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Stanice metra, do kterých při záplavách v roce
2002 vnikla velká voda, jsou anebo v nejbližší
době budou proti povodni chráněny. Napří−
klad stanice Palmovka by již podobné katastrofě
v současné době odolala. 

Počátkem dubna pracovníci Metrostavu v ulici
Na Hrázi vyzkoušeli montáž nových protipo−
vodňových zábran, které mají ochránit stanici
metra Palmovka před vodou z rozvodněné Vltavy.
Instalace zařízení trvala přibližně hodinu. Dělníci
nejdříve ukotvili 3,6 metrů vysoké sloupy. Úchy−
ty jsou na betonové desce ležící v zemi, díky které
se tudy rozvodněná řeka neprodere do zastávky
metra. Mezi vztyčené nosníky pak vkládali hli−
níková hradítka. 

Poté mobilní zátarasy složili a ve čtyřech
žlutých kontejnerech odvezli do depa v Hostivaři,
kde zůstanou uschovány pro případ potřeby.
„Povodeň nepřijde za hodinu, bylo by dost času
pro instalování těchto zábran,“ odpověděl mluvčí
Metrostavu František Polák na otázku, zda hosti−
vařský sklad neleží příliš daleko. 

Nové zátarasy nebudou stát kolem celé zdi.
Vyrostou jen v místech, kudy voda může pronik−
nout dovnitř. To je u trafostanic a samozřejmě 
u vstupu do vestibulu

Podle Jiřího Handla z firmy, která zařízení
vyráběla, se jedná o německý patent. Systém
vznikl v polovině 90. let. Proti minulým, vesměs
ocelovým a hodně těžkým, je lehoučký, nereza−
vějící, umožňuje rychlou instalaci. Váží přibližně
osm tun. 

Na Palmovce se tak odehrála druhá etapa pro−
tipovodňových opatření. Loni na podzim se sta−
nice upevňovala k okolní konstrukci, aby odolala
tlaku velké vody a zůstala i při potopě na místě
bez možnosti nadlehčení, které by narušilo nosné
konstrukce. Prasklinami by se pak dovnitř dostala
podzemní voda. 

Protipovodňová opatření se chystají také ve
stanici metra Křižíkova v Thámově ulici. Dělníci
tu v prvé řadě opraví vestibul. Kvůli tomu už
zpevňují některé domy v okolí. „Vestibul bude po
rekonstrukci odolnější proti tlaku vody a jeho
zahrazení při případné povodni bude daleko
snazší,“ řekl stavbyvedoucí Roman Sulík ze
společnosti Skanska, která opravu provádí.
Rekonstrukce by měla skončit v srpnu. 

Podobné ochrany se do té doby dočká také sta−
nice Invalidovna. Na Florenci, záplavou nejvíc
postižené stanici, se podle mluvčí Dopravního
podniku Michaely Kuchařové bude pracovat ještě
příští rok. Chystané úpravy jsou totiž náročnější
než na ostatních místech.                               −vlk−

„Karlín je specifická čtvrť, která má svoji specifickou atmosféru.
Kdysi dávno to byla oblast židovských obchodníků a advokátů, po
druhé světové válce trochu ustoupila do pozadí, ovšem v posled−
ních letech se opět vrací na výsluní,“ říká v rozhovoru pro
Osmičku Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek. Karlín se podle něj
už vyrovnal s povodněmi a čekají ho velké rozvojové projekty.

V úvodu našeho rozhovoru se určitě musíme vrátit o necelé tři
roky zpátky, k povodním roku 2002. Máte už spočítáno, kolik stála
likvidace povodňových škod?

Tyto škody jsou v řádu miliard korun. Jen na obecních domech jde
o jednu a půl miliardy, další miliardy stála třeba obnova infrastruk−
tury, celkově se to dá odhadnout na osm až deset miliard.

Někteří kritici Vám vytýkají, že neexistuje přesná evidence využití
peněz na rekonstrukci Karlína…

To není pravda. Jestli někde byly peníze pod kontrolou, tak to bylo
právě v Karlíně. Dohromady jsme mohli využít peníze od hlavního
města, od Evropské unie, ze státního rozpočtu i prostředky naší
městské části. Už jsme absolvovali řadu kontrol, naposledy před
týdnem skončil další audit, a musím říci, že jsme jednou z mála
městských částí, u kterých tento audit proběhl naprosto bez výhrad.

Máte pocit, že už jste se s likvidací škod vyrovnali?
Všechny obecní objekty, tedy více než 150 domů, jsou až na dvě

výjimky opraveny, hotova je velká část oprav infrastruktury, ně−
které projekty, jako třeba rekonstrukce Křižíkovy ulice, aktuálně
probíhá. A stejně tak běží stavba protipovodňových zábran.

Zmínil jste se o dvou výjimkách, o které domy jde a proč na
opravu stále ještě čekají?

První z problémových domů je v Thámově ulici, kde se bohužel
vlečou spory se spolumajitelem domu, který žije v cizině. My tento

dům bez jeho souhlasu nesmíme opravit ani s ním jakkoliv jinak
disponovat. Druhou výjimkou je dům na Karlínském náměstí, kde
se na jeho nákladnou opravu pokoušíme hledat finance.

Hovoříte o dvou neopravených domech, ale když se člověk projde
Karlínem, tak najde daleko více domů, na jejichž fasádách je stále
jasně patrná čára, kam v srpnu roku 2002 sahala hladina Vltavy.
Jak je to možné, že se s těmito domy nic neděje?

V těchto případech jde o soukromé domy. U těch nemáme jako Praha
8 v podstatě žádné nástroje, jak majitele k opravám donutit. Majitele
můžeme nutit k opravám nebo ho dokonce pokutovat jen v případě, po−
kud je dům natolik staticky nebo jinak poškozen, že hrozí nebezpečí pro
obyvatele nebo kolemjdoucí. Jinak s tím opravdu nemůžeme nic dělat.

V jakém stadiu je stavba protipovodňových bariér?
Většina ochranných opatření už byla dokončena, ty zbývající se

dodělávají. To nejdůležitější, co zbývá, je ochrana libeňských doků,
tam budou stát velká vrata v ústí Rokytky a také přečerpávací sta−
nice. To je technicky a technologicky nejnáročnější část proti−
povodňových opatření. V Libni dále chybí protipovodňový val 
a v Karlíně zbývá dokončit už jen ochranu kanalizační sítě.

Kdy budou protipovodňová opatření dokončena?
Určitě to bude ještě v letošním roce, doufám, že by všechno

mohlo být hotovo na konci září nebo v říjnu.

Bezprostředně po povodních se hodně hovořilo o statických
poškozeních karlínských domů. Nyní, s odstupem skoro tří let se
dá říci, že nakonec spadlo relativně málo domů, sledujete statiku
jednotlivých domů v Karlíně i v současnosti? Nehrozí, že by se
statická poškození způsobená povodněmi projevila ještě nyní?

Těsně po povodních v Karlíně působila řada týmů statiků a jejich
názory se velmi lišily − od toho, že se nestane prakticky nic, k pe−

simistickým odhadům, že nakonec značná část Karlína spadne. Ty
pesimistické odhady se naštěstí nepotvrdily. Celou dobu jsme sle−
dovali a nadále také sledujeme kompletní podloží Karlína, jestli se
v něm něco neděje, jestli se nehnul Karlín jako takový, ale obavy se
naštěstí nepotvrdily, takže mohu obyvatele Karlína uklidnit.

Znamená to tedy, že stále kontrolujete i stav jednotlivých domů?
Samozřejmě periodicky sledujeme celý Karlín a opravdu v tomto

směru nehrozí žádné problémy.
Pokračování na straně 2 přílohy

Stanice metra již brzy odolají velké vodě
Rekonstrukce stanice 
metra Křižíkova by 
měla skončit zhruba 
za tři měsíce.

Ochrana stanice Palmovka spočívá 
v ukotvení 3,6 metrů vysokých sloupů, 

mezi něž se pak vkládají hliníková hradítka.

Audit potvrdil řádné využití peněz na povodně
Rozhovor se Starostou Městské části Praha 8 Josefem Noskem

XI. roËnÌk
nesoutÏûnÌ
p¯ehlÌdky û·k˘
praûsk˝ch ZUä.
LibeÚskÈ jaro mlad˝ch.

Josef Nosek byl jedním z mnoha představitelů Městské části Praha 8,
kteří při ničivých povodních v roce 2002 přímo v terénu organizovali
odklízení následků velké vody a život v zasažených oblastech.
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Osmička si každoročně na počátku jara
připomíná památku hrdinů i obětí války 
a bojů za svobodu − letos je slavné 60. výročí 
a Praha 8 nebyla jenom na okraji těchto bojů. 

Když jsem se dověděl, že Rádio Regina chce letos
toto výročí vzpomenout nejen z hlediska Prahy, ale
každé městské části jednotlivě, zarazil jsem se. Ale
brzy jsem si uvědomil, že je to moudré. Nacistická
politika a propaganda přece působila jinak na mých
rodných Královských Vinohradech, tradiční pod−
nikatelské a sokolské baště, a jinak ve čtvrti komuni−
stických „karlínských kluků“ a libeňské historické
komunity. Praha 8 má zvláště mnoho památných
míst,  celostátní Národní kulturní památník
Kobyliská střelnice, Mezinárodní čestné pohřebiště
na Ďáblickém hřbitově, pomník barikádníků na Pelc
− Tyrolce a pohřebiště těchto hrdinů na starém
Kobyliském hřbitově, památníky sovětských 
a zejména polských vojáků ze dnů osvobozování
Prahy a ostatně i dějiště smrtelného atentátu na
tyrana R. Heydricha. Také málo známou desku 
v bohnické Psychiatrické léčebně osmnácti hrdinům
odboje a Pražského povstání, kteří v tomto ústavu
zachránili mnoho vlastenců, v blízkém sousedství
pak pomník dvanácti válečných obětí z Čimic a po
celé Praze 8 mnoho pomníčků jednotlivcům.

Ale nejen to, dosud zde žijí stovky bývalých 
studentů vězněných v Sachsenhausenu, odbojářů 

z věznic, koncentračních tá−
borů i ghetta, odbojářů so−
kolských, orelských, skaut−
ských, zahraničních vojáků 
v čele s předsedou legionářů
V. Paličkou a volyňskou
Češkou I. Malínskou. Mno−
ho jich významně přispělo
knihami, jako skautský pře−
dák Dr. K. Skála, PhDr. M.
Wimmer sborníkem Květno−
vé povstání v Praze 8, dcera
jednoho z hrdinů z Psy−
chiatrické léčebny R. Čer−
venková svými výstavkami
dokumentů. Z nedávno zes−
nulých nelze opominout ně−
kdejšího předsedu OV Čes−
kého svazu bojovníků za
svobodu v Praze 8 J. Me−
siereura, autora monografií 
o Kobyliské střelnici. Mnoho těchto aktivit se
uskutečnilo s podporou vedení a kulturními slož−
kami Městské části. A nezapomeňme, že máme
ulice Gabčíkovu, Valčíkovu, Vosmíkových, most
Barikádníků atd.

Jsem přesvědčen, že i příspěvek Prahy 8 do roz−
hlasové série najde dobré autory a vzbudí zájem

veřejnosti. A je to i pro budoucnost potřebné, je
smutné, že rok od roku klesá účast školní mládeže
na vzpomínkových shromážděních. Letošní oslavy
vítězství by také měly snížit znepokojivé procento
občanů, kteří se straní veřejné činnosti nebo
dokonce lhostejně odmítají demokratickou obnovu
republiky.                                        Bohumil Pick
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Obvodní výkonný výbor ČSSD 

Vás zve na diskusní podvečer 

s tématem Evropská ústava.

Úvodní přednášky se ujme

JUDr.  Richard Falbr, poslanec

Evropského Parlamentu. 

Dovolujeme si Vás tedy pozvat 

na 19. května 2005  

od 18.00 hodin do Malého sálu 

Úřadu Městské části Praha 8, 

U Meteoru 6 - „bílý dům“.  
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www.pizzerieudivadla.cz
V několika minutách vám doručíme jakoukoli

delikatesu z naší nabídky

Vyberte si na našich stránkách
doprava do 2 km ZDARMA

Objednávejte na tel.: 284 823 900
Zenklova 38, Praha 8 - Palmovka

Jaro kouzlí i v naší městské části

Žáci kreslili konec války
Městská část Praha 8 uspořádala pro žáky 2. stupně zá−
kladních škol na území osmého obvodu výtvarnou soutěž,
a to v souvislosti se 60. výročím konce II. světové války.
Lidé si mohou nejpovedenější díla prohlédnout v prvním
patře Libeňského zámku a ve foyer budovy ÚMČ Pra−
ha 8, U Meteoru 6 („bílý dům“). Výstava potrvá do konce
srpna letošního roku.                                                  −vlk−

K pomníku padlých barikádníků v prostoru objektů
matematicko − fyzikální fakulty UK na Pelc − Tyrolce
položila věnce zástupkyně Starosty MČ Praha 8
Soňa Teplá.

