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S obrovským zájmem ze strany dětí se v polo−
vině září setkala akce Den záchranářů, kterou
pořádala Městská část Praha 8 a její jednotka
dobrovolných hasičů. U Kulturního domu
Krakov se za krásného slunečného počasí sešly
desítky žáků především ze škol nacházejících
se v severní části metropole. Děti mohly zhléd−

nout hasičskou techniku, výstroj
Policie České republiky, městských
strážníků i záchranné služby.

Záchranáři je mimo jiné seznámili 
s tím, jak se chránit před požárem, na
jaká čísla v případě nouze telefono−
vat či jak postupovat při nálezu nevy−

buchlé munice. Děti si na
vlastní kůži vyzkoušely 
i techniku a vybavení zá−
chranářů. 

„Akce tohoto typu bu−
dou pokračovat, prevence 
v oblasti bezpečnosti a ochra−
ny zdraví je pro nás  jednou
z priorit. Zájem ze strany
dětí potvrdil, že to není
ztráta času,“ řekl organizá−
tor akce a dobrovolný hasič
osmé městské části Jiří
Vítek.

Jednotky dobrovolných
hasičů jsou samozřejmě ne−
dílnou součástí tuzemského
záchranného systému pře−
devším při plnění dlouhotr−
vajících zásahů. Mezi je−
jich členy patří především
občané s výbornou znalostí obce a s dob−
rým vztahem k ní. „Dobrovolnost jejich
činnosti v dnešní době není tak obvyk−
lým jevem,“ upozornil Vítek.

Dobrovolní hasiči v Praze 8 jsou jed−

notkou, která se soustřeďuje především na zaplnění
mezery po zániku civilní ochrany. „Chceme
pomáhat občanům v širokém spektru od zajištění
ubytování při živelních pohromách či požáru,
zajištění evakuace, ale i například při již zmiňo−

vané prevenci směrem k dětem. Těch oblastí je
mnoho a vždy souvisejí s ochranou zdraví 
a majetku občanů,“ doplnil Vítek. −pkl−

Den záchranářů zaznamenal u dětí velký úspěch

Organizátor akce Jiří Vítek zkouší děti z jejich znalostí linek tísňového volání.

Jiří Vítek patří mezi klíčové členy jednotky dobrovolných hasičů
osmé městské části.

Domníváte se, že akce podobného typu mohou výrazněji přispět 
k osvětě dětí v oblasti bezpečnosti?

Akce s ukázkou techniky, se kterou se děti nemohou setkávat každý
den, je vždy nejen ze strany dětí hodnocena velmi kladně. V kombi−
naci s prvky výuky bezpečnosti a prevence má vždy pozitivní přínos.
Děti například pochopí samotnou funkci složek, které jim především
pomáhají. 

Odráží se to třeba ve snížení takzvaných planých poplachů, kdy děti
z legrace zneužívají telefonní linky.

V neposlední řadě si zapamatují některé důležité informace týkající
se ochrany před požárem, jak opouštět místa kde hoří, ale překvapivě
dobře si děti pamatují i základní prvky první pomoci. Samozřejmě se
zvyšuje i prestiž záchranných složek v jejich očích.

Na jakou oblast byste se chtěli zaměřit v budoucnu?
Především zlepšit informovanost právě v oblasti základů posky−

tování první pomoci. Zde trošku výuka na školách „zaspala“.

O co děti měly největší zájem?
Samozřejmě o techniku, kterou si normálně nemohou „osahat“,

jako je hasičský transportér, ale i výstroj policie, jako jsou repliky
zbraní, přilby a tak dále.

Jak často bude Městská část Praha 8 takové akce pořádat?
Tak dvakrát ročně. Akce chceme kombinovat s výukou na školách

v rámci předmětů o ochraně zdraví obyvatelstva. Nezůstane jen 
u praktických ukázek, ale také u výuky a návštěv na školách. Vždy
záleží jen na zájmu škol o tento program.

Chce to zlepšit znalosti žáků při poskytování pomoci, říká hasič

Děti se mohly 
seznámit i s tím, jak
nepostupovat při nálezu
nevybuchlé munice. FOTOREPORTÁž NA STRANĚ 3

Barokní kaplička prochází rekonstrukcí
Novou podobu získá barokní kaplička nacházející se v Pernerově ulici. Hlavním důvodem je
předloňská povodeň, která stavbu výrazně poničila. Oprava odstartovala začátkem září, jejím
investorem je společnost Real Estate Karlín Group. „Chceme dosáhnout toho, aby kaplička
získala znovu původní podobu,“ sdělila Martina Jašková, která firmu mediálně zastupuje.

Předloňská povodeň není jedinou pohromou, která kapličku postihla. V šedesátých letech minulého
století drobnou sakrální stavbu poškodila především výstavba železnice. Ani původní majitel, ČKD
Dukla, si ale s péčí o tuto kulturní památku hlavu nelámal. Stala se totiž součástí jeho továrních hal,
které na ni byly doslova nalepené. „Kaplička byla zastavěná silem a v jejím vnitřku byla vlastně re−
gulační stanice. Vůbec na ni nebrali ohled a kde potřebo−
vali mít nějakou trubku, tam ji provrtali,“ konstatovala
Jašková.

Před sedmi lety odkoupila pozemky od ČKD soukromá
firma. Všechny haly dala letos v červenci zbourat a je−
diné, co z nich zůstalo, je právě kaple. Novou podobu
dostane vnější podoba i interiéry. Zrestaurovat potřebuje
především fresková malba. Restaurátorům se navíc
podařilo v archivech vyhledat, jak vypadala nástěnná

malba původně. „Této podobě se budou snažit přiblížit. Celý interiér vyzdobí růžovým štukem.
Zvenku bude omítka hrubší, ale ve stejném tónu. Původní barva byla totiž starorůžová,“ uvedla
Jašková.  Na opravu přispělo ministerstvo kultury dvěma sty sedmdesáti tisíci, magistrát poskytl
jeden milion korun. Zbytek doplatí Real Estate Karlín Group, která pozemky s kapličkou vlastní.
Podle zpracovatele urbanistické studie, architekta Zdeňka Lukeše, rekonstrukce celkově vyjde na
zhruba dva milióny korun. „Kapli je třeba plně rehabilitovat, odkopat ve svahu zeminu, která
částečně zasypala presbytář, sanovat zdivo, opravit poškozenou omítku, střechu a obnovit alespoň
symbolicky interiér,“ informoval Lukeš. Oprava má být hotová už koncem listopadu. Tím ale změny
vůbec nekončí. Do budoucna se totiž uvažuje o vybudování parčíku. Vzniknout by měl do pěti let 
a jeho součástí by se měla stát i nová barokní kráska.                                                               −pkl−

Šéf divadla v Karlíně 
se nemění
Rada hlavního města Prahy jmenovala Egona Kulhánka do
funkce ředitele Hudebního divadla v Karlíně, a to na dobu
neurčitou s platností od 30. ledna příštího roku. 

