou svatbu.
Do dalších let
přejí to nejlepší Marta a Lidka.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

(Placená inzerce)

Kolaříková Věra
Všechno nejlepší k narozeninám
ze srdce přeje dcera Milenka.

V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

(Placená inzerce)

LISTOPAD 2007
Feigl Vladimír
Stuchlíková Marie
Šarovcová Vlasta
Andrýsková Anna roz. Šnoblová
Krupárová Alžběta
Moncoĺ Lubomír
Alšová Marie
Vlasáková Věra
Kopejtková Marie
Kytka Miroslav
Tichá Anna
Zunt Otto
Franková Alžběta
Decastellová Milada
Lukášová Dagmar
Ježková Libuše
Dostálová Libuše
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Hvězdárna
Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
LISTOPAD 2007
Otevírací doba: Pondělí 18.00 – 21.00 hod.,
Čtvrtek 19.00 -21.00 hod., Pátek 16. 11. 19.00
-21.00 hod., Neděle 14.00 -16.00 hod.

Palmovka a Sliby chyby
Hudební komedie o tom, že být majitelem bytu, vhodného pro zálety
nadřízených, nemusí znamenat jen oslnivou kariéru. To je stručný obsah
říjnové premiéry v Divadle Pod Palmovkou.
Promises, Promises - tak se americká muzikálová komedie z roku 1968
jmenuje v originále. Při prvním broadwayském uvedení dosáhla 1281 repríz
a neméně úspěšně obletěla celý svět. Popularitě muzikálu napomohla předloha, podle které byl vytvořen. Byl jí netradičně
film, a sice úspěšná romantická komedie „Byt“
s Jackem Lemonem v hlavní roli, která získala
pět Oscarů. Příběh lásky naivního řadového
pojišťovacího úředníčka Chucka k půvabné
zaměstnankyni podnikové jídelny Fran Kubelikové - nešťastně zamilované do generálního ředitele - byl převeden do živé divadelní podoby

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

15.

17.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hod.
19. 11. APOLLO 12, APOLLO 14 .
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
ČT 19.00 – 21.00 hod., PÁ 16. 11. 19.00
– 21.00 hod., NE 14.00 – 16.00 hod.
Denní obloha: Slunce − povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc - od 15. 11. do 28. 11.
Mars - ve druhé polovině listopadu. Uran - za
dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné
soustavy - po celý listopad. Hvězdokupy,
mlhoviny, galaxie - za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné
promítnout filmy a prohlédnout si přístrojové
vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu.

Ubohý vrah

30. 11. PÁ 19.00 hod.
Kean.
Dumas, J. P. Sartre.
1. 12. SO 19.00 hod.
Oidipús vladař.
Sofoklés.
2. 12. NE 19.00 hod.
Postelová fraška.
Přehlídka České divadlo 2007/8.
A. Ayckbourn
HOST: Divadlo F. X. Šaldy - Liberec.
3. 12. PO 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
5. 12. ST 19.00 hod.
Ať žije královna!
R. Bolt.
7. 12. PÁ 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
8. 12. SO 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
9. 12. NE 19.00 hod.
Lakomec.
Přehlídka České divadlo 2007/8.
Moliére.
HOST: Slezské divadlo Opava.
10. 12. PO 19.00 hod.
Ať žije královna!
R. Bolt.
12. 12. ST 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas, J. P. Sartre.
13. 12. ČT 19.00 hod.
Ubohý vrah.
P. Kohout.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob –
vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování
oblohy nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ
POŘADY
vždy v Po, Út, St,
Čt a Pá v 8.30
a 10.30 hod. pro
předem objednané školní výpravy.
Bližší informace a objednávky na tel.: 283 91 06 44.
VSTUPNÉ / Dospělí: prohlídka + pozorování
20 Kč, přednášky 30 Kč, Mládež, důchodci:
prohlídka + pozorování 10 Kč, přednášky 15 Kč.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

DOPRAVA / konečná MHD sídliště Ďáblice tram 10, 17, bus
136, 181 a 10 minut
pěšky - stanice Ďáblický hřbitov nebo
Květnová bus (od
metra C Ládví) 103,
345, 368 a 5 minut pěšky, konečná MHD
Ďáblice - Šimůnkova bus 175, 181 a 10
minut pěšky, stanice U Spojů bus 202 a 10
minut pěšky.

