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Všechny školy v Karlíně a Libni, které před
dvěma lety zaplavila velká voda a zničila v nich
naprotou většinu vybavení, již v těchto dnech
normálně fungují. Anejen to. Žákům i učitelům
nabízejí takové podmínky pro výuku, kterými
se může pochlubit jen málo škol.

ZŠ Molákova − sportovní areál na úrovni
Základní škola v Molákově ulici byla povodní

zřejmě nejvíce poškozena, patrové pavilony školy
prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Škola ztratila po
povodni nejenom tělocvičnu, prostory pro dílny,
jídelnu, ale nedalo se v ní učit. Kompletní rekon−
strukce vyšla skoro na 55 miliónů korun. Po
opravě škola disponuje nádherným sportovním

areálem, který mohou využívat nejenom žáci, ale 
i ostatní děti a karlínská veřejnost. Od letošního
ledna je obnoven provoz školy v plném rozsahu, 
a to se zcela novým vybavením. Moderní jídelna,
která odpovídá evropským normám, vaří obědy
pro karlínské školy. Okolo sto sedmdesáti žáků
získalo široké možnosti rozvíjet své dovednosti 
v různých oblastech vzdělávání 

ZŠ Lyčkovo náměstí − škola hrou
Budova této školy měla po povodni kompletně

zdevastováno přízemí a suterén. Voda dosahovala 
v přízemí do výšky jednoho metru. Ve sklepích
vzaly za své dílny a velký sklad učebnic. 
V přízemí povodeň zničila tělocvičnu, družinu,

knihovnu i ubytovnu. Oprava této historické
budovy byla velmi nákladná, od roku 2002 do
současnosti přišla na více než 34 miliónů korun. 

V současnosti je škola nejenom moderně zrekon−
struována, ale i vybavena. Družina má své vlastní
prostory v samostatném areálu vedle školy a pros−
tory mateřské školy, které jsou umístěny v hlavní
budově, poskytují dětem všechny možnosti pro
přípravu na vstup do první třídy, na dobrou zábavu
či podnětný odpočinek. Škola nabízí mnoho záj−
mových kroužků, a to včetně výpočetní techniky 
i využití tělocvičny. Od začátku září se tam bude
učit zhruba dvě stě žáků. K naprosté spokojenosti
chybí jen dokončit úpravu okolí školy.

ZŠ Zenklova − důraz na jazyky
Největším „popovodňovým“ problémem této

starobylé školy byly suterénní prostory, které
záplava naprosto zničila. Žáci tím nemohli
využívat dobré stravování ani tělocvičnu. Kabinet
učebnic a videotechniky přišel o pomůcky v hod−
notě šesti set tisíc korun. Renovace suterénu
budovy přišla skoro na třicet dva miliónů korun.
Tečku za ničivou povodní udělalo slavnostní
otevření školní jídelny na konci letošního března.

Součástí školy je nyní i nové víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem, využívané především v ho−
dinách tělocviku. Jeho přestavba vyšla téměř na
milión korun. Tradičně škola nabízí rozšířenou
výuku jazyků, například angličtiny, němčiny, fran−
couzštiny, španělštiny a ruštiny.  Přes pět set žáků
může mimo jiné využívat v rámci družiny různé
kroužky, žákovskou knihovnu, jezdit na školy 
v přírodě či lyžařské zájezdy.

Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

Školy mají po povodni opět vynikající zázemí 

Pro prvňáčky začal školní rok na ZŠ Lyčkovo ná−
městí zcela netradičně − písničkou.

HISTORIE / Škody způsobené záplavami ve školách na movitém majetku

ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí
základní škola 2 624 509 Kč
mateřská škola 1 493 000 Kč

celkem včetně učebnic a zásob 4 500 000 Kč

MŠ Za Invalidovnou
3 200 000 Kč − veškerý majetek kromě 

konvektomatu a sporáku

ZŠ Molákova
školní jídelna 2 100 000 Kč

celkem se školou 3 100 000 Kč

ZŠ Zenklova
školní jídelna 2 000 000 Kč
základní škola 600 000 Kč

celkem včetně učebnic a zásob 2 900 000 Kč

ZŠ Pernerova celkem 900 000 Kč

SOUČASNOST / Náklady na odstranění následků povodní

ZŠ Lyčkovo n. 5 260 445,60 22 796 173,20 6 1127 401,50

ZŠ Molákova 3 764 431,30 47 328 455,07 3 829 118,85

ZŠ Zenklova 4 204 842 21 147 462,20 6 327 684,82

Celkem náklady za rok 2002 − 2004 za tyto školy činí 120 786 014,51 Kč.

rok 2002 2003 2004

ZŠ Lyčkovo n. 202 žáků 22 žáků − 1. tř. (− 27 deváťáků) přes 200 dětí

ZŠ Molákova 164 žáků 25 žáků − 1. tř. (− 15 deváťáků) zhruba 170 dětí

ZŠ Zenklova 527 žáků         51 žáků − 1. tř. (− 36 deváťáků) přes 500 dětí

Počty žáků ve školním roce 2003/04 a počty zapsaných prvňáčků

ZŠ Molákova − velká voda zničila přízemí všech
budov, kde bylo celkem umístěno pět tříd, laboratoř,
počítačová pracovna, zázemí hospodářky, sklad,
archiv, dvě tělocvičny a jídelna.

Podobně jako poslední karlínské domy procházejí „po−
povodňovými“ rekonstrukcemi i komunikace.  Poté, co zcela
nový kabát dostala Sokolovská ulice, přichází nyní na řadu
druhá nejvýznamnější karlínská ulice − Křižíkova. Její rekon−
strukci stejně jako u Sokolovské zajišťuje Technická správa

komunikací. „Do roka Křižíkova ulice získá zcela nový háv,“
říká její ředitel Luděk Dostál.

Je rekonstrukce Křižíkovy ulice přímou reakcí na povodně?
Ne, o její kompletní opravě se začalo uvažovat již v roce 2001, kdy

byly provedeny první průzkumy. Ty se samozřejmě po povodních
musely udělat znovu. Po jejich posouzení se rekonstrukce Křižíkovy
ulice i některých přilehlých komunikací ukázala jako nevyhnutelná.