Rada tak reagovala na změnu zákoníku práce, která letos nabyla
účinnosti a vynutila si změnu stávající praxe, kdy radní jmenovali
ředitele divadel zřizovaných hlavním městem vždy na dobu urči−
tou, na čtyři roky, s tím, že po této době podle úspěšnosti ve vedení
scény ředitelé mohou dostat prostor ve své činnosti pokračovat.
Zákoník práce ale nově upravil uzavírání pracovních poměrů, a tak
zvané „řetězení“ pracovních poměrů na dobu určitou zakázal, což
rada uzavřením nových pracovních smluv akceptuje. 

Při jmenování ředitele Kulhánka vycházela z dosavadních pra−
covních výsledků. Egon Kulhánek vykonává funkci ředitele
Hudebního divadla v Karlíně od února 2003. V té době již
umělecký soubor účinkoval v pronajatých prostorách Kongre−
sového centra Praha, neboť vlastní budova byla poničena srpno−
vou povodní v roce 2002. 

Doposud se Kulhánkovi podařilo úspěšně vyřešit všechny orga−
nizační problémy související s působením souboru mimo do−
movskou scénu. Z ekonomických důvodů snížil programovou
nabídku divadla z původních deseti titulů na pět, k nimž však
přiřadil další tři nová představení. Staronový ředitel se aktivně
podílí na přípravách rekonstrukce budovy divadla. −kl−



Karel Kesl patří mezi úspěšné ředitele
základních škol. „Jeho“ ZŠ Žernosecká
je oblíbená hlavně pro výuku jazyků 
a rozsáhlou nabídkou aktivit pro volný
čas.

ZŠ Žernosecká je jednou ze škol na Praze
8, která má téměř naplněnou kapacitu.
Proč je o ni zájem?

Důvodů je několik. V první řadě je to
jazykové zaměření tříd, dále poměrně
velká nabídka „volnočasových“ aktivit,
dobré vybavení školy a některé nadstan−
dardní služby.

Můžete to trochu upřesnit?
V jazykové oblasti nabízíme dětem 

v první a druhé třídě výuku cizího jazyka
hravou formou jako zájmový útvar. Od
třetí třídy nabízíme zájemcům výuku ve
třídách s rozšířenou výukou jazyků, to
znamená, že děti mají cizí jazyk jako
povinný předmět od třetí třídy a v šesté
jim přibývá ještě druhý cizí jazyk. V pří−
padě zájmu je možné zřizovat i kon−
verzace v těchto jazycích.

V oblasti „volnočasových“ aktivit se

snažíme pro děti pokrýt oblasti jejich
zájmů v odpoledních hodinách. Máme
kolem padesáti kroužků z oblasti
sportovní, výtvarné, počítačové, hudební,
takže řada dětí chodí do více kroužků
podle svého zájmu. K nadstandardním
službám řadíme možnost výběru ze tří
druhů jídel, možnost nákupu svačin,
ovoce, cukroví a salátů o přestávkách 
i po dobu oběda, možnost nákupu škol−
ních potřeb a učebních pomůcek.

Máte stejný zájem i u zápisu do prvních
tříd?

Máme, ale jsme schopni přijmout
omezený počet prvňáčků. Přednost mají
děti ze spádové oblasti a děti, jejichž
sourozenci již na naši školu chodí. Na
vstup do první třídy připravují zájemce
naše paní učitelky vždy v období únor −
červen. Naším cílem je odstranit u bu−
doucích prvňáčků obavy, poznat paní
učitelky i školu, odstranit „strach z nez−
náma“. Naše paní učitelky zase děti po−
znají, včas upozorní rodiče na případné
chyby a doporučí, na co se s dítětem
zaměřit.

Takže nemáte žádné problémy?
To pochopitelně máme, protože mnohdy

dobrý nápad nemůžeme uskutečnit z eko−
nomických, prostorových, organizačních
či personálních důvodů. To ovšem někdy
někteří rodiče nechtějí pochopit a protože
se to týká právě jejich dítěte, tvrdě
vyžadují jiný postup.

Takže spolupráce s rodiči nefunguje
dobře?

S drtivou většinou rodičů je spolupráce
velmi dobrá. Na škole pracuje Sdružení
rodičů a i když hlavní podíl práce
vykonává nevelká skupina, množství akcí
pro děti je velké. Tradicí se již staly akce
jako vánoční koncert v Salesiánském
divadle, Žernosecká pouť, Vánoční trhy,
posezení u táboráku, diskotéky a tak dále. 

Jste spokojen s vybavením školy?
Máme dvě počítačové učebny, dvě hezké

tělocvičny, hřiště na tenis a košíkovou 
s umělým povrchem, pěknou školní jídel−
nu, odborné pracovny, knihovnu s čítárnou
apod. Celá řada prostor však čeká na
vylepšení, stáří téměř třiceti let je již znát.

A co spolupráce s ÚMČ Praha 8?
Radnice je naším zřizovatelem a spo−

lupráce s ní je velmi dobrá. Veškeré pro−
blémy se daří řešit ke spokojenosti všech
stran a v rámci možností nám zřizovatel
poskytuje dobré zabezpečení i pomoc.

Jako ředitel školy máte jistě představu 
o jejím dokonalém fungování. Jaký je
ředitelský sen?

Abych měl ve škole spokojené děti 
i rodiče, kvalifikované a dobře ohodno−
cené kolegy,  dostatek  peněz na zlepšo−
vání podmínek ve škole a hlavně klid pro
společnou práci. 
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ZŠ Žernosecká − škola, o kterou je zájem

Zavádíme novou rubriku
Vážení čtenáři Osmičky, redakce

Vašeho měsíčníku od příštího čísla

zavádí pravidelnou rubriku „Zeptali

jste se“. Rádi Vám v ní odpovíme na

vybrané zajímavé dotazy týkající se

osmé městské části a její radnice. Své

otázky zasílejte e-mailem na adresu

redakce@p8.mepnet.cz či poštou na

Redakce Osmičky, ÚMČ Praha 8,

Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8.

