
Obyvatelé osmé městské části mají
stále v živé paměti ničivé povodně z ro−
ku 2002. A není se čemu divit. Karlín 
a Libeň byly totiž nejhůře postiženými
lokalitami v hlavním městě. Velká vo−
da je doslova spláchla a škody se vy−
šplhaly až na devět miliard korun. Jen
na obecním majetku ztráty dosáhly
více než 1,5 miliardy korun. Dva roky
po katastrofě se ale Praha 8 vzpamato−

vala a naprostá většina nejen
obecního majetku je již opravena.

Fotografie ze za−topeného Karlína
či Libně viděl snad každý. To, co 
v těchto nejvíce zasažených místech
velká voda napáchala, ukazovaly
řadu týdnů všechny noviny a televize
nejen z České republiky. Nyní už by
jen málokdo poznal, že se osmou
městskou částí prohnala ničivá
povodeň. 

„Opraveno již bylo 151 obec−
ních domů. Zbývá nám jich už

jen osm, těch nejvíce poškozených,“
říká vedoucí Odboru pro obnovu
Karlína a Libně Filip Koucký. Zmí−
něné objekty byly velkou vodou
nejvíce poškozeny, jejich oprava tak
bude komplikovaná a finančně ná−
ročná. Projekty už jsou na stole.
Veškeré opravy obecních domů si
do současné doby vyžádaly více než
jednu miliardu korun. 

„Více než 92 procent původních
obyvatel Karlína a Libně se ale již
mohlo vrátit do svých domovů,“
uvedl Koucký. Po ničivé povodni se
ale neopravovaly jen domy. Voda
totiž spláchla i tamní komunikace,

chodníky, tramvajovou trať, parky nebo
dětská hřiště. Mezníkem v návratu
Karlína k normálnímu stavu se stala opra−
va Sokolovské ulice, která skončila zhru−
ba před rokem. Náročné rekonstrukce se
tam dočkala silnice, chodníky, ale přede−
vším tramvajová trať. 

Pokračování na straně 2
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Dobrá zpráva. Karlín odolá stoleté vodě. Praha
8 má k dispozici nový protipovodňový vak,
který dokáže nahradit až devadesát nákladních
vozů naložených pytli s pískem. Sloužit má 
v případě potřeby v ulici Švábky, která se před
dvěma lety stala vstupní branou pro ničivou
povodeň. Tehdy se mezi dvěma náspy bývalého
železničního mostu Vltava drala dál do ulic
Libně a dále i Karlína, až v několikametrové
výšce.

Deset metrů široký a bezmála tři metry vysoký
vak ze speciálního pogumovaného textilu napl−
něný dvěma sty sedmdesáti tisíci litry vody by
podobnému řádění živlu nezabránil, stoletou vodu
by ale měl bez problémů zvládnout a v případě
potřeby kritické místo přehradit. Zábranu při−
pomínající obří polštář zakoupil magistrát a na
sklonku července jej zkoušeli v akci pražští
záchranáři.

„Vak město přišel na milion a tři sta tisíc korun 
a je možné ho nainstalovat i na jiném místě,“ říká

ředitel Odboru krizového řízení magistrátu Petr
Beran. Zkouška ukázala, v čem tkví jeho síla. 
Vak dokáže nahradit klasickou zábranu z pytlů 
s pískem, pro jejíž přepravu by bylo třeba
devadesáti nákladních pětitunových automobilů.
Navíc jeho příprava trvá jen necelých pět hodin.

„Při zkoušce se ukázalo, že během hodiny byl
vak ze skladu na místě, tři hodiny trvalo jeho
uchycení a za padesát pět minut byl napuštěn
vodou,“ uvedl při zatěžkávací zkoušce Milan Vik,
zástupce firmy, která vak vyrobila a oficiálně
předala městu. Prázdný vak podle něj váží tři a půl
tuny a pomocí jeřábu ho dokáže nainstalovat osm
až deset lidí. Instalace zábrany Švábky se podaři−
la dříve, než se původně plánovalo, a tak byli
všichni přítomní s tréninkovým bojem proti velké
vodě spokojeni. 

„Zkouška potvrdila, že jde o zařízení, které
může místní obyvatele před vodou chránit,“ uvedl
Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek. Protipovodňový
vak je podle něj jen jednou ze součástí proti−
povodňové ochrany. Stavba účinné ochrany proti
velké vodě, kterou Praha zažila v srpnu 2002,
neustále pokračuje. Většinou by Prahu měly chránit
mobilní montované stěny, sypané hráze a přečerpá−
vací stanice. „Celková protipovodňová opatření by
měla stát miliardu a půl, až dvě miliardy korun 
a měla by být dokončena do konce roku 2005,“ řekl
Petr Beran.     −jbk−

Protipovodňový vak Švábky

• Do pěti hodin je připraven chránit 
Karlín před stoletou vodou.

• Nainstaluje ho pouze 10 lidí.
• Plný obsahuje 270 tisíc litrů vody.
• Prázdný váží 3,5 tuny.
• Město za vak zaplatí 1,3 milionu korun.

Jak je to v současnosti 
s výstavbou protipovodňových 
opatření

• Výstavba zábran proti povodním v hlavním 
městě je v plném proudu.

• Město přijde na více než dvě miliardy korun.
• Přenosná hrazení zabrání vodě na Starém 

Městě, Josefově a v části Malé Strany.
• Do konce února 2005 by měl být 

chráněn zbytek Malé Strany a Smíchov.
• V polovině příštího roku budou v provozu

bariéry v Holešovicích, Libni a Karlíně.

Stoletou vodu udrží nový protipovodňový vak

Sokolovská ulice.

2004

Od katastrofy uplynuly dva roky

2002

Dětské hřiště na
Karlínském náměstí.

2004

2002

2004

Příprava napouštění vaku. Vejde se do něj 270 kubíků vody.

Po napuštění vak působí skutečně monstrózně. 
Například jeho šířka je šest metrů.
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Ta je v současné době nejmodernější tram−
vajovou tratí v celé Praze a obyvatelé
Karlína se za ni rozhodně nemusí stydět.
Po pěti obnovených bezbariérových za−
stávkách (Florenc, Karlínské náměstí, Kři−

žíkova, Urxova a Invalidovna) se tak
opět prohání tramvajové linky číslo 8
a 24, na něž byli lidé zvyklí před
povodněmi. Celá trať je navíc spe−

ciálně odhlučněna. V okolí pak díky re−
konstrukci, která stála více než 400 milio−
nů korun, vznikly zálivy pro parkování 
a vysazena byla i nová zeleň. V součas−
nosné době  byla dokončena oprava Soko−
lovské mezi Invalidovnou a Palmovkou.
Navíc se pracuje i na nové protipovodňo−

vé ochraně Karlína a Libně. Zatím před−
stavuje provizorní ochranu osmé městské
části před stoletou vodou velký pryžový
vak. Ten se naplní vodou a vytvoří tak
překážku případné přílivové vlně. Vzhle−
dem k tomu, že voda při povodni z roku
2002 tekla především ulicí Švábky, byl by
v případě potřeby vak umístěn tam. Jeho
životnost je patnáct až dvacet let.        −klj−

Foto: K. Cudlín, A. Horská, Ing. P. Pokorný
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V SRPNU 2004

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ

Praha 8 si Vás dovoluje upozornit,
že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o od−
padech, určeny pouze pro velkoobje−
mový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejne−
rů, nikoliv pro odpad vznikající při
podnikatelské činnosti.

Do VOK neodkládejte stavební suť
a nebezpečné složky komunálního
odpadu jako jsou ledničky, televizo−
ry, zářivky, akumulátory, staré barvy
a ředidla, apod.

3. 8. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova − Per−
nerova) • Pernerova − Sovova • Pivo−
varnická (proti ul. Na Hájku) • Kubi−
šova − U Vlachovky

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

5. 8. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parko−
viště) • Libišská (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Draho−
rádova

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

11. 8. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubí−
kova − u DD • Šiškova • Na Pěšinách
− Pod Statky • Braunerova − Kon−
šelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)

12. 8. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Podhajská pole
(parkoviště) • Dolákova − Hackerova
• Fořtova − Do Údolí • Lindavská

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

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

19. 8. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem • Gdaňská
• Mazurská (u trafostanice) • Kory−
canská − K Ládví • U Pekařky (sloup
VO č. 8)

24. 8. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubi−
šova)

25. 8. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořano−
vická • Frýdlantská (parkoviště u kři−
žovatky ul. Žernosecká − Ďáblická) •
Nad Rokoskou (u školy)

26. 8. ČTVRTEK
Třeboradická • Hnězdenská (parko−
viště) • Řešovská (u Zelenohorské) •
Petra Bezruče − U Pískovny • Pod
Vodárenskou věží − Společná

31. 8. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul. Lindne−
rova) • Ke Stírce − Na Stírce

Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému 
v harmonogramu. K dispozici jsou
tedy již od rána po celý den, který
je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který
je v harmonogramu uveden jako
den přistavení. Své připomínky 
v zájmu rychlé nápravy případ−
ných nedostatků adresujte na 
e−mail: info@ipodec.cz.

