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Listopad byl ve znamení velkého úklidu
Osmá městská část prošla v uplynulých týdnech
rozsáhlým čištěním veřejných ploch. Úklid,
který se zaměřil především na údržbu chodníků
a k nim přilehlých míst, probíhal podobně jako
klasické blokové čistění, a to nad rámec běžného
odstraňování nepořádku. Na rozdíl od
blokového čištění se občané nemuseli obávat
toho, že by jim akce výrazněji komplikovala
všední život dalšími dopravními opatřeními,

Obnova městské zeleně pokračuje. Výsadba japons−
kých třešní v parku Košinka.

která jsou nutná při čištění vozovek. Proto se
také přistoupilo k výraznějšímu využití lidské
síly, které v určitých případech vyjde levněji
než používání mechanizace.
Úřad Městské části P8 rovněž umožnil občanům
likvidaci odpadu prostřednictvím většího počtu
velkoobjemových kontejnerů. Ty byly občanům
k dispozici v průběhu víkendových dnů.
„Chtěli jsme i touto akcí dokázat, že z hlediska
úklidu nezapomínáme ani na oblasti, které loni
nezasáhla katastrofální povodeň. Lidé ze severních
částí Prahy 8 by tak neměli mít pocit, že jsou jejich
problémy odsunuty do pozadí,“ řekl Starosta osmé
městské části Josef Nosek.
Dalším neméně podstatným důvodem rozsáh−
lého úklidu měla být i prevence.
Jedním ze záměrů akce bylo dát
impuls méně pořádným obča−
nům, aby začali více využívat
možností pro odkládání odpa−
du. Lidé žijící v osmé městské
části mají řadu příležitostí, jak
s odpadem zacházet, ať už se
jedná o sběrné dvory, kontej−
nery na tříděný odpad a tak dále.
Ulice či park mezi ně rozhodně nepatří.
Rovněž městská zeleň nadále prochází svou
obnovou. Za zmínku stojí například výsadba čtyř
vzrostlých japonských třešní − sakur − u dětského
hřiště v parku Košinka. Omlazovací kúru má za

Brožura, týkající se sběru nebezpečného odpadu na území Hl. m. Prahy v roce 2004, bude dis−
tribuována do Vašich poštovních schránek v průběhu ledna 2004.

sebou také lípa stojící naproti sídlu Úřadu
Městské části P8 u stanice tramvaje Stejskalova.
V zimním období starost o zeleň nepolevuje. Ve
vytipovaných lokalitách se například chystá její
prořezávání.
−red−

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
POSKYTUJE INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
na telefonním čísle: 236 00 42 29
na internetových stránkách:
www.praha−mesto.cz

Karlínské náměstí ožije vánočními slavnostmi Společně jsme si
Dokonalou předvánoční atmosféru by měly před příchodem svátků navodit Karlínské vánoční
slavnosti, které připravuje Úřad Městské části Praha 8 pod záštitou Starosty Josefa Noska.
V bohatém programu, který se koná ve čtvrtek 18. prosince 2003 od 14.00 do 18.00 hodin na
Karlínském náměstí, vystoupí například Ilona Csáková, Lucia Šoralová, Jana Rychterová, Patrik Hezutský
a Renata Kajdžas, skupina Lavina, kouzelníci a dětský sbor Jiskřička. Vánoční vystoupení si připravily i děti
z Karlínského Spektra. Pro menší návštěvníky bude připraveno mnoho soutěží, zpívání koled, hračky
a nejrůznější hry. V programu nechybí ani sborový zpěv vánočních koled. Celým odpolednem bude
provázet moderátorská dvojice Aleš Háma a Jakub Wehrenberg.
V době konání slavností bude návštěvníkům k dispozici několik stánků s vánočními drobnostmi.
Karlínské náměstí ozdobí i velký vánoční strom, který by měl Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek slavnost−
ně rozzářit na začátku celé akce.
−red−

připomněli Den veteránů
Starosta městské části Praha 8 Josef Nosek se při
příležitosti Dne veteránů zúčastnil vzpomínkového
aktu na Kobyliské střelnici a Ďáblickém hřbitově.

Nové stanice metra jsou před dokončením
Přibližně dvanáct tisíc návštěvníků si
přišlo 22. listopadu 2003 prohlédnout
v současnosti dokončované stanice
metra Kobylisy a Ládví.
Prvně jmenovaná stanice přitahovala
zájemce více, protože byli zvědavi na
její ojedinělé řešení. To nepočítá
s žádnými podpěrnými sloupy a při−
pomíná podzemní katedrálu. Obě sta−
nice jsou po stavební stránce dokončené.
„Zbývá ještě postavit všechny techno−
logické celky a energetické zabez−
pečení,“ řekl Radní pro dopravu Ra−

Bezpečnost v Čimické
ulici se ještě zvýší

dovan Šteiner. Z Ládví se pak občané dostanou do
Holešovic za pouhých pět minut. Na v červnu
příštího roku zprovozněný úsek pak do čtyř let
naváže další, a to směrem na Prosek a Letňany.
Dopravní podnik očekává, že metro ze Severního
města denně přepraví kolem sta tisíc lidí, kteří
zatím jezdí autobusy. V dopravní špičce pak bude
do pražské kotliny jezdit přibližně o sto autobusů
denně méně, což velmi příznivě ovlivní životní
prostředí nejen obyvatel osmé městské části.
−red−

Křižovatka ulic Čimická a Písečná bude
mít světelnou signalizaci. Tento krok
ještě více přispěje k bezpečnosti sil−
ničního provozu v Čimické ulici, která je
jednou z nejfrekventovanějších v se−
verním městě.
Již dříve pro větší ochranu především
chodců vyrostl plot na dělícím pásu u sta−
nice autobusu Písečná, navíc přechod pro
chodce řídí světelná signalizace. Tato
opatření městskou část přišla na tři čtvrtě
miliónu korun. Část plotu naproti novi−
novému stánku je ale neustále ničena a lidé
tak při přebíhání rušné komunikace často
riskují i svůj život. Městská část se proto ve
spolupráci s firmou TSK rozhodla zmíněný
úsek plotu vybudovat z odolnějšího mate−
riálu, který by měl dalším útokům vandalů
odolat.
−red−

Vážení spoluobčané,
blíží se vánoční svátky a za−
čátek nového roku, a při této
příležitosti by Vám zaměstnanci
Úřadu osmé městské části a tým
připravující noviny Osmička
chtěli popřát především zdraví, pohodu, štěstí
a jasnou mysl. Uvědomujeme si, že pro řadu
z Vás byl letošní rok kvůli řešení problémů
s předloňskou velkou vodou velmi náročný. Tak
jako v uplynulém období se Vám zaměstnanci
úřadu budou snažit maximálně vycházet vstříc,
naslouchat Vašim připomínkám a řešit Vaše
problémy. Věříme také, že naše městská část se
bude i nadále rozvíjet především pro spokojený
život jejích občanů.
Váš
Úřad Městské části Praha 8
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Evropa? Ano, ale …
Letošní podzim přinesl mimo jiné
politické události též jednu, která
jako by zapadla mezi obvyklé
zprávy. „Vždyť se o tom ani moc
nehovořilo, takže se nás to vlastně
netýká. A že prezident nesouhlasil?
To nic neznamená, uvidíme,“ sly−
šíme často od našich spoluobčanů.
Ale právě skutečnost, že v České
republice, jako v jediné z přistupu−
jících zemí k Evropské Unii, ne−
proběhla ani diskuse ani informa−
tivní kampaň vlády o navrhované
evropské ústavě, by nás měla
varovat.
Každý jistě zná výrok „o nás bez
nás,“ který přesně vystihl mnichovskou
dohodu z konce září roku 1938. Na
jaltská ujednání se vztahuje totéž rčení.
Následky Mnichova trvaly sedm let,
následky Jalty 44 roky, následky „cesty
do Evropy“ způsobem, který jsme
v tichosti přijali, mohou trvat ještě déle.
Od referenda o přistoupení k Evrop−
ské unii se vládní, demagogická, ne−

konkrétní a téměř jednostranně vedená
kampaň téměř neposunula. Na čelné
místo často kladená otázka,
kolik euro si kdo vydělá a za
co kolik zaplatí, se jeví
jako podružná v po−
rovnání se základními
problémy. K těm patří
především ztráta státní
suverenity a národní své−
bytnosti.
Není to ještě tak dávno, kdy
nám byla podsouvána neblaze
proslulá Brežněvova teorie omezené
suverenity jako jediná možná a právě
absence jakékoli polemiky či otevřené
informovanosti o současném procesu
mi tuto neveselou epochu našich dějin
poněkud připomíná. Stejně jako v mi−
nulosti jsou kritici například ozna−
čováni za brzdu pokroku
Možnosti následných legislativních
úprav, navržených českými zástupci
v Evropském parlamentu, jsou iluzorní.
Pozbytí účinnosti domácího právního

Zprávy z pražského magistrátu
Poplatky ze psů se od příštího roku zvýší
Městská rada souhlasila s návrhem vyhlášky o místním poplatku ze psů.
„Novou vyhláškou Praha reaguje na změnu zákona o místních poplatcích, která
nabývá účinnosti 1. ledna roku 2004. Novela zákona mimo jiné novým způsobem
určuje osobu poplatníka místního poplatku ze psů, kterým bude nikoli vlastník, ale
držitel psa,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek. Změna reaguje na masový jev,
kdy v Praze i dalších velkých městech lidé chovají psy hlášené například u příbuzných
na venkově, kde jsou poplatky řádově nižší. Nyní se povinnost zákonem i městskou
vyhláškou přenáší na osobu, která psa prokazatelně drží, což může být osoba jiná nežli
vlastník. Dále novela zákona zvyšuje horní hranici sazby místního poplatku ze psů
o padesát procent a mění další hranice sazeb poplatku. Rozšiřuje také výčet poživatelů
důchodu, kteří jsou oprávněni platit nižší sazbu a přináší další změny, na které navrho−
vaná vyhláška reaguje.
Návrh vyhlášky Hl. m. Prahy navrhuje
následující sazby místního poplatku ze psů:
• 1 500 Kč za jednoho psa
• 2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Sazby poplatku za psy chované v rodinném
domě v naší městské části:
• 600 Kč za jednoho psa
• 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu, je navržena sazba
poplatku za jednoho psa 200 Kč ročně a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele.