Označte je heslem „Dotaz“. Těšíme

se na Vaše náměty.

Využití finančních darů poskytnutých 
Útulkům pro opuštěná zvířata

Náměstek primátora Rudolf Blažek požádal Radu hl. m. Prahy o souhlas 
s použitím části prostředků ve výši 820,4 tisíce korun z rezervního fondu na
vybavení technického zázemí útulků. Rada s tímto požadavkem souhlasila.
K 23. červnu 2004 byly na rezervní fond přijaty dary pro Útulky pro opuštěná

zvířata Správy služeb Městské policie hl. m. Prahy provozovaných v objektech
V Zámcích 56a, Praha 8 − Bohnice a v Dolních Měcholupech v celkové výši 
1, 237 miliónu korun. Jde o peněžité dary návštěvníků útulků a sponzorské dary
fyzických a právnických osob.

„S rozšířením provozu o nový Dolnoměcholupský útulek, k němuž došlo 
v květnu letošního roku, rostou i nároky zejména na vybavení veterinární
ošetřovny potřebnou technikou. Rostou rovněž požadavky na odchytovou
službu, což vyvolává potřebu obměny zastaralého vozového parku. Z prostřed−
ků schválených radou na technické vybavení útulků bude mimo jiné pořízeno
dodávkové vozidlo Renault s úpravou pro transport zvířat v ceně 661 tisíc
korun,“ uvedl Blažek.

Veterinární ošetřovnou tohoto městského zařízení projde ročně zhruba tři
tisíce psů a tisíc koček. Při takovém množství zvířat je velmi častá potřeba rych−
lého zásahu veterinárního lékaře, který se musí spolehnout na technické zázemí,
jaké mu ošetřovna poskytuje. 

Novela tržního řádu vstoupí v platnost 15. října 
Rada hl. m. Prahy schválila návrh změn tržního řádu na území hl. m.

Prahy. Od přijetí vyhlášky, kterou se vydává tržní řád, v roce 1998, jde již 
o osmnáctou novelu. Její návrh byl zpracován v souladu s Koncepcí pro tvor−
bu a novelizaci vyhlášky, kterou se vydává tržní řád, schválené Radou hl. m.
Prahy v roce 2000. V textové části schváleného nařízení hl. m. Prahy jsou ně−
které drobné úpravy,  rovněž tak v příloze,  která obsahuje povolený sorti−
ment zboží a seznam schválených prodejních míst.

V textu je upřesněna definice míst pro nabídku zboží tak, že se vztahuje i na
takový způsob nabídky, kdy zboží, prodávané v provozovně je na vstupních
dveřích apod. nejen vystaveno, ale i vyobrazeno. Důvodem pro navržení této
úpravy byly především poznatky z kontrol, kdy prodejci na novou úpravu, prove−
denou na jaře tohoto roku mnohdy reagovali tak, že sice sundali nabízené zboží 
z poliček a věšáků umístěných na fasádě či okenicích, vchodových dveřích 
a podobně, ale toto zboží nahradili jeho vyobrazením.

Rozpočet Prahy bude podporovat 
využití fondů EU u městských částí

Rada  hl. m. Prahy v rámci přípravy rozpočtu města na příští rok odsou−
hlasila návrh dotačních vztahů k městským částem na rok 2005. Celkový
objem dotací pro všech 57 městských částí je navržen ve výši 3,09 miliardy
korun, městské části Praha Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves dostanou
navíc na základě platných smluv souvisejících s ukládáním komunálního
odpadu při současné ochraně životního prostředí od města částku 15,2 mi−
liónu korun.

Navržený a odsouhlasený objem dotačních vztahů k městským částem byl
vytvořen podle již dříve radou schválených Zásad pro stanovení rozpočtu hl. m.
Prahy na rok 2005. V nichž je stanoveno, že meziroční vývoj těchto dotačních
vztahů bude korespondovat s meziročním vývojem daňových příjmů vlastního
hlavního města Prahy. 

Rada také souhlasila s tím, že v městském rozpočtu vytvoří rezervu pro měst−
ské části ve výši 300 miliónů korun. Ta navíc může být podle dnešního usne−
sení v průběhu roku 2005 navýšena až na 600 miliónů. Navýšení rezervy má
sloužit především tam, kde budou městské části potřebovat zajistit finanční
spoluúčast pro projekty, u nichž se bude žádat o financování z fondů Evropské
unie. Většina těchto projektů je koncipována tak, že fondy EU poskytují na
konkrétní projekt  část potřebných finančních prostředků za podmínky, že žada−
tel o dotaci doloží a garantuje krytí zbývajících nákladů z vlastních zdrojů.  

Zprávy z pražského magistrátu Cirkus daroval školáčkům vstupenky
Ředitel Cirkusu Praga Jan Kopecký předal Odboru školství osmé městské
části, tak jako ostatním pražským obvodům zdarma 3 300 vstupenek pro
všechny děti mateřských škol a žáky I. ročníků základních škol, a to včetně
škol v Dolních Chabrech a Ďáblicích. Volná vstupenka v hodnotě sto korun je
platná pro jedno dítě s platícím doprovodem.

Velký Cirkus Praga vystoupil poprvé na Výstavišti v Holešovicích 25. září,
poslední představení je naplánováno na 7. listopad 2004. Vystoupení začínají ve
všední dny od 17.00 hodin a o víkendu od 15.00 hodin. Zvěřinec a jízdárna na vel−
bloudech jsou otevřeny denně od 10.00 hodin. Diváci zhlédnou vystoupení artistů
a drezury zvířat. Atrakcí programu je vysoká škola arabských koní.                 −ks−

Metro na Palmovce se ukotvuje kvůli velké vodě
Ohrady, v nichž bagry dlabají hluboké jámy, vyrostly v minulých
dnech v okolí stanice metra Palmovka. Na místě totiž pokračuje
budování protipovodňových opatření. Zastávku, jíž před dvěma lety
zatopila rozvodněná Vltava, je třeba upevnit k okolní konstrukci tak,
aby příště odolala tlaku velké vody a zůstala i při povodni na místě. 