(Placená inzerce)

PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hod.
26. 11. doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. :
Slunce - historicky první laboratoř
astrofyziky. (přednáška k Mezinárodnímu heliofyzikálnímu roku IHY 2007)

a doplněn písněmi, které patří mezi nejlepší světová muzikálová čísla. Sliby chyby jsou rozvernou a především
zdravě ironickou komedií spojující komické i dojemné
momenty. Žádná ženská sukně se v libeňském divadelním
představení nemůže (a vlastně ani nechce) cítit bezpečná...
Sliby chyby můžete v Divadle Pod Palmovkou zhlédnout
například 15. listopadu nebo 7. prosince. Na pódiu se představí například Ondřej Kavan nebo Radek Zima, René Přibil nebo Ladislav Županič, Lucie Černíková,
Rostislav Čtvrtlík, Simona Vrbická, Jitka Sedláčková a Otto Rošetzký.
-pb-

LISTOPAD - PROSINEC 2007
VELKÁ SCÉNA
11. ČT 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
11. SO 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas , J. P. Sartre.
11. ST 19.00 hod.
O myších a lidech.
J. Steinbeck.
11. ČT 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.
11. SO 19.00 hod.
Ať žije královna!
R. Bolt. PREMIÉRA.
11. NE 19.00 hod.
Celebrity s. r. o.
Přehlídka České divadlo 2007/08.
A. Procházka.
HOST: Divadlo J. K. Tyla – Plzeň.
11. PO 19.00 hod.
Ať žije královna!
R. Bolt. II. PREMIÉRA.
11. ÚT 19.00 hod.
Ubohý vrah.
P. Kohout.

STRANA 7

LISTOPAD 2007

DŮM DĚTÍ A MLÁDEžE PRAHA 8

1. 12. Výlet na Veselý Kopec.
Jednodenní nahlédnutí do vánoční atmosféry
lidových staveb, přibližná cena: 180 Kč pro členy
kroužků, ostatní přibližně 250 Kč.

Budova ul. Přemyšlenská 1102, tel./fax.: 284 68 10 50, ul. Krynická 490,
tel./fax.: 233 55 37 90, e−mail: info@ddmpraha8.cz • www.ddmpraha8.cz

4. 12. Klokaní kapsa.
Sbírka oblečení, knih, hraček, sportovních potřeb
pro Fond ohrožených dětí Klokánek, Krynická ul.,
14.00 – 18.00 hod.

LISTOPAD A PROSINEC 2007
17. 11. Bruslařsko – plavecká sobota.
Výlet do Neratovic na zimní stadion a do plaveckého bazénu, cena: 200 Kč, pro členy našich
kroužků 180 Kč.

5. 12. Zpívání s Mikulášem.
I letos přijde Mikuláš na zahradu do Přemyšlenské
ul. v 16.00 hod.

20. 11. Šlápoty.
Aneb po stopách dýňového semínka, vycházka
pro rodiče a předškolní děti zakončená výtvarnou
dílnou, Přemyšlenská, od 14.00 hod., cena: 50 Kč.

Dům dětí a mládeže, Praha 8
– Kobylisy a Bohnice
zve na

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
členů tanečních a hudebních kroužků
pod záštitou místostarosty Prahy 8
Martina Roubíčka

9. 12. Barevná neděle.
Výroba drobných dárků různými technikami, pro
všechny od 11 let, Přemyšlenská, 9.00 – 19.00
hod., cena: 300 Kč, pro členy našich kroužků 200
Kč (výtvarný materiál).

25. 11. Keramická neděle pro děti a dospělé.
Klínování, od 13.00 hod., cena: 300 Kč.
17. 11. Do muzea loutek.
Za „růžovou“ pohádkou, návštěva muzea a zhlédnutí divadelního představení, sraz před budovou
DDM v Krynické v 9.15 hod., cena: 30 Kč.
17. - 18. 11. MiniMageCon.
Série přednášek, her a filmů na téma magie
v nejrůznějších jejích podobách, Přemyšlenská
ul., od 10.00 hod., v sobotu do 16.00 hod.,
v neděli; od 20.00 do 8.00 hod. pouze pro účastníky nad 18 let, zdarma.
18. 11. Pohybový seminář
pro dospělé – body ball.
Krynická ul., od 15.00 hod., cena: 120 Kč.

Dům dětí a mládeže, Praha 8
– Kobylisy a Bohnice
zve na výtvarnou dílnu

ADVENTNÍ
KALENDÁŘE

27. 11. Předmikulášský turnaj ve fotbale.
V ZŠ Mazurská, od 15.00 hodin.
Místo:
Salesiánské středisko
na Kobyliském náměstí

Dům dětí a mládeže, Praha 8
– Kobylisy a Bohnice
zve na tradiční výtvarnou dílnu

Čas: od 17.00 hodin
Vstupné: 30 Kč

PERNÍKOVÁ
KRESLÍRNA

Informace a vstupenky:
Richard Kresta, tel.: 233 55 37 90,
e-mail: kresta@ddmpraha8.cz

aneb pečeme a zdobíme perníky
v době předvánoční
Kde: v budově DDM v Přemyšlenské ul.
Kdy: v pondělí 29. listopadu od 14.00 hod.

11. 12. Šlápoty.
Aneb průvod za Lucií, výtvarně dramatická dílna
pro rodiče a předškolní děti zakončená
lampiónovým průvodem, Přemyšlenská, od 14.00
hod., cena: 50 Kč.

Pro koho: pro předškolní děti
a rodiče a mladší školní děti.
Za kolik: cena za materiál
pro jednoho účastníka: 50 Kč

16. 12. Pohybový seminář
pro dospělé – body styling.
Cvičíme do plesových šatů, Krynická ul., od 15.00
hod., cena: 120 Kč.