Jak na této akci spolupracujete s osmou městskou částí?
Samozřejmě naši činnost koordinujeme. Praha 8 má zpracovanou

urbanistickou studii celé lokality a z ní vyplývá, jakou podobu by
měla mít. Realizovaná skutečnost je pak kompromisem názorů všech
zainteresovaných stran.

Kdy práce na opravě Křižíkovy ulice začnou?
Tak především je nutné zmínit, že v ulici již některé práce proběh−

ly. Ty však měla na starosti Pražská vodohospodářská společnost,
která například sanovala kanalizační stoky včetně domovních přípo−
jek. Také došlo k výměně silových elektrorozvodů v chodnících. 
My začínáme zhruba v polovině září s první etapou v úseku ulici Ke
Štvanici − Prvního Pluku. Pak přijde na řadu stavba Karlínské
náměstí − Thámova a Thámova − Hybešova. V příštím roce pak úsek
Karlínské náměstí − Prvního Pluku.

Jak vysoké jsou náklady?
Podle našich předpokladů by neměly přesáhnout sto miliónů korun.

Kdy se obyvatelé Karlína mohou těšit na novou Křižíkovu?
Věřím, že po prázdninách příštího roku získá ulice zcela nový háv.

Doufám, že nám obyvatelé Karlína odpustí nepříjemnosti související 
s výstavbou, kterým se přes všechnu naši snahu nemůžeme vyhnout.

Křižíkova ulice dostane novou tvář

Začala bloková čistění komunikací, nezodpovědným řidičům hrozí odtahy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila od září bloková čistění komunikací. Přesný harmonogram blokových čistění je
uvedený na internetové adrese www.tsk−praha.cz, v informacích pro veřejnost.

Čistění komunikací je spojeno s případným odtahem motorového vozidla, jehož řidič nerespektoval přenosnou dopravní značku „zákaz zas−
tavení“. Tyto dopravní značky s vymezenou dobou působnosti jsou na komunikacích osazovány minimálně sedm dní před plánovaným čistěním.
Pracovníci TSK žádají řidiče, aby uposlechli toto dopravní značení a v den čistění se svými vozidly v dané komunikaci neparkovali.  Odtah vozid−
la, za který řidiči zaplatí 1 300 korun a 150 korun za první den parkovného a 200 korun za každý další den, je pro pracovníky TSK tou poslední
možností, aby mohli komunikace řádně uklidit. Proto věří, že řidiči budou ohleduplní a tuto sankci nebudou muset uplatnit.

Do roka bude Křižíkova ulice 
patřit k nejmodernějším ve městě.



Povodní z roku 2002 zničený Karlín je
zase o něco blíž k návratu do naprosto
normálního života. Má totiž svou kni−
hovnu. Tu původní v Šaldově ulici sice
spláchla velká voda, ale nyní již exis−
tuje adekvátní náhrada.

Tou je zbrusu nová pojízdná knihovna,
kterých v tuzemsku zřejmě moc nena−
jdeme. Má bezbariérový přístup a gra−
ficky je vyvedena tak, že odpovídá nové−
mu stylu Městské knihovny Praha. 

S kamennými knihovnami si ale ne−
zadá ani v šíři nabízených služeb. Kromě
množství knih k vypůjčení, jichž se tam
vejdou až tři a půl tisíce, tam nejen oby−
vatelé Karlína mají k dispozici i elektro−
nický katalog. Připravena jsou i dvě
internetová pracovní místa, tak jak je
tomu zvykem v klasických knihovnách.
Každý čtenář tu má zdarma hodinu inter−
netu jednou týdně. 

Svůj provoz nová pojízdná knihovna
zahájila v úterý 31. srpna, a to za pří−
tomnosti místostarostky Prahy 8 Soni
Teplé a ředitele Městské knihovny Praha
Tomáše Řeháka. „Pracujeme na tom, aby
klasická knihovna v této části města byla
obnovena,“ uvedla Teplá.

Nová pojízdná knihovna bude fungo−
vat hned na dvou stanovištích. Každé
pondělí ji čtenáři najdou v Molákově
ulici, v úterý, ve středu a ve čtvrtek zase
na Karlínském náměstí, a to vždy od
třinácti do osmnácti hodin. Z ulic
Karlína zmizí až poté, co bude k dispozi−
ci nová kamenná knihovna.             −red−
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V ZÁŘÍ 2004

Vážení čtenáři,
úplný přehled rozmístění kontejne−

rů na velkoobjemový odpad naleznete
na internetové adrese www.praha8.cz.

7. 9. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova − Per−
nerova) • Pernerova − Sovova • Pi−
vovarnická (proti ul. Na Hájku) • Ku−
bišova − U Vlachovky

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

9. 9. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parko−
viště) • Libišská (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Dra−
horádova

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

15. 9. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Ku−
bíkova − u DD • Šiškova • Na
Pěšinách − Pod Statky • Braunerova −
Konšelská • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)

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

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

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

23. 9. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Gdaňská • Mazurská (u trafostanice)
• Korycanská − K Ládví • U Pekařky
(sloup VO č. 8)

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

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

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části − majetkový odbor

vyhlašuje
dle ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), 

ve znění pozdějších předpisů

„Výzvu k podávání návrhů uzavření nájemní smlouvy“
(obchodní veřejnou soutěž)

o nejvhodnější návrh uzavření nájemní smlouvy s předmětem smlouvy 
„Nájem plochy pro umístění velkoplošné venkovní reklamy“ na štítových stě−
nách nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8, a to na k. ú. Li−
beň, Karlín, Trója, Bohnice a Kobylisy. Seznam těchto nemovitostí je součástí
zadávací dokumentace, kterou zájemci obdrží u obchodního oddělení ma−
jetkového odboru (MO) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, ul. Na Košince
502/1, 180 48  Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 57 66 − pí Lenka Staníčková nebo
tel.: 222 80 57 56 − pí Ing. Večerová. Seznam předmětných nemovitostí a pod−
mínky veřejné obchodní soutěže budou dále zveřejněny na úřední desce ÚMČ
Praha 8 na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 a na internetové adrese
www.praha8.cz . 

Uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 5. října 2004 v 16.00 hod.