„Stanice je po opravě zajištěná, takže tam voda nemůže proniknout.
Nicméně mohla by vyplavat. Archimédův zákon funguje i v tomto pří−
padě,“ poznamenal  František Polák, mluvčí společnosti Metrostav, která

práce na severní i jižní straně provádí. „Ne že by
odplavala, ale mohla by se nadlehčovat, což by naruši−
lo nosné konstrukce. Prasklinami by se dovnitř dosta−
la podzemní voda,“ vysvětlil Polák důvod speciálního
opatření. 

Opravy zatopeného metra přišly na několik miliard
korun a tyto nutné úpravy přispějí k tomu, aby se
katastrofa již nemohla opakovat. Společnost
Metrostav proto vyzývá občany k toleranci a omlouvá
se za problémy, které vznikají při každé podobné akci.
Na základě několika stížností na míru hluku v této

oblasti se sešli zástupcí stavebního odboru s investorem. Ten vyšel občanům a jejich zástupcům vstříc, práce od 6. října 2004 začí−
nají nikoliv od sedmi, ale až od osmi hodin ranních. Cestující musejí počítat s drobnými úpravami dopravního režimu. Kvůli
výkopům se například posunula zastávka tramvaje směrem do Vysočan a uzavřel se jeden východ do ulice Na Žertvách. „Budujeme
betonovou konstrukci, která umožní instalaci hliníkových hradítek, jež brání velké vodě,“ popsal dění mluvčí. O změnách se lidé doč−
tou na informačních tabulích. Etapa u Sokolovské ulice má skončit v závěru listopadu, na druhé straně směrem k synagoze se bude
pracovat do konce prosince. Parkové úpravy přijdou na řadu až v jarních měsících příštího roku.  −rod−

Varování
Na území Prahy 8 se pohybuje podvodník, vydávající
se za pana Chovance, který vystupuje jménem úřadu
městské části. Tato osoba, jež nemá s úřadem nic
společného, nabízí malým firmám za úplatu možnost
propagace jejich výrobků či služeb na reklamních ta−
bulích poblíž metra Palmovka. Ty slouží k prezentaci
kulturních a jiných obecně prospěšných akcí.

Upozorňujeme proto podnikatele, aby při setkání s tímto indi−
viduem okamžitě informovali státní či městskou policii. 

!

Krátce
OZNÁMENÍ
Ekonomický odbor − Zenklova

17 se ve dnech 3. a 4. listopadu 2004
stěhuje do ul. U Meteoru 10. Vedoucí
odboru, sekretariát, oddělení rozpočtu
a oddělení účetní evidence dne 3. listo−
padu a 4. listopadu oddělení poplatků,
které má ještě navíc 3. listopadu úřed−
ní den pouze do 15.00 hodin.  

PORADNA PRO
NEDOSLÝCHAVÉ

SNN v ČR − Krajský výbor Praha upo−
zorňuje sluchově postižené občany 
a jejich přátele na zahájení činnosti Po−
radny pro nedoslýchavé občany
Prahy 8. Poradna je otevřena každé
druhé a čtvrté úterý v měsíci: 26. října,
9. listopadu, 23. listopadu, 7. prosince
a 21. prosince 2004, vždy od 13.00 do
17.00 hodin v Praze 8, Karlínské ná−
městí 12. Sluchově postižení tak mají
možnost seznámit se se svými právy,
event. se změnami těchto práv, po
stránce sociálně − právní i zdravotní.

DOD V ZŠ ZENKLOVA
Žáci i učitelé základní školy Zen−

klova 52 Vás srdečně zvou ve čtvrtek
11. listopadu 2004 od 16.00 do 19.00
hodin na Den otevřených dveří, spo−
jený s vystoupením žáků a pořádaný 
u příležitosti 120. výročí založení školy.

VÝSTAVA PRO KOČKU
Podzimní umísťovací výstava

opuštěných koček proběhne v neděli
14. listopadu 2004 od 10.00 do
17.00 hodin ve Chvalské tvrzi,
Praha 9 − Horní Počernice. Vstupné −
kočičí konzerva. Více informací na
www.kocky−online.cz.

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

Divoká noční honička
Zvuk startujícího vozidla probudil manželku,

která se šla ihned podívat, zda jejich osobní
motorové vozidlo Škoda Octavia je v pořádku 

a zaparkované před domem. S hrůzou však zjistila, že vozidlo odcizil neznámý pacha−
tel. Zburcovala svého manžela, který okamžitě volal linku 158. Odcizené vozidlo bylo
vyhlášeno v pátrání. Při kontrole projíždějících vozidel spatřila hlídka Policie ČR
vozidlo Škoda Octavia, které bylo vyhlášeno jako odcizené. Hlídka počala vozidlo
pronásledovat, ale ujíždějící vozidlo mělo silnější motor a stále ujíždělo. Policejní hlíd−
ka radiostanicí požádala o pomoc jiné vozidlo, stejné kubatury, které pokračovalo 
v pronásledování. Následovala divoká noční honička Prahou, při které pronásledovaný
naboural několik vozidel. Pachateli se podařilo najet na dálnici, kde jeho divoká jízda
pokračovala. Nejprve vjel do protisměru a neustále kličkoval. Při tomto manévru bour−
al do svodidel. Když už to vypadalo, že se policejní hlídce podaří vozidlo dojet, přišli
pachatelé na nový fígl. Začali během jízdy vyhazovat věci z vozidla. Tak došlo 
k poškození majáku a čelního skla u policejního vozidla. Poslední náraz ujíždějícího
vozidla do svodidla byl však osudný, neboť při tomto manévru došlo k proražení ole−
jové vany a následnému zadření motoru. Policejní hlídce se podařilo pachatele zadržet.
Jednalo se o dva ukrajince, kteří skončili v policejní cele.

Doplatil na svou důvěřivost
Zní to až neuvěřitelně, jak mohou být lidé důvěřiví. Jeden muž se seznámil s mužem

a dívkou, které požádal, aby mu na chvíli pohlídali jeho saxofon a klarinet, neboť si
potřeboval dojít něco koupit do obchodu. Zde se zdržel asi deset minut a po svém
návratu mu zbyly jen oči pro pláč. Mladík i dívka byli již dávno pryč. Díky své
přehnané důvěřivosti přišel o 45 000 Kč. Pátrání po pachatelích krádeže pokračuje.

plk. JUDr. Jiří Šalda, ředitel OŘP Praha III

Policie ČR 
zasahuje
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Den záchranářů: Děti si skutečně přišly na své

Zájem byl o každou ze složek Integrovaného záchranného systému.