Zatímco starší a dospělí budou šít,
menší děti mohou skládat čajový adventní
kalendář z papíru.

Klub Na Desce v budově v Přemyšlenské ul.
otevřen pondělí – pátek od 16.00 do 19.00
hodin: deskové hry, kulečník, fotbálek, play station, šipky, sci-fi literatura, šachy, petanque …
Klub Pohoda - pro předškolní děti a rodiče
v Krynické ulici.

Vandalové, prosíme, vyhněte se Praze 8!

Informace:
Markéta Píchová, tel.: 284 68 10 50,
e-mail: pichova@ddmpraha8.cz
28. 11. Adventní setkání.
Vystoupení tanečních a hudebních kroužků pod
záštitou místostarosty Prahy 8 Martina Roubíčka,
Salesiánské středisko Kobylisy, od 17.00 hodin,
vstupné: 30 Kč.
Nabízíme možnost hlídání pro děti do 6 let.
Termín: sobota 24. listopadu 2007
Místo: Přemyšlenská 1102
Čas: od 14.00 do 17.00 hodin
Cena: dospělý 150 Kč, dítě od 6 let 30 Kč,
hlídání 50 Kč/dítě. V ceně je zahrnut veškerý materiál na šití a čaje do kalendáře.
Informace a rezervace:
Markéta Píchová, tel.: 284 68 10 50,
e-mail: pichova@ddmpraha8.cz

30. 11. Řeřicha jazykům otevřená aneb kolik
řečí umíš, tolikrát jsi recitátorem?
Večer zajímavé poezie, divadelní klub Osma –
Přemyšlenská, od 19.30 hod., vstupné dobrovolné.
1. 12. Řeřicha, aneb svět mluví česky.
Festival česky mluvících cizinců, divadelní klub
Osma – Přemyšlenská, od 14.00 hod., vstupné
dobrovolné.
1. 12. Vánoční volejbalový turnaj.
V ZŠ Libčická od 14.00 hod. pro děvčata od 10 do
14 let, startovné: 100 Kč/ družstvo.

Toto přání znělo radnicí osmé městské části v letošním srpnu bohužel příliš
často. Pro odbor kultury ÚMČ Praha 8 to byl začarovaný měsíc. Zprávy
o poničených památkách přicházely v téměř pravidelných intervalech. Po
kapličce v Sokolovské ulici to byla kaplička v Čimicích, Polský pomník
v Žernosecké ulici a plastika žabáka v jezírku ve Famfulíkově ulici – ta se
naštěstí našla v nedalekém křoví, protože zloději zjistili, že není bronzová, ale
vylitá betonem…
Výklenková kaplička s obrazem sv. Václava
z 19. století v Sokolovské ulici, u níž škoda dosáhla největšího rozsahu, opět září novotou. V roce 2004 byla kaplička
kompletně opravena za více než 300 tisíc korun. O dva roky později měla
po jediné noci ulomený kříž, rozbité koule, zmizela vzácná kovaná mříž
a obraz sv. Václava byl hrubě poničen. Oprava kapličky byla naplánovaná na nejbližší možnou dobu, aby jí byla navrácena historická krása
a nehyzdila stále pěknější Karlín. Její oprava vyšla na 60 tisíc korun
a provedl ji akademický sochař Miroslav Koželuh.
Kaplička je zbytkem řady 44 kapliček, které lemovaly Svatou poutní
cestu do Staré Boleslavi. Původní jednotné výklenkové kaple P. Marie
byly postaveny již v době císaře Leopolda I. v letech 1680 – 1690.
Vladimíra Ludková, zástupkyně starosty Prahy 8

(Placená inzerce)

Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

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

• kosmetika, líčení,
permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace
orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra,
modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské,
pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahušování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie
• mikrodermabraze.
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)

(Placená inzerce)

Salon Jana
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Nepál
putování v Himalájích

KD Krakov − MALÝ SÁL
Těšínská 600 • Praha 8 − Bohnice
úterý 20. listopadu 2007 v 19.00 hod.
Zdoláte nejen známé sedlo Cho (5 330 m. n.
m.), ale i jeden z nejtěžších průsmyků v celém
Nepálu - Tesi Lapsa (5 755 m. n. m.). Pokusíte
se o výstup na vrchol Parchamo (6 273 m. n.
m.) a vychutnáte si pohostinnost místních
Šerpů. Do osamělých buddhistických klášterů
Vás vtáhne magická hudba….
vstup zdarma

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz
LISTOPAD 2007
15. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
25. 11.
28. 11.
30. 11.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
8. 12.
9. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.

ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Producenti.
SO 15.00 a 19.00 hod.
Producenti.
NE 15.00 hod.
Producenti.
ST 19.00 hod.
Producenti.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe.
NE 15.00 hod.
Limonádový Joe.
ST 19.00 hod.
Limonádový Joe.
PÁ 19.00 hod.
Netopýr.
SO 15.00 hod.
Jekyll & Hyde.
SO 19.00 hod.
Jekyll & Hyde.
NE 15.00 hod.
Čardášová princezna.
ČT 19.00 hod.
Čardášová princezna.
PÁ 19.00 hod.
Producenti.
SO 15.00 hod.
Producenti.
SO 19.00 hod.
Producenti.
NE 15.00 hod.
Producenti.
ST 19.00 hod.
Producenti.
ČT 19.00 hod.
Limonádový Joe.
Pá 19.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 15.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 19.00 hod.

