
Velká voda 
prověřila naše

možnosti 
a schopnosti.

(fotoreportáž)
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Milovníci psů se 
sešli na Libeňské 
psí louce. 
(Nejmladší psovod 
a jeho Ťapina). 

Začátkem dubna byla v Praze 8 zprovozněna jedna z nejsložitějších 

a nejnákladnějších částí protipovodňových opatření Prahy. Hlavním

úkolem mobilní uzávěry je ochrana Libeňského přístavu, Rokytky před

vzdutím a zpětnou vlnou Vltavy a také přečerpání vody přitékající 

z Rokytky a z dešťové kanalizace. 

Systém je složen ze tří hlavních částí − vzpěrných

ocelových vrat uzavírajících ústí Rokytky o výšce

8,80 m, ocelových vrat uzavírajících vjezd do přís−

tavu s celkovou hrazenou výškou 10,60 m a čerpací

stanice, kterou tvoří šest vertikálních ponorných

čerpadel. Ta dohromady dokáží přečerpat až 20

m3/s. Ochrana je projektována na úroveň dosaženou

při povodních v roce 2002 navýšenou o 30 cm.

Náklady přesáhly 500 milionů korun. −hš−

Libeňské doky s okolím jsou dostatečně
chráněny před povodní

Náměstek primátora Jan Bürgermeister patří 

k nejznámějším komunálním politikům hlav−

ního města. V roce 1994 se stal starostou Prahy

1, v jejímž čele stál až do roku 2002. Od té doby

působí na magistrátu jako náměstek primátora 

s kompetencí územního rozvoje, bytové politiky

a ochrany památek.

Po ničivých povodních v roce 2002 byl Karlín

zřejmě nejpostiženější částí Prahy. Jak byste zhod−

notil uplynulé čtyři roky v souvislosti s výstavbou

protipovodňové ochrany a nedávnou zvýšenou

hladinu Vltavy?

Na rozdíl od jiných měst k nám byla příroda 

v nedávných dnech milosrdnější a nedonutila Prahu

prověřit protipovodňová opatření při pětisetleté

vodě. Přesto je ale nutné říci, že Praha připravena

byla. Za pouhé čtyři roky od poslední povodně

jsme vybudovali takovou ochranu města, která

zaručuje bezpečí naprosté většině Prahy i při

vyšším průtoku Vltavy, než byl v roce 2002. Jsem

rád, že jsme to letos nemuseli zkoušet, jsem součas−

ně přesvědčen, že bychom obstáli.

Pokud mluvíme o průběhu výstavby zábran,  pri−

oritou radnice byla ochrana centra Prahy, kde bylo

nutné chránit nejen obyvatele a jejich majetek, ale

především historické památky. A druhou prioritou

byl jednoznačně Karlín, jako zasažená oblast 

s nejvyšším počtem obyvatel. Ze 48 000 tisíc lidí,

kteří museli být v Praze v roce 2002 evakuováni,

bylo 28 000 obyvatel Karlína. Takový počet oby−

vatel mají například česká města Písek, Kolín či

Litvínov. Tato situace už se nebude opakovat, pro−

tože Praha naplnila svůj programový cíl beze

zbytku a v roce 2006 je město chráněné.  

Po povodni 2002 se vyskytly i názory, že záplavy

starému Karlínu vlastně pomohly k rychlejší

obnově. Jak jste spokojen s revitalizací této části

Prahy?

V minulosti jsem několikrát hovořil o tom, že

obrovské škody, které povodeň způsobila, jsou

zároveň velkou výzvou k novému rozvoji vodou

poničených oblastí města. Nejvíce to platí 

o Karlíně, staré Libni a Holešovicích. Příkladem

může být Rohanský ostrov. Povodňové hráze od

Negrelliho viaduktu k Libeňskému mostu jsou

prvním krokem k přeměně obrovského území

Rohanského ostrova. Rozděluje jej na dvě části.

Mezi hrází a řekou vznikne zelený park s novým

ramenem řeky. Druhá strana o ploše více než 30

hektarů je určena k nové výstavbě. Bydlení v těs−

ném kontaktu s řekou a parkem důstojně naváže na

starou tradici Karlína.

Celopražským tématem číslo 1 je doprava 

v metropoli. Jak pokračuje výstavba nových tras

metra?

Koncem května otevřeme novou konečnou trasy

metra A Hostivař, což považuji za obrovský přínos

zejména pro okolí současné konečné stanice

Skalka. U nové stanice bude končit většina auto−

busů, které nyní zajíždějí ke Skalce, což znamená,

že projíždějí hustou sítí domů a bytů v bezprostřed−

ní blízkosti stanice. V okolí Depa Hostivař je

naopak průmyslová zástavba, takže autobusy 

a stovky aut, které sem denně budou jezdit, nebu−

dou nikoho rušit.

A plány blízké budoucnosti? Kam se Pražané

metrem dostanou ve výhledu několika let?

V současné době se připravují dvě další trasy

metra. Obě klíčové pro další rozvoj Prahy. Jedna je

trasa metra D, která spojuje sídliště jihu Prahy −

Kunratice, Libuš, Modřany s centrem města. Nejde

jen o „záložní trasu C“. 

Pokračování na straně 2

Ochrana Karlína byla pro město zásadní prioritou

Před povodní najedou všechny lodě do Libeňského přístavu. Ten se při výši hladiny Vltavy

182,5 metrů n. m. uzavře. Při zvýšení hladiny o další metr dojde k uzavření ústí Rokytky.

Aby se přitékající voda nevracela, bude z přístavního bazénu přečerpávána do Vltavy.

Obrovské škody, které povodeň v roce 2002 způsobila,
jsou zároveň velkou výzvou k novému rozvoji Karlína.
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Mělník, Hořín, Kly a Liběchov − to byly hlavní

cíle pomoci, kterou poskytla Praha 8 oblastem

postiženým dubnovými záplavami. „V případě

Hořína, Klů a Liběchova šlo především 

o nářadí, kolečka, saponáty, oblečení a další

věci, které jsou potřeba bezprostředně po

opadnutí velké vody,“ říká šéf Jednotky dobro−

volných hasičů Prahy 8 Luděk Hoznauer.

Právě dobrovolní hasiči vše potřebné zajistili 

a dovezli přímo do postižených oblastí. „Naší

výhodou je, že disponujeme nákladními auty,

takže jsme si vše mohli zařídit sami, to je rozdíl

proti dalším pražským městským částem,“

dodává Hoznauer.

Do Mělníka Praha 8 poskytla i 50 vysoušečů.

Stejné množství vysoušečů mělo putovat také do

Plané nad Lužnicí. „Vše jsme měli připraveno,

vysoušečům jsme udělali příslušné revize, ale den

před domluveným odvozem nám starosta Plané

řekl, že vysoušeče nepotřebuje. Podobné to bylo 

i s 500 vysoušeči, o které prostřednictvím ma−

gistrátu žádalo vedení Ústeckého kraje, i tam si to

ale nakonec rozmysleli,“ říká šéf dobrovolných

hasičů Prahy 8. Celková hodnota poskytnuté

pomoci se pohybuje kolem milionu korun. Praha 8

má dlouhodobě připravené zásoby věcí nutných 

k likvidování následků povodní. „Samozřejmě

musíme myslet sami na sebe, tedy na Prahu 8.

Poskytnutí pomoci jiným oblastem nijak nena−

rušuje naší vlastní připravenost. Vysoušeče 

i další materiál skladujeme v budově dobrovol−

ných hasičů v Karlíně v Sokolovské ulici,“

doplňuje Luděk Hoznauer.

−tp−

Praha 8 pomohla obcím postiženým záplavamiKontroly vltavských
břehů odložily povodně
Jednotka dobrovolných hasičů Prahy 8 se chys−

tá kontrolovat vltavské břehy, především 

v oblasti Rohanského a Libeňského ostrova.

„Začátek kontrol bohužel zpozdily povodně,

kdy byla zakázána plavba po Vltavě a navíc

jsme měli jiné starosti. Začátkem května ale

opravdu začínáme,“ řekl Osmičce šéf dobrovol−

ných hasičů Prahy 8 Luděk Hoznauer.

Hasiči ke kontrolám využijí svůj člun, budou

spolupracovat i s Policií ČR. „Zajímat nás bude

ukotvení lodí v libeňském přístavu, ale i doklady

lidí, kteří se kolem nich budou pohybovat, 

a zaměříme se také na nepovolené skládky na

břehu Vltavy. Přímo ze člunu je toho samozřejmě

vidět podstatně více, než ze břehu,“ dodává

Hoznauer.                                                       −tp−

V Bohnicích přibudou
další parkovací místa
Dalších 50 nových parkovacích míst vznikne

během prázdnin v Hnězdenské ulici v Boh−

nicích. 

Nová parkovací místa naváží na loňskou úpravu

Hnězdenské ulice. „Dokončovat budeme úsek až

ke Glowackého ulici, k základní škole. Celkově

tak i s loňskou částí bude v této ulici po dokončení 

projektu 120 nových parkovacích míst, což pod−

statně zlepší možnost parkování na bohnickém

sídlišti,“ řekl Osmičce šéf dopravní komise rad−

nice Prahy 8 Luděk Hoznauer. Výstavba nových

parkovacích míst bude stát přibližně 980 tisíc

korun.                                                            −tp−

Dokončení ze strany 1

Jde o zcela nový rozvojový prvek, který lépe

obslouží MHD rozsáhlé oblasti Prahy 4, umožní

lepší napojení na příměstskou železnici v prostoru

Hlavního nádraží a nasměruje metro k Praze 3. Při

návrhu této trasy zvažujeme přivést do Prahy

nové technologické možnosti, takzvané lehké

metro a možná i v důsledku toho hledat i jiné způ−

soby financování této strategické stavby. 

Druhá je trasa A z Vítězného náměstí na Praze

6. Není možné, aby prostor Vítězného náměstí byl

hlavním přestupním terminálem návazné auto−

busové dopravy v tomto přirozeném centru velké

městské části. Jsem velmi rád, že projednávaná

změna územního plánu tento problém řeší. Je to

první krok v přípravě investice, která vyvede trasu

metra A do Veleslavína a dále na Petřiny, Bílou

Horu a na sídliště Dědina, kde by v budoucnu

vznikl dopravní terminál v logické vazbě na další

typy MHD. Tato investice je strategickou priori−

tou města, její výstavba nesnese odkladu.

Průjezdnost městem by měl zlepšit především

hotový městský okruh. Kdy začne Pražanům 

i návštěvníkům města sloužit?

Je mimořádně důležité vystavět vnitřní městský

okruh od severního vyústění Strahovského tunelu

do Troje. To je nutná podmínka pro omezení

provozu na magistrále, pro velké zklidnění

dopravy v centrálních částech města. Stavbu zaha−

jujeme letos, dostavěna může být za 5 − 6 let.

Klíčová je opět koordinace s výstavbou dálničního

obchvatu, který je investicí státu. Je nezbytné ve

stejném tempu postavit úsek od letiště přes řeku 

v Suchdole na D8. Nemůžeme opakovat chybu,

kdy zpoždění výstavby dálničního obchvatu na

jihu Prahy přivedlo kamionovou dopravu na

sídliště Barrandov a Jižní Město.  −roa−

Ochrana Karlína byla pro město zásadní prioritou

Praha je připravena na případné

neštěstí nejlépe z měst v České repub−

lice. Teprve před několika dny byl

dokončen unikátní návěs pro zabez−

pečení likvidace hromadných neštěstí.

Záchranáři v Praze měli dosud k dis−

pozici jen vleky za sanitky, které byly

nevyhovující a hlavně nepraktické.

Vedení pražské záchranné služby zača−

lo o podobném unikátu uvažovat v roce

2001. Tehdy hlavně v souvislosti 

s hrozbou teroristických útoků.

Ve velkých metropolích zemí Evropské

unie jsou podobné kamiony běžné, 

v České republice jde ale o první exem−

plář. „Koncepce modulu vychází z návěsu

kamionu. Nejde ale o žádnou „super“ či

„maxi−sanitku“, ani o pojízdnou nemocni−

ci s operačním sálem,“ upřesnil pro

Osmičku ředitel ZZSHMP Zdeněk

Schwarz a pokračoval: „Jedná se o modul

pro dopravu všeho potřebného na místo

určení, o modul schopný snadno co

nejrychleji na místě rozložit a připravit 

k činnosti, pro kterou je vyroben.“ Zvolen

byl kamion, který bude obsluhovat pouze

1 osoba, a který bude okamžitě schopen

vyjet na místo určení. Skladován bude 

v hlídaných vyhřívaných garážích na

Kundratce. Po příjezdu na místo bude

rozložen za necelých 15 minut.

Návěs obsahuje vše, co záchranáři ke své

práci na místě hromadného neštěstí potře−

bují. Nechybí detašované řídící a koordi−

nační terénní pracoviště, které umožní

komunikaci všech posádek přímo na místě

s velitelem zásahu. Po rozložení vznikne 

v kamionu třídící pracoviště, sloužící i pro

dočasné ošetření postižených a skýtající

vše potřebné pro dočasnou péči o těžce

postižené a raněné přímo na místě 

v terénu. Samozřejmostí je dostatečná

zásoba zdravotnických pomůcek, přístro−

jů, léků a materiálu jako např.: nosítka,

kufry se zdravotnickým materiálem 

a léky, zdravotnické přístroje, dostatek

kyslíkových lahví atd. Zázemí v nové

speciální sanitce najde i zdravotnický per−

sonál. Likvidace mimořádných událostí

a hromadných neštěstí může totiž trvat

nejen hodiny, ale i dny. Kamion v sobě

skrývá krytou, klimatizovanou a vytápě−

nou místnost se sociálním zázemím (toale−

ta, sprcha a kuchyňka). K tomu všemu

potřebuje modul vlastní agregát na výrobu

elektřiny, aby nebyl na ničem závislý, ale

také klimatizační jednotku a další potřeb−

né technologie včetně dostatečné zásoby

pohonných hmot, pitné vody a dalších

médií, jako např. kyslíku.

„Modul zdravotnická záchranná služba

potřebuje proto, aby byla schopna kvali−

fikovaně a profesionálně řešit své úkoly

při likvidaci následků přímo v místě

neštěstí i delší dobu. Modul bude schopen

dopravit na místo veškeré potřebné

prostředky pro rychlé, kvalitní a kvalifiko−

vané poskytnutí odborné medicínské

pomoci těm, kteří ji budou potřebovat,“

uzavřel ředitel pražské záchranky

Schwarz. Nová sanitka by našla své uplat−

nění v předchozích letech u řady neštěstí

na území Prahy 8. Nasazena by byla určitě

při tragickém požáru hotelu Olympik, 

u silvestrovského požáru panelového

domu na bohnickém sídlišti nebo při zří−

cení části domu u Balabenky. Své uplat−

nění najde záchranářský modul i v případě

příchodu ničivé povodně...

Unikátní modul bude podle Zdeňka

Schwarze použit i při zřícení obytné

budovy, při propadnutí střechy hypermar−

ketu nebo stadionu a výstavní haly, které

jsme zaznamenali během posledního půl−

roku na více místech Evropy. V akci ho

uvidíme při jakémkoliv neštěstí v metru,

při letecké havárii nebo vykolejení osob−

ního vlaku, při asistencích na hromadných

akcích jako bylo např. zasedání MMF,

zajištění summitu NATO nebo konání MS

v ledním hokeji. Speciální kamion může

být využit i při zajištění oslav Silvestra 

a při jiných akcích kde se kumulují tisíce

lidí.

Celková částka na pořízení modulu byla

původně odhadnuta na 17,5 milionu korun

včetně tahače. „Přestože nabídka počítala

s cenou nižší, bude z důvodu různých

dodatečných úprav a změn cen navýšena

na celkovou původně odhadnutou částku,“

řekla Osmičce mluvčí záchranné služby

Simona Cigánková a upřesnila: „Důvo−

dem je i fakt, že se jedná o unikátní a ori−

ginální výrobek, jehož finální podoba 

a vybavení se dolaďují až v průběhu 

výroby. Financování je zabezpečeno 

z investičního fondu organizace, schvá−

leného zřizovatelem − hlavním městem

Prahou.“ Výroba jedinečného zdravot−

nického návěsu trvala včetně přípravy

projektové dokumentace celkem 11 mě−

síců od podpisu smlouvy. −mhmp−

Praha má unikátní sanitku

50 vysoušečů putovalo do Mělníka.
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Povodňové hráze od Negrelliho viaduktu k Libeňskému 
mostu jsou prvním krokem k přeměně Rohanského ostrova.
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Šaldova ulice bude
opravena do prázdnin
V průběhu června skončí rekonstrukce druhé

poloviny Šaldovy ulice v Karlíně. První část

této ulice (mezi Sokolovskou a Křižíkovou) se

opravy dočkala už na podzim, druhá polovina

(tedy úsek od Křižíkovy po Pernerovu) se opra−

vuje od konce března. Už vloni se podobně

rozsáhlé opravy dočkala také Křižíkova ulice. 

Otázka pro...
Ing. Filipa Kouckého, vedoucího
Odboru výstavby ÚMČ Praha 8

Na Palmovce, naproti ulici Na Hrázi, byla

odstraněna tržnice. Co se zde chystá?

Podle architektonicko − urbanistické studie této

lokality, kterou jsme nechali vypracovat, zde

budou postaveny polyfunkční budovy. Tzn. byty,

kanceláře, obchody. Pozemek má soukromého

vlastníka, který vyhověl naší žádosti, a nevzh−

ledné stánky nechal odstranit. Další kroky, tzn.

kdy a co přesně zde bude realizováno, záleží na

rozhodnutí majitele. Prozatím bude plocha zarov−

nána a upravena tak, aby nehyzdila okolí.      −hš−

?

Povodeň, která se prohnala na přelomu března a dubna Prahou, na některých místech spíše jen pohrozi−
la. Především však prověřila možnosti a schopnosti integrovaného záchranného systému, jak Prahu před
velkou vodou chránit a jak jí odolávat. Jako tečku za touto povodní Vám přinášíme několik fotografií 
z otevření nového hrazení na Rokytce. Foto: J. Mařatka
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První tunel pod Vítkovem bude za pár dní proražen
Výstavbu Nového spojení na hranici Karlína 

a Žižkova čeká za několik dní slavnostní

okamžik. Bez tří dnů přesně jeden rok od zahá−

jení stavby tunelu pod Vítkovem bude první 

z nich slavnostně proražen. „Loni 26. května jsme

osazovali a světili Barborku − patronku tunelářů

a letos 23. května bude tunel hotov,“ prozradil

Osmičce mluvčí Metrostavu František Polák 

a dodal základní technické údaje: „Tunel měří 

1 251 metrů. Denně jsme postupovali zhruba 

o 3,5 metru. Prováděli jsme tři záběry denně,

vždycky se odstřelilo, vyhrabala se vystřelená

zemina, tunel se vystrojil a zastříkal betonem.

Tohle jsme dělali třikrát denně, vždy v 6 hodin

ráno, kolem poledne a v 19 hodin. Častěji to

nešlo, protože obyvatelé Invalidovny protestovali

proti nočním střelbám,“ uzavřel Polák.

Západní portály dvou tunelů se nacházejí nad

žižkovským Vojenským muzeem, kde je po vyká−

cení stromů a křovin už od poloviny loňského roku

vidět jáma zpevněná kotvami a betonem.

Východní portály jsou na opačné straně Vítkova 

v těsném sousedství starého a dosluhujícího tunelu

na vítkovské trati.

Při zahájení výstavby tunelů Nového spojení se

hodně mluvilo o zabezpečení památníku a sochy

na Vítkově. Tunel už je téměř proražen − jaký je

stav památníku?

My jsme většinu stavby postupovali tempem

zhruba 4 a půl metru denně. Zpomalili jsme právě

pod památníkem a sochou Žižky − oboje je mimo−

chodem dlouhá desetiletí neopravované. U památ−

níku, který je zevnitř obložen žulou a drahými

kameny, byly obavy, aby desky nepopraskaly.

Jezdecká socha je zase hodně odvážná, protože má

volnou jednu nohu, volný ocas a volnou ruku 

s mečem. Projektant proto doporučil sochu pode−

přít. V lešení byly osazeny vany s pěnou a volně

čnějící prvky sochy byly jemně podepřeny. Na

soše Žižky jsme instalovali tenzometry, tedy

přístroje měřící chvění, vibrace a tlaky a také

anemometr na měření rychlosti větru. Zjistili jsme

totiž, že pouhým větrem začíná socha kmitat.

Kdybychom v tomto momentu přidali chvění od

odstřelu, kombinace těchto dvou faktorů by mohla

sochu narušit. Všechny údaje jsme průběžně

vyhodnocovali v Památníku národního písem−

nictví, kde jsme měli mezi mramorem osazenou

měřící jednotku. Máme tam počítač a sedí tam

technici, přímo propojení s tunelem. Když vítr

nefouká a všechno je v pořádku, tak se střelí 

a znovu se vše vyhodnotí. Takto jsme postupovali

několikrát denně. Socha i památník tedy byly 

a jsou pod neustálou kontrolou.

Bude kontrola památníku a jezdecké sochy

pokračovat i po květnové prorážce tunelu?

Památník i sochu Žižky budeme sledovat ještě

několik let. Každá stavba tunelu s sebou nese

mírné poklesy v řádech desetin milimetrů a teprve

když se zhruba půl roku nestane vůbec nic, tak se

udělá závěrečná zpráva a měření skončí. Všichni si

před ukončením měření a kontroly musí být jisti,

že soše ani památníku nic nehrozí.

Metrostav razí pod Vítkovem jeden tunel. Nové

spojení ale obsahuje tunely dva...

My děláme jižní tunel, společnost Subterra ten

severní. Oni začali asi o dva měsíce později, takže

skončí v průběhu prázdnin. Ten rozestup mezi

námi je proto, abychom ve stejném čase neod−

střelovali na stejném místě. Mezi tunely je totiž

rozestup jenom 6 metrů a navíc severní tunelová

trouba je těsně při severním svahu Vítkova.

Souběžná ražba by mohla ohrozit jezdeckou sochu

nebo památník a to jsme nemohli připustit.

Každou větší stavbu v centru města, kam Vítkov

bezesporu patří, vždy provázejí protesty. Setkali

jste se s nimi?

Většinou se říká, že čím je životní prostředí 

v dané lokalitě lepší a bydlení kvalitnější, tím jsou

lidé citlivější na sebemenší zásahy. Tady se nám to

tvrzení potvrdilo, protože osobně se domnívám, že

na Invalidovně se bydlí velmi dobře. Občané nás

sledovali velmi pečlivě a občas docházelo až 

k úsměvným situacím. Například hned první den

po osazení sošky svaté Barborky, tedy 27. května,

kdy se objevily v novinách zprávy o zahájení stav−

by, se objevily i první stížnosti na střelbu. My jsme

přitom stavební práce na tunelu zahájili až den po

obdržení stížností. Navíc první desítky metrů jsme

neodstřelovali, ale hloubili z povrchu. Vítkov totiž

dlouhá staletí větral a tak jsme nemohli odstřelovat

hned první metry zeminy. Na obou koncích jsme

proto tunely hrabali z povrchu, jinak by nám část

kopce sjela dolů. Celkem šlo o 69 metrů 

z východu, tedy od Karlína a o dalších 45 metrů od

Vojenského muzea na Žižkově. První odstřely

začaly až v říjnu 2005...

Měřili jste hladiny hluku a prašnosti v průběhu

stavby?