Mladá policistka rozdává dětem informační letáky, které jim
pomohou řešit případné složité bezpečností situace.

Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli i vybavení policistů použivané při
zásazích proti hromadným nepokojům.

Značný zájem ze strany dětí byl o obrněný 
transportér dobrovolných hasičů.

Ředitel jednotky dobrovolných hasičů Luděk Hoznauer považuje podobné 
bezpečností akce pro další život dětí za klíčové.

Žáci si mohli některé zbraně skutečně „osahat“.

I když od konce 2. světové války uplynulo již šedesát let, seznamovat děti
s tím, jak postupovat při nálezu nevybuchlé munice, je stále nezbytné.

Členové hasičské jednotky ukazují žákům vybavení velitelského vozu.
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VYUŽIJTE AKČNÍ CENY
I.O.B., spol. s r.o.

Akční ceny pro výměnu oleje Pennzoil 
nebo Petro-Canada a olejového filtru pro osobní vozy.

Minerální olej 15W-40 + filtr + práce: 690,- Kč
Semisyntetický olej 10W-40 + filtr + práce: 1.099,- Kč

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 (P
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Oleje  • Maziva Oleje
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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““

10

kontrola 

stavu 

brzdové kapaliny

kontrola 

hladiny oleje

vozidla

kontrola 

účinnosti 

chladící kapaliny

ošetření oxidace

kontaktů a kontrola

úniku kyseliny

Akční cena
balíčku kontrol: 

49,- Kč

Ústav rad. onkologie 
pavilon č. 6 a 16.

Nádorová onemocnění se postupně stáva−
jí největším problémem pro zdravotnické
systémy v  celém světě a lze očekávat, že
zhoubné nádory budou ještě více ohro−
žovat lidskou populaci  i v třetím tisíciletí
její existence. V České republice byl 
v posledním desetiletí zaznamenán velmi
rychlý vzestup počtu nových onemocnění
plic (zejména u žen), tlustého střeva 
a konečníku. Výskyt jiných zhoubných
nádorů přibývá pozvolněji (karcinom
prsu) a některé druhy dokonce ubývají
(karcinomy čípku děložního, karcinomy
žaludku). Ve výskytu zhoubných nádorů
ledvin u dospělých zaujímá Česká re−
publika dokonce první místo.

Ústav radiační onkologie Fakultní ne−
mocnice Na Bulovce se zabývá kom−
plexní nechirurgickou léčbou solidních
nádorů dospělých, tj. radioterapií, chemo−
terapií, hormonální léčbou, bioterapií 
a podpůrnou léčbou. Ústav radiační on−
kologie Fakultní nemocnice Na Bulovce
je vybaven kompletní radioterapeutickou
technikou. Po instalaci nového urychlo−

vače bude mít provoz Ústavu radiační
onkologie FNB tři lineární urychlovače, 
3 brachyterapeutické přístroje a ozařovač
pro ortolroltážní terapii. Odborná praco−
viště Ústavu radiační onkologie FNB  řeší
též mamologickou problematiku v plné
šíři s důrazem na nádory prsu a provádí se
zde jednodenní diagnostika mamárních
laesí (klinické vyšetření, mamografie,
sonografie prsů, stereobiopsie), dispen−
zarizují se rizikové pacientky a odborní
lékaři vykonávají konzultační činnost 
v této problematice.

Ústav radiační onkologie FNB přebírá
pacienty k specializované léčbě, která
není proveditelná a dostupná v rajonních
zařízeních.

Provádí superkonsiliární konzultační
činnost a dispenzarizuje pacienty po pro−
vedené léčbě. Ústav radiační onkologie
FNB poskytuje vysoce specializované
léčebné činnosti:
• provádí hypertermii nádorů
• provádí fotodynamickou terapii nádorů
• provádí celotělové ozařování 

s celorepublikovou působností.
V současnosti je základním předpokla−

dem pro dlouhodobý kurativní léčebný
výsledek úplná likvidace primárního

nádoru. Bouřlivý rozvoj nových tech−
nologií a porozumění radiobiologickým
procesům na molekulární úrovni je spojen
s novým rozvojem léčby zářením v pos−
ledních letech. Instalace nového li−
neárního urychlovače, jehož provoz byl
zahájen 28. 4. 2004 umožní léčit nemoc−
né za pomocí nejvyspělejších ozařovacích
technik se zárukou kvality a bezpečnosti
léčby. Vysokoenergetický lineární
urychlovač 18 MeV Varian − CLINAC
2100/CD obsahuje maximální vybavení

pro bezpečné a účinné zevní ozařování.
Dovoluje ozářit cílový objem (nádorové
ložisko) homogenní dávkou i  za složitých
geometrických poměrů, a to kdekoliv 
v těle pacienta. Výhodou je možnost
ozářit vyšší dávkou (a tím i účinněji) 
i nádory v blízkosti kritických orgánů,
citlivých na ozáření. Výsledkem je
zvýšení možnosti  kontroly plné likvidace
primárního nádorového ložiska a zá−
roveň snížit pravděpodobnost pozdních
komplikací. Léčba je účinná a šetrná.
Nedílnou funkční součástí celé radiote−
rapeutické léčby je počítačový tomograf
umožňující kvalitativně přesné zabez−
pečení parametrů pacienta, nádorového
ložiska a kritických orgánů  jako nedílnou
součást ke kvalitnímu plánování radiote−
rapie. V brzké době se očekává s pod−

porou MZD obnova dalšího ozařovacího
zařízení.

Díky novému vedení Fakulní nemoc−
nice Na Bulovce se inovují léčebná
zařízení a jsou zde k dispozici moderní
diagnostické metody (počítačová tomo−
grafie, nukleární magnetická resonance)
umožňující přesné stanovení a ozáření
vymezeného cílového objemu za ma−
ximálního šetření k nádoru přilehlých
zdravých tkání.