Výstavba metra patří 
mezi mé priority 
Bývalý finanční náměstek primátora
hl. m. Prahy a dnešní ministr pro
místní rozvoj Jiří Paroubek bude i ve
své nové pozici nadále podporovat
rozšiřování sítě podzemní dráhy.
Chce tak navázat na svoji roli při
prodloužení trasy C do severní části
metropole. Při otevírání nových sta−
nic metra Kobylisy a Ládví v letošním
červnu si pečlivě prohlížel jejich
vestibuly a zvažoval uplatnění všech
dalších možností při přípravě prod−
loužení metra do Letňan.

V Karlíně funguje pojízdná knihovna 
Čtenáři si mohou vybrat až ze tří a půl tisíce knih.

Jedním ze stanovišť bibliobusu je Karlínské náměstí.

Na pojízdnou knihovnu se přišla podívat
i místostarostka Prahy 8 Soňa Teplá.

I. Mezinárodní folklorní
festival

23. − 25. září 2004
Koncertní agentura Club Tours
Agentur Praha 8, ve spolupráci 
s Odborem školství Městské části
Praha 8, pořádá I. Mezinárodní
folklorní festival v Praze.

Festival se koná pod záštitou Ma−
gistrátu hl. m. Prahy, senátorky
RNDr. Aleny Palečkové a Starosty
Městské části Praha 8 Josefa Noska.
Je přístupný všem našim i zahra−
ničním přihlášeným krojovaným sou−
borům. Milí přátelé, dovolte, abychom
Vás na tuto mezinárodní folklorní pře−
hlídku srdečně pozvali. Městská část
Praha 8 i celá „Zlatá Praha“ Vás ráda
přivítá a těší se na Vaše písně a tance
i na Vaše krásné lidové kroje. Více
informací a přihlášku obdržíte na
adrese: Club Tours Agentur − festiva−
lová kancelář, Na Hájku 367, 180 00
Praha 8 − Libeň, tel./fax.: 284 82 66
08, e−mail: cta iol.cz, www.choirs.cz.

−mš−

KONKURZNÍ KOMISE
jmenovaná Radou Městské části Praha 8 dne 25. srpna 2004

v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č . 72/2003 Sb., o sestavování konkurzních
komisí a pravidlech jejich činností pro konkurzní řízení na vybrané funkce 

v oblasti školství

vyhlašuje konkurz
na funkci ředitele základní školy:

ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
Požadavky:
• vzdělání podle vyhlášky č . 139/1997 Sb., o podmínkách odborné 

a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a předpokladech
kvalifikace výchovných poradců

• nejméně 6 let pedagogické praxe na ZŠ
• znalost školských předpisů a školské problematiky
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav

Přihlášky lze doručit nejpozději do středy 22. září 2004 do 18.00 hodin 
v zalepené obálce s nápisem „Konkurz ZŠ Hovorčovická“ na adresu: Odbor
školství Úřadu MČ Praha 8, KD Krakov, Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8.

K přihlášce doložte:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (v rozsahu maxim. 5 stran strojopisu)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než půl roku) nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení podle § 4 odst . 3 zákona č . 451/1991 Sb.
• potvrzení lékaře o zdravotním stavu uchazeče (ne starší než 2 měsíce)

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

Úřad Městské části Praha 8 − Odbor školství
pracoviště: Těšínská 4, 181 00 Praha 81− Troja (KD „Krakov“)

zveřejňuje
ve smyslu ust. § 36 odst. 1 a ve spojení s ust. § 3 odst. 2  a § 34 odst. 3

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

záměr

pronajmout nemovitý majetek obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřený jí do
správy Statutem hl. města Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl. města
Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, a to:

nebytový prostor

objekt: V Holešovičkách
adresa (vč. PSČ): V Holešovičkách 18/čp. 1450, 180 00 Praha 8
k. ú.: Libeň
o výměře: 330,02 m2

umístění: podzemní podlaží, 1. a 2. nadzemní podlaží
vhodné pro účely: kanceláře a garáž

Poučení: Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se 
k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky. Mohou tak učinit písemně 
k rukám p. Mgr. Petra Svobody, vedoucího Odboru školství, prostřednictvím
podatelny Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 −
Libeň („bílý dům“), a to nejpozději v poslední den zveřejnění tohoto záměru.
Poznámka: Tento záměr je současně „Výzvou více zájemcům k podání nabídky
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“, jejíž plné znění je přílo−
hou tohoto záměru, a je možno si je vyzvednout v úředních hodinách ÚMČ Pra−
ha 8, v budově KD „Krakov“, Těšínská 4, 181 00 Praha 81 − Troja (sídliště
Bohnice), na Odboru školství ÚMČ Praha 8.
Doba zveřejnění: 27 dní První den zveřejnění: 25. 8. 2004

V Praze dne: 24. 8.2004, Mgr. Petr Svoboda, vedoucí Odboru školství

Městská část Praha 8 − Úřad Městské
části Praha 8 zastoupená tajemnicí
Úřadu Městské části Praha 8 vyhlašuje
dne 3. září 2004 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa

referent(ka) Odboru výstavby
s místem výkonu práce Praha, 

v platové třídě 9.

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřed−
nících územních samosprávních celků:
• fyzická osoba, která dosáhla 

minimálně 18 let věku,
• občan České republiky nebo cizí státní 

občan s trvalým pobytem v České 
republice, který ovládá český jazyk,

• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.

Další požadavky:
• požadované vzdělání − středoškolské
• požadovaný obor, zaměření − stavební
• požadované znalosti − znalost práce na 

PC, orientace v dané problematice

Další dovednosti − schopnosti řídící, orga−
nizační, komunikační (včetně dobré vy−
jadřovací schopnosti v písemném a mlu−
veném projevu), přesnost, spolehlivost,
psychická odolnost. Pracovní místo není
vhodné pro osobu se změněnou pracovní
schopností.

