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Shánění materiálu, techniky, přístrojů, náročný
výcvik a četná jednání se státními orgány. Tak se
právě rodí malá, ale účinná jednotka dobrovol−
ných hasičů určená výhradně pro potřeby Prahy
8. Její poslání? Zajistit vyšší bezpečnost občanů
v případě požárů či povodní nebo v jiných
havarijních situacích.

Kdo jiný než obyvatelé osmého městského obvo−
du si po zkušenostech z ničivých povodní dobře
uvědomují, jak je v kritických momentech důležitá
pohotová a dobře vycvičená záchranářská jednotka.
Právě taková vzniká v našem obvodě z nezbytně nut−
ného počtu vybraných a kvalitně proškolených do−
brovolníků. Do dvou let pak úplně převezme úlohu
civilní ochrany na území osmého pražského obvodu.

Radnice samozřejmě nezakládá nějaké elitní
záchranné komando. Nová jednotka nejenže nemá,
ale ani nemůže nahrazovat složky integrovaného
záchranného systému IZS, tedy profesionální
hasiče, policii nebo záchrannou službu. Její význam
spočívá hlavně v tom, že bude pokračovat v pomo−
ci občanům i v době, kdy už jednotky IZS skončí
svou práci nebo nebude možné využívat
jejich pracovníky a techniku jen pro potře−
by našeho obvodu.

Představu o práci nové jednotky dobro−
volných hasičů  si lze udělat ze dvou mo−
delových případů − i když si nikdo nepře−
je, aby takové nastávaly:

Požár. Několikapatrový dům se ocitá 
v plamenech, nastává všeobecná panika 
a zmatek. Sbor městských hasičů sa−
mozřejmě evakuuje obyvatele a snaží se
požár zlikvidovat. Po několika hodinách
končí a musí odjet k dalšímu nahlášenému
případu. Zůstává vyhořelý a promočený
dům. Na ulici přešlapují vyděšení, zma−
tení a promrzlí obyvatelé domu − bez
oblečení, bez prostředků a beze stravy. 

A právě v těchto kritických okamžicích se o ně
dobrovolní hasiči postarají. Poskytují jídlo, dodáva−
jí pití, obstarávají oblečení a zajišťují dočasné
bydlení v náhradních bytech. 

Druhý příklad: Město postihují kruté mrazy. Stačí
jedno prasklé potrubí a celá čtvrť, kde žijí matky 

s dětmi a staří lidé, rázem zůstává bez vody.
Zasahují dobrovolní hasiči. Do postižených ulic
rozestavují cisterny s pitnou vodou. Zvládají to
znalostí místních podmínek a podstatně rychleji než
pracovníci vodáren, zaskočení dalšími haváriemi po
celém městě. Záruka, že nevzniká nějaký amatérský
ansámbl ve stylu svérázného hasičského sdružení 
z filmu Hoří má panenko, spočívá v kvalitním
výcviku. Dobrovolníci budou pracovat v několika
skupinách. Tak například odborníci s lezeckým
výcvikem se zaměří na záchranné akce ve výškách,
potápěči budou mít na starost práce pod vodou včet−
ně kontroly protipovodňových zařízení, další spe−
cialisté budou obsluhovat cisterny a čerpadla.

„Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH), zří−
zená dle zákona o požární ochraně, má nejen svá
práva, ale také povinnosti související s výcvikem 
a technickým zajištěním,“ říká ředitel SDH Prahy 8
Luděk Hoznauer. „Naši členové musí projít zákon−
ným školením požární ochrany, výcvikem v oblasti
poskytování první pomoci a také základním vý−
cvikem práce ve výškách − lezectví, výcvikem pro
účinné likvidace požárů, chemických havárií 
a podobně.“

Shrnuto a podtrženo: Na našem obvodě vzniká
malá, ale velmi kvalitní dobrovolná jednotka přispí−
vající k vyššímu bezpečí občanů. Její obdobu by−
chom těžko hledali kdekoli jinde po Praze. Dobrovol−
nost přitom představuje přednost, nikoli nedostatek.
Budou v ní pracovat jen specializovaní jedinci,
které neobvyklá práce jednak baví, jednak jí oprav−
du rozumějí. Kromě toho jednotka dobrovolných
hasičů dostala do vínku ještě jednu podstatnou před−
nost − znalé velení. Vedení radnice, kterému dobro−
volníci podléhají, získalo při povodních jedinečné
zkušenosti a z vlastní praxe ví, jak jednotku situovat
a organizovat. Jinak řečeno, ve správné sestavě ji
dokáží včas vyslat právě tam, kde ji obyvatelé měst−
ské části budou nejnaléhavěji potřebovat.        −red−

Dobrovolní hasiči zvýší bezpečí občanů

Snaha osmé městské části o vytváření kvalitního a příjemného
životního prostředí neustává ani v chladných měsících. Radnice
se i v této době stará o pěkný vzhled zeleně, což by občané měli
poznat především s příchodem jara.

Například i v letošním roce bude pokračovat prořezávání stromů,
vytipují se lokality, kde se provedou udržovací i zdravotní řezy.
Jednou z oblastí jsou Kobylisy, jedná se o ulice Bínova, Česákova,
Frýdlantská, Žernosecká, Burešova či Šiškova. Další lokality se 
v současné době ještě vybírají.

Zmlazování porostů je nutné
Na některých místech u keřů dojde i na zmlazovací řezy. Pod tímto

pojmem se rozumí radikální řez do starého dřeva, kterým se sleduje
zlepšení celkového vzhledu keře. Zmlazovací řez se provádí v před−
jaří (únor, březen) u přestárlých keřů, které jsou odspodu holé,
proschlé. Na jaře tento porost začíná sám vytvářet ve své spodní části
náhradní mladé výhonky. Podle hloubky řezu rozeznáváme zmlazení
úplné nebo částečné. Při úplném zmlazení jsou odříznuty větve těsně
u země nebo pět centimetrů nad zemí. U částečného zmlazovacího
řezu se staré větve odříznou a ostatní se přiměřeně zkrátí. Tento řez
je vhodný u keřů, které nejsou příliš husté a dovoluje jim to jejich
celkový stav. U keřů je zmlazení důležitým a vhodným biologickým
pěstebním zásahem. 

Péči o zeleň ztěžují klimatické extrémy
Veřejná městská zeleň se v posledních letech doslova pere s velký−

mi klimatickými výkyvy. Například v letech 2002 a 2003, kdy jeden
rok přišla velká voda, stromy a keře se snažily nějakým způsobem
vzpamatovat a následující rok naopak zemi zasáhlo velké sucho 
a teploty se vyšplhaly k neuvěřitelným hodnotám. Mnoho z nás si
pak zákonitě položí otázku, co čeká městskou zeleň letos. Většina
stromů se může dožít stovky let. V průběhu této doby jsou vystave−
ny celému souboru nepříznivých faktorů, jakými jsou klimatické
vlivy, patogenní činitelé, imise a v neposlední řadě i lidská činnost. 

Pokračování na str. 2

Péče o zeleň pokračuje

Ředitel Sboru dobrovolných hasičů Prahy 8 Luděk
Hoznauer se již může pochlubit velitelským vozem.
Ten je vybaven nejen základní hasičskou technikou,
ale také například počítačem, tiskárnou či klíči od
náhradních bytů. Jednotka se totiž má mimo jiné
postarat o občany, kteří se v důsledku živelní
pohromy ocitnou na ulici.

V administrativní budově v Trojské ulici
1997/13a bylo 22. ledna slavnostně otev−
řeno nové pracoviště Pražské správy
sociálního zabezpečení (PSSZ). Někdejší
sídlo petrochemické společnosti Unipetrol 
v Praze Kobylisích se tak změnilo
v přirozené centrum veřejné správy.

Občané osmé městské části a zvláště pod−
nikatelé mají nyní možnost vyřídit si své
úřední záležitosti jednoduše, pohodlně a bez
zbytečné ztráty času ve dvou propojených
budovách. Zatímco ve vyšší z nich sídlí
kromě ústředí PSSZ a jejího územního pra−
coviště pro Prahu 8 také Okresní správa
sociálního zabezpečení pro Prahu−západ
(OSSZ), v nižší působí Finanční úřad pro
Prahu 8.

„Naléhavá potřeba pořízení nové budovy
vznikla poté, co se dříve využívané prostory
ve Zborovské ulici v Praze 5 staly sídlem
Krajského úřadu Středočeského kraje. Řešení
situace urychlila také katastrofální povodeň 
v srpnu 2002, která zničila územní pracoviště
správy pro Prahu 8 a bylo třeba zajistit její
plný provoz,“ vysvětluje vedoucí tohoto
územního pracoviště Miluše Ponzerová.
Dodává, že nákup budovy včetně rekon−
strukce, který financoval státní rozpočet, stál
250 miliónů korun. V Trojské ulici tak
vzniklo moderní pracoviště správy, které by
svým přístupem ke klientům i vybavením
obstálo kdekoli v Evropské unii. Příjemný
dojem navozuje už vstup do dominanty
budovy, prostorné haly se střediskem pro

zákazníky. Funguje právě tak, jak
jsou lidé zvyklí z bank nebo
pojišťoven. Stačí jednoduše zadat
požadavek do centrálního vyvolá−
vacího systému a podle přiděleného
pořadového čísla vyhledat na
světelné tabuli příslušnou přepážku.
Čekání? Toho se vedoucí Miluše
Ponzerová neobává: „Nikoho ne−
chceme zdržovat. Denně otevíráme
deset přepážek.“

Funkce České správy 
sociálního zabezpečení

ČSSZ je orgán státní správy, nosi−
tel důchodového a nemocenského

pojištění v České republice. Zodpovídá za
peněžité dávky v nemoci a mateřství a za
starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a si−
rotčí důchody. Vybírá pojistné na sociální
zabezpečení. Součástí ČSSZ je i lékařská
posudková služba. V současné době ČSSZ
spravuje záležitosti více než 7,3 miliónu
pojištěnců.                   