Jsme čeští baráčníci,
české matky krev,
budoucím chcem zachovati
kroje, zvyky, zpěv.
Na stránkách Osmičky jsme představili již mnoho organizací, spolků
a sdružení. Prezentací Vám chceme
zprostředkovat možnosti pomoci
i trávení volného času. Dnes Vám
představujeme Baráčníky, jejichž
první spolek vznikl již před více než
sto lety.
V 80. letech 19. století se v Kolíně začala scházet malá skupinka českých vlastenců Setkání se konala
v menším hostinci zvaném Baráček, v němž se rodí baráčnická myšlenka a také označení spolku.
Baráčnický spolek byl založen roku 1873 a jeho hlavním cílem je navázat na nejlepší tradice českého
národa. Myšlenka baráčníků se v krátké době šířila dál a vznikaly další spolky v různých obcích i městech.
Od samého počátku se jednalo o spolek nepolitický, který pomáhal nejen svým členům, ale mnoha dary
i širokému okolí. Peníze byly členy získávány pořádáním zábav, sbírek, plesů a podobnými aktivitami.
Důležitým počinem baráčníků byla například výstavba české školy v obci Pláň Věžovatá v roce 1906.
Byla to jedna z nejkrásnějších menšinových škol postavená
v německém pohraničí na Krumlovsku. Vznikla také
baráčnická rychta (takzvaná veleobec) na Malé Straně.
Jak první, tak především druhá světová válka se podepsaly na
prořídnutí baráčnických řad, ale baráčnická činnost se zcela
neutlumila. Po 2. světové válce daroval baráčnický spolek 300
000 Kčs na obnovu zničené Staroměstské radnice v Praze,
v letech 1948-9 přispěl k obnově národního hospodářství
částkou tři milióny korun. V období budování reálného socialismu se některé spolky rozpadly. I přes apriorní nepolitičnost
se pro baráčníky stala povinnou účast v prvomájových
průvodech. Na druhou stranu to byla jedna z mála možností, jak předvést české a moravské kroje veřejnosti.
A jaká je současnost? Od roku 1987 je s menšími úpravami a přestávkami vydáván baráčnický časopis –
měsíčník Zpravodaj. Roku 1990 bylo Ministerstvem vnitra ČSFR potvrzeno, že národopisný spolek baráčníků
je dle zákona 83/1990 Sb. plnohodnotně zájmová organizace. V současnosti má spolek přes 10 tisíc členů
a jejich činnost je pro nezištnost a dobrovolnou aktivitu městskými a obecními úřady často kladena za vzor.
Po povodních v létě 2002 baráčníci vybrali 330 tisíc korun a rozdělili je postiženým obcím i jednotlivým
rodinám. V současnosti je hlavní náplní baráčnických spolků oživování starých zvyků a tradic, které modernizací doby mizí z běžného života. Činnost je zaměřována na podporu uvědomování si češství a lásky
k mateřskému jazyku, popularizaci lidových i pracovních krojů, písní, tanců a pořádání zábavních
a humanitárních akcí. Velmi oblíbené a vyhledávané jsou krojovaná setkání a plesy. Letos v březnu se takový
konal ve velkém sále kulturního domu Ládví v Praze 8, kde taneční parket zcela zaplnili krojovaní tanečníci
České besedy. Baráčníci též provozují vlastní rekreační zotavovnu v Černovicích u Tábora, kde si členové
odpočinou a rádi mezi sebou přivítají každého, i nebaráčníka.
Členové baráčnických spolků se scházejí ve vlastní rychtě
(pokud ji mají) nebo ve vhodných místnostech. Velký důraz je
kladen na vzájemnou úctu, družnost a dodržování spolkových
regulí. Baráčníci jsou nejstarším národopisným spolkem na
území českého státu, který nikdy nezměnil své jméno, názor
ani obsahovou náplň práce či stanovy, vedoucí k jedinému cíli:
By rád vždy Čech tu v Čechách žil,
by blahobyt tu u nás byl,
ty Čechy mé, vlast předrahá,
jsou baráčníků Otčina.
Více informací o baráčnických spolcích a pořádaných akcích můžete najít na adrese http://sweb.cz/baracnici -red-