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příj−
mení, titul, datum a místo narození, stát−
ní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dok−

ladu o povolení k pobytu, jde−li o cizího
státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutno připojit: strukturova−
ný profesní životopis, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosavadních zaměstná−
ních a o odborných znalostech a doved−
nostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (u cizích státních občanů též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud tako−
vý doklad domovský stát nevydává, dolo−
ží se bezúhonnost čestným prohlášením)
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je
nutno zaslat nejpozději do 17. září

2004 na adresu: Městská část Praha 8 −
Úřad Městské části Praha 8, Odbor
kancelář tajemníka, personální oddělení
k rukám Ing. Michaely Tuháčkové, 
U Meteoru 6, 180 48  Praha 8, obálku
označte slovy: „Výběrové řízení − refe−
rent OV“

Kontakt: tel.: 222 80 56 24 − 629, fax.:
222 80 56 48, e−mail: michaela.tuha−
ckova@p8.mepnet.cz.

Nevyžádané materiály budou v souladu
s ust. § 20 odst. 1 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů zlikvidovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu.

Mgr. Jana Vaněčková, 
tajemnice ÚMČ Praha 8

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
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JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

P¯edprodej: úterý 16.00 − 18.00 hod. Spojení: tram−
vaj č. 10, 14, 15, 17, 24, 25 − stanice Ke Stírce, auto−
bus č. 102, 144, 152, 175, 200 − st.Ke Stírce, č. 127,
177, 186 − stanice Střelničná, Metro C − Kobylisy.

Z¡ÿÕ 2004
7. 9. ÚT 17.00 hod.

ČERVENÁ KARKULKA
LS JISKRA (P. Slunečko).

14. 9. ÚT 17.00 hod.
ČERVENÁ KARKULKA
LS JISKRA (P. Slunečko).

21. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK
LS JISKRA (J. Malík, H. Trávníčková).   

28. 9. ÚT 17.00 hod.
MÍČEK FLÍČEK
LS JISKRA (J. Malík, H. Trávníčková).

Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme 
15 minut před začátkem představení do prodeje.

Změna programu vyhrazena.

Krátce
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Letošní Dny Evropského kulturního dědictví, pořádané u nás

Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se konají v sobotu 18. zá−
ří 2004. Jedná se o tyto památky, které budou otevřeny v uvedených hodinách:
kostel sv. Vojtěcha v Libni, U Meteoru 10.00 − 17.00 hod.
kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karl. nám. 10.00 − 19.00 hod.
Synagoga na Palmovce 13.00 − 19.00 hod.
Libeňský zámek 10.00 − 13.00 a 14.00 − 17.00 hod.
(prohlídka Libeňského zámku bude doprovozená výkladem) 
Zveme širokou veřejnost k prohlídce jmenovaných  památek.

POMOZTE ZACHRÁNIT HISTROII ČESKO−SLOVENSKÉHO HASIČSTVA!
Dobrý den. Náš sbor zachránil před likvidací starou, dvoukolovou požární stříkačku od firmy

ing. Bohuslav Ebert z Prahy. Chceme ji zrekonstruovat a proto na ni sháníme dokumentaci a chceme
zdokumentovat i její historii. Naše Ebertka je z roku 1938; obsahuje řadový, benzínový šestiválec
Walter; magneto Scintilla 6 cylindrů; karburátor Solex 30 g. PROSÍME o spolupráci všechny, kdo
mohou poskytnou (zapůjčit) jakoukoli informaci (fotky, popisy, manuály, korespondenci, zmínku 
o spolupráci, apod.) o výrobcích firmy TOVÁRNA POŽÁRNÍCH STŘÍKAČEK − ing. Bohuslav Ebert 
z Prahy Vysočan, Drahobejlova ulice 1164, o osobě pana Eberta (1891−1961) narozen v Roudnici nad
Labem a o zmiňovaných součástkách, aby se mi ozval na e−mail: Ebertka@volny.cz nebo na telefon
721 37 16 57, adresa: Karel Košťál ml, Vybíralova 974/5, Praha 9, Černý Most 2, 198 00.
Velice Vám děkuji za případnou spolupráci.                S pozdravem Karel Košťál SDH Praha−Ďáblice

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 09 04 22.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRAHY 8
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených v roce 2004 na slavnostní vítání občánků, které

se uskuteční 8. a 9. listopadu 2004 v Obřadní síni Libeňského zámku, 1. patro,   Zenklova 1/35, 180
48  Praha 8 − Libeň. Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pra−
covníci odboru nemohou získat informaci o narození dítěte. Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem
zúčastnit se slavnostního obřadu vítání občánků se svými dětmi, aby se přihlásili do 15. října 2004,
na Odbor školství ÚMČ Praha 8, sl. Zuzaně  Láznové na tel. číslo 283 09 04 25 nebo na e−mail:
zuzana.laznova@p8.mepnet.cz.

POZVÁNKA
Dům dětí a mládeže Praha 8, zve na DEN ODEMČENÝCH DVEŘÍ, pořádaný pod záštitou

Starosty Městské části Praha 8 Josefa Noska, který se uskuteční 8. září 2004 od 15.00 do 19.00 hod.,
v budově v ul. Přemyšlenská, Praha 8 − Kobylisy a 9. září 2004 od 15.00 do 19.00 hod., v budově
v ul. Krynická, Praha 8 − Bohnice. Návštěvníci si budou moci prohlédnout televizní studio, kreslír−
nu, divadelní a taneční sál, keramickou dílnu, akvária, počítačovou učebnu a další prostory. Všichni si
budou moci vyzkoušet svoji šikovnost v několika oborech včetně testu IQ.                                  −jv−

BIKROS − NOVÁ OLYMPIJSKÁ DISCIPLÍNA V BOHNICÍCH
Na příští olympiádě se jako nový sport představí bikros, sprintová cyklistická disciplina na

trati plné skoků a dalších překážek. TJ Slovan Bohnice − oddíl BMX má pro tento sport nově přes−
tavěnou trať, kterou svépomocí oddíl upravil podle návrhu odchovance oddílu, dnes profesionálního
jezdce, mistra světa Michala Prokopa. Tento jezdec je naší velkou nadějí právě pro příští olympiádu
a představí se společně s domácí bikrosovou špičkou kategorie Elite na nové trati při závěrečném
závodu Author Českomoravského poháru. Závod se jede 26. září u Čimického háje − Lindavská
ulice areál BMX. Finálové jízdy jsou na programu po čtrnácté hodině. A tak můžete nedělní
procházku zpestřit touto atraktivní sportovní událostí. −mk−

kostel sv. Cyrila 
a Metoděje

Pozvánka na sportovní akci
První ročník Běhu karlínským sadem vznikl z inicia−
tivy členů TJ Čechie Karlín, oddíl ZRTV, první
říjnovou sobotu v roce 1981. V roce 1990, po obnovení
sokolské činnosti, převzali pořadatelskou štafetu čle−
nové TJ Sokol Karlín. Letos se koná již 23. ročník závo−
du. Byla tu jen jedna přestávka, a to 22. ročník. Jeho
uskutečnění znemožnily následky povodně, které
postihly nejvíce Karlín. Závod se koná v karlínských
Kaizlových (Hakenových) sadech, start je u budovy
Karlínského rozhlasu. Je to otevřený závod pro všechny,
kdo si rádi zaběhají, bez jakéhokoli věkového omezení.
Dosud nejmladšímu závodníkovi bylo 21 měsíců a nej−
staršímu 89 let. Pravidelná průměrná účast závodníků
všech věkových kategorii je 180 závodníků. Mezi ty se
od roku 1999 počítají i vozíčkáři, kategorie dospělí.
Délka trati odpovídá vždy věku závodníků, ti nejmenší
spolu se svými rodiči běží 50 m, hlavní závod má 3 km. 

23. ročník závodu „Běh karlínským sadem“ se
koná 2. 10. 2004 od 9.00 hod. Srdečně zveme všechny
zájemce. Doprava na místo konání závodu je jedno−
duchá. Kaizlovy sady jsou v blízkosti stanice ele−
ktrické dráhy Urxova − linka č. 8 a 24, pojedete−li
metrem B, jsou mezi stanicemi Křižíkova a Invalidovna.
Nebudete−li závodit, přijďte se alespoň podívat.

V červenci 2004 oslavila své 90. narozeniny paní Barbora
Hantigová z Prahy 8. Za Městskou část Praha 8 pobla−
hopřála paní Hantigové radní Mgr. Eva Prošková a pár
vřelých slov připsala dcera.
Naše maminka se narodila 15.
července 1914 na Slovensku, v
rodině hajného. Svého otce již
nepoznala, padl v I. světové
válce. Její maminka se pak

starala o své čtyři děti sama. V té těžké době je dobře vychovala 
a postarala se všem o vzdělání. Naše maminka byla prodavačkou 
v obchodě s oděvy. Tam si přišel koupit tričko náš tatínek, když hos−
tovali s cirkusem v Prievidzy. Naši se do sebe zamilovali a po delší
době maminka odjela za tatínkem k cirkusu. Že je otec z cirkusové
rodiny jí nevadilo, láska překoná vše, i tu těžkou dřinu, kterou musela pod−
stoupit, než se něco naučila. S tatínkem si dali dohromady artistické číslo
na vysuté hrazdě v kopuli cirku. V této umělecké profesi byli moji rodiče
nejlepší a procestovali Evropu. Manželství měli šťastné. Maminka s lás−
kou vychovala mě a mého bratra a tak se snažíme jí tu péči alespoň trochu
vrátit zpět. Při artistické profesi se nevyhnuli ani úrazům. Ten
nejtěžší se stal, když maminka spadla v cirkuse při
večerním představení z hrazdy. Měla zlomené ruce, žebra,
pánev a otřes mozku. Byli jsme rádi, že to přežila a po
dlouhé rekonvalescenci se mohla opět vrátit k artistice. Celá
rodina je šťastná, že se naše maminka, babička a prababič−
ka dožila krásných 90−ti let. A tak jí ze srdce gratulujeme 
a děkujeme za lásku a starostlivost, kterou nám všem dávala
a přejeme jí hodně zdraví a štěstí.                  S láskou rodina

V celém velkém, širém světě,
druhou žádnou nenajdete.

Jenom jedna je ta pravá,
naše prababička, babi, máma.

Je moc hodná, rádi jí máme
milá, šťastná tu my známe.

A nad její pohlazení,
v celém širém světě není.

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

a reprezentačních akcí či slavnostních setkání.

Budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň / Dva přednáškové sály s kapacitou
96 a 234 míst, typu moderních poslucháren, ozvučené a kli−
matizované, s možností připojení technických přístrojů, např.

internetu a videoprojektoru. Salónek pro dvacet osob s vlastním sociálním
zařízením a šatnou je vybavený lednicí. Je vhodný pro menší uzavřená
jednání.

Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8 − Libeň / Zámecká kaple
s kapacitou 60 míst je využívána pro svatební obřady. Nabízíme toto

výjimečné prostředí s barokním inte−
riérem i pro jiné slavnostní události, koncerty apod. Obřadní síň
s kapacitou 100 míst slouží pro svatební obřady, ale může být pronaj−
muta i pro mimořádné příležitosti, např. rauty, prezentace firem, koncer−
ty vážné hudby, slavnostní setkání...

Věříme, že si z naší pestré nabídky vyberete a vyžádáte si další
informace. Kontaktovat nás můžete na adrese: Kulturní středisko
Městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8, tel.: 286 58 
23 23, fax.: 286 58 26 15, e−mail: dvorak@kuspha8.cz.

Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

Zámecká kaple.

Předsálí Obřadní síně.

M» Praha 8 a p¯ÌspÏvkov· organizace Jed-
notka dobrovoln˝ch hasiË˘ M» Praha 8 po-
¯·d· dne 17.9.2004 od 9:00 do 16:00 hodin
p¯ed KD Krakov TÏöÌnsk· 600, Praha 8 - Bohnice

DEN Z¡CHRAN¡ÿŸ
Akce je urËen· pro dÏti Zä a je zamÏ¯ena na pre-
venci v oblasti bezpeËnosti a ochrany zdravÌ.
é·ci ökol zde budou moci shlÈdnout hasiËskou
techniku HasiËskÈho z·chrannÈho sboru hl.m.
Prahy, Policie »R, MÏstskÈ Policie,  Zdravotnic-
kÈ z·chrannÈ sluûby hl. m.Prahy.



Nevíte co s volným časem, chcete
více pohybu, chcete poznat sami
sebe, chcete se naučit bránit proti
zvyšujícímu se fyzickému násilí?
Lákají vás adrenalinové sporty?
Pak především Vám jsou určeny
tréninky bojového umění MUSA−
DO a s ním spojené i další branné
aktivity!