I o prázdninách mohou být Vaše děti svědky
nebo účastníky dopravní nehody

Konečně jsou tady dlouho očekávané letní prázdniny, kdy děti tráví většinu
svého času mimo domov. Vzhledem k situaci v oblasti bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích v České republice je šance, že se stanou svědky, 
v horším případě účastníky dopravní nehody.

Jste si jako rodiče jisti, že Vaše dítě ví, jak se zachovat v případě, že se stane svěd−
kem dopravní nehody? Pokud ne, určitě stojí za to připomenout několik základních
rad, jak postupovat.
• Při pohybu na pozemních komunikacích se chovejte opatrně.
• Používejte ochranné pomůcky, zejména při jízdě na jízdním kole − přilbu.
• Respektujte pravidla provozu na pozemních komunikacích a ostatní účastníky 

tohoto provozu.

V případě dopravní nehody
• Bezpečnost především pro Vás, případné postižené a ostatní.
• Volejte linku tísňového volání (112, 155), postupujte podle pokynů, které Vám 

na této lince předají.
• Poskytněte první pomoc. Pokud nevíte jak, ještě máte čas nastudovat její zásady.

Je to možná velmi stručné a někdo může namítnout, že ne vyčerpávající. Ale
respektování výše uvedených pravidel může zabránit nebo zmírnit následky často
velmi závažných dopravních nehod.

Jaroslav Kašpárek, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie informuje Válka Roseových v českém provedení
Když končí vztah mezi manželi, většinou mívá

podobu dvou tváří. První spočívá v tom, že dojde
k rozchodu v tichosti. Druhou variantu zvolil

muž, který se rozhodl, že své manželce znechutí zbytek manželství. V místě svého
bydliště, bez vědomí manželky, soustavně odpojoval přívod elektrické energie, vody,
plynu a ústředního topení. Z bytu odnesl matrace, peřiny, a tudíž jí znemožnil užívání
bytu. V současné době čelí trestnímu stíhání. To však nebyl konec. Manželce došla
trpělivost a fyzicky napadla manžela příborovým nožem, kterým jej poranila na levém
zápěstí a v oblasti horní paže a ramena pravé končetiny. Manželovi způsobila zranění,
které si vyžádalo pracovní neschopnost v době trvání 21 dní. Manžel nakonec ustoupil
a na policii nedal souhlas k trestnímu stíhání své manželky a tudíž byla věc odložena.

Šťastný den
Na svou nezodpovědnost málem doplatil majitel vozidla Škoda Octávie, když po

zaparkování svého vozidla vozidlo neuzamkl, ponechal věci ve vozidle a světe div se,
vozidlo zůstalo i nastartované. Odešel od vozidla a po 5 minutách se vrátil zpět 
k místu, kde vozidlo zaparkoval. Vozidlo se na svém původním místě nenacházelo. Na
policejní stanici uvedl, že mu byla způsobena škoda ve výši 897 500 Kč, neboť ve
vozidle zanechal také kufřík se zlatými a stříbrnými šperky, fotoaparát a další věci.
Ten den však štěstí stálo při majiteli vozidla, neboť po 2 hodinách bylo jeho odcizené
vozidlo kontrolováno policejní hlídkou a při této kontrole zjištěno, že prochází data−
bází jako odcizené. Policisté dokázali nezodpovědnému majiteli udělat radost 
a vyvolat tak úsměv na jeho tváři, neboť mu vozidlo i se všemi věcmi vrátili zpět.

plk. JUDr. Jiří Šalda, ředitel OŘP Praha III

Policie ČR 
zasahuje

Dotaz čtenářky
Proč nemá tak velké sídliště jako jsou Bohnice rychlé autobusy, které projedou
sídliště od konečné až po konec sídliště a potom zamíří přímo ke stanici metra?

Blanka Procházková

Vedení městské části, konkrétně předseda dopravní komise RMČ Luděk Hoznauer ve
svém dopisu ze dne 27. dubna 2004 žádal zástupce ředitelství Dopravního podniku hl.
m. Prahy o vysvětlení, proč autobus linky č. 200 není zachován jako zrychlený.

V následné odpovědi se praví: „Zastávky na jednotlivých linkách návazné autobusové
dopravy ke stanici Kobylisy stanovila organizace ROPID. Důvodem pro zavedení jed−
notného zastávkového režimu na všech linkách ukončených v terminálu Kobylisy ze
směru Bohnice − Čimice je mimo jiné skutečnost, že na krátkých linkách s jízdní dobou
přibližně deset minut ztrácí zachování takzvaného rychlíkového charakteru svůj výz−
nam. Zvláště jedná−li se o pouhé dvě zastávky, které bude tato linka obsluhovat navíc.“

Na konečném rozhodnutí o tom, kde budou autobusy pražské hromadné dopravy zas−
tavovat, se Městská část Praha 8 nepodílí.                                                         −red−

??

Zeptali jsme se za Vás
Proč se omezuje provoz MHD během července a srpna?

Odpovídá František Mráček, zástupce ROPID, odborné organizace odpovědné za
funkci Pražské integrované dopravy.

„Důvodů, které vedou k částečnému omezení provozu jednotlivých druhů městské
hromadné dopravy během prázdninových měsíců, je několik. Především v této době
klesá poptávka po přepravě ze
strany veřejnosti až o pětinu.
Vychází se především z výsled−
ků přepravních průzkumů, kte−
ré se pravidelně uskutečňují na
uzlových zastávkách městské
hromadné dopravy. Vzhledem
k tomu, že jsou školní prázd−
niny, ruší se pro toto období
veškeré školní spoje, zrušeny
jsou také posilové linky, které
jezdí v ostatních měsících v do−
pravních špičkách. Pokud jde
o změny na tramvajových a autobusových linkách, představují prodloužení intervalů
ve všední dny mezi jednotlivými spoji řádově o několik minut, což úměrně odpovídá
poklesu poptávky po přepravě. Intervaly spojů o sobotách a nedělích zůstávají až na
některé linky, například obsluhující některá sídliště, u kterých dochází k vyššímu
snížení počtu cestujících, stejné jako v ostatních měsících.“

??Výběrové řízení na projekty proti drogám
Magistrát vypsal výběrové řízení na finanční dotaci ze státního rozpočtu

pro projekty specifické protidrogové prevence pro rok 2005. Projekty se přijí−
mají do pátku 3. září 2004 na hlavní podatelně Magistrátu hlavního města
Prahy, do 13.00 hodin. Potřebné formuláře je možno získat na adrese:
www.vlada.cz − rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky − Dotace nebo
na internetové stránce magistrátu: www.praha−mesto.cz − Úřední deska − granty.
Podrobnosti je možné získat rovněž od Niny Janyškové, hlavní protidrogové
koordinátorky HMP, na tel: 236 00 28 31 nebo e−mailu: nina.janyskova@city−
ofprague.cz. Formuláře jsou k dispozici i u protidrogových koordinátorů jed−
notlivých městských částí Praha 1 až 22.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RV KPP) vyhlásila 1. čer−
vence 2004 výběrové řízení na finanční dotace ze státního rozpočtu pro projek−
ty specifické protidrogové prevence. Dle pokynů RV KPP předkládají žadatelé
své projekty krajskému úřadu − Magistrátu hl. m. Prahy. Protidrogová komise
Rady HMP projekty posoudí a všechny s příslušným hodnocením předá k další−
mu posuzování na sekretariát RV KPP. Hlavní město Praha vyhlásí výběrové
řízení s vlastním harmonogramem podle metodiky RV KPP. Vyhlášení bude
zveřejněno na www.praha−mesto.cz a prostřednictvím protidrogových
koordinátorů jednotlivých městských částí.

Informační linka k aktuální dopravní situaci
Vzhledem ke zhoršené dopravní situaci v hlavním městě Praze, která

vznikla v důsledku provádění nezbytných oprav a rekonstrukcí komunikací,
připravil magistrát pro zvýšení informovanosti Pražanů a návštěvníků města 
o aktuálním stavu dopravy volný přístup k záběrům některých kamer
Městského kamerového systému (MKS) a Technické správy komunikací (TSK)
na webových stránkách hl. m. Prahy (www.praha−mesto.cz).

Protože v souvislosti s kumulací oprav komunikací v letním období dochází 
v poslední době ke komplikacím s průjezdností v dopravně exponovaných
místech hlavního města, rozhodlo jeho vedení o přijetí opatření k zajištění
širšího informování veřejnosti o aktuální dopravní situaci v Praze. Aby aktuál−
ní informace o stavu dopravy byly dostupné i pro ty, kteří nemají přístup k inter−
netovým stránkám, je na Magistrátu hl. m. Prahy zřízena bezplatná informační
linka na telefonním čísle 800 100 991.