Nová vyhláška o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného pro−
stranství schválila městská rada. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
na území Hl. m. Prahy je vybírán na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Hl. m. Prahy č. 5/1991 Sb. Hl.
m. Prahy. Vzhledem k tomu, že od příštího roku nabývá účinnosti zákon č. 229/2003
Sb., kterým se mění zákon z roku 1990, je nezbytné novelizovat i pražskou vyhlášku.
„Novela zákona rozšířila taxativně stanovené způsoby zvláštního užívání veřejného
prostranství a možnosti vybírat poplatek i v případech provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb a při užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,“ řekl
náměstek primátora Rudolf Blažek. „Další úpravy se týkají např. upřesnění doby užívání
veřejného prostranství, takže lze poplatek vybírat za každý i započatý den. Sazby jsou
navrženy v maximální výši, kterou zákon připouští, to je 10 korun za každý i započatý
metr čtvereční a každý i započatý den.“ Návrh pražské vyhlášky obsahuje také určení
míst, která v hlavním městě podléhají poplatku, a uvádí i druhy staveb, výkopových
prací či jiných případů, které jsou od poplatku osvobozeny.

Karlín získá provizorní opatření protipovodňové ochrany
Provizorní ochrana proti velké vodě by měla v Karlíně vyrůst do konce
března příštího roku. Městská rada totiž schválila návrh náměstka primátora
Jana Bürgermeistra. Projekt si vyžádá náklady přibližně dvacet miliónů korun.
Na ochranu Prahy před povodní jsou postupně připravovány a uskutečňovány jed−
notlivé etapy stavby 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města“. Na
ochranu Karlína se připravuje v rámci této stavby projekt etapy 0003 − Karlín, Libeň.
Vzhledem k tomu, že k postupnému zatápění Karlína dochází přibližně od úrovně tak−
zvané dvacetileté vody, přistupuje město k vybudování provizorních protipovodňových
opatření, která budou území Karlína chránit do doby dokončení opatření definitivních.
Jejich realizace přitom nebude v řešené oblasti omezovat dopravu. „Po posouzení všech
možností se jako optimální ukázalo využití tělesa bývalé železnice, procházející napříč
Rohanským ostrovem. Tato linie je přerušena komunikací Švábky, k jejímuž zahrazení
se využije uzávěr z pryžového vaku plněného vodou a kotvený do boků bývalého
železničního tělesa,“ řekl Bürgermeister. Problém představují vody přivedené do Karlína
kanalizační sítí. Stoková síť tu totiž leží v území plochého povodí s malými sklony stok.
Hradící objekty budou součástí definitivního řešení protipovodňové ochrany. Do té doby
bude uzavření stok menšího profilu zajištěno ucpávkovými vaky. U stok velkého pro−
filu, tj. v ulici Hradební a Prvního pluku, se počítá s nouzovým zásypem konstrukčním
materiálem v první možné revizní šachtě. Současně s těmito opatřeními bude zajištěno
odvedení vnitřních vod prostřednictvím mobilních čerpacích stanic včetně mobilních
elektrických agregátů, které budou využívány i po dokončení definitivních opatření. Pro
jejich správu a provoz na celém území Prahy bude do konce března 2004 určen správce
a provozovatel.

řádu nadřazenou unijní ústavou je jed−
noznačné a pochybné.
České země se rozhodly svěřit svou
budoucnost do socialistické Evropské
Unie, v čele které stane evropský
prezident. Tento se stane
zároveň
představitelem
evropských monarchií.
Bude stát společensky,
ale i státoprávně mocen−
sky nad panovníky stá−
tů starého kontinentu.
Tento „drobný“ detail,
který se nás jako občanů
republiky příliš osobně ne−
dotkne, uvádím jako ilustraci nedo−
pracovanosti dokumentu evropské
ústavy v zásadních legislativních
otázkách. Na druhé straně je návrh
přetížen podrobnostmi, které do ústavy
nepatří.
Stáváme se součástí procesu, kde
převažuje snaha řídit vše v intencích
socialistických idejí a sociálních pláno−
vačů, kteří dojdou k dokonalosti svých
komunistických předchůdců a naplánu−
jí kolik, sardinek uloví norský rybář,
kolik ředkviček zaseje belgický za−

hrádkář či kolik mléka nadojí český
sedlák. Volení i nevolení europřed−
stavitelé ruku v ruce s celou bruselskou
byrokracií se stále budou potýkat
s nadměrnou nezaměstnaností, chro−
nickými stávkami, přívalem imigran−
tů, nekonkurenceschopným zeměděl−
stvím. Evropané totiž už zapomněli, že
celý hospodářský systém komunistic−
kého plánování se před třinácti lety
zhroutil pro svou absolutní neschop−
nost, a posedlí sociální a socializující
inženýři budou opět uskutečňovat
„novuju ekonomičeskuju politiku“.
Rád bych připomněl, že český stát, ať
již knížectví, království nebo republi−
ka, existuje od počátku svých dějin
v srdci Evropy. Byl, je a bude v Evropě
i nadále, a nepotřebuje k tomu žádný
souhlas ani evropskou ústavu. Naše
společná evropská budoucnost nesmí
spočívat v bezvýhradném přijímání
bruselské byrokracie, ale naopak ve
vytváření svobodného evropského
prostoru se svobodným podnikáním
a svobodou jednotlivce.
Zbyněk Novotný,
poslanec PSP ČR za ODS

Městská část Praha 8
Úřad Městské části Praha 8
− majetkový odbor
vyhlašuje
dle ustanovení § 281 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník),
ve znění pozdějších předpisů,

Obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu
obecní nemovitosti svěřené jí do správy Statutem Hl. m. Prahy na základě
obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut Hl. m. Prahy v platném znění, a to:
pozemek:
o výměře:
katastrální území:
minimální vyhlašovací cena pozemku:

parc. č. 200
715 m2
Karlín
14.300.000 Kč

• pozemek se nachází při ulici Sokolovská, k. ú. Karlín;
• pozemek je ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy a ve smyslu Statutu
Hlavního města Prahy, v platném znění, je svěřen do správy MČ Praha 8;
• funkční využití pozemku je smíšené městského typu;
• druh pozemku je ostatní plocha;
• prohlídky pozemku, vzhledem k jeho výměře a oplocení, nebudou
organizovány.
Podrobnější informace o nabízené nemovitosti, spolu s její zadávací doku−
mentací, obdrží zájemci u obchodního oddělení majetkového odboru (MO)
Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, ul. Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8 −
Libeň, tel.: 222 80 57 56 (pí Ing. Večerová).

Básník Karel Hlaváček má svoji ulici
Rada Hl. m. Prahy souhlasila s tím, aby veřejné prostranství mezi ulice−
mi U Pekařky a Františka Kadlece bylo pojmenováno po básníkovi
Karlu Hlaváčkovi. Jeho celý život byl spjat s Libní, na tamním hřbitově je
i pochován. Hlaváček se narodil v roce 1874, zemřel v pouhých čtyřia−
dvaceti letech. I za tuto krátkou dobu se stal jedním z nejvýznamnějších
představitelů symbolismu a dekadence. Vrcholem jeho tvorby byly sbírky
básní Mstivá kantiléna a Pozdě k ránu.
−red−

Oplocení kolem areálu Akademie věd
ČR nebude občanům překážet
Akademie věd ČR se chystá oplotit svůj areál nedaleko budované stanice
metra Ládví v Kobylisích. Plot by ale nijak neměl znepříjemňovat pohyb
lidí žijících v okolí areálu. Starosta osmé městské části Josef Nosek i Odbor
výstavby úřadu totiž apelovali na vedení akademie, aby při výstavbě jed−
nalo v zájmu občanů.
Akademická rada vyšla požadavkům Radnice vstříc, v oplocení vzniknou
branky pro pěší, které budou v denní době otevřeny. Uvnitř areálu, kde se chys−
tají sadové úpravy, budou vy−
značeny cesty po chodnících, ať
už směrem ke stanicím MHD či
naopak. Počítá se i s tím, že
areálem budou projíždět jak dět−
ské kočárky, tak vozíčkáři.
Oplocení území akademie
bylo zahrnuto v územním roz−
hodnutí již v období výstavby Areál AV ČR.
areálu v letech 1962 až 1989,
nikdy k němu ale nedošlo. „Nutnost oplocení areálu se znovu ukázala
v posledních letech, a to v souvislosti se zahajovanou výstavbou bytových
objektů v bezprostřední blízkosti areálu a zejména pak s dokončovanou výs−
tavbou metra a jeho dočasné konečné stanice Ládví,“ řekla předsedkyně AV ČR
Helena Illnerová. Podle ní je velmi pravděpodobné, že přijíždějící řidiči ke stani−
ci metra nebudou parkovat pouze na záchytných parkovištích, ale zahltí i komu−
nikace uvnitř areálu akademie. „Nepodstatné není ani to, že v posledním období
dochází v areálu, hlavně v nočních hodinách, k drobným i větším krádežím,“
sdělila Illnerová.
−red−

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V PROSINCI 2003
2. 12. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u voj. správy) • Na
Vartě • Nad Rokoskou
3. 12. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) •
Pekařova
4. 12. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Hněz−
denská (parkoviště) • Mazurská (u tra−
fostanice) • Korycanská − K Ládví •
U Pekařky (sloup VO č. 8)
9. 12. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)
10. 12. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Chaberská •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická) • Nad Ro−
koskou (u školy)
11. 12. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod Vodáren−
skou věží − Společná
16. 12. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubi−
šova)
17. 12. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
• Nad Popelářkou
18. 12. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trójou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská (event. Na
Zámkách) • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou
23. 12. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul. Lind−
nerova) • Ke Stírce − Na Stírce
30. 12. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova −
Pernerova) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky
31. 12. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) − změna na V Me−
zihoří • V Zahradách − Na Sypkém •
Křivenická (u konečné BUS 152, 181)
Kontejnery jsou na uvedená stano−
viště umísťovány již během dne, kte−
rý předchází dni uvedenému v har−
monogramu. K dispozici jsou tedy již
od rána po celý den, který je uveden
v rozpisu. Odvezeny budou následu−
jící den po dni, který je v harmono−
gramu uveden jako den přistavení.