Metrostav jako dodavatel nikoli, ale investor

všechno potřebné měřil. U každé stížnosti jsme

proto mohli dokázat, že jsme nikdy nepřekročili

limity prašnosti ani hluku. Mohu ale lidi z Karlína

uklidnit, že to nejhorší už mají za sebou. Navíc

výsledkem bude to, že po desetiletích přestanou

kolem jejich domů jezdit vlaky. Mimochodem,

trošku mě překvapilo, že lidé z Invalidovny

nechtěli noční práce. Když jsme dělali tunely

metra nebo Mrázovku, tedy daleko exponovanější

lokality, tak odpor proti noční střelbě nebyl zdale−

ka tak velký, jako u Invalidovny. Malinko nás to

sice zdrželo, ale v tom celkovém harmonogramu se

to téměř neprojevilo a lidé aspoň měli klidné

bydlení i spaní.

Podle geologických průzkumů měl být Vítkov

hodně skalnatý. Zdrželo to průběh ražby tunelu?

Pod památníkem byla skála nečekaně tvrdá až

nahoru. Jinak jsme samozřejmě rádi, ale v tomhle

případě to byla komplikace. Skálou se totiž vibrace

od výbuchů přenášely rovnou k soše a k památ−

níku. Míň jsme proto v této etapě stříleli a dávali

jsme zhruba jen poloviční dávku výbušniny. Druhé

zpomalení nastalo chvíli předtím. To jsme

přecházeli tunel pro pěší spojující Karlín se

Žižkovem. My jsme byli se dnem raženého tunelu

jen asi 5 metrů nad vrškem tohoto tunelu pro pěší.

V momentě, kdy se střílelo, jsme proto pro jistotu

tunel na pár minut zavřeli, odstřelili a pěší pak

mohli znovu procházet.

První tunel bude proražen 23. května, ale před−

pokládám, že práce tím rozhodně neskončí...

Přesně tak, tunel je zatím dokončen v hrubé

stavbě. Stěny tunelu jsou nastříkané betonem, aby

byl staticky zabezpečen. Následovat budou kon−

troly, zkalibrování z hlediska profilu, potom

uděláme dno tunelu a nakonec bude následovat

jemná obezdívka. Ještě předtím musíme dodělat

čtyři bezpečnostní propojky mezi tunely. Kdyby se

v některém z tunelů v průběhu provozu něco stalo,

tak se jimi dá tunel opustit a naopak tudy mohou

přijít záchranné čety. Železniční tunel je specifický

také tím, že každých 25 metrů má výklenek, kam

může v provozu údržbář ustoupit mimo dráhu

vlaku. Na samotný závěr pak budeme krásnou

novou stavbu „kazit“ zabezpečovacími a sdělo−

vacími kabely. Bude se tam betonovat, budou se

tam dávat koleje, ale to hlavní bagrování, které

nejvíc obtěžuje, už máme za sebou.

Nebudou nové tunely kazit pohled z Karlína

směrem na Vítkov?

V žádném případě. Tunely pod Vítkovem jsou

specifické tím, že uvnitř jsou osazeny speciální

výklenky na napínací vedení trolejí. Praha

požadovala napínací kladky schovat do tunelu,

právě proto, aby nerušily exponovaný pohled 

z Karlína na vrch Vítkov. Po dokončení stavby pak

Vítkov domodelujeme do původní, nebo ještě

hezčí podoby.

Pohled z Karlína na Vítkov teď ale kazí velká hro−

mada hlíny, která se každým dnem zvětšuje...

Celá filozofie ražby tunelů pod Vítkovem

spočívá v tom, že jsme nechtěli obtěžovat okolí,

tedy hlavně obyvatele Karlína, transportem

vytěžené zeminy. Měli jsme to proto spočítané tak,

že přebytečnou hlínu odvezeme vlakem − jen pár

metrů od hromady totiž vedou koleje. Odvezeno

tak bylo asi 100 tisíc kubíků. Velká hromada, která

je tam dnes, bude využita v průběhu příštích měsíců

ke zpětným zásypům. Vlaky už odtud sice neod−

jíždějí, ale po silnici nebude odvezen ani kubík

zeminy. Veškerou hlínu spotřebujeme na mode−

lování terénu do podoby, která byla před zahá−

jením stavby Nového spojení.

První vlaky by dvěma dvoukolejnými tunely pod

Vítkovem měly projet nejpozději prvního prosince

v roce 2008. V jižním tunelu povedou koleje pro

směr Hlavní nádraží, Vysočany, Holešovice 

a v  severním tunelu budou koleje pro směr Hlavní

nádraží − Libeň. 

−roa−

Úpravy Palmovky se
pozvolna chýlí ke konci 
Do konce května skončí úpravy křižovatky na

Palmovce. Jak už jsme v Osmičce infor−

movali, cílem úprav má být větší bezpečnost −

chodci v současné době často chodí po tram−

vajových kolejích, sami tramvajáci označují

Palmovku za jedno z nejnebezpečnějších míst

v Praze. 

„Na Palmovce budou nově vyznačeny pře−

chody pro chodce, a to i modrou barvou, aby

byly viditelnější. Kromě toho tu bude

instalováno zábradlí, aby lidé nepřecházeli

mimo přechody. V současné době často lidé

chodí od Libeňského mostu až k budově televize

Prima po kolejích, to chceme úpravami změnit,“

říká šéf dopravní komise radnice Prahy 8 Luděk

Hoznauer. 

Zatím se ale nechystá osazení semaforů. Podle

odborníků nejsou potřeba, navíc by jejich insta−

lace znamenala rozkopání křižovatky, která byla

vloni zrekonstruována. Instalace semaforů by také

podstatně zvýšila rozpočet. Současné úpravy mají

stát kolem půl milionu korun, zavedení semaforů

by stálo několik milionů.

Úpravy křižovatky na Palmovce platí TSK, na

vytvoření projektu přispěl Dopravní podnik. −tp−

Zaparkovaná auta brání v průjezdu hasičům
Pokud by začalo hořet ve Slancově nebo Bojasově ulici v Ďáblicích, mohou obyvatelé na příjezd hasičů

čekat dlouhé minuty marně. V průjezdu hasičských aut totiž brání zaparkovaná auta. Potvrdily to testy,

které provádí Jednotka dobrovolných hasičů Prahy 8.

Jak už jsme informovali v předminulé Osmičce, dobrovolní hasiči Prahy 8 zahájili noční kontroly průjezdnosti ulic

na sídlištích v osmé městské části. A výsledky na řadě míst potvrzují to, čeho se hasiči obávali. Parkující vozidla brání

v průjezdu hasičské techniky. Aktuálně se to ukázalo na sídlišti v Ďáblicích. „Dopředu jsme vytipovali možná krizová

místa. Například v Taussigově ulici jsme raději nejprve projížděli menším Fordem Transit, teprve potom jsme se sem

vydali s naší Tatrou. A průjezd byl opravdu otázkou centimetrů, už v první zatáčce jsme projeli jen velmi pomalu a s maximální opatrností, v případě požáru by

šlo o nemalé zdržení,“ řekl Osmičce člen jednotky dobrovolných hasičů a jeden z účastníků kontrol Libor Paulus. Lepší průjezdnost byla v Taussigově ulici pouze

v rovných úsecích. Jen o málo lepší byla situace ve Střekovské, Hlaváčově a v dalších blocích obepínajících Chabařovickou a Frýdlantskou ulici. Jednoznačně

nejhorší to ale bylo v uzavřeném bloku mezi Bojasovou a Slancovou. Tam se mezi zaparkovaná auta vůz hasičů skutečně nevešel. „Kdyby opravdu hořelo, museli

by hasiči nejprve odtáhnout zaparkovaná auta, teprve potom by se na místo zásahu dostali. Co může takové zdržení způsobit, to si snad obyvatelé těchto domů

domyslí sami,“ říká šéf hasičů Prahy 8 Luděk Hoznauer. Hasiči v okolí problémových míst rozdali letáky, které obyvatele na problém s neprůjezdností ulic upo−

zorňuje. Do budoucna ale nezůstane jen u letáků. „Tyto kontroly budeme opakovat. Pokud řidiči budou dál parkovat natolik nezodpovědně, že tudy hasiči nepro−

jedou, budeme kontaktovat policii a špatně parkující auta necháme odtahovat. Tito řidiči by si opravdu měli uvědomit, jak nezodpovědné jejich chování je a jaké

může mít následky, při požáru domu s desítkami obyvatel může hrát roli opravdu každé sebemenší zdržení hasičů,“ dodává Luděk Hoznauer. Hasiči budou v kon−

trolách průjezdnosti pokračovat také v dalších částech Prahy 8, případná další problematické ulice přineseme v příštích vydáních Osmičky. −tp−
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OD 2. KVĚTNA 
CHŘESTOVÉ DNY 
V HOTELU TROJA

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz

„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““
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STRANA 5

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

KVĚTEN - ČERVEN 2006
Vážení občané,

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás

dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery

jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, urče−

ny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností,

který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv

pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do

VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky

komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,

zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Jirsíkova − Malého 6. 6.

Kollárova 

(mezi ul. Křižíkova − Pernerova) 10. 5., 13. 6.

Pobřežní − U Nádražní lávky 16. 5.

Pernerova − Šaldova 23. 5.

Pobřežní − Thámova 30. 5.

Petra Slezáka − Urxova 6. 6.

Pernerova − Sovova 10. 5., 13. 6.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy) 16. 5.

Kotlaska (u mateřské školy) 23. 5.

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 30. 5.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) 10. 5., 13. 6.

Na Vartě 16. 5.

Kašparovo náměstí 23. 5.

Pod Labuťkou − Prosecká 30. 5.

Kandertova (proti ul. Lindnerova) 6. 6.

Nad Rokoskou 16. 5.

Na Truhlářce (parkoviště) 23. 5.

Gabčíkova (za ul. Kubišova) 30. 5.

Ke Stírce − Na Stírce 6. 6.

Kubišova − U Vlachovky 10. 5., 13. 6.

U Slovanky − Dolejškova 24. 5.

Štěpničná (parkoviště) 31. 5.

Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště) 7. 6.

Třebenická 10. 5., 14. 6.

Roudnická (za Bešťákovou) 17. 5.

Modřínová 10. 5., 14. 6.

Kubíkova − u DD 17. 5.

Havránkova − Šimůnkova 24. 5.

Šimůnkova 31. 5.

Janečkova 7. 6.

Hlaváčova 31. 5.

Burešova 7. 6.

Kurkova 10. 5., 14. 6.

Šiškova 17. 5.

Pakoměřická − Březiněveská 24. 5.

Na Pecích − Chaberská 31. 5.

Služská − Přemyšlenská 7. 6.

V Mezihoří 10. 5., 14. 6.

Na Pěšinách − Pod Statky 17. 5.

Uzavřená 24. 5.

Trojská − Nad Trojou 8. 6.

Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)11. 5., 15. 6.

Písečná − K Sadu 18. 5.

Na Přesypu − Pod Přesypem 25. 5.

Třeboradická 1. 6.

Havlínova − Pohnertova 8. 6.

Libišská (parkoviště) 11. 5., 15. 6.

Podhajská pole (parkoviště) 18. 5.

Gdaňská 25. 5.

Hnězdenská (parkoviště) 1. 6.

Mazurská (u trafostanice) 25. 5.

Řešovská (u Zelenohorské) 1. 6.

Zhořelecká (parkoviště) 8. 6.

V Nových Bohnicích 11. 5., 15. 6.

Dolákova − Hackerova 18. 5.

K Mlýnu − Drahaňská 8. 6.

Mlazická 11. 5., 15. 6.

Fořtova − Do Údolí 18. 5.

Korycanská − K Ládví 25. 5.

Petra Bezruče − U Pískovny 1. 6.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 8. 6.

Drahorádova 11. 5., 15. 6.

Lindavská 18. 5.

U Pekařky (sloup VO č. 8) 25. 5.

Pod Vodárenskou věží − Společná 1. 6.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky

ul. Žernosecká − Ďáblická) 31. 5.

Davídkova (park. severně od garáží Stavegu) 7. 6.

V Zahradách − Na Sypkém 10. 5., 14. 6.

Braunerova − Konšelská 17. 5.

Stejskalova (štěrkové parkoviště u Rokytky) 24. 5.

Nad Rokoskou (u školy) 31. 5.

Nad Popelářkou 7. 6.

Křivenická (u konečné BUS 152,181) 10. 5., 14. 6.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 17. 5.

Pekařova 24. 5.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány

již během dne, který předchází dni uvedenému 

v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána

po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny

budou následující den po dni, který je v harmono−

gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky

v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků

adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam

rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

najdete na www.praha8.cz.

KVĚTEN 2006

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

Pražané třiďte! Chraňte si své životní prostředí

Mohou se do kontejnerů na papír vyhazovat

krabice od pracích prášků nebo třeba mastné

papíry, například krabice od pizzy?

Mastný, mokrý nebo biologicky znečištěný

papír do kontejnerů nevhazujte. Pokud jde o kra−

bice od pracích prášků, pokud ho tam zbude

opravdu minimum, potom ji do kontejneru vhodit

můžete. Snažte se také kontejnery na papír

zavírat, aby do nich nepršelo, déšť totiž papír 

v kontejnerech znehodnocuje.

Pokud do kontejneru vhazuji obálku s průhled−

ným okénkem, musím ho odtrhnout?

Není to nutné, igelitové okénko bude vyjmuto

při dalším zpracování, pokud ho ale přece jen

odtrhnete, ušetříte práci zaměstnancům příslušné

třídírny.

Mohou se do kontejnerů na plast vhazovat lahve 

i s uzávěry?

Ano, mohou. Uzávěry můžete nechat zašroubo−

vané na lahvi nebo vhodit samostatně. Pokud je ale

vhodíte samostatně, opět ušetříte čas zaměst−

nancům dotříďovací linky − ti musí jinak každý

uzávěr odšroubovat. 

Lahve od nápojů, prosím, před vhozením do kon−

tejneru sešlápněte, aby nezabíraly zbytečně moc

místa a aby se tak do kontejnerů vešlo více odpadu.

Musí se z PET lahví odstraňovat papírové etikety?

Nemusí, etikety jsou odstraňovány při následném

zpracování. Pokud ji ale odstraníte a vhodíte

papírovou etiketu do kontejneru na papír, může být

i tato etiketa recyklována.  

Mohou se do kontejnerů na plast vhazovat i plas−

tové obaly od olejů nebo ředidel?

Obaly od olejů, barev, chemikálií a ředidel v žád−

ném případě nevhazujte ani do kontejnerů na plast,

ale ani do normálních popelnic. Jde totiž o ne−

bezpečný odpad, který by měl být odevzdán do

nejbližšího sběrného dvora.

Patří do kontejnerů na plast výrobky z PVC?

Ne, PVC ani výrobky z něj, prosím, do kontej−

nerů na plast nevhazujte.

Pokud vyhazuji skleněné lahve do kontejneru na

sklo, mohu na nich nechat uzávěr?

Ne, ze skleněných lahví odstraňujte nejen

uzávěry, ale i kovové nebo plastové kroužky, ke

kterým byl původně uzávěr připevněn.

Patří do kontejnerů na sklo zrcadla?

Rozhodně ne, zrcadla, autoskla, keramiku,

porcelán a drátěná skla do příslušných kontejnerů

nikdy nevhazujte. 

Vadí, když do kontejneru na papír vhodím sešit

nebo časopis s kovovými svorkami nebo

papírový obal i s plechovkou, na které je při−

pevněn?

Pokud jde o svorky, ty v papírovém kontejneru

nevadí. Plechovky ale spolu s etiketami do kontej−

nerů rozhodně nevhazujte − pokud jde etiketa

oddělit, sundejte ji a vhoďte do kontejneru pouze

tuto etiketu, v opačném případě celou plechovku

i s etiketou vhoďte do normální popelnice nebo ji

doneste do sběrného dvora.

Jak se tříděný odpad dále využívá?

Obsah kontejnerů se odváží na třídící linky, kde

se dotříďuje (včetně odstraňování víček z plas−

tových lahví nebo kovových svorek z časopisů).

Jednotlivé skupiny odpadů jsou potom svázány

do balíků nebo rozdrceny v mlýnech a takto putu−

jí do recyklačních závodů.

Papír se vozí do papíren, kde je opět použit 

k výrobě papíru. Papírové vlákno je možné

recyklovat až sedmkrát.

Fólie slouží k výrobě nových fólií. Z hygienic−

kých důvodů se z nich ale po recyklaci vyrábějí

výhradně fólie průmyslové a stavební, nikoliv

potravinářské.

Z PET lahví se vyrábí silonové vlákno, které se

dále používá k výrobě textilií, koberců, výplní do

spacích pytlů a zimních bund. Nově navíc fungu−

je recyklační závod v Jílovém u Prahy, kde se 

z použitých PET lahví vyrábějí nové lahve na

nápoje. Jde o unikátní technologii, která má určitě

budoucnost.

S výrobky ze směsných plastů se setkáváme 

v podobě zahradního nábytku, protipovodňových

zábran, zatravňovacích dlaždic, parkových la−

viček, plastových odpadkových košů, klouzaček

pro děti, podstavců pod dopravní značky 

a odhlučňovacích stěn kolem dálnic.

Použité sklo (i ve formě střepů) se využívá ve

sklárnách k výrobě nových skleněných výrobků.

−tp−

(podle podkladů EKO−KOM a. s. a Pražských služeb a. s.)

Nejčastější dotazy k třídění odpadu a odpovědi na ně
Jak správně třídit odpad? Co se smí a nesmí vhazovat do jednotlivých kontej−
nerů? Osmička přináší odpovědi na nejčastější otázky.

Tříděného odpadu v Praze neustále přibývá
Více než pětina komunálního odpadu od obyvatel Prahy končí v kontejnerech na tříděný

odpad. Podle statistik za rok 2005 vytřídili Pražané 64 tisíc tun odpadu. „Pokud vezmeme 

v úvahu, že se u nás začalo s tříděním odpadu podstatně později, než v západní Evropě, jsou

tato čísla opravdu velmi pozitivní,“ říká ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Tradiční kontejnery na papír, sklo a plasty v poslední době doplňují i nádoby na krabice od džusů

a od mléka, na tzv. obaly Tetrapak. „Tyto nádoby jsou označeny oranžovou barvou. Papírny tyto

obaly rozvlákňují a dlouhé celulózové vlákno používají pro zkvalitnění papírenských sádek.

Polyethylen a hliník pak využívají pro ohřev vody a na výrobu páry. Kromě toho se z Tetrapak

obalů vyrábějí také speciální palety,“ vysvětlila Osmičce mluvčí sdružení EKO−KOM Kateřina

Šarounová.  Obyvatelé Prahy ale stále část tříděného odpadu znehodnocují tím, že někdy nevědí, co

vlastně do kterých nádob mohou vhazovat. „Nejčastějším problémem jsou obaly od barev nebo

ředidel v nádobách na plast, komplikace se objevují také u papíru − někdy se v kontejnerech obje−

vuje mokrý a především mastný papír, který není možné dále využít,“ shodují se zástupci svozových

firem i sdružení EKO−KOM. −tp−



KVĚTEN 2006STRANA 6

Milovníci psů se sešli na Libeňské psí louce
Předposlední dubnová sobota patřila

na „osmičce“ psům a jejich majitelům.

Radnice Prahy 8 uspořádala his−

toricky první Psí den a po jeho úspěš−

ném průběhu je jasné, že tak začala

nová tradice.  Pomohl tomu nejen

připravený program, ale i nádherné

jarní počasí. Během 5 hodin se na psí

louce v sousedství „bílého domu“ vys−

třídalo několik desítek psů i jejich ma−

jitelů. Jen do soutěže o Osmičkového

voříška se přihlásila skoro stovka psů! 

Voříškové dávali pac 
i utíkali před porotou
Právě soutěž o Osmičkového voříška

byla hlavní atrakcí programu. Necelá

stovka přihlášených psů soutěžila v šesti

kategoriích (podle věku), o pořadí

rozhodovala čtyřčlenná porota. V té za−

sedli starosta Prahy 8 Josef Nosek,

poslanec parlamentu Zbyněk Novotný,

radní Prahy 8 Martin Roubíček a také

jedna z účastnic reality show Vyvolení,

Lůca. Hodnotilo se známkami od 1 do 5,

hlavním kritériem byl celkový dojem,

jaký vytvářeli pes se svým majitelem. 

A rozhodně to nebylo jednodu−

ché rozhodování. Roztomilost pejsků 

i zarputilost majitelů budily často obdiv 

i úsměv. Mnozí účastníci se na tuto

soutěž viditelně poctivě připravovali. Při

defilé před porotou tak byly k vidění

ukázky poslušnosti, ozývalo se štěkání na

povel, mnozí předváděli klasické „dávání

pac“ nebo veselé chytání piškotů. Něko−

lik soutěžících (tedy těch čtyřnohých)

naopak neuneslo stres z představení před

porotou a jednoduše svým majitelům

utekli. Ti, kteří vytrvali, se ale dočkali

zasloužené odměny − pohár vítězům

předával poslanec Zbyněk Novotný.

Kromě toho bylo pro vítěze připraveno 

i krmivo od sponzora akce, společnosti

KSK Bono. Vítězové si ho ale nakonec

neodnesli − někteří se dohodli, že se této

ceny vzdají. Balíky s krmivem tak putují

do psího útulku v Troji. Publikum i poro−

ta tohle rozhodnutí odměnili velkým

aplausem. 

Zvířecí záchranka i psi − pomoc−
níci zaujali stovky návštěvníků
Zajímavý byl i přestávkový program.

Nejprve se prezentovala veterinární

záchranná služba Pet − Medic, jejíž

ředitelkou je Ivana Janků. Diváci se

dozvěděli, jak tato non − stop záchranná

služba pracuje, viděli ukázkový výjezd

vozidla zvířecí záchranky a naučili se, jak

poskytnout svému psovi první pomoc.

Na plyšovém Alíkovi dokonce pracovní−

ci záchranky předvedli umělé dýchání,

které může psovi zachránit život.

Druhá přestávka patřila povídání

Jiřiny Volšické o Klubu canisterapie.

Canisterapie jak už název napovídá je

způsobem léčby, kdy speciálně vycvi−

čený pes pozitivně působí na zdravotní

stav osob dlouhodobě upoutaných na

lůžko, starších lidí nebo třeba zdravotně

postižených. Léčebný efekt bývá

prokazatelný už po krátkém čase. Paní

Volšická představila tuto metodu 

s pomocí své fenky anglického sta−

fordšírského bulteriéra, v následné

diskusi diváky nejvíc zajímalo, jaká

další plemena se na tuto terapii hodí.

Představilo se také občanské sdružení

Helppes, které cvičí psy na pomoc

zdravotně postiženým. Hlavní výcvi−

kářka, Zuzana Daušová, ukázala, jak

takový výcvik probíhá a co všechno

obnáší. Diváci viděli, jak pes může

pomáhat třeba vozíčkářům. Asistenční

psi (například erdelteriér nebo německý

ovčák) předvedli zvedání a nošení před−

mětů, ale i otevírání dveří, pomoc při

oblékání nebo upozornění na to, že

někdo zvonil.

Závěr programu patřil ukázce práce psů 

a  psovodů Městské policie. Přestože se

už tou dobou kazilo počasí a na diváky

dopadaly první kapky deště, přísní stráž−

ci zákona i jejich neméně přísní němečtí

ovčáci předváděli natolik zajímavé

kousky, že publikum začínající déšť snad

ani nevnímalo.

Psí den se stane tradicí
Návštěvníci Psího dne se při odchodu

shodovali − tak nabitý program pro

pejskaře ještě nezažili. Nejčastějším

dotazem na pořadatele tak bylo: Kdy se

bude konat další Psí den? „Obdobnou,

takhle široce pojatou akci pro pejskaře

určitě budeme opakovat. A to nejpozději

za rok − chceme totiž, aby se z dubnového

Psího dne stala tradice,“ říká vedoucí

oddělení kultury Úřadu MČ Praha 8 Mgr.