Tato linka je v provozu do konce srpna, a to:
− v pondělí až čtvrtek a v sobotu v době od 7.00 do 19.00 hodin
− v pátek a v neděli v době od 7.00 do 22.00 hodin

Na této lince podávají operátoři aktuální informace o uzavírkách a dopravních
omezeních v hlavním městě. Pro poskytování on line informací o aktuální
dopravní situaci na hlavních dopravních tepnách města mají operátoři k dis−
pozici záběry z dvaceti kamer MKS a 31 kamer TSK.

Zprávy z pražského magistrátu

Od katastrofy uplynuly dva roky

Zenklova ulice.

2002

2004

2004

Elsnicovo náměstí.

2002

Kobyliské náměstí.
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Blok: 6
Termín čistění: 30. 9.

Stejskalova
Na Rokytce
Pivovarnická
Andrštova
Bednářská
U Libeňského Pivovaru
Náměstí Dr. Holého
Kotlaska
Světová
Na Hrázi
Ludmilina
U Synagogy
Ronkova
park. Na Žertvách
Horovo náměstí

Blok: 13
Termín čistění: 22. 9.

Klíčanská
Třeboradická
Přemyšlenská (Třeboradická −
Horňátecká)
Služská
Benákova
Velenská
Paláskova
Košťálkova
Hovorčovická (Mirovická −
Třeboradická)
Havlínova (Mirovická − Třeboradická)
Bašťská
Na Přesypu (Bašťská − Čimická)
Trousilova

Blok: 14
Termín čistění: 21. 9.

Luhovská
Chotovická
Libišská
Mirovická
Neratovická
Pohnertova
Bergerova
Balabánova
Zlonínská
Havlínova (Mirovická − Neratovická)
Hovorčovická (od Mirovické po otočku)

Blok: 15
Termín čistění: 17. 9.

Poznaňská
Vratislavská
Štětínská
Toruňská
Gdaňská
Sopotská
Opolská
Bydhošťská
Podhajská pole

parkoviště u Podhajských polí
parkoviště u Čimické
Lindavská
Bukolská

Blok: 16
Termín čistění: 19. 9.

Těšínská
Krosenská
Sosnovecká
Glowackého
Olštýnská
Notečská
Lublinská
Dunajecká
Lešenská
Hnězdenská − parkoviště

Blok: 17
Termín čistění: 15. 9.

U Pentlovky
Krynická
Pomořanská
Mazovská
U Polikliniky
Mazurská

Blok: 18
Termín čistění: 14. 9.

Řešovská
Zelenohorská
Košalinská
Radomská
Ratibořská
Svídnická

Blok: 19
Termín čistění: 10. 9.

Kusého
Dolákova
Hackerova včetně park.
Hanouškova
Feřtekova
Eledrova

Blok: 24
Termín čistění: 29. 9.

Žalovská
Na Zámkách
K Rybníku
Strážnická
Křivenická
Ouholická
Mlazická
Libčická
Tišická

Blok: 25
Termín čistění: 9. 9.

U Pískovny
Větrušická
Petra Bezruče

Klecanská
Veltěžská
Mašínova
Na Ládví
Máslovická
Vodochodská
Kaňkovského
Šiškova

Blok: 26
Termín čistění: 8. 9.

Vršní (Pod Sídlištěm − Horňátecká)
Chaberská
Předbořská
Sedlecká
Líbeznická (Vršní − Klapkova)
Přemyšlenská (Horňátecká −
Klapkova)
Bořanovická (Vršní − Klapkova)
Březiněveská (slepý konec −
Klapkova)
Na Pecích

Blok: 27
Termín čistění: 7. 9.

Líbeznická (Klapkova − Pakoměřická)
Přemyšlenská (Klapkova −
Čumpelíkova)
Bořanovická (Klapkova − Čumpelíkova)
Březiněveská (Klapkova − Čumpelíkova)
Štíbrova
Pakoměřická + park.
Zdibská
Náhorní
U Školské zahrady
U Měšťanských škol

Blok: 28
Termín čistění: 31. 8.

Bojasova
Slancova
Burešova
Famfulíkova
Kurkova
Kyselova
Rajmonova
Hrubého
Opálkova

Blok: 29
Termín čistění: 2. 9.

Hlaváčova
Taussigova
Za Střelnicí
Binarova
Davídkova 
(slepá u Taussigovy)
Tanvaldská
Chabařovická
Střekovská
Třebenická

Frýdlantská
Sebuzínská

Blok: 30
Termín čistění: 1. 9.

Dolejškova
Batličkova
U Slovanky
Na Slovance (Na Kopanině −
Davídkova)
Pod Vodárenskou věží
Nad Novou Libní
Ryzlinková
Na Kopanině
Koláčkova
Nad Mazankou
Za Vodárnou (Na Slovance − Pod
Vodárenskou věží)
Společná (Na Slovance − Pod
Vodárenskou věží)

Blok: 31
Termín čistění: 3. 9.

Na Slovance (Davídkova −
Bedřichovská)
Na Malém klínu
Klínová
Bedřichovská
Na Štěpnici
Za Vodárnou (Na Malém klínu − Na
Slovance)
Pod Vlastním krovem
Společná (Na Malém klínu − Na
Slovance)
Na Dílcích
Štěpničná

Blok: 32
Termín čistění: 27. 8.

Akátová
Březová
Javorová
Jedlová
Kaštanová
Modřínová
Ořechová
Učitelská
K Ovčínu
Pod Hvězdárnou
Kubíkova
Na Rozvodí
parkoviště při Ďáblické

Blok: 33
Termín čištění: 26. 8.

Jelínkova
Formánkova
Janečkova
Havránkova
Šimůnkova
Bešťákova
Bínova
Drahorádova
Černého
Česákova
Roudnická
Červenkova

Blok: 34
Termín čistění: 23. 9.

Lokalita Velká Skála

Vážení čtenáři,
úplný přehled blokového čistění

komunikací na území MČ Praha 8
naleznete na internetové adrese
www.praha8.cz.

Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2004

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele
prostřednictvím společnosti IMP − servis s. r. o.
(www.imp−servis.cz) bezplatné odkládání ne−
bezpečných složek komunálního odpadu:

• baterie
• oleje a tuky (kromě potravinářských olejů)
• ředidla
• staré barvy
• léky
• kyseliny, hydroxidy
• lepidla, pryskyřice
• odmašťovací přípravky a detergenty
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a ostatní předměty s obsahem chlorfluo−

ruhlovodíků (lednice)

Odpady mohou občané 
odkládat třemi způsoby:

• při mobilním zastávkovém sběru − mimo lednice
• ve stabilní sběrně (Sběrný dvůr Hl. m. Prahy,
Voctářova ulice, Praha 8, provozní doba: PO − PÁ
8.30 − 18.00 hod. − v zimě do 17.00 hod., SO 8.30 −
15.00 hod., tel.: 266 00 72 99) − všechny uvedené
odpady včetně lednic
• v lékárnách − léčiva a rtuťové teploměry
V případě zjištění nedostatků v oblasti nakládání 
s nebezpečnými složkami komunálního odpadu či
při nesrovnalostech v harmonogramu sběru se lze
obrátit na adresu: Magistrát Hl. m. Prahy, Odbor
infrastruktury města, Řásnovka 8, 110 00  Praha 1,
tel.: 224 48 42 29, 224 48 43 76.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných
složek komunálního odpadu:

ZÁŘÍ 2004

13. 9. PONDĚLÍ

křiž. ul. Prosecká − Pod Labuťkou        15.00 − 15.20
křiž. ul. Stejskalova − U Rokytky         15.40 − 16.00
křiž. ul. Chocholouškova 
− Elsnicovo nám. 16.10 − 16.30
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách          16.40 − 17.00
ul. Molákova (u prodejny) 17.30 − 17.50
křiž. ul. Křižíkova − Peckova (u kostela) 18.00 − 18.20
křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.      18.30 − 18.50

14. 9. ÚTERÝ

nám. Na Stráži (parkoviště) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Rozšířená − Na Stírce 15.30 − 15.50
křiž. ul. Pakoměřická − Březiněveská 16.10 − 16.30
ul. Opálkova (u autobazaru) 16.40 − 17.00
křiž. ul. Střelničná − Davídkova 
(parkoviště směr Libeň) 17.10 − 17.30
křiž. ul. Třebenická − Frýdlantská (park.) 17.40 − 18.00
křiž. ul. Březová − Kaštanová 18.10 − 18.30
křiž. ul. Jelínkova − Formánkova          18.40 − 19:00

ŘÍJEN 2004

4. 10. PONDĚLÍ

křiž. ul. Chotovická − Libišská 15.00 − 15.20
křiž. ul. Hovorčovická − Mirovická    15.40 − 16.00

ul. Písečná (č. p. 442 za prodejnou)     16.10 − 16.30
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská 
(naproti prodejně) 16.40 − 17.00
křiž. ul. Větrušická − Mašínova 17.10 − 17.30
křiž. ul. Ke Stírce − Pod Statky 17.40 − 18.00
křiž. ul. Na Dlážděnce − Nad Hercovkou 18.10 − 18.30
křiž. ul. Nad Rokoskou − Kubišova    18.40 − 19.00