Radnice informuje
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás upozornili, že 31.
prosince 2003 a 2. ledna 2004 bude
Úřad Městské části Praha 8 uza−
vřen.
−red−

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
S JIŘÍM ŠLECHTOU
6. prosince 2003
Zámek Měšice − Mikulášské posezení
a prohlídka zámku. Sraz v 9.00 hod.
u pokladny č. 1 − Praha Hl. nádraží. Návrat
v 18.16 hod. − Praha Hlavní nádraží.
14. prosince 2003
Historie Clam − Gallasova paláce s pro−
hlídkou interiérů. Sraz ve 13.30 hod.
na nástupišti stanice metra A − Staro−
městská.
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Když se řekne „Na Bulovce“ (2. část)
Když přijíždíte k Fakultní nemocnici
Na Bulovce, nelze přehlédnout domi−
nantní novobarokní stavbu, tak zva−
nou Vychovatelnu, kde se nachází I.
interní oddělení FN Na Bulovce.
Činnost oddělení byla zahájena již
v roce 1931, prvním primářem oddělení
byl jmenován prof. MUDr. Klement
Weber DrSc., který byl zároveň ředitelem
nemocnice. Ve vedení I. interny se vystří−
dala celá řada vynikajících a našich před−
ních specialistů. I. interní oddělení dnes
vede zkušený internista a kardiolog
primář MUDr. František Paďour.
I. interna se dělí na část lůžkovou , JIP
a část ambulantní. Ta se skládá z ambu−
lance gastroenterologické, kardiologické,
endokrinologické, diabetologické, meta−
bolické a všeobecné. V roce 2000 byla
významně zrekonstruována a rozšířena
pracoviště gastroenterologie. Rekons−
trukce spolu s instalací nového RTG
přístroje výrazně zlepšila podmínky
k práci na této části oddělení. Zvětšilo se
spektrum prováděných endoskopických
výkonů a jejich frekvence zde. Jsou
prováděny téměř veškeré endoskopické
diagnostické i terapeutické výkony včet−
ně ERCP s papilosfinkterotomií, extrakce
konkrementů, litotripsie a zavádění sten−
tů do žlučových cest. Je zde dispenzari−
zováno velké množství pacientů s chro−
nickými gastroenterologickými chorobami

a nemocemi jater. V rámci kardiologické
ambulance je kromě ambulantního sle−
dování kardiologicky nemocných pro−
váděna echokardiografie, Holterovo
monitorování a vyšetření tranzesofageál−
ní elektrodou včetně stimulačního testu.
Na endokrinologické ambulanci se vedle
běžných klinických vyšetření provozuje
sonografie štítné žlázy a její biopsie pod
sonografickou kontrolou. Metabo−
lická ambulance dispenzarizuje velké
množství pacientů především s porucha−
mi metabolismu lipidů, ale i s jinými

metabolickými poruchami. Je to možné
díky širokému spektru vyšetření poskyto−
vaných oddělením klinické biochemie.
Převážná část pacientů I. interní kliniky
je léčena pro kardiologická a kardio−
vaskulární onemocnění. Moderním způ−
sobem jsou řešeny aktuální i chronické
projevy ICHS. Pacientům hospitalizo−
vaným na JIP jsou k dispozici všechny
metody dnes běžně provozované v rámci
urgentní medicíny jako např. kompletní
monitorování vitálních funkcí včetně
úplného hemodynamického monito−
Vychovatelna, čp. 830.

rování, nebo umělá plicní ventilace.
Kvalitní sledování vitálních funkcí je
možné díky modernímu monitorovacímu
systému. Nemocným je dále k dispozici
široká škála angiologických neinvazivních
i invazivních vyšetření. Z neinvazivních
je to např. dopplerovská sonografie
a duplexní sonografie cév, které jsou
prováděny na odd. funkční diagnostiky.
Dále pak spirální CT angiografie na
radiodiagnostickém oddělení. Z inva−
zivních metod se jedná především o prak−
ticky všechny druhy angiografií−přede−
vším pak tepen dolních končetin
a mozkových cév na radiodiagnostickém
oddělení. Současně je prováděna inter−
venční katetrizační léčba různých
cévních onemocnění. V prvním pololetí
letošního roku bylo na oddělení hospital−
izováno 1 237 pacientů. Na JIP bylo při−
jato během stejného období 382 pacientů
a ambulantně bylo vyšetřeno 12 166
pacientů.
Náš další plán je rozšíření ambulantní
činnosti, především s kardiologickou
a gastroenterologickou problematikou, zvý−
šit počet endoskopických výkonů, přede−
vším ERCP, a zavést nepřetržitou 24 hodi−
novou dostupnost endoskopické služby,
rozšiřovat a zkvalitňovat provoz jednotky
intenzívní péče především pro pacienty
s kardiologickým a cévním postižením.
K dispozici jsou i dva nadstandardní po−
koje s neobvyklým pohledem na Prahu.
Byla započata postupná a dlouhodobě
plánována rekonstrukce celé budovy.

Ordinační dny a hodiny:
Akutní všeobecná ambulance:
nepřetržitě 24 hodin denně
Chronická všeobecná ambulance:
8.30 − 15.30 hodin v pracovních dnech
Gastroenterologická ambulance:
7.00 − 15.30 hodin v pracovních dnech
Kardiologická ambulance:
9.00 − 15.30 hodin v úterý až pátek
Endokrinologická ambulance:
8.30 − 15.00 hodin v pondělí
Metabolická ambulance:
12.30 − 15.00 hodin v pondělí až čtvrtek
Návštěvní dny v lůžkové
části jsou denně 14.00 − 18.00 hodin
Kontakty:
Tel.: 266 08 22 08 − sekretariát
Tel.: 266 08 26 79 − fax
Tel.: 266 08 26 79 − kardiologická ambu−
lance, endokrinologická ambulance
Tel.: 266 08 25 61 − gastroenterologie
Tel.: 266 08 26 95 − všeobecná ambulance
Tel.: 266 08 22 96 − JIP
Tel.: 266 08 25 95 − lůžk. oddělení muži
Tel.: 266 08 26 93 − lůžk. oddělení ženy
E−mail: padourf@fnb.cz
Adresa: FAKULTNÍ NEMOCNICE
NA BULOVCE, I. interní oddělení,
Budínova 2, 180 81 Praha 8.

Jiří Kratochvíl
I. interna pavilon č. 4

EuroMISE Vám pomáhá!

Radnice zdarma nabízí pronájem vysoušečů

Vážení spoluobčané,
v únoru 2002 se Vám na stránkách Osmičky představilo vědecko − výzkumné pracoviště EuroMISE cen−
trum − Kardio (Evropské centrum Medicínské Informatiky, Statistiky a Epidemiologie) a nabídlo Vám bez−
platné kardiologické preventivní prohlídky zaměřené na zjištění srdečně − cévních onemocnění, zejména
aterosklerotického původu.
Ateroskleróza je záludné onemocnění tepen celého organizmu, které začíná již v dětství. Probíhá u různých
osob v různé intenzitě po celý život. U řady osob nemusí mít žádné příznaky, u jiných mohou být první projevy
tak závažné, jako je náhlá smrt, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. V České republice způsobila onemocnění
oběhové soustavy v roce 2000 53,4 % všech úmrtí. Z nich nejčastější byla úmrtí na ischemickou chorobu srdeční
(především srdeční infarkt) − zemřelo na ni 45,5 % mužů a 35,8 % žen. V březnu 2002 byl o vyšetření na našem
pracovišti tak velký zájem, že jsme nebyli z kapacitních důvodů schopni ho do konce června roku 2002 uspoko−
jit. Odkazovali jsme proto na letní a zejména podzimní termíny, ale řada z Vás si v tuto pozdější dobu již zřejmě
nenašla čas nás navštívit. Dovolte nám tedy, abychom svou nabídku zopakovali. Vyšetření provádějí lékaři
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze − MUDr. Jan Peleška, CSc. a MUDr. Marie Tomečková, CSc., a lékaři
Městské nemocnice v Čáslavi − prim. MUDr. Hana Grünfeldová a MUDr. Pavel Hanuš, a to výhradně s Vaším
písemným souhlasem, že všech zjištěných údajů můžeme anonymizovaně (bez přesné identifikace Vaší osoby)
využít pro výzkumné účely. Vyšetření trvá zhruba jednu hodinu. Skládá se z pohovoru o prodělaných chorobách
v dřívější době a závažných chorobách u Vašich nejbližších příbuzných (srdeční infarkt, angina pectoris, cukrov−
ka, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, případně příčina úmrtí), o Vašich životních návycích, současných
obtížích a současné léčbě. K usnadnění a možnému zpřesnění vyšetření pomůže, když si zmíněné údaje včetně
časových (rok narození, případně úmrtí Vašich rodičů a sourozenců, rok, ve kterém byla závažná onemocnění
zjištěna) předem připravíte. Následuje celkové vyšetření včetně určení výšky a váhy, změření krevního tlaku
a registrace elektrokardiogramu (EKG). Závěrem vyšetření je pohovor o zjištěných možných rizicích
a doporučeních, která by byla ve Vašem konkrétním případě vhodná k oddálení následků aterosklerózy. Odešleme
Vás na odběr krve, ve které vyšetříme hladiny krevních tuků a hladinu krevního cukru. V případě potřeby
provedeme nebo doporučíme další podrobnější vyšetření. Výsledky vyšetření včetně laboratorního Vám podle
dohody můžeme sdělit telefonicky, e−mailem, poštou nebo Vám je předat při opakované návštěvě. Vyšetření je
zaměřeno preventivně a především pro dospělé osoby mladšího a středního věku. Není proto určeno pro ty z Vás,
kteří jste již v pravidelné péči odborného internisty nebo kardiologa, i když i tyto pacienty jsme ochotni podle
možností vyšetřit. Lékaři ordinují v ambulanci EuroMISE centra − Kardio v budově Ústavu informatiky
Akademie věd ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8, a to v pondělí a ve středu v dopoledních a časných
odpoledních hodinách. K vyšetření se můžete objednat telefonicky na sekretariátě EuroMISE centra (pí Golková
− tel.: 266 05 36 40), e−mailem (ambulance@euromise.cz) nebo přímo na našich internetových stránkách
(www.euromise.cz).
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za EuroMISE centrum − Kardio:
MUDr. Marie Tomečková, CSc., lékařka kardiologické ambulance
Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., ředitelka