−red−

Nové centrum veřejné správy v Kobylisích

Pracovní doba klientského centra:
Pondělí a středa 8 − 17 hodin
Úterý a čtvrtek 8 − 14 hodin
Pátek 8 − 13 hodin

Pracovní doba podatelny:
Pondělí a středa 8 − 17 hodin
Úterý a čtvrtek 8 − 16 hodin
Pátek 8 − 14 hodin

Pokladní hodiny:
Pondělí a středa    10 − 15 hodin
(přijímá hotovost do 5 000 Kč)

Telefonní spojení:
Informace − recepce: 221 92 45 05, 283 10
42 22.

Podatelny:
Pražská správa sociálního zabezpečení
(PSSZ) − centrální pracoviště: 221 92 45
08. Územní pracoviště pro Prahu 8 (ÚP
Praha 8): 283 10 43 06. Okresní sprá−
va sociálního zabezpečení Praha−západ
(OSSZ Praha−západ): 221 92 48 20.



Tito činitelé způsobují na dřevinách
různá poranění a vyvolávají stresy, které
mohou narušit jejich metabolismus.
Dalo by se říct, že z takových výkyvů,
jaké byly v předchozích letech, se dře−
viny nemohou zregenerovat. Ale díky
jejich značné schopnosti adaptability 
k měnícím se vnějším podmínkám je
možné je ochránit a mnohdy i zachránit
před odumřením, a to pokud je jim dána
včasná a dostatečná péče ze strany lidí.
Ve volné přírodě se tento problém sa−

mozřejmě nevyskytuje v tak vyhraněné
podobě, je nutné si ale uvědomit, že
městské podmínky nejsou pro zeleň
přirozené, a proto vyžaduje naši po−
moc. Existence účinných mechanismů 
a schopnost regenerace hraje důležitou
úlohu z hlediska řezu. Druhy řezu podle
klasifikace rozdělujeme na výchovný
řez stromu, udržovací a zdravotní.
Pokud tyto zásahy nejsou prováděny
cíleně, nastupují řezy, které jsou stromu
vnuceny. V loňském roce došlo kvůli
extrémnímu suchu a nedostatku péče

v minulých desetiletích 
k silnému prosychání větví
v korunách stromů. Pohled
na městskou zeleň se ale
postupně mění, stále více
je cítit potřeba jejího
rozvoje. Radnice Prahy 8
není výjimkou a snaží se
vytvářet podmínky pro
kvalitnější péči o životní
prostředí. Obzvláště to
bylo vidět v posledních
dvou letech, kdy nám
příroda dávala pocítit svou sílu. Nejvíce
byly postiženy oblasti Libně a Karlína,
většina dřevin v těchto lokalitách zažila
povodeň, aby v následujícím roce čelila
obrovskému suchu. 

Prořezávání stromů zabránilo 
i možnému ohrožení občanů

Taková situace samozřejmě udělala
závěrečný účet za předchozí desítky let 
a havarijní stav byl opět zde. Z tohoto
důvodu se narychlo provedly bez−
pečnostní řezy. Stačilo totiž málo, třeba
trochu větrnější začátek zimy, a uschlé
větve v korunách stromů začaly padat na
zem. Nejenže hrozilo velké nebezpečí
chodcům, ale v neposlední řadě by to
bylo vytvoření podmínek pro existenci
houbových a jiných chorob. Řez odum−
řelých větví tak patří mezi prioritní
zákroky. Suché větve se snadno zlámou

a ohrožují bezpečnost v okolí stromu.
Proto v prosinci muselo dojít k začištění
místa po ulomené větvi. Bez tohoto
zásahu by stromy měly značné problémy
při hojení ran. Řezná rána musí být
rovná a nesmí být po okraji roztřepená.
Při špatném provedení ošetření se rána
pomalu hojí a zvyšuje se tak rizi−
ko vstupu infekcí. Pokud nedojde 
k ošetření, vytváří se prostor pro vstup
infekce a vznik hniloby.

Péče o zeleň je dlouhotrvající proces,
přírodu nelze popohnat k rychlejšímu
tempu. Výsledky práce v této oblasti jsou
vidět za měsíc, za rok, občas i v delším
časovém horizontu. MČ Praha 8 se 
i v roce 2004 bude snažit, aby zeleně
nejen neubývalo, ale aby byla kvalitnější
a krásnější a poskytla tak každému pros−
tor pro skutečný život.

−red−
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V ÚNORU 2004

3. 2. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova − Per−
nerova) • Pernerova − Sovova • Pivo−
varnická (proti ul. Na Hájku) • Ku−
bišova − U Vlachovky

4. 2. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
V Mezihoří • V Zahradách − Na
Sypkém • Křivenická (u konečné
BUS 152, 181)

5. 2. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trójou • Libišská (par−
koviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská (event. Na
Zámkách) • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou

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

11. 2. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubí−
kova − u DD • Šiškova • Na Pěšinách
− Pod Statky • Braunerova − Konšel−
ská • Lodžská − Zhořelecká (parko−
viště)

12. 2. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parko−
viště) • Podhajská pole (parkoviště) •
V Nových Bohnicích • Mlazická •
Drahorádova

17. 2. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)

18. 2. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Stejska−
lova (štěrkové parkoviště u Rokytky)
• Pekařova

19. 2. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Do−
lákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská

24. 2. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Ku−
bišova)

25. 2. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Chaberská •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická) • Nad Ro−
koskou (u školy)

26. 2. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Hněz−
denská (parkoviště) • Mazurská (u tra−
fostanice) • Korycanská − K Ládví •
U Pekařky (sloup VO č. 8)

Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému 
v harmonogramu. K dispozici jsou
tedy již od rána po celý den, který
je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který
je v harmonogramu uveden jako
den přistavení.

HISTORICKÉ VYCHÁZKY
Vlastivědného kroužku osmého

pražského obvodu pro důchodce
a milovníky památek

7. února
Ze středu Hradčan barvité fámy.
Sraz ve 13.45 hod. na stanici TRAM č. 22,
23 − Brusnice.

21. února
Rod Termanů a mysteriosa.
Sraz ve 13.45 hod. na Senovážném
náměstí u laviček.

6. března
Počátky Hradu a fikce.
Sraz ve 13.45 hod. u pošty na III. hradním
nádvoří.                

Péče o zeleň pokračuje i v zimních měsících

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
vypisuje v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ
pro obsazenÌ pracovnÌch 

pozic v KD L·dvÌ

vedoucÌ KD L·dvÌ

Poûadavky:
ï min. Sä vzdÏl·nÌ a 6 let praxe v oboru 

nebo Vä ekonomickÈho 
Ëi humanitnÌho smÏru a 3 roky praxe

ï dobr· orientace v ekonomice
ï schopnost sestavovat dramaturgii 

kulturnÌho domu
ï samostatn ,̋ peËliv ,̋ zodpovÏdn˝ 

a komunikativnÌ typ
ï v˝bornÈ organizaËnÌ schopnosti
ï Ëasov· flexibilita, akceptace 

atypickÈho rozloûenÌ pracovnÌ doby 
ï uûivatelsk· znalost pr·ce na PC

PlatovÈ podmÌnky:
ï standardnÌ pro v˝kon uvedenÈ funkce

N·stup: 1. b¯ezna 2004

produkËnÌ - provoznÌ pracovnÌk

Poûadavky:
ï Sä vzdÏl·nÌ a min 3 roky praxe 

v oboru
ï samostatn ,̋ peËliv ,̋ zodpovÏdn˝ 

a komunikativnÌ typ
ï schopnost jednat s agenturami a umÏl-

ci a zajiöùovat propagaËnÌ Ëinnost
ï Ëasov· flexibilita, akceptace 

atypickÈho rozloûenÌ pracovnÌ doby 
ï uûivatelsk· znalost pr·ce na PC

PlatovÈ podmÌnky:
ï standardnÌ pro v˝kon uvedenÈ funkce

N·stup: 1. b¯ezna 2004

technik (zvuk a svÏtla)

Poûadavky:
ï Sä vzdÏl·nÌ elektro - slaboproud
ï osvÏdËenÌ o odbornÈ zp˘sobilosti 

(vyhl·öka Ë. 50/1978 Sb.)
ï schopnost realizovat osvÏtlenÌ s·l˘ 

a hudebnÌch a divadelnÌch produkcÌ
ï zkuöenost se zvuËenÌm
ï samostatnost, Ëasov· flexibilita
ï ochota vykon·vat i jinou Ëinnost 

v r·mci p¯Ìpravy akcÌ

PlatovÈ podmÌnky:
ï standardnÌ pro v˝kon uvedenÈ funkce

N·stup: 1. b¯ezna 2004

Vaöe pÌsemnÈ nabÌdky spolu se strukturo-
van˝m ûivotopisem zasÌlejte na e-mailo-
vou adresu tomas.kvetak@p8.mepnet.cz
nebo pÌsemnÏ na adresu: Mgr. Tom·ö
KvÏt·k, vedoucÌ Odboru kultury, ⁄¯ad
MÏstskÈ Ë·sti Praha 8, Zenklova 35,
180 48  Praha 8.