Lukášová Tereza, 9B
ZŠ Dolákova

Procházková Barbora, 9B
ZŠ Dolákova

Šedesát let od vítězné války

Mezinárodní pietní místo na Ďáblickém hřbitově je připomínkou hrdinství
obětí Květnového povstání. Na 112 náhrobních deskách jsou zastoupena
jména českých, italských, jihoslovanských, francouzských, holandských 
a amerických občanů. Účastníci pietního aktu v čele se Starostou MČ Praha
8 Josefem Noskem zde položili smuteční věnce a kytice.



Jednotka dobrovolných hasičů MČ Praha 8 se na pozvání
Starosty MČ Prahy 13 Davida Vodrážky zúčastnila preven−
tivní akce Za Prahu 13 bezpečnější. Jednotka tam před−
stavila Ford Tranzit vybavený záchranářskou, vyprošťovací
a ko−munikační technikou, dále přívěs s motorovým člunem

a v neposlední řadě oboj−
živelné záchranářsky plně
vybavené vozidlo OT−64,
určené zejména k nasazení
při povodních. „Akce byla
velmi úspěšná a technika
jednotky se těšila značné
pozornosti návštěvníků akce.
Věříme proto, že tyto ukáz−
kové dny přispívají k dobré
komunikaci záchranných
složek s obyvatelstvem, pro
které jsou určeny,“ uvedl ředitel jednotky Luděk Hoznauer. 

Dobrovolní hasiči v minulých dnech nacvičovali při simulované dopravní nehodě 
i vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Součástí výcviku bylo použití techniky jednotky
a koordinace se složkou lékařského týmu. Výcvik prokázal kvalitní technické vybavení 
a výbornou součinnost družstev záchranářů a hasičů v jednotce dobrovolných hasičů.     −hk−
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Co dělat když…
Otrava alkoholem, někteří to občas přeženou
V minulém čísle jsem Vás informoval o tom, co dělat 
v případě epileptického záchvatu. Tentokrát se zaměřím
na otravu alkoholem, a to vzhledem k brzkému teplému
počasí, které v kombinaci s alkoholem přinese mnohým
nepříjemné chvíle. Otravy alkoholem dělíme na otravy
akutní při vypití většího množství alkoholu v malém
časovém intervalu a otravy chronické, které jsou způ−
sobeny opakovaným každodenním pitím většího
množství alkoholu. Způsobují postupné orgánové
poruchy, především jaterní cirhózu, některé nemoci
srdeční a především poruchy centrální nervové soustavy
a duševní poruchy od porušené soustředěnosti po alko−
holické psychózy a demence. „Nebezpečnější“ je otrava
akutní (může rychleji člověka usmrtit).

Smrtelná dávka  etylalkoholu se u dospělého pohybu−
je mezi 250 − 750 g, což odpovídá zhruba 600 − 1800 ml
40% alkoholu, jestliže se toto množství vypije během
méně než třiceti minut. Toto množství odpovídá hladině
alkoholu v organismu v rozmezí 3,5 − 5 promile. 

Rekordmany v tomto oboru bývají „turisté“ z Ukrajiny,
kteří při ošetření v našich zdravotnických zařízeních
dosahují rekordních hladin alkoholu − i více než sedm
promile. Nebezpečnější je alkoholová otrava u dětí,  která
může probíhat atypicky a může být závažná již při daleko
menších hladinách než u dospělého. 

Jak poznáme otravu alkoholem? V lehčích stadiích
otravy je typické chování, ztráta koordinace pohybů,
závratě, vrávorání, blábolivá řeč, dezorientace. 

V těžších stadiích otravy nastupují různě těžké po−
ruchy vědomí od spánku až po kóma, křeče a útlum
dýchání a krevního oběhu (nízký tlak krevní), které mo−
hou vyústit v zástavu dýchání, oběhu a následnou smrt.
Bývá nízká hladina krevního cukru. Dominujícím 
a vůdčím  příznakem je typický zápach alkoholu, který
okolo sebe otrávený šíří. Nevolnost a zvracení pouze
většinou umocňují dojem u tohoto typu otravy. Jiří Vítek

Jaká  je první pomoc 
v případě otravy alkoholem?

•  zajistit průchodnost dýchacích  cest
•  v případě zástavy oběhu je nutno zahájit 

nepřímou masáž srdeční 
•  v případě, že postižený dýchá a tepe, ale nelze jej 

vzbudit, uložíme jej pouze do stabilizované polohy
•  zajistit odbornou pomoc
•  u postižených, kteří jsou při vědomí, se snažíme 

o vyvolání zvracení, abychom zamezili  dalšímu 
vstřebávání alkoholu. Prostředkem k tomu je 
vypití většího množství solného  roztoku 
a podráždění krku.

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR

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 obecních
nemovitostí svěřených jí do správy Statutem hl.
m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky

Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v plat−
ném znění, a to: pozemku parc. č. 1909 (o výměře 253 m2) s bytovým domem čp.
50 a pozemku parc. č. 1908 (o výměře 344 m2), vše na k. ú. Libeň na adrese
Davídkova 22, 180 00 Praha 8

• minimální cena vyhlašovaná soutěží 3 600 000 Kč • funkční využití území je
všeobecně obytné (OV) • prohlídky nemovitostí budou v termínech: 17. května 2005 
a 24. května 2005 vždy od 10.00 hod., přímo na místě. Časová dochvilnost je nutná! •
uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 30. května 2005 v úředních hodinách podatelny
ÚMČ Praha 8  • podmínky soutěže jsou uveřejněny na Úřední desce ÚMČ Praha 8 na
adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 a dále na adrese www.praha8.cz.

Podrobnější informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich zadávací doku−
mentací, obdrží zájemci u obchodního oddělení majetkového odboru (MO) Úřadu
Městské části (ÚMČ) Praha 8, Na Košince 502/1, 180 48  Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80
57 70 (pí Šolcová) nebo tel.: 222 80 57 56 (pí Ing. Večerová).

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR

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 obecních nemovi−
tostí svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy
na základě obecně závazné vyhlášky Hl. m.
Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy v platném znění, a to:
obytného nájemního domu čp. 1302 s po−
zemkem parc. č. 1131 (o výměře 159 m2) 

a  pozemku parc. č. 1130/1 (o výměře 735 m2),
vše na k. ú. Libeň na adrese Nad Rokoskou
41, 180 00 Praha 8

• minimální cena vyhlašovaná soutěží 6 152 000 Kč
• funkční využití území je všeobecně obytné (OV);  
• prohlídky nemovitostí budou v termínech: 

19. května 2005 a 26. května 2005 vždy od 
10.00 hod., přímo na místě. Časová dochvilnost 
je nutná!

• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 30. 5. 2005 
v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8 

• podmínky soutěže jsou uveřejněny na Úřední 
desce ÚMČ Praha 8 na adrese U Meteoru 6, 180 
48 Praha 8 a dále na adrese www.praha8.cz.

Podrobnější  informace o nabízených nemovi−
tostech, spolu s jejich zadávací dokumentací,
obdrží zájemci u obchodního oddělení ma−
jetkového odboru (MO) Úřadu Městské části
(ÚMČ) Praha 8, Na Košince 502/1, 180 48  Praha
8 − Libeň, tel.: 222 80 57 70 (pí Šolcová) nebo 
tel.: 222 80 57 56 (pí Ing. Večerová).

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR

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 obecních

nemovitostí svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy na základě obecně závazné
vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
v platném znění, a to: nájemního  bytového  domu čp. 657 s pozemkem parc. 
č. 1295 (o výměře 150 m2) a pozemku parc. č. 1296 (o výměře 218 m2), vše na
k. ú. Libeň na adrese Davídkova 39, 180 00 Praha 8 
• minimální cena vyhlašovaná soutěží 1 900 000 Kč • funkční využití území je čistě
obytné (OC) • prohlídky nemovitostí budou v termínech: 18. května 2005 a 25. května
2005 vždy od 10.00 hod., přímo na místě. Časová dochvilnost je nutná! • uzávěrka pro
přijetí nabídek je dne 30. května 2005 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8 •
podmínky soutěže jsou uveřejněny na Úřední desce ÚMČ Praha 8 na adrese 
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 a dále na adrese www.praha8.cz. 

Podrobnější  informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich zadávací doku−
mentací, obdrží zájemci u obchodního oddělení majetkového odboru (MO) Úřadu
Městské části (ÚMČ) Praha 8, Na Košince 502/1, 180 48  Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80
57 70 (pí Šolcová) nebo tel.: 222 80 57 56 (pí Ing. Večerová).

Hasiči nacvičovali vyprošťování a ukazovali technické vybavení

Akce v Praze 13 p¯il·kala mnoho lidÌ. DobrovolnÌ hasiËi se
uËili vyproöùovat osoby z havarovan˝ch vozidel (obr. vpravo).

Starosta M» Praha 13 David Vodr·ûka (vlevo) a ̄ editel jed-
notky dobrovoln˝ch hasiË˘ M» Praha 8 LudÏk Hoznauer.

Dalším z hostů otevřené diskuse s představiteli stínové vlády ODS byla v Divadle
Karla Hackera − Jiskře Miroslava Němcová. Na 26. května 2005 si organizátor debat,
poslanec Parlamentu ČR Zbyněk Novotný pozval Petra Nečase. 

Host otevřené 
diskuse

Soutěž o Šutku nenašla
vhodného kupce
Výběrové řízení vyhlášené hl. m. Prahou
na prodej souboru rozestavěných staveb
plaveckého areálu Šutka v Praze 8 skon−
čilo neúspěšně. Jak uvedl ředitel Odboru
městského investora magistrátu Jiří
Toman, podmínky si vyzvedli čtyři ucha−
zeči a nabídku podal pouze jeden, který
ovšem nesplnil kvalifikační podmínky. 

Soutěž byla proto ukončena bez vítěze.
Dalším postupem se nyní bude zabývat
majetková komise rady a případně jiné
orgány města, ale se vší pravděpodobnos−
tí bude vyhlášeno nové výběrové řízení.
Zda se oproti minulé soutěži nějak změní
její podmínky, je předčasné předjímat, ale
určitě bude znovu hlavní podmínkou 
pro kupce dokončení plaveckého bazénu
Šutka. −vlk− 
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(Placená inzerce)

NOVĚ OTEVŘENÁ
UČŇOVSKÁ  PROVOZOVNA

SOU služeb

KADEŘNICTVÍ
tel.: 272 93 22 57

pánské - dámské

KOSMETIKA
tel.: 222 32 31 75

Praha 8- Křižíkova 43 

ve dvoře

(100 m od Karlínského

náměstí směrem k Florenci)

NÍZKÉ CENY přijatelné i pro starší občany
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Nejprve Vás poprosíme o zodpovězení něko−
lika otázek týkajících se Vašeho současného
života, Vašich starostí a očekávání v nejbližší
budoucnosti. 

1. Můžeme Vás nejprve požádat o vyjá−
dření Vašeho pocitu, do jaké míry se 
v současné době cítíte být se svým životem
spokojený/á, šťastný/šťastná?

velmi spokojený/á

spíše spokojený/á

tak napůl

spíše nespokojený/á

velmi nespokojený/á

nevím, neumím posoudit

2.  Co Vás v současné době nejvíce trápí, co
Vám přináší největší problémy? (Vypište):

..………………......…………………………

..………………......…………………………

..……………………......……………………

..………………………………......…………

3. Jakým aktivitám se v současné době nej−
častěji věnujete (uveďte, prosíme, MAXI−
MÁLNĚ 3 aktivity)?

zaměstnání/podnikání

četba

sledování TV, videa

vzdělávání

cestování, výlety

kultura (divadlo, koncerty atd.)

zahrádkářství 

péče/chov zvířat

sportovní/pohybové aktivity

setkávání s přáteli

odpočinek/relaxace

péče o rodinu, blízké 

kutilství/ruční práce

jiné koníčky/hobby

jiné (vypište): ……………....…………

jiné (vypište): ……………....…………

4. Jak byste ohodnotil/a současnou životní
úroveň Vaší domácnosti? 

velmi dobrá

spíše dobrá

ani dobrá, ani špatná

spíše špatná

velmi špatná

nevím, neumím posoudit

5. Pokud se zamyslíte nad dobou za 2 − 5 let,
domníváte se, že životní úroveň Vaší
domácnosti bude: 

rozhodně lepší

spíše lepší

stejná

spíše horší

rozhodně horší

nevím, neumím posoudit

6. Jak byste Vy sám/a ohodnotil/a Váš
současný zdravotní stav?   

velmi dobrý 

dobrý

ani dobrý, ani špatný

horší

velmi špatný

V druhé části bychom se zaměřili na pro−
blematiku sociálních služeb.  