Přestože od loňských katastrofálních povodní uplynul již více než jeden rok, řada nájem−
níků či vlastníků domů může mít i v současnosti problémy s vlhkostí postižených budov.
Odbor pro obnovu Karlína a Libně těmto lidem nabízí na nezbytně dlouhou dobu bez−
platný pronájem vysoušečů a odvlhčovačů. Radnice v určitých případech vyhoví i občanům
z nepostižených oblastí, a to například v případě klasického vytopení bytu sousedy. Zájemci se
mohou obracet na zaměstnance Odboru pro obnovu Karlína a Libně. V současné době je k dis−
pozici přibližně sedm set horkovzdušných vysoušečů a sto padesát odvlhčovačů.
−red−

Zastávka autobusu č. 102 v Bohnicích se zrušila
V souvislosti s rekonstrukcí Bohnické ulice včetně Bohnického náměstí došlo i ke změně
umístění zastávky autobusu č. 102. Zastávka Bohnické náměstí směrem z centra byla z důvo−
du uplatnění vlastnických práv majitele přilehlé nemovitosti posunuta o přibližně 150 metrů
zpět před dům čp. 147.
Cestující bychom chtěli upozornit, že to nebyla žádná svévole, ale nutnost respektovat právo
soukromého vlastnictví. Protože však majitel pozemku využil svého práva až ve chvíli, kdy byla
rekonstrukce zmíněné komunikace před dokončením, nezbylo investorovi a Odboru dopravy, než
rychle reagovat. Jediné řešení se naskýtalo v posunu zastávky tam, kde je chodník ve vlastnictví
města, zastávka bude v přijatelné vzdálenosti od původního místa, respektujíc přitom všechna
pravidla pro bezpečnost a plynulost dopravy, která stanovila Policie ČR − DI.
Vlastník nemovitosti, před kterou byla zastávka umístěna, pan Zdeněk Malý, sepsal protestní peti−
ci a požadoval okamžité zrušení zastávky před jeho domem, nebo přemístění jinam. Bylo proto
svoláno místní šetření, kde se zúčastnili všichni zainteresovaní a kompetentní pracovníci
i protestující občané. Bylo rozhodnuto, že se zastávka umístí přímo na Bohnické náměstí, do pros−
toru současného obratiště, ale že to bude vyžadovat určitá opatření včetně projektové dokumentace
a nového stavebního povolení. Předběžně bylo na tomto shromáždění řečeno investorem (TSK Hl.
m. Prahy), že předpoklad realizace nebude dříve než v roce 2004.
Na první pohled se termín může zdát neúměrně dlouhý, ale na druhé straně změna dopravního
režimu na Bohnickém náměstí i stavební změny vyvolané požadavky Dopravního podniku Praha
nejdou provést do měsíce.
Odbor dopravy před nedávnem znovu obdržel protestní dopis od pana Malého s doložením pro−
tokolu o překračování povolené normy hluku, které způsobují autobusy zastavující před jeho
domem. Úřad se tuto záležitost rozhodl dále nekomentovat, protože mu nepřísluší, aby zpochybňo−
val měření Zdravotního ústavu Praha, které bylo jistě provedeno objektivně a odborně. Zdá se, že
jádro protestu výše jmenovaného sleduje i jiný cíl, než vlastní problém se zastávkou, o které již bylo
rozhodnuto, že před jeho domem nebude.
Protože úřad zjistil, že další dohoda s výše jmenovaným není bohužel možná, nezbývá jiné řešení,
než zastávku zrušit bez náhrady. Obyvatelům se zhorší docházková vzdálenost k následným
zastávkám do doby zřízení zastávky nové, přímo na Bohnickém náměstí, které by mělo být do polo−
letí příštího roku.
−red−

Městská policie informuje
Jak si chránit svoji osobní bezpečnost
• Nedávej se do řeči s neznámými lidmi, ani kdyby znali jména rodičů, ostatních členů rodiny a odvolávali se na ně.
• Neříkej nikomu, koho neznáš, kdy jsi doma sám, kdy rodiče odcházejí a kdy se vracejí ze zaměstnání.
• Nepřijímej žádné potraviny nebo dárky od neznámých lidí (např. čokoládu, bonbony, hračky a jiné věci).
• Nechoď s nikým cizím do neznámého prostředí (bytu, sklepa, parku, odlehlých prostor), vyhýbej se opuštěným
a nebezpečným místům.
• Nesedej s nikým neznámým do auta.
• Neotvírej nikomu, jsi−li doma sám (otevřít můžeš pouze osobě důvěrně známé).
• Nevoď si do bytu cizí děti (kamarády pouze, když máš souhlas rodičů).
• Nezapomeň při odchodu z bytu uzamknout řádně dveře.
• Nenos klíče od bytu viditelně (upozorňuješ tím na sebe, že jsi doma sám).
• Nenastupuj s neznámým člověkem do výtahu.
• Neprodleně oznam rodičům, ve škole nebo na policii, když tě někdo obtěžuje nebo ti ubližuje.
Stalo se ...
Strážníci byli požádáni pracovníky psychiatrické léčebny v Bohnicích o pomoc proti „samozvanému“ návštěvníkovi,
který slovně a fyzicky napadal personál. Strážníci proto vyzvali agresivního muže k prokázání totožnosti, což odmítl
a při vyvádění z prostor zařízení je napadl údery pěstí do obličeje. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci
omezili výtržníka na osobní svobodě a za pomoci donucovacích prostředků ho předali přivolané hlídce Policie ČR.
Poté bylo zjištěno, že se jedná o sedmačtyřicetiletého muže z Prahy 5.
Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Vstup zakázán
Když do prodejny cukrovinek přišla na kontrolu pracov−
nice Státní zemědělské a potravinářské inspekce, čekalo ji
překvapení. Manžel majitelky cukrárny totiž začal kon−
trolorku namísto pozdravu ohrožovat nožem a častoval ji vulgárními nadávkami. Muž si tak vysloužil
stíhání za trestný čin útoku na veřejného činitele.

Policie »R
zasahuje

Podivný zákazník
V Praze 2 naložil nic netušící taxikář zákazníka, který měl namířeno na Prahu 8. Po příjezdu na
místo určení požadoval taxikář uhrazení jízdného. Místo požadovaných peněz však zákazník vytáhl
pistoli, kterou namířil na řidičovu hlavu a požádal jej o vydání peněženky s finanční hotovostí. Muž
byl natolik překvapený, že vůbec neodporoval. Usilovnou prací kriminalistů se podařilo dotyčného
ztotožnit a zajistit.
Řidič hulvát
Že dopravní situace na našich silnicích není vždy jednoduchá, je všeobecně známo. V poslední
době také vzrůstá agresivita řidičů. Jako příklad bychom mohli uvést příběh řidiče nákladního vozid−
la, který uvízl v koloně. Řidič, který jel v koloně za ním, náhle vystoupil a nečekaně na muže namířil
pistoli se slovy: „Otevři auto, já tě zabiju, já tě zastřelím …“ Příčinou roztržky byl fakt, že řidič ná−
kladního vozidla bránil ostatním řidičům v předjetí.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8
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Rekonstrukce jídelen ve školských zařízeních
V souvislosti se zákonem č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a zej−
ména pak vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví č. 107/2001 Sb., o hy−
gienických požadavcích na stravovací
služby, vyvstal před Městskou částí
Praha 8 velmi náročný úkol rekon−
struovat řadu jídelen školských
zařízení v souladu s těmito předpisy
a s požadavky hygieniků. Konečným
termínem, do nějž musí být úpravy
provedeny, je po novelizaci právních
předpisů 31. prosinec 2007.
Postup úprav byl ze strany Servisního
střediska, Odboru školství a dotčených
škol konzultován s hygieniky, a množství
jednodušších úprav, zejména na ma−
teřských školách, již bylo realizováno.
Větším problémem jsou však jídelny

škol základních, kde se u některých
objektů pohybují odhady nezbytných

nákladů řádově v desítkách milionů.
Provedení takových úprav ve všech zák−
ladních školách je však v současné době
zcela mimo finanční možnosti Městské
části Praha 8.
I z tohoto důvodu je v současné době
vypracovávána koncepce rekonstrukce
jídelen související s předpokládaným
demografickým vývojem v základních
„mikroregionech“ MČ Praha 8.
Finanční prostředky tak budou priorit−
ně investovány do těch jídelen při
školách, u nichž je předpoklad dlou−
hodobého fungování i do budoucnosti.
Jedině tak mohou být investice účelné
a přitom plně odpovídající platné právní
úpravě.
Mgr. Martin Roubíček
Radní MČ Praha 8

Litevské ohlédnutí

Dirigent Lukáš Vasilek
při slavnostním předávání cen.