1

2

3

Vandalství v Čimické 
ulici stále nekončí
Časté poškozování bezpečnostního plotu na dělicím pásu 
v Čimické ulici pokračuje. Přestože radnice osmé městské
části koncem roku nahradila úsek plotu odolnějším
materiálem, vandaly tento krok neodradil. Před ne−
dávnem se zaměřili na oblast spojení zpevněného a běž−
ného pletiva. Některým lidem tak opět umožňují
nebezpečné přebíhání rušné komunikace.

Městská část Praha 8 vybudovala zmíněný plot a světelnou
signalizaci pro chodce jako reakci na časté žádosti občanů 
o zvýšení bezpečnosti v Čimické ulici. Do těchto zařízení
investovala přibližně třičtvrtě miliónu korun, opravy poško−
zení a zpevnění plotu přišly na dalších více než sto tisíc.
Bezpečnost občanů patří mezi priority radnice osmé městské
části. Je ale těžké bojovat s jedinci, kteří pro ušetření několi−
ka kroků umožňují riskovat život například dětem.                 

−red−

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: parc. č. 200
o výměře: 715 m2

katastrální území: Karlín
minimální vyhlašovací cena pozemku: 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.
• uzávěrka pro přijetí nabídek je 13. února 2004 do 15.00 hod.

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).

Veřejná obchodní soutěž
Rada MČ Praha 8 dne 4. února 2004
má na programu zasedání Návrh vy−
hlášení „Obchodní veřejné soutěže“ 
o nejvhodnější nabídku − návrh  uza−
vření kupní smlouvy o úplatném
převodu obecní nemovitosti svěřené

do správy Městské části Praha 8 −
areál mateřské školy − dům čp. 575 na
pozemku parc. č. 693/28 o výměře 
1 709 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),
pozemek parc. č. 693/54 o výměře 
3 270 m2 (ostatní plocha − sportoviště 
a rekreační plocha), pozemek parc. č.
693/155 o výměře 303 m2 (ostatní
plocha − ostatní komunikace), na k. ú.
Karlín na adrese Nekvasilova 27, 
186 00 Praha 8. Více informací najdou
zájemci v nejbližší době na úřední
desce www.praha8.cz nebo jim bližší
informace poskytne vedoucí Odboru
školství Mgr. Petr Svoboda, e−mail:
petr.svoboda@p8.mepnet.cz.     

−red−

ÚMČ Praha 8 − Odbor výstavby

HLEDÁ PRACOVNÍKY
DO ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ,

požadované vzdělání: SŠ, VŠ, stavebního zaměření.
Kontakt: sl. Veselá, tel.: 222 80 57 25, 222 80 57 19, 

e−mail: michaela.vesela@P8.mepnet.cz.

Pokračování ze str. 1
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II. Interní klinika 
pavilon č. 10
II. Interní klinika se nachází na
samém západním  konci areálu Fakultní
nemocnice Na Bulovce. Její budova je
původní zástavbou z roku 1931. Stojí na
kopci vysoko nad Vltavou, obklope−
na vysokými jehličnany. Její poloha
s neobvyklým a fantastickým pohledem
na Prahu připomíná spíše lázeňský
objekt, než nemocniční pavilon.

Za svých 72 let prošla mnoha změna−
mi. Od založení II. Interní kliniky stál 
v jejím čele 32 let Doc. MUDr. Richard
Foit, náš přední internista, a po něm pak
přes 20 let jak u nás, tak i v zahraničí
uznávaný odborník profesor MUDr.
Zdeněk Mařatka Dr.Cs., zakladatel
české gastroenterologie. V jejím vedení
se během let vystřídala řada našich
předních internistů. Dnes je v čele II.
Interního oddělení primář Jiří Koskuba.

II. Interní klinika FNB poskytuje akut−
ní, intenzivní i standardní nemocniční
péči v celém spektru vnitřního lékařství 
a poskytuje své služby ve výrazně roz−
šířené spádové oblasti. Tak jako všech−

na odborná pracoviště, má i tato klinika
své převažující zaměření. Je jím kardi−
ologie, zejména pak léčba ischemické
srdeční choroby.

Ambulantní vyšetření pacientů jsou
specializovaná. Endokrinologická ambu−
lance přímo navazuje na kliniku hrudní
chirurgie a je tady možnost erudovaných
operativních zákroků, kupříkladu štítné

žlázy. Kardiologická ambulance je při−
pravena na echografické vyšetření,
včetně holterovských monitorací. Tato
vyšetření jsou v návaznosti na naše pra−
coviště, tak i na invazní kardiologii. 
S touto ambulancí přímo sousedí a úzce
spolupracuje s ambulancí pro poruchy
metabolismu krevních tuků, a to vše ve
spolupráci s dietní ambulancí. Během

prvního pololetí letošního roku bylo na
II. Interním oddělení hospitalizováno 
1 322 pacientů, ambulantně vyšetřeno 
8 156 občanů a na JIP pokojích bylo
během tohoto období přijato a hospita−
lizováno 326 nemocných.

II. Interní klinika disponuje ve dvou
podlažích 65 standardními lůžky, 8
lůžky JIP a 3 nadstandardními jed−
nolůžkovými pokoji, vybavenými vlast−
ním sociálním zařízením, lednicí, tele−
vizorem a s balkonem ze kterého je
překrásný výhled na Prahu a Vltavu. Za
tento nadstandard se účtuje denní
poplatek ve výši 350 Kč.

Díky pochopení vedení FNB a MČ
Praha 8 (které moc děkujeme za pomoc
při ubytovávání některých mladých ses−
ter) se nový tým s ohledem na objek−
tivní okolnosti vypořádal s četnými
novými problémy a loňský rok lze po
dlouhé době považovat za nejstabilněj−
ší v novodobé historii tohoto praco−
viště.

Rozmístění pracovišť:
1. patro: ambulance a jednotka intenzivní 

péče (JIP), sekretariát 
a posluchárna

2. patro: lůžková část − muži
3. patro: lůžková část  − ženy
4. patro: provozní část a vrchní sestra

Ambulantní dny a hodiny:

Akutní příjmová v 1. podlaží:
nonstop  pondělí až neděle                        
tel.: 266 08 29 31

Endokrinologická v 1. podlaží           
7.00 − 15.00 hodin v pondělí až pátek        
tel.: 266 08 29 26

Kardiologická v 1. podlaží                  
10.30 − 12.30 hodin v pondělí až pátek      
tel.: 266 08 28 96

Lipidologická  v 1. podlaží 
13.00 − 15.00 hodin v pondělí až pátek      
tel.: 266 08 28 96

Diabetologická v 1. podlaží                
vyšetření je nutné objednat                       
tel.: 266 08 29 18

Návštěvní dny:
Pondělí až pátek 15.30 − 17.00 hod.
Sobota, neděle a svátky 13.30 − 17.00 hod.
Tel.: 266 08 29 31
E−mail: jiri.koskuba@fnb.cz
Adresa: FAKULTNÍ  NEMOCNICE
NA BULOVCE, Budínova 2, 180 81
Praha 8,  II. Interní oddělení, primář
MUDr. Jiří Koskuba, sekretariát tel.: 
266 08 29 19, fax.: 266 08 29 27.

Jiří Kratochvíl
Foto: Jindřich Makovička

Příště: Chirurgická klinika 

Když se řekne „Na Bulovce“ (3. část)   

Vychovatelna, čp. 830.

II. Interní klinika.

Prevence pouličních krádeží 
• Nenechávejte peněženku a doklady navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji  

v průhledných taškách.
• Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nákupu bez dozoru.
• Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete 

krádež provést.
• Kontrolujte průběžně uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla 

se složitějším způsobem uzavírání.
• Kapsáři Vás mohou překvapit tam, kde je hodně lidí. Mnohdy nejsou sami, ale pracují v organizované 

skupině, ve které mohou být i děti.
• Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoliv do zadních kapes u kalhot.
• Peněženku s penězi nenoste v batohu na zádech.
• Pokud se dostanete do „tlačenice“ na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte zvýšenou 

pozornost bezprostřednímu okolí.
• Buďte ostražití, pokud vybíráte peníze z bankomatů a nebo pokud odcházíte z peněžního ústavu, kde 

jste si vybrali hotovost. Právě zde se velmi často tipuje pozdější oběť krádeže.
• Přepočítávání hotovosti na ulici u bankomatů je vysoce rizikové, a to především proto, že upozorňu−

jete na to, kolik máte peněz. Zloději, který Vás může pozorovat, tím dáte podnět k tomu, aby se vás 
pokusil okrást.