7. Co všechno si představíte pod pojmem
„sociální služby“? (vypište):

..………………......…………………………

..………………......…………………………

..……………………......……………………

..………………………………......…………

8. Považujete svoje informace o možnos−
tech využívání sociálních služeb za dosta−
tečné?  

zcela dostatečné

spíše dostatečné

spíše nedostatečné

zcela nedostatečné

nevím, nedovedu posoudit

9. Čerpáte v současné době informace 
o sociálních službách? POKUD ANO,
uveďte v prvním sloupci tabulky, na koho
se obracíte, případně, kde tyto informace
vyhledáváte? POKUD NE, kde byste ta−
kové informace hledal/a − uveďte, prosím,
ve druhém sloupci tabulky. 

obracím  hledal/a
se            bych

na rodinu, své blízké, přátele 

na organizaci poskytující
sociální služby

na člověka, který nějaké 
sociální služby již 
využil, využívá  

na místní úřad (radnice) 

na lékaře, zdravotnické 
pracovníky 

média (TV, tisk, internet)

poradny, poradenská centra 
(včetně informačních linek) 

církev

charitativní / neziskové 
organizace

nevím

jiné (vypište):

10. Využíváte (nebo někdo z Vaší rodiny,
blízkých) v současné době, nebo byste
rád/a využíval některé sociální služby
určené seniorům (i více odpovědí)?  

již využívám osobně

již využívá někdo z rodiny, blízkých

rád bych využil/a pro sebe

rád by využil někdo z rodiny, blízkých

nevím, nedovedu posoudit

11. Kdo,  pokud vůbec někdo, by podle Va−
šeho názoru měl v rámci péče o seniory
aktivně „vyhledávat“ potenciálně ohrožené
osoby, případně nabízet možnost zapojení
do systému poskytování sociálních služeb?
(vypište): 

..………………......…………………………

..………………......…………………………

..……………………......……………………

..………………………………......…………

12. POKUD VY SÁM již využíváte ně−
kterou sociální službu pro seniory v re−
gionu Prahy 8, uveďte prosím v prvním
sloupci tabulky, o kterou konkrétní službu
se jedná, ve druhém sloupci tabulky se
pokuste službu ohodnotit pomocí školních
známek (1 − 5).    

terénní pečovatelská služba (včetně
nákupu, hygienického servisu atd.)

rozvoz obědů pro seniory

výdejny obědů pro seniory, jídelny

denní stacionář pro seniory  
(Domovinka)

dům s pečovatelskou službou 

zařízení krátkodobého pobytu 
(včetně doléčení)

domov důchodců

„Kluby seniorů“ (včetně 
kavárny pro seniory)

domácí ošetřovatelská péče
(poskytování zdravotnických služeb 
doma, včetně rehabilitace)

specializované poradenství 
pro seniory

asistenční služba 

služby dobrovolnických 
a charitativních organizací

speciální linky tísňového volání 
(signalizace)

jiné (vypište):

……………………………………

jiné (vypište):

……………………………………

13.  O jaké (jestliže již využíváte, tak o jaké
další) sociální služby pro seniory v regionu
Prahy 8 byste měl/a zájem, ať již dnes či 
v budoucnosti?  

terénní pečovatelská služba (včetně 
nákupu, hygienického servisu atd.)

rozvoz obědů pro seniory

výdejny obědů pro seniory, jídelny

denní stacionář pro seniory 
(Domovinka)

dům s pečovatelskou službou 

zařízení krátkodobého pobytu 
(včetně doléčení)

domov důchodců

„Kluby seniorů“ (včetně kavárny 
pro seniory)

domácí ošetřovatelská péče 
(poskytování zdravotnických služeb 
doma, včetně rehabilitace)

specializované poradenství pro seniory 

asistenční služba 

služby dobrovolnických 
a charitativních organizací

speciální linky tísňového volání 
(signalizace)

jiné (vypište):

…….......………………………………

jiné (vypište):

…….......………………………………

14. Jak byste ohodnotil/a dostupnost
lékařské péče ve Vašem regionu? Myslíme
tím dostupnost ve smyslu vzdálenosti
umístění ordinace či ve smyslu dopravní
dostupnosti.

prakt.  zubní  jiný 
lékař    lékař   specialista

velmi dobrá

dobrá

tak napůl

spíše špatná

nevím, nedovedu posoudit

15.  Nyní si prosím představte, že byste již
nestačil/a na všechnu práci v domácnosti
sám/sama, jak pro Vás nejlepším způ−
sobem byste tuto situaci řešil/a? 

budu se snažit i přes to vše řešit 
sám/sama

ve vlastním bytě za pomoci 
rodiny, svých blízkých

ve vlastním bytě za pomoci 
pečovatelské služby

v zařízení pro seniory (dům 
s pečovatelskou službou, 
domov důchodců atd.)

nevím

jiné (vypište):

.....…........……………........………………

16. Co by Vám osobně nejvíce pomohlo
ke zlepšení kvality Vašeho života? (Vy−
pište): 

..………………......………….....…………

..………………......….……………………

..…………………….......…………………

..………………………….…......…………

17. Co by podle Vašeho názoru nejvíce
pomohlo ke zlepšení života v regionu
Prahy 8, co v tomto regionu nejvíce
postrádáte, jaké největší nedostatky
pociťujete? (Vypište):        

..………………......………….....…………

..………………......….……………………

..…………………….......…………………

..………………………….…......…………

Na závěr několik identifikačních údajů,
sloužících k hromadnému statistickému
zpracování: 

A.  Uveďte, prosím, Váš věk: 

B.  Jste (prosím zakroužkujte):     

MUŽ ŽENA

C. V jaké lokalitě v současné době byd−
líte, žijete? 

Karlín

Kobylisy

Libeň

Bohnice

Čimice

jinde (Březiněves, Ďáblice, 
Dolní Chabry)

mimo obvod MČ Praha 8

D.  Jaký je váš rodinný stav?

vdaná/ženatý

rozvedená/rozvedený

vdova/vdovec

svobodná/svobodný

E. V současné době jste: 

zaměstnanec, podnikatel

pracující důchodce

starobní důchodce 

invalidní důchodce

nezaměstnaný/á 

Ostatní

F. V jaké domácnosti žijete?  

samostatně, jednotlivec (sám/a)

s manželem/kou, partnerem/kou

vícegenerační domácnost 
(s dětmi, s dětmi a jejich rodinami)  

jiný typ

Děkujeme za spolupráci a čas, který jste
nám věnovali.                       ÚMČ Praha 8

Vážení spoluobčané, je−li Vám 60 a více let, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následující ankety, týkající se oblasti sociálních
služeb. Její výsledky nám napomohou zmapovat Vaše názory, potřeby a přání za účelem plánování, rozšiřování a zkvalitňování systému
poskytování sociálně zdravotnických služeb pro seniory v naší městské části. Anketa je anonymní, prosíme Vás o maximální upřímnost. 

Možná jste se již s uvedenou anketou setkali v ulicích Prahy 8, v takovém případě Vám velice děkujeme za Vaše názory a čas věnovaný
odpovědím na naše otázky, a prosíme, abyste dotazník již znovu nevyplňovali. Dotazník je kromě Osmičky k dispozici • u zaměstnanců
pečovatelské služby MČ Praha 8 • v Gerontologickém centru Praha 8 na adrese Šimůnkova 1600 • v Informačním středisku Úřadu
Městské části Praha 8, na tzv. „bílém domě“, U Meteoru 6 • ve vrátnici polikliniky Mazurská 484 v Bohnicích • a ve vrátnici polikliniky
Čumpelíkova 2 v Kobylisích. Uvedeným pracovníkům či na uvedená místa je možné vyplněný dotazník odevzdat do 31. května 2005 (nebo
jej zaslat poštou na adresu: Odbor zdravotnictví a sociálních služeb, ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8).  

Věra Hrdinová, zástupkyně Starosty MČ Praha 8 pro oblast sociální 
Mgr. Eva Prošková, uvolněná členka Rady MČ Praha 8 pro oblast zdravotnictví

• ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • 

MAPOVÁNÍ POTŘEB SENIORŮ MČ PRAHA 8 V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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FITNESS PETRA a SALON SLUNEČNICE
Pod Tvrzí, dolní část města Odolena Voda Vám nabízí:
(10 min. autem nebo BUS 370, 373, 372 z Kobylis)

Proštíhlení postavy na stolech Slender You pod vedením cvičitelky.

Program proti celulitidě - stroj ROLLETIC + LASER.

Vertikální TURBOSOLÁRIUM.

LASER MUDr. ŠMUCLERA na akné, vrásky, bolesti aj.

POSILOVNU, SPINNING,  speciální hodiny TUK - FUK.
Cvičení dětí, těhotných, seniorů a rehabilitace.

NON - STOP TEL.: 603 809 809
Podrobné informace najdete na 

www.petrakucerova.wz.cz
(Placená inzerce)

Jaké máte zkušenosti s pořádáním
podobných akcí? Bude to vaše největší
výstava?

Moje zkušenost začala na benátském
bienále při pořádání výstavy Aperto
1993, kdy jsem byla pozvána ředitelem
bienále zorganizovat rozsáhlou výstavu 
v benátských Corderiích. Ty jsou v tomto
městě nejrozsáhlejší výstavní plochou 
a patří do oblasti průmyslové archeolo−
gie. Byla jsem tehdy pozvána uskutečnit
jednu z hlavních sekcí bienále jako
redaktorka Flash Artu. 

Moje pojetí výstavy bylo odlišné od
všech dosavadních velkých výstav. Na
místo prezentace jen mojí osobní vize
umění jsem pozvala dvanáct kurátorů 
z nejrůznějších částí světa, aby se mnou
výstavu zorganizovali. Měla velký ohlas
a stále se o ní mluví jako o zlomu v kurá−
torování. 

Namísto jediné osobní kurátorské vize
v sobě obsahovala  několik vizí. Namísto
jedné výstavy diváci mohli zhlédnout
výstav několik. Mezi kurátory v Corde−
riích byli tehdy se mnou i Francesco
Bonami a  Nicolas Bourriaud, dnes velmi
známí kritici. A mezi umělci Maurizio
Cattelan a Damien Hirst, v té době na
počátcích své folgorující mezinárodní
kariéry. Moje pojetí výstavy,  které odráží
komplexnost naší doby v multikulturním
globalizovaném světě, kde není možné 
v jedné vizi zahrnout mnohotvárnost
skutečnosti, se stalo pak modelem pro

další bienále. Já sama jsem se zúčastnila
jako kurátorka rovněž prvního bienále 
v Tiraně, které jsme organizovali společně
s mým manželem Giancarlo Politim, tak
jako první bienále v Praze, v jehož tradici
Prague Biennale 2 pokračuje.

V čem bude letošní bienále netradiční?
Prague Biennale je zcela privátní ini−

ciativa podpořená naším sponzorem
Mattoni. Proto jsme se rozhodli pro zcela
neinstitucionální prostor ve velmi charak−
teristickém místě města. Objevili jsme
halu v Thámově ulici, kterou jsme pře−
jmenovali na Karlínskou pro snadnější
identifikaci a orientaci jak pro místní, tak
pro zahraniční návštěvníky bienále. Na
výstavě uvidíte poprvé v Praze svě−
toznámé umělce Maurizia Cattelana 
a Damiena Hirsta, kteří jsou dnes nejvýz−
namnějšími protagonisty světového umě−

ní. Jejich díla se prodávají v aukčních
síních za milionové sumy. Na Prague
Biennale budou však i umělci mladí a za−
čínající, tak jako byli Maurizio Cattelan 
a Damien Hirst na Aperto 93 v Benát−
kách. Hlavním tématem Prague Biennale
2 je Malba v Přesahu a Accion Directa. 
Z jedné strany se zde představí sto malířů
ze všech koutů Evropy, na druhé budou
přítomní v živých akcích a perfor−
mancích umělci z Latinské Ameriky, ze
zemí, kde umění je těsně spjaté s poli−
tickou a sociální realitou. V performa−
tivní části programu bienále bude možné

nakoupit i umělecká díla první kvality za
50 až 100 Euro.

Proč jste si vybrali právě Karlín?
Karlínská hala na nás působila hned od

začátku jako katedrála umění, jako nej−
sugestivnější a nejcharakterističtější mís−
to v Praze. Zůstali jsme okouzleni tímto
místem, které svědčí o industrializačním
procesu hlavního města, tedy o jeho mo−
dernizaci a nachází se současně v Karlí−
ně, ve čtvrti nejvíce postižené povodněmi
v roce 2002. Dnes Karlín představuje
jednu z nejrychleji rostoucích pražských
čtvrtí, domníváme se, že to je ideální 
a autentický prostor pro výstavu součas−
ného umění, který nám dává mnoho
možností a větší svobodu nežli jakýkoliv
institucionální objekt.

Karlín je velmi charakteristickou částí
Prahy se všemi znaky a protiklady
současného rozvoje města, po katastrofě
je zde dnes soustředěna velká část mo−
dernizace Prahy. Má rovněž velmi
dobrou strategickou polohu, jelikož je
velmi blízko ze středu města a velmi

snadno dostupný metrem. Tato čtvrť nás
doslova okouzlila.

Na výstavu chcete přilákat přes čtyřicet
tisíc návštěvníků. Hodláte oslovovat
spíše občany Prahy, nebo se zaměříte na
cizince?

Počítáme jak s Pražany, tak s cizinci.
Druhý ročník by měl mít již lehčí pozici,

co se týká prosazování. Prague Biennale
má již určitý zvuk jak v Praze, tak 
v zahraničí. Na obyvatele města se
obracíme především kampaní gigantic−
kých billboardů Mattoni. Na náměstí
Jana Palacha, na rohu Kaprovy ulice, je
teď umístěna gigantografie dánského
malíře Christiana Schmidt−Rasmussena 
s názvem Everything will be different,
představuje regenerační schopnost vody.
Naše databáze má přes 120 000 jmen
odborníků a milovníků současného umě−
ní z celého světa, jsme s nimi v neustálém
kontaktu. Současně komunikujeme se
čtenáři Flash Artu pomocí inzerce a ilus−
trovaných brožur. Praha je místo turismu
a Prague Biennale je otevřené ve stejné
době jako bienále v Benátkách, které
většinou přiláká mnoho turistů ze zámoří
do Evropy. Nabízíme jeho návštěvníkům
například zlevněný vstup na pražskou
akci, takže ta bude žít i z těchto synergií. 

Kteří umělci a jaké tématiky jsou hlavní−
mi atrakcemi a stěžejními body bienále?

Na výstavě bude přítomno sto malířů ze
všech koutů Evropy, kteří představují
skutečnou raritu v rámci velkých me−
zinárodních výstav a bienále, které 
v poslední době malbu téměř vylučují.
Prague Biennale se od svého počátku
snaží naopak dát velký prostor právě
malbě. Zaměření na malbu je pro nás lo−
gické nejen proto, ze se chceme odlišit od
ostatních bienále, ale rovněž proto, že
Praha, místo vždy spojené s krásou 
a tradicí, nás inspirovala k této volbě.
Malířství, které se těší dobrému zdraví, je
tak přítomné ve všech svých současných
konjugacích, od figurativního po abstrakt−
ní, od hyperrealistického až po gestuální.
Nechybí ani již známé mladé světové
hvězdy jako Wilhelm Sasnal nebo Sophie
von Hellermann či Audrey Nervi a Iris
van Dongen.  Představí se rovněž malíři
dnes světoznámé Drážďanské a Lipské
„školy“. Za českou stranu jsou na bienále
Jiří David, Jiří Černický a nově objevený
Jakub Hošek.                                     −mk−

Objekt bývalé továrny ožije výtvarným uměním

Karlínský zpravodaj
Prostory bývalé továrny ČKD nazvané Karlin Hall v Thámově ulici budou od
konce května do 18. září hostit výstavu Prague Biennale 2. Grandiózní postin−
dustriální prostor kolem šesti tisíc čtverečních metrů bude speciálně upraven tak,
aby mohl pojmout největší přehlídku výtvarného umění kontinentální Evropy.
Kromě toho je přehlídka koncipována tak, aby předvedla především nejnovější
tendence ve světové malbě a v latinskoamerické umělecké scéně. Zhruba dvě
stovky umělců mají zpřístupnit návštěvníkům progresivní umělecká díla z celého
světa a z různých výtvarných médií. Akce, která bude nejvýznamnější výtvarnou
událostí roku ve střední Evropě, je určena jak odborníkům v oblasti kultury 
a umění, tak i široké veřejnosti. Očekává se, že ji navštíví zhruba čtyřicet tisíc lidí.

Karlín nás okouzlil, říká kurátorka výstavy Helena Kontová

Autor: GIEHELER
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zažijte radost z bezpečného 

a zdravého opalování v čistém 
a příjemném prostředí

S tímto kupónem

sleva 
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

KONGRESY
ŠKOLENÍ
JUBILEA

V HOTELU TROJA

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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Náročná přestavba bývalé karlínské
kotelny na moderní kancelářský objekt
„Kotelna“ získal v závěru dubna na
Stavebním veletrhu v Brně cenu Top
Invest. 

Na slavnostním galavečeru prestižního
veletrhu byla kromě Zlatých medailí
udělena i cena Top Invest 2004, která

představuje ocenění pro nejlepší realizo−
vaný investiční záměr minulého roku. 
O významu ocenění svědčí fakt, že cenu
vypsaly Svaz podnikatelů ve stavebnictví,
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Mi−
nisterstvo pro místní rozvoj.

Významné ocenění získaly v Brně tři
projekty, z nichž jeden má na svědomí
developerská skupina Real Estate Karlín

Group − Kotelna Karlín. Autorem projek−
tu, který jednoznačně oživil Pernerovu
ulici v Karlíně, je světoznámý architekt
Claudio Silvestrin. Kotelna již předtím
získala titul Best of Realty 2004 v kate−
gorii rekonstrukce. Nezbývá než si přát,
aby Karlín oživovalo čím dál více
takových budov.                              −roa−

Bývalá Kotelna získala ocenění Karlín se už velké vody
nemusí obávat
Přes 360 metrů mobilních zábran mezi Štefánikovým a Hlávkovým mostem,
dvě stě metrů pevného hrazení od Hlávkova mostu k Negrelliho viaduktu, 350
metrů zemního valu a dvě hradidlové komory s akumulačními nádržemi 
a přečerpávací stanicí. Celkem 960 metrů protipovodňových opatření v hod−
notě více než 110 milionů korun nechalo město vybudovat na ochranu Karlína.

„Zábrany udrží pětisetletou vodu s rezervou třiceti centimetrů. Karlín a Petrská
čtvrť Nového Města jsou těmito nově vybudovanými protipovodňovými opatřeními
proti takové vodě chráněny,“ řekl náměstek primátora Jan Bürgermeister.

Ochrana Karlína začíná na Starém Městě u Štefánikova mostu. Linie mobilních
bariér vede dál po nábřeží na Těšnov, kde chrání Těšnovský tunel. Úsek pokračuje 
k Hlávkovu mostu, od kterého navazuje pevná zídka k terase hotelu Hilton, jež
musela být zpevněna, aby odolala náporu velké vody. Pevné hrazení končí až 
u Negrelliho viaduktu. Za ním pak prochází protipovodňové zábrany kolem kom−
plexu River City Prague.

Práce na této etapě začaly v listopadu 2003. Zahrnovaly opravu, zpevnění 
a pročištění říčního břehu. Vybudovány byly také dvě hradidlové komory, které 
v případě potřeby zabrání zatopení kanalizace vzdutou vodou. Výstavba bariér
zahrnovala i terénní a úpravné práce, včetně nové cyklistické stezky.                 −vlk−

Ulice dostávají novou tvář 
Hotovo:

Pernerova − těsně před povodní proběhla kompletní rekonstrukce. Jediná
ulice v Karlíně, která záplavy bez problémů vydržela. Náklady asi 20 milionů
korun. 
Sokolovská − kompletní rekonstrukce vozovky i kolejového pásu od
Florence až po Zenklovu ulici − náklady přes 300 milionů korun. 
Křižíkova − úsek Ke Štvanici − Prvního pluku. Celkové náklady se vyšplhaly na
23 miliónů korun. „TSK provedla kompletní rekonstrukci vozovky, chodníků, které
se dočkaly nové mozaikové dlažby, a sanaci podkladních vrstev,“ říká mluvčí TSK
Tomáš Mrázek.

Právě se opravuje: 

Křižíkova − úsek od Karlínského ná−městí až po Hybešovu ulici. Půjde o cel−
kovou rekonstrukci vozovky včetně sanace podloží.
Pobřežní − úsek od U Nádražní Lávky − Prvního pluku. Náklady na opravu
kolem patnácti miliónů korun. 

Co se chystá: 

Thámova − úsek Křižíkova − Pernerova, bylo již vydané stavební povolení,
náklady zhruba patnáct milionů korun, oprava bude probíhat současně 
s rozšířením vestibulu metra. 
Šaldova 1 − úsek Sokolovská − Křižíkova, stavební povolení již vydáno,
náklady asi deset miliónů korun. 
Šaldova 2 − úsek Křižíkova − Pernerova, nyní se dopracovává dokumentace
pro stavební povolení, která má být vydáno do konce letošního roku, náklady při−
bližně osmnáct milionů. 
Vítkova − oprava pravděpodobně příští rok za zhruba dvacet milionů korun
Karlínské náměstí − oprava začne zřejmě ještě letos, náklady asi šedesát
milionů korun. 
Pobřežní − prodloužení ulice −vlk−

Další část Křižíkovy ulice 
již dostává zcela nový kabát.

Dokončení ze strany 1

Pojďme se podívat také na budouc−
nost Karlína…

Strategicky jsou před námi dva hlavní
cíle. Tím prvním je připojení Karlína 
k centru Prahy. Z Karlína je to vlastně
jen deset minut pěšky na Václavské ná−
městí, ale opticky je Karlín oddělen
Masarykovým nádražím a Autobu−
sovým nádražím na Florenci. A právě
toto oddělení bychom chtěli prolomit.
Rádi bychom spojili Karlín s centrem
tím, že bychom protáhli Pernerovu ulici
až do Opletalovy ulice, aby byla jedno−
duše průjezdná i průchozí. Druhým
strategickým cílem je potom Rohanský
ostrov, kde je několik desítek hektarů
plochy určené k rozvoji. Jakmile se
vyřeší dopravní situace a prodlouží se
Pobřežní ulice až k Palmovce, bude tu
moci začít výstavba a Rohanský ostrov
se tak stane prakticky největší rozvo−
jovou plochou v celé Praze.

Zastavme se u obou projektů blíže,
začněme tím propojením Karlína 
s centrem města. Kdy by k prodlou−
žení Pernerovy ulice a tím ke vzniku
tohoto propojení mělo dojít?

Reálně k tomu může dojít za pět až
deset let. V současné době tomu brání
jak existence Autobusového nádraží
Florenc, tak především stav Masary−
kova nádraží. České dráhy ale mají
několik projektů, jeden z nich například
počítá se zapuštěním kolejí pod úroveň
chodníku, takže by nad kolejemi mohla
vzniknout normální ulice a povrchová
doprava. Další variantou je přesunutí vla−
ků na Hlavní nádraží. Prvním krokem 
v tomto směru ze strany města bylo vy−
hlášení stavební uzávěry na tuto oblast.

Pokud jde o Autobusové nádraží
Florenc, radnice Prahy 8 by ho chtěla
zrušit?

To je samozřejmě otázka. Jedno−
značné je, že autobusové nádraží 
v takovém rozsahu, v jakém nyní je, ne−
ní vhodné pro centrum města. Ale jestli
bude vhodnější jeho omezení nebo
celkové zrušení, to ještě bude před−
mětem studií a debat.

Druhým velkým projektem je Rohan−
ský ostrov, máte připravený nějaký
harmonogram, jak by mělo vše po−
stupovat?

Stejně jako budoucnost Autobu−
sového nádraží Florenc, i tohle je
daleko více v kompetenci hlavního
města, než v kompetenci naší. Pro−
dloužení Pobřežní ulice, které je 
v tomto projektu nezbytné, bude zna−
menat velkou zátěž pro městský
rozpočet, náklady se odhadují na dvě
miliardy korun a hlavní město to bude
muset buď přímo zaplatit, nebo se do−
mluvit s nějakým  developerem, že by
tento projekt financoval. Potom teprve
může začít další rozvoj této oblasti.

−pse−

Audit potvrdil řádné využití peněz na povodně
Rozhovor se Starostou Městské části Praha 8 Josefem Noskem

Nebytový prostor na Karlínském náměstí po povodni...

...jak vypadá dnes.
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Řadu let před ničivou povodní 
z roku 2002 si Karlín a Libeň jako
velmi perspektivní městskou část
Prahy vybrali za své působiště
zkušení investoři ze zahraničí. Nej−
známější z nich jsou sdružení pod
hlavičkou Real Estate Karlín
Group (REKG). 

„V roce 1998 jsme dokončili objekt
pro Zlaté stránky, který byl úplně
prvním investičním prodejem plně
pronajatého v České republice od
roku 1990. Nebylo to v centru Prahy
ani v jiných zajímavých lokalitách,
ale právě v Karlíně,“ říká v rozho−
voru pro Osmičku obchodní ředitel
REKG Milorad Miškovič. Karlín
odstartoval svůj přerod z dělnické periferie 
v moderní centrum města nadějně, ale
povodeň vše o několik let přibrzdila. Do
dnešního dne dokončili investoři v Karlíně
přibližně 70 tisíc metrů kancelářských pros−
tor. „Přes Palác Karlín, Corso Karlín 
a Kotelnu jsme se dostali v půlce minulého
roku k zásadnímu rozhodnutí, jestli pokračo−
vat jen v kancelářských objektech, nebo se
začneme věnovat i jiným projektům, hlavně
bytovým,“ pokračuje Milorad Miškovič.

V současné době je v plném proudu oprava
domu v Kollárově ulici, a na Rohanském
ostrově stavíte obří bytový dům River Dia−
mond, takže jste se pro bytové projekty
rozhodli...

Ano, přesně tak. A myslím si, že je to
rozhodnutí správné. Od roku 1996 vznikla 
v Karlíně řada kvalitních kancelářských pro−
stor nejen od nás, ale i od řady dalších reno−
movaných investorů. Například Firma Euro−
polis postavila Danube house a Nile house,
společnost Ablon vystavěla Meteor 1 a Me−
teor 2, Karimpol vybudoval Rubin office
center a teď dostavuje Diamond point napro−
ti hotelu Hilton. Tito zkušení investoři a de−
velopeři postavili za posledních 10 let v Kar−
líně dohromady odhadem 300 tisíc metrů

velmi kvalitních kancelářských prostor.
Celková investice se pohybuje mezi pěti 
a šesti miliardami korun. Ale to je nic 
v porovnání s tím, co investorské skupiny 
v Karlíně a Libni chtějí ještě investovat.
Podle odhadů našich i hlavního města Prahy
se do oblasti mezi magistrálou a libeňským
zámečkem má v příštích deseti letech proin−
vestovat až jeden a půl miliardy Eur. Nejedná
se v žádném případě jen o kancelářské pros−
tory, ale o bytovou výstavbu, plánování
nákupních a zábavních center i sportovních
středisek.

Pojďme ale zpět k bytovým projektům...
V půlce minulého roku jsme se rozhodli, že

přirozeným rozvojem Karlína je, aby po
kancelářských prostorách následovaly byty.
Pilotním projektem je velmi zajímavý 
a specifický, kterému říkáme Kollárova 14.
Dům se nachází na Karlínském náměstí 
a bude obsahovat dvacet bytových jednotek 
a dva nebytové prostory. Celkem jde o 1750
metrů plochy.

Projekt Kollárova 14 je specifický tím, že
se zčásti jedná o rekonstrukci původního
domu a zčásti o novou výstavbu. V jaké
fázi jste dnes?

My jsme stavbu zahájili před pěti měsíci, 
v půlce prosince 2004. Očekáváme, že veš−
keré stavební práce dokončíme letos v pro−
sinci a kolaudace proběhne v průběhu ledna
2006. Začátkem února příštího roku by se
tedy do Kollárovy 14 mohli nastěhovat první
nájemníci. Musím zdůraznit, že nás velice
příjemně překvapil zájem o tento dům. Dnes
máme jen jeden volný byt, všechny ostatní
bytové jednotky jsou prodané.

Druhým bytovým projektem v Karlíně je
River Diamond, který vyrůstá na Ro−
hanském ostrově...

Ten jsme spolu s architekty začali dávat
dohromady už před dvěma roky. River
Diamond byl v té době ještě součástí obřího
kancelářského projektu River City. My jsme
ale projekt od společnosti Europolis převza−
li a rozhodli jsme se, že na Rohanském
ostrově raději uděláme byty než další
kanceláře. Mikrolokalita Rohanského nábře−
ží bude podle nás v budoucnu zajímavější
pro bytové projekty, než pro kancelářské
objekty a celý Rohanský ostrov podle nás
čeká v příštích letech obrovský boom.
Stavební práce na River Diamond jsme za−
hájili v polovině listopadu loňského roku, 
v těchto dnech začínáme stavět první a druhé
podzemní podlaží, celá stavba bude do−
končena v srpnu příštího roku. 

Šestnáct měsíců před dokončením tohoto
projektu máme zhruba sto prodaných nebo
rezervovaných bytů, což je necelých 40 pro−
cent ze všech bytů. Jako obvykle u podob−
ných luxusních projektů byly ty nejhezčí,
největší a nejatraktivnější byty prodány jako
první, i když se cena těch nejdražších pohy−
buje kolem 25 milionů korun bez daně.

Často se mluví o propojení Rohanského
ostrova lávkou pro pěší s ostrovem Štva−
nice. Kdy bude dokončena?

Je potřeba zdůraznit, že lávka je čistě
soukromým projektem nás a společnosti
Europolis a český stát ani Praha do její vý−
stavby neinvestují ani korunu. Naším plánem
je dokončit lávku pro pěší mezi Rohanským
ostrovem a Štvanicí do dvanácti měsíců od
dokončení bytového projektu River Dia−
mond. Mělo by to být odhadem na podzim
roku 2007. Současně usilovně pracujeme na
projektu River gardens, což je úplná novinka.
Mělo by jít o pokračování bytových projektů
na břehu Rohanského ostrova od River
Diamond až k Thámově ulici.

Jak chcete Karlín v příštích měsících 
a letech dál vylepšovat?

Dalším projektem by měla být oprava
bývalé sýpky v Šaldově ulici, kde vzniknou
lofty a byty. Půjde o atypické bydlení 
a stavební práce začneme nejdříve v posled−
ním čtvrtletí letošního roku. Dokončení by
mělo být do čtrnácti měsíců od zahájení vý−
stavby. Hodně nás totiž tlačí plánované
zvýšení DPH na stavební práce od 1. ledna
2008 z pěti na 19 procent. Celkem v Šaldově
vznikne 90 až 100 bytů. To číslo není přesné,

protože lofty jsou hodně variabil−
ní podle přání klientů. Jisté ale je,
že v suterénu bude 70 parko−
vacích míst. Důležité je, že 
v přízemí Šaldovy budou prodejní
prostory, které by měly obsluho−
vat nejen budoucí obyvatele loftů,
ale i přilehlé ulice od metra
Křižíkova až po Hybešovu ulici.

Znamená to, že jste další vý−
stavbu kanceláří v Karlíně úplně
zavrhli?

U administrativních prostor 
a dalších komerčních objektů je to
v současné době složitější,
protože Praha dosáhla uspokojení
poptávky po moderních kance−

lářích. Po vstupu do Evropské unie navíc
zájem o kancelářské prostory klesl. Přesto
bychom rádi na přelomu let 2005 a 2006
začali budovat Korzo 2a s dokončením 
v polovině roku 2007 a pokračovali přirozeně
dál až po Korzo 4. Celkem jde o 45 tisíc
metrů nadzemních kancelářských prostor.
Plánujeme i projekt Kubus Karlín hned
vedle loftů v Šaldově ulici a do budoucna
bychom rádi postavili i Crystal Karlín.
Navíc plánujeme postavit i pár menších

budov, jako například Blue Island vedle
Mediatelu a máme v plánu postavit 
v Karlíně i dva nebo tři hotely. Do budoucna
bychom pak rádi v Karlíně vybudovali také
nákupní centrum podobné Vinohradské

tržnici, které by obsluhovalo nejen Karlín,
ale i Libeň a Holešovice.

Směřujete své investice jen do Karlína,
nebo se změny k lepšímu dočká i Libeň?

Určitě nevěnujeme svou pozornost jen na
Karlín. V roce 2000 jsme koupili projekt
„Libeňské doky“ a loni v listopadu se nám
podařilo prosadit i potřebnou změnu územ−
ního plánu. První objekt by tu měl stát do
dvou let a měl by odstartovat velkolepý
komplex, kterému říkáme „Město ve
městě“, s plochou 150 tisíc metrů bytů 
i nebytů.

V Karlíně vlastníte řadu pozemků, které
jsou oplocené a stavět se na nich v příštích
měsících nebude. Budou sloužit oby−
vatelům Karlína?

Budeme dělat maximum, abychom
dosáhli vylepšování okolí nejen našich no−
vých budov, ale právě i volných pros−
tranství. Chceme tam udělat místa, která
budou dočasně do zahájení stavby
obsluhovat obyvatele Karlína − budou tam
například parky, parkoviště a podobně.
Navíc na našich pozemcích, a to i ve sta−
rých továrnách, pořádáme řadu výstav, kde
umělci téměř zadarmo prezentují svá díla 
a nechybí ani pořádání oslav. Karlín je
totiž třeba pozvednout i z hlediska prestiže,
podle nás se z něj může stát to samé, co 
ze Soho v Londýně. Jde o průmyslovou
zónu, která nebyla a nebude zbourána, ale
do které naopak budou zakomponovány
nové byty, nové prodejny nebo nové
kancelářské objekty.                            −roa−

Čtvr� čeká skvělá budoucnost

Palác Karlín. Jedním z prvních rekonstruo−
vaných domů v Karlíně byl Palác Karlín 
v Křižíkově ulici.

Kollarova. Přestavba původního domu v Kol−
lárově ulici číslo 14 i dostavba nové vnitřní
části jsou v plném proudu. První nájemníci
se do dvaceti nových bytů budou stěhovat 
v únoru příštího roku.

Corso2. Palác Karlín a Corso Karlín v Křiží−
kově ulici doplní v polovině roku 2007 pro−
jekt Corso 2. Výstavba začne na přelomu
letošního a příštího roku.

Corso. Dominantou Křižíkovy ulice je pro−
jekt Corso Karlín, sousedící se stejnojmen−
ným Palácem. V příštích letech by na
sousedním prostranství měla vyrůst další
moderní kancelářská budova.

Crystal. Prázdné prostranství mezi Perne−
rovou ulicí a železnicí na boku Vítkova bude
sloužit jako parkoviště. Výhledově by zde
měl vyrůst kancelářský objekt Crystal Karlín.

Letecký pohled na Karlín a centrum Prahy. V popředí Rohanský
ostrov s bytovým domem River Diamond a lávka pro pěší spojující
Karlín s ostrovem Štvanice a Holešovicemi (dokončení v roce 2007).
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Okolí Invalidovny 
zdobí nové stromy

Sídliště Invalidovna již
několik dnů zkrášlují no-
vé stromy. V mnoha
lokalitách v loňském ro-
ce totiž došlo k nutné-
mu pokácení proschlých
nebo již uschlých dřevin,
na jejich místo tak při-
chází náhradní výsadba. 

První etapa přichází na
řadu na jaře, druhá se
plánuje na podzim. Rozsah
podzimních výsadeb není
ještě definitivně znám.
Například v ulici Za Inva-
lidovnou městská část vy-
sázela devět stromů druhu
Prunus hilliery „Spire“, tedy
v současné době krásně
kvetoucí třešně sakury. 

V ulici U Sluncové se zase objevilo několik kusů jírovce červené-
ho (Aesculus carnea „Briotti“). Tento druh je odolný proti klíněnce jírov-
cové. -vlk-



Fakultní základní škola Lyčkovo
náměstí sdružuje i mateřskou školu.
Část původních prostor mateřské
školy, nacházející se v dřevěné pří−
stavbě, musela být po zásahu povodní
zbourána. Nové prostory školy v his−
torické budově odpovídají moderní
architektuře 21. století, ovšem ve stylu
stavby celé školy.

Mateřská škola má heterogenní třídy 
a disponuje čtyřmi krásnými učebnami.
Prostory tříd jsou barevně sladěny a mají
velmi pěkné vybavení. Škola je  všeobec−
ně zaměřená s rozšířenou estetickou
výchovou. Nadstandardními aktivitami
jsou anglický jazyk, keramika, plavání 
a hudební kroužek.  Zástupkyně ředitele
pro předškolní vzdělávání Jiřina Hruško−

vá mě provedla třídami, ukázala konkrét−
ní práci pí učitelek s dětmi a pochválila
vybavení školy. Posteskla si ale, že si děti
nemají možnost hrát venku na hřišti
přímo před školkou.

Podle Martina Roubíčka, ředitele
servisního střediska, se však od 1. září
letošního roku stav změní. Již byl vypra−
cován projekt revitalizace v souladu se
všemi moderními potřebami základní 
a mateřské školy a zároveň také ve smyslu
přísných požadavků památkové péče tak,
aby zahrada respektovala svoji koexisten−
ci a sounáležitost s neorenesanční stav−
bou školy.

Během léta bude provedena kompletní
regenerace zahrady a školního hřiště
mateřské školy. Děti dostanou k dispozi−

ci dřevěné herní objekty, a také dojde 
k vybudování malého hřiště s umělým
povrchem. Žáci si budou mít možnost
hrát na dvou malých pískovištích.
Finančně náročné opravy čekají pro příští
rok celý školní areál. Městská část za−
mýšlí zrealizovat druhou etapu projektu.
Počítá se mj. s dvěma novými více−
účelovými hřišti s umělým povrchem pro
základní školu a rovněž, že tato spor−
toviště budou otevřena pro veřejnost.
Chápu dlouhotrvající oprávněné poža−
davky obyvatel Karlína, ale prosím je
ještě o trochu trpělivosti. Karlín pak bude
místem, kde je možno trávit volný čas tím
nejlepším možným způsobem.

Soňa Teplá
zástupkyně Starosty MČ Praha 8

PŘÍLOHA STRANA 4 KVĚTEN 2005

VÁŠ PRVNÍ JARNÍ KROK KE SVŮDNÉ POSTAVĚ

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

MYOSTIMULÁTORY
• zpevnění svalů 
• odbourávání tuků (celulitidy)
• viditelné zeštíhlení již po 10 kúrách

NOVĚ SKOŘICOVÉ ZÁBALY

LYMFATICKÉ DRENÁŽE
• zeštíhlení − odbourávání tuků (celulitidy)
• prevence, léčba křeč. žil, oteklých nohou
• lékaři doporučována při prevenci zhoubných chorob, 

díky své detoxikační funkci

CO2 ZÁBAL −  po celý květen v akci s 30% slevou
• regeneračně − ozdravná kůra, prevence zhoubných chorob
• migréna, nespavost, revma, kožní problémy aj.

MASÁŽE

SOLÁRIUM již od 4,25 Kč/min.

MYOLIFTING OBLIČEJE
• vyhlazování vrásek
• zpevňování obličejových svalů
• lymfatická masáž

CENY VŠECH NAŠICH SLUŽEB DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO!

CELÝ KVĚTENPORADENSTVÍ A ZKUŠEBNÍ KÚRYZDARMA!

CENOVĚVÝHODNÉDESETI PERMANENTKY!
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MŠ Lyčkovo náměstí již brzy získá novou zahradu

POUKÁZKA 
NA 200,-KČ

PRO VÁS A VAŠE AUTO
PLATNOST POUKÁZKY DO 31.5.2005

JARNÍ ÚDRŽBA VAŠEHO VOZU
• kontrola stavu brzdové kapaliny • výměna brzdového obložení 
• nabídka autokosmetiky • výměna vzduchových a pylových filtrů 
• ošetření klimatizace • možnost platby kartou CCS • výměna 

filtrů a oleje • výměna brzdového obložení

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

Po-Pá 9:00 - 18:00 hod., So - po tel. dohodě

Více informací na www.iob.cz
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Oleje • Maziva

Společnost Real Estate Karlín Group 
a Hudysport

Vás srdečně zvou na

PRVNÍ KARLÍNSKÝ DESETIBOJ
„DESET DNŮ PLNÝCH HER, SPORTU A ZÁBAVY“

10. - 19. června 2005
Křižíkova ulice, Praha 8 - Karlín

Pro rodiny s dětmi, sportovce a všechny kdo mají čas a chuť, je
připraven po celých deset dnů vždy od 15.00 do 22.00 hodin
bohatý program, soutěže s věcnými cenami a občerstvení.

Co uvidíte, uslyšíte a zažijete? Horolezecká stěna, Volejbalové
hřiště, Italské dětské čtyřkolky, Golfové atrakce, Stanové
městečko, Lukostřelba, Petangue, Skákací akademie. Pro
dobrou náladu je připravena řada představení Inky Rybářové
pro ty nejmenší, větší i největší! Těšte se na magická vystoupení
kouzelníka a iluzionisty Toma Gryfa! Čeká Vás řada koncertů 
a vystoupení hudebních skupin. Aktuální informace a denní pro−
gram najdete na www.ism−nike.cz. 

Změna programu vyhrazena. Účast na „Karlínském desetiboji“ a s ním
spojených akcích jen na vlastní nebezpečí.

Pozvánka na II. ročník míčového čtyřboje
Zveme Vás na předdovolenkový, sportovně, zábavně laděný podvečer, který se koná 14.
června 2005 od 19.00 hodin v prostorách TJ Sokol Karlín.

Vyzkoušet si můžete své dovednosti v soutěžích míčového čtyřboje. Soutěžními disciplínami jsou
kop gumovým míčem na floorbalovou branku ze vzdálenosti 12 m, hod pingpongovým míčkem ze
vzdálenosti 5 m do dílu dětské švédské bedny, hod basketbalovým míčem na koš ze značky 6 m, po
nadhozu odbití volejbalového míče na basketbalový koš ze vzdálenosti 6 m. Přihlášky prosím zašlete
nejpozději do 10. června 2005 na dresu TJ Sokol Karlín, Malého 1, 186 00 Praha 8, tel.: 224 81 74
74, fax.: 222 31 51 32, e-mail: sokol.karlin@volny.cz. Malé odměny čekají na každého odvážného
závodníka.  -vk-

Je tu spousta pozitivních změn, říká podnikatel 
S odstupem necelých tří let se do Karlína vrací mnozí podnikatelé, které citelně postihly povodně
v roce 2002. Příkladem z posledních týdnů může být například reklamní a produkční agentura
TMT Plus, která se zabydluje ve zrekonstruovaných prostorách v Sokolovské ulici nedaleko
Karlínského náměstí. Proč se tato firma do Karlína vrací, na to jsme se zeptali jejího ředitele
Jaromíra Horáka. „Ke Karlínu máme samozřejmě určitý vztah. Naše firma působila v Karlíně už
od konce roku 1993, nejprve jsme sídlili v provizorních prostorách Projektového ústavu vedle
Čechie, potom jsme se přestěhovali do prostor v Pražských strojírnách a právě tam nás zasáhly
povodně z roku 2002,“ říká.

Jak velké škody vám povodně způsobily?
Tehdy jsme přišli totálně o všechno. Ztratili jsme nejen veškeré vybavení a materiál, ale přišli jsme

například i o všechny databáze. Byla to pro nás opravdu velká rána.

Nyní se tedy do Karlína vracíte, co rozhodlo?
Od povodní jsme ke Karlínu měli trochu averzi. Připadal mi jako území nikoho. Začátkem tohoto roku

se však objevila možnost získat pronájem v zajímavých prostorách v Sokolovské ulici. Jel jsem se tam
podívat a velmi příjemně mě to překvapilo. Zjistil jsem, že změna, kterou Karlín prošel od léta roku 2002,
je opravdu radikální. Karlín doznal spousty pozitivních změn, a proto jsme se rozhodli se sem vrátit.

Hrály ve vašem rozhodování roli i plány na další změny Karlína? Očekáváte, že se Karlín stane v bu−
doucnu ještě prestižnější adresou?

Rozhodně si myslím, že Karlín má před sebou velkou budoucnost. Je to vidět už nyní, jak se staví různá
business centra. Domnívám se, že Karlín je opravdu dobrou adresou.

Společnost TMT Plus funguje už skoro 12 let. Firma má dvě divize − první se zabývá výrobou 
a dodáváním reklamních a dárkových předmětů, druhá se zaměřuje na produkci tiskových konferencí,
seminářů, firemních večírků a dalších akcí.

−alk−

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

pořádá pod záštitou Starosty MČ Praha 8 
Josefa Noska

a ve spolupráci s Karlínským Spektrem

ŠERMÍŘSKÝ 
DEN DĚTÍ

pondělí 23. května 2005
Karlínské náměstí, Praha 8 − Karlín
9.00 − 12.30 hodin

a

úterý 31. května 2005
9.00 − 12.30 hodin
prostranství před 
KD Krakov.

Vystoupí Šermířská 
a divadelní 
společnost Gladius.

Pro děti jsou připraveny atrakce, hry 
a turnaj. Informace na tel.: 283 09 04 22.

VVSSTTUUPP  VVOOLLNNÝÝ!!

OTEVŘENÉ KLUBY

Klub Zlomené pádlo
Otevřený klub, který nabízí prostor pro neorga−
nizovanou veřejnost, která chce zkusit vodácké 
a turistické aktivity, bez dalších závazků. Klub
je otevřen každý všední den před začátkem
pravidelné činnosti objektu, tzn. od 14.00 do
16.00 hodin. Bližší informace najdete na
www.vysokalana.cz nebo www.lodenice−vlta−
va.cz

Klub Jen Tak 
Kresba, malba, výroba dekorativních předmětů,
pořádání výstav, soutěže. Klub je otevřen: PO
14.00 − 18.00, ST 16.00 − 18.00, ČT 14.00 − 18.00
hod.

Klub Podsklepeno 
PO − ČT 16.00 − 18.00 hodin prostor pro děti 
a mládež. Deskové a karetní hry.

VOLNÝ ČAS

KERAMICKÉ TVOŘENÍ (Keramická dílna)
PÁ 20. 5. 16.00 − 17.30 hodin. Glazování
výrobků. Cena: za obě lekce 120 Kč. 

BAMBIRIÁDA (na hoře Vítkov)
ČT 26. 5. 9.00 − 18.00 hodin. Setkání všech
Domů dětí a mládeže. DDM hl. m. Prahy Vás
zve na LETECKÝ DEN.

DIVADLO − KVĚTEN

18. 5. PÁ 19.30 hodin
V OKOVECH
Komponovaný večer.

22. 5. NE 18.00 hodin
MANON LESCAUT
Láska Manon a rytíře des Grieux je
natolik živá a plná protikladů, že přímo 
vyzývá k divadelnímu zpracování 
a hrám s charaktery. Na motivy 
V. Nezvala.

NABÍDKA LETNÍ 
PRÁZDNINOVÉ 
ČINNOSTI DDM 
HL. M. PRAHY

Kombinované tábory 
Kombinace klasické celotáborové hry se zají−
mavou činností. Místo: Lhotka u Mělníka
(CHKO Kokořínsko). Věk: 8 − 15 let. Cena:
3 000 Kč. Termíny: 2. − 16. července 2005 
a 30. července − 13. srpna 2005. Kontakt:
Jana Šimánková, tel.: 222 33 38 15, e−mail: 
si−mankova@ddmpraha.cz.

Můj první tábor  
Pět dní plných her, soutěží a legrace je
připraven pro holčičky a kluky, co se chystají
poprvé na letní tábor. Místo: Lhotka u Mělníka
(CHKO Kokořínsko). Věk: 6 − 8 let. Cena:
1 100 Kč. Termíny: 11. − 15. července 2005,
18. − 22. července 2005, 25. − 29. července
2005, 1. − 5. srpna 2005, 8. − 12. srpna 2005 
a 15. − 19. srpna 2005. Kontakt: Zuzana Fol−
berová, tel.: 222 33 38 17, e−mail: folbero−
va@ddmpraha.cz.

I v Praze je blaze
Program pro děti od 6 do 12 let, co si chtějí užít
prázdniny, ale nechtějí jet na tábor. Místo:
Praha a okolí. Věk: 6 − 12 let. Cena: 100
Kč/den − cena zahrnuje teplý oběd, vstupné 
a pedagogický dozor. Termíny: 4. − 8. čer−
vence 2005, 11. − 15. července 2005 a 18. − 22.
července 2005. Kontakt: Zuzana Folberová,
tel.: 222 33 38 17, e−mail: folberova@ddmpra−
ha.cz.

Vodácké putovní tábory
na www.lodenice−vltava.cz.

Zahraniční pobyty
Slovensko, Itálie, Chorvatsko 
− více na www.ddmpraha.cz

KARLÕNSK… SPEKTRUM  Karlínské náměstí 7 • Praha 8 - Karlín



Program festivalu

12. 5.
ČT 17.00 hod. / Obřadní síň
ČT 19.00 hod. / Zámecká kaple
ZUŠ P 8, Klapkova
Slavnostní zahájení.

16. 5.
PO 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 7, Šimáčkova
PO 19.00 hod. / Zámecká kaple
ZUŠ P 1, U Půjčovny

17. 5.
ÚT 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 3, Koněvova
ÚT 18.00 hod. / Zámecká kaple
ZUŠ P 3, Koněvova

18. 5.
ST 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 5, Na Popelce
ST 19.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 4, Lounských

19. 5.
ČT 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 6, Veleslavínská
ČT 19.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 6, U Dělnického cvičiště

23. 5.
PO 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 9, Cukrovarská

PO 19.00 hod. / Obřadní síň
SZUŠ P 5, Na Vrchu

24. 5.
ÚT 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 6, Nad Alejí
ÚT 19.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 5, Štefánikova

25. 5.
ST 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 10, Bajkalská
ST 19.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 9, Ratibořická

26. 5.
ČT 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 5, Zderazská

ČT 19.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 1, Biskupská

30. 5
PO 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 10, Trhanovské náměstí
PO 19.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 10, Olešská

31. 5.
ÚT 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 5, K Brance
ÚT 19.00 hod. / Obřadní síň
HŠ P 3, Hraniční

1. 6.
ST 16.30 hod. / Zámecká kaple
ZUŠ P 9, U Prosecké školy
ST 17.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 9, U Prosecké školy
ST 19.00 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 1, U Půjčovny

2. 6.
ČT 17.00 hod. / Zámecká kaple
ČT 18.30 hod. / Obřadní síň
ZUŠ P 8, Taussigova
Závěrečný koncert.

Bližší informace 
na tel.: 283 09 04 22 nebo
www.praha8.cz.

VSTUP VOLNÝ!
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VELKÁ SCÉNA
25. 5. ST 19.00 hod.

Výstřely na Broadwayi
26. 5. ČT 19.00 hod.

Višňový sad
27. 5. PÁ 19.00 hod.

Amadeus
28. 5. SO 19.00 hod.

Edith a Marlene
30. 5. PO 19.00 hod.

Višňový sad
31. 5. ÚT 19.00 hod.

Kean
MALÁ SCÉNA

23. 5. PO 19.30 hod.
Pravý západ

24. 5. ÚT 19.30 hod.
Pohled z mostu

30. 5. PO 19.30 hod.
Pravý západ

VELKÁ SCÉNA
1. 6. ST 19.00 hod.

Výstřely na Broadwayi
2. 6. ČT 19.00 hod.

Caligula
3. 6. PÁ 19.00 hod.

Amadeus
4. 6. SO 19.00 hod.

Kean
7. 6. ÚT 19.00 hod.

Višňový sad
8. 6. ST 19.00 hod.

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu
9. 6. ČT 19.00 hod.

Výstřely na Broadwayi
10. 6. PÁ 19.00 hod.

Kean
13. 6. PO 19.00 hod.

Edith a Marlene
14. 6. ÚT 19.00 hod.

Kean
15. 6. ST 19.00 hod.

Oidipús vladař
16. 6. ČT 19.00 hod.

Caligula

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

pořádá

Putování Indonésií II.
Cestopisná projekce s hudbou.

Uvádí Karel Wolf.

úterý 14. června 2005 od 19.00 hodin.
Beseda se koná ve foyer KD Krakov, 

Těšínská 600, Praha 8 − Bohnice.

Vstup volný!

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury

pořádá XI. ročník hudebního festivalu

LIBEŇSKÉ JARO MLADÝCH
nesoutěžní přehlídky žáků pražských základních uměleckých škol

12. května − 2. června 2005 / Libeňský zámek

Dětský tábor v Itálii
Vážení rodiče, kluci a holky. T. org Holiday Club pro Vás již čtvrtým
rokem připravil letní prázdninový pobyt v Itálii. Celotáborový program
„Poklady hory Stromboli“, vlídná atmosféra jaderského pobřeží, postup−
ný přístup do moře, na mnoha místech chráněný bariérami proti velkým
vlnám, neustálá kontrola plavčíků a starost vedoucích o bezpečnost dětí

na prvním místě jsou základními předpoklady pro krásné prázdniny 
a klid rodičů.

Ubytování je zajištěno v dětském centru v Bellaria Igea Marina
(východní pobřeží Itálie, 10 km od Rimini) na 5 − 6 lůžkových

pokojích. Na výletech děti navštíví rep. San Marino a největší
zábavní park v Itálii − Mirabilándii. Tábor je určen dětem ve

věku 7 − 15 let. Cena obsahuje dopravu klimatizovaným
autobusem, ubytování, celodenní stravování, pitný režim

a zdravotní péči. 
Termíny: 1. − 10. července 2005 a 8. − 17. července

2005. Cena 5 630 Kč. Informace a přihlášky
získáte na adrese T. org Holiday Club, Pobřežní 16,
Praha 8, tel.: 234 13 42 79, e−mail: info@t−org.cz,
www.t−org.cz.                                           −lk−

Den seniorů
S blížícím se létem přichází i tradiční akce pro
„dříve narozené“, kterou pod názvem „Den
seniorů“ pořádá v neděli 12. června od 13.30
hodin na Křižíkově fontáně Výstaviště Inche−
ba Praha Sociální odbor Magistrátu hlavního
města Prahy.

Jedná se o kombinaci zábavného pořadu, 
v němž zahraje dechová hudba Česká Švitorka,
zazpívají Pavlína Filipovská, Josef Sochor 
a Baby Trio, vystoupí herec Dalimil Klapka 
a zatančí dětské soubory, s možností návštěvníků
akce získat potřebné informace o některých
důležitých oblastech života − připraveny budou
právní a zdravotní poradna, poradna ochrany
spotřebitele nebo stánek Městské policie. Na pří−
chozí seniory čekají soutěže a hudba k tanci na
Letním parketu. Všechno to dění zarámují hudební
programy Křižíkovy fontány. Nezapomeňte − 12.
června 2005 ve 13.30 hodin! −kp−

Květnová premiéra 
Pod Palmovkou
V květnu připravilo libeňské Divadlo Pod
Palmovkou již třetí novinku letošní divadel−
ní sezóny. Tentokrát jde o inscenaci hry 
A. Dumase a J. − P. Sartra „Kean“ s Jiřím
Langmajerem v hlavní roli.

Životní osudy legendárního shakespea−
rovského herce Edmunda Keana se staly před−
lohou ke hře, kterou napsal Alexandre Dumas.
Po druhé světové válce se pak ujal přepraco−
vání této původně romantické hry francouzský filosof, spisovatel a dramatik Jean − Paul Sartre. Osobnost
Edmunda Keana je pro divadelní zpracování i Jiřího Langmajera jako stvořená. Génius, který bojuje 
s chaosem v sobě i okolo sebe, který se bouří proti konvenčnímu řádu a který vyvolává chaos, který je
jak obětí, tak i knězem−obětníkem.  

Při sledování komedie s filozofickým podtextem si každý uvědomí, jak málo nám hra předepisuje, co
si máme o jednotlivých postavách myslet. Vždyť to nevědí ani ony samy! Prostě hrají, hrají o něco, hrají
si na něco, zahrávají si s něčím, hledají záchytné body. Hledají, v čele s Keanem, smysl svého života 
v chaosu světa. 

V překladu Michala Lázňovského hru režijně nastudoval Petr Hruška. Hrají: J. Langmajer, D.
Suchařípa j. h., R. Přibil, S. Vrbická, A. Černá j. h. / K. Issová, J. Sedláčková/ M. Nohýnková. Reprízy
jsou v Divadle Pod Palmovkou připraveny na 24. a 31. května 2005 se začátky vždy v 19.00 hodin. 

DIVADLO ZA PLOTEM
PL Bohnice, Ústavní 249, Praha 8 - Bohnice • tel./fax.: 284 01 65 15 

pokladna: 284 01 65 48 • e-mail: rada@plbohnice.cz, http://dzp.internetfolk.cz

KVĚTEN 2005

28. a 29. 5. MEZI PLOTY
Převážně divadelní festival. 

Podrobnější informace najdete
na www.meziploty.cz. 
Začátky jednotlivých 

představení vždy ve 13.00 hodin.

Krátce
LETNÍ KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
Pevnost pro Vás opět připravila intenzivní kurzy českého

znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé. Tel.: 266 00 63 90, 
e−mail: pevnost@pevnost.com, www.pevnost.com.

UPOZORNĚNÍ
V minulém čísle Osmičky jsme uveřejnili článek o Tanečním studiu

Bohemia. Telefonické spojení na manažerku studia Ivu Hamannovou se
změnilo. Případní zájemci mohou nyní telefonovat na 602 62 74 62.    

ZAHRAJTE SI S NÁMI VOLEJBAL!
SK Meteor Praha pořádá VI. ročník volejbalového turnaje 

„O pohár Starosty MČ Praha 8 Josefa Noska“, pro mladší a starší žá−
kyně. Turnaj se koná v sobotu 4. června 2005 od 9.00 hodin, a to na volej−
balových kurtech SK Meteor Praha 8. Rozhodčími budou trenéři zúčast−
něných družstev, startovné 350 Kč. Ceny a drobné upomínkové předměty
převezmou žákyně z rukou zástupkyně Starosty MČ Praha 8 Soni Teplé.  

POZVÁNKA
Zveme Vás na setkání s občany Městské části Praha 8, které se

uskuteční v pondělí 23. května 2005 od 17.00 hod. v sídle Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost, zasedací místnost − přízemí,
Senovážné náměstí 9, Praha 1, pod patronací poslance Parlamentu ČR
Miloše Máši, za účasti zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, zástupkyně
ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, místopředsedy SON Milana Taraby, zás−
tupkyně Starosty MČ Praha 8 Soni Teplé a radního MČ Praha 8 Karla
Zemka. Na programu setkání budou otázky týkající se bytové politiky,
regenerace panelových domů a následovat bude diskuse k dané 
problematice. Těšíme se na Vaši účast.       −st−

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ
Fotbalový klub Meteor Praha VIII pořádá nábor žáků ročník

1994 až 1999. Naše družstva hrají pravidelně soutěže ČMFS a PFS.
Chcete, aby Váš syn hrál v klubu se stoletou tradicí? Přihlaste se na sta−
dionu Meteoru, U Meteoru 3, Praha 8 − Libeň, každé pondělí, středu 
a pátek od 15.00 hodin. −vv−

Běh Terryho Foxe letos 
nabídne i zábavu pro děti
Městská část Praha 8 ve spolupráci se Základní
školou U Školské zahrady a jejím SRPŠ, Atle−
tickým oddílem AC Praha 1890 a Turistickým
oddílem Lvíčata 68. P. S. i letos pořádá Běh
Terryho Foxe. Sportovní odpoledne se uskuteční
26. května v okolí areálu ZŠ U Školské zahrady.

Zaběhnout si mimo jiné
můžete štafety rodin
a přátel, případ−
ně absolvujte trať
duatlonem. Změ−
říme Vám krevní
tlak i s odborným vý−
kladem. Odborníci
Vám změří tuk a pří−
padně poradí. SRPŠ ZŠ U Školské zahrady připra−
vilo pro děti některé hry z minulých dětských
karnevalů a Pohádkových lesů a turistický oddíl
Lvíčata P. S. 68 dětské soutěže. K tomu Vám zahra−
je hudební těleso Pralinka. 

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
intenzivním tréninku se vydal na trať „maratónu
naděje“. Po 143 dnech uběhl 5 565 km ale rozšířená
rakovina na plicích jej 28. června 1981 přemohla.
Terry Fox se zapsal do srdcí Kanaďanů a z jeho
„maratónu naděje“ se stala tradice, která se rozšířila
i za hranice Kanady. Běh Terryho Foxe je dobrovol−
ná humanitární akce. Všechny prostředky získané ve
jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání věnovány na
výzkum rakoviny. Prostředky získané v České
republice jsou plně investované do výzkumu
rakoviny v České republice. Náklady na organizaci
běhu musí být kryty z jiných prostředků, než je
výtěžek běhu.

B Ě H  T E R R Y H O  F O X E

DATUM: Čtvrtek 26. 5. 2005 

MÍSTO: Přihlašování, start a cíl v prostoru
ZŠ U Školské zahrady 4, Praha 8, Kobylisy 

TRAŤ: V okolí ZŠ U Školské zahrady a na
Okrouhlíku. Tratě jsou rozděleny podle délky
a obtížnosti a je možno je absolvovat  jakýmko−
liv způsobem − chůzí, během, joggingem, na
invalidním vozíku, na kole (cyklistická helma),
na koloběžce, na kolečkových bruslích, s ko−
čárkem, se psem... podle vlastních sil. •  Trať 
A / 360 m / pro nejmenší+štafetové běhy • Trať
B / 750 m / bez převýšení, vhodné pro
vozíčkáře, kolečkové brusle apod. • Trať B2 /
1500 m / 2 kola trati B1 • Trať C / 2 300m /
mírné převýšení • Trať D / 2 800 m / značné
převýšení.

ČČAASSOOVVÝÝ  RROOZZVVRRHH:: Trať A / 16.30 hod •
Trať B / dle situace • Trať B2 / dle situace • Trať
C / dle situace • Trať D / 18.00 hod. • Ka−
tegorie: Běh Terryho Foxe je během ne−
soutěžním a bez omezení věkových kategorií.

STARTUJÍ: Všichni, kteří se zapíší do re−
gistračních listů BTF a přispějí jakoukoliv
částkou na konto výzkumu rakoviny. Výše
vkladu není omezena − celková částka, která
bude vybrána na vkladech, bude poukázána na
konto výzkumu rakoviny. Startující obdrží
diplom a upomínkový předmět a lískooříškové
oplatky.

PŘIHLÁŠKY: Na místě startu od 15.30 hod.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Organi−
zátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na
majetku nebo zranění související s účastí na
BTF nebo jeho návštěvou.
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VÝHODNĚ A RYCHLE PRO−
DÁM POZEMEK v klidném a krás−
ném prostředí určený k výstavbě RD
i rekreačních objektů v k. ú. Postu−
pice − Lhotka u Benešova. Tel.: 602
34 24 42.

NABÍZÍME VÁM LETNÍ TÁBOR
PRO VAŠE DĚTI, VNOUČATA 
I DĚTI VAŠICH ZNÁMÝCH. Pro−
vozovatel tábora: VOSS' 99 spol. 
s. r. o. Datum konání: I. turnus: 
11. − 23. července 2005, II. turnus: 8.
− 20. srpna 2005. Místo konání:
Penzion Dudýnek, Kryštofovy Hamry
u Vejprt. Výlety: Karlovy Vary, ZOO
park Chomutov, aquapark. Věk dětí:
od 6 do 12 let. Cena: 2 500 Kč. Bližší
informace Vám podá hlavní vedoucí 
V. Hrdinová, tel.: 602 32 19 97.

DLOUHODOBĚ PRONAJMU SA−
MOSTATNOU GARÁŽ v areálu na
Písečné. Cena 1 900 Kč/1 měsíc.
Kontakt: 602 76 78 08.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 2+kk
nebo 3+1. Družstevní nebo osobní
vlastnictví. Platím hotově. Tel.: 605 26
02 70.

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

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

DODÁVKOVÉ TAXI − DAVID
ZEMAN nabízí své služby přepravy
nákladů po celé ČR. Volejte NON −
STOP 608 24 44 63 nebo 603 24 44
63!

KUŘÁCI − ODVYKNĚTE! Až 90%
úspěšnost. Volejte: 224 21 46 17,
604 20 77 71, Praha 1, Senovážné
náměstí 6/1464, 3. patro.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Otevírací doba:
PO, ST 15.00 − 17.00, ÚT 17.30 −
19.00 hodin. Bližší informace na tel.:
603 80 63 70, www.autoskolatrio.cz.
Další střediska na Praze 7 a 9.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ PŘÍMO OD
VÝROBCE, certifikováno, nejnižší
ceny, volejte zdarma tel.: 800 15 87
46. S tímto inzerátem sleva 5%.
Balkonsystem, s r. o.

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

PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE NA
PRAZE 8 A V CHORVATSKU (6. −
15. července 2005), Automatická
kresba, Partnerské vztahy, Práce se
strachem a odpuštěním. Přihlášky při−
jímá Dagmar Škorpilová, tel.: 728 81
85 65 nebo 283 85 14 00.

ÚČETNICTVÍ VČETNĚ VŠECH
DANÍ zpracuje kvalitně a levně účetní
s 25 letou praxí. Tel.: 604 45 51 08. 

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁ−
CE. Tel.: 606 22 73 90. 
PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY.
Hledáme nadané zpěvačky do všech
hlasových skupin. Požadujeme pouze
pravidelnou docházku a radost ze
zpěvu. Podrobnější informace Vám
rádi podají Magdalena Servítová, tel.:
731 51 67 14 nebo Ivan Zelenka, tel.:
605 76 32 66.

PRODÁM NEBO PRONAJMU
GARÁŽ, Praha 8, Čimice, tel.: 603
93 26 29.

DĚTSKÝ TÁBOR KAZIMÍRKA
nabízí volná místa na Sázavě. Cena: 
3 680 Kč v termínu od 2. do 14. čer−
vence 2005. Bližší informace na tel.:
776 35 52 02, www.kazimir−
ka.unas.cz.

RENOMOVANÁ ZAHRANIČNÍ
POJIŠŤOVNA se sídlem na Praze 8,
vypisuje výběrové řízení na místa
prodejních poradců na HPP. Tel.: 286
84 00 18 − 20 nebo 603 51 98 41.

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

ELEKTROMONTÁŽE − rekon−
strukce, rozvody, jádra, servis, za−
bezpečovací systémy. Kontakt: p.
Šulc, tel.: 603 86 61 27.

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lym−
fodrenáž ruční i strojovou (Lymfoven) −
v kombinaci se zábaly kúra proti
CELULITIDĚ, shiatsu, Bowen.
Adresa: Poliklinika Mazurská 484,
Praha 8 − Bohnice. Dlouhá otevírací
doba: 8.00 − 21.00 hodin, příznivé
ceny. Objednávky na tel.: 603 59 44
32 nebo 603 17 95 95.

STAVEBNÍ PARCELY DOLNÍ
CHABRY/ZDIBY, 811 − 914 m2,
elektro, vodovod, kanalizace, cena 
1 450 Kč/m2. Tel.: 284 82 08 18,
602 21 50 14, 602 31 22 12.

FITNESS JEN PRO ŽENY,
SOLÁRIUM, SOLÁRIUM TURBO,
AEROBIC, JÓGA, KOSMETIKA,
MASÁŽE A STOLNÍ TENIS. Profi
stroje, trenér − ZDARMA! Pravidelná
výměna UV trubic, prodej solární kos−
metiky, příjemná obsluha a prostředí,
CENOVĚ VÝHODNÉ PERMANEN−
TKY. Adresa: FIT STUDIO, Čihákova
2, Praha 9 − Vysočany, tel.: 284 82 12
25.

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

ČALOUNICTVÍ − opravy sedacího
nábytku, zvukové a tepelné čalounění
dveří, výběr látek, doprava. Tel.: 604
61 38 04 nebo 244 46 82 02.

DOUČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZY−
KA PRO ZŠ I SŠ, příprava na matu−
ritu. Tel.: 777 27 88 91.

ÚDRŽBY ZAHRAD, NÁVRHY 
A REALIZACE − výsadby, trávníky,
skalky, jezírka, kácení stromů. Revit −
zahrady, tel.: 604 92 80 69, 284 68
97 04, e−mail: revit@seznam.cz.

KOUPÍM BYT, možnost okamžité
zálohy, nebo půjčky, čestné jednání.
Tel.: 222 32 42 61, 776 72 45 86.

LEKTORY AJ, NJ a dalších jazyků
hledá JŠ pro výuku dospělých a dětí, 
i na částečný úvazek. Tel.: 775 37 82
59.

VYMĚNÍM OBECNÍ 3+1, 120 m2,
Praha 8 − Karlín, za 2+1 na Praze 8
nebo 9. Pouze OV, DV. Volejte po
19.00 hodině na tel.: 222 32 62 02.

ČESKÁ POŠTA NABÍZÍ K PRO−
NÁJMU VOLNÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY v přízemí objektu
Lodžská 598, Praha 8 − Bohnice.
Prodejna s příslušenstvím − 76 m2,
sklad − 154 m2. Cena pronájmu −

ročně minimálně 1 840 Kč/m2 (bez
DPH). Písemné nabídky zasílejte na
adresu České pošty, s. p., odštěpný
závod Střední Čechy, investiční
odbor, Politických vězňů 909/4, 115
00 Praha 1. Bližší informace na tel.:
221 13 24 32.

RESTAURACE MCDONAL´DS 
V PRAZE 8 IHNED PŘIJME pra−
covníky na plný i částečný úvazek.
Nabízíme práci v mladém kolektivu,
slevu na personální stravu, možnost
profesního růstu. Požadujeme ča−
sovou flexibilitu, pečlivost a chuť pra−
covat. Tel.: 777 84 22 65.

PRODÁM KOMPLETNÍ STARŠÍ
LOŽNICI Z ROKU 1947 NA
CHALUPU. Cena dohodou − levně.
Tel.: 721 97 09 03 nebo 283 89 22
41. 

KUCHYŇSKÉ SEKTOROVÉ LIN−
KY DO DRUHÉHO DNE, masiv,
lamino, dýha − BM 4 900 Kč. Nově
vestavěné skříně v nedostižných
cenách. Adresa: U Pošty 8, Praha 8,
tel.: 266 31 73 30. NAKUPUJTE 
U VÝROBCE! POROVNEJTE NA−
ŠÍ KVALITU A CENU S KONKU−
RENCÍ.

ÚČETNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽ−
BY nabízí VŠ s praxí. Kancelář: Šal−
dova 34, Praha 8 − Karlín, tel.: 608
06 60 88.

ANGLIČTINA PRO FIRMY, překla−
dy a tlumočení. CV MENU anglicky.
E−mail: advice.prague@quick.cz, tel.:
724 17 12 48.

DLOUHODOBĚ PRONAJMU GA−
RÁŽ − Praha 8, Bohnice u Krakova.
Tel.: 723 35 36 19.

SBD PRAHA 8 PRONAJME NA
DOBU NEURČITOU NEBYTO−
VÝ PROSTOR zkolaudovaný jako
lékárna o rozloze 121 m2, připojení
PC a Internetu. Umístění Praha 8,
Frýdlantská ulice. Blízkost metra,
zdravotních zařízení, školky. Roční
nájem + záloha na zúčtovatelné služ−
by dohodou. Možnost prohlídky po
dohodě na kontaktním telefonu 286
58 01 08 nebo 286 58 85 21.

NOVĚ JSME PRO VÁS OTEV−
ŘELI PRODEJNU RYBÁŘS−
KÝCH POTŘEB. Stanice metra
trasy C „Ládví“, Kulturní dům Ládví.
Otevřeno: PO − PÁ 10.00 − 18.00
hodin.

MASÁŽE − klasická, čínská, meri−
diánová, reflexní, baňkování, mopso−
vání, rehabilitace. P. Malečková −
fyzioterapeutka. Pozitivní studio,
stanice TRAM Okrouhlická, Praha 8.
Tel.: 732 26 20 10 nebo 284 68 98
05.

CHCETE MÍT SVATBU JAKO
ŘEMEN? Chcete si se svými blízký−
mi a přáteli s chutí zanotovat? DIOP−
TRIO Vám zahraje hudbu jakou
chcete! Tři muzikanti tělem i duší
hrají muziku všech žánrů. Upoutají
Vás třeba provedením swingového
hitu Franka Sinatry, nebo citlivě
laděným erotickým tangem. Náladu
dokáží pozvednout českou lidovou
písní a k jiskrnému moku Vám zahra−
jí slovácký verbuňk. Jsou připraveni
hrát a zpívat jak v komorním
prostředí, tak pro plný sál. Cena
dohodou! Zavolejte nám na tel.: 602
34 24 42.

Placená řádková inzerce

KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.: 283 09 04 27
Předprodej v pokladně KD Krakov PO − ČT 16.00
− 19.00 hod., rezervace na tel.: 283 09 04 27.
Spojení: BUS č. 102, 144, 177, 186 od M „Kobylisy“.

KVÃTEN 2005

Večerní koncerty a pořady

18. 5. ST 19.00 hod.
SPIRIUÁL KVINTET

25. 5. ST 19.00 hod.
TEREZA TERČOVÁ
Vynikající folková zpěvačka, majitelka 
nádherného hlasu a v neposlední řadě 
semifinalistka soutěže Česko hledá 
SuperStar se svými hosty.

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

P¯edprodej: »T 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. Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme
30 minut před začátkem představení do prodeje. 

KVÃTEN 2005
17. 5. ÚT 17.00 hod.

KDYŽ KNÍŽEPÁN CHYTAL
RUMCAJSE NA HRUŠKY
HONZA, ČERT A KAŠPÁREK
LS Jiskra (V. Čtvrtek).

18. 5. ST 10.30 hod.
O SNĚHURCE
Loutková pohádka v podání Studia 
dell´arte z Českých Budějovic.

19. 5. ČT 9.00, 10.30 a 14.00 hod.
O SNĚHURCE

24. 5. ÚT 17.00 hod.
KDYŽ KNÍŽEPÁN CHYTAL
RUMCAJSE NA HRUŠKY
HONZA, ČERT A KAŠPÁREK
LS Jiskra (V. Čtvrtek).

25. 5. ST 9.00 hod.
JAK SE HRAJE NA KAPELU
Volné pokračování pohádkové hudební 
výchovy K. Daňhela.

31. 5. ÚT 17.00 hod.
POHÁDKA O HADÍ KRÁLOVNĚ
LS Jiskra (K. Hacker).

Večerní představení

16. 5. PO 19.30 hod.
JAN SPÁLENÝ a A. S. P. M.
Bluesový koncert.
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GARÁŽOVÁNÍ OSOBNÍCH 
I DODÁVKOVÝCH

AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ

Garáže v Lodžské 807/22
Praze 8 - Bohnicích (mezi

servisem Škoda a Delvitou
červeně natřené).

Nabízíme Vám bezpečné garážování osobních
i dodávkových automo-
bilů a motocyklů. Stálá
ostraha, pojištění, či-
pová výjezdová karta,
autovysavač a pneu-
servis.

AUTOMOBIL OD 1 320 KČ VČ. DPH
MOTOCYKL 620 KČ VČ. DPH

NA ČÁSTKY JE VYDÁVÁN DAŇOVÝ DOKLAD.

Bližší informace 
na tel.: 777 255 267 
nebo 283 852 829.
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Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax.: 286 58 71 56
E−mail: ses.ladvi@mybox.cz

nabízí 
prostory k pořádání vzdělávacích 

a reprezentačních akcí,  slavnostních setkání,
konferencí, školení, plesů, prezentací apod.

Základní ceny:
Velký sál

180 − 600 míst • 1 785 Kč/hod.

Přednáškové místnosti A, B
30 − 35 míst u 19 stolů • 357 Kč/hod.

Předsálí (185 m2)
595 Kč/hod.

Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Možnost cateringových služeb po dohodě 

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

Sparťanky 
hledají nové členky
Pokud máš chuť prožít nevšední zážitky při
nevšedním sportu moderních dívek a žen,
rozšiř naše řady a staň se členkou ragbyo−
vého klubu RC Sparta Praha, ozvi se na tele−
fon 606 64 04 93, nebo napiš na e−mail:
radka.wait@seznam.cz.

Kladný vztah k míčovým hrám a dobrá fyzická
kondice je vítána. Tréninky probíhají každou
středu od 18.00 hodin a čtvrtek od 19.00 hodin
ve sportovním areálu Sparty − Podvinný mlýn,
Kovanecká ulice, Praha 9 − Vysočany. Více
informací na www.sparta.rugby.cz.             −rw−

Koncert v zahradě
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK,
Na Slupi 16 a komorní soubor Harmonia
Mozartiana Pragensis si Vás dovolují pozvat na

úvodní „Koncert v zahradě“, který se uskuteční
25. května 2005 v refugiu rozkvetlé Botanické
zahrady od 18.00 hodin.

První z řady příležitostných „Koncertů v zahradě“
uvede ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké
fakulty UK Václav Větvička. Na programu jsou sklad−
by W. A. Mozarta, J. Myslivečka, A. Rösslera −
Rosettiho a Fr. V. Kramáře. Kontakt: Luboš Fait,
Harmonia Mozartiana Pragensis, Lucemburská 44,
130 00 Praha 3, tel./fax.: 222 73 00 53, 737 31 07 90,
e−mail: lubos.fait@seznam.cz, www.nkp.cz/harmo−
nia/harmonia.htm, www.musica.cz/fait, http://sweb.cz
/medoveodpoledne/pozvanka.htm nebo www.luxno−
va.com/~musicplay/windquintet/.                −lf−

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

T A U  C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NADSTANDARDNÍ KURZY
AJ, NJ, FJ, ŠJ, ItJ, ŘecJ, PortJ, RJ, Čjciz.

Pro dospělé, mládež i děti, 
odpolední, večerní i dopolední,

individuální (1) a mikroskupinové (2 - 4),
začátečníky i pokročilé,

špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

LETNÍ KURZY: ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN.
ZIMNÍ SEMESTR OD 20. ZÁŘÍ 2005.

ZÁPISOVÉ HODINY DENNĚ 
PO - PÁ 17.00 - 20.00 HODIN.

Maškova 3 (asi 3 minuty chůze 
od Penny Marketu, od metra „Kobylisy“

TRAM číslo 10, 14 nebo BUS číslo 162, 175, 181,
183 do zastávky „Vozovna Kobylisy“).

Tel.: 286 89 12 33 (9.00 - 17.00 hodin), 
602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81.

www.taucollege.zde.cz
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Základní škola Litvínovská

s rozšířenou výukou výpočetní techniky

Litvínovská 600 • Praha 9

Tel.: 286 88 04 30 nebo 286 88 42 19

Vyhlašuje přijímací řízení pro žáky 

současných 5. tříd, do třídy s rozšířenou 

výukou výpočetní techniky.

Výukový program schválen MŠMT.

Výuka informatiky.

V 6. ročníku dvě hodiny týdně.

V 7. - 9. ročníku tři hodiny týdně.

Přijímací řízení proběhne 

23. května 2005 od 8.00 do 9.30 hodin.
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NNOOVVOOTTNNÝÝ  
e l e k t r o n i k

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

opravujeme:

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

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

servis@novotnyelektronik.cz
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