XIV. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Stasyo Šimkause (18. − 19. 10. 2003)
se zúčastnil i náš sbor − Foerstrovo komorní pěvecké sdružení s dirigentem
Lukášem Vasilkem.
Samotná příprava na reprezentaci České republiky v Litvě, přístavním městě
Klaipeda, trvala několik týdnů, neboť jsme dobře věděli, jak těžké je obstát
v konkurenci sborů pobaltských zemí, Finska aj. Svědomitost a aktivita přinesly
své ovoce v podobě vítězství v kategorii ženských pěveckých sborů, ceny za
nejlepší provedení povinné skladby (úprava litevské lidové písně − autor: Eduardas
Balsys), ceny za nejlepší přednes skladby národního autora (v našem případě
skladba Věroslava Neumanna „Nářek opuštěné Ariadny“) a Grand Prix − absolutní
vítěz festivalu.
I když jsme prožívali a prožíváme obrovskou radost a pocit zadostiučinění,
neusínáme na vavřínech a věnujeme se přípravě řady vánočních koncertů, na něž
srdečně zveme všechny své příznivce. Např. již 2. prosince 2003 na Adventní kon−
cert v Obřadní síni Libeňského zámku. Za sbor a jeho umělecké vedení přeji krás−
né svátky vánoční a hodně zdraví a pohody v roce 2004.
Drahomíra Černičková

Cesta pokojného bojovníka II. − Jizerské hory
Ve dnech 25. − 29. 10. 2003 se pod záštitou
Sociálního odboru ÚMČ Praha 8 konal s jed−
noletou pauzou druhý ročník Cesty pokoj−
ného bojovníka, vytvořený Českou cestou
s. r. o. a určený pro vybrané −náctileté z naše−
ho obvodu.
Letos jsme se rozjeli do Jizerských hor, kde
zdejší sníh některé příjemně, některé nepříjem−
ně, překvapil. Za téměř extrémních podmínek
jsme jako účastníci byli donuceni prokousat se
téměř extremními úkoly za−
měřenými opět na kolektivní
spolupráci, kreativní zručnost,
adrenalin apod., to vše zalo−
ženo na psychologii prožitku.
Ubytováni v budově Školy
v přírodě Pardubice jsme
každé ráno vyráželi do „akce“,
ve které jsme setrvali, krom
několika intermezz, až do
večera. Ten pak probíhal
v klidnějším, a především pře−
mýšlivějším tempu.
Tzv. bojovníci, organizátoři
celého pobytu, pro nás při−
pravili atraktivní a nevšední
Dnešním dílem otevřeme velkou kapitolu, ve které
společně navštívíme všechny soukromé střední
školy na našem obvodě. Putování začneme na
severu, kde v objektu Základní školy Mazurská
sídlí Soukromé střední odborné učiliště spo−
lečného stravování, s.r.o.
Tato škola již začíná druhou desítku let svého
působení na Praze 8. Původně sídlila od roku 1992,
kdy byla zařazena do sítě MŠMT, v areálu KD

M ě s t s k á č á s t Pr a h a 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň
Úřad Městské části Praha 8− Odbor školství
pracoviště: Těšínská 4, 181 00 Praha 81− Trója (KD „Krakov“)
zveřejňuje
ve smyslu ust. § 36 odst. 1 a ve spojení s ust. § 3 odst. 2 a § 34 odst. 3 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
záměr
p r o n a j m o u t nemovitý majetek obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřený jí do
správy Statutem Hl. města Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl. města Prahy
č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut Hl. města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, a to:
nebytový prostor
v objektu:
Dolákova 26/ čp. 537, Praha 8
adresa (vč. PSČ): Dolákova 26/ čp. 537, 181 00 Praha 8
k. ú.:
Bohnice
o výměře:
858 m2
počet místností:
celý objekt (přízemí a 1. patro)
bez hospodářského pavilonu
vhodné pro účely: školské zařízení
Poučení: Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto
záměru vyjádřit a předložit své nabídky. Mohou tak učinit písemně k rukám p. Mgr.
Petra Svobody, vedoucího Odboru školství, prostřednictvím podatelny Úřadu Městské
části (ÚMČ) Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň („bílý dům“), a to nejpozději
v poslední den zveřejnění tohoto záměru.
Poznámka: Tento záměr je současně „Výzvou více zájemcům k podání nabídky uza−
vření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“, jejíž plné znění je přílohou toho−
to záměru, a je možno si je vyzvednout v úředních hodinách ÚMČ Praha 8, v budově
KD „Krakov“, Těšínská 4, 181 00 Praha 81 − Trója ( sídliště Bohnice), na Odboru škol−
ství ÚMČ Praha 8.
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí Odboru školství

Krátce
Den otevřených dveří
Zveme rodiče a všechny zájemce o studium k návštěvě našeho
Gymnázia Litoměřická, Praha 9, Litoměřická 726. Rádi Vás přivítáme 10.
prosince 2003 a 21. ledna 2004 vždy od 16.00 hod. Pro rok 2004/2005 při−
jímáme celkem 4 třídy, z toho 2 − 3 třídy 4 letého studia a 1 − 2 třídy 8 letého stu−
dia podle počtu přihlášek. Zkoušky nanečisto pro oba druhy studia: 13. února
2004 a 17. března 2004 vždy od 14.30 hod.
PaedDr. Stanislav Rypáček, ředitel Gymnázia Litoměřická
PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY
Hledáme nadané zpěvačky do všech hlasových skupin. Požadujeme pouze
pravidelnou docházku a radost ze zpěvu. Podrobnější informace Vám rádi podají
Magdaléna Servítová, tel.: 604 33 13 92 nebo Ivan Zelenka, tel.: 605 76 32 66.
Pozvánka
Zveme Vás na 4. celostátní umisťovací výstavu opuštěných koček,
14. prosince 2003 od 10.00 do 17.00 hod., Albertov 6, Praha 2, budo−
va Přírodovědecké fakulty UK. Vstupné: konzerva kočičího krmení.
Bližší informace na tel.: 604 76 76 05, 603 75 04 87, e−mail: podbrdsko@kocky−
online.cz, sdruzeni@kocici−utulek.cz, www.kocky−online.cz.

program, při němž ukázali, jak se dá netradičně využít
volného času a skryté možnosti každého z nás. I touto
cestou bych jim chtěl poděkovat. K tomu chci připojit
poděkování též kurátorkám Janě Mikové, Vladimíře
Ludkové a vedení Úřadu Městské části Praha 8, které
akci finančně zajistilo.
−dm−

Výstava betlémů
Zveme Vás na výstavu betlémů z Čech i celého světa z materiálů
tradičních i netradičních, 20. prosince 2003 − 2. ledna 2004 v aule Gymnázia
Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6. Otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hod.,
24. 12. 2003 od 10.00 do 15.00 hod., 31.12.2003 od 10.00 do 15.00 hod. a 1. 1. 2004
od 12.00 do 18.00 hod.
Chcete trávit volný čas sportem? Přijďte si zahrát hokejbal!
Extraligový hokejbalový klub Spectrum Praga pořádá stálý nábor hráčů
narozených v roce 1988 a 1989 pro kategorii mladší dorost. Nábor probíhá každé
úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin na hřišti v Praze 8 Čimicích, za ZŠ Libčická.
Bližší informace na tel.: 604 38 25 26.

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 34. - SOUKROM… STÿEDNÕ äKOLY (1. »¡ST)

Krakov, odkud se v roce 1999 přestěhovala
do prostor nedaleké základní školy.
Připravuje žáky v tříletých učebních,
čtyřletých studijních oborech číšník
− servírka a kuchař − kuchařka
a v nás−
Studenti SoukromÈho st¯ednÌho
tavbovém
odbornÈho uËiliötÏ spoleËnÈho stravov·nÌ, s. r. o.
maturitním
studiu. Je kon−
cipováno tak, aby žáci
získali všechny potřeb−
né vědomosti a doved−
nosti v daném oboru
a stali se odborníky
v gastronomických pro−
fesích.
Škola zajišťuje nejen
teoretickou výuku −
důraz je kladen i na
výuku cizích jazyků,
výpočetní techniku − ale
také praktickou výuku −
odborný výcvik. Praxe
se uskutečňuje na pe−
člivě vybraných praco−

vištích v Praze − hotel Four Seasons Prag,
Obecní dům, hotel Čechie, hotel Troja,
Zlatý rožeň, restaurace U Vladaře aj.
Pro žáky oboru číšník − servírka škola
zajišťuje barmanský kurs.
Absolventi tříletých učebních
oborů mají možnost dalšího vzdělávání
v nástavbovém maturitním studiu − den−
ním dvouletém, či dálkovém tříletém, které je
zaměřeno na hotelový a restaurační provoz, ces−
tovní ruch a výuku cizích jazyků.
Učiliště poskytuje již od 1. ročníku svým
žákům měsíčně odměny (kapesné) v závislosti na
počtu odpracovaných dní, známce z odborného
výcviku a průměrném prospěchu ve škole. Rovněž
bezplatně poskytuje studentům učebnice po celou
dobu studia.
Soukromé SOU společného stravování je jed−
ním ze zakládajících členů Sdružení soukromých
škol Čech, Moravy a Slezska (zástupce školy je
v celorepublikovém vedení komory učilišť), je čle−
nem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky
a Barmanské asociace České republiky, s níž škola
spolupořádá barmanské kurzy pro žáky. Patří též ke
členům Asociace školních sportovních klubů.

Další informace lze v nejbližší době nalézt
na připravovaných webových stránkách školy
www.ssou−praha8.cz.
−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:
1) Karlín
2) žádná, neplatí se
3) šití oděvů
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Hana Fišerová, Marie Jedličková a Libuše
Nováková z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme
věcné ceny.
Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ na adresu
redakce nebo e-mailem: petra.klugova@p8.mepnet.cz). Ze spr·vn˝ch odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci, kte¯Ì
obdrûÌ vÏcnÈ ceny.
Ot·zky:
1) Kde p˘sobila ökola aû do roku 1999?
2) V kterÈm objektu nedaleko
OD Kotva probÌh· tÈû praxe?
3) Lze se p¯ipravit na tÈto ökole na
obor cukr·¯?