• Ztráta peněz není jediným důsledkem Vaší možné neopatrnosti. Můžete přijít o doklady (občanský 
nebo řidičský průkaz, cestovní pas, kreditní karty, klíče od bytu nebo od auta apod.). Ztrátu dokladů 
neprodleně nahlaste Policii ČR. Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie informuje

Podnapilý host
Na místní oddělení policie oznamuje personál jedné

restaurace, že zde mají silně podnapilého muže, který
obtěžuje ostatní hosty. Na místo byla ihned vyslána

dvoučlenná policejní hlídka. Muž byl nejprve vyzván, aby prokázal svoji totožnost. Dotyčný
však policejní hlídku fyzicky napadl. Policisté proto neváhali a zcela v souladu se zákonem proti
muži použili hmatů a chvatů sebeobrany. Na místním oddělení pak bylo zjištěno, že podnapilý
muž je ukrajinské národnosti. Během napadení naštěstí nedošlo ke zranění policistů, hostů, ani
personálu restaurace.

Zhrzený milenec
O tom, že ani láska netrvá věčně, se přesvědčil jeden mladík. Vztah se snažil nejprve udržet, ale

když byl důrazně odmítnut, zcela obrátil. Začal dívku obtěžovat výhružnými telefonáty a vulgární−
mi SMS zprávami. V současné době čelí trestnímu stíhání.

Povedená podnájemnice
Že člověk v krizové životní situaci příliš nekontroluje své chování, je obecně známo. Reakce jedné

podnájemnice, která dostala z podnájmu výpověď, je však až zarážející. Žena majitelce bytu úmyslně
poškodila jeho vnitřní vybavení. Byt znečistila výkaly a zbytky potravin. Důvod − pomsta za
výpověď. Škoda 300 000 Kč. Co více dodat.

plk. JUDr. Jiří Šalda, ředitel OŘP Praha III

Policie »R 
zasahuje

Hotel Troja
Konferenční sál s vyhlídkou.

Zabijačkové hody od 9. 2. − 22. 2. 2004

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

(KOVOSLUŽBA)

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

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00
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Krátce
Poslanec má nové internetové stránky
Od začátku roku jsou k dispozici osobní internetové stránky poslance za ODS Zbyňka Novotného na

adrese www.zbyneknovotny.cz. Na těchto stránkách najdete nejen aktuální informace a názory na dění v České
republice, ale také diskusní fórum, kde můžete vyjádřit vaše názory a probírat otázky, které vás aktuálně zajímají.

Šibřinky budou v Libeňské sokolovně
Výbor TJ Sokol Libeň zve všechny tancechtivé na tradiční Šibřinky pořádané 21. února 2004 v Libeňské

sokolovně. Od 14.00 do 16.00 hodin bude sokolovna patřit dětem a jejich maškarnímu dovádění. Nejhezčí 
a nejnápaditější masky budou vyhodnoceny a odměněny. Pro všechny děti jsou připraveny sportovně−zábavné
disciplíny se sladkými odměnami. V 19.30 hodin přijde řada i na dospělé. Připraveno je několik předtančení 
i tombola. Rázem letošních Šibřinek je "DOBA LEDOVÁ".  Každou masku čeká malý dárek, tu nejhezčí i větší. 

Výběrové řízení
Odbor dopravy ÚMČ Praha 8 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru

dopravy. Požadované vzdělání min. středoškolské s technickým zaměřením. Dotazy k výběrovému řízení na tel.:
222 80 57 16 do 6. února 2004. −vb−

Pozvánka
Občanské sdružení Prosaz a Hotel Praha si Vás dovolují pozvat na 4. Reprezentační ples, který se koná

pod záštitou primátora Hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma, dne 21. února 2004 od 19.30 hod. 
v hotelu Praha, Sušická 20, Praha 6. Večerem provází Veronika Žilková. Prodej vstupenek na adrese:
Prosaz, Občanské sdružení, e−mail: info@prosaz.cz, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5, tel./fax.: 251 61 44
69. Cena vstupenky 150 Kč.

PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY
Hledáme nadané zpěvačky do všech hlasových skupin. Požadujeme pouze pravidelnou docházku 

a radost ze zpěvu. Podrobnější informace Vám rádi podají Magdalena Servítová, tel.: 604 33 13 92 nebo Ivan
Zelenka, tel.: 605 76 32 66. Těšíme se na Vás.

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

vzdělávacích a reprezentačních akcí či slavnostních setkání.

Budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň / Dva přednáškové sály 
s kapacitou 96 a 234 míst, typu moderních poslucháren, ozvučené a klimatizované, 
s možností připojení technických přístrojů, např. internetu a videoprojektoru. Salónek
pro dvacet osob s vlastním sociálním zařízením a šatnou je vybavený lednicí. Je vhodný
pro menší uzavřená jednání.

Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8 − Libeň / Odsvěcená zámecká kaple s kapacitou 60 míst je
využívána pro svatební obřady. Nabízíme toto výjimečné
prostředí s barokním interiérem i pro jiné slavnostní události,
koncerty apod. Obřadní síň s kapacitou 100 míst slouží pro
svatební obřady, ale může být pronajmuta i pro mimořádné
příležitosti, např. rauty, prezentace firem, koncerty vážné
hudby, slavnostní setkání ...
Občanské středisko Podhajská pole / Schůzovní míst−
nost se stolovou úpravou má kapacitu 50 míst. Součástí
střediska je sociální zařízení a kuchyň. Lze využít pro
klubová setkání.

Věříme, že si z naší pestré nabídky vyberete a vyžádáte si další informace. Kontaktovat nás můžete na
adrese: Kulturní středisko Městské části Praha 8, Burešova 2/1661, 180 48 Praha 8, tel.: 286 58 23 23,
e−mail: dvorak@kuspha8.cz, fax.: 286 58 26 15.            Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

Zámecká kaple

Jarní prázdniny s Koltem
Nabízíme všem dětem ve věku od 7 do 15 let, které si chtějí o jarních prázdninách užít
lyžování a spoustu legrace na sněhu, to vše s partou kamarádů a vedoucích, volná

místa na našich zimních táborech. 
Letos pořádáme tyto dva běhy: I. běh 28. 2. − 6. 3.  2004 (jarní prázdniny Prahy 1−5) a II.

běh 6. 3. − 13. 3. 2004 (jarní prázdniny Prahy 6−10). Na zimní tábor jedeme již osmým rokem, letos poprvé
však na stráň Prostřední Výsluní (900 m. n. m.) mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou. V okolí naší chaty Vkus
je možnost lyžování na svazích Portážek s umělým zasněžováním nebo na Výsluní, zároveň umístění chaty
přímo na svahu umožňuje ideální režim „před chatou do lyží a z lyží“. Cena zimního tábora je 2 470 Kč, 
v ceně je zahrnuta doprava z Prahy a zpět, ubytování, strava 5x denně, bazén a dozor. Lyžaři musejí navíc
ještě počítat s penězi na vleky (max 1 500 Kč pro vytrvalé a výborné lyžaře). V případě zájmu volejte nebo
pište na kontaktní adresu: Ing. Lukáš Bezděk, Zelenečská 32/198, Praha 9, 194 00; tel.: 281 86 32 03, fax.:
281 86 62 07, mobil: 604 60 46 04 nebo e−mail: bezdek@petrotrans.cz, www.kolt.cz.                             −lb−
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ZŠ Molákova, Praha 8, 
Za Invalidovnou 3
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00
„Den otevřených dveří“
5. února 2004 od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
3. a 4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Zenklova 52
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Korábě 2
3. a 4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Burešova 14
3. února 2004
od 13.00 do 18.00 hodin
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
4. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Ústavní, Praha 8,
Hlivická 1
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
ZŠ, Praha 8, Dolákova 1
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Mazurská, Praha 8, 
Svídnická 1a
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
3. února 2004
od 14.00 do 18.00 hodin
4. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Libčická 10
4. a 5. února 2004
od 14.00 do 17.00 hodin

Pro školní rok 2004/2005 budou za−
psány do 1. ročníků děti, které dovrší
k 31. 8. 2004 šest let. Rodiče, resp.
zákonní zástupci dítěte předloží svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Do spádových škol jsou přednostně
umísťovány děti s trvalým bydlištěm ve
spádovém obvodu. Tímto opatřením
není dotčeno právo rodičů vybrat si pro
své dítě školu jinou, přičemž by měli
informovat základní školu spádovou.

Odbor školství ÚMČ Praha 8

Termíny zápisů dětí do 1. ročníků základních
škol MČ Praha 8 pro školní rok 2004/2005

V naší cestě zůstaneme ještě tento díl na severu,
kde rovněž v objektu Základní školy Mazurská
sídlí Soukromá střední škola DANAÉ, s. r. o.,
www.danae.cz či www.skoly−info.cz. 

Škola byla zařazena do sítě od 1. 9. 1992 je
velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí 
a jako jedné z mála škol v ČR jí byla povolena výuka
v externím studiu. Poskytuje úplné střední odborné
vzdělání ukončené maturitou v následujících studij−
ních oborech a formách studia: 1. Obchodní
akademie, 4−leté denní studium pro absolventy 9.
tříd ZŠ, a to se zaměřením na informační technolo−
gie nebo bankovnictví a finance a 2. Veřejno−
správní činnost, 5−leté dálkové studium při
zaměstnání, ekonomický studijní obor, který navíc
připravuje absolventy do pozic v orgánech státní
správy či samosprávy. Oba obory lze studovat i for−
mou 4−letého externího studia.