Přednosta kliniky:
Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Telefon: 283 88 09 90 − linka 101
e −mail: lubos.petruzelka@fnb.cz

primářka kliniky:
MUDr. Vladimíra Stáhalová

Telefon: 283 88 09 90 − linka 250
e −mail: vladimira.stahalova@fnb.cz

Ambulance:
Většina onkologické léčby probíhá ambu−
lantně. Provoz ambulantní složky je za−
ložen na principech mezioborové spolu−
práce a poskytuje celé spektrum onkolo−
gické péče. Ambulantně je provozována:

Konziliární činnost
Pondělí: 8.00 − 15.00 hod. − nádory plic,
CNS, prsu, maligní melanoblastom
Úterý: 8.00 − 15.00 hod. − nádory zaží−
vacího traktu, gynekologické nádory
Středa: 8.00 − 15.00 hod. − nádory plic,
urologické nádory, sarkomy měkkých
tkání a  ostatní nádory
Čtvrtek: 8.00 − 15.00 hod. − urologické
nádory a nádory prsu
Pátek: 8.00 − 15.00 hod. −  nádory ORL

Dispenzarizace pacientů 
po provedené léčbě
Pondělí − pátek: 8.00 − 15. 00 hod.

Mamologická poradna
Pondělí − pátek: 8.00 − 15.00 hod.

Oddělení ambulantní chemoterapie
Pondělí − pátek: 8.00 − 15.00 hod.

Lůžková část (návštěvní dny)
Pondělí − neděle: 14.00 − 18.00 hod.

Připravil: Jiří Kratochvíl

Když se řekne „Na Bulovce“ (8. část)   

Ústav radiační onkologie − lůžková část.

Ústav radiační onkologie.

Léčba onkologicky nemocných 
pacientů je vždy velice náročná a závislá
na dobrém přístrojovém vybavení.

Jak to všechno začalo?
Samozřejmě nenápadně. Poslali jsme do soutěže „Electrolux proti bacilům“ obrázky našich žáků.

Témata byla našim žákům − pyžamákům blízká: Jak bojuji s bacilem a Jak by měla vypadat moje
nemocnice.

Jak to všechno pokračovalo?
Milým dopisem, že vítězkou soutěže je Michaela, která se v době vyhlášení soutěže

v nemocnici léčila a dokázala představu svého protivníka − bacila výtvarně vyjádřit.

Jak to všechno skončilo?
Protože už malířce bylo lépe, její pobyt v nemocnici i v naší škole skončil.

Nastaly vytoužené prázdniny a tak jsme se sešli k malé slavnosti až začátkem září.
Michaela si přišla vychutnat úspěch a převzít cenu. Čistička vzduchu bude na pediatrickém oddělení
nemocnice FNB sloužit dalším dětem, které to budou ve svém „boji s bacilem“ potřebovat. Jejich
jménem Michaele poděkoval pan ředitel nemocnice, lékaři a zdravotníci pediatrického oddělení 
a samozřejmě i my, pedagogové, kteří pracujeme s dětmi i v době nemoci. Mladé reprezentantky
firmy předaly dar a obdivovaly další výtvarná díla, která zpříjemňují prostředí nemocnice. 

Mgr. Jaroslava Matějovičová, ředitelka Spec. ZŠ a MŠ při FNB

Čistička vzduchu Electrolux byla předána Speciální ZŠ a MŠ při FN Bulovka
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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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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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Krátké ohlédnutí nazpátek
Naše městská část po ničivé povodni postupně obnovila silně zdevasto−
vaný Karlín a dolní Libeň, a to včetně škol a školských zařízení na
zmíněném území. Podařilo se zabezpečit dostatek finančních prostřed−
ků čerpáním dotací z Magistrátu hl. m.  Prahy z úvěrů od SFRB a EIB.
Soukromým majitelům z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
poskytla osmička dotaci na opravy jejich domů. Začala se realizovat
stavba „Protipovodňová opatření“  která bude dokončena v roce 2005.

Nově vybudované stanice metra Kobylisy a Ládví zkvalitňují síť MHD 
a zároveň šetří naše životní prostředí. Velké finanční částky byly na městské

části proinvestovány při rekonstrukcích a běžných opravách bytových domů na území Bohnic,
Ďáblic a Kobylis, při úklidu  a úpravách zeleně, při opravách dětských hřišť apod.

Naše školy nabízejí dětem navíc různé vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Péče o starší či
jinak potřebné občany je zajištěna na poměrně vysoké úrovni.

Samozřejmě rozvoj osmičky nekončí. Zůstává ještě mnoho nedostatků, které potrápí naše občany.
Např. péče o dětská hřiště, jejich ochrana před znečištěním psy, podpora všech aktivit směřujících
ke snížení kriminality, zjednodušit úřední styk pro občany a mnoho dalších nevyřešených  problémů.
Vývoj naší demokracie je zatím v prvopočátku. Nejsme ani v Rakousku nebo ve Velké Británii, kde
vláda může např. svým hejtmanům mnohé věci přímo nařídit a oni jsou povinni tyto direktivy vykoná−
vat. Nemůžeme se srovnávat ani v míře nezaměstnanosti či vstřícnosti k veřejnosti ve věcech veřej−
ných.  Cílem nové vlády je podpora rodin s dětmi, růst ekonomiky, boj s nezaměstnaností, korupcí
a kriminalitou. Pozitivní dopad těchto priorit pro naše občany v běžném životě ukáže teprve čas.

Důležitou úlohu v roli našeho státu  a potažmo i na naší městské části hrají současní europoslanci.
Na nich záleží a bude záležet obhajoba českých zájmů v Bruselu. Jde o to, zda půjde o zájmy veřej−
né nebo rodinné. 

Závěrem tohoto mého stručného bilancování chci poděkovat všem občanům naší městské části,
kteří se jakkoliv podílejí na jejím zvelebování, starají se o pořádek a jsou našimi hrdými osmičkový−
mi patrioty v tom nejlepším slova smyslu.  

Soňa Teplá, zástupkyně Starosty MČ Praha 8

Organizace školního roku 2004/2005
v základních, středních 
a speciálních školách

č. j. 27 113/03-20

Období školního vyučování ve školním roce 2004/2005 začalo ve všech základních, střed−
ních a speciálních školách ve středu 1. září 2004. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
v pondělí 31. ledna 2005. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
ve čtvrtek 30. června 2005.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2004.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2004 a skončí v neděli 2. ledna
2005. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2005.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2005.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

7. 2. − 13. 2. 2005 pro Prahu 8

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2005.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2005.
Období školního vyučování ve školním roce 2005/2006 začne ve čtvrtek 1. září 2005.

JUDr. Petra Buzková v. r.
Ministryně školství ČR

Přeji krásný den všem oby−
vatelům Prahy 8 a nejen jim.
Jmenuji se Štěpán Benca 
a vedu Dento−Ryu−Budokan,
což je škola japonských
bojových umění Kodokan
Judo a Aikido Iwama Ryu 
v Pivovarnické ulici v Libni. 