STRANA 5

PROSINEC 2003

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8 - Kobylisy,
tel.: 286 58 23 23, fax.: 286 58 26 15

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
Bureöova 2/1661,
Praha 8, tel.: 286 58 60 94
PROSINEC 2003
4. 12. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY TANE»NÕ
äKOLY PLAMÕNEK
5. 12. P¡
V¡NO»NÕ SLAVNOSTI
S MIKUL¡äSKOU NADÕLKOU
Uv·dÌ Petra »ernock·.
Vstup voln˝ - srdeËnÏ zve ⁄¯ad
M» Praha 8 - Odbor kultury.
8.30-10.00 hod. - pro dÏti 3-6 let
10.30-12.00 hod. - pro dÏti 7-10 let
6. 12. SO 19.00 hod.
LAURA A JEJÕ TYGÿI - koncert.
9. 12. ⁄T 19.00 hod.
DIVADELNÕ SOUBOR SUMUS
uvede hry od SlavomÌra Mroûka
ÑLetnÌ denì a ÑKouzeln· noc.ì
12. 12. P¡ 19.00 hod.
V¡NO»NÕ VYSTOUPENÕ
VAL¡äKU - dÏtsk˝ folkl. soubor.
13. 12. SO 9.00 - 22.00 hod.
FESTIVAL ÑPRAéSK… V¡NOCEì
SoutÏûnÌ festival pÏveck˝ch
sbor˘ dÏtsk˝ch i dospÏl˝ch
s mezin·rodnÌ ˙ËastÌ.
10.00 - 14.30 hod. - soutÏûnÌ
vystoupenÌ vöech kategoriÌ.
od 15.30 hod. - vystoupenÌ vybran˝ch tÏles s v·noËnÌ tematikou.
16. 12. ⁄T 9.00 a 10.30 hod.
OD ADVENTU DO TÿÕ KR¡LŸ
LidovÈ zvyky a tradice ve
v˝chovnÈm po¯adu M. RenzovÈ.
16. 12. ⁄T 19.30 hod.
CESTOVATELSK› KLUB
O tajemn˝ch chr·mech
a pyramid·ch v JV Mexiku
a domorod˝ch lidech v hor·ch
Guatemaly - diashow Karla Wolfa.
17. 12. ST 9.00 a 10.30 hod.
OD ADVENTU DO TÿÕ KR¡LŸ
18. 12. »T 9.00, 10.30, 14.00 hod.
SETK¡NÕ PÿED BETL…MEM
P¯edstavenÌ divadla TE¡TR
inspirovanÈ biblick˝mi motivy VÌtÏzslav MarËÌk.
18. 12. »T 9.00, 10.30 hod.
SETK¡NÕ PÿED BETL…MEM

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury
si V·s dovoluje pozvat
na
AdventnÌ koncerty a po¯ady
ÑV¡NO»NÕ ZPÕV¡NÕì
˙ter˝ 2. 12. 2003 v 19.00 hodin
Foerstrovo komornÌ
pÏveckÈ sdruûenÌ
dirigent Luk·ö Vasilek
ï
ÑV¡NO»NÕ POEZIEì
Ëtvrtek 4. 12. 2003 v 19.00 hodin
Prof. Radovan Lukavsk˝
Prof. Jaroslav P¯ikryl - klavÌrnÌ
doprovod
ï
ÑLEäANSK… JESLI»KYì
Frantiöek HrubÌn - V·noËnÌ balada
˙ter˝ 9. 12. 2003 v 19.00 hodin
Otakar Brousek st.
ï
ÑADVENTUS DOMINIì
˙ter˝ 16. 12. 2003 v 19.00 hodin
Collegium Marianum
J. Semer·dov· - baroknÏ p¯ÌËn· flÈtna
A. Pol·Ëkov· - sopr·n
M. Cukrov· - alt
». Svoboda - tenor
M. KrejËÌk - bas
ï
ÑSTRUNY ADVENTNÕ DOBYì
Ëtvrtek 18. 12. 2003 v 19.00 hodin
Bonum Ensemble
H. äporclov· - l. housle
E. Petr˘ - 2. housle
M. Gajdov· - violoncello
M. Hanzal - cembalo
LibeÚsk˝ z·mek, Ob¯adnÌ sÌÚ,
Zenklova 1/35, Praha 8 - LibeÚ
Informace a rezervace mÌst na
tel.: 222 805 187, www.Praha8.cz
vstup voln˝

Desáté výročí home care v Praze 8
Již deset let působí v městské části
Praha 8 zdravotní složka domácí
péče, která vznikla 1. ledna 1994
jako doplněk komplexních sociálně−
zdravotních služeb poskytovaných
v rámci OÚSS pro Prahu 8.
Mnozí z vás se již setkali s péčí
zdravotních sester a rehabilitačních
pracovnic, docházejících do vaší
domácnosti. Naším záměrem bylo a je
umožnit dostupnost sesterské a reha−
bilitační péče občanům Prahy 8,
kterým zdravotní stav nedovoluje
dočasně nebo trvale docházet do
zdravotnických zařízení a současně
také omezit transporty klientů na
mnohdy banální ošetření či vyšetření.

Naše péče v rodinném prostředí může
mnohdy zkrátit nebo zcela nahradit
péči hospitalizační.
V současné době pracuje v týmu
home care pod vedením vrchní sestry
osm diplomovaných zdravotních sester
a tři rehabilitační pracovnice. Péče je
poskytována sedm dní v týdnu od 7.00
do 19.00 hodin.
V součinnosti s pečovatelskou služ−
bou spolupracujeme s Fakultní nemoc−
nicí Bulovka a se všemi obvodními
a odbornými lékaři na Praze 8. O naši
péči však můžete požádat v kterékoliv
nemocnici a u lékaře mimo území
Prahy 8. Péče je hrazena zdravotními
pojišťovnami a je určena občanům

všech věkových kategorií žijících
trvale či přechodně na Praze 8. Rozsah
péče určí váš lékař.
Desetileté výročí je jistě důvodem
k zamyšlení a k bilancování, proto
uvádíme několik čísel. V průměru
ošetříme dvě stě dvacet klientů
měsíčně s různým počtem poža−
dovaných zdravotních výkonů. Klienta
je možné navštívit až třikrát denně.
Průměrný počet zdravotních výkonů
za měsíc se pohybuje okolo tří tisíc.
Práce zdravotních sester spočívá
především v aplikaci insulinu, injekcí
a v odběrech biologického materiálu.
Provádějí také převazy a ošetřovatel−
skou rehabilitaci a pečují o stomiky.

Výstava České komiksy

Odbornou rehabilitaci zajišťují rehabi−
litační pracovnice.
Naše služby považujeme za potřebné
a smysluplné, vzhledem k všeobecné−
mu trendu ve zdravotnictví, kterým je
omezování počtu lůžek v nemocnicích
a zkracování doby hospitalizace.
Upřímně Vám přejeme, abyste našich
služeb nemuseli nikdy použít, přesto
k Vám v případě potřeby rády přijdeme
a pomůžeme podle svých možností
a schopností.
Najdete nás na adrese: Obvodní
ústav sociáně−zdravotnických služeb
v Praze 8, ulice Bulovka 12, telefon
283 84 12 21 nebo 606 91 25 17,
e−mail: ouss8@volny.cz
Eva Preslerová
vrchní sestra home care

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury

Před Vánoci se hodí vystavovat příjemné a poklidnější věci. Tentokrát
jsme pro Vás připravili trochu jinou výstavu, než na jaké jste na rad−
nici běžně zvyklí. Je jí výstava komiksů.
Český komiks je fenomén sám pro sebe. Ale přiznejme si to, kdo z nás
v dětství nezalistoval v časopisech jako ABC, Čtyřlístek, Ohníček, pro
starší Mladý hlasatel, Vpřed, ale i dalších. A kdo z nás se občas alespoň na chvíli rád
nevrátí do dětských let, které zejména doba vánoční tak sugestivně evokuje.
V posledních letech v České republice komiks jen kvete. Vydávají se knihy s touto
tématikou ve velkých nákladech, objevují se v nich jak ty starší, tak především seriály ze
zahraničí, ke kterým jsme se po léta nemohli dostat. Naše výstava poskytuje i srovnávací
pohled na to, jaké komiksy kde vycházejí, s jakým obsahem a vyzněním. V Česku je
tradice komiksů s obvykle klidnější tématikou, není zde tradice komiksů − krváků, na které
Roman Petrus
jsou zvyklí spíše v zahraničí. Navíc je u nás dlouholetá obliba seriálů o nejrůznějších
klukovských, ale i dívčích klubech a partách. Snad každý zná slavné seriály Jaroslava Foglara.
Tato naše výstava není přirozeně zcela vyčerpávající, ale poskytuje přehled toho nejkvalitnějšího, co se
v českém komiksu objevilo. Přibližuje práce na komiksech od těch úplně nejstarších, například kresby Josefa
Lady, až po ty nejnovější. Navíc zde můžete shlédnout postup, jak se komiksy rodí, jsou zde prezentovány
jednotlivé fáze vzniku obrázků. Nenechte si tedy ujít tuto mimořádnou přehlídku více než dvaceti kreslených
příběhů, na kterých vyrůstaly děti, které jsou už dnes v důchodovém věku, ale i dnešní maminky a tatínkové,
ale které samozřejmě znají i dnešní děti. Výstavu doprovází pěkný katalog a drobný dárek pro návštěvníky.
Nabízíme Vám, abyste si ve vánočním, či povánočním shonu na chvíli odpočinuli, a aby se i z nás dospělých
na chvíli staly děti.
Roman Petrus, Radní MČ Praha 8 a kurátor výstavy

si V·s dovoluje pozvat
do KulturnÌho domu L·dvÌ

na

V·noËnÌ slavnosti
s Mikul·öskou nadÌlkou

Hr·tky se Saxanou
p·tek 5. 12. 2003
8.30 - 10.00 hodin pro dÏti od 3 do 6 let
10.30 - 12.00 hodin pro dÏti od 7 do 10 let
KulturnÌ d˘m L·dvÌ, Bureöova 2, Praha 8
Informace a rezervace vstupenek
na tel.: 222 80 51 87, www.Praha8.cz
vstup voln˝

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8

KulturnÌ d˘m KRAKOV
TÏöÌnsk· 600, Praha 8, tel.: 283 09 04 27

Diamantová svatba / 60 let
Láska není krása ani bohatství,
ale harmonie dvou srdcí, která k sobě patří.
Je to věčná píseň beze slov,
v níž hlasů na tisíc zní tónem jediným a říká:
"Sám nejsi nic."