Vladimíra Ludková. „Chtěla bych záro−

veň poděkovat všem, kdo se na úspěchu

tohoto Psího dne podíleli − počínaje kole−

gy z radnice, kteří pomáhali s přípravou,

pokračujíc všemi aktéry doprovodného

programu, sponzorem akce, tedy firmou

KSK Bono a konče tou záplavou úžas−

ných diváků a soutěžících. Je vidět, že 

v Praze 8 žije opravdu spousta slušných 

a milých pejskařů i krásných a roztomilých

psů,“ dodává Vladimíra Ludková.        −tp−

Libeňskou louku zaplnili psi i jejich majitelé

Vedoucí odboru 
životního prostředí ÚMČ Praha 8
Martin Cibulka, Dis.

Za všechny pracovníky Odboru životního prost−

ředí chci vyjádřit radost nad tím, že dubnový Psí

den měl tak obrovský úspěch. Krátce po tom, co

jsme vybudovali libeňskou psí louku, zaznívaly 

i pochybovačné hlasy. Proč na tomto místě, proč

vůbec budovat něco takového. Místo, na kterém

byla psí louka vybudována, by jinak hledalo jiné

smysluplnější uplatnění. Prostor dřívějšího zahrad−

nictví mnoho let zahálel a byl bez užitku. Proto

když byla firmou Staropramen vyhlášena soutěž 

o poskytnutí grantu, zaměstnanci Odboru život−

ního prostředí zdarma vlastními silami zpracovali

projekt, který zvítězil. Vybudování libeňské psí

louky jsme tak mohli uhradit ze sponzorského daru. 

Vznikl prostor, který poskytuje možnost proběh−

nutí psích obyvatel Prahy 8 a příjemné posezení

jejich majitelů. Pro nás, pracovníky Odboru život−

ního prostředí, je důležité, že prostor louky i akce

jsou místem, kde můžeme s kynologickou komuni−

tou intenzivněji a cíleně pracovat. Majitelům psů

se například dostali do rukou informace o základ−

ním právním minimu souvisejícím s vlastnictvím

psa. 

Jako obyvatel Prahy 8 věřím, že když ÚMČ

Praha 8 dělá něco pro pejskaře, udělají i oni něco

pro Prahu 8. Za pracovníky Odboru životního

prostředí doufám, že se to projeví v jejich chování

ke svému okolí i k sobě navzájem. Uvědomme si,

že vlastnictví psa je i závazek. Pes je živým

tvorem, který má své potřeby a stejně jako on 

i jeho okolí je živoucím organismem, který citlivě

reaguje na hluk, zmatek a nepořádek. 

Udržujme ve svém okolí pořádek. ÚMČ Praha 8

může vytvářet a také vytváří podmínky pro to, aby

bylo na území Prahy 8 čisto. Pokud se však pod−

statná část obyvatel Prahy 8 rozhodne, že jejich

okolí si pořádek a čistotu nezaslouží, je veškerá

snaha marná. Peníze, které by mohly zaplatit třeba

nové lavičky nebo opravu cesty, tak skončí na

smetišti jenom proto, že jste se třeba rozhodli

vyhazovat věci mimo kontejnery nebo sběrné

dvory. Nebo proto, že si myslíte, že úklid po vašem

pejskovi není vaší věcí.

Naštěstí ale lidí, kteří si uvědomují, že slušný 

a inteligentní člověk uklidí po sobě a i po svém

pejskovi, přibývá. Přidejte se k nim i Vy!

Starosta MČ Praha 8 
Josef Nosek
V minulém i letošním roce

jsme pro pejskaře a jejich

čtyřnohé společníky udě−

lali dost a dost. A nejen

pro ně. Tím, že vytváříme

podmínky pro slušné ma−

jitele psů, bojujeme

zároveň i proti těm ne−

slušným. A pokud říkám

„neslušným“, tak tím myslím ty, kteří nejen že

nedělají to, co jim ukládají právní předpisy, ale

především ignorují to, co velí základní lidská

slušnost. Co jiného než obyčejná slušnost by mělo

nutit majitele psa  uklízet psí hovínka? Předpisy,

policisté? Ale to by potom znamenalo, že policista

musí být doslova na každém rohu. A od toho už je

kousek k tomu, co by se asi nikomu z nás nelíbilo

a co by navíc stálo  neuvěřitelné množství financí.

Proto nezbývá, než vychovávat. Když většina z nás

chápe, že na veřejnosti kolem sebe nepliveme,

nekřičíme a nepoužíváme sprostá slova, proč by

stejní lidé neměli pochopit, že je potřeba také

uklidit vše, co jejich pejsek zanechal na veřejném

prostranství. A je přitom jedno, jestli to byl

trávník, nebo přímo chodník! Pokud po sobě na

WC splachujete, ukliďte i po svém pejskovi! 

To, že tato cesta vede tím správným směrem,

ukazuje i náš program psích košů, které jsou

rozmístěny po Praze 8. Jejich využívání stále

stoupá a v dnešní době se jen z těchto košů odveze

kolem 5 tun psích exkrementů. Jinými slovy − stále

více pejskařů chápe, že je základním pravidlem

slušnosti uklízet po svém pejskovi. Na těch nejvíce

vytížených místech jsme navíc zaplatili úklid

pomocí mobilních vysavačů −  aby se tak případní

hříšníci cítili trapně a současně aby se ta

nejvytíženější místa neměnila ve veřejné záchod−

ky. A nejenom to. Psí den, který proběhl na

libeňské psí louce, stejně jako další podobné akce,

mají za úkol mezi pejskaři rozšířit povědomí vlast−

ní zodpovědnosti za své okolí a za to, jak je 

a jejich psy zbytek společnosti, tedy včetně těch,

kteří pejska doma nemají, vnímá. Jestli jako pro−

blém, nebo jako milého souseda který umí hravě

zaštěkat a rozzářit oči dětí ve svém okolí.

Poslanec Parlamentu ČR 
Zbyňek Novotný
Problematika psů se v ně−

kterých rukou může občas

stát i prostředkem k velmi

lacinému zviditelnění v mé−

diích. Stačí vykřiknout

„zakážeme to, nebo ono

plemeno“ a první kámen na

cestě k větší slávě přís−

lušného politika je položen. 

Problémem však nejsou plemena psů, problémem

jsou lidé, kteří psi vlastní, resp. se s nimi chovají

nezodpovědně ke svému okolí. Špatným zacházením

lze vyrobit zlého a kousavého psa z jedince jakéhoko−

liv plemene. 

Pokud by mělo dojít k regulaci a zvýšené kontrole,

může být na místě diskuse a posílení právní odpověd−

nosti za případnou škodu, kterou špatně vedený pes

způsobí. 

Na psí louce jsme mohli vidět psy, které by leckdo

označil za bojové, jak provádějí canisterapii 

a pomáhají tak při léčbě lidí. Pokud chcete, aby i Váš

pes byl svým i Vaším okolím vnímán podobně pozi−

tivně, chovejte se ohleduplně. 

Nenechte svého psa pobíhat tam, kde může být

někdo, kdo se psů bojí, kdo z nich má respekt.

Nenechávejte své psy pobíhat kolem dětských hřišť,

uklízejte po svém pejskovi nejen tehdy, když vás

někdo vidí, ale vždy, když Váš pes vykoná svou

potřebu. 

Pokud to bude dělat většina pejskařů, ubude kon−

fliktů a ubude i těch, kteří tvrdí, že pes do města

nepatří. Ubude i vyčítavých pohledů ve chvílích, kdy

se procházíte po Praze a těšíte se z přítomnosti svého

čtyřnohého kamaráda. 

Lucie Široká 
as Lůca z VV
Život bez zvířat si osobně

nedokážu vůbec představit,

ať jsou to již zvířátka malá

jako křeček, myška nebo

fretka, tak zvířátka větší

jako pejsek, kočka nebo

největší, jako je třeba kůň.

Už od malička k nim mám

dobrý vztah a to díky mojí

mamince. Prvního křečka jsem měla v první třídě 

a pak už to šlo ráz na ráz. 48 křečků (stále se

množili: 2 morčata, 2 kuny, 1 činčila, 1 fretka, 

1 kočička, 1 zakrslý králík, 1 normální králík, 

1 liška, rybičky, 1 andulka. 

Akorát pejska jsem zatím svého neměla, avšak už

něco přes rok uvažuji o tom, že si ho pořídím. Není

to ale jednorázová investice a dokonce ani malá

neživá věc, která když vás přestane bavit, tak ji

uklidíte do skříňky, prostě to tak není, vyžaduje si

dostatek pozornosti a hlavně připravenosti se 

o takového tvora starat. Stáváte se jeho pánečkem

po celý jeho život, stáváte se za jeho život zod−

povědným. 

Jelikož studuji v Plzni, chodíme s mou spoluby−

dlící  do plzeňského útulku na Valše. Zde se

snažíme co nejčastěji pejsky venčit a proto mi

rozhodně nebylo cizí zúčastnit se jako porotkyně

na psím dnu Osmičkového voříška, naopak jsem

byla velice potěšena a moc jsem se na to těšila. 

Celý den proběhl naprosto úchvatně, předvedlo

se nám asi 95 pejsků v 6 kategoriích a bylo velice

obtížné v každé kategorii vybrat jen jednoho jako

vítěze, všichni měli své kouzlo, u některých si

člověk dokonce nebyl ani jist, jestli náhodou nej−

sou šlechtického původu (podle jejich jména), ale

pak přišla chlupatá kulička a bylo vše rozřešeno. 

Z celého dne jsem měla dobrý pocit, i vzdělávací

přestávky byly velice poučné a zajímavé, akorát

mě mrzelo, že jsem nemohla zůstat do absolutního

konce, povinnosti volaly. 

Děkuji moc, že jsem s vámi mohla být.

V evidenci Magistrátu je v těchto

dnech 65 tisíc psů, kteří jsou očipováni.

K placení poplatku je přitom při−

hlášeno zhruba o 20 tisíc psů více 

a odhady čtyřnohých miláčků v metro−

poli se blíží stovce tisíc.

Městská policie plní při kontrolování

čipovaných psů jen roli informátora,

správním orgánem je příslušný odbor

Úřadu městské části. „Strážníci pokuty na

místě vůbec neudělují. Následně se totiž

na úřadě kontroluje, jestli například nemá

majitel psa řádně zaregistrovaného a ten

zatím jenom nenaběhl do systému.

Zkrátka maximálně chráníme majitele

psů a jejich presumpci neviny,“ řekl

Osmičce náměstek ředitele Městské poli−

cie v Praze Ludvík Klema a dodal: „Na

místě se tedy nikdo pokuty od strážníka

obávat nemusí. Na druhou stranu má

správní orgán možnost uložit až něko−

likatisícovou pokutu za nedodržení měst−

ské vyhlášky.“ Do evidence Magistrátu

přibývají denně další desítky záznamů 

o psech chovaných v hlavním městě.

Náměstek primátora Rudolf Blažek

oceňuje odpovědný přístup většiny cho−

vatelů psů: „Někteří z nich se už

přesvědčili o tom, že mít očipovaného 

a zaregistrovaného psa je výhodné, a to

hlavně, když se zvíře ztratí.“ Povinnost

trvalého označení psa a jeho přihlášení do

evidence stanovuje vyhláška platná od

začátku roku. Její dodržování kontrolují

městští strážníci a podle náměstka

ředitele Městské policie Ludvíka Klemy

se stále méně často setkávají s neoz−

načenými psy. „My jsme na konci

loňského roku zahájili informační kam−

paň, která předcházela kontrolám a ná−

sledným sankcím,“ řekl Osmičce Klema.

Jak jsou strážníci na kontrolu očipo−

vání psů vybaveni?

Na kontroly jsme připraveni velmi

dobře. Na každém obvodě jsou velké

čtečky, které umožňují snímání z rela−

tivně větší vzdálenosti. Ty jsou využívá−

ny při větších kontrolních akcích a na

okrajích Prahy máme v okrscích ještě

menší čtečky, které využívají naši okrská−

ři. Takže se dá říct, že jde o celopražskou

kontrolní činnost strážníků Městské policie.

Zmínil jste velké čtečky. Znamená to, že

strážníci mohou kontrolovat čipování

psů například při průjezdu autem na

vzdálenost několika metrů?

Taková čtečka by jistě vyrobit šla, ale to

vyzařování by bylo natolik nepříjemné

pro psa, že by lékaři a veterináři bojovali

za to, aby se tato zařízení nepoužívala.

Velké čtečky jsou bezkontaktním

zařízením, ale vždy je nutný přístup

strážníka do bezprostřední blízkosti psa.

Jde o vzdálenost několika centimetrů,

podle velikosti psa třeba až o 10 cen−

timetrů. Při průjezdu vozidla není možné

očipované psy kontrolovat, protože jde 

o vzdálenost několika metrů...

Kontrolují strážníci čipování psů při

běžné hlídkové činnosti, nebo budou

probíhat i speciální kontrolní akce?

Začátek roku byl spíše ve znamení

velkých kontrolních akcí, kdy jsme

mediálně i jinak chtěli podpořit zájem

Pražanů o to, nechat svého čtyřnohého

miláčka očipovat. To se myslím povedlo

a teď už stačí běžná kontrolní činnost. To

znamená, že okrskář, který prochází 

a kontroluje desítky dalších věcí, tak

mimo jiné ve chvíli, kdy potká pejskaře

ve svém parku, provede kontrolu čipu. 

V mnoha případech už strážník zná

pejskaře osobně a ví, že jeho pes je řádně

očipován a kontrola tak není nutná. 

I přesto jsou zhruba jednou za 2 až 3

týdny vyhlašovány v rámci obvodů větší

kontrolní akce. 

Při nich 4 až 6 strážníků plošně kon−

troluje lokality, kde jsou problémy 

s pejskaři nebo s volným pobíháním psů.

A v rámci těchto kontrol se provádí i kon−

trola registrací a čipování.

Kdy bude každý okrskář vybaven

čtečkou?

Ona to není žádná technická ani

finanční nesnadnost, ale ve své podstatě

už to není zapotřebí. 

Strážníci nesmí udělit pokutu za neočipovaného psa
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Chcete mě?

740/2006evidenční číslo

dalmatinplemeno

fena, asi 4 rokypopis

bílá černé tečky, standardsrst

standardvelikost

18. 4. 2006 Praha 9, Černý Mostnalezen

743/2006evidenční číslo

kříženec jezevčíkaplemeno

pes, 6 − 7 měsícůpopis

černá, hladkásrst

menšívelikost

16. 4. 2006nalezen

nalezen bez obojku, přátelskýcharakteristika

Na stránkách Osmičky Vám pravidelně přinášíme

aktuální informace o nalezených psech, kteří

skončili v městském útulku v Troji (ulice 

V Zámcích 56). Tady je aktuální nabídka. −roa−

742/2006evidenční číslo

kříženec německého ovčákaplemeno

pes, 3 rokypopis

vlkošedá se znaky, kratšísrst

menšívelikost

19. 4. 2006 vrácen náhr. majitelemnalezen

potřebuje společnost, přelézá plotycharakteristika

763/2006evidenční číslo

kříženecplemeno

pes, 2,5 rokupopis

béžová, delšísrst

velkývelikost

22. 4. 2006, vrácen náhr.majitelemnalezen

Množství psů, kteří přibývají, totiž není tak vysoké.

Záměrem Magistrátu bylo, aby počet psů odhado−

vaný až ke sto tisícům, byl zaregistrován. Je to důležité

v případech, kdy se pes ztratí nebo někoho pokouše.

Abychom stihli kontrolovat obměnu psů stačí nám

řádově desítky čteček, které máme v současnosti 

k dispozici. Pokud se ale ukáže, že čteček je

zapotřebí víc, tak je hlavní město Praha v řádech

týdnů připraveno další desítky čteček doplnit. Ceny

těch malých čteček se pohybují v řádech několika

tisíců korun. Ty větší, propojené s tiskárnou a počí−

tačem, stojí 20 tisíc korun. Dnes jich máme 20 

a tento počet je pro nás opravdu dostačující.

Jaké jsou k dnešnímu dni výsledky kontrol?

Hlavní město velice správně zvolilo přístup, kdy

byla vyhláška celý jeden rok přijatá, ale neplatila.

Pejskaři tak měli spoustu času, aby se podle toho

zařídili. Navíc povinnost očipovat svého psa

provázela poměrně silná mediální kampaň.  To vše

přineslo své ovoce v podobě toho, že v prvních led−

nových dnech, tedy bezprostředně po nabytí účin−

nosti této vyhlášky, bylo očipováno přes 30 procent

psů a dalších 30 až 40 procent bylo v průběhu za−

znamenávání do evidence. Za více než čtyři měsíce

kontrol se podařilo „nachytat“ přes 200 majitelů,

kteří neměli svého psa registrovaného a očipo−

vaného. Když to srovnáte s těmi 60 tisíci zare−

gistrovaných, tak je to mizivé procento. Navíc

stovky psů se nedostanou na veřejné prostranství,

protože jsou na zahradách rodinných domků a se

strážníkem se tak nikdy nepotkají. Výhodu

čipování by tito psi a jejich majitelé poznali až 

v případě, kdy by se jim pes ztratil a zaběhl. V pří−

padě očipovaného psa je totiž otázkou minut, kdy

zjistíme majitele a můžeme ho vrátit.

Dostali všichni „nachytaní“ pejskaři od strážníka

pokutu, nebo šlo jen o napomenutí?

Těchto dvě stě pejskařů neuposlechlo předchozí

výzvy a bylo kontrolováno opakovaně. Je třeba říci,

že Městská policie plní jen roli informátora.

Správním orgánem je příslušný odbor Úřadu měst−

ské části. Strážníci pokuty na místě vůbec neudělu−

jí. Následně se totiž na úřadě kontroluje, jestli nemá

majitel psa řádně zaregistrovaného a jestli jen ještě

nenaběhl do systému. Zkrátka maximálně chrá−

níme majitele psů a jejich presumpci neviny. Na

místě se tedy nikdo pokuty obávat nemusí, ale na

druhou stranu má správní orgán možnost uložit až

několikatisícovou pokutu za nedodržení městské

vyhlášky.

Jsou nějaké části Prahy, kde je více pejskařů, kteří

nedodržují vyhlášku o čipování?

V podstatě je to ve všech městských částech

podobné. Závislé je to ale na počtu psů pohybu−

jících se na veřejném prostranství a tím pádem na

šanci strážníků kontrolu provádět a nerespektování

vyhlášky odhalit. V Praze je několik lokalit nech−

valně známých tím, že tam jsou problémy 

s pejskaři, a na ty se strážníci více zaměřují. Jsou to

hlavně parky v centrální části, tedy v Praze 2, 3

nebo 5. Tady se v určitou hodinu vyskytne několik

desítek psů, kdy je lidé potřebují vyvenčit, napří−

klad než jdou do práce. Více hříšníků tedy logicky

odhalíme v těchto parcích nebo lesoparcích.    

−roa−

Strážníci nesmí udělit pokutu 
za neočipovaného psa

fotoreportáž 
z Libeňské psí louky

Foto: M. Mařatka

Pomoc před vycházkou.

Cvik ukaž bříško v provedení Vanilky. Rotvajler coby pes asistent.
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fotoreportáž 
z Libeňské psí louky

Dorostenec Sam 
a skok na paničku. Soustředěná porota − Josef Nosek, Lůca,

známá z reality show Vyvolení, Martin
Roubíček a její předseda Zbyněk Novotný.

Libeňská psí louka byla 
v obležení psů, páníčků i diváků.

Psovod Městské policie hl. m. Prahy.

Podání předmětu.

Asistenční pes v péči Helppes o. s.

Skok vysoký předvádí v kategorii 
starší štěně Sára.

Deny s číslem 33 a vítězný 
skok za pamlskem.

Deny

Paní Volšická s fenou
stafordšírského bulteriéra

hovoří o canisterapii.

Dusty.

Nejmladší čtyřnoháčci do jednoho roku.

Skip v letu.

Dorostenci jdou na vodu.

Zlatý Max von Troya.

Vítězi gratuluje 
Poslanec Parlamentu ČR 

Zbyněk Novotný.

Ukázkový výjezd veterinární záchranné služby 
Pet − Medic. Plyšový Alík figurantem.

Soutěžící s devítkou − Ketty.

Dorostenec Rek 
a nejstarší účastnice.



Volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky se

budou konat v pátek 2. června

2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 3. června 2006 od 8.00

hodin do 14.00 hodin.

Na území Městské části Praha 8 bylo

vytvořeno celkem 108 stálých voleb−

ních okrsků, jejichž statistická

čísla jsou 568 až 675. Ke každé−

mu stálému volebnímu okrsku

jsou přiřazeny konkrétní adresy. 

V následujícím přehledu je možno podle

adresy nalézt číslo stálého volebního okrsku 

a následně též sídlo volební místnosti. Vaše

případné dotazy budou zodpovězeny na tele−

fonním čísle: 222 805 543. 

občansko−správní odbor ÚMČ Praha 8

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 
na území Městské části Praha 8

Poř.  Stat.

č.ok. č.ok. Sídlo okrsku

1. 568. Karlín, Karlínské nám. 7/316, 

Dům dětí a mládeže hl. města Prahy

2. 569. Karlín, Karlínské nám. 7/316, 

Dům dětí a mládeže hl. města Prahy

3. 570. Karlín, Karlínské nám. 7/316, 

Dům dětí a mládeže hl. města Prahy

4. 571. Karlín, Kollárova 5/271, VOŠ a OA

5. 572. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

6. 573. Karlín, Kollárova 5/271, VOŠ a OA

7. 574. Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

8. 575. Karlín, Kollárova 5/271, VOŠ a OA

9. 576. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

10. 577. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

11. 578. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

12. 579. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

13. 580. Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

14. 581. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, 

ZŠ Molákova

15. 582. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, 

ZŠ Molákova

16. 583. Karlín, Za Invalidovnou 3/579, 

ZŠ Molákova

17. 584. Libeň, Heydukova 5/359, 

ZŠ Palmovka

18. 585. Libeň, Heydukova 5/359, 

ZŠ Palmovka

19. 586. Libeň, Heydukova 5/359, 

ZŠ Palmovka

20. 587. Libeň, Heydukova 5/359, 

ZŠ Palmovka

21. 588. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ

22. 589. Libeň, U Libeňského zámku 1/3, 

Gymnázium

23. 590. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ

24. 591. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ

25. 592. Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ

26. 593. Libeň, Lindnerova 3/517, První 

obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

27. 594. Libeň, Lindnerova 3/517, První 

obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

28. 595. Libeň, Lindnerova 3/517, První 

obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

29. 596. Libeň, Krejčího 1/350, 

ZŠ Na Korábě

30. 597. Libeň, Krejčího 1/350, 

ZŠ Na Korábě

31. 598. Libeň, Krejčího 1/350, 

ZŠ Na Korábě

32. 599. Libeň, Krejčího 1/350, 

ZŠ Na Korábě

33. 600. Libeň, Krejčího 1/350, 

ZŠ Na Korábě

34. 601. Libeň, Krejčího 1/350, 

ZŠ Na Korábě

35. 602. Libeň, Nad Rokoskou 7/111,  

PB Vyšší odborná škola a Střední 

škola managementu, s. r. o.

36. 603. Libeň, Nad Rokoskou 7/111,  

PB Vyšší odborná škola a Střední 

škola managementu, s. r. o. 