Škola korejského bojového umění
MUSADO působí v Praze 8 − Či−
micích již od roku 1991 a od té doby
vychovala již několik stovek svých

žáků a především pak kvalifikovaných instruktorů, kteří v současnosti působí
například v řadách policie, armády ČR a také ve sportovních civilních klubech.
Co je MUSADO ? 
MUSADO − ,,Cesta válečníka" je moderní způsob sebeobranného boje,
jehož základ tvoří původní korejské bojové praktiky a techniky. Tento styl se
dále dělí na dvě samostatné části:
1. TRADIČNÍ MUSADO − zabývá se výukou koordinace a disciplíny těla
a studiem tradičních korejských bojových technik proti neozbrojenému 

a ozbrojenému soupeři. Je určeno především civilním osobám a zájemcům o klasická bojová umění.
2. MILITARY COMBAT SYSTÉM MUSADO − na základě vybraných technik z tradičního MUSADO byl
pro potřeby armádních a policejních jednotek vytvořen čtyřstupňový systém výuky sebeobrany a boje zblízka
− MUSADO MCS. Tento systém je od roku 1993 zaveden oficiálně do výcviku v armádě ČR a je například
také trénován i u některých zásahových jednotek policie ČR (není volně přístupný civilním osobám). V rámci
prevence proti užívání návykových látek, která je součástí interního programu pro aktivní využití volného času,
jsou českou sekcí MUSADO pořádány i další doplňkové výcviky v souvisejících branných aktivitách. Každý
z jeho žáků zde proto může absolvovat i základní kurz
parašutismu, potápění, horolezectví, přežití v terénu,

první pomoci, situační střelby a v mnoha dalších. Studenti nejvyšší třídy MUSADO ACADEMY se pak
účastní i řady záchranářských cvičení a soutěží, které prověřují spolupráci dobrovolných složek inte−
grovaného záchranného systému. Součásti výcvikového objektu MUSADO v Čimicích je tělocvična pro
bojové sporty a také projekční sálová střelnice SCSASecurity na ostrou střelbu, která je jediná svého druhu
v ČR. Cvičí zde příslušníci PČR a dalších ozbrojených složek, probíhají zde individuální i hromadné
tréninky v obranné střelbě a je zde také možnost připravit se na získání zbrojního průkazu nebo zakoupit
různé druhy zbraní, munice a střeleckých doplňků. Bojové umění MUSADO si neklade za cíl vychovávat
špičkové sportovce nebo zápasníky. Dá se proto prezentovat spíše jako životní styl, který učí lidskosti
a pomáhá přemáhat strach z těžkostí života. Je to tedy forma určité ,,cesty" k osobnímu zdokonalování,
duševnímu růstu, fyzické kondici, harmonii sil um − jang a k vlastnímu sebepoznání. Jeho pravidelným
tréninkem dochází u cvičenců k rozvoji morálně volních vlastností a především pak pohybových 
a fyzických schopností.

Všechny zájemce − začátečníky z Prahy 8 o tradiční MUSADO rádi přivítáme na některém 
z našich tréninků v ZŠ LIBČICKÁ 399, Praha 8 − Čimice, vždy v úterý a ve čtvrtek od 17.00 do 18.30
hodin (mládež 8 až 14 let) nebo od 18.30 do 21.30 hodin (dospělí). Ostatní aktivity (výcvik MUSADO
MCS pro PČR, praktická střelba…atd.) pak probíhají na adrese Čimická 18/141. Bližší informace a kon−
takt: tradiční MUSADO: 777 05 51 59, střelnice: 233 54 11 10, ostatní aktivity: 244 46 37 30, nebo nás
navštivte na stránkách: www.musadocz.cz a  www.scsasecurity.cz.                                                  −mc−
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• angličtina, němčina, španělština, ruština,
italština, francouzština a čeština pro cizince

• kurzy obecné, specializované či intenzivní 
• individuální programy "šité na míru" 

pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL a FCE 
• ranní, večerní i víkendová výuka
• klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy
• bezbariérový přístup

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

Nabízíme:

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

VÝHODNĚ A RYCHLE PRO−
DÁM POZEMEK v klidném a krás−
ném prostředí určený k výstavbě RD
i rekreačních objektů v k. ú. Pos−
tupice − Lhotka u Benešova. Tel.:
602 34 24 42.

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebná
masáž klasická, čínská, reflexní,
rehabilitace, baňkování. Fyziote−
rapeut. 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 SKŘÍNĚ. 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.vrba−
kuchyne.cz.

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

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

PO 3 MĚSÍČNÍM ÚSPĚŠNÉM ZA−
PRACOVÁNÍ V MEZINÁRODNÍ
POJIŠŤOVNĚ, v místě Vašeho byd−
liště, nabízíme perspektivní práci na
HPP. Volná pracovní doba, neome−
zená výše výdělku. Schůzku možno
domluvit na tel.: 286 88 00 18 − 20,
603 51 98 41.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, smlou−
vy o převodu bytů do vlastnictví − zák.
72/94, zajistíme. Tel.: 603 16 73 64.

VÝUKA FRANCOUZŠTINY, od
180 Kč/45 min. Tel.: 233 54 25 53.

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA!
Kuřáci, chcete přestat kouřit? Mag−
neto − analýza, 90% úspěšnost. Tel.:
224 21 46 17, 604 20 77 71, 603

33 30 08, Praha 1, Senovážné ná−
městí 6/1464, 3. patro.

KADEŘNICTVÍ PRO CELOU RO−
DINU, Katovická 409, Praha 8 −
Bohnice. Pedikúra, manikúra − mod−
eláž nehtů (gel). Otevírací doba: PO −
ČT 9.00 − 21.00 hod., PÁ 9.00 −
19.00 hod., SO − DOHODA. Tel.:
606 88 17 14. Pro tuto provozovnu
přijmeme kadeřnici!

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.

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.