Zápis žáků do 1. ročníků základních škol
Městské části Praha 8

Pozvánka na koncerty ZUŠ

Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání
proběhne v souladu s § 36 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve dnech 15. ledna až
15. února 2008.
Pro školní rok 2008/2009 budou do 1. ročníků zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2008 věku šesti let
a žáci s odkladem školní docházky. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. „Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,“ upozornil vedoucí odboru školství Petr Svoboda a dodal: „Podrobnosti jsou na
www.praha8.cz pod odkazem Školství, kde najdete Obecně závaznou vyhlášku hl. m. Prahy
č. 22/2006, o školských obvodech základních škol.“ Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit i jinou,
než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především naplněnost její kapacity. Na
uvedené internetové adrese najdete veškeré kontakty na školy včetně jejich prezentací, termínů zápisů
a dnů otevřených dveří, které se v jedné škole konají již od prosince 2007.
-oš-

Základní umělecká škola, Praha 8,
Klapkova 25 Vás srdečně zve na následující koncerty a představení:
16. listopadu 2007 / KD Ládví
koncert dětských pěveckých sborů
27. listopadu 2007 / Sukova síň Rudolfina
koncert učitelů
11. prosince 2007 / sál Baráčnické rychty
staročeský kabaret
Začátek vždy v 18.30 hodin. Vstupenky na
koncert učitelů zakoupíte v kanceláři školy,
vstup na ostatní koncerty a představení je
volný. Bližší informace můžete získat na
www.zusklapkova.cz nebo telefonu 284 68 11 43.

Bezplatná bytová právní
poradna Sdružení na
ochranu nájemníků Praha 8
Kdy? 20. 11. 2007 od 18.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava 200m od stanice
Metra B Palmovka
16. 12.
29. 12.
29. 12.
30. 12.

Limonádový Joe.
NE 15.00 hod.
Netopýr.
SO 15.00 hod.
Noc na Karlštejně.
SO 19.00 hod.
Noc na Karlštejně.
NE 15.00 hod.
Čardášová princezna.

V případě zájmu se prosím
objednejte na tel.: 222 50 26 55
nebo 721 02 98 92.

(Placená inzerce)

diashow Martiny Křenové
& Františka Červinky

Baráčníci – důraz na úctu a družnost

(Placená inzerce)

Městská část Praha 8, odbor kultury
Vás zve na
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Kurzy PC, dveře k počítačové gramotnosti

Historicky největší prostor měli v říjnu k dispozici v kulturním domě Krakov umělci z Prahy 8.
V průběhu deseti dnů se v rámci Salonu výtvarníků zdarma
představilo i se svými různorodými díly celkem 63 umělců. Ve
velkém sále KD Krakov bylo k vidění na 250 obrazů, grafik,
plastik a perokreseb, nechyběla ani malba na textil, kameny nebo
umělecky ztvárněné počítačové myši.
-pb-

Patříte k těm, kteří ještě nepronikli do tajů virtuálního světa počítačových programů?
Pokud je vaše odpověď pozitivní a navíc máte nutkavý pocit, že kvůli počítačové
negramotnosti přicházíte o zajímavé pracovní příležitosti, je načase, abyste se poohlédli
po jednom z dostupných kurzů přímo na Praze 8. Pokud si vyberete ten správný, brzo
dospějete k přesvědčení, že počítač není nepřítel, ale naopak šikovný pomocník.
Kurzy uvádějící do světa počítačů se většinou
skládají ze tří částí. Po základním představení
samotného technického vybavení neboli hardware následuje výuka ovládání počítače a poté
i samotná práce s operačním systémem a nejčastěji používanými programy (software). Jakmile nabudete trochu jistoty, pravděpodobně se
začnete zajímat o kurz práce s internetem nebo
jednotlivými kancelářskými programy. Kurzy
většinou zahrnují i základy přijímání a posílání
elektronické pošty. Programy kancelářské sady Microsoft Office jsou pak natolik specifické,
že výuka každého z nich probíhá odděleně.
„Nedá se říct, že by kurzy pro začátečníky navštěvovaly pouze starší ročníky, které se
s počítači v mládí nesetkaly,“ říká Jana Šulíková, asistentka společnosti Mipecom. Jsou určeny jednoduše všem, kteří chtějí být zasvěceni do používání nejdůležitějšího nástroje informačního věku.
Společnosti na Praze 8, které pořádají kurzy práce s počítačem pro začátečníky:

Lékaři na Bulovce provedli unikátní operaci

Společnost, Adresa,
Internetová stránka

Dětský klub Osmík opět funguje
Po rekonstrukci stropních podhledů a osvětlení v KD
Krakov znovu od začátku října funguje oblíbený Dětský
klub Osmík. „Nová svítidla za 170 tisíc korun simulují denní
světlo. Maminkám i dětem se tak od prvního října výrazně
zlepšily podmínky pro pobyt v našem dětském klubu,“ řekla
zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Od pondělí do pátku, od 9.00 do 13.00 hodin, se rodiče
s dětmi mohou v Osmíku účastnit mnoha aktivit podle
pevného denního programu – například Hudebníček, Výtvarníček nebo Divadelníček. Osmík, zřízený Městskou částí
Praha 8, najdete v suterénu kulturního domu Krakov na
bohnickém sídlišti.
-pb-