37. 604. Kobylisy, Klapkova 25/156 , 

Základní umělecká škola

38. 605. Kobylisy, U Školské 

zahrady 4/1030, ZŠ

39. 606. Kobylisy, U Školské 

zahrady 4/1030, ZŠ

40. 607. Libeň, Bedřichovská 1/1960, 

ZŠ Na Slovance

41. 608. Libeň, Pod Vodárenskou věží 

1/1999, Fyzikální ústav AV ČR

42. 609. Libeň, Bedřichovská 1/1960, 

ZŠ Na Slovance

43. 610. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ 

44. 611. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ 

45. 612. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

46. 613. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

47. 614. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ

48. 615. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ

49. 616. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ

50. 617. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ

51. 618. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ

52. 619. Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ

53. 620. Střížkov, Ďáblická 2/553, autoservis

54. 621. Střížkov, Ďáblická 2/553, autoservis

55. 622. Kobylisy, Ořechová 2/962, 

restaurace

56. 623. Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

57. 624. Kobylisy, Kubíkova 11/1698, 

Domov důchodců

58. 625. Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

59. 626. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

60. 627. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

61. 628. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

62. 629. Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

63. 630. Kobylisy, U Školské 

zahrady 4/1030, ZŠ

64. 631. Kobylisy, Chaberská 57/1014,

ÚRE AV ČR

65. 632. Kobylisy, U Školské 

zahrady 4/1030, ZŠ

66. 633. Kobylisy, Klapkova 25/156, 

Základní umělecká škola

67. 634. Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

68. 635. Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

69. 636. Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

70. 637. Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

71. 638. Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

72. 639. Kobylisy, Hovorčovická 

11/1281,ZŠ

73. 640. Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, 

Dům dětí a mládeže

74. 641. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

75. 642. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

76. 643. Kobylisy, Mirovická 19/1027, 

Domov důchodců

77. 644. Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

78. 645. Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

79. 646. Bohnice, Na Hranicích 18/674, 

Domov důchodců

80. 647. Bohnice, Na Hranicích 18/674, 

Domov důchodců

81. 648. Bohnice, Na Hranicích 18/674, 

Domov důchodců

82. 649. Bohnice, Hlivická 1/400, 

Gymnázium Ústavní

83. 650. Bohnice, Hlivická 1/400, 

Gymnázium Ústavní

84. 651. Bohnice, Hlivická 1/400, 

Gymnázium Ústavní

85. 652. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

86. 653. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

87. 654. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

88. 655. Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

89. 656. Bohnice, Hlivická 1/400, 

ZŠ Ústavní

90. 657. Bohnice, Hlivická 1/400, 

ZŠ Ústavní

91. 658. Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

92. 659. Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

93. 660. Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

94. 661. Bohnice, Na Bendovce 

20/186, ZŠ (Ústavní)

95. 662. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

96. 663. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

97. 664. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

98. 665. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

99. 666. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

100.667. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

101.668. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

102.669. Bohnice, Hlivická 1/400, 

ZŠ Ústavní

103.670. Bohnice, Hlivická 1/400, 

ZŠ Ústavní

104.671. Troja, Svídnická 1a/599, 

ZŠ Mazurská

105.672. Troja, Svídnická 1a/599, 

ZŠ Mazurská

106.673. Troja, Svídnická 1a/599, 

ZŠ Mazurská

107.674. Troja, Svídnická 1a/599, 

ZŠ Mazurská

108.675. Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

Informace o počtu, číslování a sídlech okrsků v MČ Praha 8
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006

VOLEBNÍ PŘÍLOHA STRANA 1 PŘÍLOHY

Zařazení jednotlivých ulic a čísel popisných do okrsků
Karlín
Březinova − č. p. 407, 451, 463, 468, 