Jelikož studium bojových umění
jakožto volnočasová aktivita je jedním 
z nejlepších prostředků výchovy mládeže
v době mimo školu a rodinu, dovoluji si
Vás informovat o našich aktivitách.

Adepti si u nás mohou vybrat ze dvou
výše zmíněných stylů. Laicky řečeno se
jedná o tradiční (nesportovní) formu
Juda a Iwamský styl Aikida. Kodokan
Judo je všestranný tělovýchovně sebeo−
branný styl koncipovaný tak, aby se 
i menší mohl ubránit většímu, slabší sil−

nějšímu, žena muži, atd. Aikido
Iwama Ryu zase v sobě obsahu−

je energetická cvičení a praxi
se zbraněmi meč, tyč a další.
Jezdíme na letní i zimní
soustředění, podnikáme výle−

ty do přírody, pořádáme ví−
kendové semináře, spolupracu−

jeme s dalšími školami bojových
umění. Znalosti obou stylů jsou u nás
čerpány přímo z Japonska, od japon−
ských mistrů či jejich přímých žáků.

V naší škole dbáme na to, aby se opti−
málně skloubila složka tělovýchovná
(zdravý pohyb pro mladého člověka),
sebeobranná (neútočný a neagresivní
způsob sebeobrany) a duchovní (men−
tální výchova s důrazem na přirozený
žebříček lidských hodnot, spolupráci 
a porozumění). Během našeho již něko−

likaletého působení v Praze máme
zkušenosti, že naši žáci v mládežnickém
věku nemají tendenci vyhledávat alko−
hol, kouření, návykové látky, ani aktivi−
ty typu sprayerství či vandalismus.
Utužováním kolektivu s neustálým

zdůrazňováním nekonfliktnosti (v kom−
binaci se zdravým sebevědomím)
dosahujeme dobrých výsledků na poli
výchovy mládeže pomocí tradičních
japonských bojových umění. Někteří
naši žáci se dokonce aktivně účastní
pomoci při konkrétních protidrogových
programech a programech pomoci
tělesně postiženým.

Tréninky se u nás konají každý všední
den, rozpis jednotlivých cvičení najdete
na www.judo.euweb.cz a www.ai−
kido.euweb.cz. Pokud přímo neholdu−
jete aktivnímu cvičení bojových umění,
můžete si k nám do Budokanu přijít
zahrát šachy, dámu či go, navštívit te−
rapii Reiki nebo se oddat uvolňujícím
masážím. Chceme, aby se náš Dento−
Ryu−Budokan (což znamená „centrum
pro tradiční způsob výuky bojových

umění“) stal příjemnou oázou relaxace
a uvolnění v dnešním uspěchaném
světě. Neboť ti z nás, kteří cvičí již delší
dobu, poznali, že existují také jiné a dů−
ležitější životní hodnoty, než jen peníze,
stres a moderní technické výdobytky. 

Na shledanou se těší Štěpán Benca,
vedoucí školy Dento−Ryu−Budokan

Nevíte co s odpoledním volnem? Přijďte mezi nás!

Zakladatel Judo prof. Jigoro Ka−
no (vlevo kaligrafie).

Zakladatel Aikido Morihei Ueshi−
ba (vlevo kaligrafie).

Škola Taekwon−do Dan−Gun
V dubnu roku 1955 bylo poprvé oficiálně představeno moderní
bojové umění Taekwon−do. Za poměrně krátkou dobu ho nyní
aktivně cvičí přes 100 miliónů lidí po celém světě. Taekwon−do jim
nabízí ucelenou skladbu výuky, která zaručuje neustálou možnost

zdokonalování se v technikách po mnoho let nebo i celý život. Taekwon−
do neučí jen rychlost, obratnost, získání síly pocházející z dokonalých

technik rukou a nohou, ale učí žít podle morálních zásad: vytrvalost, zdvořilost, čestnost,
sebeovládání, nezkrotný duch.

V České republice se Taekwon−do ITF cvičí
od roku 1987 a jednou z nejstarších škol je
Škola Taekwon−do Dan−Gun, která vznikla v říjnu roku 1991. V Gymnáziu Litoměřická 726 Praha 9 − Prosek, které se stalo její hlavní tělocvičnou, uvidíte
cvičit v různých technických skupinách děti od 6.let, ale i dospělé ve věku 45 let. Cvičí zde sestavy, volný boj dle pravidel, silové přerážení, speciální techniky
ve výskoku a vrchol bojového umění sebeobranu. Trénink všech skupin vedou nositelé mistrovských pásků pod dohledem korejského me−
zinárodního instruktora Hwang−Ho−Yonga nositele 8. Danu druhého nejvyššího dosaženého stupně ve světě. Svojí úspěšností se škola
umisťuje na předních místech, vždyť ve svých řadách, zahrnujících z velké části cvičence z Prahy 8, má členy talentované mládeže Praha
I, mistry České republiky, mistry a vicemistry světa a členy České státní reprezentace. Dokazuje to i člen této školy Petr Kutílek, člen
České státní reprezentace, který  uprostřed letošních prázdnin závodil za ČR na šestém juniorském MS v Malajsii v prestižní disciplíně
tradiční boj. Co závěrem?  Chcete−li vědět bližší informace o Taekwon−do nebo škole Dan−Gun, případně se informovat o náboru, který
probíhá během října, kontaktujte p. Petra Poklopa, tel.: 603 24 64 33, http://dangun.taekwondo.cz, e−mail: dan−gun@volny.cz −pp−
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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
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Kolpingův dům − azylový dům pro
matky s dětmi završí v srpnu 2004 již
10 let své činnosti. Během tohoto
období nasbírali jeho zaměstnanci
řadu cenných zkušeností, které přispí−
valy rok od roku k postupnému
zvyšování kvality poskytovaných so−
ciálních služeb a  profesionalizaci je−
jich práce. 

Zakladatelem a provozovatelem azylo−
vého domu je občanské sdružení Kol−
pingova rodina Praha 8, které je současně
kolektivním členem mezinárodního so−
ciálního svazu s názvem Kolpingovo
dílo. Tento svaz má bohaté zkušenosti 
v sociální práci, kterou poskytuje ve více
než 50 zemích všech světadílů a na
evropském kontinentě je nositelem statu−
tu poradce za neziskové organizace při
Radě Evropy.