5. 10. ÚTERÝ

křiž. ul. Bohnická − Ústavní 
(točna autobusů) 15.00 − 15.20
ul. Eledrova (u čp. 730) 15.30 − 15.50
ul. Zhořelecká 
(parkoviště u prodejny)      16.00 − 16.20
ul. Kostřínská (park. u ul. Lodžská)   16.30 − 16.50
křiž. ul. Vratislavská − Štětínská         17.00 − 17.20
křiž. ul. Mazurská − Svídnická 17.30 − 17.50
ul. Olštýnská (parkoviště) 18.00 − 18.20
ul. Podhajská pole (parkoviště) 18.30 − 18.50

6. 10. STŘEDA

křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.     08.00 − 08.20
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách         08.40 − 09.00
nám. Na Stráži (parkoviště) 09.20 − 09.40
křiž. ul. Davídkova − Střelničná 
(parkoviště směr Libeň) 10.00 − 10.20
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská 
(naproti prodejně) 10.40 − 11.00
ul. Podhajská pole (parkoviště) 11.20 − 11.50
ul. Ouholická (u čp. 453) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Draháňská − Chlumínská         15.30 − 15.50
ul. Na Zámkách 
(parkoviště centrum Draháň) 16.00 − 16.20
křiž. ul. Na Průhonu − Korycanská      16.30 − 16.50
křiž. ul. Kočova − Na Hranicích          17.00 − 17.20

ul. K Ládví (parkoviště u rest.) 17.30 − 17.50
ul. V Podhoří (u točny autobusu)         18.10 − 18.30
křiž. ul. Trojská − Pod Havránkou        18.40 − 19.00

25. 10. PONDĚLÍ

křiž. ul. Prosecká − Pod Labuťkou       15.00 − 15.20
křiž. ul. Stejskalova − U Rokytky         15.40 − 16.00
křiž. ul. Chocholouškova 
− Elsnicovo nám. 16.10 − 16.30
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách          16.40 − 17.00
ul. Molákova (u prodejny) 17.30 − 17.50
křiž. ul. Křižíkova − Peckova (u kostela) 18.00 − 18.20
křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.     18.30 − 18.50

26. 10. ÚTERÝ

křiž. ul. Ulčova − Ústecká 15.00 − 15.20
Hrušovanské náměstí 15.30 − 15.50
Bílenecké náměstí 16.00 − 16.20
křiž. ul. Hřenská − Květnová (u MÚ)  16.30 − 16.50
křiž. ul. Šenovská − U Spojů 17.00 − 17.20
ul. U Prefy 17.30 − 17.50
křiž. ul. Kostelecká − Legionářů (park.) 18.00 − 18.20
ul. U Parku (před MÚ) 18.40 − 19.00
nám. Na Stráži (parkoviště) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Rozšířená − Na Stírce 15.30 − 15.50
křiž. ul. Pakoměřická − Březiněveská 16.10 − 16.30
ul. Opálkova (u autobazaru) 16.40 − 17.00
křiž. ul. Střelničná − Davídkova 
(parkoviště směr Libeň) 17.10 − 17.30
křiž. ul. Třebenická − Frýdlantská 
(parkoviště) 17.40 − 18.00
křiž. ul. Březová − Kaštanová 18.10 − 18.30
křiž. ul. Jelínkova − Formánkova          18.40 − 19:00

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8

Sběr nebezpečného odpadu
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„Pomáháme sociálně slabým lidem,
lidem v životní krizi, nebo těm, kteří
sami nedokáží vyřešit obtížnou životní
situaci,“ vysvětluje Martina Uramová
před vchodem do karlínské kanceláře
společnosti Člověk v tísni v Sokolovské
ulici 96. Společně s Adrianou Konti−
novou tu již rok pracují jako terénní
sociální pracovnice.

„Posaďte se, dáte si kávu, nebo čaj?“
usazuje Martina klientku do pohodl−
ného křesla v kanceláři. Starší paní se
přišla poradit se svým problémem:
„Můj muž je alkoholik, psychicky mě
týrá, nemohu s ním již v jedné domác−
nosti vydržet. Jde mi hlavně o děti,
které tím také trpí,“ vypráví. Společně 
s Martinou probírají, jak situaci vyřešit.
„Vytipovaly jsme vhodné azylové
domy. Podáme žádosti a po čase
budeme telefonicky ověřovat, jestli už
se někde uvolnilo místo,“ shrnuje
Martina své klientce, jak budou spo−
lečně postupovat.

„Nejsme úředníci,“ říká Adriana. „Ne−
čekáme jen v kanceláři, až lidi přijdou za
námi. Naopak, naše práce je založena na
dobré znalosti terénu. Chodíme pomáhat
lidem k nim domů, do jejich přirozeného
prostředí. Snažíme se udělat práci, na
kterou úřady nedosáhnou,“ vysvětluje
terénní pracovnice. „Máme čas se klien−
tovi věnovat individuálně a dlouhodobě.

Zůstaneme s ním, i když se přestěhuje. To
často ocení i úředníci, kteří by v takovém
případě ztratili o klientovi přehled,“
pochvaluje si Adriana spolupráci s úřady.
„Často klienty na jednání s úřady
doprovázíme. Je to výhodné pro obě
strany. Klient se uklidní, a když něčemu
nerozumí, vysvětlíme mu to. Úředníci
jsou zase rádi, když klienty učíme ovládat
jeho emoce, rozumět pravidlům fun−
gování úřadů,“ říká terénní pracovnice.
„Některé klienty mám třeba rok a půl. Za
tu dobu se podařilo odkrýt problémy,
které jsou skryté hluboko pod povrchem.
Když si vzájemně důvěřujeme, dosáh−

neme po čase dobrých výsledků,“ vy−
světluje Adriana.  

„Nejvíc řešíme problémy s bydlením.
Pomáháme lidem hledat ubytovny, pod−
nájmy. Při nedoplatcích nájmu společně
sestavujeme splátkový kalendář dluhů,
nabízíme i bezplatnou právní pomoc,“
popisuje Martina. „Snažíme se klientovi
pomáhat urovnat špatné poměry v rodině,
zařídit výživné, odvrátit rozhodnutí 
o odejmutí dítěte do ústavní péče a po−
dobně,“ doplňuje kolegyni Adriana.
„Nejčastěji lidé potřebují pomoc při
vyplňování úředních listin, podání
návrhů k soudu, odvolání,“ vypočítávají
terénní pracovnice. Kromě toho se
zaměřují také na pomoc při hledání
zaměstnání, chození dětí školy a jejich
přípravu na vyučování.

Klientem terénních pracovnic se může
stát téměř kdokoliv, kdo je ochotný na
zlepšení své situace spolupracovat. V Kar−
líně mezi klienty patří také Romové:

„Hodně Romů tu patří ke střední třídě,
svůj život si dokáží zařídit samostatně.
Takoví lidé se k nám chodí především
poradit v nějaké nenadálé situaci,“ říká
Martina. Horší je to ale na Žižkově, kde
má své klienty Adriana: „Tam je hodně

rodin, které žijí na úplném sociálním dně.
Nemají pořádné bydlení, nepracují, jsou
špatně vzdělaní, jejich děti mají problémy
s docházkou do školy. V takových pří−
padech jsou lidé krůček od propadu do
ghetta, odkud se téměř nedá dostat,“ dělí
se o své zkušenosti z terénu Adriana. Na
Žižkově se v odlehlých místech najdou
hned dvě. „Chceme zabránit tomu, aby se
ghetta rozšiřovala,“ plánují terénní pra−
covnice. 

Terénní pracovnice právě uzavřely
několik případů. I proto chtějí najít nové
klienty: „Přivítáme každého klienta.
Nemusí být jen z Karlína nebo Žižkova.
Rádi bychom pomáhali také lidem z Lib−
ně, Vysočan, ale i dalších čtvrtí.“

Mezitím na zvonek v Sokolovské zvoní
další klient: „Odebrali mi dávku sociální
péče, dokonce musím nějaké peníze vrá−
tit,“ vysvětluje asi čtyřicetiletý muž, který
je už druhý rok bez práce. Usedají s Mar−
tinou a Adrianou ke stolu, aby společně
vymysleli nejvhodnější řešení…

Martin Šimáček, 
společnost Člověk v tísni

Terénní pracovnice pomáhají lidem v krizi

Centrum terénní sociální práce − Karlín 
Adresa: Sokolovská 96/98 • Praha 8 − Karlín (zvonek „Člověk v tísni“)
Terénní pracovnice: Martina Uramová, Mgr. Adriana Kontinová 
Konzultační hodiny v kanceláři: úterý 10.00 − 17.00 (Mgr. Adriana Konti−
nová) • čtvrtek 10.00 −17.00 (Martina Uramová) • tel: 222 31 03 11

Co nabízíme:
• zprostředkování bezplatné právní pomoci 
• doprovod při jednání na úřadech
• pomoc s listinami (sepisování žádostí, vysvětlení obsahu úředních dopisů)
• pomoc při vyřizování občanství 
• pomoc při získávání zaměstnání 
• pomoc při vylepšování bytových podmínek 
• pomoc při vyřizování dávek SSP a soc. péče
• práce s rodinou (docházka dětí do školy, domácí příprava na vyučování) aj.