473, 485, 509, 523, 524 a 535 577

− č. p. 444, 453 a 471 579

− č. p. 465, 474, 475, 487 až 492, 495 

až 498, 501, 510, 512, 513 a 536 578

Hybešova − všechna čísla popisná 580

Jirsíkova − č. p. 19, 478, 484, 540 a 541 569

− č. p. 538 568

K Olympiku − všechna čísla popisná 582

Kaizlovy sady − všechna čísla popisná 579

Karlínské náměstí − č. p. 22, 51, 59, 209, 

235, 376 a 399 571

− č. p. 145, 156, 170, 217, 234 a 238 572

− č. p. 225 a 316 573

Karolinská − všechna čísla popisná 569

Ke Štvanici − všechna čísla popisná 568

Kollárova − všechna čísla popisná 573

Korybutova − všechna čísla popisná 580

Křižíkova − č. p. 7, 55, 56, 70, 76, 123, 

125, 147, 160, 195, 208, 238 a 393, 159 572

− č. p. 20, 164, 196, 226, 263, 264 a 266 569

− č. p. 23, 35, 52, 53, 103, 134, 159, 167, 173, 

181, 213, 219, 290, 346, 348, 556 a 557 575

− č. p. 62, 83, 99, 102, 115, 220, 242, 328, 

330, 331, 384, 385, 386, 537 a 553 576

− č. p. 104, 138, 148, 179, 180, 194, 

237 a 289 573

− č. p. 139, 150, 153, 165, 202, 209 a 212 571

− č. p. 140, 163, 175 až 178, 185 a 197 570

− č. p. 245, 254, 255, 267, 269, 270, 272, 

275, 279, 283, 308, 329, 332, 335, 344, 345 

a 552 568

− č. p. 424, 448 a 457 579

− č. p. 431, 435, 451, 463, 464, 470, 477

a 488 577

− č. p. 447, 500 a 530 580

− č. p. 452, 455, 459, 489, 506, 512 a 623 578

Kubova − č. p. 460 578

− č. p. 505, 514, 515, 526 a 535 580

Libeňský ostrov − − č. evid. 617  589

Lyčkovo náměstí − č. p. 447, 450, 481, 

482 a 514 580

− č. p. 459 až 462, 472 a 508 578

Malého − všechna čísla popisná 569

Molákova − č. p. 573, 574, 577, 578, 580 

až 583 a 614 582

− č. p. 576 a 592 až 601 581

Na Střelnici − všechna čísla popisná 580

Na Špitálsku − č. p. 616 580

Nekvasilova − ev. č. 166, č. p. 569 až 572, 

575, 584 až 591 a 625 582

− č. p. 615 583

Peckova − č. p. 225 a 292 573

− č. p. 251 až 253, 263, 277, 280, 296, 301 

a 306 569

Pernerova − č. p. 9, 63, 124, 136, 168, 212, 

398, 403 a 440 575

− č. p. 10, 11, 121, 149, 221, 271, 273, 292, 

324, 326, 336, 357, 378, 383, 391, 392, 397, 

400, 410, 412, 413 a 427 573

− č. p. 39, 250, 251, 287, 288, 293, 294, 307, 

317, 318 a 478 569

− č. p. 426, 486, 494, 502, 516, 532, 549, 558 

a 559 580

− č. p. 533 a 536 578

Petra Slezáka − č. p. 421, 433, 445, 446, 

458, 471, 479, 480, 511, 518, 531 a 546 579

− č. p. 483, 509, 517, 547 a 548 577

Pobřežní − č. p. 1, 6, 27 až 29, 49, 58, 68, 79, 80,

81, 87, 88, 94, 95, 97, 122, 192, 249, 260, 291,

339, 340, 362, 442, 619 a 655     574

− č. p. 77, 215, 227, 285 a 297 570

− č. p. 239, 248, 333 a 369 571

− č. p. 299, 304, 311, 312, 323, 370, 380 a 394 568

Pod Plynojemem − všechna čísla popisná 

i evidenční 583

Pod Výtopnou − všechna čísla popisná 568

Prvního Pluku − č. p. 31, 140, 143, 144, 169, 

172, 174, 224, 539, 621 a 896 570

− č. p. 33, 205, 206, 207, 210, 211, 320, 321, 

322, 327, 335, 353 a 375 568

Rohanský ostrov − všechna čísla popisná 571

Sokolovská − č. p. 1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 

44, 47, 48, 49, 68, 73, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 

94, 97, 101, 161, 192, 278 a 337 574

− č. p. 4, 12, 31, 67, 106, 107, 108, 111, 126, 

127, 129, 130, 222, 231, 233, 240, 438, 439 

a 539 570

− č. p. 5, 43, 46, 91, 112, 113, 120 a 155 571

− č. p. 24 580

− č. p. 25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 65, 69, 89, 

90, 200, 204, 205, 327, 341 až 343, 351, 352 

a 371 568

− č. p. 54, 57, 74, 85, 98, 100 a 110 576

− č. p. 78, 84, 92, 93, 105, 109, 128, 131, 145, 

146, 182, 366, 381 a 633 572

− č. p. 268, 274, 325, 349, 359 a 615 583

− č. p. 409, 415, 416, 428, 429, 434, 444, 

449 a 454 579

− č. p. 467 a 468 577

Sovova − všechna čísla popisná 578

Šaldova − č. p. 54, 187, 219, 386, 388, 418 

a 476 576

− č. p. 278, 337 a 340 574

− č. p. 406, 408, 414, 417, 431, 466 a 504 577

− č. p. 419, 425, 456, 493, 506, 533, 543, 544 

a 545 578

Thámova − č. p. 10, 183, 221, 289 a 396 573

− č. p. 21, 38, 82 a 291 574

− č. p. 84, 118, 119, 147 a 191 572

− č. p. 110, 115 až 117, 132 a 133 576

− č. p. 124, 136, 137, 166, 181, 193, 246, 401 

a 402 575

U Invalidovny − č. p. 165 581

− č. p. 426, 499, 522, 525, 549 a 555 580

U Nádražní lávky − č. p. 43, 46 a 358 571

− č. p. 81 574

U Sluncové − č. p. 8, 64, 71, 135, 560 a 613 583

− č. p. 58, 395, 404 a 602 až 612 581

Urxova − č. p. 430, 436, 437, 448, 449, 

454, 458, 479 a 480 579

− č. p. 469, 470 a 483 577

Vítkova − č. p. 5, 91, 151, 154, 186, 188, 201, 

202, 333 a 350 571

− č. p. 15, 241, 244, 247, 261, 262, 265, 266, 

286, 293, 295 a 318 569

− č. p. 130, 189, 197, 227, 236, 243 a 439 570

Zábranská − všechna čísla popisná 569

Za Invalidovnou − všechna čísla popisná 581

Za Poříčskou bránou − všechna čísla popisná 568

Libeň
Andrštova − všechna čísla popisná 590

Batličkova − všechna čísla popisná 608

Bednářská − všechna čísla popisná 592

Bedřichovská − všechna čísla popisná 609

Braunerova − č. p. 279, 315, 372, 390, 

423, 431, 512 a 1497 596

− č. p. 481, 483, 563, 573, 581, 801, 852 

až 854 a 2325 595

− č. p. 514 a 561 593

Bublíkova − č. p. 2187 až 2189 604

Budínova − všechna čísla popisná 601

Bulovka − všechna čísla popisná 601

Čertův vršek − všechna čísla popisná 599

Červená báň − všechna čísla popisná 596

Davídkova − č. p. 50, 338, 533, 591, 602, 642, 

650, 651, 653 až 660, 674, 692 až 694, 1179, 

1945, 2236, a 2368 599

− č. p. 443, 537, 1013, 1190, 1635, 1685, 

1764, 1767, 1788, 1789, 1925, 2143 a 2166 609

− č. p. 670 až 673, 675 až 690, 1068, 1076, 

1115 až 1120, 1132, 1178, 1182, 1245 až 

1250, 1982 a 2251 607

− č. p. 2101 až 2103 608

Dolejškova − č. p. 1402 a 2155 608

Elznicovo náměstí − všechna čísla popisná 589

Františka Kadlece − č. p. 1007, 1259, 1514 

a 1515 600

− č. p. 179, 182, 571, 572, 594, 848, 849, 

868 až 870, 900, 1461, 1540, 1541, 1761 

až 1763 a 1765 598

Gabčíkova − všechna čísla popisná 602

Hejtmánkova − č. p. 543 a 828 593

− č. p. 863 594

Heydukova − č. p. 358, 359, 410, 428 a 895 

až 897 585

− č. p. 374, 412, 421, 1218 až 1220, 1261 

a 1589 586

Horovo náměstí − všechna čísla popisná 592

Chlumčanského − všechna čísla popisná 601

Chocholouškova − všechna čísla popisná 589

K Okrouhlíku − všechna čísla popisná 605

Kandertova − všechna čísla popisná 593



Kašparovo náměstí − č. p. 362, 2233, 2254 

a 2271 601

Klihařská − všechna čísla popisná 594

Klínová − všechna čísla popisná 609

Koláčkova − všechna čísla popisná 607

Konšelská − č. p. 323, 415, 419, 426, 427 a 453 596

− č. p. 378, 397, 985, 995, 1011, 1014, 1015 

a 1841 601

− č. p. 459, 529, 532, 580 až 582 a 1403 595

Kotlaska − č. p. 30 a 64 591

− č. p. 353, 363, 369, 381, 417, 554, 555, 562

a 815 588

− č. p. 1046 až 1048 589

− č. p. 1498 590

Koželužská − všechna čísla popisná 589

Krejčího − všechna čísla popisná 601

Kubišova − č. p. 915, 918 až 923, 988 až 992, 

1036, 1222, 1263, 1265, 1266, 1300, 1302 až 

1305, 1842, 1860, 1921, 1953, 2016 

a 2017, 2185, 2186 a 2273 604

− č. p. 1107, 1225, 1227, 1241 až 1244 

a 1379 až 1383 602

− č. p. 1315 až 1317 a 1967 603

Kundratka − všechna čísla popisná 594

Libeňský ostrov − všechna čísla evidenční  589

Lindnerova − č. p. 104, 448, 521, 525, 

538, 539, 1021 a 1403 595

− č. p. 517, 575, 998, 1609 a 1610 593

Ludmilina − všechna čísla popisná 588

Malý Okrouhlík − všechna čísla popisná 605

Na Dědince − č. p. 394 600

− č. p. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540 598

− č. p. 817, 818, 931 a 1502 597

Na Dílcích − všechna čísla popisná 609

Na Dlážděnce − č. p. 862, 1012 a 2157 635

− č. p. 1309 až 1312, 1358 a 2096 až 2099 636

Na Hájku − všechna čísla popisná i evidenční 591

Na Hrázi − všechna čísla popisná 588

Na Jabloňce − č. p. 169, 2353 a 2354 603

− č. p. 764, 768 až 774 a 766 636

Na Jílu − č. p. 2220 a 2256 599

Na Kindlovce − všechna čísla popisná 603

Na Kopanině − všechna čísla popisná 607

Na Kopečku − všechna čísla popisná 583

Na Korábě − všechna čísla popisná 601

Na Košince − č. p. 106, 502, 2175, 2198, 

2199 a 2200 589

Na Kuchyňce − č. p. 755 603

Na Labuťce I až IV − všechna čísla 

popisná i evidenční 594

Na Malém klínu − všechna čísla popisná 609

Na Okrouhlíku − všechna čísla popisná 605

Na Pěšinách − č. p. 4 606

Na Rokytce − č. p. 1022, 1027 až 1033 a 1035 592

− č. p. 1081, 1112 až 1114, 1329, 1340 

a 1341 590

− č. p. 1106, 1111 a 1814 591

Na Rozhraní − č. p. 2154 594

Na Slovance − č. p. 1044, 1045, 1115, 1130, 

1176, 1245, 1394, 1803, 1813, 1837 a 1850 607

− č. p. 1195, 1196, 1389, 1427, 1533, 1544, 

1575, 1592, 1593, 1616, 1617, 1696, 1925, 

1938, 1939, 1940, 1963, 2002, 2100, 2139, 

2142, 2194, 2201, 2205, 2206, 2207 a 2208 609

Na Srázu − všechna čísla popisná 601

Na Stráži − č. p. 1410, 1429, 1430, 1442, 1517 

až 1528, 1546 až 1550, 1595, 1596, 2231 a 2344 599

− č. p. 1410, 1429, 1430, 1442, 1517 až 1528, 

1546 až 1550, 1595, 1596 a 2231 599

− č. p. 1006 a 1007 600

Na Sypkém − č. p. 89, 839, 924 a 925 597

− č. p. 900, 1307 a 1461 598

−č. p. 1430 a 1550 599

− č. p. 1686 596

Na Šedivé − všechna čísla popisná 594

Na Štěpnici − všechna čísla popisná 609

Na Truhlářce − č. p. 38, 39 a 100 601

− č. p. 1443, 1453, 1455 až 1460, 1478 

až 1487, 1580 až 1583, 1585 až 1587, 2000, 

2014, 2025 až 2032 a 2065 až 2086 602

Na Úbočí − všechna čísla popisná 603

Na Vartě − všechna čísla popisná 599

Na Zedníkové − všechna čísla popisná 603

Na Žertvách − č. p. 107, 108, 351, 897 a 898 585

− č. p. 132, 860, 861, 1220 a 1221 586

− č. p. 406, 559, 560, 583 a 783 588

− č. p. 876, 877 a 879 až 881, 2196 a 2230 587

Nad Košinkou − všechna čísla popisná 601

Nad Kotlaskou I až V − všechna čísla popisná 

i evidenční 591

Nad Mazankou − všechna čísla popisná 607

Nad Novou Libní − všechna čísla popisná 607

Nad Rokoskou − č. p. 19, 25, 57, 96, 111, 

113, 798, 799, 908 až 910, 938, 1316 až 1323, 

1325, 1326, 1342 až 1349, 1829, 1900, 2237, 

2275 a 2361 603

− č. p. 847, 1299, 1301 a 1302 604

− č. p. 1227, 1228, 1230, 1376 až 1379 a 1399 602

náměstí Dr. Václava Holého − č. p. 63 a 1329 

až 1332 590

− č. p. 1048, 1049, 1050, 1052, 1054 

až 1057 a 1059 589

náměstí Na Stráži − č. p. 520 a 544 599

Novákových − č. p. 59, 351, 358, 375, 

439, 444, 456, 893, 894 a 895 585

− č. p. 257, 655, 656, 874,883 až 887, 

970, 976, 977, 1816, 1817 a 1917 587

− č. p. 380, 393, 412, 420, 487, 489, 805, 856, 

857, 858, 1000, 1217, 1218, 1359 a 1954 586

Palmovka − všechna čísla popisná 585

Pátkova − všechna čísla popisná 603

Pivovarnická − č. p. 106, 1104, 1618, 

1619, 1808, 1814 a 1942 591

− č. p. 166, 1022, 1023, 1024, 1435, 

1436, 1843 a 1844 592

Pod Bání − všechna čísla popisná 594

Pod Čertovou skalou − č. p. 823 a 824 597

− č. p. 832, 834, 835, 1258 a 1259 600

− č. p. 843 a 848 598

Pod Dlážděnkou − všechna čísla popisná   636

Pod Hájkem − všechna čísla popisná 588

Pod Kotlaskou − všechna čísla popisná 588

Pod Kuchyňkou − č. p. 1476 603

Pod Labuťkou − všechna čísla pop. i evidenční  594

Pod Plynojemem − všechna čísla pop. i evid. 583

Pod Stírkou − všechna čísla popisná 605

Pod Vlachovkou − č. p. 490, 494, 496, 

564, 574, 787, 915, 986 až 988, 1267 

až 1269, 1300 a 1842 604

− č. p. 911, 938, 1134 a 1326 603

Pod Vlastním krovem − všechna čísla popisná 609

Pod Vodárenskou věží − č. p. 1120 až 1123, 

1172, 1182 až 1185, 1189, 2305 až 2307, 

2316 až 2324, 2335 a 2336 607

− č. p. 271, 1143 a 1999 608

Podlipného − č. p. 222, 517, 561, 810, 

811, 812, 833, 997 a 998 593

− č. p. 448, 481, 483, 505, 521, 838, 

864, 942 a 943 595

Pomezní − všechna čísla popisná 602

Povltavská − č. p. 70, 71, 106, 502, 2167, 

2175 a čísla evidenční 680 589

Primátorská − č. p. 4 a 172 592

− č. p. 114, 128, 160, 222, 284 a 325 593

− č. p. 241, 296 a 323 596

− č. p. 539, 540 a 779 595

Prosecká − č. p. 28, 47, 49, 76, 77, 318, 407, 

484, 509, 524, 579, 785, 1897, 1899, 1902, 1911,

1919, 1922 až 1924, 1926, 1927 a 2309 594

− č. p. 190, 460, 543 a 2160 593

Přádova − všechna čísla popisná 636

Rakousova − všechna čísla popisná 607

Ronkova − všechna čísla popisná 588

Rosenbergových − viz „Světova“

Rozšířená − všechna čísla popisná 605

Ryzlinková − všechna čísla popisná 607

S. K. Neumanna − č. p. 846, 944, 954, 

955, 986, 990, 992 až 994, 996, 1269, 

1304, 1305, 1892, 1893, 1901 a 1993 604

− č. p. 911 až 914, 1134 až 1138, 1948, 

1967, 1968 a 2004 až 2012 603

Sokolovská − č. p. 31, 387, 1260, 1848, 

1851, 1853 a 2170 587

− č. p. 52, 53, 146, 264 a 1273, 2288, 2289 583

− č. p. 1276 až 1278, 1283, 1285 a 1287 

až 1291 583

− č. p. 260, 266, 374, 377, 535, 780 a 2234 586

− č. p. 274, 364, 371, 379, 385, 399, 400, 

429, 430, 445, 513, 530, 541, 1097, 

1406, 1464, 1465, 1475 a 1680  584

− č. p. 395, 428, 457, 550, 551 a 584 585

Soví vršek − všechna čísla popisná 594

Společná − všechna čísla popisná 609

Srbova − všechna čísla popisná 594

Stejskalova − všechna čísla popisná 592

Střelničná − č. p. 1969 až 1980 a 2221, 

2269 a 2270 608

Střížkovská − všechna čísla pop. i evidenční 599

Stupňová − všechna čísla popisná 602

Světova − č. p. 15, 249, 256, 454, 471, 

473, 474 a 542 588

− č. p. 133, 447, 472, 498, 523, 1041 až 1043, 

1051 a 2224 589

Štěpničná − všechna čísla popisná 609

Švábky − všechna čísla popisná 583

Trojská − č. p. 1197 až 1201 604

Turnovská − všechna čísla popisná 584

U Balabenky − všechna čísla popisná 587

U Českých loděnic − všechna čísla popisná 589

U Hercovky − č. p. 752 603

U Libeňského pivovaru − č. p. 63, 1077, 

1078 a 1332 až 1336 a 2229 590

− č. p. 1025 až 1027, 1035, 1435, 440 a 1441 592

− č. p. 1139, 1140, 1612 až 1615, 1808, 

1834, 1835, 1943 a 2015 591

U Libeňského zámku − všechna čísla popisná 589

U Meteoru − všechna čísla popisná i evidenční 592

U Pekařky − všechna čísla popisná 594

U Pošty − všechna čísla popisná 584

U Rokytky − č. p. 117 a 273 590

− č. p. 156, 411 a 475 592

U Slovanky − č. p. 286, 269, 1388, 

1746 a 1770 608

− č. p. 1982 až 1987, 1989 a 1992 607

U Stírky − všechna čísla popisná 605

U Synagogy − všechna čísla popisná 588

U Vlachovky − všechna čísla popisná 604

V Holešovičkách − č. p. 94, 1107 až 1109, 

1146, 1154 až 1160, 1361, 1374, 1375, 

1443 až 1451, 1478, 1489 až 1494, 1577 

až 1581 a 1594 602

− č. p. 97, 593, 747,1397 1398, 1400 a 1401 603

− č. p. 1879 601

V Mezihoří − všechna čísla popisná 584

V Podvrší − č. p. 1349 až 1352 603

− č. p. 1362 až 1365 602

V Zahradách − č. p. 89, 515, 528, 534, 

569, 570, 584, 786, 802, 843 až 845, 916, 

917 a 1411 598

− č. p. 818 až 823, 836, 837, 839, 842, 

855, 878 a 1502 597

− č. p. 1599, 1686 a číslo evidenční 562 596

Vacínova − č. p. 396, 420, 425, 536, 780, 

858, 859 a 860 586

− č. p. 874 až 876 a 1848 587

Valčíkova − všechna čísla popisná 602

Ve Vrchu − všechna čísla popisná 596

Vinopalnická − č. p. 351, 383, 531 a 664 až 666 599

− č. p. 667 a 668 607

Voctářova − č. p. 47, 48, 51, 244, 247, 599, 

1477 a 2367 589

− č. p. 108, 261, 418 a 469 583

Vojenova − č. p. 238, 418 a 623 583

− č. p. 175 589

Vosmíkových − č. p. 90, 102, 832, 850, 851, 

1001 až 1006 a 1681 až 1683 600

− č. p. 510, 817, 824 až 827 a 925 až 931 597

Wichterlova − všechna čísla popisná 608

Za Slovankou − č. p. 1782 608

Za Vodárnou − všechna čísla popisná 609

Zahradnická − čp. 1476 603

Zenklova − č. p. 1, 2, 41, 60, 186, 212, 250, 

252, 305, 433, 440, 464, 465, 523, 

576 a 1059 589

− č. p. 8 až 12, 14, 137, 147, 164, 165, 181, 

245, 1419, 1420 a 1545 592

− č. p. 17, 360 a 437 594

− č. p. 21, 22, 24 a 26 590

− č. p. 121, 236, 286, 340, 454 a 566 588

− č. p. 42, 62, 215, 224, 290, 291, 293, 303, 

306, 309, 316, 332, 335, 336, 344, 

356, 432, 434, 485 a 1513 596

− č. p. 43, 384, 633 až 635 a 641 601

− č. p. 59, 486, 545, 890 a 1171 585

− č. p. 91, 413, 414, 416, 531, 596, 598, 

781, 787, 840, 841, 846, 847, 1298, 1299, 

1327 a 1901 604

− č. p. 93 a 1230 až 1236 602

− č. p. 460, 514, 828 a 829 593

− č. p. 608 a 610 až 617 600

− č. p. 1795 a 1800 605

Zvonařovská − č. p. 84 a 691 599

− č. p. 67, 686, 689, 690, 1076, 2242, 2238, 

2259, 2265 a 2266 607

Kobylisy

Akátová − všechna čísla popisná 622

Balabánova − všechna čísla popisná 641

Bašťská − všechna čísla popisná 639

Benákova − všechna čísla popisná 641

Bergerova − všechna čísla popisná 642

Binarova − č. p. 1661 612

Bojasova − všechna čísla popisná 628

Bořanovická − všechna čísla popisná 632

Březiněveská − všechna čísla popisná 632

Březová − všechna čísla popisná 622

Burešova − č. p. 1130 627

− č. p. 1151, 1638 a 1662 až 1665 613

− č. p. 1659 až 1661 612

Čimická − č. p. 440 a 1021 až 1025 634

− č. p. 480, 501, 502, 522, 537, 557, 583, 

584, 587, 593, 594, 595, 613, 634, 653, 

657, 673, 717, 768, 1265, 1266 a 1275 639

− č. p. 592, 772, 775, 776, 1047, 1063, 

1278 až 1280 a 1628 až 1630 644

− č. p. 744, 745, 1001, 1002 a 1003 635

− č. p. 1760 642

Čumpelíkova − č. p. 551, 855, 883, 1055, 

1058 až 1061, 1648, 1681 a 1705 631

− č. p. 552 a 1008 až 1012 632

− č. p. 1221, 1222 a 1764 629

Davídkova − č. p. 773, 986 až 989 610

Dohnalova viz „Balabánova“

Ďáblická − všechna čísla popisná, kromě 

č. p. 553 622

Famfulíkova − č. p. 1131 až 1146 a 1803 626

− č. p. 1147, 1148 a 1149 627

Formánkova − všechna čísla popisná 625

Frýdlantská − č. p. 1296 až 1307 619

− č. p. 1308 až 1320 a 1351 618

− č. p. 1350 616

Havlínova − č. p. 99 a 1678 639
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− č. p. 1027 643

− č. p. 1097, 1098, 1270 a 1722 642

− č. p. 1111,1112 a 1113 641

− č. p. 1124, 1129 a 1708 644

Havránkova − všechna čísla popisná 623

Hlaváčova − všechna čísla popisná 615

Horňátecká − č. p. 447, 448, 481, 482, 

782 až 786 a 1772 634

− č. p. 483 a 787 až 791 633

− č. p. 700 a 701 642

− č. p. 661, 569 a 1049 531

Hovorčovická − č. p. 443, 444, 479, 

726, 1039 a 1677 639

− č. p. 504, 539, 585, 1281, 1701, 1713 

až 1718 a 1780 644

− č. p. 1027 643

Hrubého − všechna čísla popisná 613

Chabařovická − č. p. 1125 618

− č. p. 1321 až 1323, 1327 až 1333, 1349 a 1796 616

− č. p. 1324 až 1326 617

Chaberská − č. p. 10, 183, 230, 233, 271, 

287 až 293, 295 až 297, 301, 302, 304, 414, 

495, 509, 528 a 639 632

− č. p. 285, 298 až 300, 305, 337, 375, 

382, 395, 397, 402, 409, 410, 446, 448, 

488, 575 a 691 631

− č. p. 734, 1014, 1621 a 1818 631

− č. p. 1800 633

Chotovická − všechna čísla popisná 644

Janečkova − všechna čísla popisná 625

Javorová − všechna čísla popisná 622

Jedlová − všechna čísla popisná 622

Jelínkova − všechna čísla popisná 625

K Ovčínu − všechna čísla popisná 622

Kaňkovského − č. p. 915 629

− č. p. 1233 až 1241 630

Kaštanová − všechna čísla popisná 622

Ke Koupališti − všechna čísla popisná 606

Ke Stírce − č. p. 13, 42, 127, 172, 238, 

242, 267, 338, 356, 381, 385, 490 a 540 606

− č. p. 212, 236, 237, 245, 246, 256, 274, 

275, 280, 281, 326, 357, 418, 419, 445, 491, 

532, 564, 568, 579, 600, 610, 617, 625, 630, 

730, 751, 762 a 1766 605

Klapkova − č. p. 3, 10, 12, 14 až 17, 26, 

40 až 42, 54, 67, 109, 124, 127, 156, 172, 

242, 545, 546, 562 a 612 606

− č. p. 86, 92, 95, 106, 109, 117, 119, 122, 

123, 154, 159, 161, 166, 169 až 171, 180 

až 182, 185, 228, 473, 487, 549, 695 a 731 632

− č. p. 148,160, 164, 165, 197, 198, 201, 204, 

314 až 317, 432, 460, 474, 475, 517, 519, 800, 

801, 888 až 894, 1014, 1038, 1045 a 1126 631

Klecanská − všechna čísla popisná 631

Klíčanská − č. p. 444, 456, 553, 597, 

1265 až 1268, 1631 až 1634, 1677 a 1721 639

− č. p. 461, 463, 465, 470, 493, 494, 508, 536, 

554, 585, 732, 1028, 1053, 1127, 1128 a 1701 644

Kobyliské náměstí − č. p. 261, 262, 483, 

687, 997 a 998 633

− č. p. 439 a 447 634

− č. p. 640, 1000 a 1033 635

Košťálkova − všechna čísla popisná 640

Krčkova − viz „Mašínova“

Kubíkova − č. p. 946, 948 až 950, 1042, 

1175 a 1378 až 1381 622

− č. p. 1176 až 1180 623

− č. p. 1698 624

Kurkova − všechna čísla popisná 612

Kyselova − všechna čísla popisná 612

Líbeznická − všechna čísla popisná 631

Libišská − všechna čísla popisná 644

Luhovská − všechna čísla popisná 644

Máslovická − všechna čísla popisná 631

Mašínova − všechna čísla popisná 631

Maškova − č. p. 700 a 1646 642

Mirovická − č. p. 1078 až 1083 641

− č. p. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118 642

− č. p. 1027 643

− č. p. 464, 493, 494, 500, 520, 538,  662, 677, 

702, 1129, 1282, 1688, 1693, 1712, 1757 a 1817 644

Modřínová − č. p. 11 623

− č. p. 980, 1042, 1122, 1389 až 1435, 

1474 až 1482 a 1699 622

Na Dlážděnce − č. p. 94, 102, 105, 116, 

142, 146, 258, 260, 269, 270 a 599 635

Na Hlínách − všechna čísla popisná 605

Na Kopytářce − všechna čísla popisná 605

Na Ládví − všechna čísla popisná 631

Na Pecích − č. p. 120, 121, 133, 149, 

216, 303, 310, 318, 361, 433, 434, 476, 

544, 601, 620, 637 a 638 632

− č. p. 140, 143 až 145, 265, 391, 411, 

412, 524 a 1044 631

Na Pěšinách − č. p. 247 až 249 a 1720 605

− č. p. 4, 6 až 9, 20, 23, 24, 27, 31, 33 až 

35, 48 až 52, 58, 60, 61, 63, 64, 68 až 75, 

81, 84, 85, 87 až 90, 96,  101, 158, 174, 

365, 366, 641, 642, 675, 676, 1807a č. evid. 4 606

Na Přesypu − č. p. 713 až 717, 768 a 994 až 996 639

Na Rozvodí − všechna čísla popisná 622

Na Stírce − všechna čísla popisná 605

Nad Hercovkou − č. p. 175, 259, 270, 

309, 580, 1051, 1276, 1627 a 1782 635

Nad Koupalištěm − všechna čísla popisná 606

Nad Šutkou − č. p. 490, 540, 576 a 1811    606

− č. p. 982 až 984 a č. evid. 41   633

− č. p. 503, 513, 514, 526, 626, 659, 

684, 1033 a 1034 635

Nad Záložnou − všechna čísla popisná 635

Náhorní − všechna čísla popisná 606

Neratovická − všechna čísla popisná 644

Okrouhlická − všechna čísla popisná 605

Opálkova − č. p. 1658 612

Ořechová − všechna čísla popisná 622

Pakoměřická − č. p. 333, 373, 374, 

376 až 379, 422, 466, 512, 558, 570, 577, 607, 

608, 655, 738, 753, 1017 až 1019 a 1775 632

− č. p. 336, 343 až 346, 349, 350, 367 

až 372, 510, 647 a 656 631

Paláskova − všechna čísla popisná 640

Petra Bezruče − všechna čísla popisná 631

Pod Hliništěm − všechna čísla popisná 605

Pod Hvězdárnou − všechna čísla popisná 622

Pod Kynclovkou − všechna čísla popisná 635

Pod Náměstím − všechna čísla popisná 605

Pod Sídlištěm − všechna čísla popisná 633

Pod Statky − všechna čísla popisná 606

Pohnertova − všechna čísla popisná 642

Předbořská − všechna čísla popisná 631

Přemyšlenská − č. p. 123, 133, 182, 202, 220, 

224, 225, 277, 297, 361, 374, 413, 421, 422, 427, 

437, 495, 505, 515, 521, 529, 543, 552 a 561 632

− č. p. 145, 147, 197, 203, 213, 285, 298, 312, 

313, 348, 350 až 355, 372, 383, 391, 432 a 551 631

− č. p. 455, 484, 485, 658, 668, 673, 678, 679, 

685, 688, 709, 733, 758, 759, 1040, 1041, 1054, 

1624, 1642 až 1644, 1684, 1704, 1771 a 1825 639

− č. p. 792 633

− č. p. 1102 640

Rajmonova − všechna čísla popisná 613

Rolnická − všechna čísla popisná 606

Sedlecká − všechna čísla popisná 631

Slancova − všechna čísla popisná 627

Služská − č. p. 115, 128, 457, 534, 537, 

565, 578, 582 a 588 639

− č. p. 705, 706, 749 a 1003 635

− č. p. 777 až 781, 1004 až 1006, 1025 a 1026 634

Střekovská − všechna čísla popisná 617

Střelničná − č. p. 229, 373, 731, 1007, 

1008, 1019 a 1020 632

− č. p. 644, 645, 748, 760, 761 a 1826 610

− č. p. 1673 a 1680 606

Šimůnkova − č. p. 1183, 1184, 1591 až 1596, 

1599 až 1606 a 1625 623

− č. p. 1607 až 1612 a 1685 625

Šiškova − č. p. 1223 až 1228 629

− č. p. 1229 až 1232 630

Štíbrova − všechna čísla popisná 629

Tanvaldská − všechna čísla popisná 610

Taussigova − č. p. 1150, 1152 až 1157 

a 1165 až 1171 614

− č. p. 1172 610

Trojská − č. p. 30,43, 44, 53, 56, 76 až 79, 82, 97,

100, 107, 110, 125, 134, 137, 163, 167, 168, 173,

175, 176, 177, 263, 306 až 308, 425, 530 a 635 635

Trousilova − č. p. 1106 640

Třebenická − č. p. 1284 až 1295 611

− č. p. 1348 610

Třeboradická − č. p. 98, 104, 438, 478, 479, 

692, 704, 722, 754, 755, 1274, 1275, 1283, 

1683 a 1684 639

− č. p. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772 641

− č. p. 1077 a 1109 640

U Dětského domova − všechna čísla popisná 635

U Měšťanských škol − č. p. 525 606

U Nádrže − všechna čísla popisná 605

U Pískovny − všechna čísla popisná 631

U Školské zahrady − všechna čísla popisná 606

U Třešňovky − všechna čísla popisná 605

U Větrolamu − č. p. 1702 631

Učitelská − všechna čísla popisná 622

Uzavřená − všechna čísla popisná 635

V Brance − č. p. 112 606

Veleňská − všechna čísla popisná 639

Veltěžská − všechna čísla popisná 631

Větrušická − všechna čísla popisná 631

Vodochodská − všechna čísla popisná 631

Vršní − č. p. 150, 152, 153, 155, 393, 394, 

396, 417, 792 až 799 a 1800 633

− č. p. 341, 347, 348, 398, 403, 416, 420, 450, 

496, 535, 573 a 661 631

− č. p. 515, 516, 527, 542, 560, 651, 1036, 

1037, 1052 a 1804 632

Za Střelnicí − všechna čísla popisná 610

Zdibská − č. p. 178, 196, 200, 205 až 208, 

220, 221, 223, 226, 227, 229, 437, 442 a 723 632

− č. p. 203, 213 až 215, 217, 218, 311, 328 

až 332, 547, 623, 1801 a 1823 631

Zenklova − č. p. 28 a 56 606

− č. p. 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131, 135, 139, 

156, 162, 192, 199, 492 a 531 605

− č. p. 431 632

Zlonínská − všechna čísla popisná 644

Žernosecká − č. p. 842 631

− č. p. 1597 625

Troja
Čimická − č. p. 233, 253, 254, 257, 295, 

297, 310, 367, 368, 462 a 706 637

− č. p. 442, 443 a 446 638

Dřínová − všechna čísla popisná 659

Glowackého − všechna čísla popisná 658

Hnězdenská − č. p. 556 až 560, 607 a 735  658

− č. p. 583 až 588 a 658 660

− č. p. 595 až 597 a 607 659

− č. p. 767 674

K Haltýři − všechna čísla popisná 659

K Sadu − č. p. 206, 215 a 412 až 416, 

726 a 754 637

− č. p. 530 a 590 638

Krosenská − č. p. 531 až 534 659

− č. p. 539 až 543 658

Krynická − č. p. 488 a 491 až 505 673

− č. p. 489 a 490 671

Lešenská − č. p. 535, 536, 546 a 547 659

− č. p. 537, 538 a 548 658

Lublinská − všechna čísla popisná 660

Marchlewského − viz „Těšínská“

Mazovská − všechna čísla popisná 671

Mazurská − č. p. 484 a 758 671

− č. p. 516 až 526 672

Na Dlážděnce − č. p. 9, 11, 13, 14, 16, 17, 

42, 43, 45, 50, 77, 97, 99, 105, 107 až 111, 

124, 139 až 141, 149, 151 až 153, 155, 163, 

170, 225, 229, 287, 300, 317, 348 až 354 

a 379 636

− č. p. 624, 644, 647, 672, 701, 1310, 719, 

736, 373, 737, 739 a 732 636

Na Jabloňce − č. p. 90, 101, 104, 129, 130, 

203, 665 a 666, 738, 740 a 759 636

Na Přesypu − č. p. 227, 246, 292, 293, 297, 

310, 312, 320, 321, 418, 425, 428, 436, 437, 

441, 527, 603 a 623   637

Na Šutce − všechna čísla popisná 637

Nad Hercovkou − č. p. 108, 369, 419 

až 422 a 430 637

− č. p. 332, 333, 354, 356 a 604 636

Nad Popelářkou − všechna čísla popisná 636

Nad Strání − všechna čísla popisná 636

Nad Trojou − všechna čísla popisná 636

Nad Vavrouškou − všechna čísla popisná 659

Notečská − č. p. 561 a 562 658

− č. p. 563 až 568 660

Olštýnská − č. p. 607 658

− č. p. 733 659

Písečná − č. p. 251, 305 až 307, 323, 324, 328, 

378, 393, 437, 459, 462, 601, 605 a 611 637

− č. p. 444, 445, 447 až 456 a 610 638

Pod Lisem − všechna čísla popisná 636

Pod Písečnou − všechna čísla popisná 637

Pod Přesypem − všechna čísla popisná 637

Pomořanská − všechna čísla popisná 671

Povltavská − č. p. 89, 114, 150, 156, 

158 a 304 636

Ratibořská − č. p. 598 672

Rokossovského − viz „Hnězdenská“

Sosnovecká − všechna čísla popisná 659

Svídnická − č. p. 506 až 515 a 613 674

− č. p. 599 682

Tařicová − všechna čísla popisná 657

Těšínská − č. p. 600 659

Trojská − č. p. 8 a 41 635

− č. p. 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87, 91, 94, 

98, 100, 102, 103, 115, 122, 123, 128, 132, 

135, 138, 159 až 161, 164 až 168, 201, 221, 

256, 294, 333 až 347, 606, 722 , 753, 772, 

780 a 782 636

U Pentlovky − všechna čísla popisná 672

U Polikliniky − č. p. 484 671

U Sloupu − č. p. 247 636

Vavrouška − č. p. 240 603

Velká skála − všechna čísla popisná 659

Vřesová − všechna čísla popisná 659

Vzestupná − č. p. 191, 292 a  441 637

Bohnice
Bohnická − všechna čísla popisná 661

Bukolská − všechna čísla popisná 645

Bydhošťská − všechna čísla popisná 651

Cafourkova − všechna čísla popisná 662

Čimická − č. p. 96  661

− č. p. 177, 244 a 254  646

− č. p. 200, 223, 268, 269, 302 a 767 až 769 645

− č. p. 316, 317, 822 a 823  644

Dolákova č. p. 527 až 532, 536 a 537  662

− č. p. 533, 551 až 555 a 598 663

− č. p. 719 až 724  664

− č. p. 794 až 803  675

Eledrova − všechna čísla popisná  664

Farky − č. evid. 562    665

Feřtekova − č. p. 538 až 548 a 560 až 562 665
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STRANA 4 PŘÍLOHY VOLEBNÍ PŘÍLOHA

− č. p. 555 a 556  663

− č. p. 557 a 739 až 746 664

Gdaňská − všechna čísla popisná  651

Hackerova − č. p. 571 až 576  663

− č. p. 791 až 793  675

Hanouškova − všechna čísla popisná  665

Hlivická − všechna čísla popisná  670

K Farkám − všechna čísla popisná  661

K Pískovně − všechna čísla popisná  661

Katovická − všechna čísla popisná  669

Kostřínská − všechna čísla popisná  661

Kusého − všechna čísla popisná  663

Lindavská − všechna čísla popisná  645

Lodžská − č. p. 399 a 401  650

− č. p. 427  670

− č. p. 463 až 467 a 568  657

Na Bendovce − všechna čísla popisná  661

Na Hranicích − všechna čísla popisná  646

Nad Pentlovkou − všechna čísla popisná  661

Opolská − všechna čísla popisná  651

Pekařova − č. p. 250  648

Pod Čimickým hájem − č. p. 17, 200, 

201, 221, 222 a 224 645

− č. p. 177 až 180 a 189 až 192 646

Podhajská pole − všechna čísla popisná  645

Poznaňská − č. p. 428 až 442  656

− č. p. 443 až 467 a 568  657

Před Ústavem − všechna čísla popisná  661

Radomská − všechna čísla popisná  666

Ratibořská − všechna čísla popisná, 

kromě č. p. 598 667

Řepínská − všechna čísla popisná  646

Řešovská − č. p. 490 až 495 a 563 až 567 666

− č. p. 515 až 519  664

Sopotská − všechna čísla popisná  651

Štětínská − č. p. 338 až 349 a 372 až 381 651

− č. p. 350 až 371  649

Toruňská − všechna čísla popisná  649

U Drahaně − všechna čísla popisná  661

U Pazderek − všechna čísla popisná  661

U Skalky − všechna čísla popisná  661

U Velké skály − všechna čísla popisná  661

Ústavní − č. p. 24, 25, 77 až 84, 90 až 95, 97

až 102, 115 až 136, 138, 140, 141, 156, 

166, 176, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 197, 

198, 199, 202 až 207, 249, 600, 824, 904 661

− č.p. 413 a 414  669

V Nových Bohnicích − všechna čísla 

popisná  661

V Zámcích − všechna čísla popisná  661

Ve Vrších − všechna čísla popisná  661

Vraňanská − všechna čísla popisná  646

Vratislavská − č. p. 382 až 384  651

− č. p. 385 až 398  650

Zelenohorská − č. p. 475 až 489  666

− č. p. 496 až 500  667

− č. p. 501 až 513  668

Zhořelecká − č. p. 514  668

Střížkov
Bešťákova − č. p. 457 a 553   620

Bínova − všechna čísla popisná 620

Černého − č. p. 426 až 429 621

− č. p. 511 až 522 620

Červenkova − všechna čísla popisná      620

Česákova − všechna čísla popisná 621

Děčínská − č. p. 552 599

Drahorádova − č. p. 511 a 530 620

Ďáblická − č. p. 553 620

Jitravská − všechna čísla popisná 599

K Zahradnictví − č.p. 59 a č. evid. 13 622

Roudnická − všechna čísla popisná 621

Střížkovská − všechna čísla popisná 599

U Kapliček − všechna čísla pop. i evidenční 599

Čimice

Beřkovická − všechna čísla popisná 655

Brandýská − všechna čísla popisná 652

Byšická − všechna čísla popisná 655

Čimická − č. p. 1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 

29, 31, 82, 187, 218, 221 a 252 až 254 655

− č. p. 6, 7, 19, 26, 30, 32 až 38, 44, 75, 93 

a 130 652

Do Údolí − všechna čísla popisná 652

Drahanská − všechna čísla popisná 655

Fořtova − všechna čísla popisná 652

Hanzlíkova − všechna čísla popisná 648

Chlumínská − všechna čísla popisná 655

Chorušická − všechna čísla popisná 655

Chvatěrubská − č. p. 342, 350 až 356, 367 

a 392 647

− č. p. 361 až 366 648

Jestřebická − všechna čísla popisná 648

K Drahani − č. p. 815 a 816 655

K Ládví − č. p. 6, 151, 155, 168, 214 a 291 

až 295, 303 až 306, 817, 819, 854 a 861 652

− č. p. 344, 369, 392 a 825 647

K Mlýnu − všechna čísla popisná 655

K Polím − všechna čísla popisná 655

K Rybníku − všechna čísla popisná 655

K Větrolamu − všechna čísla popisná 655

Ke Hřišti − všechna čísla popisná 652

Kočova − všechna čísla popisná 648

Korycanská − č. p. 367 až 372 a 860 647

− č. p. 394, 395, 671, 778 a 855 652

Křivenická − č. p. 406 až 420 653

− č. p. 421 až 435 a 443 až 453 654

Libčická − všechna čísla popisná 652

Libeňská − všechna čísla popisná 652

Lužecká − všechna čísla popisná 655

Mikovická − všechna čísla popisná 655

Minická − všechna čísla popisná 648

Na Hranicích − č. p. 357 až 360 647

− č. p. 616 a 630 až 636 648

Na Průhonu − všechna čísla popisná 652

Na Zámkách − všechna čísla popisná 655

Nedomická − č. p. 366 648

Okořská − č. p. 40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72, 

76 až 78, 101, 120, 140, 158, 162, 163, 174, 

175, 210, 258, 300 až 303, 319, 782 a 787 652

− č. p. 338 až 344 a 346 až 349 647

Ouholická − všechna čísla popisná 654

Pešinova − všechna čísla popisná 648

Přívorská − všechna čísla popisná 648

Rousovická − všechna čísla popisná 648

Skálova − všechna čísla popisná 648

Strážnická − všechna čísla popisná 653

Tišická − všechna čísla popisná 652

Turská − všechna čísla popisná 655

Vánková − všechna čísla popisná 655

Vehlovická − všechna čísla 

popisná 655

Větrná − všechna čísla popisná 655

Vidimská − všechna čísla popisná 655

Vidovická − všechna čísla popisná 655

Zaječická − všechna čísla popisná 654

Zlončická − všechna čísla popisná 655

Žalovská − č. p. 88, 89, 107, 108, 110, 111, 

117, 122, 136, 144, 154, 156, 181, 199, 209, 

215, 224, 227, 250, 253, 275, 282, 284, 311, 

316, 318, 336, 613, 663 až 665, 770 a 781 655

− č. p. 380 653

− č. p. 429 až 435 654

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
Stálý seznam voličů 
Voličský průkaz

Úřad Městské části Praha 8, občansko−správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, kteří

mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 8. Ten volič, který v době voleb bude mimo své

trvalé bydliště (např. na chatě, na dovolené, na služební cestě, v lázních, apod.) a nebude moci volit

ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu a s tímto průkazem bude

moci volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů

Úřad Městské části Praha 8 − občansko − správní odbor, Praha 8 − Libeň, U Meteoru 6 ( „bílý dům“),

1. patro, kanc. č. 131, tel.: 222 805 555, referentky Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová.