Čtyřleté denní studium plynule navazuje na
vědomosti a dovednosti získané na základní škole.
Prohlubuje všeobecné vzdělání s důrazem na
jazykové a společenskovědní znalosti a učí
odborným ekonomickým znalostem a dovednos−
tem. Při výuce všech předmětů je kladen důraz na
individuální přístup k žákům. Předností školy je
jednání se žáky neformálními způsoby, v případě
dlouhodobější nepřítomnosti žáka ve škole jsou
učitelé ochotni mu poskytnout konzultace tak, aby
žák snadněji a rychleji zvládl probranou látku.
Vyučování v denním studiu začíná pravidelně 
v 8.00 hodin a není přerušováno volnými hodina−
mi, takže žáci mají v odpoledních hodinách
dostatek času na studium a mimoškolní aktivity.
Neoddělitelnou součástí výuky jsou tematicky
zaměřené exkurze, poznávací zájezdy do zahraničí
a odborná praxe žáků na pracovištích bank, po−
jišťoven, počítačových firem apod. 

Pětileté dálkové studium při zaměstnání je
určeno pro dospělé s neukončeným úplným střed−

ním odborným vzděláním, absolventy učilišť,
učňovských škol, obchodních nebo rodinných škol,
(pak je studium zkráceno) nebo jen dospělé 
s ukončenou povinnou školní docházkou bez dalšího
vzdělání. Ti dochází do školy jen jednou týdně, a to
vždy v úterý odpoledne od 14.40 do 19.05 hodin. 

Čtyřleté externí studium je určeno především
pro profesionální sportovce, modelky, zájemce
pracující částečně nebo úplně v zahraničí a jinak
časově vytížené jedince, kteří z časových důvodů
nemohou navštěvovat denní nebo dálkovou formu
studia. Ti studují samostatně podle individuálního
studijního plánu a na konci každého pololetí sklá−
dají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Škola je moderně vybavena a má k dispozici
odbornou učebnu počítačové techniky vybavenou

PC zapojenými do sítě Microsoft Windows a připo−
jenými na internet pevnou linkou, jazykovou učebnu,
učebnu techniky administrativy a 2 tělocvičny. Ve
škole je možnost stravování ve školní jídelně i za−
koupení občerstvení. 

Absolventi školy se velmi dobře uplatňují 
v obchodně podnikatelských funkcích soukromých
a státních podniků, v bankách, pojišťovnách, ces−
tovním ruchu, ve státní správě, jako správci počí−
tačové sítě nebo pokračují ve studiu na vyšší
odborné a vysoké škole ekonomického, právnic−
kého, pedagogického i filosofického směru. 
V odborných předmětech získají ucelené vědo−
mosti a dovednosti v oblasti ekonomiky, manage−
mentu, účetnictví, práva, výpočetní techniky,
znalost dvou světových jazyků na velmi dobré

úrovni včetně znalostí od−
borné angličtiny. Úspěšnost
absolventů při hledání pra−
covních příležitostí i přijetí na
VŠ a VOŠ je velmi vysoká.

Kromě vzdělávací činnosti
škola uplatňuje i přístupy
zaměřené na rozvoj osobnosti
žáků. Jde o praktické vý−
chovné působení, reagující na
jejich potřeby, při respek−
tování zvláštností každého
jedince. Jeho cílem je po−
máhat absolventům zvyšovat
jejich kompetenci uplatnit se
na trhu práce a hledat svou
cestu životem. Tato činnost
metodicky vychází ze strate−
gie aktivního sociálního uče−

ní, která je zdůrazňována i v nárocích na
vzdělávání pro 21. století, obsažených v doku−
mentech UNESCO a EU.

Školné na jeden školní rok denního studia činí
17 500 Kč a je splatné ve dvou půlročních splát−
kách. Školné na jeden školní rok dálkového studia
je 12 500 Kč a je splatné před zahájením školního
roku.

Zájemci o studium mohou navštívit „Den
otevřených dveří“, který se bude konat 3. února
2004 od 14.00 do 17.00 hodin.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) KD Krakov
2) Obecní dům
3) ne

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Kamila Tomanová, Iva Homolková a Ilona
Koudelová z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme
věcné ceny.

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 35. - SOUKROM… STÿEDNÕ äKOLY (2. »¡ST)

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.klugo-
va@p8.mepnet.cz). Ze spr·vn˝ch odpo-
vÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci, kte¯Ì
obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:

1) Kdy ökola vznikla?

2) Kolik let trv· externÌ studium 

oboru obchodnÌ akademie?

3) Jak se jmenuje syn DANAE a Dia?
Počítačová učebna.

Výstava modelů letadel
Ve dnech 14. a 15. 2. 2004 pořádá Libeňský modelářský
klub tradiční výstavu modelů v areálu Domu dětí 
a mládeže v Praze 8, v Přemyšlenské ulici 1102. 
K vidění budou především modely RC letadel, dopl−
něné o plastikové a volně létající modely.

V průběhu výstavy bude probíhat velkoplošná projekce filmů
s modelářskou a leteckou tématikou a promítání nejzdařilejších digitálních
fotografií uplynulé sezóny. Za příznivých povětrnostních podmínek se počítá 
s letovými ukázkami akrobatických modelů z EPP. Navíc bude letos k vidění 
i výběr nejlepších fotografií Romana Vojtěcha. Ale neprozradíme Vám všechno,
přijďte a uvidíte sami! Takže pokud budete chtít na konci zimy načerpat inspiraci
pro novou sezónu, vidět něco zajímavého nebo si třeba jen tak přijít popovídat, rádi
Vás uvítáme. Vstupné je jako vždy dobrovolné. Jak se k nám dostanete? Pokud
pojedete z centra, tak na konečnou metra trasy C − Nádraží Holešovice, kde nased−
nete na BUS č. 102 a pojedete do zastávky Kobyliské náměstí.

Bližší informace můžete získat na www.lomcovak.cz. Kontaktní osoba: Pavel
Marek, tel.: 777 80 32 11. −pm−

Chcete poznat další nové kamarády?
Začněte se věnovat karate a zvyšte si své psychické i fyzické síly!
V lednu tohoto roku se opět rozběhly tréninky sportovního klubu karate SK Tommi shotokan a jeho závodního „bra−
tra“ SC Flair v základní škole Chabařovická v Praze 8, kde tyto oddíly karate pravidelně trénují. Vedení této školy jim
vychází maximálně vstříc a poskytuje oběma oddílům per−
fektní zázemí.

I z tohoto důvodu se mohou závodníci v klidu připravovat na
špičkové soutěže, ke kterým patří v letošním roce ME mládeže,
které je letos naplánováno na únor do Chorvatské Rijeky. Oddíl
SC Flair má na této vrcholné soutěži zastoupení. Mnohonásobný
mistr ČR Jakub Tesárek je již delší čas součástí reprezentačního
celku a jak na minulém ME, tak i na MS mládeže se probojoval
mezi posledních osm. Dalším, kdo reprezentuje ČR, je i Martina
Laláková, která se připravuje již s naším oddílem, neboť k nám 
v létě přestupuje z jiného klubu.

Příprava samozřejmě probíhá i na další mezinárodní i domácí
soutěže. Mezi ně patří Mistrovství ČR dospělých. Vzhledem 
k tomu, že seniorské kategorie jsou stanoveny od 16 let, startuje
na něm pravidelně i několik našich opor. Lenka Zuzánková,
která s převahou zvítězila v kategorii kata ženy v uplynulém 

1. kole  Národní−
ho poháru,  Voj−
těch Melš, který
také zvítězil mezi
muži. Oba tito závodníci se tak nominovali na nadcházející MČR. Startuje
i tým muži ve složení Tesárek, Melš, Krůta. 

Aby se mohli všichni zmiňovaní závodníci i ostatní naši mladí připravovat 
a pilně trénovat, vděčí realizační tým obou oddílů za pochopení vedení jmeno−
vané školy. Zdárně se zde rozbíhá i nábor nováčků karate a týden co týden se
základna zvětšuje. 

Zatím poslední velký se uskutečnil v lednu tohoto roku. A to je ten správný
krok v akci Sport proti drogám, ke které se připojuje i oddíl SK Tommi − SC
Flair, působící na Praze 8. Ale mladí adepti karate se mohou přihlásit kdykoliv
během roku. Jak trenér pan Tomáš Dvořák, tak i naši nejlepší závodníci jdou 
v tomto příkladem. Svůj veškerý volný čas věnují tréninku karate. Buď pracují
na své výkonnosti nebo se věnují jako asistenti trenéra začátečníkům i těm
pokročilejším.

V ZŠ Chabařovická  cvičíme vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.00 do 18.00
hodin. Více informací získáte na www.tommi−flair.cz, e−mail: dvorak@tommi−
flair.cz, tel.: 603 49 17 09.                                                                     −TeV−

Na setkání „Admiráků“ přišel i Dušan Uhrin
Šestatřicet bývalých hráčů Admiry, historicky nejúspěšnějšího fotbalového klubu v Praze 8, se v polovině ledna sešlo
v čimické restauraci Světluška. Tam je pozval jeden ze sponzorů kobyliské kopané Oldřich Valchař. Největší
pozornosti přítomných se těšil někdejší úspěšný trenér české reprezentace Dušan Uhrin, který náš národní tým 
v roce 1996 dovedl až ke stříbrným medailím na Mistrovství Evropy v Anglii.

Uhrin, který za Admiru také hrával, začal právě v tomto klubu svou mimořádně úspěšnou trenérskou kariéru, která jej
přes Spartu Praha a národní tým zavedla i do Švédska, na Kypr, do Kuvajtu či do Spojených arabských emirátů. 

„Tohle setkání jsem velice přivítal, je to pro mě čest, sejít se s lidmi, s nimiž jsem před třemi desítkami let hrával nebo je
později trénoval, ať už v dorostu, či v A−týmu,“ konstatoval Uhrin. „Mám na kobyliský klub velmi hezké vzpomínky a mám
být za co Admiře vděčný. Velmi rád si připomenu zejména zájezd do Londýna z roku 1967. Jak vidím, sešla se tu dnes celá
tehdejší „admirácká“ jedenáctka. V roce 1976 jsem z Kobylis odešel do Sparty, kde jsem se stal asistentem trenéra
Miroslava Leva a později jsem sparťanské áčko sám převzal,“ zavzpomínal úspěšný trenér. Setkání, jehož účastníky krátce
pozdravil i místostarosta Prahy 8 Jan Lukavský, se zúčastnili mimo jiné Josef Forejt starší i mladší, Jaroslav Marek,
Ladislav a Jiří Němečkové, Karel Kolečani, František Škoda či František Novotný starší. Zejména tito hráči patřili v mi−
nulosti k nejvýraznějším osobnostem „admiráckého“ fotbalu.                                             Aleš Pivoda, FK Admira/Slavoj
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KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
Bureöova 2/1661, 

Praha 8, tel.: 286 58 60 94
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5. 2.  »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY 
TANE»NÕ äKOLY PLAMÕNEK

12. 2.  »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY 
TANE»NÕ äKOLY PLAMÕNEK

13. 2. P¡ 19.00 hod.
MATURITNÕ PLES
St .̄ odb. soci·lnÌ ökoly Praha 8.

17. 2. ⁄T 9.00 a 11.00 hod.
LEGENDA BEZ SLUNCE
P¯ÌbÏh o relativitÏ pravdy. O jeho 
konci rozhodnou div·ci po 
rozhovoru a diskusi. 
Hraje divadlo SPOLUPOSPOLU.

18. 2. ST 9.00 a 11.00 hod.
LEGENDA BEZ SLUNCE

19. 2.  »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY 
TANE»NÕ äKOLY PLAMÕNEK

20. 2. P¡ 9.00, 10.30 a 19.00 hod.
MYSTERIA BUFFA
Podle knihy italskÈho autora Darii 
Fo, nositele Nobelovy ceny za 
literaturu. »ty¯i p¯ÌbÏhy, ve 
kter˝ch se mÌsÌ smÌch a slzy, 
s loutkami i bez hraje
Viktor MarËÌk.

27. 2. SO 19.00 hod.
PLES ABSOLVENTŸ TRIVIS
Soukr. vyööÌ odb. ökoly.

MASÉR NABÍZÍ MASÁŽE V KLIDU A POHODLÍ VA−
ŠEHO DOMOVA. Přijedu za Vámi.Tel.: 603 30 37 96.

VYROBÍME NA MÍRU, KUCHYŇSKÉ LINKY, skříně,
koupelnový nábytek atd. Designy dle Vašeho výběru ze
vzorníků a katalogů. Při montáži kuchyňské linky zhotovíme
dle přání i obklad či montáž el. spotřebičů. Dále provádíme
montáž horizontálních i vertikálních žaluzií. Vše kvalitně 
a levně. Informace na tel.: 777 23 69 11.

VYMĚNÍM STARŠÍ BYT 1. KATEGORIE, 1+1 po
rekonstrukci v Praze 8 − Bohnicích, za větší 3+1, 1. kate−
gorie, jen Praha 8, tel.: 283 85 27 66, 602 28 85 50.

KOUPÍM BYT V PRAZE DO 3,5 MIL. KČ, i v horším
stavu. Tel.: 603 27 07 07.

KOUPÍM BYT 2+kk, SÍDL. ĎÁBLICE, prosím nabíd−
něte. Tel.: 606 64 74 19.

Placená řádková inzerce

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 vstu-
penky vracÌme 30 minut p¯ed zaË·tkem p¯edstavenÌ do
prodeje. ZmÏna programu vyhrazena.

⁄NOR 2004
1. 2.   NE 10.00 hod.             

ZVÕÿ¡TKA PANA KRBCE
LS Jiskra (S. Havelka, P. Chvojka, 
V. RenËÌn, P. SluneËko).

7. 2.   SO 15.00 hod.           
CVOKAÿINKY
Chytr·, hrav· a poetick· klauni·da 
skupiny CVOCI.

8. 2.   NE 10.00 hod.
ZVÕÿ¡TKA PANA KRBCE
LS Jiskra (S. Havelka, P. Chvojka, 
V. RenËÌn, P. SluneËko).

14. 2. SO 15.00 hod.
PLAV¡»EK
Klasick˝ poh·dkov˝ p¯ÌbÏh 
v pod·nÌ divadla ELF.

15. 2. NE 10.00 hod.
FERDA MRAVENEC 
A JEHO TRAMPOTY
LS Jiskra (O. Sekora, P. SluneËko).

21. 2. SO 15.00 hod.
POVÕD¡NÕ O PEJSKOVI A KO»I»CE
Hraje divadlo Traka .̄

22. 2. NE 10.00 hod.        
FERDA MRAVENEC 
A JEHO TRAMPOTY
LS Jiskra (O. Sekora, P. SluneËko).

28. 2. SO 15.00 hod.
HONZA A DRAK
Divadlo z p˘dy Fr. Peö·na.

29. 2. NE 10.00 hod.
FERDA MRAVENEC V MRAVENIäTI
LS Jiskra (O. Sekora, P. SluneËko).

Pro dospÏlÈ:
16. 2. PO 19.00 HOD.

VILLON A TI DRUZÕ 
⁄ËinkujÌ K. Bechnerov· nebo M. Hr·sk·, 
J. Beck, O. Hr˘za a  K. Noh˝nek 
nebo P. Straka.

V˝znamnÈ jubileum oslavili

LEDEN

KaËabov· Marie

Boûena a VladimÌr Kopeck˝ch
oslavili 23. ledna 2004

50 let spoleËnÈho ûivota.

V˝znamnÈ jubileum slavÌ

⁄NOR

»ern· Emanuela
Duöek V·clav

Halaburdov· Marie
Hrd· Milada

Chom·tov· R˘ûena
Ji¯incov· Jana

Koö·tkov· Miroslava
Kutifel Old¯ich
Mal· Miloslava
Maökov· VÏra

Misterkov· PavlÌna
Olivov· Anna

Plech·Ëek Josef
Proch·zkov· Marie

Rokos Josef
SchefelÌn Karel
Tich· Boûena
Vankov· Ji¯ina
VÌtkov· Milada

Z·vesk· Miroslava
Zoulov· Milada

Miloslava a Jaroslav NovotnÌ
oslavÌ 26. ˙nora 2004

60 let spoleËnÈho ûivota.

Pavla a Miroslav P¯ibylovi
oslavÌ 27. ˙nora 2004

50 let spoleËnÈho ûivota.

JUBILEA
Od října 2004 se v Praze 8 objeví
nová možnost pravidelné návště−
vy divadla. V Karlíně začne dva−
krát za měsíc hrát Divadlo Ká−
men. Zeptali jsme se šéfa této
divadelní skupiny Petra Macháč−
ka na podrobnosti jeho projektu. 

Kdy a kde tedy bude Divadlo Ká−
men hrát?

Jednou za 14 dnů, vždy ve čtvrtek 
v 19.30, počínaje 23. říjnem, v di−
vadelním sále Karlínského Spektra
na Karlínském náměstí 8. 

Proč v Karlínském Spektru?
Je tam vynikající divadelní sál.

Ověřili jsme si, že v něm lze vytvořit
zajímavou komorní atmosféru. 

Proč hrajete jen jednou za 14 dnů?
Musíme prozkoumat zájem divá−

ků. V případě úspěchu začneme po−
stupně hrát častěji. 

Z čeho se skládá váš program?
Divadlo Kámen nabízí dva ce−

lovečerní programy, v nichž do−
minují úspěšná Karkulka a ne−
dávno nastudované Rakvičky, při−
bližně v lednu připojíme dlouho
připravovanou detektivku Mlej−
nek. Kromě toho uvedeme hry ně−
kolika dalších špičkových nezávis−

lých skupin, jejichž styl je blízký
našemu. 

Jak byste tedy popsal váš styl?
Opatrně řečeno jsme moderní

autorské činoherní divadlo. Kla−
deme důraz na celkové estetické 
a emocionální vyznění představení,
na rytmus, na tvar. Potlačujeme
individuální hereckou exhibici, zdů−

razňujeme celek. Podrobnější popis
by byl nezáživný a mnoho by nevy−
jasnil. Divadlo je asi lepší vidět.

Tedy komedie nebo tragédie?
Většinu her označujeme jako

„decentní černé komedie“. Ale i to
je nepřesné. 

Hrajete pouze pro dospělé diváky? 
Ano.

Je váš projekt v Karlínském Spek−
tru něčím výjimečný?

Ano. Nezávislá divadla v podstatě
nemají propagaci a nezasvěcení lidé
téměř nemají možnost je objevit.
Mnohá přitom rozhodně stojí za
pozornost. Projekt umožní vidět
několik špičkových nezávislých
skupin na jednom místě.

Co vlastně myslíte nezávislými
divadly?

Jsou to divadla nezávislá na
státních dotacích. Většinou jsou
amatérská, což znamená, že svým
členům nevyplácejí odměny.
Nezávislé skupiny jsou ve
srovnání s velkými divadly méně
technicky i herecky vybavené.
Aby udržely vysokou kvalitu,
musí se omezit jen na úzký reper−
toár. Mohou si však dovolit více
experimentů, autorského pojetí,
nových přístupů, mohou více hle−
dat.  

Kde najdeme přesné informace 
o programu?

Například na stránce www.divad−
lo.cz/kamen, v kulturních pře−
hledech nebo přímo v Karlínském
Spektru.

−red−

Divadlo Kámen hraje v Karlíně

Republikové finále SEDMIKVÍTKU podeváté
Je opět leden a to je čas, kdy probíhá republikové finále hudeb−
ně−divadelní soutěže Sedmikvítek. Stejně jako v minulých letech
by to měl být víkend plný zábavy, setkání s přáteli a samozřej−
mě i to, co je hlavním cílem tohoto setkání, totiž soutěže, ve které
se ukáže, kdo je nejlepším ve svém oboru. Vyhlašovatelem

soutěže je sdruže−
ní Pionýr a pořa−
datelem SEDMI−
KVÍTKU (obory
divadlo a hudba)
je 230. pionýrská
skupina Záře. Letošní ročník proběhl pod záštitou pana rad−
ního MČ Praha 8 Romana Petruse. Stovky dětí se utkaly ve
třech věkových kategoriích a hudebních a divadelních vy−
stoupeních. Mimo skvělé výkony byly k vidění i ty slabší, ale
mnohdy předvedené s velkým nasazením. Myslíme si, že pro
mnoho dětí to byl naplněný a krásný víkend na Praze 8. −red−

TIBET − Tvář země, tvář lidí
Možná si někteří z Vás povšimli, že také Radnice Městské části Praha 8
se každoročně již několikátým rokem připojuje vyvěšením tibetské vlaj−
ky na své sídlo ke Dni Tibetu.

Co se 10. března, na který tento den připadá, před 45 lety stalo? V tento
den vypuklo ve Lhase lidové povstání proti čínské invazi do Tibetu.
Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajláma, duchovní vůdce Tibetu, byl
nucen uchýlit se do exilu. Čínský vpád znamenal pro Tibet např. 80 tisíc
mrtvých během vojenských akcí, přes 1 milion mrtvých ve věznicích, pra−
covních táborech, při hladomoru. Z více než 6 tisíc církevních staveb zůsta−
lo třináct. Den Tibetu, jako celosvětová akce, má vyjádřit solidaritu se zemí
a jejím lidem, kterému je již
více jak padesát let upíráno

právo na svou svébytnost, v němž dochází soustavně 
k porušování lidských práv a ničení pozoruhodné kultury.
Odbor kultury společně s Centrem Potala by Vám rád navíc
letos přiblížil tuto zemi s pohnutou historií a bohatou kul−
turní tradicí pomocí fotografií. Výstava v prostorách 1. patra
Libeňského zámku Vám představí Tibeťany nejen v drsném
prostředí nejvýše položené země světa, v každodenních 
i svátečních chvílích na vesnici i v odlehlých oblastech, kde
kočují se stády jaků, ale také v ostrém kontrastu jejich původní kultury s čínskou civilizací, která „Střechu
světa“ zaplavuje čím dál rychleji. Některé zdroje hovoří o tom, že dnes žije v Tibetu vedle 6 milionů
Tibeťanů již 7,5 milionu Číňanů.

Vernisáž výstavy se koná v úterý 17. února 2004 v 17 hod. V dalších dnech Vám budou prostory 1. patra
Libeňského zámku, v Zenklově 35, zpřístupněny ve všední dny vždy od 8.00 do 18.00 hodin, až do 17. 3.
2004. Bližší informace je možno získat na tel.: 222 80 51 87 (Odbor kultury ÚMČ Praha 8) nebo na tel.: 284
82 26 76 (Centrum Potala, Horovo nám. 3, Praha 8, www.potala.cz). −tk−

KulturnÌ d˘m KRAKOV
TÏöÌnsk· 600, Praha 8, 

tel.: 283 09 04 27

TelefonickÈ informace, rezervace a p¯ed-
prodej v pokladnÏ KD Krakov. Na vy-
bran· p¯edstavenÌ p¯edprodej tÈû v sÌti
TICKETPRO.

⁄NOR 2004

2. 2. PO 9.00 a 10.30 hod.
CO DOK¡éE PÕSNI»KA
Aby dÏti objevily poklad, kter˝  
se skr˝v· v lidovÈ pÌsniËce
a zvÌtÏzily nad DÈmonem z ¯Ìöe 
z·bavy, zpÌvajÌ s uËinkujÌcÌmi 
zn·mÈ lidovÈ pÌsniËky. 

4. 2. ST 9.00 a 10.30 hod.
HRUBÕNŸV äPALÕ»EK
Po¯ad z verö˘, h·danek 
a poh·dek v hereckÈm a loutko
hereckÈm ztv·rnÏnÌ, prov·zen˝ 
hudbou a pÌsniËkami, v nÏmû si 
uËinkujÌcÌ zazpÌvajÌ a zarecitujÌ  
s dÏtmi.

6. 2. P¡ 10.00 hod.
AUTOäKOLKA
DopravnÌ v˝chova hravou a z·-
bavnou formou pro dÏti od 4 let.

10. 2. ⁄T 9.00 a 10.30 hod.
O STAR›CH ÿEMESLECH
ÿemeslnick˝mi pÌsniËkami, 
vypr·vÏnÌm a promÌt·nÌm p˘vod-
nÌch obr·zk˘ se v po¯adu p¯ed-
stavÌ ¯ada star˝ch, 
zapomenut˝ch ¯emesel.

11. 2. ST 19.00 hod.
COP

13. 2. P¡ 9.00 a 10.30 hod.
OD LIDOV›CH PÕSNÕ KE 
KLASICK… HUDBÃ

14. 2. SO 14.00 hod.
ZPÕV¡NKY S JITKOU 
MOLAVCOVOU

18. 2. ST 19.00 hod.
HOP TROP

20. 2. P¡ 18.00 hod.
MATURITNÕ PLES STÿEDNÕ 
ODBORN… äKOLY »AKOVICE

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

Step (tel.: 604 66 12 47)

Houslový recitál Gabriely
Demeterové na Libeňském zámku
Dne 10. února se uskuteční na Libeňském zámku houslový
recitál dnes již světově proslulé české houslistky paní Gabriely
Demeterové za klavírního doprovodu Norberta Kellera.
Gabriela Demeterová koncertuje v Evropě, USA a Japonsku.
Spolupracuje s význačnými tělesy jako je Česká filharmonie,
English Chamber Orchestra, Symfonický orchestr Hl. města Prahy 
a dirigenty jako Libor Pešek, Paavo Jarvi, Serge Baudo atd. Pro
libeňáky i posluchače z celé Prahy půjde o jedinečnou možnost
setkání s touto virtuoskou. Na programu zazní Sonáta pro klavír 
a housle B dur, KV 378 a Sonáta pro klavír a housle D dur, KV 306
od W. A. Mozarta, po přestávce pak Sonatina pro housle a klavír, op.
100, Ludwiga van Beethovena. −red−
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VÝHODNÉ A RYCHLE PRODÁM
POZEMEK v klidném a krásném pro−
středí určený k výstavbě RD i rekreač−
ních objektů v k. ú. Postupice − Lhotka 
u Benešova. Tel.: 602 34 24 42.

FOLLOW ME SPINNING! S Marti−
nou každé pondělí od 17.30 hodin 
v Regina fitness centru, Lovosická 439
(naproti Hotelu Duo). Příjemné prostře−
dí, dobrá hudba, profesionální přístup.
Tel.: 602 83 67 37.

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

HLEDÁM BYT NA PRAZE 8. Druž−
stevní nebo osobní vlastnictví. Záloha
ihned. Tel.: 608 24 49 78.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTA−
VĚNÉ SKŘÍNÉ. Renovace původ−
ních dvířek, nová dvířka lamino−frézo−
vaná, šuplíky pod kuchyňské linky místo
kovových nožek. Tel.: 603 43 87 07,
222 25 05 21, www.vrbakuchyně.cz.

NĚMČINA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
Individuální výuka, praxe, trpělivost,
200 Kč/45 min. Tel.: 283 8514 00,
mob.: 728 81 85 65.

POSKYTNU ZÁLOHU NEBO KOU−
PÍM VÁŚ BYT V PRAZE. Beru
cokoliv. Pouze slušné jednání. Nevadí
mi horší stav či právní problém. Vše
osobně vyřídím a zaplatím. Tel.: 222
32 42 61, 776 81 94 94.

PRODEJ A KLADENÍ PODLAHO−
VÝCH KRYTIN. Koberců, PVC, par−
ket, laminátových a dřevěných plo−
voucích podlah. Tel.: 603 14 21 83.

DAŇOVÝ SPECIALISTA ZPRA−
CUJE JÚ, PÚ A DAŇOVÁ PŘIZ−
NÁNÍ. Tel.: 603 83 95 60.

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁ−
CE. Tel.: 317 78 33 78, 606 37 92 33.

JSTE ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKA−
TEL? Máte možnost získat státní
bezúročný úvěr do výše až 1 mil. Kč
z programu START.RPIC Praha.
Tel.: 284 00 78 30.

KRBOVÉ DŘEVO BŘÍZA A DUB,
nasekané na otop. Cena: 10 kg á 30
Kč. Tel.: 321 78 41 86, 723 53 87 67.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ−
CE, čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. Tel./fax.:
220 80 76 35, 607 24 04 07, 723
33 91 60.

VYTAHOVACÍ STROPNÍ SUŠÁK
PRÁDLA. Prádlo v koupelně nepře−
káží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 35
84.

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

NUMEROLOGIE, nabízí úhel pohle−
du na Vaše problémy, ale i talenty,
charakteristiku, povolání, partnerství, 
z data Vašeho narození. Jitka Čihá−
ková, tel.: 604 89 65 88.

FITNESS JEN PRO ŽENY − SO−
LÁRIUM. Tel.: 284 82 12 25. Ceno−
vě výhodné. Permanentky, pravidelná
výměna trubic, služby trenéra zdarma.

DLOUHODOBĚ PRONAJMU GA−
RÁŽOVÉ STÁNÍ, v objektu Velká
Skála, ul. Vřesová 11. Tel.: 283 85 09
24, 728 26 44 31.

PROJECT COORDINATOR −
NEW SITES ACQUISITION for
Media Co. in Prague. Involves: search−
ing for/securing approvals for new
locations for steel structure installation;
negotiating business terms; neg./
coord. of construction companies.
Req.: SŠ/VŠ; basic. tech. knowledge;
Eng./Czech; good communication/
organizational skills; detail − oriented/
systematic approach; driving lic. B.
Send CV/cover letter to candidates@sez−
nam.cz, tel.: 266 70 81 11.

STEEL STRUCTURE MANUFAC−
TURING COORDINATOR for
Media Co. in Prague. Involves: coop−
erating with engineering a manufac−
turing companies; negotiating busi−
ness terms; checking quality. Req.:
tech. SŠ/VŠ; basic knowledge of
AutoCAD; Eng./Czech; detail − ori−
ented/systematic approach; driving
lic. B. Send CV/cover letter to candi−
dates@seznam.cz, tel.: 266 70 
81 11.

ÚČETNICTVÍ − JEDNODUCHÉ A
PODVOJNÉ, zpracuji i zpětně − levně,
poradenství a daně. Ing. Milan Mikuláš,
tel.: 284 68 61 79, 604 79 67 79.

PRO FIT LADY − NOVÉ FITNESS
PRO ŽENY! Relaxace, orientální
tance, aerobic, dětský aer., sniž. nad−
váhy, osobní lekce a mnoho dalších
cvičení. V. Benda, Zenklova 78, Praha
8 − Libeň, tel.: 605 59 361.

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

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRU−
HU, 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.

VETERINÁRNÍ KLINIKA − VET−
PET − MVDr. MARTIN VÍCH,
U Prosecké školy 15, Praha 9 −
Prosek, tel.: 286 89 15 60, www.vet−
pet.cz. Komplexní veterinární služby,
kosmetický salon pro zvířata, prodej
krmiv. Přijmeme prodejce krmiv do
obchodu v prostorách kliniky. Informa−
ce na tel.: 602 35 27 21.

PORADNA, KURZY − REIKI,
KINEZIOLOGIE, KLÍČ K ŽIVOTU
− odstraňování potíží těla i duše
nalézáním příčin a uvolněním energie.
PaedDr. Jana Nováková, Poliklinika
Mazurská 484, Praha 8 − Bohnice, tel.:
603 39 64 16.

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lymfo−
drenáž ruční i strojovou (Lymfoven),
shiatsu, Bowen. Adresa: Poliklinika
Mazurská 484, Praha 8 − Bohnice.
Dlouhá otevírací doba: 8.00 − 21.00
hod., příznivé ceny. Objednávky: 603
59 44 32, 603 17 95 95.

HLEDÁTE HODINOVÉHO MAN−
ŽELA? Práce všeho druhu domácího
kutilství. Opravy v domácnosti, na chatě
i na autě. Tel.: 732 51 06 28, 608 23
38 65.

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

NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD
STOBER. Velkoobchod a maloob−
chod s prac. oděvy a pomůckami,
Oderská 333 (roh Oderské a Ostra−
vické ulice − bývalý areál ZPA), Praha 9
− Čakovice, pracovní doba: 8.00 −
16.30 hod., tel.: 283 93 19 59, 603
86 18 72, fax.: 283 93 19 58, e−mail:
praha@stober.cz , www.stober.cz.

Placená řádková inzerce(Placená inzerce)
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ASERTIVITA
Kursy pro každého

Empatie
Zdravé sebevědomí

Obratné jednání
Přesvědčivost

Naučit se zdravě sebevědomému
jednání je MOUDRÉ!

Volejte: 777 972 788

E-mail: ezopl@atlas.cz.
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ordinace pro vady řeči a sluchu

nabízí péči v oboru

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. KATEŘINA FAJTOVÁ - SLEZÁKOVÁ

Mgr. JAROSLAVA MRKVIČKOVÁ 
Mgr. ZUZANA VODEHNALOVÁ

• Náprava vad a poruch výslovnosti 
a komunikace u dětí a dospělých
(dyslálie, dysfázie, dysartrie, opožděný vývoj 
řeči, koktavost, sluchové vady)

• Řešení problémů s komunik. u dětí od 2 let 
• Náprava komunikace u pacientů po CMP -     

nové metody reedukace afazií

Ordinační hodiny: PO 11-18 • Út 8-16 
• ST 11-18 • ČT 8-15 • PÁ 8-15

adresa: POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA
182 00 PRAHA 8 - Kobylisy

tel.: 286 58 81 29, 283 88 13 32
www.webpark.cz/logopedie, 

e-mail: katerina.fajtova@centrum.cz
mobil: 723 44 88 84

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

• 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

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

Nabízíme:

JAZYKOV¡ äKOLA
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CVIČENÍ NA ŠESTI STOLECH Z USA • ZPEVNĚNÍ A ZE-
ŠTÍHLENÍ POSTAVY • PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANA-
LÝZY POSTAVY • CVIČENÍ VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD,
ASTMA, PORUCHÁCH SRDCE, KŘEČOVÝCH žIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO
zažijte radost z bezpečného 

a zdravého opalování v čistém 
a příjemném prostředí

S tímto kupónem

sleva 
na prvních

12 hodin cvičení
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(Placená inzerce)

RRááddii  VVááss  ppřřiivvííttáámmee  
vv  RRYYCCHHLLOOSSEERRVVIISSUU                                                                  

firmy I.O.B., spol. s r.o.
Oleje  • Maziva Servis • Palivo • Emise

Provádíme na počkání:
prodej a výměna olejů PENNZOIL, olejových, vzduchových a palivových filtrů, 

dekarbonizace motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru, ošetření
klimatizace, drobné opravy

Nabízíme:
výhodné slevy pro stálé zákazníky

možnost platby kartou CCS
RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 OTEVÍRACÍ DOBA:
(areál PEMA) PO-PÁ 9.00 - 18.00 hod.
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry SO zavřeno (možno se tel. objednat) 
tel.: 602 274 959

Nyní sleva 10% - při nákupu a využití služeb 
nebo dárek v této hodnotě do 12. 3. 2004 

Při předložení tohoto inzerátu je možno slevu využít 
i ve firemní prodejně - Českomoravská 37 (Harfa) tel.: 284 818 764
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(Placená inzerce)

REALITNÍ KANCELÁŘ 

SPECIALISTA NA ZAKÁZKOVÉ 
VYHLEDÁVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 
• nákup a prodej bytů v DV, OV
• prodej a pronájem nemovitostí
• úvěry, hypotéky
• odborné poradenství 
• komplexní právní služby 
• znalecké posudky, oceňování nemovitostí
• osobní přístup ke klientům
• správa nemovitostí

Možnost zajímavých slev, věrnostní program!
Za Poříčskou Bránou 334/4, 186 00  Praha 8

tel.: 266 317 927, 777 236 026
www. redico.cz 

PŘIJMEME MAKLÉŘE!
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NNOOVVOOTTNNÝÝ  
e l e k t r o n i k

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

opravujeme:

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

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

servis@novotnyelektronik.cz
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STRANA 8 ⁄NOR 2004
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