Co neumíme: 
• nerozdáváme byty (žádné nevlastníme)
• nedáváme ani nepůjčujeme peníze
• neorganizujeme volnočasové aktivity

TerÈnnÌ pracovnice Adriana Kontinov· (vlevo) a Martina Uramov· p¯ed 
karlÌnskou kancel·¯Ì.

Adriana Kontinov· p¯i setk·nÌ se sv˝mi klientkami.

Pediatrické oddělení
(pavilon číslo 15)

Pediatrické oddělení a dětská lékařská
péče o děti a dorost (všech věkových ka−
tegorií − od narození až do 19 let)  má ve
Fakultní nemocnici Na Bulovce více jak
padesátiletou tradici a je nedílnou
součástí koncepce a rozvoje komplexní
lékařské péče Fakultní nemocnice Na
Bulovce. Za dobu svého trvání prošla dět−
ská lékařská péče řadou proměn. 
V současné době lůžková kapacita dět−
ského oddělení ve Fakultní nemocnici Na
Bulovce obnáší 38 lůžek na oddělení
pediatrie (dětské interní oddělení). 

Ročně je na pediatrickém oddělení ve
Fakultní  nemocnici Na Bulovce hospi−
talizováno 1800 dětí a více než 20  tisíc
pacientů je vyšetřeno a ošetřeno ambu−
lantně. Tento počet se v posledních 10
letech prakticky nemění, přestože se
počet nově narozených dětí za toto
období snížil na polovinu. Lze jen velmi
těžko připustit, že by se tato vysoká čísla
snadno zvládla v jiných pražských
nemocnicích. Složitost péče o nejmenší
pacienty v naší metropoli podtrhuje fakt

obtížné dopravní dostupnosti, v této
problematice hraje umístění FN Na
Bulovce nezastupitelné místo především
pro sever a severovýchod Prahy (Karlín,
Libeň, Troja, Bohnice, Ďáblice, Prosek,
Holešovice, Hloubětín, Černý Most 
a další). 

Dětské oddělení se pyšní svým širokým
záběrem i svými úzkými specializacemi.
Vedle základní péče je zde poskytována
na špičkové úrovni také péče o alergické
i astmatické pacienty, ale také o pacienty
s dalšími nemocemi (dýchací trakt,
trávicí trakt, ledviny). Primář Fuchs jde
ve šlépějích svého předchůdce profesora
Špičáka, oba čile publikují v našem
odborném i populárním tisku, rodiče je
mohli spatřit v televizních pořadech 
o alergii a astmatu. Některé vysoce spe−
cializované výkony, jako kupříkladu endo−
fibroskopie (nahlížení do dutých orgánů
− do průdušek, do trávicí  trubice) se pro−
vádí jen na několika málo pracovištích 
a mají tak určitou buloveckou exkluzivi−
tu. Rutinně se provádí  především bron−
choskopie, gastroduenoskopie a také
koloskopie. 

V nemocnici jsou také lůžka pro péči 
o děti v dalších oborech, jako je dětská

chirurgie, oční, ORL, kožní a v neposled−
ní řadě infekční oddělení. Unikátní
postavení má i oddělení dětské ortopedie,
které je vyhledáváno zejména rodiči dětí
s vrozenými vadami pohybového aparátu,
a to doslova z celé republiky, dokonce
i ze zahraničí. O děti s přenosnými,
těžkými nebo vzácnými infekčními
onemocněními nejen z Prahy, ale prak−
ticky z celé republiky, se umí postarat
prakticky jen infekční klinika FNB.

Ostatně již fakt, že všechny pražské
lékařské fakulty a Institut pro post−
graduální vzdělávání ve zdravotnictví
mají své klinické základny ve Fakultní
nemocnici Na Bulovce, vypovídá o ne−
nahraditelnosti této nemocnice . A tak by
se dalo pokračovat ve výčtu mimořád−
ných metod a nezastupitelnosti FNB.
Péče o dětské pacienty  je v  naší nemoc−
nici  komplexní a v řadě  oborů se může
Fakultní nemocnice Na Bulovce  pochlu−
bit  péčí o dětské pacienty na slušné či
dokonce špičkové republikové úrovni. 

V současné době se píše a velmi vážně
se uvažuje o značném omezení počtu dět−
ských nemocničních zařízení rozlože−
ných na území Hlavního města Prahy.
Pokud by došlo k násilnému a necitlivé−

mu zásahu do existující a dnes již křehké
sítě nebo dokonce k okleštění takovéto
péče, mohlo by dojít k nenahraditelným
ztrátám, k rozpadu odborných týmů, 
k odchodu odborníků do jiných zařízení,
a to i mimo republiku. Mělo by být v záj−
mu jak státu, tak i zastupitelů všech
úrovní,  aby se tento stav zlepšoval a ne
aby tomu bylo naopak.V neposlední řadě
je pak varující skutečnost, že některé
stavy, např. úrazem natržená nebo roz−
drcená slezina zraněného dítěte nebo
těžká dušnost nesnese odkladu a pacient
musí být co nejrychleji kvalitně ošetřen.
Takto vážně nemocné dítě by nemělo být
složitě transportováno na druhý konec
Prahy. Jde o příliš cenné minuty a  konec−
konců o životy. Při přípravě nové sítě
zdravotnických zařízení je třeba na tyto
skutečnosti důsledně dbát a uvědomit si
při rozhodování i zodpovědnost za
dobrou dostupnost dětské nemocniční
sítě pro věky budoucí.

Primář pediatrického oddělení:
MUDr. Martin Fuchs
Telefon: ambulance − 266 08 23 84 
kancelář − 266 08 26 07 (e−mail: pedi−
atrie@fnb.cz, sekretářka pí. J. Cukrová)
e−mail: mfuchs@centrum.cz

Zástupce primáře 
pediatrického oddělení:
MUDr. Milan Matulka
Telefon: 266 08 32 82
e−mail: matulkam@fnb.cz

Ambulance:
pavilon č. 15,  4. patro

všeobecná ambulance − volat denně od
7.00 do 15.00 hod. na tel.: 266 08 23 83
alergologické ambulance − možno volat
od 9.00 do 15.00 hod. na tel.: 266 08 23
84 − primář M. Fuchs (denně) na tel.: 266
08 32 82 − MUDr.  M. Matulka (denně) na
tel.: 266 08 32 88 − Dr. A. Kočová (Stř,
Čt, Pá) nebo na tel.: 266 08 23 87 − profe−
sor MUDr. V. Špičák, CSc. (Po, Út)
pneumologická ambulance − volat v pon−
dělí, středu a čtvrtek od  9.00 do 15.00 hod.
na tel.: 266 08 23 39 − Dr. J. Turzíková
gastroenterologická ambulance − volat
denně kromě středy od 9.00 do 15.00 hod
na tel.: 266 08 23 89 − Dr. A. Lišková
psychologická ambulance − denně dle
domluvy na tel.: 266 08 23 85 − Dr. J. Los

Veškerá ambulantní vyšetření jsou pro−
váděna ve většině případů pochopitelně
za přítomnosti rodičů. 

Lůžková část:
pavilon č. 15,  4. patro 
telefon na pediatrické oddělení (dětské
interní odd. − sestry): 266 08 22 45, nebo
266 08 26 11.

Návštěvní dny jsou denně obvykle od
15.00 hod. až prakticky do usnutí dítěte,
individuálně lze domluvit i jinak. S malý−
mi dětmi do 6 let se přijímá matka vždy 
a to bez nutné úhrady, u starších dětí je 
k přítomnosti rodičů potřeba individuální
dohoda a pro hrazený pobyt rodiče je
potřebný souhlas revizního lékaře.

Na oddělení funguje mateřská a základ−
ní škola. Děti mají dostatek hraček,
knížek, her (i digitálních) a hernu.

Připravil: Jiří Kratochvíl

Když se řekne „Na Bulovce“ (7. část)   

Areál FN Na Bulovce.

Speciální ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Na Bulovce.
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Karlínské filmové léto
s Reginou pokračuje
Po úspěšném červencovém rozjezdu pokračuje i v srpnu bezkonkurenčně nejlevnější
letní filmová přehlídka. Zajímavé hrané filmy v dobré obrazové i zvukové kvalitě 
s možností stánkového občerstvení můžete vidět vždy od soboty do úterý ve 21 hodin. 

A kdo nezná oblast
konce Křižíkovy ulice,
může se cestou na před−
stavení potěšit okolními,
filmaři oblíbenými, se−

cesními domy včetně
skvostu − školy na Lyč−
kově náměstí, po povodni
již opravené. Nebo cestou
z druhé strany smutně
pokývat hlavou nad po−
vodní a věkem těžce
postiženou barokní Inva−
lidovnou, což se může
rozptýlit při pohledu na
opravenou moderní pa−
vilonovou školu v Mo−

lákově ulici, zezadu za Dientzenhoferovým skvostem. I samotná budova rozhlasu Regina,
bývalý Národní dům v Karlíně, je velice representativní.  