Kolpingův dům získal pověst praco−
viště, které neodmítá matky vyžadující
zvláštní péči, ať již z důvodu neplnole−
tosti, mentálního nebo tělesného posti−
žení, psychiatrické diagnózy, nebo pro−
dělané závislosti na drogách, či alkoholu.
Se žádostmi o umístění matek se na nás
obrací Oddělení sociálně−právní ochrany

dětí (OSPOD) všech městských částí
Prahy i jiných krajů, porodnice, koje−
necký ústav, psychiatrické léčebny, pro−
tidrogové poradny, dětské domovy, jiné
neziskové organizace, i matky samy. 

Bohužel kapacita domu nestačí pokrýt
poptávku: na průměrně 60 žádostí ročně
připadá 10 volných míst. Rozhodujícím
kritériem pro přijetí je naléhavost situace

matky i její motivace ke
spolupráci. Každá mat−
ka, popř. manželský pár
má k dispozici vlastní
pokoj s kuchyňským
koutem, předsíní a kou−
pelnou. Pokoje jsou vy−
baveny pokojovým i ku−
chyňským nábytkem,
spotřebiči, ložním prád−
lem. Obvykle pokoj obý−
vá 1 matka a jedno dítě, ale žila zde 
i klientka se 4 dětmi. Matky používají
společné pračky a dále zahradu, kde si
mohou pěstovat zeleninu, dvůr a dětské
hřiště. 

Po přijetí matky je třeba řešit celý kom−
plex problémů: obvykle je nutné naučit
matku pečovat o dítě a domácnost, opatřit

chybějící doklady, dořešit nevyrovnané
závazky (např. dluhy vůči pojišťovnám),
dořešit právně nejasné vztahy (např.
rodičovská práva, výživné, rozvod,
občanství atd.), podat žádost o byt, zajis−
tit základní finance, spolupracovat 
s odbornými pracovišti (např. Sananim,
Rosa, dětští lékaři, psychiatři…), vytvářet
si nový režim a návyky. To vše ovlivňuje
dobu, po kterou je matka s dítětem 
v Kolpingově domě ubytována. Aby bylo
možné posunout kvalitu jejího života ale−
spoň o stupeň výše, je třeba mít k dis−
pozici dostatek času jak pro řešení stáva−
jících problémů, tak i pro vytváření
nových návyků a postojů. Kolpingův
dům proto poskytuje ubytování až na 
2 roky, někdy i více.

Nejčastěji jsou přijímány matky 
s kojenci. V Kolpingově domě se jich
ujímá výchovná instruktorka, která
pomáhá zvládat běžné rodičovské čin−
nosti, radí v otázkách hygieny a výživy
dítěte, učí matky vařit, pečovat o domác−
nost, jednat vlídně a trpělivě s dítětem.

Sociální pracovnice se zabývá sociálně−
právní situací matky. K jejím povinnos−
tem patří péče o finanční zabezpečení
matky,  vyřizování dokladů, pomoc při
úředních jednáních, komunikace s jinými
institucemi, které se podílejí na pomoci
matce, vyhledávání vhodného bytu 
a zaměstnání.

Naše klientky mají často nízké sebevě−
domí, v komunikaci s dětmi si počínají
nejistě a pasivně. Tento stav úspěšně
ovlivňuje metoda videotreninku, kterou
na našem pracovišti využívají jak klient−
ky, tak i zaměstnanci. Schopnost aktivní
komunikace trénují pod vedením od−
borné videotrenérky všechny naše klient−

ky i jejich partneři. Velmi často je nutné
pracovat i s rodinnými příslušníky a part−
nerem matky. I jejich situace bývá ve
většině případů komplikovaná, vyplatí se
však získat je pro aktivní spolupráci,
protože ovlivňují život našich klientek.

Matky k nám přicházejí sice mladé, ale
s již formovanými vzorci chování a zák−
ladními postoji ke svým právům a  povin−
nostem. Často se potýkáme s jejich
návykem pasivního trávení volného času.
Proto mají matky u nás ubytované 
i  určité povinnosti k azylovému domu:
jde především o společnou péči o dům 
a zahradu a jednou týdně vaření pro celý
dům. Mohou zde ale udělat i něco
konkrétního pro sebe, např. navštěvovat
kurz  práce s počítačem, nebo ručních
prací a výtvarných činností. 

Na druhé straně má matka právo na
svůj soukromý život,  zajít si do kina, di−
vadla, na oslavu, využívat zahradu, hřiště
a dvůr, přijímat ve svém pokoji návštěvy
příbuzných, nebo partnera, pokud je to 
v souladu se zájmy dítěte a s vědomím
personálu.

Ke konci roku 2003 jsme od otevření
azylového domu evidovali 712 žádostí 
a ubytovali celkem 72 matek a 109 dětí.
V ojedinělých případech jsme ubytovali
i manželské páry.

Na našem pracovišti vykonávají pra−
videlně již po několik let dlouhodobé
praxe studenti z Vyšších odborných škol

sociálně−právních z Prahy 10 − Jahodové
2 800,,  Prahy 4 − Hrusické 7, Prahy 2 −
Ječné 33, Prahy 5 − Drtinovy 3 
a Brandýsa nad Labem − Královické 915.

Celkový provoz azylového domu stojí
ročně cca 1,9 milionu korun (náklady na
materiál, služby, energii, údržbu a za−
městnance). Vzhledem k tomu, že jde 
o veřejnou službu, jsme podporováni
Ministerstvem práce a soc. věcí ČR,
Magistrátem hl. m. Prahy a nadacemi
jako např. Naše dítě, Výbor dobré vůle,
Asociace žen diplomatického sboru.
Děkujeme i občasným dárcům, např.
Advokátní kanceláři Šváb−Zima, C a A
Modě, členům Mezinárodního Kol−
pingova díla, firmám AAA Auto Praha,
Bralep, Teri, Vítu Mátlovi a dalším. 

Protože většina našich klientek má
pouze základní vzdělání, lze předpoklá−
dat, že po ukončení mateřské dovolené
budou mít problém se získáním dobrého
zaměstnání. Proto se snažíme využít
jejich pobytu v azylovém domě ke
zvýšení kvalifikace, a to především
účastí v kurzu základů práce s počítačem,
prováděnými přímo v azylovém domě.

Kolpingův dům 
Azylový dům pro matky s dětmi

MGR. JANA ZEMANOVