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Radnice vyzývá občany: Více třiďte odpad

Foto: M. Mařatka

Třídění odpadů nebrání snad už ani
pohodlnost, protože kontejnery na tříděný
odpad jsou snadno dostupné.

dodáván k dalšímu zpracování jednotlivým
papírnám. Plast z Prahy směřuje na třídící linky
v Tuklatech a Kamenných Žehrovicích, zatímco sklo
putuje na třídící linku do Příbrami a odsud se odváží

Porovnání množství tříděného odpadu
Množství odpadu na osobu a měsíc v kilogramech

Papír
Plast
Sklo
Nápojové
kartony
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Zdroj: PS
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V Bohnicích přibývá
parkovacích míst
Skoro padesát nových parkovacích míst mohou začít
využívat řidiči na bohnickém sídlišti. „Jedná se o 48 parko−
vacích stání v Pomořanské ulici. Snažíme se tak řešit
složitou situaci, která v Bohnicích s parkováním nastává.
Sídliště totiž v minulosti nebylo projektováno na stav, kdy
rodina například vlastní i více vozidel,“ řekl mluvčí MČ
Praha 8 Tomáš Kňourek. Před nedávnem osmá městská
část v této lokalitě vybudovala celkem 77 parkovacích míst.
Ve stadiu projektových příprav je nyní výstavba necelé
padesátky parkovacích stání ve Služské ulici v Kobylisích
a desítky míst u kulturního domu Ládví. „Pro zmírnění ne−
dostatku parkovacích míst na území Prahy 8 vytipováváme
další lokality, kde by se mohla místa pro parkování rozšířit,“
dodal Kňourek.
−tr−
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přímo do skláren. Nápojové kartony (tedy obaly od
mléka nebo džusů, takzvané obaly Tetrapak) končí
v papírnách v Bělé pod Bezdězem a bioodpad se
zpracovává v kompostárně v Úholičkách.
Mnozí obyvatelé Prahy ale recyklaci tříděného
odpadu sami komplikují tím, že nedodržují pří−
slušná pravidla. „V kontejnerech se objevují mastné
papíry, v plastových i skleněných lahvích zase často
zůstávají zbytky olejů a jiných chemických látek,
například barev,“ říká mluvčí Pražských služeb
Miroslava Egererová. Častým problémem je také
neuzavírání kontejnerů na papír − ten tak při dešti
vlhne, což komplikuje jeho další využití.
A co se chystá v rámci třídění odpadu v nejbližší
době? Především rozšiřování sběrných míst na
nápojové obaly Tetrapack − ještě letos by se v celé
Praze mělo objevit 500 nových kontejnerů na tyto
obaly, a to na stávajících stanovištích ostatních
druhů tříděného odpadu. Rozšiřovat se mají také
nádoby určené speciálně na čiré sklo (nyní se na
většině míst sbírá dohromady sklo čiré i barevné).
V současné době navíc probíhá experiment se
svozem bioodpadu − pokud se osvědčí, bude se
i jeho sběr rozšiřovat do dalších částí Prahy.
„Domnívám se, že všichni ví, že třídění odpadu je
pro budoucnost nevyhnutelné. Můžeme po sobě bu−

doucím generacím nechat zapáchající haldy sice
využitelného, ale nevyužitého odpadu a obraz hulvá−
tů žijících pod heslem po nás potopa,“ míní Ondřej
Mutl z Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8.
Třídění odpadu přináší ale i efekt okamžitý.
„Mnoho občanů by bylo překvapeno, jak málo
jejich domácnost vyprodukuje odpadu, který se
opravdu nedá dále využít. Domácnost, která pro
třídění odpadu zatím nenašla pochopení, platí svo−
zové společnosti za odvoz odpadu vyšší částku, než
ta, která již pochopila výhody systému kontejnerů.
Připomínám, že odkládání tříděného odpadu je pro
občany zdarma,“ uvedl Mutl. Proto tam, kde někdo
platí odvoz odpadu dvakrát týdně, jiný využívá
možnost odpad třídit a platí menší popelnici
s odvozem jednou za čtrnáct dní.
„Třídění odpadu nebrání snad už ani pohodlnost,
protože kontejnery na tříděný odpad jsou dostupné
v takové míře, že je má každý občan snadno na
dosah. Proto bych rád vyzval občany Prahy 8
k třídění odpadu. Je to činnost, která obtěžuje mi−
nimálně, je pro všechny prospěšná, již se stala
součástí dobrých mravů a slouží ke cti toho, kdo ji
již vykonává,“ dodal Mutl.
−vlk−
Na co jsou jednotlivé kontejnery na tříděný odpad?
více na straně 2

Akce „Tři roky po povodních“ přilákala stovky lidí
S velkým zájmem občanů se setkala akce „Tři roky po povodních“, kterou 24. září na Karlínském náměstí
uspořádala osmá městská část. Objednané slunečné počasí nezklamalo a ještě tak umocnilo příjemnou
atmosféru celé oslavy.
Nejvýznamnější částí bylo odhalení oficiálního znaku Prahy 8 a výstava fotografií z období povodní ve srovnání
s aktuální situací. V rámci doprovodného programu pak proběhla řada ukázek bojových umění, dětem zahrálo
pohádku kočovné divadélko a byla připravena řada soutěží jak pro nejmenší, tak pro větší děti.
Právě ty nejvíce lákalo takzvané Mobilní centrum internetu (MCI). „Už povodně nám ukázaly, jak nezbytným
nástrojem pro koordinaci a řízení jsou informační technologie. Po dohodě s Prahou 8 jsem tedy, jako předseda parla−
mentního podvýboru pro informační společnost, informační gramotnost a informační a komunikační technologie,
převzal záštitu nad tímto moderním stánkem,“ řekl poslanec z Prahy 8 Zbyněk Novotný. MCI je zkratkou, za kterou
se skrývá stan s počítači připojenými k internetu či s hrami, které byly v rámci sobotní slavnosti přístupné všem dětem
O Internet byl
i dospělým bez rozdílu. V průběhu odpoledne byly vyhlašovány soutěže především ve vyhledávání na internetu na
velký zájem.
zadaná témata. Děti, a vlastně někdy i dospělí, hledali na internetu odpovědi například na otázky „Kolik je měst−
ských částí na Praze 8 a jaké?“, nejzáludnějším dotazem se ukázal být „Kolik se konalo letních olympijských her v Evropě od konce druhé světové
války?“. Nakonec však i tato soutěž našla svého vítěze a spokojený klučík si odnášel diplom s cenou. Soutěží se účastnili i tací, pro které byl inter−
net velkou neznámou a šlo tedy mnohdy o první setkání. Ti pak byli odměněni speciálními cenami pro další motivaci. „Pokud se ohlédnu, myslím,
že „Tři roky poté“ byla jednou z nejzdařilejších oslav za posledních pár let,“ uvedl Novotný.
Více o akci na straně 3
Foto: M. Mařatka

Obyvatelé Prahy 8 třídí odpad podstatně méně,
než obyvatelé jiných částí Prahy. Podle statistik
Pražských služeb připadá na jednoho obyvatele
osmé městské části skoro o půl kilogramu
tříděného odpadu měsíčně méně, než kolik je
celopražský průměr. Za rok tak rozdíl naroste
na skoro šest kilogramů na osobu.
„Největší rozdíl je u papíru − zatímco průměrný
Pražan nechá měsíčně v příslušných kontejnerech
více než jeden a čtvrt kilogramu papíru, u obyvatel
Prahy 8 je to necelý kilogram. Rozdíly jsou ale
i u skla a plastů, pouze u nápojových kartonů je
Praha 8 v průměru,“ řekla mluvčí Pražských služeb
Miroslava Egererová.
Pražské služby nemají k dispozici aktuální
srovnání množství tříděného odpadu se zahraničím.
Podle statistik ale obyvatelé Prahy třídí odpad rok
od roku ve větší míře. „V roce 2004 tvořil tříděný
odpad plnou osminu z celkového komunálního
odpadu a letos tento podíl dál roste,“ dodala
Egererová.
V současnosti je na území Prahy 8 kolem tří set
stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. V nejbližší
době se jejich počet dále zvýší. „S novými
stanovišti počítáme v místech nové zástavby a také
v lokalitách, kde bude docházet k přeplnění nádob
na tříděný odpad. Tak jako v ostatních částech
hlavního města budeme postupovat podle poža−
davků Úřadu Městské části Praha 8,“ říká mluvčí
Pražských služeb.
Někteří Pražané, kteří odpad netřídí, se vymlouva−
jí tím, že stejně tříděný odpad není náležitě
recyklován. To ale Pražské služby zásadně odmítají.
A kde tedy tříděný odpad končí? Papír směřuje
k přetřídění na lince Pražských služeb a odtud je
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Lidé mají možnost navštívit vědecká pracoviště Komplex River Diamond
Zajímá vás, jak a na čem pracují čeští vědci? Chcete se dozvědět více o některém vědním oboru? Rádi byste na vlastní
oči spatřili špičková vědecká pracoviště? Odpovíte−li kladně, nezapomeňte navštívit některou z akcí letošního Týdne
vědy a techniky, který proběhne ve třech městech − v Praze, Brně a v Českých Budějovicích, nabídne 45 přednášek po−
pularizujících objevy českých vědců, během Dnů otevřených dveří i možnost navštívit 60 výzkumných pracovišť a la−
boratoří nebo osm hodin projekcí filmů o vědě.
Čtenáře Osmičky bychom rádi upo−
zornili, že právě na území Prahy 8 má sídlo
hned několik ústavů Akademie věd ČR,
které by mohli v týdnu od 7. do 13.
listopadu navštívit, vstoupit do dobrodruž−
ného světa laboratoří, nechat si vyprávět
tajemné příběhy o malých i velkých obje−
vech a radosti z přemýšlení a poznávání
neznámého. Vydejte se proto do: Fyzikál−
ního ústavu, Ústavu fyzikální chemie,
Ústavu informatiky, Orientálního ústavu,
Ústavu fyziky plazmatu, Ústavu pro elek−
trotechniku, Ústavu radiotechniky a elek−
trotechniky, Ústavu struktury a mechaniky
hornin, Ústavu teorie informace a auto−
Prenatální vývoj drobného hlodavce − hraboše mokřadního od 11. dne po 18. den matizace nebo do Ústavu termome−
po oplození.
chaniky.
Bližší informace o tom, co, kde a kdy můžete v těchto ústavech vidět, najdete na adrese: http://www.cas.cz/tydenvedy/.
Těm, kdo žijí v Praze 8 a zajímá je svět molekul, by neměl uniknout blok dvou přednášek na téma Podivuhodný svět molekul.
Uskuteční se ve čtvrtek 11. listopadu 2005 v 10.00 hodin v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Dolejšově
3, Praha 8.
Bližší informace o rezervaci míst lze získat na e−mailové adrese: kvetoslava.stejskalova@jh−inst.cas.cz. Americký vědec
Michael Korey, který je v současné době ředitelem sbírek Matematicko−fyzikálního salónu v Drážďanech, přijede do Prahy na
pozvání Amerického vědeckého střediska, aby v rámci Týdne vědy a techniky uvedl přednášku Čas − jak se měnilo jeho chápání
i přesnost měření. Ve středu 8. listopadu v 10.00 hodin ji přednese pro studenty na Matematicko−fyzikální fakultě UK
v Holešovičkách 2, Praha 8 a ve čtvrtek 9. listopadu v 18.00 hodin pak s tlumočením v Národním technickém muzeu.
−vlk−

ZPRÁVY

je rok před dokončením
Společnost Real Estate Karlin Group (REKG) koncem září představila
vzorový byt a dokončení hrubé stavby čtvrtého poschodí rezidenčního projek−
tu River Diamond. Zároveň zahájila architektonický workshop River
Gardens. River Gardens je dalším významným projektem výstavby dosud
nezastavěného území karlínského Rohanského ostrova.

River Diamond představuje jen první etapu plánů REKG na výstavbu rezi−
denčních i komerčních budov v karlínské části břehu Vltavy. Projekt River Gardens
zahrnuje desítky hektarů pozemků východně od komplexu River Diamond, na
Rohanském ostrově. Tam bude vybudováno přibližně 140 tisíc metrů čtverečních
rezidenčních a komerčních prostor v poměru zhruba 70/30.
Výstavba komplexu River Diamond začala v listopadu 2004 a její dokončení je
plánováno na září 2006.
−tr−

Z PRAžSKÉHO MAGISTRÁTU
Foto: archiv

FN Na Bulovce získá prostředky na rekonstrukci
Rada hl. m. Prahy rozhodla vyčlenit téměř tři a půl milionu korun na rekonstrukci izolace objektu pro pacienty s TBC
a rekonstrukci jednotky intenzivní péče na chirurgii. Již v minulém roce byly schváleny v rozpočtu HMP na rekonstrukci
nemocnice finanční prostředky ve výši skoro čtyřicet miliónů korun, které však plně nepokryly finanční náklady. V obou pří−
padech se jedná o nutné a havarijní opravy, které nebyly z důvodu omezeného množství přidělených prostředků z roku 2004
provedeny.

V pražských ulicích bude více strážníků
Pražská městská policie bude mít podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy více strážníků, než bylo původně počítáno. Zvýšení limitu
finančních prostředků pro Městskou policii hl. m. Prahy umožní přijmout další zaměstnance, takže letos v pražských ulicích
přibude celkem 67 strážníků. „Přestože se Policii ČR daří v poslední době nepatrně zvyšovat objasněnost trestných činů, není
celková bezpečnostní situace na území Prahy uspokojivá. Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha nemůže efektivně ovlivňovat
činnost Policie ČR a ovlivňovat počty policistů pořádkové a dopravní policie na svém území, je třeba zvyšovat počty strážníků,“
řekl náměstek primátora Rudolf Blažek.

Město podpoří sportoviště a bazény téměř třiceti milióny
Celkem 28,96 miliónu korun přispěje hlavní město Praha na činnost Domů dětí a mládeže i sportovních klubů. Peníze poslouží
především na dokončení neodkladných rekonstrukcí hřišť či tělocvičen a udržení provozu veřejných bazénů. Patří mezi ně
i kobyliský FK Admira/Slavoj, který získá dva milióny korun na dokončení fotbalového hřiště s umělým povrchem třetí gene−
race. To bude po skončení oprav využívat nejen jedenáct mládežnických klubových družstev, ale i sportovní třídy ze Základní
školy Burešova a Obchodní akademie v Praze 8.
−tr−

Desítky pracovníků firmy Ipodec se už začátkem října pustili na
„Osmičce“ do odklízení spadaného listí. Úklid bude probíhat po
celé Praze 8 i v dalších podzimních týdnech. Na fotografii karlín−
ská Pernerova ulice.
−pkl−

Na co jsou jednotlivé kontejnery na tříděný odpad?

• textil z umělých vláken
• nádoby od léčiv
SKLO − ZELENÁ SBĚRNÁ NÁDOBA

PAPÍR − MODRÁ SBĚRNÁ NÁDOBA
Slouží pro:
• noviny
• časopisy
• knihy, brožury, sešity
• rozložené papírové krabice
• karton a vlnitou lepenku
• čisté papírové obaly a sáčky
• reklamní letáky
• kancelářský papír
Nikdy nedáváme:
• papírové kapesníčky, ubrousky
• papírové pleny
• uhlový papír (kopírovací)
• voskový papír
• mastný papír, dehtový papír

• vícevrstevné obaly (tetrapack) od mléka a nápojů (kombinované)
• obaly od vajíček
PLAST − ŽLUTÁ SBĚRNÁ NÁDOBA
Slouží pro:
• plastové obaly
• plastové tašky a sáčky
• PET láhve − stlačené bez uzávěrů
• čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
• plastové nádoby od šampónů, mýdel a mycích prostředků
Nikdy nedáváme:
• vícevrstevné obaly (TETRAPACK)
• guma, pneumatiky
• molitan, kabely
• podlahové krytiny, lina
• PVC

Slouží pro:
• láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
• sklo bílé i barevné
• velké skleněné střepy
• tabulové sklo
• skleněné předměty všeho druhu
• zavařovací sklenice − prázdné, bez zbytků potravin
Nikdy nedáváme:
• zrcátka
• drátěné sklo
• keramika
• porcelán
• žárovky, zářivky, výbojky
• kameniva
• televizní obrazovky
• automobilová skla

Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň

Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň

vyhlašuje
podle ust. § 281 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje
podle ust. § 281 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž

obchodní veřejnou soutěž

o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní
smlouvy o úplatném převodu obecních nemovitostí
svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy na zá−
kladě 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: − obytného ná−
jemního domu čp. 1302 s pozemkem parc. č. 1131 (o výměře 159 m2) a pozemku parc.
č. 1130/1 (o výměře 735 m2), vše na k. ú. Libeň na adrese Nad Rokoskou 41, 180 00 Praha 8

o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní
smlouvy o úplatném převodu obecních nemovitostí
svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy na zá−
kladě 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: − bytový dům čp.
1350 s pozemkem parc. č. 804, o výměře 186 m2, a pozemek parc. č. 805, o výměře 398
m2, vše k. ú. Libeň, a na adrese V Podvrší 5, 182 00 Praha 8

• minimální cena vyhlašovaná soutěží 6 152 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 26. října 2005 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8

• minimální cena vyhlašovaná soutěží je 6 000 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 26. října 2005 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8

Podmínky soutěže na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska
Podrobnější informace na tel.: 222 80 57 70 (pí Šolcová) a tel.: 222 80 57 56 (pí Ing. Večerová).

Podmínky soutěže na www.praha8.cz − odkaz Úřední deska
Podrobnější informace na tel.: 222 80 57 70 (pí Šolcová) a tel.: 222 80 57 56 (pí Ing. Večerová).
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Praha 8 slavnostně představila svůj znak

Pokud jste byli přítomni na zahájení
slavností Tři roky po povodních, jistě
si vzpomenete na odhalení znaku
Prahy 8. V následných projevech,
kromě vysvětlení obsahu znaku, za−

znělo i mnoho zdánlivě cizích slov.
Jako člen parlamentního podvýboru
pro heraldiku a vexilologii bych Vám
rád přiblížil problematiku udělování
komunálních symbolů.
Heraldika jako pomocná věda his−
torická se v posledních několika letech,
těší značnému zájmu, a to především ze
strany laické veřejnosti. Po změně
společenského klimatu v roce 1989 se
apolitická většina občanů začala zcela
přirozeně zajímat nejen o takzvanou
„velkou“ politiku, ale především o dění
a život ve své obci a svém městě.
A heraldika komunální nám právě pří−
slušnost k nějaké obci, k určitému místu
zprostředkovává. Nejedná se o nijak
módní záležitost, která vzniká na přelo−
mu tisíciletí, ale právě naopak.
Komunální heraldika, jak symboly
(tedy znak a vlajka) měst a obcí na−
zýváme, nás spojuje s naší vlastní his−

torií, s našimi předky, kteří žili a praco−
vali na stejném místě, kde se nyní
nacházíme my, a kteří nezřídka utvářeli
naši obec do stavu, ve kterém ji známe
dnes. Jedná se o připomenutí kontinuity
našeho života s životy předchozích ge−
nerací a zároveň o závazek, o povin−
nost, předat naše sídelní místa dalším
generacím ve stavu, který bude vzbuzo−
vat úctu a obdiv i po několika staletích.
Právo užívat znak bylo vždy spojeno
s určitými privilegii, a od středověku,
kam sahají počátky komunální he−
raldiky, bylo právo udělit tato privilegia
a „povolení“ užívání znaku vždy vy−
hrazeno světské nebo církevní vrchnos−
ti. V naší době toto právo přešlo na
Parlament České republiky, který k to−
muto účelu zřídil ve své struktuře
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii,
ve kterém kromě poslanců zasedají his−
toričtí odborníci.

Praha 8 se svou více než stoletou his−
torií má určitě mnoho možností, jak na

svém znaku vyjádřit tuto kontinuitu
a nezaměnitelnou charakteristiku.
Znak vychází z původního znaku
města Libně, který byl používán
v období od povýšení Libně na město
do jejího připojení k hlavnímu městu
Praze. Znakem městské části je polcený
štít, v jehož levém červeném poli je
hradební zeď s otevřenou bránou, z níž
vyniká obrněná paže držící meč. Pravé
pole je dále svisle rozděleno. V pravé
červené a zlatě orámované části je
uvnitř korunovaná iniciála „K“. Zbý−
vající část je horizontálně rozdělena do
čtyř pruhů modré, stříbrné, červené
a opět modré barvy. Na štít je postavena
stříbrná korunka. Vlajka je tvořena čtyř−
mi stejnými vodorovnými pruhy ve
výše zmíněných barvách.
Zbyněk Novotný, poslanec PSP ČR
zvolený v Praze 8

TŘI ROKY PO POVODNÍCH
Starosta osmé městské části Josef Nosek
a radní Radovan Šteiner slavnostně odhalují
nový znak obce.

Jednotka dobrovolných hasičů představila
svoji techniku.
Děti přitáhlo vystoupení divadélka Romaneto.

Dobrou náladu podpořila i skupina Waltera Bartoše EKS.
V nabídce bylo i šest druhů dětských her o ceny.
Součástí akce na Karlínském náměstí
byla výstava fotografií s názvem „Tři
roky poté“, která nabídla návštěvníkům
možnost srovnání minulého a současného
stavu vybraných míst Prahy 8. Ze stra−
ny občanů byl o výstavu mimořádný
zájem, a proto jsme se několika z nich
zeptali.

Bydleli jsme pak všichni nějakou dobu
společně. Pamatuji si, jak jsme sledovali

1. Co se Vám vybavuje při pohledu
na fotografie ze srpnových povodní
roku 2002, kdy byly Karlín a část
Libně zaplaveny vodou?
2. Jak vnímáte povodeň s odstupem
tří let?
3. Měli by si lidé povodeň z roku
2002 připomínat?
Zdena Mahorová, Praha 8 − Ďáblice
1. Srpnovou povodeň roku 2002 si
pamatuji velmi dobře, protože se nás
bezprostředně dotkla. Moje dcera tehdy
bydlela v Šaldově ulici 10. Její byt byl
katastrofální povodní zcela zničen, a tak
neměla kam jít. Přijela za mnou do
Ďáblic spolu se synem, přítelem a psem.

povodně v televizi a nevěřili jsme, že
voda zaplaví Prahu v takovém rozsahu.
2. Moc se klaním před starostou Prahy
8 Josefem Noskem. Evakuace byla pro−
vedena naprosto stoprocentně, aniž
stála jakýkoli lidský život. Lidé mohou
mít na jeho osobu různé názory, ale
povodňovou situaci a evakuaci obyvatel
Karlína a Libně zvládl na jedničku.
Patří mu velké poděkování.
3. Určitě ano. Je dobré, aby si lidé
připomněli, co voda dokáže. Zároveň si
uvědomí, že se s touto katastrofou

dokázali vyrovnat, i když to pro mnohé
nebylo vůbec jednoduché. Povodeň
prožili jak dospělí, pro které to byla
zkouška toho, co vydrží, ale i děti, které
si povodeň pamatují intenzivněji.
Vladimír Kovaljuk, Ukrajina
1. Pamatuji si, jak se zvyšovala hladina
Vltavy a lidé sledovali povodňové
zprávy. Před příchodem povodňové
vlny jsem však už v Praze nebyl.
2. Povodeň v roce 2002 byla velkou
katastrofou. Příroda je na tom podle
mého názoru pořád hůře, povodeň se
může klidně opakovat. Praha je však na
velkou vodu lépe připravena.

Velký zájem byl o ukázku bojových umění. To
předvedli i kickboxeři, kteří patří mezi
nejlepší v Evropě.
Foto: M. Mařatka

3. Je dobré, aby lidé viděli, že i tak
hrozná věc, kterou povodeň byla, se dá
zvládnout. Při pohledu na vystavené
fotografie je vidět, že se pro obnovu
udělalo hodně. Lidé mají možnost si
připomenout, jak některá místa vypadala
po povodni a jaký je jejich současný stav.
Zdeněk Rulz, Praha 8 − Karlín
1. Připomíná mi to ráno, kdy ke mně
přišla policie, že se musím evakuovat.
Nevěřil jsem, že by mohla do Prahy při−
jít stoletá či pětisetletá povodeň. Myslel
jsem si, že voda dosáhne maximálně
úrovně schodů. V 10 hodin mi volal
syn, který bydlel na Palmovce a ptal se
mě, jestli mám zabalené věci. Řekl mi,
že musím ihned odejít. Tehdy jsem si
poprvé uvědomil skutečné nebezpečí.
Vzal jsem si nejnutnější věci a šel na
Invalidovnu. Posledním metrem jsem
jel na Palmovku a potom tramvají do
Kobylis ke své sestře. Tam jsem byl dva
týdny, než jsem se mohl vrátit do
Karlína.
2. Po povodni se pro obnovu a rozvoj

Prahy 8 − Karlína udělalo strašně moc.
Stačí se podívat kolem sebe. Můžete
vidět opravené domy, nové cesty, zrekon−
struované školy. Musím říci, že dnes je
Karlín mnohem hezčí. Z tohoto pohledu
nebyla povodeň pouze negativní
zkušeností, ale pomohla Karlínu k jeho
zvelebení.
3. Není na škodu povodeň lidem
připomínat. V době povodní byli lidé
velmi solidární, všichni si pomáhali
a vycházeli si vstříc. Dobrovolníci lidem
pomáhali a uklízeli spolu s vojáky. Byla
to tak trochu jiná doba. Je dobře, aby si
to lidé připomněli.
−pn−
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Dětské jesle − zařízení OÚSS v Praze 8
Kolektivní péče o děti do tří let věku
byla a stále zůstává doménou jeslí.
Praha 8 provozovala v minulosti řadu
těchto zařízení. V důsledku prodlou−
žení mateřské dovolené a také vzhle−
dem k nepříznivému demografickému
vývoji musela být většina jeslí rušena.
Obvodnímu ústavu sociálně−zdravot−
nických služeb v Praze 8 svěřila MČ
delimitací v roce 1992 celkem čtvery jesle.
Protože pokles počtu dětí dále pokračo−
val, jsou nyní jesle v Mirovické ulici jedi−
ným zařízením svého druhu v Praze 8.
I když se ozývaly hlasy i pro zrušení těch−
to posledních jeslí, členové Rady MČ
Praha 8 na návrh OÚSS a doporučení
sociální komise považovali za nezbytné
alespoň jedny jesle zachovat. Na rozdíl
od řady dalších městských částí Prahy
a okolních obcí tak zůstala občanům
Prahy 8 možnost využívat kolektivní
zařízení i pro péči o děti do tří let.
Naším hlavním důvodem bylo nejen
zachovat péči o děti sociálně potřebných
rodin, a tím umožnit i sociálně ohro−
ženým dětem život ve vlastní rodině, ale
umožnit matkám, které mají zájem,
skloubit péči o rodinu s profesním rozvo−
jem. Domnívám se, že již vědomí, že
v případě potřeby se o děti postarají
v kvalitním zařízení, podporuje spoko−
jenost žen na mateřské dovolené. Příčiny
poklesu ochoty mít dítě jsou různé, jed−
ním z nich však je společensky vynuco−
vaná povinnost matky strávit řadu let péčí
o dítě. To přirozeně má za následek
snížení až ztrátu kvalifikace v náročněj−
ších povoláních. Proto chceme umožnit
matkám svobodně se rozhodnout.
Chceme, aby několikaletá péče matky
o dítě byla jejím právem a dobrovolným
rozhodnutím, nikoli její jedinou mož−
ností. Pouze spokojená matka může zajis−
tit optimální podmínky pro vývoj svých
dětí.
Kromě celodenní péče o děti do tří let,
respektive do nástupu do mateřské školy,
jesle nabízejí tzv. hlídací službu. Rodiče
pečující celodenně o dítě si tak mohou
vyřídit nezbytné záležitosti, ať již jde
o návštěvu lékaře nebo úřadů. Tyto ne−
pravidelné pobyty mohou být využity

terasách. Pořídili jsme speciální relaxační
hernu a vybavili divadelní místnost.
V zahradě jsou nové průlezky, skluzavky
a řada dalších herních prvků. MČ Praha 8
vybudovala pro naše děti brouzdaliště−
mlhoviště, které je velkou atrakcí v hor−
kých letních dnech.
Jesle mají vlastní kuchyni, kde je
připravován jídelníček v souladu s poža−
davky na zdravou výživu a s přihléd−
nutím k individuálním dietetickým
požadavkům. Stravování dětí zahrnuje
snídaně, dopolední a odpolední svačiny
a oběd.
Mohla byste popsat běžný „pracovní“
den vašich malých klientů?
Jaroslava Čížková: Každý den probíhá
dle pečlivě připravovaného programu,
který zahrnuje cílené výchovné zaměst−

Cílem naší snahy o další rozšiřování
aktivit je správný motorický a psychický
rozvoj dětí našich jeslí.
Na závěr, prosím, představte čtenářům
Osmičky pracovníky vašeho zařízení.
Miroslava Holá: Za vedení pracovního
týmu a kvalitu péče poskytované dětem
odpovídá vedoucí sestra jeslí Jaroslava
Čížková. O tělesný a psychický rozvoj
dětí v kojeneckém věku až do dvou let se
starají zdravotní sestry Romana Pavla−
sová a Milena Pivoňková, o děti mezi
druhým a třetím rokem věku jsou to
zdravotní sestry Jaroslava Vorlová,
Blanka Kubátová, Irena Jirsová a Ingrid
Holoušová. Zdravotním sestrám při péči
o děti pomáhají pomocnice Marie
Satýnková a Miroslava Krandová. Stravu
připravuje zkušená kuchařka Jiřina

Pobyt dětem během
dne zpestřují pohybová cvičení
v tělocvičnách a na terasách.
Jesle v Mirovické ulici
jsou jediným zařízením
svého druhu v Praze 8.

i rodiči dětí starších tří let. Dítě do čtyř let
věku lze bez ztráty nároku na rodičovský
příspěvek umístit maximálně na 5 dní
v měsíci. Tyto děti se účastní veškerého
dění včetně výchovných programů.
Jesle v Mirovické ulici mohou v pří−
padě volné kapacity využívat i občané z
jiných pražských obvodů nebo z okolních
obcí. Jelikož je však toto zařízení
dotováno z prostředků Prahy 8, je v těch−
to případech účtována vyšší úhrada.
Kontakt na vedoucí sestru: tel.: 284
68 50 87 • Provoz v jeslích: pracovní
dny od 6.30 do 17.00 hodin.
Eva Prošková,
uvolněná členka rady MČ Prahy 8
V čem vidíte hlavní přínos jeslí?
Miroslava Holá: Kromě toho, že jesle
pečují o děti sociálně potřebných rodin
a matek − samoživitelek a umožňují
návrat ženám do zaměstnání bez ztráty
odbornosti, považuji za velmi důležitou
i péči o děti rodičů, kteří jsou dlouhodobě

zdravotně postižení, nebo sluchově
a zrakově postižení. V těchto případech
lze poskytovat péči dětem čtyři hodiny
denně, aniž by byl krácen rodičovský
příspěvek. Zvláště u sluchově posti−
žených rodičů by mohlo dojít k narušení
řečového vývoje dítěte a péče v jeslích
tak vhodně doplňuje rodinné prostředí
a přispívá k optimálnímu rozvoji. Naše
jesle jsou řadu let současně výukovým
pracovištěm a podílejí se na teoretické
a praktické přípravě dětských sester .
Jakou mají jesle nyní kapacitu?
Jaroslava Čížková: V současné době
můžeme pečovat až o 45 dětí. Děti jsou
rozděleny podle věku do tří oddělení
a pečuje o ně šest kvalifikovaných zdra−
votních sester a dvě pomocnice. V do−
poledních hodinách tak jedna sestra peču−
je průměrně o 6 − 8 dětí s tím, že vždy
reagujeme na individuální potřeby dané
skupiny dětí.
Kladete si požadavky na zdravotní stav
dítěte? Jak staré děti přijímáte?
Jaroslava Čížková: U všech dětí je
prováděn každodenní ranní filtr. Peču−
jeme o děti od 6 měsíců zpravidla do tří
let věku. Hlídací službu zajišťujeme
i o děti do pěti let. Chtěla bych dále upo−
zornit na možnost pobytu rodičů na od−
děleních tak, aby se mohli rozhodnout,
zda jim služby našeho zařízení vyhovují.
Důležitou informací je i to, že umožňu−
jeme v prvních dnech pobyt s dětmi
v hernách nebo na zahradě pro získání
větší jistoty jak rodičů, tak dětí.
Jste spokojeny s vybavením jeslí?
Jaroslava Čížková: V minulém roce
jsme se zaměřili na další vylepšení interi−
érů. Každé ze tří oddělení má dobře
vybavenou hernu, pohodlnou ložnici
a sociální zařízení odpovídající věku
dítěte. Pobyt dětem během dne zpestřují
pohybová cvičení v tělocvičnách a na

Kromě celodenní péče
o děti do tří let jesle nabízejí
tzv. hlídací službu.

Jesle mohou v případě volné kapacity
využívat i občané z jiných pražských
obvodů nebo z okolních obcí.

nání, pohybová cvičení, hudebně−pohy−
bové hry, tanec, hry na hudební nástroje,
pohádky v dětském divadélku, ale i uvol−
nění v měkké molitanové relaxační herně.
Zahrada s pískovišti a mlhovištěm, vy−
bavená spoustou herních prvků, slouží
k pohybovým hrám a děti tu užijí spous−
tu legrace. V zimě se zahrada využívá i ke
společnému sáňkování. S dětmi chodíme
také na cílené vycházky k rozšíření jejich
orientace, pozorování života v lese
a sbírání lesních plodů. Hezkým zvykem
je společné prožívání Vánoc, Velikonoc,
Dne dětí, na které jsou zváni i rodiče.

Zvonková, normování jídel provádí
Helena Marková, v prádelně pracuje
Dana Šolcová. Vedoucí sestře jeslí
Jaroslavě Čížkové i celému pracovnímu
týmu tohoto zařízení patří upřímné
poděkování za zodpovědný přístup a milé
chování k našim nejmenším, kterými
přispívají ke vzácně rodinnému prostře−
dí, zdárnému vývoji dětí a spokojenosti
rodičů.
Na otázky odpovídaly − Miroslava Holá,
ředitelka OÚSS a vedoucí sestra jeslí
Jaroslava Čížková
Foto: M. Mařatka

Sportovní taneční klub

Provozní doba: Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)

TK STANDARD PRAHA

NÁBOR nových členů!!!
Kdy: 9. listopadu 2005 v 18 hodin
Kde: Tělocvična ZŠ Chabařovická 1125, P-8
Spojení: 8 minut od stanice metra C - Ládví, tram: X24,
nebo bus č.: 145, 177, 186, 187 - zastávka Štěpničná,

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Vás zve na

(Placená inzerce)

• kosmetika, líčení, permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra, modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské, pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahušování vlasů
• kyslíková terapie

(Placená inzerce)

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

Věk: Přijímáme zájemce ve věku cca 13-35 let
Cíl: Příprava na taneční soutěže, nácvik formačních vystoupení i sólových ukázek pro plesy, společenské večery
apod. (např. Lucerna, ND na Vinohradech, Obecní dům
a další sály)
Co tancujeme: Standardní i latinskoamerické tance
(waltz, valčík, tango, slowfox, quickstep, samba, cha-cha,
rumba, paso doble a jive)
Předchozí taneční průprava: NENÍ NUTNÁ!!

Zaujal Vás náš leták? Chcete vědět víc? Potom
se přijte alespoň podívat na náš nábor!!!
Více informací o nás najdete na adrese www.tkstandard.cz.
Na případné dotazy čekáme na tel. čísle: 777 / 147 161.
P. S. Nemusíte být v párech, vítáme i jednotlivce!!
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LIBEŇSKÝ ZPRAVODAJ
Sokolovská opravena, doprava u Balabenky se zklidnila
Sokolovské, který prochází v blízkosti
obytných objektů. Vedle neobvyklého
estetického řešení této městské komu−
nikace dojde i k dopravnímu zklidnění
a výraznému omezení hluku, vibrací
a prašnosti z provozu.“
Zcela novou podobu dostaly také sil−
nice a chodníky. „Na vozovkách jsme
kostky nahradili živicí a chodníky získaly
novou zámkovou dlažbu. Zároveň

vznikly zálivy pro parkování. Celkový
provoz v tomto úseku Sokolovské se tak
zklidní a jako tranzitní komunikace bude
sloužit Českomoravská ulice,“ uvedl
Luděk Dostál, ředitel TSK s tím, že
rekonstrukce tohoto úseku Sokolovské
navázala na rozsáhlé opravy této
dopravní tepny na území osmé části,
které započaly po katastrofálních povod−
ních v roce 2002.
−tr−

Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka

Nejen občané Libně mohou opět plno−
hodnotně používat Sokolovskou ulici.
Ta tak získala moderní podobu od
Florence až po Vysočany. V průběhu
poslední části rekonstrukce byla
opravena tramvajová trať v úseku
Balabenka − Na Břehu, novou tvář
dostaly chodníky a vozovky. Práce
odstartovaly 1. června letošního roku
a podařilo se je oproti původnímu
předpokladu zhruba o jeden měsíc
zkrátit. Rekonstrukce trvala čtyři
měsíce a vyžádala si investici ze strany
Dopravního podniku hl. m. Prahy
a Technické správy komunikací ve výši
280 miliónů korun.
Součástí prací byla i oprava souvise−
jícího úseku tramvajové tratě mezi ulicí
U Balabenky a křižovatkou Balabenka.
„Tramvajová trať je jednou z nejmo−
dernějších v Praze. K její rekonstrukci
jsme přistupovali velice citlivě, protože
vede hustě osídlenou oblastí. Její součástí
je nejmodernější protihluková a protivi−
brační úprava, což velmi výrazně sníží
hlukovou zátěž v celé oblasti. Nově
opravené zastávky jsou přizpůsobeny
potřebám cestujících se sníženou pohyb−
livostí a matkám s kočárky. Tyto výhody
se ještě znásobí v okamžiku, kdy Praha
bude mít dostatek nízkopodlažních tram−
vají. Za pozornost stojí také nově

Na zrekonstruovaném úseku
jsou celkem tři zastávky − Balabenka,
U Svobodárny a Poliklinika Vysočany.

zatravněné plochy, které jsou jako první
v Praze vybaveny automatickým za−
vlažovacím zařízením,“ říká Radovan
Šteiner, radní Magistrátu hlavního města
Prahy.
Na zrekonstruovaném úseku jsou
celkem tři zastávky − Balabenka, U Svo−
bodárny a Poliklinika Vysočany. Všechny
jsou rozšířené, vybavené přístřešky
a bezpečnostním zábradlím. Samozřej−

mostí je i vodící pruh pro nevidomé
a slabozraké. Nástupiště ve směru do cen−
tra jsou vybavena automaty na jízdenky.
Tomáš Jílek, pověřený vedením Do−
pravního podniku, k tomu dodává, že
kvalita tramvajových tratí v intravilánu
Prahy významným způsobem ovlivňuje
život a prostředí, ve kterém žijí obyvatelé
hlavního města Prahy. „Jsem rád, že se
podařilo zásadně zrekonstruovat úsek

Zcela novou podobu dostaly také silnice a chodníky.

Vrátil jsem se ke sto let starým recepturám, říká pivovarník
Na území osmé městské části se již rok opět vaří
pivo. Zasloužil se o to majitel Pivovaru u Bu−
lovky František Richter. „Mám receptury na
125 druhů piva. Každý jsme schopni uvařit,“
říká jednačtyřicetiletý pivovarník. Posledním
fungujícím výrobcem piva v Praze 8 byl
Libeňský pivovar, který svoji činnost ukončil
v roce 1928, a to po čtyřiapadesáti letech. Zá−
mecký pivovar poblíž Löwitova mlýna pocháze−
jící z konce 16. století přestal vařit v roce 1900.

si u nás štamgasti mohou určit, co se bude vařit
a čepovat.
Většina majitelů malých pivovarů si již řadu let
stěžuje, že je velcí výrobci ekonomicky ničí. Týká
se to i vás?
Řeknu to asi takto. Koupil jsem si doživotní
práci, návratnost této investice počítám tak na třicet
let. Žít se z tohoto podnikání sice dá, ale pro mě je
velice důležitá i seberealizace.

Jak jste se vlastně dostal k pivovarnictví a vlastní
výrobě?
Ze začátku bylo pro mě pivo velký koníček, který
se nakonec stal i mojí profesí. Získal jsem v oboru

Interiér minipivovaru je unikátní, stejně tak jako výrobní technologie.

Přibližně sedm let. Zakoupený objekt byl totiž
v tak dezolátním stavu, díry ve stropě nechyběly,
že bylo nezbytné dům zbourat a postavit nový.
Takže když sečtu dobu výstavby nové budovy,
výroby a instalace pivovarnických technologií
a další věci, trvalo vše docela dlouho.

František Richter za rok existence jeho pivovaru
uvařil již dvacet druhů piv.

řadu zkušeností i v zahraničí, které chci uplatnit
i tady. A protože manželka je z Libně a naše dítě
sem chodilo do školy, hledal jsem vhodný objekt
pro rodinný podnik právě v této lokalitě. Za
posledních deset let jsem ujel asi 1,3 miliónu kilo−
metrů, a to v podstatě pouze ve jménu piva.
Kolik času uplynulo od začátku vašeho záměru až
po první uvařený hektolitr pod Bulovkou?

Odlišuje se nějak vaše pivo od ostatních, které
mohou milovníci pěnivého moku běžně najít
v hospodách a restauracích?
Naprosto. Rozhodl jsem se totiž, že budu z hle−
diska receptur a kvality surovin postupovat tak,
jako to naši předkové dělali před sto lety. Jdu ces−
tou návratu ke krásným pivům, která se vařila ještě
před první světovou válkou. Ale to se netýká jen
piva, které je samozřejmě nefiltrované a nepasteri−
zované, nevařené třeba i s přidáváním rýže nebo
kukuřice, jak běžně postupují velcí producenti.
Vyrábíme například i vlastní hořčice, octy, teď se
chystáme i na sýry a pivní pálenku. A to všechno
podle původních receptur. Většině těchto produktů
chci dát přívlastek „libeňský“.
Funguje tady krásný systém, že zbytky z vaření
piva vyměníme jako krmivo s chovatelem skotu za
mléko. A to pak použijeme k výrobě sýrů. Na

zahradě za domem zase pěstuji chmel vhodný
pro speciály, jinak používám žatecký poloraný
červeňák a také nejkvalitnější bavorský chmel.
Počítám, že za rok uvařím až 200 hektolitrů piva.
Také proto, že toto množství je naprosto zaned−
batelné s tím, co vyrábějí velké pivovary, nemám
potřebu tlačit na náklady a používat třeba levnější
a méně kvalitní suroviny. Ušetřil bych ročně pár
stovek, ale nikdy bych nemohl říci, že dělám
skutečně poctivé pivo.
Kolik druhů piva vaříte?
V pivním repertoáru mám 125 druhů, za rok naší
existence jsme již vyzkoušeli dvacet. I v pivovar−
nictví existuje bezedná studnice nápadů a tuto
cestu jsem zvolil. Najednou můžeme nabídnout až
čtyři druhy.
Podle čeho se rozhodujete, jaké druhy zrovna
uvaříte?
Klasický ležák nabízíme stále. Co se týká ostat−
ních, tak třeba podle ročních období, kdy jsme měli
třeba jarní speciál. Velkou roli také hrají hosté.
Když od řady z nich slyším, jak je nějaké pivo
dříve zaujalo, uvaříme ho. V podstatě se dá říci, že

Původní zdemolovaná budova musela být odstra−
něna, nyní místo ní stojí zcela nová.

Na rozdíl od jiných restaurací tady nemáte televizi
či hrací automaty. Proč?
Televizi nevlastním ani v soukromí, nedívám se
na ni. A hrací automaty prostě ke klasické pivní
kultuře nepatří. Chceme lákat zákazníky znechu−
cené úrovní českého pohostinství něčím netra−
dičním, unikátním pivem a výbornou kuchyní, ke
které čas od času také přidáváme něco z vlastní
výroby. A také živým blues, skvělé hudebníky tu
máme každý pátek.
−vlk−
Foto: M. Mařatka

Pivovar u Bulovky
Bulovka 17 • 180 00 Praha 8 - Libeň
www.pivovarubulovky.cz
Otevřeno:
Pondělí - Čtvrtek 11.00 - 23.00
Pátek 11.00 - 24.00 • Sobota 12.00 - 24.00
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Pokud máte pocit, že je statika vašeho domu narušena,
obraťte se na vlastníka objektu. Pokud na příslušný pod−
nět nebude reagovat, kontaktujte příslušný stavební úřad.
Jednoduše poradit, jak poznat, že je statika domu naruše−
na, nelze. Osmičce to řekl městský statik Petr Macháň.

Foto: M. Mařatka

Za statiku domu odpovídá jeho vlastník

Jak je to v případě oprav? Kdo zajišťuje, aby při opravách
nedošlo ke statickému narušení domu?
Při „opravách“ staveb záleží na rozsahu a charakteru oprav
− pojem „opravy“ není pojmem stavebních předpisů a mohou
se pod ním zjednodušeně rozumět udržovací práce, stavební
úpravy, ale i nezbytné úpravy stavby, které v některých pří−
padech nařizuje přímo stavební úřad. Jedná se o dosti
obsáhlou problematiku. Odpovědnost za správné provedení
prací se podle povahy věci týká vlastníka stavby, projektanta,
zhotovitele nebo v některých případech osob odborného
vedení nebo odborného dozoru.
Může laik, třeba obyvatel domu, sám nějak včas poznat, že je
statika narušena a že hrozí jeho zřícení?
Takto jednoduše na tuto otázku nejde odpovědět. Jiné znaky
poškození bude vykazovat dům z velkoplošných panelů, dům
zděný, dům se skeletovou nosnou konstrukcí se zděnými
výplněmi atd. Důležitý je způsob založení domu, stejně tak je
důležitá kvalita základové půdy pod objektem, zda se jedná
o záplavové území apod. Stejně tak je velice důležité stáří
stavby. Z uvedeného značně zjednodušeného výčtu vyplývá,
že není možné vyhotovit jakousi „kuchařku“ znaků, podle

Foto: archiv

Probíhá na území Prahy nějaká automatická kontrola sta−
tiky jednotlivých domů, jakási kontrola z úřední povinnosti?
V Praze ani nikde jinde v republice neprobíhá automaticky
kontrola statiky jednotlivých domů, ať už jde o domy obytné
nebo jiné. V opačném případě by to znamenalo obrovský
nárůst administrativy jednotlivých stavebních úřadů. Za stav
objektu, tedy i za jeho statiku, odpovídá podle stavebního
zákona jeho vlastník.

Majitel nedávno zříceného domu v blízkosti Balabenky již
objekt staticky zajistil a odstranil suť. Podle rozhodnutí stati−
ka budova nemusí být odstraněna. Vlastník by nyní měl před−
ložit projekt na opravu stavby.

kterých by kdokoliv mohl zjistit, zda domu hrozí poškození
nebo dokonce zřícení.
Pokud by někdo z obyvatel měl podezření, že dům není
v pořádku, na koho se může obrátit? A musí za případné
statické posouzení platit?
Každý obyvatel, který se na základě zjištěných změn na domě
domnívá, že by tento dům nemusel být staticky v pořádku, se
musí obrátit na vlastníka domu se žádostí o odborné posouzení.
V případě nečinnosti vlastníka by měl potom upozornit pří−
slušný stavební úřad. Pokud si uživatel bytu obstará statické
posouzení sám, je samozřejmě povinný ho zaplatit.
−poe−

Přípravy na stavbu „psí louky“ finišují
Majitelé čtyřnohých přátel budou moci již za několik týdnů využít
novou „psí louku“, která vzniká v blízkosti hřiště Meteoru. Před pár
dny se provedla seč, poté už rozsáhlý pozemek čeká oplocení, umístění
laviček, odpadkových košů a výsadba stromů. Městská část chce tímto
krokem přispět k eliminaci nezodpovědných majitelů psů, kteří například
nechávají své miláčky volně pobíhat či neuklízejí exkrementy.
−tr−

Sběrný dvůr funguje už osmým rokem
Foto: archiv

Všichni víme, že slušný člověk ne−
pořádek nevyhazuje za dům, nýbrž tam
kam patří: do košů, popelnic, kontej−
nerů a samozřejmě do sběrného dvora.
Pokud si přejeme žít v čistším prostředí,
musíme začít zejména u sebe, a nestě−
žovat si na druhé, vymlouvat se, že

platíme poplatky za odpad a daně, tak ať
se starají jiní. Samozřejmě, že městská
část Praha 8 se snaží lidem celou situaci
co nejvíce zjednodušit, avšak pozitivní
výsledek celého snažení záleží pouze na
občanech.
−poe−

V ulici U Libeňského pivovaru i přilehlých
komunikacích provádí v současné době
Pražská vodohospodářská společnost výmě−
nu vodovodních řadů. Ta má skončit
v příštím roce. „Ihned poté pak přistoupíme
k celkové rekonstrukci těchto komunikací,“
informoval mluvčí Technické správy komu−
nikací Tomáš Mrázek.
−vlk−

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
A ODBORNÉ UČILIŠTĚ

ELEKTRO, AUDIO - VIDEO
Horňátecká 1065 • Sokolníky

Učňovská 1, 190 00 Praha 9
Tel.: 266 10 63 14, 266 10 62 94, 284 82 88 98.
www.skolajarov.cz, e-mail: nabor@skolajarov.cz
Ředitel: Ing. Ladislav Špička, CSc.
Informace: p. Svobodová a Machová.

TEL.:

284 68 43 05-6

PO - ČT 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 HOD.
PÁ 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 HOD.

1. PATRO, VÝTAH
INFORMACE U PŘIJÍMACÍHO
TECHNIKA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. listopadu 2005 a 14. ledna 2006
8.00 - 14.00 hodin.
(Placená inzerce)

• televizorů - i v bytě zákazníka
• videa, rádia, věže, CD přehrávače
• mikrovlnné trouby, gramofony
• revizní elektro zprávy
• servis velkokuchyňských zařízení
pro školní jídelny a restaurace

(Placená inzerce)

OPRAVY

4 leté studijní obory:
• Dřevěné konstrukce.
• Technická zařízení
budov.
• Zahradnictví.
3 leté učební obory:
• Klempíř - stavební
výroba.
• Truhlář.

• Kominík.
• Sklenář.
• Zedník.
• Zahradník.
• Lakýrník.
• Instalatér.
• Malíř.
• Tesař.
• Pokrývač.
• Zámečník.

(Placená inzerce)

klesá. Ze sběrného dvora je odpad
odvážen k dalšímu zpracování − k recyk−
laci. Pouze zcela nevyužitelný odpad se
ocitne na skládce.
A jak je ve Voctářově ulici otevřeno?
Ve všední dny od 8.30 do 17.00 hodin,
v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin.

Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka

k více než 13 500 návozům do sběrného
dvora. Denní průměr činní 7,5 tuny
odpadu ve 45 návozech. Největší počet
lidí přichází zpravidla v pondělí a v sobo−
tu, nejnižší ve středu. Obecně platí, že
ráno přichází největší počet občanů,
který však s přibývajícími hodinami

(Placená inzerce)

Sběrný dvůr ve Voctářově ulici je
občanům k dispozici již osmý rok. Za
tu dobu tam Pražané odevzdali více
než sedm tisíc tun odpadu.
Stejně jako v ostatních pražských
sběrných dvorech tam mohou lidé bez−
platně odkládat vybrané druhy odpadů −
objemný odpad (nábytek, zařízení
domácnosti), elektrošrot (pračky, tele−
vize, rádia, sporáky, počítače, videa...),
kovový odpad, dřevěný odpad, odpad
z údržby zeleně, suť z bytových úprav
(zdarma v množství do jednoho metru
krychlového), papír, sklo, plasty, kar−
tony a nebezpečné složky komunálního
odpadu, včetně starých chladících za−
řízení.
Za poplatek můžete ve sběrném dvoře
odložit i pneumatiky (jedna pneumatika
vás přijde na 25 korun). Pokud máte
pochyby, jestli příslušný odpad ve
sběrném dvoře můžete zanechat, stačí
se zeptat zaměstnanců sběrného dvora −
buď osobně na místě, nebo telefonicky
na čísle 266 00 72 99.
Každý návštěvník musí při ode−
vzdávání odpadu předložit občanský
průkaz − nejde ale o žádnou „šikanu“.
Nárok na bezplatné odevzdání odpadu
mají totiž pouze Pražané, provoz ostatně
hradí hlavní město Praha. Pečlivě je
vedena statistika dovezeného odpadu
a posuzována využitelnost dvoru. Sta−
tistika nám říká, že za minulý rok došlo
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Foto: archiv

Foto: archiv

Foto: archiv

Výstavba Nového spojení, kterému se na stránkách Osmičky věnujeme pravidelně,
je v plném proudu. Zatímco do vrchu Vítkov se razí dva tunely (jižní tunel je
hluboký 330 a severní 70 metrů) a průjezd prvních vlaků je otázkou několika let, sil−
niční estakáda Krejcárek bude otevřena už začátkem prosince. První řidiči si tedy
zkrátí cestu ze Žižkova na Švábky po novém přemostění železnice zhruba o deset
dnů dříve než se původně
předpokládalo.
Několik týdnů komplikovala
výstavba estakády provoz
tisícům řidičů. Ti jednosměrně
průjezdnou Novovysočanskou
ulici objížděli směrem do cen−
tra buď po Sokolovské a Ko−
něvově nebo po Spojovací
Pohled na „esíčko“ budoucího sjezdu ze silniční esta−
a Koněvově. Zácpy se tak téměř
kády ke křižovatce Švábky.
v každou denní dobu vyskyto−
valy jak v Karlíně, tak na
Žižkově. To se k lepšímu
výrazně změnilo koncem září.
„28. září byla zprovozněna
první část Husitské ulice mezi Ukládání nosníků na silničním mostě „malá Palmovka“.
karlínskou ulicí Prvního Pluku a magistrálou. Řidiči teď jezdí nad nově dokončenou
opěrnou zdí. Zatím jen ve dvou pruzích, ale v konečné fázi zde budou celkem čtyři jízd−
ní pruhy,“ upřesnil mluvčí Nového spojení Vladislav Šabach s tím, že druhou velkou
úlevou bylo obousměrné zprovoznění Novovysočanské ulice. Stalo se to o dva měsíce
dříve, než bylo původně plánováno, což všichni řidiči uvítali. Proto stavitelům jistě
odpustí i plánovanou dvoudenní uzavírku Novovysočanské: „Je to malá daň za předčasné
otevření této dopravní tepny. Uzavírka Novovysočanské bude skutečně dvoudenní, někdy
v průběhu října, ale stane se tak o víkendu, takže bychom dopravní kolaps rozhodně
způsobit neměli.“
−roa−
V září dokončená část silniční estakády.

V derby Prahy 8 s přehledem
zvítězila FK Admira
FK Admira/Slavoj Kobylisy zdolal v pražském fot−
balovém přeboru libeňský FK Meteor 4:1 a upevnil si
před svým rivalem z osmé městské části náskok.
Zajímavé utkání vidělo přibližně pět stovek diváků.

Foto: M. Mařatka

Silniční estakáda Krejcárek se otevře v prosinci

V první polovině zápasu měli mírnou převahu domácí,
kteří se také v 16. minutě zásluhou Zemana dostali do
vedení. Vyrovnání však přišlo o devět minut později, kdy
skóroval Stratil. Za nedovolené zákroky udělil sudí Pavel
Ochotnický ve 30. minutě záložníkovi Klírovi (FK Meteor)
žlutou kartu, stejně jako poté i obránci Paulínovi (FK Admira).
Po přestávce kralovala hře s přehledem FK Admira. Pro
Meteor smrtící desetiminutovku odstartoval brankou Odnrík,
poté ho napodobil i Zeman a v 63. minutě i Kubic. Obě strany
využily třech možností střídání, a to zejména v závěrečné
čtvrthodině zápasu. Poslední šanci snížit skóre měli svěřenci
trenéra Meteoru Petra Pálky v 89. minutě, ale přímý kop
z nebezpečné vzdálenosti brankář Admiry kryl.
−poe−

Pojišovny pozitivně vnímají protipovodňová opatření
pojištění povodně a záplavy v závislosti na míře rizika vzniku těch−
to škod. V málo rizikových místech je pochopitelně pojištění lev−
nější a v ohroženějších oblastech je pojištění povodně pochopitelně
dražší. I v nejrizikovějších oblastech − záplavových zónách − však
Kooperativa sjednává pojištění, ale bez zahrnutí rizika
povodeň/záplava. Pojištění se vztahuje na ostatní nebezpečí
a vyloučením nepojistitelné povodně/záplavy je nabízena velmi
příznivá sazba pojištění.

Foto: archiv

Velká voda napáchala v Praze 8 obrovské škody. Kolik jste museli
zaplatit poškozeným?
Karlín a Libeň bohužel patřily mezi nejvíce postižené pražské
oblasti při katastrofálních záplavách roku 2002, a to se týkalo přede−
vším majetku občanů, kde šlo zejména o domy, byty, domácnosti,
ale i například o motorová vozidla. Celková škoda registrovaná
Kooperativou v těchto částech Prahy 8 dosáhla astronomické výše
1,3 miliardy korun a jednalo se o téměř 600 pojistných událostí. Pro
představu bych ještě uvedl, že Kooperativa v souvislosti s touto
katastrofou na území ČR vyplatila celkem za 10 439 škod 9,8 mi−
liardy korun. Všechny pojišťovny vyplatily klientům přes 35 mi−
liard, tedy plnou polovinu všech škod, které záplavy způsobily.
O jaké škody se jednalo?
Jak už jsem řekl, šlo téměř výhradně o škody způsobené na
majetku. Možná pro zajímavost: co do výše pojistného plnění jed−
noznačně nejvyšší škody na Praze 8 vznikly v metru, tedy
Dopravnímu podniku. Kooperativa v souvislosti s těmito škodami
vyplatila celkem 900 milionů korun.
Kolik pojistných událostí je vyřízeno?
Až na dva případy všechny, takže se dá téměř hovořit o sto pro−
centech. Nicméně nyní hovořím o škodách, které skutečně nastaly,
někde totiž byly zpětnou kontrolou detekovány pojistné podvody −
řeší se navrácení peněz a případně probíhá trestní řízení a v dalších
několika škodách je dodnes veden spor o výši škody nebo samotný
nárok na pojistné plnění. Musím říci, že se bohužel vyskytlo nemá−
lo podvodníků, kteří chtěli situace zneužít, a to buď nahlášením
neexistujících zničených věcí nebo třeba antidatováním pojistných
smluv. Vzpomínám si i na některé vyloženě kuriózní případy, kdy
klient nahlásil, že mu velká voda odnesla z malého přízemního bytu
luxusní kuchyňskou linku, která by se tam ale ani z půlky nevešla.

pojišťoven. Výsledky výzkumu, který realizovala asociace po−
jišťoven po povodních, ukázaly, že pojišťovny v této zkoušce obstá−
ly. Potvrdila to zejména vysoká míra spokojenosti poškozených
domácností s průběhem likvidace škod a s přístupem pojišťoven
k postiženým klientům. Povodně nijak negativně nepoznamenaly
dosavadní dobrý postoj obyvatel postižených okresů k pojišťovnám.
Vidíme zde však jiný problém − povodně odkryly nízkou obezná−
menost klientů pojišťoven s pojistnými podmínkamia často velmi
pasivní přístup občanů k zabezpečení majetku. Katastrofální důsled−
ky povodní však zároveň vedly k posílení pocitu odpovědnosti,
který se projevil nejen vyšším zájmem občanů o pojištění majetku,
ale i snahou získat více informací o možnostech zabezpečení
majetku formou pojištění a podrobněji se seznámit s pojistnými pod−
mínkami stávajících smluv.
Lze v současné době pojišťovat nemovitosti v záplavových
oblastech proti velké vodě?
Povodně značně ovlivnily přístup pojišťoven, které začaly velmi
pečlivě riziko povodní a záplav od roku 2002 posuzovat. Využívají
například elektronický systém, podle kterého je zjištěno lokální
ohrožení objektu povodní a který rozděluje ČR do přesně
vymezených čtyř povodňových pásem. Pojišťovna sjednává cenu

Mapa povodňového rizika pro pojišťovny. Systém je ale pouze
orientační, je například jasné, že majitel bytu v záplavové zóně žijící
v šestém patře je na tom jinak než jeho kolega v přízemí. Červené
šrafování znázorňuje největší riziko, menší žlutá, nejmenší pak
modrá. V bezbarvé zóně zátopy nehrozí.

městě. Po jejich dokončení se provede vyhodnocení těchto opatření
a podle jejich charakteru a přínosu v dané oblasti dojde ke korekci
v zavedeném sytému AQUARIUS, ze kterého Kooperativa při
pojištění povodně vychází. V tomto smyslu bude konkrétně uprave−
na verze Aquarius 05, která je v současné době ve stavu testování.
Již dnes ale můžeme říci, že zavádění protipovodňových opatření
vnímáme samozřejmě jednoznačně pozitivně.
−mav−

(Placená inzerce)

Jak postup pojišťoven hodnotili klienti?
Povodně v roce 2002 a následná likvidace škod pojišťovnami
bezesporu prověřily stabilitu pojistného trhu, sílu a důvěryhodnost

A co tedy pojištění majetku v Libni a v Karlíně?
Kooperativa, stejně jako ostatní pojistitelé, průběžně pečlivě sle−
duje program protipovodňových opatření realizovaný v hlavním

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Nabízíme:
• 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 FCE
• ranní, večerní i víkendová výuka
• klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy
• bezbariérový přístup
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)

Jedna z největších poboček pojišťovny Kooperativa sídlí
v blízkosti Palmovky. Šéf expozitury Roman Leština říká, že po
povodních musela jím řízená agentura vyplatit kolem 1,3 miliardy
korun.
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Výchovně rekreační pobyt na jihu Čech si děti užily

Po příjezdu do místa konání tábora byly
děti seznámeny s okolím a historií
Svatého Kamene, který se nachází v krás−
né přírodní scenérii Novohradských hor
v blízkosti hranice s Rakouskem. Od ne−

ného činu. Po tomto představení si mohly
děti, k vlastnímu překvapení, psy pohla−
dit. Dozvěděly se, že dobře vycvičený
pes napadá jen na povel psovoda.
Mnoho dětí projevilo opravdovou

Českého Krumlova, kde si též prohlédly
muzeum loutek, Rožmberku a Vyššího
Brodu, kde navštívily i poštovní mu−
zeum. Zážitkem však pro děti bylo
sfárání do grafitového dolu a plavba po
vodní nádrži Lipno.
Krásu této části naší vlasti by nebylo
možno intenzivně vnímat bez plného
žaludku. Dětem chutnalo a mohly se
najíst do sytosti. Některé si chodily přidat
i třikrát, a ani poté, by nebyly odmítnuty.
Celý pobyt se odehrával v duchu muš−

Dětské tábory budou pokračovat, říká senátorka
Sociální odbor ÚMČ Praha 8 pořádal s přispěním radnice poslední prázdninový týden letní tábor pro
dětské klienty sociálního odboru. „Připravované akce by měly být rozloženy do celého roku a měly
by oslovit všechny občany Prahy 8,“ tvrdí senátorka Alena Palečková.
Jaký je váš názor na akce podobného druhu?
Letní tábor pro děti, který za podpory radnice připravili zaměstnanci sociálního odboru, je pravidel−
nou srpnovou akcí, které se účastní klienti oddělení sociální prevence − tedy děti, které se vlivem okol−
ností ocitly v tíživé sociální a rodinné situaci. Ta má dopady na jejich chování, školní prospěch a celkové
vnímání společnosti. Tábor tedy není možno vnímat jako jednorázovou týdenní akci, neboť jeho hlavním
smyslem je motivační charakter. Dětští klienti sociálního odboru tráví většinu volného a prázdninového času „před domem“,
v čemž tkví možný problém. Díky dlouhodobé a obětavé práci sociálních kurátorů pro mládež lze však problémy eliminovat.
Při práci s dětmi je nutno využít jiné postupy než při práci s dospělými. Povědomí o letním táboru působí jako lákadlo, díky
kterému se děti snaží dostát svým závazkům vůči rodičům, škole, sociálním kurátorům a ostatním. Podobné akce mají proto
velký výchovný smysl a moji podporu.
Počítáte s tím, že se podobné akce budou konat i v budoucnosti?
Samozřejmě. Provedla jsem si vlastní průzkum o nabídce nejen specifickým skupinám klientů na Praze 8, ale všem občanům.
Úřad Městské části se v tomto ohledu velmi snaží. Přesto bych chtěla obohatit stávající program o nové nápady, které by mohly
zahájit pěknou tradici. Připravila jsem si sociální a kulturní koncepci takové nabídky a ujišťuji všechny občany Prahy 8, že se mohou
těšit na příjemné budoucí zážitky.
Můžete nám více přiblížit, o jaké akce se bude jednat?
Nechtěla bych předbíhat událostem, neboť některé akce jsou teprve v jednání. Za každou z nich je třeba vidět dlouhodobou
přípravu, kterou mnohdy zmaří neočekávané okolnosti. Proto nechci dopředu slíbit něco, co se možná nebude konat. Připravované
akce by měly být rozloženy do celého roku a měly by oslovit všechny občany MČ Praha 8, zejména děti, seniory a občany se speci−
fickými potřebami. Ráda bych se však obrátila i na samotné občany − oni nejlépe vědí co jim v kulturním životě městské části chybí
a čeho by se ve svém volném čase rádi účastnili. Chtěla bych všechny poprosit, aby mi písemně zaslali své nápady a připomínky
na téma „akce v Městské části Praha 8“. Za všechny nápady a názory budu velmi vděčná.
−poe−

1. ročník streetballového turnaje se vydařil

Maxíci v MŠ Na Korábě
Zprávě, že na zahradě naší mateřské školy Na Korábě
vyroste 20. září provizorní pódium a pro děti zazpívá
skupina Maxim Turbulenc, nikdo z nás moc nevěřil. Vše se
ale podařilo. Zahrada byla plná současných i bývalých
školáčků a jejich rodičů. Maxíci nejen že zpívali, ale ochotně
rozdávali podpisy, fotografie a soutěžili s dětmi o trička. Jako
památku na pěkné odpoledne si děti domů odnesly jejich nové
CD. Atmosféra byla báječná. Počasí nám přálo a závěrečný táborák s opékáním vuřtů byl hezkou
tečkou za krásným odpolednem dětí s Maxíky.
−vlk−

Dvanáct týmů se zúčastnilo 1. ročníku streetballového turnaje, který se uskutečnil 28. září na
Karlínském náměstí. Městská část Praha 8 jako pořadatel akce chtěla nabídnout mladým
nadšencům zdravé využití volného dne, zpestřit program na speciálně upraveném a vybaveném
hřišti a zahájit tradici tohoto sportu.
Již při rekonstrukci uvedeného hřiště bylo snahou vybavit
hřiště tak, aby poskytlo širší využití všem věkovým kate−
goriím. Hřiště bylo osazeno streetballovým košem, který
může využít jednotlivec i celý tým. A co je vlastně street−
ball? Je to hra podobná basketbalu. Pojítkem je právě „koš“.
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že se hraje pouze na jeden koš.
Dále hraje menší počet hráčů v týmu (3 + 1 náhradník)
a hrací doba je omezena na dvanáct minut. Naši streetballoví
nadšenci byli dále rozděleni do kategorií podle věku. A to na
týmy ve věku 14 až 15 let a 16 až 18 let. Streetball je tedy hra pro každého, a to bez omezení věku,
sportovní zdatnosti a hlubší znalosti pravidel.
V nižší věkové kategorii byl nejúspěšnější tým Drtiček, který posunul na druhé místo týmy Příšerek
a Bestijek. Ve vyšší věkové skupině pak zvítězili Baskeťáci před Kingy a Radiátory. Vítězství bylo
korunováno pohárem, který předávala slavnostně oděná zástupkyně ředitele OŘ Městské policie Praha 8
Zdeňka Rozinková, spolu s vedoucím Odboru výstavby MČ Praha 8 Filipem Kouckým. Po vyhlášení
vítězů se hráči rozhodli uspořádat finálovou soutěž ve střelbě na koš. 1. ročník streetballového turnaje MČ
Praha 8 rozhodoval soudce Jiří Toušek, trenér klubu Basket Slovanka, kterému patří naše poděkování.
Toušek upozorňuje všechny sportovní zájemce, že Basket Slovanka pořádá nábor dívek ročníků 1996−
1998 na ZŠ Molákova, Praha 8 (metro Invalidovna), a to každé pondělí od 16.00 hod. (více na www.bas−
ketslovanka.cz nebo tel.: 604 23 92 96). Radnice chce pro velký úspěch navázat 2. jarním ročníkem
streetballového turnaje, opět na některém z hřišť v MČ Praha 8. „Podporujeme všechny aktivity, které
vdechují ten správný život všem veřejným plochám na naší městské části. Jen tak si mladí lidé vytvoří
kladný vztah ke svému městu, ke svému okolí, ve kterém žijí. Pracujeme na tom, aby se z MČ Praha 8
stalo místo, ke kterému budou mít jeho občané blízko,“ řekl Koucký. „Pokud budou mladí lidé sportovat,
nebude tolik docházet k případům vandalství, dnes tak častým. Sport je jednou z nejlepší prevencí proti
kriminalitě a závadovému jednání,“ dodala Rozinková.
−hoe−

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

• zkušení čeští i zahraniční lektoři, které
jejich práce baví
• všechny úrovně (od začátečníků až
po státnice nebo Cambridge zkoušky)
• vlastní výběr intenzity (1x - 5x týdně)
• výuka probíhá denně od 8.00 do 20.00 hodin
• maximálně 8 účastníků v kurzu
• příjemné učebny v centru Prahy (Karlín)

Angličtina nemusí být jen nezbytností,
ale může být i zábavou!
Informace na telefonu:
233 54 02 02,
603 49 71 79 !
www.lekceanglictiny.cz

Výuka informatiky v Praze 8
Výuka informatiky je v současné době již samozřejmou součástí
výuky ve všech základních školách v Praze 8. Žáci se seznamují
s prací na počítačích, učí se psát v textových editorech, vyhledá−
vat informace na internetu, komunikovat.
Nadaným žákům vychází vstříc již od roku 2001 Základní škola
Glowackého v Praze 8 − Bohnicích rozšířenou výukou informatiky
a výpočetní techniky. Žáci se tomuto předmětu vyučují v šesté třídě
dvě a od sedmé třídy tři hodiny týdně. Seznamují se nejen s praktic−
kým použitím počítače, ale učí se i vytvářet vlastní webové prezentace
za použití různých nástrojů a programovacích jazyků. Naučí se počí−
tače sestavovat, opravovat, zapojovat do sítě, běžně žáci využívají
služeb internetu. Samozřejmě i žákům, kteří nejsou zařazeni do
výběrových tříd, škola nabízí možnosti s výpočetní technikou se
seznámit a naučit se ji využívat v běžném životě. Již od první třídy
využívají žáci počítačové učebny v různých předmětech, škola má
poměrně obsáhlou sbírku výukového softwaru. Bližší informace
o škole a možnosti navštěvovat rozšířenou výuku informatiky jsou na
webu školy: www.zs−glowackeho.cz .
M. Koranda, ředitel ZŠ

GARÁŽOVÁNÍ OSOBNÍCH
I DODÁVKOVÝCH
AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ
(Placená inzerce)

JŠ ANSWER
Výuka angličtiny

PRONÁJEM SÁLŮ

ketýrského hesla „Jeden za všechny
a všichni za jednoho“, tedy i vedoucí od−
dílů byli ve hře, což děti motivovalo k co
nejlepším výsledkům ve všech bodo−
vaných činnostech. O to hůře na tom byli
vedoucí oddílů, kteří neodpočívali ani
v době, kdy to bylo pro děti určené, stále
byli ve střehu. I díky tomu se všichni
vrátili zdrávi, s veselou náladou a dobrým
pocitem, že si děti odnášejí mnoho pozi−
tivního do dalšího života.
−poe−

Nabízíme Vám bezpečné garážování osobních
i dodávkových automobilů a motocyklů. Stálá
ostraha, pojištění, čipová výjezdová karta,
autovysavač a pneuservis.

Bližší informace
na tel.: 777 255 267
nebo 283 852 829.

Český svaz ochránců přírody
01/34. základní organizace − Kři−
vatec Luhovská 1739, Praha 8 −
Kobylisy pořádá v sobotu 22.
října vycházku do přírodní pa−
mátky Ládví, a to s odborným
výkladem RNDr. Jiřího Kříže,
CSc. Sraz zájemců je ve 13.00 hod.
na konečné tramvají č. 10 a 14
Vozovna Kobylisy, poblíž i za−
stávky autobusů 162, 175 a 181.
Pořadatelé doporučují pohodlnou
obuv, vstupné je dobrovolné,
délka trasy asi tři kilometry (1,5
až 2 hodiny).
Akci vřele doporučuje Odbor
životního prostředí MČ Praha 8.

ordinace pro vady řeči a sluchu
nabízí péči v oboru

Garáže v Lodžské 807/22
Praze 8 - Bohnicích (mezi
servisem Škoda a Delvitou
červeně natřené).

AUTOMOBIL OD 1 320 KČ VČ. DPH
MOTOCYKL 620 KČ VČ. DPH
NA ČÁSTKY JE VYDÁVÁN DAŇOVÝ DOKLAD.

Pojďte s námi na
vycházku

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

(Placená inzerce)

Děti navštívily i grafitový důl.

zručnost při výrobě předmětů ubrousko−
vou metodou. Menší děti se vyžily při
zaplétání bužírek a výrobě větrníků.
I přes rozmarné počasí bylo možné
dvakrát sedět u táborového ohně, opékat
špekáčky při kytaře a zpěvu trempských
písní. Po dva večery, kdy počasí nedalo
možnost výběru, byla pořádána disko−
téka.
Zlatým hřebem programu bylo po−
řádání dvou výletů, jejichž tématem bylo
seznámení dětí s bohatou historií

(Placená inzerce)

děle do pátku na děti čekala jedna
sportovní soutěž za druhou. S velkým
nadšením byl odehrán turnaj v kopané
a vybíjené, uskutečnil se také štafetový
běh, běh na 50 metrů, vrh koulí, skok
v pytlích, přetahovaná a další disciplíny.
Vrcholem bylo fotbalové utkání, kdy
proti policistům nastoupilo mužstvo
vedoucích oddílů doplněné nejlepšími
fotbalisty z dětí. I přes velkou snahu
a bouřlivé povzbuzování ostatních tá−
borníků podlehli policistům 4:12.
Policisté za snahu uspořádali pro děti
besedu o kriminalitě mládeže a škodli−
vosti zneužívání drog. Pozornost dětí
upoutalo předvedení výcviku služebních
psů a postup při zadržení pachatele trest−
Foto: archiv

Jako tradičně i letos uvolnila Městská
část Praha 8 finanční prostředky na
konání výchovně rekreačního tábora
pro děti z Prahy 8, který se konal ve
dnech 20. 8. − 27. 8. 2005 v Humani−
tárním a rekondičním zařízení OS
ČČK Praha ve Svatém Kameni,
Rychnově nad Malší. Na organizač−
ních záležitostech, přípravě programu,
který byl zaměřen zejména na složku
rozumovou, mravní, estetickou, pra−
covní a vlasteneckou, se podíleli za−
městnanci sociálního odboru. O 27
dětí, které se tábora zúčastnily, se
starali zaměstnanci sociálního odboru
(vedoucí oddílů), zdravotnice a o bez−
pečnost ostraha.
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JISKRA DIVADLO KARLA HACKERA

Dům dětí a mládeže Praha 8
Tel.: 284 68 02 30, 233 55 37 90 • www.ddmpraha8.cz • info@ddmpraha8.cz

Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03
P¯edprodej: P¡ 10.30 - 11.30 hod., SO 15.00 - 16.00
hod., NE 10.00 - 11.00 hod. TelefonickÈ rezervace na tel.:
284 68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 15, 17, 24, 25 −
stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144, 152, 175, 177,
186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C stanice „Kobylisy“.
Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme 15 minut
před začátkem představení do prodeje. Změna progra−
mu vyhrazena.

Program na říjen a začátek listopadu
15. 10. − Hudební muzeum − návštěva
s klubem Takt, sraz v 15.00 hod. před
muzeem v Karmelitské ul., cena: 50 Kč.
22. 10. − Ohlédnutí za Šrámkovou Sobot−
kou, od 19.30 hod. v Přemyšlenské ul.,
vstupné: 30 Kč.
22. 10. − Burza dětského oblečení a hra−
ček − 14.00 − 17.00 hod., Krynická ul.,
poplatek za stůl: 50 Kč.

ÿÕJEN 2005
15. 10. SO 15.00 hod.
SNĚHURKA
16. 10. NE 10.00 hod.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
LS Jiskra (P. Slunečko).
21. 10. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
KDE PŘESPÁVAJÍ POHÁDKY
Nahlédnutí do čarovného světa divadla
prostřednictvím šesti minipohádek, jejichž
hrdiny jsou opona, točna či nápovědní
budka. Hraje Kateřina Táborská
a Karel Zima.
22. 10. SO 15.00 hod.
KDE PŘESPÁVAJÍ POHÁDKY
23. 10. NE 10.00 hod.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
LS Jiskra (P. Slunečko).
24. 10. PO 9.00 a 10.30 hod.
PÍSNIČKOVÁ VYMYSLIVNA
Pohádková hudební výchova
Karla Daňhela.
29. 10. SO 15.00 hod.
BYLO NEBYLO
Lidová říkadla, písničky a pohádky
v podání divadla ŽLUTÁ HOUPAČKA.
30. 10. NE 10.00 hod.
BUDULÍNEK
LS Jiskra (P. Slunečko, J. Kovaříková).

24. 10. − Na buben OLATSOTESOC − kon−
cert „populární“ hudební „skupiny“ Prahy 8, od
19.30 hod. v Přemyšlenské ul., vstupné
dobrovolné.

25. 10. − 27. 10. − Raději než do Paříže,
pojeď s námi do Maříže − návštěva kera−
mické dílny, cena: 500 Kč.
2. 11. − Dušičková poezie − 19.30 hod.
v Přemyšlenské ul., vstupné: 30 Kč.
8. 11. − Neřesti a ctnosti − koncert Pavla
Nováka, od 18.30 hod. v Přemyšlenské ul.,
vstupné: 80 Kč.
13. 11. − Hliněná neděle − výroba keramic−
kých předmětů − 9.00 − 16.00 hod. v Pře−
myšlenské ul., cena: 200 Kč.
14. 11. − Jde Shel Silverstain − vtipný bás−
ník, výtvarník a hudebník − 19.30 hod. v Pře−
myšlenské ul., vstupné: 30 Kč.

Podzimní prázdniny bez noční můry pro rodiče
Pro mnohé rodiče jsou volné dny dětí mimo hlavní prázdniny noční můrou.
Často si kladou otázku v ducha Jana Nerudy − kam s nimi? Nejinak tomu bude
i letos, v době podzimních prázdnin.
Dům dětí a mládeže v Praze 8 pro děti, jejichž rodiče si nemohou vzít dovolenou, připravil zajímavý
program. V provozu bude pouze budova v ulici Přemyšlenské, kde děti mohou strávit čas u počítače,
deskových her, stolního fotbálku, kulečníku, elektronických šipek nebo při výtvarné činnosti. Herny
budou otevřeny 26. a 27. 10. od 9.00 do 16.00 hodin.
Milovníci hlíny mohou již v úterý odjet na třídenní pobyt do Slavonické keramické dílny. Vzhledem
k tomu, že kapacita výletu je omezená, je nutné informovat se o obsazení včas.
−pik−
14. 10. KERAMICKÉ TVOŘENÍ (Keramický
ateliér) pátek − 15.00 hod.
Pro děti i dospělé − nejen. Indiánské masky.
21. 10. dotvoření dílka − glazování. Rezer−
vace na tel.: 222 33 38 88; 222 33 38 52.
Cena za obě lekce: 80 Kč.
22. 10. TANEČNÍ VÝUKA PRO MENTÁLNĚ
POSTIŽENOU MLÁDEŽ (Velký sál)
sobota − 17.30 hod.
Vstupné: zdarma.