Takže neváhejte, vezměte mikinu a pro jistotu deštník nebo pláštěnku, a vyražte.

Mgr. Karel Dvořák, 
ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8 

Krátce
POZVÁNKA NA KONCERT
Úřad Městské části Praha 8, Odbor školství, Vás zve v úterý 14. září 2004 od 19.00 hod.

na koncert MORAVSKÉHO KVARTETA, v rámci cyklu zámeckých koncertů. Vystoupí Jiří
Jahoda − 1. housle, Radoslav Havlát − 2. housle, Jan Řezníček − viola a Josef Klíč − violoncello. Zazní
skladby B. Martinů, L. Janáčka a P. I. Čajkovského. Libeňský zámek, Obřadní síň, Zenklova 1/35,
Praha 8 − Libeň. Rezervace míst a informace na tel.: 283 090 422.

NABÍDKA KURZŮ PRO VÁS!
Jazykové a počítačové kurzy Aj, Fj, Šj, Nj a Čj pro cizince, tvorba internetových

stránek, práce s počítačem, zpracování fotografií. To vše Vám nabízíme v prostorách
Základní školy, Praha 8, Zenklova 52, tel.: 606 16 23 57, e−mail: jarosl.novakova@seznam.cz.

RAGBYOVÝ KLUB SPARTA PRAHA PŘIJME NOVÉ TALENTY
Nezkrotné a odvážné chlapce, ale i dívky, kteří již chodí do první třídy

a výš, přijme od 7. září 2004 sportovní klub RC Sparta Praha, jehož hřiště se
nachází v areálu Podvinný mlýn v Kovanecké ulici − Praha 9. Zájemci mohou
kontaktovat trenérku žáků Radku Waitovou na tel.: 606 64 04 93. Trénovat ragby
mohou i ženy. Sportovní klub RC Sparta Praha pořádá od letošního září i nábor dívek a žen na
ragby. Zájemkyně, které se ozvou na tel.: 606 64 04 93, Radce Waitové, se mohou věnovat atrak−
tivnímu kolektivnímu sportu se šišatým míčem a udržet si tak dobrou fyzickou kondici.            −rw−

PODĚKOVÁNÍ
Mé třetí a poslední vnouče skončilo docházku do mateřské školy v Lindnerově ulici. Chci

poděkovat učitelkám za péči. Zvláště pak paní učitelce Dáše, za vždy dobrou náladu a umění
připravit děti na život a paní učitelce Kláře, za vždy usměvavou tvář a nadhled. Celému kolek−
tivu přeji trpělivost a zdraví.

A. Kulhánková, Praha 8 − Libeň

ZA ZÁBAVOU I POUČENÍM K SALESIÁNŮM
SHM Klub Praha Kobylisy přijímá nové členy do svých kroužků keramiky, kytary,

flétny, sportovních her, tance, jazyků, výtvarných a rukodělných oborů. Zápis se uskuteční 13.
− 15. září 2004 od 15.00 do 18.00 hod. v Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí. Tel.:
737 18 14 84.

HRAJTE SI S NÁMI V DDM
V Domě dětí a mládeže Praha 8, Přemyšlenská 1102 − Kobylisy, Krynická 490 −

Bohnice, připravili na příští školní rok pestrou nabídku aktivního využití volného času pro
děti, mládež i dospělé. Spektrum nabízených činností je velmi pestré − pravidelné zájmové
útvary, tradiční i nové akce k nejrůznějším příležitostem, vystoupení, soutěže, výlety, tábory,
soustředění. Veškeré informace o aktivitách DDM Praha 8 jsou k dispozici na webových
stránkách www.ddmpraha8.cz. S činností DDM se zájemci mohou blíže seznámit 8. a 9. září
2004, kdy  proběhnou Dny otevřených dveří. Během připraveného programu se budou moci
návštěvníci seznámit s činností jednotlivých zájmových útvarů a prohlédnout si prostory obou
budov DDM. −mb−

CENA VLASTIMILA CÍSAŘE
Občanské sdružení Orfeus a Nestátní zdravotnické zařízení Medicur, vedené snahou 

o podporu vlastní aktivizace zdravotně postižených spoluobčanů, o umožnění smysluplně trávit volný
čas, o nevázanou formu pomoci v oblasti vzdělávání a výchovy, o rozvíjení jejich tvůrčích aktivit 
a potenciálu, o podporu integračních přístupů intaktní společnosti vůči handicapovaným, s cílem
objevovat nové talenty a pomáhat jím v uplatnění a připomenout významného činovníka v hnutí a za
práva zdravotně postižených, vyhlašují I. ročník soutěže pro zdravotně postižené „Cena
Vlastimila Císaře“, v kategorii literární, uměleckých ručních prací, IT technologií a kategorii
pomůcek pro zdravotně postižené. Bližší informace na adrese: CDS ORFEUS, Sdružení 39, 140
00 Praha 4, e−mail: reditel@orfeus−cr.cz, pejcoch@orfeus−cr.cz, www.orfeus−cr.cz. −js−

PEČOVATEL/KA ROKU 2004
Třetí ročník celostátního ocenění „Pečovatel/ka roku 2004“ vyhlašuje Středisko

křesťanské pomoci Diakonie ČCE ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby.
Více informací o podmínkách nominování pečovatelek a pečovatelů Vám podá Mgr. Libuše
Roytová na tel.: 222 52 05 89, 777 73 41 70, více také naleznete na internetových stránkách
skp.diakoniecce.cz. Návrhy na ocenění je možné
zasílat do 15. září 2004 na adresu Diakonie ČCE −
Středisko křesťanské pomoci v Praze, Belgická 22, 120 00
Praha 2 nebo na e−mail: skp@diakoniecce.cz.  −kp−

Neváhejte a přijďte mezi nás… Pražské mažoretky
Pražské mažoretky. Že Vám náš název nic neříká? Je pravda, že pro mnoho našich vrstevnic je tento
sport výhradně podívanou pro seniory, protože díky nedostatku informací netuší, že mažoretky již
dávno nejsou pouze o pochodování na dechovku.

Velmi svižná moderní hudba nebo zmodernizovaná klasika ve spojení s kvalitní choreografií, perfektní
chůzí, prací s hůlkou a twirlingem (uměním hůlky) se staly náplní našich tréninků a vystoupení.

Ostatně vystupujeme na mnoha kulturních,
společenských a sportovních akcích, prestižních
událostech (otevření Sazka Arény), přehlídkách
mažoretek a soutěžích (jsme mj. mistryně
Saského přeboru 2003). Jezdíme na hudební festi−
valy v Čechách i do zahraničí, převážně Francie,
Německa, teď o prázdninách Chorvatska a příští
rok se chystáme do Itálie. Mažoretky jsou sportem
kolektivním, stojícím na každé z nás a my jsme si
toho patřičně vědomy. Spojuje nás nejen tentýž

koníček, ale i podvědomá potřeba celistvosti
pro dobré výkony. Proto tvoříme skvělou
partu. Tak dobré kamarádky nemáme ani ve
škole a není divu, že rády získáváme nové.

Myslíte si, že se k nám může přidat jen pár
vyvolených s postavou modelky, fyzičkou
atleta a „gumovostí“ gymnastky? Kdepak!
Právě mažoretky jsou jedním z mála sportů,
který může dělat opravdu každý. Jediné, co
pro něj potřebujete, je zápal. A že by Vás to
přestalo bavit, až byste se všechno doučili?
Tak to opravdu nehrozí. Mažoretkám velí trendy, a co bylo v módě loni, s tím se letos můžete „jít zahrabat“.
Vždyť jenom za dobu, co čtete tyto řádky, vznikl nový prvek, s nímž se zanedlouho představí nějaký soubor.
Prvek, jenž se stane hitem příštího roku. A proto neváhejte a přijďte mezi nás. Kdy: pondělí 6. září 2004, 
v 17.30 hod. Kam: Gymnázium Českolipská. Spojení: Metro C − stanice Ládví, BUS 189 − zastávka
Českolipská. Bližší informace: Denisa Břízová, tel.: 266 72 74 89, 776 78 58 31, e−mail: brizova@hcspar−
ta.cz nebo Blanka Musilová, tel.: 777 00 85 58, e−mail: bmusilova@email.cz.                 −db−, Foto: NET

Ozdravný pobyt v Itálii
Začátkem června si vyjeli žáci třetího ročníku
ze ZŠ Hovorčovická na ozdravný pobyt do
Itálie. Zájezdu se zúčastnilo čtyřicet žáků.
Navštívili jsme malebné městečko Marcelli
Di Numana, ležící ve východní části Itálie.
Bydleli jsme v moderně zařízených apart−
mánech s vlastní zahrádkou. Měli jsme plnou
penzi a zajištěný pitný režim.