Prakticky existují tyto možnosti ve třech obdobích: 

1) Již od 8. 2. 2006 do 26. 5. 2006 lze podat písemným podáním žádost (podpis na žádosti musí být

úředně ověřen) o vydání voličského průkazu a tento průkaz bude voliči zaslán na jím uvedenou

adresu.

2) Již od 8. 2. 2006 do 17. 5. 2006 lze podat osobně žádost o vydání voličského průkazu, ale tento

průkaz bude předán nebo zaslán až v období od 18. 5. 2006 do 31. 5. 2006.

Úřední hodiny pro toto období: Po + St: 8.00 − 12.00 hod., 13.00 − 18.00 hod.

(+ popř. jiný termín lze dohodnout telefonicky)

3) Podat žádost o vydání voličského průkazu až v období od 18. 5. 2006 do 31. 5. 2006 a tento

průkaz bude žadateli rovnou předán.

Úřední hodiny pro toto období: 

Po + St:      8.00 − 18.00 hod.*)

Út + Čt + Pá: 8.00 − 12.00 hod., 13.00 − 15.00 hod.

(+ popř. jiný termín lze dohodnout telefonicky )

!!*) Ve středu 31. 5. 2006 pouze do 16.00 hod. (§ 97a  zák. č. 247/1995 Sb., v platném znění) 
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ANGLIČTINA PRO DĚTI od 4 − 16 let
12. rokem působící jazyková škola IRIS v Bohnicích a Ďáblicích,

zaměřená na výuku cizích jazyků pro děti
www.irislingua.cz 

Co může IRIS nabídnout?
Kvalitní a intenzivní výuku anglického, španělského a francouzského jazyka pro děti již od 4 let v malých skupinkách do 

6 žáků. Tento způsob  výuky umožňuje dětem max. kontakt s lektorkou a zároveň individuální přístup. Kurzy jsou ses−
tavovány podle věku a dosažených jazykových znalostí a konají se 1x týdně na 90 minut s návazností v dalších letech.
Starším dětem a dospělým nabízíme výuku i dalších jazyků (NJ, RJ, IJ, Port., Jap., aj.)  

Jak vypadá výuka v kurzech pro děti?
Vyučování probíhá samozřejmě hravou nenásilnou formou tak, aby si děti ani neuvědomovaly, že jde o cílenou výuku.

Používání češtiny je v hodinách sníženo na minimum a děti jsou schopny již od prvních hodin reagovat  na pokyny a vyjadřo−
vat se v jednoduchých větných spojeních. U starších dětí se snažíme o konverzaci na běžná témata s cílem hovořit v uce−
lených větách. 

Jaké k tomu využíváte učebnice a pomůcky?
Výuka dětí má svá specifika a podle toho využíváme velké množství didaktických pomůcek, aby děti byly schopny udržet

svoji pozornost, aniž by byly k tomu nějakým způsobem nuceny. Jsou to právě naopak hry Bingo, Domino, Pexeso a další,
na které se vždy těší. Pro starší je úžasnou motivací odměňování našimi IRIS dolary, křížovky a soutěže. Učebny jsou
vybaveny audio i video technikou, množstvím jazykových plakátů, didaktických her,  hraček a obrázkových knížek. Naši žáci
dostávají na začátku školního roku učebnici s pracovním sešitem z britského nakladatelství MACMILLAN a také poznámkový
sešit, do kterého dětem vkládáme další doplňkové materiály.

Kde a kdy by se mohli případní zájemci přihlásit?
Letos bude probíhat zápis na obou našich pobočkách: v kanceláři v Poznaňské ulici 462, v budově mateřské školy

na sídlišti Bohnice (bus 200,177,187), a to 22.5. − 27. 6. v pondělí až čtvrtek od 13,30 do 19,00 hodin a v učebnách
ve Střelničné ul. 47 v Ďáblicích, (vedle čínské restaurace, bus Štěpničná 103,145,156,177,186), a to vždy v úterý  od
15,00 − 19,00 hodin. Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 283 853 921, 603 378 259 (Bohnice) nebo na
tel. 234 695 214 (Ďáblice) nebo na e−mailu: irislingua@seznam.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu !
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Dubnové setkání seniorů bylo plné smíchu
19. dubna zavítal mezi seniory Prahy 8 oblíbený Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK. Když

ho senátorka Palečková ve tři hodiny vítala, přednáškový sál byl zaplněný do posledního místa. Následovaly dvě krásné 

a příliš krátké hodiny zají−

mavého vyprávění, které

provázel smích a soustředěný

poslech četby úryvků z knih

pana Větvičky. Na tvářích

všech posluchačů byla vidět

spokojenost z příjemně pro−

žitého odpoledne. 

Další Setkání třetího věku se

bude konat 17. 5. a jeho hostem

bude Prof. PhDr. Marie

Königová, CSc. Profesorka

Karlovy univerzity se bude

věnovat psychologii stárnutí 

a svou přednášku nazvala „Jak si

uchovat duševní svěžest“.

Všichni jsou srdečně zváni.   −vl−

Maratonský víkend promění Prahu!
Sobota a neděle 13. a 14. května 2006 opět po roce změní Prahu 

k nepoznání. Místo automobilů se po hlavních ulicích budou pohybo−

vat desetitisíce amatérských i profesionálních běžců a mladých lidí na

kolečkových bruslích, na místech startu, cíle a podél jednotlivých tras

běhů budou vyhrávat muzikanti z celého světa. Již tradiční Pražský

mezinárodní maraton se letos představí v inovované podobě.

Zatímco v sobotu odpoledne si to na trase z Václavského náměstí přes

Národní třídu, a pravý břeh

Vltavy až na Staroměstské

náměstí rozdají amatérští běžci 

a rodiny s dětmi v masových

bězích, nedělní dopoledne bude

vyhrazeno v pražských ulicích

pouze profesionálním maratón−

ským běžcům. Sobotní program

navíc zpestří dva nové velké

závody na kolečkových bruslích ulicemi města Prahy: rodinný závod na 

5 km s předpokládanou účastí 500 bruslařů a hlavní závod na 15 km, kde se

předpokládá na 2 000 bruslařů.

Trať závodu povede z Pařížské ulice přes Modřany ke Žlutým lázním.

Aby toho nebylo málo, připravili organizátoři ojedinělou akci, která bude

zábavnou a poučnou formou informovat širokou veřejnost o tom, jak

chránit životní prostředí. Součástí sobotního Caddy Rodinného běhu na

čtyři kilometry bude Skanska Eko běh − speciální ekologicky zaměřený

běh, ale i řada dalších aktivit, jako je Ráj her a charitativní koncert. Trasa

Pražského Mezinárodního Marathonu povede letos i naší městskou částí.

Bližší informace získáte u paní Zuzany Konopáskové, tel.: 226 20 22 80,

e−mail: konopaskova@media−park.cz a paní Daniely Riedlové, tel.: 224

919 330 209, 604 753 716, e−mail: daniela@pim.cz, www.prague−

marathon.com.                                                                              −hr−
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SVĚT POD PALMOVKOU
Sportovní a ricochetový klub

Náměstí Dr. Václava Holého 13
Praha 8 

Telefon:  266 311 295
info@spinningpodpalmovkou.cz
www.spinningpodpalmovkou.cz

www.spinningpodpalmovkou.cz

SPINNING JE TRÉNINK PRO KAŽDÉHO …
− pro lepší kondici a náladu
− pro efektivní úpravu hmotnosti a formování postavy
− pro zlepšení funkcí kardiovaskulárního systému

Nabízíme Vám profesionální servis pod vedením 
certifikovaných instruktorů, individuální přístup, 

konzultace, sestavení tréninkového plánu a další
doplňkové služby.

SPINNING • FITNESS • RICOCHET • AEROBIC • SAUNA …
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Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel/fax: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27

www.divadlopodpalmovkou.cz

KVĚTEN 2006

VELKÁ SCÉNA

16. 5. ÚT 19.00 hod.
Caligula

17. 5. ST 19.00 hod.
Kean

19. 5. PÁ 19.00 hod.
Ubohý vrah

22. 5. PO 19.00 hod.
O myších a lidech

25. 5. ČT 19.00 hod.
Oidipús vladař

26. 5. PÁ 19.00 hod.
Edith a Marlene

31. 5. ST 19.00 hod.
O myších a lidech

MALÁ SCÉNA

12. 5. PÁ 19.30 hod.
Konkurenti

24. 5. ST 19.30 hod.
Konkurenti 

Jarní nabídka Divadla Pod Palmovkou
Libeňské divadlo má za sebou od počátku roku dvě

premiéry. V lednu to byla nová komedie z pera

známého plzeňského herce, dramatika a režiséra

Antonína Procházky s názvem „Ještě jednou, profe−

sore“. Inscenace zaznamenala nadšený ohlas zvláště 

z těch řad diváků, kteří se v divadle chtějí pobavit.

Druhou novinkou bylo březnové nastudování součas−

né americké hry Davida Mameta „Konkurenti“. 

Nové tituly na repertoár Divadla Pod Palmovkou

přicházejí, s jinými se divadlo loučí. V květnu proběhla derniéra velmi úspěšné inscenace hry Sama Sheparda

„Pravý západ“. Ta se hrála už druhou sezónu v komorním prostoru Malé scény divadla. V inscenaci dominovali

vynikající výkony hlavních představitelů − Jiřího Langmajera a Jana Vlasáka. Naposledy měli diváci šanci tuto

hru shlédnout 9. května. Malá scéna ale neosiří, v současné době na ní slaví úspěch hra Leopolda Lahody

„Skvrny na slunci“.  Tuto dobře napsanou hru s osobitým příběhem a zápletkou až detektivní režijně na−

studoval René Přibil, jinak známý člen libeňského hereckého souboru. Zásluhu na tom, že si inscenace

získala velký zájem diváků, mají i herecké výkony Jana Révaie, Terezy Kostkové a Ondřeje Kavana. Do

konce sezóny chystá Divadlo Pod Palmovkou ještě jednu premiéru. Dramaturgie divadla tentokrát sáhla po

titulu, který má k libeňské scéně i jiné vazby. Jde o dramatizaci novely Bohumila Hrabala „Ostře sledované

vlaky“, jejíž autor psal svůj text doslova kousek od divadla, kde byl dokonce po jistou dobu kulisákem.

Podrobnosti o této nové inscenaci přineseme čtenářům v příštím čísle.                                                −roa−
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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.

• 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 zahuš�ování vlasů
• kyslíková terapie

Provozní doba: Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)
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Provoz mateřských škol MČ Praha 8 o letních 
prázdninách školního roku 2005/2006
V souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

vzdělávání, v platném znění, stanovili ředitelé mateřských škol po projednání se zři−

zovatelem, Městskou částí Praha 8, přerušení provozu mateřských škol v době letních

prázdnin školního roku 2005/2006. Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

od   3. 7. do 14. 7. mateřské školy uzavřeny

od 17. 7. do 28. 7. Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2

od 31. 7. do 11. 8. Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2

od 14. 8. do 18. 8. Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6

od 21. 8. do 25. 8. mateřské školy uzavřeny

od 28. 8. do 31. 8. provoz na všech mateřských školách

Školní rok 2006/2007 pro nově přijaté děti k předškolnímu vzdělávání

bude zahájen na mateřských školách Městské části Praha 8 v pátek dne

1. září 2006.              Odbor školství

Již od roku 2002 nabízí Základní škola

Glowackého nadstandardní službu − rozšířenou

výuku informatiky a výpočetní techniky. Žáci

druhého stupně tak mají možnost hluboce

rozšířit své dosavadní znalosti a dovednosti

práce s technikou, která nás čím dál více

obklopuje.  

Prioritním cílem výuky je ukázat žákům

možnosti využití výpočetní techniky k jiným

účelům než hraní počítačových her. V šestém

ročníku se žáci seznámí se základy práce 

v prostředí Windows, naučí se vytvářet profe−

sionálně vyhlížející dokumenty v programech typu

Word, Publisher a dalších a poprvé se seznámí 

s publikováním dokumentů na Internetu. V sed−

mém ročníku pokračuje výuka tvorbou

jednoduchých, ale i velmi náročných tabulek 

v Excelu, dále se žáci naučí vytvářet prezentace 

v PowerPointu, které následně demonstrují před

svými spolužáky, zvládnou rovněž velmi nároč−

nou, ale užitečnou práci s programem Photoshop,

ve kterém upravují nepovedené digitální

fotografie, vytvářejí různé fotomontáže a v rámci

přípravy pro práci v dalším ročníku se seznámí 

s webovou grafikou. Osmý ročník je zaměřen na

tvorbu webových prezentací. Příprava statických

webových stránek v programu FrontPage je již pro

žáky intuitivní, proto je jí věnována jen malá část

školního roku. Stěžejním cílem výuky je zvládnutí

jazyka PHP a propojení aplikací s databázemi

MySQL. Devátý ročník je zaměřen na prob−

lematiku hardwaru. Žáci se seznámí s jednotlivý−

mi komponentami počítače, naučí se zkompletovat

počítačovou sestavu ze smysluplných komponent

tak, aby sestava byla maximálně vyvážená, naučí

se identifikovat a odstraňovat závady, konfi−

gurovat BIOS, udržovat počítač v kondici, zapojo−

vat počítače do různých typů počítačových sítí, 

a mnoho dalšího. Odpočinkové téma − střih videa −

je již jen sladkým bonbonkem po dobře zvládnuté

náročné práci. Kvalita výuky informatiky byla

Českou školní inspekcí ohodnocena jako vynika−

jící.

Počítače však na škole nejsou využívány jen 

k výuce informatiky. Škola vlastní multilicence na

velké množství výukových programů využitel−

ných ve všech předmětech. Učebny informatiky

jsou proto využívány jak v jednotlivých před−

mětech, tak při přípravě žáků na vyučování 

v rámci „počítačové studovny“, kterou mohou žáci

využít ve svém volném čase. 

Letos poprvé nebudou uchazeči podrobeni

vstupnímu testu, jak tomu bylo v minulosti. Stačí

jen vyplnit přihlášku na internetové adrese

www.zs−glowackeho.cz. (v sekci dokumenty) 

a zákonnými zástupci podepsanou ji nejpozději do

26. května doručit do školy. O přijetí či nepřijetí

žáka do třídy s rozšířenou výukou rozhodne ředi−

tel školy do konce školního roku. 

Tato nabídka může být alternativou pro žáky,

kteří neuspěli při přijímacích zkouškách na

osmiletá gymnázia, ale samozřejmě především pro

všechny zájemce o moderní IC technologie. 

Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy

Rozšířená výuka informatiky letos poprvé bez přijímaček

SPORTOVNÍ Mini PŘÍPRAVKA
Sportovní kluby SK Kometa Praha a FK Meteor
Praha ve spolupráci se základní školou Na

Balabence, ul. Sokolovská 800 Praha 9 − Vysočany otevírají od září
2006 sportovní mini přípravky se zaměřením na všeobecný tělesný 
a pohybový rozvoj, zejména na volejbal a fotbal pro dívky a chlapce 

1.− 3. tříd ZŠ. Tréninky budou probíhat dvakrát týdně 
v tělocvičnách ZŠ Na Balabence a budou vedeny zkušenými trenéry
s dlouholetou praxí a odpovídajícím odborným vzděláním. 

Kontakt:
SK Kometa Praha: Štěpán a Dana Vaiglovi, tel.: 602 795 947, 602 464
001 • FK Meteor Praha VIII: Tomáš Havránek, tel.: 776 304 230 
• E−mai : info@skkometapraha.cz, www.skkometapraha.cz • E−mail:
tomas.havranek@fkmeteor.cz

Představují se skauti Prahy 8
Možná jste se s námi již setkali. Jsme rádi, že nyní můžete, prostřednictvím novin a internetových

stránek Prahy 8, ještě více nahlédnout do našeho obvodního skautského světa.

Žije tu s Vámi 5 skautských středisek − v Bohnicích, Kobylisích, Libni a Karlíně. Patří k nám ještě

středisko ze sousedního obvodu Praha 7. Každé středisko je tvořeno oddíly dívek 

a chlapců dle věku. Mladší chlapci − vlčata (6 − 11 let), starší − skauti (11 − 15 let),

mladší dívky − světlušky, starší −  skautky. Dospívající mládež se dále sdružuje 

v roverských kmenech. V následujících měsících se Vám jednotlivá střediska a jejich

oddíly představí. Občas Vám také nabídneme reportáž z akcí, kde se setkávají všech−

na střediska našeho obvodu. Jednou z nich je:  

Sportovní den
Čtyři skautská střediska letos vyslala své svěřence do soutěží v rámci obvodního

Sportovního dne, který vypukl první aprílové dopoledne na hřištích Sale−

siánského střediska mládeže v Kobylisích. Díky krásné−

mu slunečnému počasí dorazilo přibližně sto chlapců a dívek, kteří 

v duchu fair − play bojovali o nablýskané poháry pro vítěze a další ceny.

Hlavní částí programu byl fotbalový turnaj chlapců „Bronco cup“, který má

už dvacetiletou tradici. Dívky závodily v Turnaji ve vybíjené. Pořádající

bohnické středisko Stopaři také připravilo několik doprovodných soutěží 

v různých disciplínách (např. pojídání rohlíků,

oblékání), které měly také velký ohlas. Celou akci zakončila běžecká štafeta

šestičlenných týmů.

Turnaje probíhaly ve dvou kategoriích. Mezi vlčaty i skauty byli

nejúspěšnější fotbalisté Stopařů. Skautky z téhož střediska vyhrály tuto kate−

gorii Turnaje ve vybíjené a v závěrečné štafetě. Mezi světluškami zvítězil tým

z karlínského střediska Sfinx. Prožili jsme společně krásný den a těšíme se za rok na viděnou třeba 

i s Vámi.

Příště se s námi můžete podívat na obvodní Závod vlčat a světlušek a závod skautů a skautek Exod. A kdy−

byste jste měli chuť a odvahu přijít mezi nás (ať dospělí či dítě), respektive do některého z našich středisek,

kontakt přímo na nás získáte na Úřadě městské části Praha 8. Jan Horel, předseda ORJ Praha 8

DIVADLO POD PALMOVKOU PŘIPRAVUJE:

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY / B. Hrabal, V. Nývlt
Stejnojmenná novela Bohumila Hrabala se proslavila především díky své filmové podobě.
Film režiséra Jiřího Menzela byl dokonce v roce 1967 oceněn Oscarem za nejlepší cizo−
jazyčný snímek.

Baladický příběh s typickými hrabalovskými postavičkami, v jejichž originalitě i slabostech si autor
libuje, vypráví příběh mladého eléva Miloše Hrmy. Ten na malé železniční stanici přes své milost−
né problémy nakonec dospívá a nalézá své místo v životě. Hrají: O. Kavan, O. Vízner, R. Přibil, 
J. Obermaierová, T. Kostková nebo S. Vrbická, A. Černá nebo L. Pernetová, M. Kopečný. Veřejné
generálky od 11.00 hodin 14. 6., 25. 9. a 26. 9. I. premiéra je 15. 6., II. premiéra je 27. 9. −dpp−
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PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH 

v Praze 8 − Libni
Kulturní středisko MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň

tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81, 

e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz
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Výstava „Výsledky mezinárodního urbanistického
a architektonického workshopu RIVER GARDENS,

Praha 8 − Rohanský ostrov“
Kde: Úřad MČ Praha 8, Grabova vila, Na Košince 1 (tram zastávka
Stejskalova) • Kdy: květen, pracovní pondělí a středy, od 8.00 do 18 . 00 hod.

V Grabově vile byla zahájena výstava s výsledky mezinárodního urbanistického 

a architektonického workshopu RIVER GARDENS, Praha 8 − Rohanský 

ostrov, pořádaného společností RE−

AL ESTATE KARLÍN GROUP 

a ČSAD Praha holding., a. s.

Výstava představuje vítězné návrhy

na rozvoj Rohanského ostrova 

a výstavbu rezidenční čtvrti RIVER

GARDENS od významných evrop−

ských architektonických ateliérů.

Předložené návrhy byly hodnoceny

nejen z architektonického hlediska,

ale i širších urbanistických vztahů

celého území, včetně dopravního

řešení a krajinářského návrhu

venkovních ploch. Výstava, která

byla do reprezentačních prostor

Grabovy vily přenesena v upravené

podobě z Galerie Jarolava Fragnera,

je doplněna o vizualizaci studie

Městské části Praha 8 na revitalizaci

pobřežní částí Karlína a Libně.   −hš−

13. dubna proběhla úspěšná akce

ČRo Regina − Výherní Velikonoční

Vejce. Mezi 1000 vajíčky se skrývalo

sto výherních. Bylo možno vyhrát

trička Reginy, DVD, MP3 přehrá−

vače ale také zájezd na Krétu.

Díky tomu, že nám neobyčejně přálo

počasí, mohli všichni návštěvníci postát

o něco déle u našeho stánku a sledovat

štěstí dalších.

Ale možností bylo samozřejmě víc...

Kdo byl unaven, měl možnost koupit si

cukrovou vatu. Kdo měl energie stále

dost, mohl soutěžit v miniorientačním

závodě s nakladatelstvím Žaket,

nebo koupí pleteného košíku

z chráněné díl−

ny, udělat ně−

komu radost.

Možná i takovou, jakou se nám podaři−

lo udělat rodině hlavní výherkyně, jejíž

dcera nám poslala následující mail:

Dobrý den, chci vám poděkovat za nád−

herný zážitek, který měla díky vaší soutěži

moje maminka. Její život nikdy nebyl

žádné peříčko, a za poslední dva roky

spíše připomínal peklo. Málem přišla 

o život a já prožila krušné chvíle, kdy jsem

čekala, jestli přežije nebo ne. Přežila, ale

život se změnil a následovala trvalá inva−

lidita. Jen bolest a utrpení. A najednou

13. dubna mi maminka telefonuje.