Naši jubilanti

TelefonickÈ informace, rezervace a p¯edprodej v pokladnÏ KD Krakov. Na vybran·
p¯edstavenÌ p¯edprodej tÈû v sÌti TICKETPRO.

PROSINEC 2003
9. října 2003
Blažena a Stanislav
Hoškovi

23. října 2003
Hedvika a Vladimír
Šprunglovi

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let popřála všem osla−
vencům zástupkyně Starosty MČ Praha 8 Věra Hrdinová.

Vlastimila Rydlová
90 let

Anna Šubrtová
92 let

Aloisie Felixová
90 let

Bohumil Tykal
90 let

Lubor Spal
90 let

Anežka Papírníková
90 let

Vlasta Hymplová
95 let

Fata Morgana, unikátní skleník
Na konci září byl zahájen zkušební provoz unikátního skleníku,
který těsně sousedí s naší městskou částí, poblíž areálu Pražské
botanické zahrady v Troji.
V Pražské botanické zahradě byla dokončena výstavba skleníku
Fata Morgana. Tato unikátní stavba je dlouhá 130 metrů, široká 17
metrů a vysoká až
11 metrů. Origi−
nální je rovněž její
tvar a umístění, při−
pomínající ležaté
písmeno S, zapuštěné do strmého, jižně orientovaného svahu
nad Vltavou. Ve skleníku vzniká expozice s názvem
„Tropickou přírodou kolem světa“, která láká každého
návštěvníka možností procestovat svět během dvouhodinové
prohlídky. Praha se tím zařadila k několika málo místům na
světě, ve kterých najdete takto koncipovaný skleník s tropic−
kou, ale i vysokohorskou chlazenou expozicí.
Skleník Fata Morgana bude oficiálně zpřístupněn veřejnosti
po ukončení zkušebního provozu v polovině příštího roku.
Nicméně již nyní jej lze navštívit každou sobotu od 10, 12, 14
a 16 hodin, vždy však po telefonické objednávce na telefonu
603 16 59 18, a to v pracovní dny od 10 do 16 hodin. Vstupné
je pro dospělé 90 Kč a pro děti, studenty, důchodce 45 Kč.
Návštěva skleníku přinese všem, kdo mají rádi přírodu, vel−
kou řadu velice příjemných zážitků.
Tomáš Květák

4. 12. »T 19.00 hod.
SCREAMERS - v·noËnÌ travesti show.
6. 12. SO 14.00 hod.
TRADI»NÕ PÿEDV¡NO»NÕ SETK¡NÕ
S MICHALEM NESVADBOU
Pro dÏti od 2 let.
8.12. PO 18.00 hod.
V¡NO»NÕ KONCERT KURZŸ HRY
NA FL…TNY A KYTARU
9. 12. ⁄T 9.00, 10.30 hod.
VESEL… V¡NOCE
11. 12.»T 19.00 hod.
NEZMAÿI - v·noËnÌ koncert
Folkov· skupina charakteristick·
vÌcehlas˝m vok·lem s doprovodem
akustick˝ch n·stroj˘.
12. 12.P¡ 10.15, 11.30 hod.
OD GERSHWINA K MUZIK¡LŸM
A FILMOV›M MELODIÕM
15. 12.PO 9.00, 10.30 hod.
VESEL… V¡NOCE
PÿIPRAVUJEME NA LEDEN 2004:
P¯edprodej od 5. 1. 2004
21. 1. ST 19.00 hod.
LOK¡LKA - koncert k 30. v˝roËÌ kapely.
KURZY
V˝uka hry na klavÌr
pro dÏti i dospÏlÈ (tel.: 608 17 58 24).
V˝uka hry na sopr·novou
zobcovou flÈtnu pro dÏti (tel.: 603 77 28 13).
V˝uka hry na altovou zobcovou
flÈtnu pro dospÏlÈ (tel.: 603 77 28 13).
V˝uka hry na kytaru
pro dÏti (tel.: 603 77 28 13).
JÛga - informace kaûdÈ ˙ter˝ od 19.00 hod.
p¯Ìmo v KD Krakov

PRONÁJEM PŘEDNÁŠKOVÝCH
A SPOLEČENSKÝCH SÁLŮ
V PRAZE 8 − LIBNI A BOHNICÍCH
Kulturní středisko MČ Praha 8, Burešova 2/1661,
tel.: 286 58 23 23, fax 286 58 26 15
e−mail: dvorak@kuspha8.cz

PROSINEC 2003

STRANA 6

Vánoční kultura

JISKRA DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 ï Praha 8 - Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03
P¯edprodej: Ët 10.30 - 11.30 hod., so 15.00 -16.00
hod., ne 10.00 - 11.00 hod. NevyzvednutÈ rezervovanÈ
vstupenky vracÌme 30 minut p¯ed zaË·tkem p¯edstavenÌ do prodeje. ZmÏna programu vyhrazena.

PROSINEC 2003
2. 12. ⁄T 17.00 hod.
VODNÕKOVA HANI»KA - Mikul·ö
5. 12. P¡ 17.00 hod.
VODNÕKOVA HANI»KA - Mikul·ö
6. 12. SO 15.00 hod.
KO»I»INY KOCOURA DAMI¡NA
Poh·dka s pÌsniËkami pro nejmenöÌ.
Hraje AteliÈr ABRAKADABRA.
7. 12. NE 10.00 hod.
BROU»CI - LS Jiskra
(J. Karafi·t, P. SluneËko)
10.12. ST 9.00, 10.30 hod.
»¡RY M¡RY BABICE VRBICE
»inohernÌ vodnick· poh·dka
s pÌsniËkami v pod·nÌ herc˘
praûsk˝ch divadel.
12. 12. P¡ 9.00, 10.30 hod.
PRINCEZNA NA HR¡äKU
Poh·dka pro nejmenöÌ v pod·nÌ
divadla Traka¯.
13. 12. SO 15.00 hod.
PRINCEZNA NA HR¡äKU
14. 12. NE 10.00 hod.
BROU»CI
15. 12. PO 9.00, 10.30 hod.
O MIKUL¡äI, V¡NOCÕCH
A TÿECH KR¡LÕCH
V˝chovn˝ koncert M. RenzovÈ.
19. 11. ST 9.00, 10.30 hod.
POUTÃ, HODY, POSVÕCENÕ
HudebnÌ po¯ad o lidovÈ hudbÏ,
tradicÌch a hudebnÌch n·strojÌch hraje skupina Marie RenzovÈ.
20. 12. SO 15.00 hod.
SETK¡NÕ PÿED BETL…MEM
P¯edstavenÌ divadla TE¡TR HosÌn
inspirovanÈ biblick˝mi motivy.
21. 12. NE 10.00 hod.
JAK SE HRAJE LOUTKOV…
DIVADLO - LS Jiskra.

Nejlepší vánoční kultura je být
spolu. Naladit se na to můžete
ve všech třech našich kul−
turních zařízeních. KD Ládví,
KD Krakov a DKH − Jiskra
nabízejí širokou nabídku vá−
nočních pořadů, hlavně pro
děti a jejich doprovod.
Pokud má někdo vánoční senti−
mentální obchodnické šmíry
dost, může k nám přijít na stále skvělou kapelu
Lauru a její tygry, navštívit s Cestovatelským
klubem Mexiko a Guatemalu, poslechnout si špič−
kový folk Nezmarů nebo se odvázat a zbavit na
chvíli starostí na travesti show.
Ve zdraví přežité Vánoce přejí našim divákům
a posluchačům všichni pracovníci KuS MČ Pra−
ha 8 a jejich ředitel Mgr. Karel Dvořák

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8,
Odbor kultury
ve spolupr·ci
s KarlÌnsk˝m Spektrem

»ESK… KOMIKSY
15. 12. 2003 - 14. 1. 2004

po¯·d· v·noËnÌ koncert

V˝stava se kon· ve foyer budovy ⁄M»
Praha 8, U Meteoru 6 (ÑbÌl˝ d˘mì).

Otep Myrrhy

Vernis·û v˝stavy 15.12. v 17 hodin
Otev¯eno ve vöednÌ dny: 10 - 18 hodin
BliûöÌ informace na tel.: 222 80 51 87
vstup voln˝

Starod·vnÈ pÌsnÏ adventu
a zimnÌho Ëasu
Z Ëesk˝ch zpÏvnÌk˘
a renesanËnÌch tabulatur.
ï
VladimÌr Merta - zpÏv, loutny, kytara
Jana Lewitov· - zpÏv, viola
ï
ve st¯edu 3. 12. v 19.00 hodin

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury
po¯·d· v˝stavu
z cyklu Osobnosti Prahy 8

MIROSLAV äIPOVI» - FOTOGRAFIE
KarlÌnskÈ Spektrum - D˘m
dÏtÌ a ml·deûe
KarlÌnskÈ n·mÏstÌ 7, Praha 8, KarlÌn

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili
LISTOPAD
Bielov· KvÏta
Hor·kov· Jarmila
V˝znamnÈ jubileum slavÌ
PROSINEC
»ern˝ Frantiöek
Fiala Tom·ö
HorËicov· Anna
Hromov· Marie
Hrub· Gita
H˝nov· R˘ûena
JÌrovcov· Vlasta
Maryökov· Frantiöka
MihoviËov· Ji¯ina
Mor·vkov· Jarmila
Nov·kov· Anna
Om·Ëkov· Anna
Papeû Karel
Pejcharov· Karolina
Pokorn· Marie
StanÏk AntonÌn
Tich· Jaroslava
Tittlov· Zdena
Topinkov· Jana
VilÌmov· VÏra
VÌtov· Vlasta
Marie a JUDr. Old¯ich Fuksovi
oslavÌ 12. prosince 2003
50 let spoleËnÈho ûivota.

Informace na tel.: 222 80 51 87,
www.ddmpraha.cz, www.Praha8.cz

PSACÍ STROJE − opravy, pro−
dej. Použité od 290 Kč. Tel.: 241
41 25 07.
MUDr. JOSEF POKORNÝ, pra−
ktický zubní lékař, bude trvale ordi−
novat ve zdravotnickém zařízení
Praha − Smíchov, Kartouzská 6,
Pavilon B − přízemí. Tel.: 257 32 54
71. Stanice metra B, výstup Anděl
(zdrav. zařízení najdete za obch.
centrem CARREFOUR a přivítá
Vás klidné a čisté prostředí). Těšíme
se nashledanou.
VÝHODNĚ A RYCHLE PRO−
DÁME + VYMĚNÍME Váš byt −
RD − chatu − pozemek. Garance
Vaší ceny. Výkup bytů, pronájmy
nemovitostí. RK Dr. Vosyka s. r. o.
Tel.: 257 32 42 95, 777 90 23
06, www.vosyka.cz.
ANTIKVARIÁT, Zenklova 37,
koupí knihy, pohlednice, mince,
obrazy, sv. obrázky. Tel.: 266 31
29 69.

(Placená inzerce)

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a čalouně−
ného nábytku za sucha i mokra.
Tel./fax.: 220 80 76 35, 607 24
04 07, 723 33 91 60.
ÚČETNÍ KANCELÁŘ nabízí ve−
dení jednoduchého, podvojného
účetnictví, mezd, rekonstrukce,
poradenství, daně, zastoupení na
úřadech. Jana Štěrbová, Kotlaska
24, Praha 8 − Palmovka. Tel.: 724
00 68 80, 284 82 70 42.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ − za velmi
výhodných podmínek. Státní pod−
pora 6x za pět let, vysoký úrok
z vkladů − výhodnější než termíno−
vané vklady, široká nabídka úvěrů
a programů financování. Nutné
uzavřít smlouvu do konce roku.
Poradím. Tel.: 602 20 94 20,
e−mail: kpmg.kb@centrum.cz.
KOSMETIKA − tel.: 233 55 38
68, Štětínská 349. Masáž obličeje,
dekoltu, páteře, depilace, ošetření
rukou. Budete vítány i vítáni.
Teenageři se slevou.
KÁCÍM − čistím zahrady, tel.: 603
83 31 07.
HOTOVOST IHNED nabízím za
Váš byt kdekoliv v Praze, nejlépe
cihla, ale i panel v OV či dr. vlast.
Může být i před komplet. rekonstr.
či s dluhem, právní vadou nebo
před privatizací. Jsem přímý
zájemce. Právní služby a veškeré
formality a stěhování zaplatím.
Tel.: 736 53 38 53.
MUDr. M. HRADCOVÁ ORL
ORDINACE ordinuje od září
2003 v ul. Nekvasilova 2, Praha 8.
Tel.: 272 73 46 97.
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BU−
DOVY, smlouvy o převodu bytů do
os. vlastnictví dle zák. 72/94 za−
jistíme. Tel.: 603 16 73 64−2.
NEBYTOVÉ PROSTORY okam−
žitě k nastěhování, 150 m2 poblíž
Bulhara (Žižkov). Cena dohodou.
Tel./fax.: 222 71 27 37 (zázn.).
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOU−
NĚNÍ, úklid po malování, mytí
oken. Tel.: 603 97 35 00.
KOUPÍM BYT V PRAZE, družs−
tevní, OV, od majitele. Tel.: 777
18 55 57.
KLINICKÁ LOGOPEDIE nabízí
péči v oblasti vad a poruch řeči
u dětí a dospělých. Srdečně zveme
všechny, kteří mají jakékoli prob−

lémy s komunikací. Přijďte se
poradit! Tel.: 286 58 81 29, 283
88 13 32, poliklinika Čumpelíko−
va, Praha 8 − Kobylisy, www.web−
park.cz/logopedie.
FIRMA J. MACHÁČ − rekon−
strukce umakartových koupelen
obkladovými panely (vhodnější než
obkladačky). Levně − od 30 000 Kč −
rychle − od 3 dnů, bez nepořádku
v bytě. Dále provádíme − výměny van,
umyvadel, baterií, WC mís, instalace
sprch. koutů, malování, drobné zed−
nické práce, pokládku dlažby, lina,
koberců a plov. podlah. Volejte,
pošlete SMS nebo jen prozvoňte.
Kdykoliv − tel.: 777 32 54 66.
SVAZ RODIČŮ A PŘÁTEL
POSTIŽ. DĚTÍ děkují a. s. FI−
NOP P8 Karlín za sponzorský dar.
NĚMČINA PRO DĚTI I DOS−
PĚLÉ − ind. výuka, praxe, trpělivost
− 200 Kč/45 min. Tel.: 283 85 14
00, mob.: 728 81 85 65.
ODDÍL TRADIČNÍHO KARA−
TE RAJAWALI SAKTI přijímá
nové členy. Tréninky: ZŠ U Škol−
ské zahrady, Pha 8, PO a ST
17.00 − 20.00 hod., ZŠ Na
Slovance, Pha 8, ÚT a ČT 17.00
− 19.00 hod., www.rsakti.com,
tel.: 286 84 03 29.
VYROBÍME NA MÍRU, KU−
CHYŇSKÉ LINKY, skříně, kou−
pelnový nábytek atd. Designy dle
Vašeho výběru ze vzorníků a kata−
logů. Při montáži kuchyňské linky
zhotovíme dle přání i obklad či
montáž el. spotřebičů. Dále prová−
díme montáž horizontálních i verti−
kálních žaluzií. Vše kvalitně a levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.
VÝHODNĚ A RYCHLE PRO−
DÁM POZEMEK v klidném
a krásném prostředí určený k vý−
stavbě RD i rekreačních objektů
v k. ú. Postupice − Lhotka u Be−
nešova. Tel.: 602 34 24 42.

Hotel Troja
Vánoční speciality
Silvestrovský večer s rautem − 1.200,− Kč

„Místo, které přátelé doporučují“

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

REVIT − ZAHRADY, návrhy a rea−
lizace zahrad, údržby zahrad, pro−
řezávání a kácení stromů, jezírka,
pergoly. Tel.: 604 92 80 69, 284
68 97 04.

(Placená inzerce)

10. 12. - 9. 1. 2004
Otev¯eno ve vöednÌ dny: 8 - 18 hodin
Vernis·û v˝stavy se kon·
dne 9. 12. v 18.00 hodin
LibeÚsk˝ z·mek, 1. patro,
Zenklova 35, Praha 8 - LibeÚ
BliûöÌ Informace na tel: 222 80 51 87

Placená řádková inzerce

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebné
masáže klasické, meridiánové, ref−
lexní. Ezoterní léčení, rehabilitace,
fyzioterapeut. Příznivé ceny. Tel.:
732 26 20 10, 284 68 98 05,
S. K. Neumanna 28, Praha 8 −
Libeň.

(Placená inzerce)

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury
po¯·d· v˝stavu

(Placená inzerce)

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8 - Kobylisy,
tel.: 286 58 23 23, fax.: 286 58 26 15

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666
www.hoteltroja.cz
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STRANA 7

(KOVOSLUŽBA)

OPRAVY

A te, prosím, poslouchejtem
na vše dobrý pozor dejte.

Za 12 hodin 900,- kaček,

Procvičit si vaše tělo,
aby více nebolelo.

(Placená inzerce)

SOLÁRNÍ STUDIO
zařijte radost z bezpečného a zdravého
opalování v čistém a příjemném prostředí

• Radiomagnetofonů

• Videí

• Mikrovlnných trub

PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"

AREÁL SOKOLNÍKY

PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK

1.patro, k dispozici nákladní výtah
(snadný přístup)
tel. 284 684 306

TEL/FAX: 284 828 574
Mob.: 602/236 870,
723/009 113

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

Do konce prosince sleva platí,

Tak všeho honem zanechejte,
ručník, úbor a spěchejte.

• Monitorů
• CD přehrávačů

má to však jeden malý háček.

postavu pružnou vám zase vrátí,
v podobě pevných, čtíhlých boků,
a je vám třeba ...sát roků.

PODLAHY

• Televizorů - i v bytě zákazníka

Otevírací doba:
Po - Čt
Pá

TROJSKÁ 72/159 • 182 00 PRAHA 8 • TELEFON: 284 684 633

8 - 12
8 - 12

13 - 17.30
13 - 15.00

(Placená inzerce)

* zpevnění a zeštíhlení postavy
na 6 stolech z USA
* rehabilitace páteře a kloubů
* solária ERGOLINE

PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

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

(Placená inzerce)

Nabídku pro vás máme krásnou,
všichni, co o ní vědí žasnou.
Vánoční slevy na cvičení,
to vážně není k zahození.

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8,
tel.: 286 840 777, fax: 286 840 484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

(Placená inzerce)

• angličtina, němčina, španělština, ruština,
italština, francouzština a čeština pro cizince
• kurzy obecné, specializované či intenzivní
• individuální programy "šité na míru"
pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL
a Cambridgeské zkoušky
• ranní, večerní i víkendová výuka

(Placená inzerce)

Nabízíme:

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

JAZYKOV¡ äKOLA

PROSINEC 2003

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

STRANA 8

(Placená inzerce)

NOVOTNÝ

elektronik

SERVIS

ELEKTRONIKY

(Placená inzerce)

• 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

(Placená inzerce)

opravujeme:

• Nám. Dr. V. Holého 12
Praha 8 - Libeň
(100m od "M" Palmovka,
50m od prodejny J. Meinl)
• Pražská 10/7
Praha 10 - Hostivař
(Hostivařské náměstí 50m)
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