Cesta nám uběhla velmi rychle, ale Itálie nás
přivítala deštivým a větrným počasím. Naštěstí
se již druhý den vyjasnilo, a proto jsme se mohli
celý týden koupat. Děti byly z vody nadšené. Některé byly u moře poprvé.
O to více nás těšilo, že se s naší školou dostanou tak daleko. Zpestřením
pobytu byly dva výlety. První vláčkem po městečku Marcelli Di Numana.
Vláček nás zavezl na vyhlídku a do krásného přístavu. Druhý, velice
kouzelný výlet, byl lodí do zátoky „Dvou sester“. Malebná a skalnatá záto−
ka, kam byl přístup jen z moře, byla na několik hodin jen naše. Nádherná, bíle kamenitá
pláž byla přírodní rezervací. Na pláži, kam jsme chodili každý den, si děti také rády stavěly hrady, lovily
medúzy a plavaly ve vlnách. Nesmím opomenout ani jejich mlsání zmrzlin, pojídání pizzy a nákupy suvenýrů.
Každý si mohl užít své kapesné, měl peníze rozvrženy a s rodiči byl domluvený „denní příděl“. Budiž jim přáno
takové štěstí, jaké neměla naše generace. Míním tím třeba snadný přejezd mezi státy EU a bezstarostný nákup
dle chuti za cizí měnu. Večerní promenády po městě nebo procházka po pláži byla oblíbenou činností. Každý
večer uléhali žáci spokojeni, unavení a plni zážitků. Podobný zájezd doporučujeme všem vyučujícím, kteří by
rádi na chvíli „ujeli“ z největšího shonu školy a chtěli prožít stejně pěkné chvilky jako my. Doufáme, že příští
rok pojedeme znovu. Mgr. Olga Škrábková, ZŠ Hovorčovická
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KOUPÍM BYT 2+1 NEBO 2+kk,
nabízím 1 200 000 Kč. Tel.: 606 64
74 19.

VYROBÍME NA MÍRU, KUCHYŇ−
SKÉ LINKY, skříně, koupelnový ná−
bytek atd. Designy dle Vašeho výběru
ze vzorníků a katalogů. Při montáži ku−
chyňské linky zhotovíme dle přání 
i obklad či montáž el. spotřebičů. Dále
provádíme montáž horizontálních 
i vertikálních žaluzií. Vše kvalitně a le−
vně. Informace na tel.: 777 23 69 11.

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁM
POZEMEK v klidném a krásném pro−
středí určený k výstavbě RD i rekreač−
ních objektů v k. ú. Postupice − Lhotka
u Benešova. Tel.: 602 34 24 42.

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebná
masáž klasická, čínská, reflexní, reha−
bilitace, baňkování. Fyzioterapeut.
Příznivé ceny. Tel.: 732 26 20 10,
284 68 98 05, S. K. Neumanna 28,
Praha 8, TRAM Okrouhlická.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, knihu jízd a vyúčtování pra−
covních cest. Kvalitně a spolehlivě.
Tel.: 606 57 10 92.

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

FOLLOW ME SPINNING! S Marti−
nou každé pondělí a úterý od 17.30
hodin v Regina fitness centru, Lo−
vosická 439 (naproti Hotelu Duo).
Příjemné prostředí, dobrá hudba, pro−
fesionální přístup. Tel.: 602 83 67 37.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Nábor vždy v úterý
v 18.00 hodin. Bližší informace na
tel.: 603 80 63 70, www.autoskola−
trio.cz. Další střediska na Praze 7 a 9.

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

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.

PO 3 MĚSÍČNÍM ÚSPĚŠNÉM
ZAPRACOVÁNÍ V MEZINÁROD−
NÍ POJIŠŤOVNĚ, v místě Vašeho
bydliště, nabízíme perspektivní práci
na HPP. Volná pracovní doba, ne−
omezená výše výdělku. Schůzku
možno domluvit na tel.: 286 88 00 18
− 20, 603 51 98 41.

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA!
Kuřáci, chcete přestat kouřit? Magneto
− analýza, 90% úspěšnost. Tel.: 224
21 46 17, 604 20 77 71, 603 33 30
08, Praha 1, Senovážné náměstí
6/1464, 3. patro.

KADEŘNICTVÍ PRO CELOU RO−
DINU, Katovická 409, Praha 8 −
Bohnice. Pedikúra, manikúra − mo−
deláž nehtů (gel). Otevírací doba: PO −
ČT 9.00 − 21.00 hod., PÁ 9.00 −
19.00 hod., SO − DOHODA. Tel.:
606 88 17 14.

NOVĚ OTEVŘENÁ VETERINÁR−
NÍ OŠETŘOVNA MVDr. J. ŠÍMA,
MVDr. V. VLÁŠEK, Pomořanská
489, Praha 8 − Bohnice, tel.: 283 85
06 72, 777 30 54 37, 602 47 15 16.
Ordinační hodiny: PO − PÁ 9.00 −
11.00 a 14.00 − 19.00 hod., SO 8.00
− 11.00 hod. Kompletní veterinární
služby pro malá a exotická zvířata −
RTG, SONO, ultrazvuk na zuby,
chirurgické zákroky.

NOVĚ OTEVŘENO KADEŘ−
NICTVÍ − ĹOREÁL A MATRIX,
KOSMETIKA − PAYOT A JUVE−
NA, Křižíkova 31, Praha 8 − Karlín.
Otevírací doba: PO − PÁ 9.00 − 19.00
hod., tel.: 222 31 59 94, www.cos−
meo.cz.

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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, mzdy, daně,
tel.: 605 93 20 01, 283 98 04 57.

KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+kk −
3+1, DR, OV, platba v hotovosti. Tel.:
605 26 02 74.

KOUPÍM ORIGINÁLNÍ FORMU na
výrobu sádrových trpaslíků − sběratel!
Prosím nabídněte. Tel.: 602 34 24
42.

WESTÍK − PRODÁM ŠTĚŇATA
s PP, ideální společníci. Tel.: 607 57
91 64.

SPECIÁLNÍ MŠ PŘI ŠKOLE
JAROSLAVA JEŽKA, Loretánská
19, Praha 1, přijme děti na volná
místa. Školka je bezplatná. Zajistí−
me speciální péči pro různé typy 
postižení. Tel.: 220 51 51 24, 
e−mail: skolajj@braillnet.cz,www.sko−
lajj.wz.cz.

HLEDÁM PRONÁJEM BYTU 2+1
NEBO 2+kk, prosím nabídněte.
Děkuji. Tel.: 606 64 74 19.

PŘEKLADATELSKÉ A TLUMOČ−
NICKÉ SLUŽBY AJ I OSTATNÍ
JAZYKY − běžné, odborné, vědecké 
i reklamní texty. Korektury překladů
rodilými mluvčími. Překlady se soud−
ním ověřením. Překlady technických
manuálů včetně kompletního grafic−
kého zpracování. Cena již od 250 Kč
za normostranu (1 800 znaků).
Kontakt: Mgr. Martina Frýbertová,
tel.: 602 83 67 37.

PRONAJMU GARÁŽ v oblasti
Bohnic − Podhajská pole. Tel.: 728 83
01 47.

KOUPÍM BYT JAKÉKOLIV VE−
LIKOSTI, KATEGORIE A VLAST−
NICTVÍ, kdekoliv v Praze. Možno 
i dekret − nájemní smlouvu, i v domě 
s majitelem a pod. I zdevastovaný, IV.
kat., v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený, s nežádoucím nájem−
níkem, či s jakoukoli právní vadou.
Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájem−
ném, privatizaci a pod. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, dome−
ček apod. a dát čas na vystěhová−
ní. Seriozní jednání, platba ihned 
a v hotovosti. Tel.: 222 71 20 15.

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
PARKOVACÍCH MÍST, 4 parko−
vací místa − i jednotlivě, garáže 
v budově, Thámova 16, Praha 8 −
Karlín. Stálá ostraha, neomezený
přístup. Bližší informace na tel.: 221
80 72 61.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
na sídlišti Velká Skála, v ulici K Haltýři.
CENA DOHODOU! Tel.: 721 23 
48 15. 

Placená řádková inzerce
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(KOVOSLUŽBA)

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

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00
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Hotel Troja
Mexické speciality

na zahrádce
Hotelu Troja.

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

Vzhledem k z·konu o ochranÏ osobnÌch 
˙daj˘, kter˝ n·m neumoûÚuje zÌsk·vat ˙daje
o jubilantech a novÏ narozen˝ch obË·ncÌch
Prahy 8 z jin˝ch zdroj˘, je nutnÈ, abyste n·s

na v˝znamn· v˝roËÌ sv˝ch blÌzk˝ch
a novÏ narozenÈ dÏti upozorÚovali sami.

DÏkujeme.

V˝znamnÈ jubileum slavÌ
SRPEN

BreËkov· Marie
Brunnerov· VÏra
B¯ezina VladimÌr

Budinkov· Helena
Bydûovsk· Anna
CÌcha Frantiöek

Durdilov· Miroslava
Haklov· JaromÌra
Chmelov· Marie
Je¯·bkov· Marie
Mladenov· Elka

Nov·kov· Libuöe
Rubeöov· Anna

StudniËkov· LibÏna
Svobodov· Aneûka
Vadlejchov· Marie

Volfov· Miluöe
évachtov· Ludmila

Helena a Ing. ZdenÏk Budinkovi
oslavÌ 63 let spoleËnÈho ûivota.

NovÏ narozenÈ dÏti
KVÃTEN

KoneËn˝ Daniel
Koubek Dominik

»ERVEN

Bareöov· Jitka
Duöek Viktor
Petr Tom·ö
äich Martin

Vöem dÏtem p¯ejeme kr·snÈ a öùastnÈ 
dÏtstvÌ a jejich rodiË˘m blahop¯ejeme.

V p¯ÌpadÏ Vaöeho z·jmu o uve¯ejnÏnÌ v tÈto
rubrice a o slavnostnÌ p¯ivÌt·nÌ Vaöeho dÏù·tka 

na radnici n·s prosÌm kontaktujte 
na tel.: 283 09 04 25.

JUBILEA Víte, kdo je nejstarším
obyvatelem v Praze 8?
Paní Zuzana Homolová. Narodila se 
6. srpna 1900 v Uzbekistánu otci, který
pocházel ze Sibiře a mamince, která se
narodila v Taškentu. Z jejich šestnácti dětí
se dospělosti dožilo pouze devět.

Absolventka gymnázia se do tehdejší ČSR
přestěhovala v roce 1921 společně s man−
želem, kterého poznala v době, kdy byl
válečným zajatcem za I. světové války 
v carském Rusku. Bydleli v Prostějově, kde
začínali jako zahradníci, později získali prosto−
ry k provozování květinářství a v roce 1955 se
odstěhovali do Prahy. Z paní Homolové se
stala účetní v Komunálním podniku města

Prahy. Po smrti manžela v roce 1975 požádala
o povolení k vystěhování do SSSR, kde měla
příbuzné. Ti ale během několika let zemřeli,
paní Homolová zde opět zůstala sama,
praneteř, kterou pomáhala vychovávat, již
dospěla, a tak se znovu ocitla bez přátel,
příbuzných a známých. Protože byla nadále
československou občankou, pobírala důchod 
z ČSSR a dostala povolení k návratu. Krátkou
dobu bydlela v Karlíně. V současné době žije
v Domě s pečovatelskou službou v ul. Bulovka
na Praze 8. Paní Homolová je již hodně
nedoslýchavá, ale ještě pořád krásně vypráví
o svém mládí a praneteři, která dnes žije 
s manželem v USA. −mh−

Paní Homolová s praneteří Anuškou. 

PRONÁJEM SÁLŮ
PŘEDNÁŠKOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH 

v Praze 8 − Libni
Kulturní středisko MČ Praha 8

U Meteoru 6, tel.: 286 58 23 23,  
fax.: 286 58 26 15

e−mail: dvorak@kuspha8.cz
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Připravte své auto na dovolenou - rádi Vám pomůžeme
I.O.B., spol. s r.o.

prodej a výměna olejů PENNZOIL a PETRO-CANADA,  
olejových, vzduchových a palivových filtrů, drobné opravy, dekarbonizace 

motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování, ošetření klimatizace

prodej rozvodových, klínových a drážkových řemenů,  spojky, tlumiče, výfuky, 
brzdové destičky, čelisti,  kotouče a třmeny, svíčky, ložiska, vodní pumpy, čepy, 

těsnění, termostaty, autokosmetika
• možnost i na objednání • 

Více informací na www.iob.cz

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844

184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: 602 274 959

Po-Pa: 9.00 -18.00 hod.
So: po tel. dohodě
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Oleje  • Maziva Servis • Palivo • Emise
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POHŘEBNÍ ÚSTAV ELPIS® v hl. m. Praze

Objednávky pohřbů 7 dní v týdnu 8.00 - 19.00 hodin
Praha 8 - Bulovka, Budínova 10, tel.: 283 843 032, 602 200 700

(proti MHD Bulovka, TRAM č. 10, 24, 25)

obřadní síně, kostely, kaple, kremace, smuteční květiny, servis ...

INFO: 283 880 823, www.krematorium.praha.cz

Objednávky pohřbů Po-Pá:
Praha 9 - Starý Prosek, Prosecká 40, tel.: 283 880 823

(odbočka Nad Kellerkou, BUS č. 187)

Praha 3 - Vinohrady, U Vinohradské nemocnice 9, tel.: 602 200 700, 267 310 788
(ulice vedoucí k nemocnici, MHD Želivského)

Kompletní pohřební obřady
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POHŘEBNÍ ÚSTAV ELPIS® v hl. m. Praze
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PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

A „RENOVACE“
PARKETY, PALUBKY, 
PLOVOUCÍ PODLAHY, 
dřevěné i laminátové, 

PVC, KOBERCE, KOREK

TEL.: 736 76 50 82, 736 76 50 83,
284 828 574

PRODEJNA: 
Sokolovská 200

Praha 8 − Palmovka

e−mail: podlahystanela@atlas.cz

SOBOTNÍ PRODEJ 
9.00 − 12.00 HODIN
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ANTICELULITIDNÍ PROGRAM +
PORADENSTVÍ ••  ZPEVNĚNÍ PRSOU 

A DEKOLTU • PRESSOTERAPIE - ZÁBAL 
Z MOŘSKÝCH ŘAS

Další nabízené služby:
• DÁMSKÉ A PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
• KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PLETI
• PRODEJ PLEŤOVÉ, TĚLOVÉ 

A DEKORATIVNÍ KOSMETIKY
• KLASICKÁ MASÁŽ S ČÍNSKÝMI 

TLAKOVÝMI BODY
• MANIKŮRA
• PLETENÍ RASTA COPÁNKŮ   

Kde nás najdete:
U Svobodárny 10, Praha 9, Vysočany
Telefon: 284 812 429

CENOVÁ 
BOMBA

KOMPLEXNÍ 
PÉČE
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

ZDRAVÍ − KRÁSA − ODPOČINEK

Praha 8 − Palmovka • Na Hrázi 5 • PO−PÁ 8− 20
tel.: 736 64 40 55, 284 81 23 46 (proti Delvitě)

MYOSTIMULÁTORY
• zpevnění svalů 
• odbourávání tuků (celulitidy)
• zeštíhlení až o 5 − 10 cm

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

díky své detoxikační funkci

CO2 ZÁBAL
• regeneračně − ozdravná kůra, prevence
• migréna, nespavost, revma, kožní problémy aj.

MASÁŽE

SOLÁRIUM 1 min./5 Kč

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

PROŽIJTE SRPNOVOU DOVOLENOU U NÁS!
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VÝHODNÁ LETNÍNABÍDKA DO 31. SRPNA 2004

Veterinární klinika 
Sokolníky upozorňuje
na změnu otvírací 
doby v období 
od 30. 06. − 31. 08. 2004

Po−Pá 9.00 − 19.00 hod.
So 10.00 − 14.00 hod.
Ne 14.00 − 19.00 hod.

Najdete nás v obchodním 
středisku Sokolníky,

na ulici Trousilova 4, asi 200 m 
od Kobyliského náměstí.

Tel.: 284 683 450
Komplexní služby 

a kvalitní diagnostika

MVDr. Podratzký, MVDr. Marx
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… vytváříme prostor

Praha 1 − Nové město, Štěpánská pasáž (Štěpánská 622, 90m Václ. nám.)
Praha 8 − Libeň, nám.Dr.V.Holého 12, (100m "M" Palmovka, 50m J.Meinl)
Praha 10 − Hostivař, Pražská 10/7, (Hostivařské náměstí, 300 m Interspar)

SLEVY až do 25% o prodejní AKCE o ZDARMA návrh, zaměření, doprava a montáž

OSMIČKA Noviny MČ Praha 8. Vydává MČ Praha 8. Šéfredaktor: Eva Burianová. Adresa redakce: Petra Klugová, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, tel.: 222 80 51 08, e-mail: petra.klugova@p8.mepnet.cz. Příjem inzerce: na tel./fax.: 222 80 51 35, 
606 63 48 02, e-mail: jitka.hromasova@p8.mepnet.cz. Grafické zpracování: Grafické studio Detail, Hájkova 13, Praha 3, tel./fax: 222 58 60 92, e-mail: detail@iol.cz. Tisk a osvit: Česká typografie, U továren 1410/33, Praha 10. Podávání novinových
zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný závod Praha - č.j.nov. 5151/95 ze dne 24.4.1995. Registrace: MK ČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti. 
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(Placená inz-

KAMARK s.r.o.
tel.: 271 752 000
fax.: 271 752 002 

vestavěné skříně
nábytek na míru

podlahy dřevo / korek / laminát

bezpečnostní dveře
plastové okna

wwwwww..iinntteerriieerrnnaakklliicc..cczz

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

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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(Placená inzerce)