Salon výtvarníků přilákal desítky umělců

Hemikorporektomie znamená nejen záchranu lidského života, ale také unikátní chirurgický zákrok. Jedná se o chirurgické odnětí celé spodní poloviny lidského těla. Chirurgickému týmu Fakultní nemocnice na Bulovce, pod vedením profesora Františka Antoše, se jako jedinému v České republice
podařilo už u druhého pacienta tuto operaci úspěšně provést.
Pacient měl znehybněnou dolní polovinu těla po těžkém úrazu
a jeho další život byl ohrožen pokračujícími proleženinami.
„Dnes začíná další etapu svého života. Pravda, do této etapy
vstupuje jen s tělem od pasu nahoru, ale je to pacient, který projevuje nezměrnou touhu ještě žít. Bez této vitality by se zřejmě
ani jedna z obou operací nezdařila,“ upřesnil mluvčí FNB Petr
Mach. První hemikorporektomii uskutečnil lékařský tým
z Prahy 8 bezmála před sedmi lety u mladého muže, který
dodnes žije.
-pm-

Základy
práce s PC

Kurzy
internetu

Práce s
kancel. programy

Nicom
Zenklova 32/28
www.nicom.cz

1 290 Kč / 8 hod.

2 480 Kč / 8hodin
záleží na
zaměření kurzu

1 870 až 3 900 Kč

Mipecom
Chotovická 1752/6, Karlín
www.mipecom.cz

1 500 Kč / 6 hod.

1 500 Kč / 6 hodin
1 500 Kč / 6 hod.
samostatný kurz práce
s e-mailem 1 500 Kč / 6 hod.

Vzdělávací agentura SOVA
Zenklova 52
www.zs-zenklova.cz/sova

1 500 Kč / 6 hod.

1 400 Kč / 5 až 6 hod. 3 100 Kč /
10 až 12 hod.

2 400 Kč / 6 hod.

2 400 / 6 hod.

František Pixa
Libčická 399/8, Čimice
www.sweb.cz/skoleninapc

2 400 / 6 hod.

Odbor kultury
Úřadu MČ Praha 8
Výtvarná dílna
pro věkem pokročilejší

„Vánoční dárkové kartičky“
14. prosince v KD Krakov
od 15.00 hodin
Nůžky nutné!
Vstup volný.
23. listopadu v KD Krakov
od 15.00 hodin
pomoc při výzdobě
na Vánoční ples seniorů
V pátek 23. listopadu bych Vás od 15.00
hodin opět ráda pozvala do KD Krakov ke
společnému výtvarnému setkání, tentokrát

však v netradiční podobě. Ráda bych Vás
požádala o pomoc s přípravou výzdoby pro
chystaný Vánoční ples seniorů. Budeme
tvořit papírové dekorace pro stolovou úpravu.
Věřím, že i tato forma setkání Vám přinese
inspiraci a potěšení. Prosím vezměte si nůžky.
Všem pomocníkům dopředu děkuji.
Vladimíra Ludková,
zástupkyně starosty MČ Praha 8

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, Českou republikou a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt o. p. s.
-red-

Městská část Praha 8
odbor kultury
Vás zve na
večery s reportéry GEO

Cesta za
mentavajskými Šamany
O životě v pralese, tajemných obřadech,
mytologii i všedních dnech kmene
Mentawajců na ostrově Siberut v západní
Indonésii bude přednášet redaktor magazínu
GEO Sezona, indonesista Tomáš Petrů.

úterý 27. listopadu 2007
v 19.00 hodin
KD Krakov
malý sál, Těšínská 600,
Praha 8 - Bohnice
VSTUP VOLNÝ

(Placená inzerce)

www.praha8.cz

(Placená inzerce)

TROJSKÁ 72/159
182 00 PRAHA 8
TEL: 284 684 633
CVIČENÍ NA ŠESTI
STOLECH Z USA
PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANALÝZY
POSTAVY • CVIČENÍ
VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD, ASTMA,
PORUCHÁCH SRDCE,
ŽIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO
ERGOLINE

S tímto kupónem

sleva
na prvních
10 hodin cvičení

(Placená inzerce)

• ZPEVNĚNÍ A ZEŠTÍHLENÍ POSTAVY •
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Salesiáni nabízí pomoc

Pojďte na Šeherezádu
Baletní škola Pirueta letos navazuje na úspěšný počin
z loňského roku a opět mimořádně zařazuje další tři představení pohádkového příběhu – tentokrát balet ŠEHEREZÁDA. Tři představení sehráli žáci školy
již v červnu jako vyvrcholení školního roku. Další pro Vás chystají jako vánoční dárek.
Kdy? V úterý 11. prosince 2007 od 10.00 a od 13.30 hodin se uskuteční představení pro ZŠ a od 18.30
hodin pak pro rodiny s dětmi, rodiče a další zájemce. Kde? V Salesiánském divadle na Kobyliském
náměstí. Přijďte se nechat unést pohádkovým příběhem až do dalekého orientu, přijďte si vychutnat opravdový balet v podání dětských tanečníků. Vstupenky si můžete
objednat on-line, přímo na internetové adrese www.pirueta.cz,
kde naleznete i bližší informace o škole nebo rezervovat
na telefonním čísle 603 45 65 34.
-jh-

Salesiánské hnutí mládeže (SHM) Klub Praha - Kobylisy zahájil
v novém roce bezplatné kurzy pro osoby znevýhodněné na trhu
práce. Souběžně s kurzy vytvořil SHM Klub šest nových pracovních míst, která slouží jako zácviková pracovní místa.
Kdo jsou „osoby znevýhodněné na trhu práce"? Jsou to například
maminky na mateřské dovolené, resp. po mateřské dovolené, osoby
dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, osoby se sníženou pracovní schopností apod. První běh kurzu skončil v dubnu letošního roku, takže jsou již známy výsledky. Z 10
účastnic si 5 našlo novou práci. Paní Rozka Beránková, matka tří dětí, se kterými byla devět let na mateřské
dovolené, absolventka prvního běhu kurzu, říká: „Projekt mi dal větší jistotu v práci na PC. Základy účetnictví
a obeznámení se Zákoníkem práce mi příjemně rozšířily obzory. Líbil se mi způsob výuky formou workshopů, které nabízely praktické ukázky či živé diskuse. Ve svém novém zaměstnání využívám hlavně získané
znalosti práce s počítačem. Navíc musím uznat, že mi projekt dodal více sebedůvěry v komunikaci s druhými, což v organizaci, která se věnuje dětem, určitě ocením.“
V současnosti probíhá druhý kurz, který bude finišovat v prosinci 2007. Na třetí běh motivačního kurzu, který začne v lednu 2008, je možnost se přihlásit do 15. 1. 2008.
Účastníci si zde osvojí základy práce s počítačem, naučí se, jak absolvovat vstupní pohovory u zaměstnavatele, jak napsat správně životopis a další. Vybrat si mohou i kurzy se základy pedagogiky volného času nebo
základy účetnictví a administrativy. Všechny tyto kurzy jsou zdarma. Doprovodným programem je navíc
i bezplatné hlídání dětí po celou dobu kurzu. Končí vám rodičovská
dovolená, vaše původní místo ve firmě zrušili, máte obavy, jak po
letech doma s dětmi obstojíte v pracovním procesu? Pak právě
vám je určen projekt SHM Klubu Praha – Kobylisy. A kde nás
najdete? Sídlíme v budově Salesiánské provincie na Kobyliském
náměstí 1, Praha 8. Mnoho z vás nás bude určitě znát, protože
nabízíme dětem a rodičům mnoho volnočasových aktivit –
kroužků. Přihlásit se můžete na tel.: 283 02 93 19, 605 55 42 84, email: shm@sdb.cz, Lucie Lišková nebo Gabriela Kučerová. Tento
projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
-red-

Placená řádková inzerce
PRONAJMEME VELKOKAPACITNÍ STAN, rozměry 12 x 18 m,
lavice, stoly, výčepní zařízení, přístřešky, polní kuchyně, elektrocentrály atd. Telefon: 603 41 76 26.
PROČ MÁ NĚKDO KOČKY RÁD.
Tato půvabná knížka Niny Kmentové, je vhodná pro děti a milovníky
koček. Je plná něžných veršů
o kočičích miláčcích. Mimořádně je
k dostání jen v prodejně antikvariátu
v Braníku, Branické ulici 87, Praha
4, u pana Wolfa.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně – návrhy 3D, montáž,
doprava. Tel.: 608 25 35 49.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice.
Výcvik auto – moto. Provozní doba:
PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 –
19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.
INTERANTIK – STAROŽITNOSTI
převezmou do prodeje či vykoupí za
hotové st. zlaté šperky, s brilianty
nebo bez nich, ev. i poškozené, dále
šperky s českými granáty, předměty
ze stříbra, st. kapesní zlaté pánské
hodinky, st. zbraně - zvl. šavle, bodáky i jen samostatné pochvy, sošky
z bronzu a. j. Hotově platíme st. zlaté
mince a st. zl. snubní prsteny až 200
Kč/gr. Aktuálně stále nakupujeme
obrazy lokomotiv od J. Ronka a obrazy od Em. Famíry. Solidně zaplatíme
obraz moře podepsaný Jos. Svoboda. Adresa: INTERANTIK, Praha
9, Pod Pekárnami 3, tel.: 283 89 33
34, 604 47 77 74 – po 10.00 hod.