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

KOUPÍM BYT JAKÉKOLIV VELI−
KOSTI, 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 ob−
sazený, s nežádoucím nájemníkem, či
s jakoukoli právní vadou. Veškeré for−
mality zajistím, zaplatím stěhování 
i případné dluhy na nájemném, priva−
tizaci a pod. Mohu sehnat a zaplatit 
i náhradní byt, domeček apod. a dát
čas na vystěhování. Seriozní jednání,
platba ihned a v ho−tovosti. Tel.: 222
71 20 15.

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

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
na sídlišti Velká Skála, v ulici K Hal−
týři. CENA DOHODOU! Tel.: 721
23 46 15.

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 vete−
rinární služby pro malá a exotická
zvířata − RTG, SONO, ultrazvuk na
zuby, chirurgické zákroky.

KOUPÍM ORIGINÁLNÍ FORMU
na výrobu sádrových trpaslíků − sbě−

ratel! Prosím nabídněte. Tel.: 602 34
24 42.

HLEDÁM PRONÁJEM BYTU 1+1,
2+1 NEBO 2+kk, prosím nabíd−
něte. Děkuji. Tel.: 728 17 77 87.

TISKÁRNA KPR, Praha 9, Pod
Šancemi 4/196, hledá do svého
kolektivu pracovníka − pracovnici na
pozici KALKULANT. Kontakt: Ing.
Curych, tel.: 266 31 18 22, 777 65
40 24.

VÝUKA KUNG − FU, sebeobrany 
a kickboxu. Tréninky dvakrát týdně,
kurzovné 1 900 Kč − pololetně. Zápis
1. − 3. září 2004 od 16.00 do 18.00
hod. v Kung − Fu škole Petry
Lorenzové, tel.: 606 58 28 48,
www.kungfu−praha.com.

NABÍZÍME MASÁŽE, klasické, ref−
lexní, dornovu terapii a reiki. Vše za
příznivé ceny. Adresa: Palmovka,
Praha 8, Novákových 16, tel.: 284
81 97 47, 728 33 97 45 (ÚT).

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOS−
PĚLÉ v sále Na Vlachovce a na
Hlavním nádraží. Zahájení 18. října
2004. Informace: p. Vyskočil, tel.:
234 12 23 23, 284 68 06 51, pí.
Bardonová, tel.: 602 24 85 82.

PRONAJMU NEBO PRODÁM
NP, v osobním vlastnictví, 34 m2, 
se sociálním zařízením, Praha 8, 
Štětínská. Možno využít kosme−
tického nebo kadeřnického zařízení.
Zavedená klientela. Tel.: 606 75 88
49.

BUTORA OTTO, malířské práce 
a štukování panelových bytů. Tel.:
604 57 61 51.

PRO TUTO OBLAST HLEDÁM
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE. Lidi 
s manažerskými zkušenostmi. Tvůrčí
přístup vítán. Více na tel.: 732 72 46
81, 606 42 49 35.

KUCHYŇSKÉ LINKY SEKTO−
ROVÉ DO DRUHÉHO DNE, ma−
siv, lamino, dýha − BM 4 900 Kč.
Nově vestavěné skříně v nedostiž−
ných cenách. Adresa: U Pošty 8,
Praha 8, tel.: 266 31 73 30.
NAKUPUJTE U VÝROBCE! PO−
ROVNEJTE NAŠÍ KVALITU A CE−
NU S KONKURENCÍ.

SHÁNÍM BYT, minimálně 45 m2

(2+1 až 3+1) na Praze 8 nebo 9 −
Bohnice, Čimice, Kobylisy, Prosek
apod. BP. Volejte pí. Kapkovou na
tel.: 731 46 92 16.

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

Placená řádková inzerce

Bojujte proti únavě, kriminalitě a drogám pohybem KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.:  283 09 04 27

Předprodej od 23. 8. (na září) , od 20. 9. (na říjen)
v pokladně KD KRAKOV po−čt. 16.00 − 19.00 hod.
rezervace tel. 283 090 427. Spojení: bus č. 102,
144, 177, 186.

Z¡ÿÕ a ÿÕJEN 2004

Večerní koncerty

22. 9.  ST 19.00 hod.   
LOKÁLKA
Humoristicko satirické hudební těleso.     

6. 10.  ST 19.00 hod.
PACIFIK
Dnes již legenda country a trampské
muziky, stále hraje a zpívá písničky plné 
humoru a dobré nálady.

13. 10. ST 19.00 hod.
JABLKOŇ
Uchvátí Vás svou nezvykle                      
dynamickou a experimentální hudbou.

20. 10. ST 19.00 hod.
Vl. ČECH + PALEČEK
Vás zvou v neklidné době na klidné 
posezení ve společném písničkovém 
recitálu. Spoluučinkují Jan Rotter
a Milan Krištof.

Dopolední pořady pro děti a mládež

22. 9.  ST 10.00 hod.
Zpátky do pohádky

30. 9.  ČT 9.00 hod.
Co dokáže písnička

5. 10.  ÚT 9.00 hod.
Svět muzikálu                                

7. 10.  ČT 9.00 hod.
O čase poutí, hodů a posvícení

12. 10. ÚT 9.00 a 10.30 hod. 
Ježek, Voskovec a Werich

25. 10. PO 9.00 hod.
O starých řemeslech  

T̋ m MUSADO se 
˙Ëastnil i z·chran·¯sk˝ch
z·vod˘ SAVE RESCUE.

é·ci se cviËÌ i v situaËnÌ st¯elbÏ.

Z·jemci projdou i z·kladnÌm
pot·pÏËsk˝m v˝cvikem.

é·ci a instrukto¯i 
MUSADO na BUDOSHOW.
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Hotel Troja
Znáte náš

konferenční sál
s vyhlídkou na Prahu?

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““
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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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(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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ZLEVNĚNÉ GARÁŽOVÁNÍ
PRO MOTOCYKLY 
A AUTOMOBILY

GARÁžE V LODžSKÉ 22,
PRAZE 8 - BOHNICÍCH

(MEZI SERVISEM ŠKODA

A DELVITOU)

NYNÍ PO SLEVĚ GARÁžNÉHO NABÍZEJÍ

STÁNÍ PRO MOTOCYKLY A AUTOMOBILY.
STÁLÁ OSTRAHA, ČIPOVÁ

KARTA, POJIŠTĚNÍ, VY-
SAVAČ A PNEUSERVIS.

OS. AUTO - 1 320 KČ - VČ. DPH

A MOTOCYKL 620 KČ - VČ. DPH

BLIŽŠÍ INFORMACE 
NA TEL.: 777 25 52 67 
NEBO 283 85 28 29.
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ZÁMEČNICTVÍ
VÝROBA KLÍČŮ

Byla pro Vás nově otevřena
Zámečnická prodejna!

KDE: Ve vestibulu stanice metra Ládví.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
• výroba klíčů - patentních, tvarových,

dozických, schránkových, autoklíčů včetně 
čipových, trezorových atd.

• prodej zámků, vložek, kování, závor atd.
• výroba a montáže bezpečnostních dveří a mříží
• montáže a otevírání zámků

VŠE ZA SUPER CENY!

TELEFON: 286 58 11 11, 775 11 12 22
www.zamecnictvi-sobota.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - ČT 10.00 - 18.00 hod.

PÁ 7.00 - 16.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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K U R Z Y   T E N I S U
pro děti a mládež od 5 do 18 let zajiš�uje 
T e n i s o v á   š k o l a   T A L L E N T

v místě bydliště (30 středisek)
29. září začíná nový 

ŠKOLNĚ-TENISOVÝ rok 2004/05

MOŽNOSTI ZÁPISU:

osobně: Po 20. 9. 2004 
od 17.30h v ZŠ Glowackého

telefonicky: 224 815 871, 
GSM: 603 527 172, 603 418 066

více info: 
http://www.tallent.cz (P
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Lehké střešní systémy

KKrryyttiinnyy
- Regola (jediná samonosná krytina)
- Royal
- Regent
- Rapid
TTrraappéézzoovvéé  pplleecchhyy
TTaabbuullee  aa  ssvviittkkyy

Okapový systém

Sedlec 68, p. Líbeznice
tel.: 284 89 02 59, 602 44 27 24
praha@skantak.cz
www.skantak.cz
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Starožitnosti
Nákup za hotové i do

komise − st. zl. šperky,

brilianty, stříbr. příbo−

ry, čs. granáty, st. zbra−

ně, bronz. sochy. Sv.

dukáty − 2.200,−, dese−

tidukáty až 44.000,− 

4 duk. r. 1915 v ceně

4200,−  (zahr. cena 131

Euro), st. bicí kapesní

hodinky, obrazy lokomotivy od Ronka či

Kriebicha a obrazy soc. realismu...

PPrraahhaa  99,,  PPoodd  ppeekkáárrnnaammii  33,,

TT::  228833  8899  3333  3344  aa  660044  4477  7777  7711 (P
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ordinace pro vady řeči a sluchu

nabízí péči v oboru

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. KATEŘINA FAJTOVÁ - SLEZÁKOVÁ

Mgr. JAROSLAVA MRKVIČKOVÁ 
Mgr. ZUZANA VODEHNALOVÁ

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

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

nové metody reedukace afazií
Ordinační hodiny: PO 11-18 • Út 8-16 

• ST 11-18 • ČT 8-15 • PÁ 8-15
adresa: POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA

182 00 PRAHA 8 - Kobylisy
tel.: 286 58 81 29, 283 88 13 32

www.webpark.cz/logopedie, 
e-mail: katerina.fajtova@centrum.cz

mobil: 723 44 88 84
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Bolí Vás záda ?
PŘIJĎTE NA MASÁŽ

do zdravotního centra
Šimůnkova 4 P-8.

Stanice autobusů: 175, 181, 183

Můžete se objednat na tel. 286 581 110
večer nebo 737 717 719.

Záda + šíje  150 Kč
Důchodci     130 Kč

Masáž zad ovlivňuje veškeré dění 
v lidském těle: dýchání, zažívání i vy-
lučování. Zvyšuje imunitu, pomáhá
při regeneraci a uvolnění organizmu,
zlepšuje funkci pohybového aparátu.
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Veterinární klinika 
Sokolníky 

Po − Pá 7.30 − 21.00 hod.
So 10.00 − 19.00 hod.
Ne 10.00 − 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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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

VYUŽIJTE JEN V ZÁŘÍ JEDNÉ ZKUŠEBNÍ KÚRY ZDARMA! 
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NA 10 − 20 KÚRVÝRAZNÉ SLEVY

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
PROSECKÁ 20 • PRAHA 8 • TEL.: 284 84 00 69, 724 32 71 83

e-mail: r.mikulsky@seznam.cz

MVDr. ROMAN MIKULSKÝ

PO 8.30 - 11.30 13.30 - 21.30 hod.

ÚT 8.30 - 11.30 13.30 - 19.30 hod.

ST - 12.30 - 21.30 hod.

ČT 8.30 - 11.30 13.30 - 19.30 hod.

PÁ 10.00 - 12.00 13.30 - 21.30 hod.

SO 08.00 - 12.00 hod.

NE 17.00 - 21.00 hod.

SVÁTKY ZAVŘENO!

Preventivní medicína, veterinární péče - kastrace,

odstraňování zubního kamene ultrazvukem, 

čipování - europas, léčba akutních a chronických 

onemocnění, chirurgie, poradenství, prodej krmiv.
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TROJSKÁ 72/159 • 182 00 PRAHA 8 • TELEFON: 284 684 633

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

SOLÁRNÍ STUDIO
zažijte radost z bezpečného 

a zdravého opalování v čistém 
a příjemném prostředí

S tímto kupónem

sleva 
na prvních

12 hodin cvičení
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Firma

Zdeněk Petříček
Montáž okenních a bytových doplňků

Nabízí:
• žaluzie a rolety všech typů
• silikonové těsnění do oken 

a dveří až 30% úspora tepla
• čalounění vstupních dveří
• shrnovací lamelové dveře 

a vanové, sprchové zástěny
• sítě proti hmyzu
Tel.:  286 88 43 39

606 35 02 70

MNOŽSTEVNÍ SLEVY!
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(Placená inzerce)
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VYUŽIJTE SLEVU 
PŘI VÝMĚNĚ OLEJE

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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(Placená inzerce)

10% sleva 
do 15. 10. 2004



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. 

STRANA 8 ZÁŘÍ 2004

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

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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