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ:
17. 10. PO 19.30 hod.
VYUČOVÁNÍ DONY MARGARIDY
Robert Athayde
Ester Kočičková ve slavném monodra−
matu pro učitele a věčné žáky.
24. 10. PO 19.30 hod.
VÁCLAV KOUBEK
Recitál.
31. 10. PO 19.30 hod.
DANA HOUDKOVÁ A FOLKOVÁ
SKUPINA JARABÁCI
Poezie, humor a muzika. Součást cyklu
Mladé talenty.

Karlínské Spektrum
Karlínské nám. 7, Praha 8
Tel.: 222 33 38 88 • www.ddmpraha.cz

ŘÍIJEN 2005
KLUBOVÉ AKCE
20..10. KÁMEN ÚRAZU (Klub Podsklepeno)
úterý − 19.30 hod.
Šestičlená folková kapela, která hraje
melodický folk výhradně s vlastní dílny.
Vstupné: mírné.
26. 10. FILMOVÝ KURZ
(Klub Podsklepeno)
středa − 16.30 hod.
Jiří Menzel, Schrom... − PERLIČKY NA DNĚ
Pouze pro členy klubu. Vstupné: 5 Kč.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury
pořádá
cestopisnou projekci Lukáše Synka

VOLNÝ ČAS

Barma
země tisíců
zlatých pagod

8. 10. PAROU DO STŘEDOVĚKU
sobota − 8.30 hod.
Zveme všechny na historickou rychlíkovou
jízdu parním vlakem do bývalého krá−
lovského města Kutná Hora, seznámení se
s historií a vybranými památkami. Prezen−
tace ukázek činnosti pražských DDM v pro−
storách zahrady MDDM Kutná Hora.
Vstupenky do uvedených vybraných pa−
mátek budou hrazeny dětem a mládeži do
18 let. Podrobné informace a jízdenky: 257
32 39 18.

18. 10. 2005
od 19.00 hodin

VSTUP VOLNÝ
Beseda se koná ve foyer KD Krakov,
Těšínská 600, Praha 8 − Bohnice.
Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

22. 10. ABILYMPIÁDA (prostory DDM)
sobota − 10.00 hod.
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy − Karlínské
Spektrum Vás zve na VI. ABILYMPICS 2005.
Program: 10.00 − 16.30 zahájení, soutěže
zručnosti, vyhlášení výsledků. 17.30 − 19.30
společenský večer s programem. Info: Blanka
Hasáková, 222 25 06 03.
25. 10. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ (klub Jen
Tak) úterý − 16.00 hod.
Info: Zuzana Altnerová. Cena včetně mate−
riálu 50 Kč.
25. 10. − 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
V PODHRADÍ U LEDČE NAD SÁZAVOU
út − ne − 18.00 hod.
Doprava − bus, 5x denně strava. Program:
sauna, bazén, hřiště, hry, soutěže. Ubytování
ve srubech s vlastním soc. zázemím. Cena:
1 150 Kč.
26. 10. − 27. 10. BRAMBORÁKY
st − čt − 9.00 − 16.00 hod.
Příměstský tábor − celodenní programy pro
děti. Cena: 120 Kč (včetně oběda).
Upozornění!
Dům dětí a mládeže Karlínské Spektrum
pořádá sběr knih (beletrie, cestopisy,
pohádky…) a časopisů pro rodinné cen−
trum a klub Podsklepeno. Dále hledáme
staré cedule, rádia, mlýnky a jiné pěkné
(i nefunkční věci), které doma překáží
a nám pomohou k zajímavé dekoraci
starého sklepního prostoru.

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz
ŘÍJEN A LISTOPAD 2005
VELKÁ SCÉNA
24. 10. PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené
plechové střeše
25. 10. ÚT 19.00
O myších a lidech
26. 10. ST 19.00 hod.
Edith a Marlene
27. 10. ČT 19.00 hod.
Oidipús vladař
1. 11. ÚT 19.00 hod.
Ubohý vrah
3. 11. ČT 19.00 hod.
Caligula
4. 11. PÁ 19.00 hod.
Kean
8. 11. ÚT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené
plechové střeše
9. 11. ST 19.00 hod.
Edith a Marlene
10. 11. ČT 19.00 hod.
Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu
11. 11. PÁ 19.00 hod.
Oidipús vladař
12. 11. SO 19.00 hod.
Kean
MALÁ SCÉNA
22. 10. SO 19.30 hod.
Pohled z mostu
2. 11. ST 19.30 hod.
Pohled z mostu
10. 11. ČT 19.30 hod.
Pravý západ
16. 11. ST 19.30 hod.
Skvrny na slunci

KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8,
tel.: 283 09 04 27
Předprodej v pokladně KD Krakov PO − ČT 16.00
− 19.00 hod., rezervace na tel.: 283 09 04 27.
Spojení: BUS č. 102, 144, 177, 186 od M
„Kobylisy“.

ÿÕJEN A LISTOPAD 2005
Večerní koncerty
3. 11. ČT 19.00 hod.
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
9. 11. ST 19.00 hod.
ŽALMAN a spol.
Patří k absolutní špičce
české folkové hudby.
29. 11. ÚT 19.00 hod.
SCREAMERS
Travesti show.
Cestopisné projekce
18. 10. ÚT 19.00 hod.
Barma (Myanma)
Země tisíců zlatých pagod.
15. 11. ÚT 19.00 hod.
Tváře v prachu Etiopie.
Dopolední pořady pro děti a mládež
25. 10. ÚT 9.00 hod.
Jazzová opera.
17. 11. ČT 15.00 hod.
Tradiční dětský karneval.
Váš oblíbený pořad plný soutěží,
písniček a tance.
Změna programu vyhrazena!

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi
a nábytek na míru

KOMANDOR

(Placená inzerce)

Dále nabízíme kompletní vybavení nábytkem Vašeho
bytu, domu, kanceláře, restauračního, hotelového
i prodejního prostoru(kuchyně, jídelny, sedací soupravy,
bytový nábytek, kanc.nábytek, zakázková výroba)
Zaměření a konzultace nezávazné
a ZDARMA. Doprava ZDARMA.
VZORKOVNA:
Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice

Tel/fax: 283

931 807,
603 228 092
www.skrinevlach.cz,
vlachpavel@volny.cz

Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz

(Placená inzerce)

Po-Ne po tel. dohodě
(5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)

(Placená inzerce)

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny

Kulturní dům Ládví
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8
Tel./fax.: 286 58 71 56
E-mail: ses.ladvi@mybox.cz

nabízí
prostory k pořádání vzdělávacích
a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,
prezentací apod.
Veškeré informace:

www.kdladvi.cz
Možnost cateringových služeb po dohodě
s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

ŘÍJEN 2005

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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CHCETE BÝT I NA PODZIM KRÁSNÁ A SVŮDNÁ?

Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8−19
tel.: 736 64 40 55,
NOVĚ
284 81 23 46
!!!
KOSM
(proti Delvitě)
ET

M

IKA,

ANIKÚ
MYOSTIMULÁTORY
MASÁ RA,
• zpevnění svalů
ŽE...
• odbourávání tuků (celulitidy)
• viditelné zeštíhlení již po 10 kúrách

LYMFATICKÉ DRENÁŽE
• zeštíhlení − odbourávání tuků (celulitidy)
• prevence, léčba křeč. žil, oteklých nohou
• lékaři doporučována při prevenci zhoubných chorob,
díky své detoxikační funkci
CO2 ZÁBAL
• regeneračně − ozdravná kůra, prevence zhoubných chorob
• migréna, nespavost, revma, kožní problémy aj.

(Placená inzerce)

NOVĚ SKOŘICOVÉ ZÁBALY

SOLÁRIUM již od 4,25 Kč/min.
MYOLIFTING OBLIČEJE
• vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO!

Úřad Městské části Praha 8, Odbor školství, oddělení kultury si Vás dovoluje pozvat na výstavu
Pavel Novák • Obrazy a kresby • Až do 30. 10. 2005 • Libeňský zámek, 1. patro

Ke každému
povinnému ručení
živelní pojištění
zdarma!

(Placená inzerce)

JEDINEČNÁ NABÍDKA
POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA

Informace na bezplatné lince
800 105 105
a internetové adrese
www.koop.cz
informace na tel. 283 090 422

Revoluční angličtina

(komerční prezentace)

Pro ty, kteří nemají čas se učit. Bez biflování a gramatiky.
Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku. 5 let záruka.
Zpozorněte! Jak to, že vůbec mluvíte? Přemýšleli jste o tom někdy? Všichni jsme se ve škole učili cizí jazyk, ale
95 % z nás ho neovládá. A ještě si myslí, že jsou na jazyky hloupí.
Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože kdybychom byli, pak bychom se nenaučili ani mateřský jazyk. Dokonce
i mentálně retardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se první (mateřskou) řeč je nejtěžší.
A jak se tedy naučíte první řeč? Rozhoduje jazykové prostředí. Tříleté dítě asi 13 000 hodin ze svého života
prospalo, ale dalších 13 000 hodin na něj působilo jazykové (zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat, pak mluvit
a nakonec přišlo na řadu psaní a čtení. Ve třech letech již hodně
rozumí a také mluví, i když ještě ne „na úrovni“. Stejně tak to
zvládnou i retardované děti.
Naše první řeč je čeština a další jazyk ovládají pouze děti
z vícejazyčného prostředí. Ve Švýcarsku a zemích Beneluxu je
několik úředních řečí a lidé je ovládají. Myslíte si, že tito lidé
jsou chytřejší než my? Ne, to určitě nejsou. Jen od dětství žijí
ve vícejazyčném prostředí.
A nyní přijde to nejzajímavější. Vy dospělí se můžete naučit další řeč
TAXUS Learning® funguje
stejně jednoduše jako kdysi svou mateřskou řeč. Metoda TAXUS
Learning® spojuje postup malých dětí s moderními poznatky o mozku. u všech typů lidí. Záruka kvality 5 let.
Vy již umíte číst a dokážete zapojit obě mozkové polokoule současně
posloucháním originální angličtiny a čtením doslovných překladů. Doslovné překlady potřebujete pro pochopení
angličtiny, neboť anglicky mluvící lidé používají jiný slovosled než my.
Pokud byste používali český slovosled, cizinec by vám nerozuměl, i kdybyste vyslovovali jednotlivá slova správně.
Takto se naučíte myslet anglicky a získáte i dobrou výslovnost. Špatný přízvuk mají lidé hlavně proto, že danou řeč
nemají dostatečně dlouho „naposlouchanou“.
Teorii, gramatiku a slovíčka se s TAXUS Learning® vůbec neučíte. To pochopíte z doslovných překladů,
a přitom získáte slovní zásobu přes 4000 slov. Ostatně, děti jdou do první třídy a vše již umí. Až ve škole zjistí, jak
je to vlastně „těžké“.
TAXUS Learning® obsahuje pozitivní podprahové záznamy, 14 hodin mluveného slova na 9 výukových CD, 3 CD,
která vám vytvoří tiché anglické prostředí, a knihu, ve které je tato metoda popsaná.
Postup je jako u dítěte: nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a nakonec číst a psát. Každý jiný postup je
nepřirozený. Nejdříve si „vědomě“ projdete zvolenou lekci. Pak si tutéž lekci pouštíte potichu stále dokola. Nijak vás
to neruší a můžete se přitom dívat na televizi, pracovat, jet autem, sportovat, prostě cokoliv vás napadne. Váš mozek
se tím bude podvědomě zabývat bez nepříjemných pocitů, že se musíte učit.
Na několik hodin denně si vytvoříte anglické prostředí z výrazů, které již vaše podvědomí zná. Nemusíte se kvůli
tomu odstěhovat do ciziny. To je ideální postup pro ty lidí, kteří nemají čas na intenzivní „vědomé“ učení se. Což je
vlastně většina z nás! Zdá−li se Vám něco nadsazené, pak vězte, že pouze naše „racionální“ školství v nás vypěsto−
valo poznání, že cizí jazyky jsou těžké. Systém výuky angličtiny ve škole je totiž špatný, neboť tam musíte ihned
nahlas číst a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biflování jednotlivých slov je přímo rakovinou pro naše znalosti jazyků.
Proč? Ze dvou důvodů: 1. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů mluví na své děti jednotlivými slovy? 2. Samotné slovo
navíc zní úplně jinak, než slovo spojené s jinými do celých vět.
Tyto i další objevy metody TAXUS Learning® stojí 5990 Kč (nebo dobírka +100 Kč, posílá se ještě v den objed−
nání). Máte je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro srovnání: jedna hodina konverzace s anglickým lektorem stojí
v ČR asi 300 Kč na hodinu. Návratnost TAXUS Learning® je asi 20 takových hodin. Navíc máte 5 let záruku. Letos
v listopadu bude i němčina.
„Máte málo času na učení?“ Pak volejte 777 915 833 NONSTOP nebo pošlete e−mail: TaxusAnglictina@seznam.cz.

(Placená inzerce)

Placená řádková inzerce
HLEDÁM HODNÉ LIDI, KTEŘÍ
MNE PŘIHLÁSÍ K TRVALÉMU
POBYTU. Kontakt: A. Benešová,
tel.: 728 81 51 70.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Koby−
lisy, Ke Stírce 34, nabízejí široký sorti−
ment krmiv a potřeb za příznivé ceny.
Otevřeno: PO − PÁ 13.00 − 19.00 hod.

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

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, DR
nebo OV. Tel.: 724 65 70 52.

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

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.

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

PŮJČKY PRO KAŽDÉHO −
ZAMĚSTNANCE, OSVČ, výhodné
i pro důchodce. Tel.: 604 83 00 20.

KUŘÁCI − ODVYKNETE! AŽ 90%
ÚSPĚŠNOST. TEL.: 224 214 617;
604 207 771.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin. Bližší
informace na tel.: 603 80 63 70,
www.autoskolatrio.cz. Další střediska
na Praze 7 a 9.
MASÁŽE − klasická, čínská meri−
diánová, lymfatická, thajská, reflexní,
hlavy − antistres, moxování, baňko−
vání. P. Malečková − fyzioterapeutka.
Pozitivní studio − TRAM Okrouhlická.
Tel.: 732 26 20 10 nebo 284 68 98
05.
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.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE, zpracování daní a další
služby nabízí certifikovaný účetní.
Ceny dohodou i pro drobné a začína−
jící podnikatele. Tel.: 602 34 31 49.
ÚČETNICTVÍ VČETNĚ DANÍ −
MZDOVÁ AGENDA, zpracuji kvalit−
ně a spolehlivě. Tel.: 723 79 92 90.
VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE,
úpravy domů a bytů, kvalitně a spo−
lehlivě provede firma SetStav s. r. o.
Volejte: 602 33 96 22 nebo 286 88
22 65.
FA J. MACHÁČ − rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými
panely − bez bourání, nepořádku v bytě
− rychle (3 − 5 dní) a levně (od 25 000
Kč). Výměny van, baterií, klozetů
kuchyňských desek, instalace spr−
chových koutů, pokládka dlažby, PVC,
plovoucích podlah, koberců, lepení
podhledů, malování, drobné zednické
a jiné práce na zvelebení Vašeho bytu.
Tel.: 777 32 54 66 − kdykoliv!
SHM KLUB PRAHA KOBYLISY
přijímá nové členy do svých kroužků
keramiky, kytary, flétny, sportovních
her, tance, jazyků, výtvarných, školičky
a do mnoho dalších aktivit. Kontakt:
605 55 42 84, L. Lišková.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, nejlé−
pe 2 + kk až 3 + 1. Cena do 2 mil. Kč,
platba i hotově. Za Vaše nabídky děku−
ji. Tel.: 608 81 01 93.
KURSY STREET STEP, STEP,
BŘIŠNÍ TANCE Praha 8, www.ste−
pujeme.cz, www.brisni.cz, tel.: 602 21
41 76. Při předložení inzerátu sleva
10% ze základní ceny pro jednu
osobu.

KOUPÍME BYT NA PRAZE 8.
Platba hotově. Děkujeme. Tel.: 776
88 66 56.
VYMĚNÍM OBECNÍ 4 + 1 v Karlí−
ně, 108 m2, I. kategorie s výtahem za
menší 3 + 1 na sídlišti Ďáblice. Tel.:
608 06 76 71.
STŘÍHÁNÍ PSŮ A CHOVA−
TELSKÉ POTŘEBY, Pod Hliništěm
14, Praha 8 − Kobylisy. Otevírací
doba: PO, ST, PÁ 8.00 − 15.00 hodin,
ÚT, ČT 13.00 − 19.00 hodin. Tel.:
284 68 21 77 nebo 602 97 00 64.
VZÁJEMNÁ VÝUKA ZDARMA.
Zkušená lektorka NJ hledá lektorku
AJ. Tel.: 728 81 85 65.
AUTO S REKLAMOU za 20 500
Kč. Volejte: 777 82 99 69.
ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ jednodu−
ché, podvojné, mzdy, daňová přiznání
i s výkazy. Tel.: 284 84 00 71, 603
41 91 07, e−mail: n−hlouskova@vol−
ny.cz.
VYROBÍME NA MÍRU, KU−
CHYŇSKÉ LINKY, skříně, koupel−
nový nábytek atd. Designy dle Vašeho
výběru ze vzorníků a katalogů. Při
montáži kuchyňské linky zhotovíme
dle přání i obklad či montáž el. spotře−
bičů. Dále provádíme montáž horizon−
tálních i vertikálních žaluzií. Vše kvalit−
ně a levně. Informace na tel.: 777 23
69 11.
TRUHLÁŘSTVÍ NOSTALGIA NA−
BÍZÍ výrobu zakázkových prací veš−
kerého nábytku do ložnic, kuchyní, dět−
ských pokojů, kanceláří a provozoven.
Nabízíme také výrobu replik historic−
kého nábytku a repase originálů. Adre−
sa: Nostalgia, Švábky 2, Praha 8,
tel.: 602 97 79 37 nebo 607 61 79
15.
MASÁŽE − zbavte se bolestí zad, na−
pětí a stresu. Cena: záda + šíje 150 Kč.
Tel.: 283 84 12 47, 604 62 58 86.
CVIČENÍ JÓGY PRO KAŽDÉHO,
vždy ve středu od 18.30 do 20.00
hodin v ZŠ Glowackého 6, Praha 8.
Bližší informace na tel.: 602 93 92 68.
LPG PŘESTAVBY AUT, 15 roků
praxe, záruka kvality a nízké ceny.
Tel.: 224 81 88 35, 774 88 32 03.
HLEDÁM OBECNÍ 3 + 1 A VĚT−
ŠÍ. Výměnou nabízím menší byt
v Praze. Tel.: 777 12 60 54.
PRODÁM NEPOUŽITÉ, MO−
BILNÍ, USKLADNĚNÉ GARÁ−
ŽOVÉ STÁNÍ, 320 x 485 cm.
Původní cena 18 990 Kč, nyní 15
900 Kč. Tel.: 606 63 14 51.

AHOJ KAMARÁDI A KAMA−
RÁDKY! Zdraví Vás vaše spolužačka
ze 4. B ZŠ Zenklova Libuše Vokur−
ková. Hrozně ráda bych se s Vámi
opět setkala. Zavolejte mi prosím
na tel.: 274 77 46 69. Těším se na
Vás!

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.:
731 51 67 14 nebo Ivan Zelenka, tel.:
605 76 32 66.

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ −
MÁJA. Zajistí pravidelné úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.

SPOLEČENSKÉ ŠATY AGNES −
MLADÁ MÓDA NABÍZÍ společen−
ské šaty pro různé příležitosti − plesy,

promoce, maturity, taneční atd.
Nabízíme šaty krátké, dlouhé, korze−
tové, pouzdrové… Najdete nás v KD
Ládví, Binarova 1661, Praha 8.
Spojení: stanice metra trasy C
„Ládví“, tel.: 604 10 44 39. Těšíme
se na Vaši návštěvu!
MLADÝ PÁR HLEDÁ KE KOUPI
MENŠÍ DŮM ve slušném stavu na
Praze 8, do 2 mil. Kč. Čestné jed−
nání. Vážný zájem! Tel.: 731 55 46
58.
HLEDÁM OBECNÍ 3 + 1 A VĚT−
ŠÍ. Nabízím družstevní 3 + 1 v Mostě
nebo odstupné. Tel.: 607 12 23 79.
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ−
CE, čištění koberců a čalouněného
nábytku. Tel./fax.: 220 80 76 35, 723
33 91 60 nebo 777 31 66 80.
TCHAJ − TI ČCHI − KUNG SHIAT−
SU PULSOVÁ DIAGNOSTIKA,
aurikulo − terapie, bachova terapie,
informačně energetická léčba na
Praze 8. Tel.: 605 78 50 36, 222 31
01 68.
SPOLEČNOST REMAX, největší
světový obchodník s realitami, působící
v 57 zemích světa, hledá do své
pražské kanceláře motivované lidi na
pozici realitní makléř/ka. Nabízíme
výjimečné ohodnocení, klimatizované
kanceláře v nově zrekonstruovaném
objektu, mobilní telefon, notebook, po
zapracování i osobní automobil. Poža−
dujeme minimálně SŠ vzdělání, pra−
covitost, flexibilitu, komunikativnost,
znalost AJ a realitního trhu výhodou.
Bližší informace na tel.: 603 14 73
94, p. Kubala. Vaše CV zasílejte na e−
mail: frantisek.kubala@remax−czech.cz.
MAJITEL PRONAJME V PRAZE
8 NP, v přízemí, 22 + 18 m2, WC,
sprcha, samostatný vchod z ulice.
Přijatelné nájemné dohodou. Tel.: 606
15 73 43.
PRODÁM ZAHRÁDKU S CHA−
TOU, 374 m2, s el. v zahrádkářské
osadě Košinka. Krásný výhled na
Prahu. Tel.: 284 82 72 95, po 20.00
hodině.
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁ−
CE. Tel.: 606 22 73 90.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ,
Heřmanova 33, Praha 7, veškeré
daňové a účetní služby. Tel.: 604 23
41 51, e−mail: borkova@atlas.cz.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.
NABÍZÍME UMÍSTĚNÍ REKLAM−
NÍHO ZAŘÍZENÍ na dvou plochách
(6 x 30 m) štítové stěny domu
Kyselova 1185/2 směrem do ulice
STŘELNIČNÁ. Tel.: 284 68 38 67 −
záznamník, 737 15 94 03.
CHCETE MÍT SVATBU JAKO
ŘEMEN? Chcete si se svými blízkými
a přáteli s chutí zanotovat? DIOPTRIO
Vám zahraje hudbu jakou chcete! Tři
muzikanti tělem i duší hrají muziku
všech žánrů. Upoutají Vás třeba prove−
dením swingového hitu Franka
Sinatry, nebo citlivě laděným erotic−
kým tangem. Náladu dokáží pozved−
nout českou lidovou písní a k jiskrné−
mu moku Vám zahrají slovácký ver−
buňk. Jsou připraveni hrát a zpívat jak
v komorním prostředí, tak pro plný
sál. Cena dohodou! Tel.: 602 34 24
42.
PRODÁM AUTOMATICKOU PRAČ−
KU CANDY, hloubka 45 cm, nevy−
balená, nákup 1. 4. 2004. Záruční
lhůta do 1. 4. 2006. Původní cena 10
990 Kč, nyní 8 900 Kč. Tel.: 606 63
14 51.
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PRODLOUŽENÁ OTEVÍRACÍ
DOBA VČETNĚ SOBOTY
(Placená inzerce)

CVIČENÍ NA ŠESTI STOLECH Z USA • ZPEVNĚNÍ A ZEŠTÍHLENÍ POSTAVY • PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANALÝZY POSTAVY • CVIČENÍ VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD,
ASTMA, PORUCHÁCH SRDCE, KŘEČOVÝCH žIL AJ.

PO-PÁ 7.30 - 20.30 HOD.
SO 8.00 - 16.00 HOD.
Oleje • Maziva

sleva

- dárek autokosmetiky,
dle vlastního výběru
Akce platí do 31.10. 2005

na prvních
12 hodin cvičení

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

(Placená inzerce)

PŘI VÝMĚNĚ OLEJE

S tímto kupónem

(Placená inzerce)

ÚDRŽBA PRO VÁŠ VŮZ
• výměna oleje a filtrů • montáž brzdových destiček • dekarbonizace motoru • zajišujeme brzdové kotouče, svíčky, řemeny, spojky, výfuky
a čepy • ošetření klimatizace • kontrola provozních kapalin • možnost platby kartou CCS •
výhodné slevy pro stálé zákazníky

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 • 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: 602 274 959

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Více informací na www.iob.cz

•
•
•
•
•
•
•

Výměnný systém startéru, alternátoru na vozy AVIA, TATRA, LIAZ, ŠKODA
Kotouče, brzdové destičky, čelisti - AVIA,TATRA ,ŠKODA.
Žhavící svíčky
Zapalovací svíčky
Filtry,oleje
Autobaterie - VARTA,PERION
Pneumatiky na osobní - nákladní vozy

(Placená inzerce)

Služby pro zákazníky:

Prodej možný po tel. dohodě i mimo pracovní dobu.
Otevírací doba: Po -čt 8 -16 / PÁ 8 -15
Adresa: Praha 8 - Libeň • Pod Kotlaskou 3 • Tel.: 284 82 44 29, 603 24 80 19
• 604 265 618, 604 260 583 • Fax: 284 82 74 90, e-mail: fa.katrinak@volny.cz
NABÍDKA ZIMNÍ PNEU:
Favorit, Felicie 165/70 R13
Barum Polaris II
998 Kč
Matador MP 58
976 Kč

Fabie 185/60 R14
Barum Polaris II
Matador MP 58

1 309 Kč
1 237 Kč

Užitkové vozy 195/70 R15C
Matador MTS 510
1 926 Kč
Barum
2 287 Kč

Fabie165/70 R14
Barum Polaris II
Matador MP 58

Octavie 195/65 R15
Barum Polaris II
1 592 Kč
Matador MP 58
1 428 Kč

Užitkové vozy 185 R14C
Matador MTS 510
1 641 Kč
Barum
1 756 Kč

1 159 Kč
1 208 Kč

(Placená inzerce)

Prodej náhradních dílů AVIA

ŘÍJEN 2005

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Česká strana
sociálně
demokratická

pozvání přijali
Doc. Ing. Jiří Patočka CSc.,
náměstek ministra pro místní
rozvoj a poslanec
Ing. Miloš Máša.

Seminář se koná
dne 20. 10. 2005 od 18.00 hod.
v malém sále Úřadu Městské části
Praha 8 − „bílý dům“,
U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň.

SERVIS

ELEKTRONIKY

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

(Placená inzerce)

„Život na sídlišti“

elektronik

(Placená inzerce)

vás zve na seminář

NOVOTNÝ

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 283 840 523, 284 840 158
servis@novotnyelektronik.cz
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