(Placená inzerce)

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lymfatické (strojové i ruční), Shiatsu,
Bowen, baňkování. Možnost rehabilitačního poradenství. Pracovní doba:
PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod. Příznivé ceny, možnost zakoupení dárkových poukázek. Objednávky: Radka
Buchtelová, tel.: 603 59 44 32,
Marie Říhová, tel.: 724 25 97 92.
PRODÁM ŠTĚŇÁTKO BAREVNÉHO BOLOŇSKÉHO PSÍKA
s PP. Přátelský, nenáročný, nelíná,
vhodný k dětem i starším lidem.
www.marinaprague.cz nebo tel.:
604 26 91 30.
MASÁŽE KLASICKÉ, LÁVOVÉ
KAMENY, MEDOVÉ, BAŇKY.
OC Ládví, 1 patro. Tel.: 284 68 89
18, 777 76 36 05.
CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na
poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel.: 284 69 35 33.
KOUPÍM BYT 2 + kk AŽ 3 + 1,
DV či OV, přízemí mi nevadí! Tel.:
721 78 47 23.
DO SVÉHO OBCHODNÍHO TÝMU HLEDÁM ambiciózního a komunikativního člověka. Nabízíme
zázemí a prestiž mezinárodní finanční společnosti ING, systém
vzdělávání, nadstandardní odmě-

ňování, kariérní růst. Bližší informace Vám podá M. Vernerová, tel.:
603 26 77 12.
MEDOTÉKA! NAŠE NOVÁ PRODEJNA, Famfulíkova 1138, Praha 8. Med, medovina, kosmetika,
svíčky, plásty. Otevřeno denně od
9.00 do 19.00 hodin. Tel.: 776 08
67 03, 774 56 09 66.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ –
I. CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická
25, Praha 8. Nabízí šití dámských,
pánských i dětských oděvů. Návrhy
modelů, výběr látek, úpravy a opravy
oděvů. Možnost spolupráce pro menší
skupiny. Objednávky na tel.: 739 09
15 03, www.salonivana.com.
KOSMETIKA LUCIE - ZNOVU
OBNOVEN PLNÝ PROVOZ.
Ceny od 350 Kč. Bergerova 1115,
Praha 8 – Kobylisy. Tel.: 739 01 03
36, 284 68 86 16. TĚŠÍME SE NA
VAŠI NÁVŠTĚVU.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke stropu rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35
84.
MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování,
baňky - fyzioterapeutka. TRAM
Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10,
284 68 98 05.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.:
606 57 10 92.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY „ZKUS
SI TO“ pro žáky 5. ročníku. Každý
pátek od 5. října 2007, od 15.00 do
18.00 hod., ZŠ Žernosecká 1597,
Praha 8, stanice metra Ládví, autobus č. 175, 181 a 183. ČJ - 100 Kč,
M - 100 Kč, test všeobecných znalostí - 50 Kč, zlevněné předplatné.
Bližší informace mezi 15.00 – 20.00
hodinou na tel.: 724 51 23 82.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50
36.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.
KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST, koupím - odvezu. Tel.: 286
89 14 00.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování
i případné dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit

i náhradní byt, domeček mimo Prahu
a pod. a dát čas na vystěhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.
SOLARIUM – FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy – muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova
2 – Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium-fitness.cz.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04, záznamník + fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte:
606 91 02 46.
ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 – 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
SVJ POMOŘANSKÁ 485 – 487
Praha 8 nabízí k pronájmu nebytové
prostory 25 - 100 m2. Informace na
tel.: 724 70 22 07.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY.
Tel.: 603 83 31 07.
TOUŽÍTE
PO
WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH? Vše potřebné za
Vás zařídí WWW.MULTIBOX.CZ.
E-mail: info@multibox.cz, tel.: 775
39 09 40.
ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ A DAŇOVOU EVIDENCI, vč. DPH,
mezd a daň. přiznání. Tel.: 604 82
54 49.
KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY, Praha 8 – Bohnice, kvalifikovaná a trpělivá lektorka, pokrok jistý,
maximálně 6 posluchačů ve skupině, reference: Úřad vlády ČR,
www.firemnianglictina.cz. Tel.: 777
02 46 88.
ZÍSKEJTE BEZ PRÁCE AŽ 5 000
Kč/m. Poskytněte Vaše auto, dům či
plot k reklamním účelům. Volejte ihned
na tel.: 221 22 15 51.
POKLADNÍ? ...PROČ NE! 90 100 KČ/HOD. VYPLACENO
IHNED! Vyberte si lokalitu! Palladium,
Černý Most, Čakovice a 5O dalších po
celé Praze. Axial Personnel Agency
spol. s r. o. Tel.: 776 30 08 03, 234
71 50 00.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE, KOSMETIKA, MODELÁŽ
NEHTŮ. Nízké ceny, Palmovka.
Tel.: 736 64 40 55.
PRODÁVÁME ŘÍZKY RYCHLE
ROSTOUCÍCH DŘEVIN – japonských topolů a vrb. Tel.: 603 28 94
42.
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Gymnázium
Litoměřická 726
Praha 9
pořádá

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. prosince 2007 a 9. ledna 2008
od 17.00 do 19.00 hodin.
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Pro rodiče a zájemce o studium
na Gymnáziu Praha 9, Litoměřická 726.
Pro rok 2008/2009 přijímáme celkem 4 třídy,
z toho 3 třídy 4-letého studia
a 1 třídu 8-letého studia.
Zkoušky nanečisto pro oba druhy studia:
8. února 2008 a 8. dubna 2008
od 14.30 do 17.00 hodin.
Od 16. ledna 2008 jsou připraveny
přípravné kurzy z matematiky a českého
jazyka pro oba typy studia.

Bližší informace na www.gymlit.cz.
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