Poprvé v životě vyhrála a hned 1. cenu.

Děkuji za to štěstí a radost, kterou díky

Vašemu rádiu zažila. Škoda, že díky

svému zdravotnímu stavu nebude moci

Krétu navštívit osobně. Moc bychom jí to

přáli! Dostali jsme zájezd od ní jako

dárek. Děkujeme!

I my děkujeme, protože radost našich

posluchačů, je pro nás tou největší

odměnou. −jk−

Akce ČRo Regina − Výherní Velikonoční Vejce

Na začátku...

Přípravy: Bára Kubů, Šárka Faiglová,
Karel Poláček, Jan Kaskoun.

Mnozí zkusili své štěstí...

Dospělí se mnohdy spolehli na šťast−
nou ruku těch menších...

Výherkyně hlavní ceny − zájezdu na
Krétu − Isabela Krobová.

Desítky dětí hledaly ztracený talisman
Čtvrteční odpoledne se na

prostranství před Kulturním

domem Krakov rozezněla

pohádková hudba, aby ve dvě

hodiny přivítala první dětské

zájemce o herní kartu. Od

14.00 do 17.00 hodin, kdy

probíhalo zábavné dětské

odpoledne, se na travnatém

prostranství před KD Krakov

vystřídaly u jednotlivých

stanovišť desítky dětí. Hru 

s názvem Osmičkový dobro−

druh jim přineslo oddělení kultury ÚMČ Praha

8, které chce všem dětem poděkovat za jejich

odvahu a usměvavou náladu. −vl−

Osmík hledá vůni 
Tvarůžkovníku.

Osmík si balí baťůžek na cesty.

Osmík v Botkách
Močálnicích.

Soutěska.

Pauza 
u Divadélka 
Romaneto.

Osmík šifruje kamenný
symbol.

Osmík bude 
snídat ovoce.
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Děti oslaví svůj svátek
Dům dětí a mládeže v Kobylisích a Městská část Praha 8 pořádají pro děti oslavu jejich svátku. Ve čtvrtek

1. června před kulturním domem Krakov v Bohnicích na ně dopoledne čekají malé soutěže, atrakce,

zábavná vystoupení, dárky a dárečky, ale hlavně hodně legrace. Přijít mohou i rodiče a svým dětem pora−

dit, jak se například skáče na gymnastickém míči, nebo mohou pomoci dokreslit obrázek. Program je pro

děti připraven na celé dopoledne.

Připravujeme víkendové semináře pro dospělé
Nejen pro ty, kteří v průběhu týdne cvičí nebo tančí a o víkendu chtějí své dovednosti prohloubit, ale také

pro ty, kteří ve všední dny nemají na svého pohybového koníčka čas, připravuje Dům dětí a mládeže 

v Praze 8 semináře. Budou se konat jednou měsíčně v neděli v budově v ul. Krynická pod vedením kva−

lifikovaných lektorů. Účastníci se zabaví pohybem při latinsko − amerických rytmech, břišních tancích,

stepu, ale také funky street dance. Nezapomeneme ani na rehabilitační cvičení a body styling. První se−

minář se uskuteční ve druhé polovině září. Zájemce zaplatí 120 Kč. Přehled zaměření a termínů bude

zveřejněn na internetových stránkách a na nástěnkách v obou budovách DDM i prostřednictvím novin

Osmička.

Spignutí aneb Play just now
Že nevíte, o čem je řeč? Za netradičním názvem se skrývá 4. ročník otevřeného festiválku středoškolských

improvizačních představení. Divák může děj ovlivňovat svými náměty a vyjadřovat nespokojenost s tím,

co se na jevišti odehrává. Navíc si letos mohou herci i návštěvníci: zahrát, přehrát, nahrát, dohrát, uhrát 

a i více v interiéru i exteriéru Domu dětí a mládeže v Kobylisích. Improvizace, inspirativní představení 

a různé jiné hry se uskuteční v průběhu odpoledne v pátek 8. a v sobotu 9. června. Výše vstupného bude

zanedbatelná v porovnání s humorem, který účastníky čeká. −jv−

Albert pomůže s průchodem
Obyvatelé ze sídlištních domů za poliklinikou Mazurská důvěrně znají nevzhledné stěny v průchodu Nisa

v Bohnicích. Díky spolupráci Domu dětí a mládeže v Kobylisích a prodejnou Albert se v červnu chodci

budou moci potěšit pohledem na obrázky. V průběhu soboty 3. června se totiž uskuteční akce s názvem

PrůchodArt. Aby děti nerušily průběh závěrečných hodin voleb, budou dopoledne pracovat v DDM 

v Krynické ul. Připraví si výtvarné návrhy a po uzavření volebních místností své nápady budou přenášet

na plochy v průchodu, který předem nabílí pracovníci Alberta. Bez zajímavosti není fakt, že mladí malíři

si mohou odpoledne přivézt pomocníky. Pod výsledek se pak může podepsat celý realizační tým.

Krušnohorské putování i za aquaparkem
Do Vejprt a okolí si vyjedou příznivci klidu, lesního vzduchu, procházek a koupání. V příjemném prostředí

penzionu v Kryštofových Hamrech stráví víkend od 16. do 18. června. S sebou si každý musí vzít cestovní

pas. Pobývat v bezprostřední blízkosti německé hranice a nepodívat se za ni, bychom dětem nemohli

udělat. A proto se vydáme na dva kilometry krátkou trasu s cílem vykoupat se v aquaparku sousedního

státu. Přeneseně řečeno se Dům dětí a mládeže v Kobylisích stane předskokanem prázdninových putování.

Turisté a „klubáci“ navštívili Tišnov a Brno
Na návštěvu, za poznáním, ale i kvůli výměně

zkušeností si vyjeli členové kroužků DDM Praha 8

Poznáváme ČR a Deskové hry na jih Moravy.

Během dvoudenního pobytu se v DDM v Tišnově

zapojili do aktivit tzv. Herního dne, který organizo−

valo občanské sdružení Odyssea. Zahráli si známé,

ale také pro ně dosud neobjevené, společenské hry.

Zájemci si v těžkém, předjarním, rozbředlém terénu

vyšlápli na vrchol kopce Klucanina (401 m. n. m.),

na němž stojí rozhledna se 132 schody. Ačkoliv

kvůli mlze a drobnému dešti nebylo vidět do

vzdálených míst, osmitisícové město Tišnov měli

všichni jako na dlani a z výšky identifikovali budovu, kde jejich kamarádi hráli deskové hry. Nedělní

Brno vítalo návštěvníky také mlhou a deštěm, nicméně pověstný drak i hrad Špilberk se zvonkohrou

nezůstaly dětem z Prahy utajené. Oč nepříznivěji se projevovalo počasí, o to přátelštější atmosféra

zavládla při hodinové návštěvě otevřeného klubu Salesiánů v Brně − Žabovřeskách. A opět si na své přišli

příznivci her včetně kulečníku, fotbálku či stolního tenisu. Pozadu nezůstali ani sběratelé dřevěných tu−

ristických známek − odvezli si nejen tišnovskou

rozhlednu, ale i brněnskou tématiku. Před vy−

stoupením z autobusu se již někteří dožadovali

dalšího víkendového výletu. Tento byl díky

finanční podpoře

Magistrátu hlavního

města Prahy pro

účastníky cenově

velmi příznivý − za

dopravu a ubytování

zaplatili pouhých

100 Kč.

Touláme se nejen 
Českou republikou
Ke všeobecnému lidskému rozhledu patří kromě

jiného znalost nejen cizích krajů, ale především vlast−

ního prostředí. O netečnosti české populace k historii

svého národa a krajiny hovoří různé ankety, v nichž

tázaní nedovedou zařadit někdy ani pohoří do Čech

nebo Moravy. Cílem programu Domu dětí a mládeže

v Kobylisích pod názvem Touláme se nejen Českou

republikou je poznávání více i méně známých míst

ČR, okrajově také zahraničí. Prostředkem budou

jednodenní výlety a vícedenní pobyty do oblastí, kde

nám předkové zanechali svědectví o tehdejším životě.

Po cestách si budeme také všímat zajímavostí součas−

nosti a někdy výlet spojíme s rukodělnými pracemi

nebo turistickým pochodem. Program bude vy−

hlašován vždy v červnu na školní rok a bude obsaho−

vat nejméně deset nabídek, na každý měsíc jednu.

Podle zájmu bude program operativně doplňován a je

určen veřejnosti bez omezení věku. 

A Libuše by se divila
…aneb úryvky z činnosti
Jak by reagovala kněžna Libuše na vše, co kolem

sebe bereme jako samozřejmost? Na tuto otázku

určitě nikdo neodpoví, můžeme se však pokusit

probudit v dětech a mládeži zájem o českou historii 

a podívat se do budoucna. V týdnu od 5. do 9. června

by tak Libuše mohla navštívit schůzky kroužků, které

pracují v letošním roce v Domě dětí a mládeže 

v Praze 8. V obou budovách, v ul. Přemyšlenské 

i Krynické, mohou návštěvníci nahlédnout do

kuchyně modelářů, výtvarníků, hudebníků, příro−

dovědců, divadelníků, ale také tanečníků a předškol−

ních dětí. Mohou se také podívat na tréninky spor−

tovních kroužků, které se ale odehrávají v pronajatých

tělocvičnách. V úterý 6. června odpoledne by se pak

Libuše mohla zapojit do aktivit Vykutáleného dne,

kdy v Přemyšlenské ul. zahradu i interiér ovládnou

kulaté pomůcky. Podívat se na dopravní prostředky

moderní i historické bude možné při malé vernisáži

výtvarných prací, které zvítězily v soutěži Jedeme na

výlet. Poté bude symbolicky přestřižena páska rekon−

struovaného hřiště a Libuše pronese proroctví a přání

do budoucnosti. Akci, které udělil záštitu radní Jan

Štrof, finančně podpořilo hlavní město Praha.

Děti oslaví svůj svátek 
ve westernovém stylu
O několik dní dříve mohou vyjet děti oslavit svůj

svátek do westernového městečka Halter Halley

poblíž Plzně. V sobotu 27. května na ně budou čekat

tradiční westernové atrakce, ale také mnoho další

zábavy a občerstvení. Zájemci o celodenní výlet

zaplatí 50 korun, což představuje cenu vstupenky.

Doprava je pro ně díky finanční podpoře hlavního

města Prahy zadarmo. −jv−

Dům dětí 
a mládeže Praha 8
Přemyšlenská 1102, 
tel.: 284 68 10 50, 284 68 02 30
Krynická 490, tel.: 233 55 37 90, 233 55 21 01
E−mail:  info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz
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Přemyšlenská 
13. − 14. 5. INTERPRETAČNÍ
SEMINÁŘ
Pro mladé recitátory, divadelní
sál, SO 9.00 − 18.00 hod., NE
9.00 − 13.00 hod.

15. 5. ROZKVETLÉ OKNO
Výtvarná dílna pro děti, 14.00 − 16.00 hod.
Vstupné: 30 Kč.

15. 5. ŽIRAFÍ OPERA
Představení pro všechny, divadelní sál, od
19.00 hod. Vstupné: 50 Kč.

19. − 21. 5. DIVADELNÍ SETKÁNÍ OSMI(Y)
Setkání osmi divadelních souborů. Vstupné na
celý festival: 150 Kč, jednotlivá představení:
30 Kč.

21. 5. TURNAJ V AdnD
Pro všechny hrající AdnD miniatury, 12.30 −
18.00 hod. Vstupné: 50 Kč (pro členy kroužků
zdarma).

Klub Na Desce
ÚT − ČT 16.00 − 19.00 hod.: šipky, kulečník,
deskové hry, posilovací stroje, playstation, fot−
bálek, klávesy…

Krynická 
17. 5. MAMINKÁM 
K SVÁTKU
Koncert dětí z našich hudebních kroužků, od
17.00 hod.

PŘÍRODOVĚDNÉ POŘADY

9. a 10. 5. Den Slunce
Seznámení s naší nejbližší hvězdou pro žáky
ZŠ, 13.00 − 14.00 hod. − nutné objednat.

16. a 17. 5. Květinový den
Poznávání květin pro žáky ZŠ, 13.00 − 14.00
hod. − nutné objednat.

23. a 24. 5. Pátraní skoro detektivní
Vycházka pro žáky ZŠ, 13.00 − 14.00 hod. −
nutné objednat.

Ostatní 
9. − 12. 5. McDonald's cup
Soutěž v kopané pro ZŠ, 
u Salesiánů, 8.00 − 14.00 hod.

13. 5. Výlet vláčkem do Lhotky
Pro všechny, 7.00 − 18.00 hod.

17. a 18. 5. Pohár rozhlasu
Soutěž v atletice pro ZŠ, ZŠ Mazurská, 8 − 14
hod.

19. 5. Májový turnaj v přehazované
1. − 3. třídy, ZŠ Mazurská, od 14.15 hod.

20. 5. Výlet − Mariánské lázně

Prohlídka lázeňského města, 7.45 − 18.30 hod.,
cena: 100 Kč.

22. − 25. 5. Vybíjená
Soutěž pro ZŠ, ZŠ Dolákova, 8.00 − 13.00 hod.

25. − 28. 5. Bambiriáda
Pro všechny děti, Praha − Vítkov, 9.00 − 18.00
hod.

3. 6. PrůchodArt
V Krynické ul., malování zdi za prodejnou
Albert, 10.00 − 13.00 hod., výtvarná dílna −
příprava obrázku, − 14.00 − 18.00 hod. − ma−
lování venku.

5. − 9. 6. A Libuše by se divila aneb úryvky
z činnosti
Nahlédnutí do kroužků, v obou budovách.

6. 6. Vykutálený den
Od 16.00 hod. v Přemyšlenské. Zábava 
s kulatými pomůckami, otevření víceúčelového
hřiště a věštba Libuše.

16. − 18. 6. Krušnohorský výlet
Pobyt v blízkosti Vejprt, návštěva aquaparku 
v Německu; cena: 400 Kč.

Dům dětí a mládeže v Kobylisích
pořádá

Divadelní festival
Setkání OSMI(Y)

V divadelním sále DDM v ul. Přemyšlenské
budete svědky setkání osmi souborů nejen 
z „Osmy“.

19. 5. PÁ 9.00 hod.
Divadelní spolek Spolupospolu.
Legenda bez slunce.
(pro žáky 5. − 8. tříd ZŠ). Vstupné: 20 Kč.
PÁ 19.00 hod.
Slavnostní zahájení 
a OTISK x STŘE. L. I.
Zápas v improvizaci.

20. 5. SO 15.00 hod.
Divadlo VAD
Rozpaky zubaře Svatopluka 
− divadelní automat.
SO 17.00 hod.
Divadlo DNO
Nepokojíčky.
SO 19.00 hod.
OLATS OTESOC
Koncert.

21. 5. NE 13.30 hod.
Divadelní spolek Kejklíř, 
Luděk Rychter.
Stolečku, prostři se!
NE 15.00 hod.
Divadlo ZUŠ Děčín.
O líné a lakomém.
NE 12.30 − 16.00 hod.
Hanka Voříšková.
Gronská písnička
(4 minutové divadélko pro jednoho di−
váka − písničkový automat bude pro 
vás hrát před a po každém 
představení).

Změna programu vyhrazena! Vstupné: 30 Kč na
jedno představení; 150 Kč permanentka (v ceně
tričko s logem festivalu). Rezervace vstupenek: Ja−
na Machalíková, tel.:  777 71 12 67. Festival je určen
všem divákům přibližně od 10 let do nekonečna.
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Městská část Praha 8 
se sídlem orgánů Zenklova 35, 
180 48  Praha 8 − Libeň 

v y h l a š u j e 
podle ust. § 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 nemovi−
tostí svěřených do správy Městské části
Praha 8 − id. podílu 1/2 pozemku parc. č. 201/1, o výměře 734 m2 a id. podílu 1/2 pozemku
parc. č. 201/2, o výměře 796 m2, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Sokolovská)

• minimální cena vyhlašovaná soutěží 19 125 000 Kč
• poslední den pro přijetí nabídek je 15. května 2006 

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

Karlínské Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
Tel.: 222 33 38 88, fax.: 224 81 57 40

http://spektrum.ddmpraha.cz
www.lodenice−vltava.cz

www.vysokalana.cz
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16. 5. ÚT 19.30 hod.
ZLOMZAS, BANALITA
Pražské kapely s vlastní tvorbou. Vstupné: 60
Kč.

17. 5. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Emir Kusturica − Život je zázrak
Vstupné: 40 Kč. 80 Kč abonentka na všechny
filmy.

19. 5. PÁ 15.30 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA
Cena: 120 Kč včetně materiálu. Informace a
přihlášky (dva dny předem): Dana Kostková,
tel.: 222 33 38 88.

22. 5. PO 20.00 hod.
ŠTRŮDL
Písničky o lecčem a věcech s tím spojených.
Vstupné: 50 Kč.

24. 5. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Jean − Piere Jeunet − Amélie z Montmartru.
Vstupné: 40 Kč. 80 Kč abonentka na všechny
filmy.

24. 5. ST 18.00 hod.
TANEČNÍ VEČER
zájmových útvarů Karlínského Spektra.

25. 5. ČT 19.30 hod.
ČERNÍ ŠVIHÁCI
Černí Šviháci − koncert: Řeky s kytarou.
Vstupné: 70 Kč.

26. 5. PÁ 19.30 hod.
DVOJNÍK
Hraje divadelní soubor Promiňte. Vstupné: 50
Kč.

30. 5. ÚT 16.30 hod.
MALOVÁNÍ NA TEXTIL
Informace a přihlášky (2 dny předem): Zuzana
Altnerová, tel.: 222 33 38 50. Cena: 50 Kč včet−
ně materiálu.

31. 5. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Wim Wenders, Spike Lee, Aki Kaurismaki,
Jim Jarmusch, Werner Herzog, Kaide Chen
− Dalších deset minut.
Vstupné: 40 Kč. 80 Kč abonentka na všechny
filmy.

1. 6. ČT 19.30 hod.
DAGMAR DVOŘÁKOVÁ
Absolventský koncert KJJ.

1. 6. ČT 14.00 hod.
LÉTEM SVĚTEM
Zveme Vás na Den dětí plný překvapení.
Program: hry, soutěže v parku před DDM.

3. 6. SO 19.30 hod.
PRÁVO NA HŘÍCH

Hraje divadelní soubor Rachtá mi blatník.
Vstupné: 50 Kč.

6. 6. ÚT 16.30 hod.
VÝROBA ŠPERKŮ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŮ
Informace a přihlášky (2 dny předem): Zuzana
Altnerová, tel.: 222 33 38 50. Cena: 50 Kč včet−
ně materiálu.

7. 6. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Filip Renč − Román pro ženy.
Vstupné: 40 Kč. 80 Kč abonentka na všechny
filmy.

8. 6. ČT 19.30 hod.
TANČÍRNA − TANGO ARGENTINA
Celovečerní komponovaný program s výukou
tance.
Vstupné: 50 Kč.

9. 6. PÁ 19.30 hod.
KRÁLOVNA − JELENEM
Hraje divadelní soubor Esence − premiéra.
Vstupné: 50 Kč.

9. 6. PÁ − NE 15.30 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA
Informace a přihlášky (2 dny předem): Dana
Kostková, tel.: 222 33 38 52. Cena: 120 Kč
včetně materiálu.

11. 6. NE 19.30 hod.
NÁDRAŽNÍ BUFET
Nádražní bufet v městě X v pondělí ráno v 8.00
hodin. Uvidíte příběh, snad z dnešních dnů.

Hraje divadelní soubor Drmol. Režie: Darina
Martinovská. Vstupné: 50 Kč.

14. 6. ST 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Vladimír Morávek − Nuda v Brně
Vstupné: 40 Kč. 80 Kč abonentka na všechny
filmy.

16. 6. PÁ 19.30 hod.
ZLOČIN VE VILE ROUNG
Detektivka.
Hraje divadelní soubor Esence.
Vstupné: 50 Kč.

22. 6. ČT 19.30 hod.
ČERNÍ ŠVIHÁCI
Koncert − Řeky s kytarou.
Vstupné: 70 Kč.

26. 6. PO 9.00 hod.
PRAHA − MĚSTO ŠACHU
Pořádá Karlínské Spektrum ve spolupráci 
s časopisem Československý šach u příležitosti
100. výročí založení (nejstarší sportovní
časopis v ČR) pod záštitou Pražského
šachového svazu.
26. 6. − Šachový turnaj pro žáky základních škol
(od 9.00 hod.)

27. 6. − Šachový turnaj pro studenty středních
škol (od 9.00 hod.)
29. 6. − Slavnostní vyhlášení výsledků turnajů 
s programem (od 14.00 hod.)
Více na: www.sach.cz.

LETNÍ TÁBORY 2006

Havlíčkobrodsko
Podhradí u Ledče nad Sázavou
Můj první tábor I. − VI.
Pro děti ve věku od 6 do 8 let.
Termíny: I. 9. 7. − 16. 7. 2006, II. 16. 7. − 23. 7.
2006, III. 23. 7. − 30. 7. 2006, IV. 30. 7. − 6. 8.
2006, V. 6. 8. − 13. 8. 2006, VI. 13. 8. − 20. 8.
2006. Cena tábora: 1 650 Kč. Bližší informace
podá Zuzana Folberová, DiS, tel.: 222 33 38
14, e−mail: folberova@ddmpraha.cz.

Hudebně taneční tábor
Pro rodiče s dětmi (děti od 3 let).
Termín: 15. 7. − 22. 7. 2006. Cena: 1 900 Kč
dítě/2 200 Kč dospělý. Bližší informace podá
Jana Šimánková, tel.: 222 33 38 15, e−mail:
simankova@ddmpraha.cz.

Kokořínsko − Lhotka u Mělníka
Kombinované tábory
Pro děti ve věku od 8 do 15 let.
Indiánské léto: 1. 7. − 15. 7. 2006. Cena: 
3 250 Kč. Asterix a Obelix: 29. 7. − 12. 8.
2006. Cena: 3 250 Kč. Bližší informace podá
Mgr. Alena Gotmanovová, tel.: 222 33 38 21, e−
mail: gotmanovova@ddmpraha.cz.

Šachový tábor
Pro děti ve věku od 6 do 15 let.
Termín: 20. 8. − 30. 8. 2006. Cena: 2 690 Kč.
Bližší informace podá Mgr. Alena Gotma−
novová, tel.: 222 33 38 21, e−mail: gotmanovo−
va@ddmpraha.cz.

Vodácko − turistické tábory
− české a slovenské řeky
Více informací najdete na 
www.lodenice−vltava.cz.

Zahraniční tábor − Španělsko
Pro děti od 10 let (jednotlivce i celé rodiny).
Lloret de Mar − letovisko na Costa Bravě.
Ubytování ve čtyřlůžkových stanech. Cena
zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu + pitný
režim, pojištění, zdravotní a pedagogický dozor.
Termín: 4. 8. − 13. 8. 2006. Cena: 5 800 Kč.
Bližší informace podá Marie Sypalová, tel.: 222
33 38 17, e−mail: sypalova@ddmpraha.cz.

I v Praze je blaze
Pro děti ve věku od 6 do 12 let.
Termíny: 10. 7. − 14. 7. 2006, 17. 7. − 21. 7.
2006, 28. 8. − 1. 9. 2006. Cena: 120 Kč/den
zahrnuje dva programy denně, teplý oběd,
pojištění a pedagogický dozor. Bližší informace
podá Zuzana Folberová, DiS, tel.: 222 33 38
14, e−mail: folberova@ddmpraha.cz.

NABÍDKA PROSTOR K VAŠEMU VYUŽITÍ
Počítačová učebna za smluvní úhradu. K dis−
pozici: 12 PC + 1x PC pro lektora/základní kon−
figurace: Athlon 2200+, VGA Gforce4000 64

MB, RAM 512 MB, Windows XP, Office XP
Pro/. Dále taneční sály, divadelní sál, popř.
další prostory. Budova otevřena denně od 6.30
do 21.30 hod., víkendy dle domluvy. Bližší infor−
mace na tel.: 222 33 38 88, 222 33 38 10, 222
33 38 21, e−mail: adamek@ddmpraha.cz, got−
manovova@ddmpraha.cz.

Dále nabízíme kompletní vybavení
nábytkem Vašeho bytu, domu,
kanceláře, restauračního, hotelového

i prodejního prostoru (kuchy−
ně, jídelny, sedací soupravy, bytový ná−
bytek, kanc.nábytek, zakázková výroba)

Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz

Zaměření a konzultace nezávazné a ZDARMA. Doprava ZDARMA. 

VZORKOVNA: Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice •
Po−Ne po tel. dohodě (5 min. od nákupního centra
Globus Čakovice)

Tel/fax: 283 931 807, 603 228 092
www.skrinevlach.cz, vlachpavel@volny.cz

KOMANDOR

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny
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JUBILEA
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních
údajů, který nám neumožňuje získávat údaje
o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste
nás na významná výročí svých blízkých upo−
zorňovali sami. Děkujeme.

Významné jubileum oslavili:

DUBEN

JUDr. Karel Setunský
Růžena Hendrychová

Růžena a Miroslav Hendrychovi
oslavili 24. dubna 2006

60 let společného života.

Významné jubileum slaví:

KVĚTEN
Anděla Beranová

Všem  seniorům, kteří oslaví v květnu ku−
laté a půlkulaté narozeniny, přejeme do
dalších let hodně zdraví a osobní pohody. 

Skupina Ládví.

Městská část Praha 8, 
oddělení kultury 

Vás zve na 
diashow Martina Mykisky

Po zamrzlé řece 
do nitra Himaláje

KD Krakov − Těšínská 600, 
Praha 8 − Bohnice

16. května 2006 v 19.00 hod.

Diashow o drsné zimní výpravě do hor 
v oblasti Ladaku, ve kterých leží údolí
Zanskaru, které je po dlouhých sedm
zimních měsíců zcela izolováno od ostat−
ního světa. Pouze za nejtřeskutějších
mrazů uprostřed zimy se domorodcům na
několik týdnů horami otevře kuriózní
trasa − zamrzlá řeka. Během něko−
likadenního drsného pochodu 100 km
dlouhou soutěskou se musí vesničané
brodit vodou, neschůdné úseky oblézat
po skalách či kluzkém ledě, lavírovat na
kluzkém povrchu, spát v jeskyních 
a vzdorovat teplotám až −400C.



I. ABONENTNÍ KONCERT

Mozart & Light music

Koncert k 250. výročí narození W. A. Mozarta.

Filharmonii Zdeňka Fibicha řídí šéfdirigent

Jaromír Krygel. Koncert se uskuteční v ter−

mínech: 6., 7., 10. a 16. června 2006 vždy od

19.15 hodin.

II. ABONENTNÍ KONCERT

Joseph Haydn: STVOŘENÍ SVĚTA

Filharmonii Zdeňka Fibicha řídí Hartmut Nemitz −

SRN. Koncert se uskuteční v termínech: 23.,

26., 28. a 29. června 2006 vždy od 19.15 hodin.

III. ABONENTNÍ KONCERT

L. van Beethoven & P. I. Čajkovský

Filharmonii Zdeňka Fibicha řídí Debashish

Chaudhuri (Indie, Kalkata). Koncert se

uskuteční v termínech: 11., 12., 13. a 14. září

2006 vždy od 19.15 hodin.

IV. ABONENTNÍ KONCERT

PERLY OPERY

Filharmonii Zdeňka Fibicha řídí Hartmut Nemitz −

SRN. Koncert se uskuteční v listopadu 2006,

termíny budou upřesněny v červnu 2006.
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JISKRA −
DIVADLO KARLA HACKERA

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

Předprodej: PÁ 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00
hod., NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.:
284 68 11 03. 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 prode−
je. Změna programu vyhrazena.

KVĚTEN 2006

16. 5. ÚT 17.00 hod.
KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA
LS Jiskra − F. D. Bulánek, S. Starý.

17. 5. ST 9.00 a 10.30 hod.
KÁMOŠ OBR (MOC HODNÝ OBR)
Podle knihy slavného anglického autora 
Roalda Dahla. Trochu hororu, trochu 
komedie i romantiky. Hraje divadlo PIKI 
Pezinok.

18. 5. ČT 9.00 a 14.00 hod.
KÁMOŠ OBR (MOC HODNÝ OBR)

23. 5. ÚT 17.00 hod.
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
LS Jiskra − P. Slunečko.

24. 5. ST 9.00 a 10.30 hod.
KONCERT PRO NAKRESLENOU 
PRINCEZNU
Pohádková hudební výchova K. Daňhela.

25. 5. ČT 9.00 a 10.30 hod.
VÝLET DO ZOO
Seznámení s dechovými hudebními 
nástroji prostřednictvím skladbiček 
imitujících hlasy zvířat. Hraje skupina 
M. Renzové.

30. 5. ÚT 17.00 hod.
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
LS Jiskra − P. Slunečko.

31. 5. ST 9.00 hod.
HUDEBNÍ KŘÍŽOVKA
Výchovný koncert dechových nástrojů 
kazí čaroděj, kterého pomůžou děti svými 
vědomostmi zbavit kouzelné moci. Hraje 
skupina M. Renzové.

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

15. 5. PO 19.30 hod.
Ročníkové představení žáků 
ZUŠ Klapkova.

22. 5. PO 19.30 hod.
TABOO
Koncert hudební skupiny.

29. 5. PO 19.30 hod.
STARÁ BÁBA TANČÍ
Stará paní se zbláznila. Stará paní se 
baví. Chodí do kavárny, do kina, 
fantazíruje. Našla si kamarádku, klábosí 
s ní a učí ji tančit. Neposlouchá svou 
dceru! Jak tohle všechno skončí? Uvidíte 
v původní hře Arnošta Goldflama. Hraje 
Ljuba Skořepová, Lenka Novotná, Marie 
Turková a Martin Učík.

Hudba sbližuje

Filharmonie Zdeňka Fibicha Praha Vás srdečně zve na abonentní koncerty. Jde o řadu čtyř kon−

certů, které se uskuteční od června až do listopadu 2006, v sále ZUŠ Taussigova.

Představí se Vám umělci z České republiky i ze zahraničí. Termíny prodeje vstupenek: 9. a 10. květ−

na 2006 od 14.00 do 18.00 hod, 17. května 2006 od 15.00 do 18.00 hod. a 22. až 25.  května 2006 od

14.00 do 18.00 hod., ve foyer sálu ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8. Část výtěžku bude věnována na

dobročinné účely.
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Základní umělecká škola Praha 8 
Taussigova 1150, tel.: 286 58 77 47, 286 58 79 85
Příležitost pro vás a Vaše děti tvořivě a smysluplně využít volný čas!!!

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ na školní rok 2006 − 2007 se koná od 29. května

do 2. června 2006 od 15.00 do 18.00 hodin a potom všechna pondělí a úterý

v červnu od 15.00 do 18.00 hodin. Přijímáme děti předškolního a školního

věku, mládež i dospělé do hudebního, výtvarného, literárně dramatického

a tanečního oboru. Další informace na www.taussigova.cz. −kg− 

POJEĎTE S NÁMI!
CHROPYNĚ − KROMĚŘÍŽ − sv. HOSTÝN

od 19. do 21. května 2006

19. května 2006
PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ − odjezd v 8.05
hod. Příjezd do Chropyně ve 12.39 hod.
Zámek Chropyně − prohlídka, památník malíře
E. Filly. Chropyně − odjezd v 16.41 hod. do
Kroměříže − ubytování. 

20. května 2006
ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI −
prohlídka. Květná a zámecká zahrada,
památník M. Švabinského − vinné sklepy −
posezení,  Kroměříž − ubytování.

21. 5. 2006
KROMĚŘÍŽ − odjezd v 7.29 hod. − Bystřice
pod Hostýnem − příjezd v 8.13 hod. auto−
busem na Hostýn − prohlídka poutního místa 
s kostelem. Zámek Bystřice pod Hostýnem 
− prohlídka.  Bystřice pod Hostýnem − odjezd
v 16.20 hod. Praha Hlavní Nádraží − příjezd ve
20.38 hod.

CENA ZÁJEZDU: 400 Kč − 2x ubytování, sní−
daně, obědy a večeře si každý účastník
zajišťuje individuálně. Doprava je zajištěna
pravidelnými vlaky ČD. Pojištění je třeba, aby
si každý účastník zajistil individuálně. Zálohu
ve výši 400 Kč přijímá Jiří Šlechta. Telefon:
220 802 267.  

Školka na jedničku
Shodou okolností jsem měl možnost podrobněji se seznámit s činností speciální mateřské školy 

v Čimicích, Drahaňské ulici. Nebudete mi věřit, protože ani já jsem nevěřil vlastním očím.

Opravdu jsem si nemyslel, že v dnešním světě honby za penězi a kariérou může existovat skupin−

ka lidí, kteří se obětují pro dobrou věc.

Touto skupinkou je vedení školky a její personál, kteří s profesionálním rozhledem a bez ohledu na

svůj volný čas doslova zachraňují děti z problémových rodin. Mají jich na krku kolem 25, a to ve dne

i v noci a často i přes víkend. Věnují se jím s láskou a péči opravdu pozoruhodnou a podnikají všech−

ny možné kroky, aby pro školku vytvořili co nejlepší podmínky. Jejich zásluhou se často podaří vrátit

děti rodičům poté, co v dané rodině dojde ke stabilizaci poměrů. A o dítě je mezitím dobře postaráno.

Jistě není třeba rozebírat, jak se dnešní výchova dětí promítne do budoucí úrovně naší společnosti.

Vrchním „andělem“ školky je paní ředitelka Mgr. Taťána Nesvedová a „andělem“ číslo dva je sociální

pracovnice paní Věra Fiřtová. Klaním se dámy před vaší prací. Dobrým duchem toho všeho je ale od−

dělení pro rodinu a dítě sociálního odboru ÚMČ Praha 8, jmenovitě paní Eva Horvatovičová.

Blahopřeji ÚMČ Praha 8 k tak úspěšné činnosti v tak problémové oblasti.                                  −jd−
Oznámení
Speciální MŠ pro děti
zdravotně oslabené,
Korycanská 14, přij−
me zdravotní sestry,
rehabilitační sestry, 
a paní na úklid.

Bližší informace na
tel.: 233 55 31 34, 233
55 99 42.                    

−jk−

Pozvánka na Koncert pěveckého 
souboru z Austrálie

22. května 2006 v 18.00 hodin 
ve společenském sále Domova důchodců Bohnice,  Na Hranicích 18.

Na programu přátelského koncertu jsou díla klasická, ale i lidové písně australské a české.
Srdečně zvou pořadatelé: Farní sbor ČCE v Kobylisích, U Školské zahrady 1, Komunitní cen−
trum U Jákobova žebříku a Domov důchodců Praha 8 − Bohnice.

Kulturní dům 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“.

KVĚTEN A ČERVEN 2006

Večerní pořady

11. 5. ČT 19.00 hod.
Žalman a spol.

23. 5. ÚT 15.00 hod.
Taneční odpoledne 
pro dříve narozené.

Pořady pro děti

12. 5. PÁ 17.00 hod.
Nový jarní pořad 
DÁDY PATRASOVÉ.

Cestopisné projekce

16. 5. ÚT 19.00 hod.
Po zamrzlé řece do nitra Himaláje.

20. 6. ÚT 19.00 hod.
Dobrodružství mezi Papuánci.

Připravujeme na červen 2006
(předprodej od 22. 5., 16.00 hod.)

7. 6. ST 19.00 hod.
Screamers revue.
Travesti show.
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Běh za nadějí
Městská část Praha 8 ve spolupráci se Základní

školou U Školské zahrady, Atletickým oddílem

AC Praha 1890 a Turistickým oddílem Lvíčata 68

P. S. i letos pořádá běh Terryho Foxe. Sportovní

odpoledne se uskuteční 25. května 2006 v okolí

areálu u ZŠ U Školské zahrady. Zaběhnout si mimo

jiné můžete štafety rodin a přátel, případně absolvujte trať duatlonem.

Běh Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v 18

letech amputována noha postižená rakovinou kosti. Terry se rozhodl běžet napříč

Kanadou a při té příležitosti uspořádat sbírku na výzkum proti rakovině. Po inten−

zivním tréninku se vydal na trať „maratónu naděje“. Po 143 dnech uběhl 5 565 kilometrů, ale

rozšířená rakovina na plicích jej 28. června 1981 přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí Kanaďanů

a z jeho „maratónu na−

děje“ se stala tradice, která

se rozšířila i za hranice

Kanady. Běh Terryho

Foxe je dobrovolná hu−

manitární akce. Všechny

prostředky získané ve jmé−

nu Terryho Foxe jsou dle

jeho přání věnovány na

výzkum rakoviny. Pros−

tředky získané v České

republice jsou plně inves−

továny do výzkumu ra−

koviny. Náklady na orga−

nizaci běhu musí být kryty

z jiných prostředků, než je

výtěžek běhu. Bližší infor−

mace najdete na www.pra−

ha8.cz.                      −pm−

Beseda s hrdiny
V rámci výuky dějepisu o 2. světové válce oslovil

pan učitel Kolouch dva důstojníky naší armády

z Konfederace politických vězňů a to plukovní−

ka Slepeckého a plukovníka Zeháhlíka. Vždyť,

kdo by nám lépe přiblížil tuto dobu, která 

s sebou přinesla tolik zvratů a nejistot, než ti,

kteří si touto dobou prošli, ale hlavně sami

nasadili své životy v sázku na životy druhých 

a za svobodu našeho státu.  

Přestože oběma plukovníkům je už přes osmdesát

let, jsou plni elánu a vtipu. Plukovník Zeháhlik,

který se ke slovu dostával o něco častěji, nám vyprávěl o tom, jak poté, co se německá říše dostala k moci,

pro ni musel pracovat a jak se přidal jako tankista k americkým jednotkám a společně s nimi bojoval proti

Německu za osvobození našeho státu. Nejvíce ho prý mrzelo, když mu v roce 1945 nebylo povoleno

společně s jejich americkými jednotkami osvobodit Prahu a z vysílaček přitom slyšeli její volání o pomoc.

Po válce byli oba komunisty zavřeni, přičemž plukovníka Zeháhlika, kterého nejdříve odsoudili k trestu

smrti a pak na doživotí, čekala žena s dětmi. Svou nejmladší dceru poprvé viděl až po letech ve vězení, kde

seděl on za jedním koncem stolu v muklovském oblečení, neoholený a s vyholenou hlavou, na druhé straně

jeho žena s malou dcerou, která se ho bála. Při těchto slovech bylo vidět,  jak smutná a bolestivá je tato

vzpomínka.

Plukovník Slepecký se pokusil dvakrát 

o útěk, jak prý ukládá vojenská přísaha a ani

jednou však nebyl úspěšný. Oba dva jsou

nejvíce hrdí na vyznamenání od generála

Pattona. Po necelé hodině a půl byla naše

beseda u konce, oběma hrdinům byla předána

kytice růží a na oplátku jsme dostali podpisy

obou mužů, od hrdinů, kteří určitě hnuli

světem. Beseda nás všechny velmi zaujala 

a pomohla nám lépe pochopit některé události

2. světové války a poválečné období v naší

zemi.                 Dvořáková Bára, žákyně 9. B  

DOD Očního oddělení 
FN Na Bulovce
25. května 2006 od 16.00 hodin pořádá oční od−

dělení FN Bulovka Den otevřených dveří pro

všechny zájemce z řad laické veřejnosti. Zváni

jsou samozřejmě i všichni zdravotníci včetně

zaměstnanců FN Bulovka.

Během akce chceme odpovídat na všechny

dotazy, ukázat provozní prostory a vysvětlit prin−

cipy práce na vyšetřovacích přístrojích. Všem

návštěvníkům nabídneme změření nitroočního tlaku na bezkontaktním přístroji a změření dioptrií na

automatickém refraktometru. Dále ukážeme, jak se vyšetřuje oční pozadí. Rovněž vysvětlíme, jak

probíhá operace šedého zákalu nejmodernějším způsobem a zodpovíme Vaše dotazy ze všech oblastí

naší práce. Pro zájemce budou k dispozici letáky a prospekty, v knihovně budou promítány video

nahrávky operací. Na setkání s Vámi se těší zdravotníci očního oddělení FN Bulovka!                −jk−
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KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.

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 stře−
diska na Praze 7 a 9.

PŮJČKY TÉMĚŘ VŠEM! Volejte:
604 13 46 88.

KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST,
koupím − odvezu. Tel.: 286 89 14 00.

OBLASTNÍ KANCELÁŘ Raiffeisen
stavební spořitelny pro Prahu 7 a 8 se
vrátila zpět do Karlína, Křižíkova 73.
Tel.: 283 87 09 49, 605 17 32 61,
e−mail: op−praha7@rsts.cz. Služby:
spoření, úvěry, pojištění.

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 4 + 1,
140 m2 na Andělu za byt v Bohnicích.
Tel.: 603 26 94 33.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soud−
ní žalobě, neoprávněně obsazený, 
s nežádoucím nájemníkem, či s ja−
koukoli právní vadou. Veškeré forma−
lity zajistím, zaplatím stěhování i pří−
padné dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod. 
a dát čas na vystěhování. Seriozní jed−
nání, platba v hotovosti. Tel: 222 71
20 15 nebo 603 42 00 13.

KOUPÍM BYT V PRAZE,
družstevní či osobní vlastnictví. Stav
nerozhoduje. Zaplatím hotově. RK
nechci! Tel.: 222 21 04 95.

SKUPINOVÝ REHABILITAČNÍ
TĚLOCVIK, vhodný pro všechny

generace, probíhá v PO a ČT od
19.00 hodin v tělocvičně gymnázia
Ústavní 400, Praha 8. Bližší informa−
ce na tel.: 728 56 23 50 nebo na
www.fyzioterapeut.com.

AUTOŠKOLA JAN POLTER,
Praha 8 − Bohnice, Ratibořská 30 (za
Policií ČR − modrý panelák), A1, A,
B. Tel: 736 45 00 10, www.auto−
skola.servis.cz. Možnost víkendové
výuky, kondiční jízdy.

SPĚCHÁ! HLEDÁM VĚTŠÍ BYT 
V TÉTO LOKALITĚ! Stav nerozho−
duje, může být i před rekonstrukcí.
Nabídky prosím na tel.: 731 618 312.

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák, tel.: 775
19 73 09.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Hav−
líček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04, zá−
znamník + fax.: 283 92 05 73.

KOUPÍM BYT V DRUŽSTEVNÍM
A NEBO OSOBNÍM VLAST−
NICTVÍ za rozumnou cenu. PROSÍM
NABÍDNĚTE! Tel.: 731 61 83 22.

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

MASÁŽE − klasická, čínská
meridiánová, hlavy − relax, moxování,
baňky − fyzioterapeutka. TRAM
Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10,
284 68 98 05.

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

KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

PŮJČKY A ÚVĚRY s vysokou prů−
chodností − rychlé vyřízení, pro
zaměstnance, podnikatele, všechny
důchodce i cizince. Bankovní 

i nebankovní. Tel.: 900 60 77 99.

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 − 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.

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

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 22 73 90.

ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL
TROJA HLEDÁ nové hráče ročníků
narození: 1992 − 2001. Další infor−
mace Vám podá Jaroslav Fliegl, tel.:
602 15 03 74.

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ GARÁŽ,
Praha 8 − Čimice, ul. K Ládví. Cena:
185 000 Kč. Tel.: 776 79 75 33,
284 69 12 60.

VYKUPUJEME ZNÁMKY, DO−
PISY, MINCE A STARÉ
POHLEDNICE. Platíme ihned.
Filatelie Palmovka, Vacínova 3. Tel.:
284 82 40 40, 603 84 41 89.

PRODÁM GARÁŽ, Ratibořská ulice
− Bohnice. Tel.: 602 15 77 40.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8.
Nejlépe 2 + kk. Platba hotově. Tel.:
775 21 94 37.

POSILOVNA − MUŽI, SOLÁ−
RIUM, FITNESS JEN PRO ŽENY,
FIT BAR, MASÁŽE. Otevřeno od
8.00 do 22.00 hodin. OD 8.00 DO
14.00 HODIN ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO FITNESS ZA 50 KČ.
Solárium, turbo solárium − šestá návště−
va 10% sleva! Cenově výhodné per−
manentky. Prodej dámského spodního
prádla. Nízké ceny. Adresa: Čihákova
2, Praha 9 − Vysočany. Tel.: 284 82
12 25, www.solarium−fitness.cz.

AUTO S REKLAMOU za 20 500
Kč. Volejte: 777 82 99 69.

Placená řádková inzerce

Primář očního oddělení MUDr. Břetislav Brožek.
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Chcete hrát 

floorbal?
Floorbalový klub Black

Angels, který je nedíl−

nou součástí téměř všech

ligových soutěží v ČR (přípravka, elévové, mladší

žáci, starší žáci, dorost, junioři, muži, žákyně,

juniorky, ženy) pořádá nábor nových členů do všech

kategorií. Tréninky probíhají v tělocvičně SOU

Chabařovická. Kontakt: sekretář klubu − tel.: 774 21

74 21, 777 14 34 31, email: sekretar.blackan−

gels@seznam.cz.     −pp−  

Škola plná sportu
ZŠ Hovorčovická 11, Praha 8 se stále více zaměřuje na

zdravý životní styl, odstraňování sociálně − patologických

jevů a plnohodnotné a bezpečné trávení volného času dětí

v době jejich volného času. Od školního roku 2005/2006

jsme otevřeli od 6. ročníku vždy jednu třídu s rozšířenou

výukou tělesné výchovy, zaměřenou na různé sporty (od

všech míčových her přes atletiku, gymnastiku a další).

Děti 2. ročníku jezdí pravidelně na plavecký a v 7. ročníku

na lyžařský výcvik. Od 2. ročníku vyjíždí celá škola do škol

v přírodě a pro starší děti pořádáme i zájezdy za teplem k moři. Volný čas dětí zabezpečuje školní klub,

který sdružuje 16 zájmových kroužků − od sportovních po

umělecké.

Na naší škole velmi dobře pracuje oddíl moderní gym−

nastiky, kroužky volejbalu a kopané. Naši žáci se pravidel−

ně zúčastňují velkého množství sportovních soutěží a plné

vitríny pohárů a diplomů dokazují, že si nevedou špatně.

Děti se účastní také olympiád vědomostních, výborné

výsledky sklízejí též v uměleckých soutěžích. Tato činnost

je motivována snahou uchránit děti před nevhodnými 

a nebezpečnými „zálibami“ v mimoškolní době.         −zšh−  

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
KVĚTEN 2006

14. května 2006
Kostel sv. Vavřince a Prokopské údolí.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy B − Jinonice.

16. dubna 2006
Významné Bubenečské vily.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A − Hradčanská.

27. května 2006
Herecké osobnosti Malé Strany − J. We−
rich, J. Vinklář, S. Budínová, P. Štěpánek, 
J. Jirásková, Ed. Kohout atd. 
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A − Malostranská.

31. května 2006
Bývalý kostel sv. Maří Magdalény −
muzeum české hudby. 
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A − Malostranská.
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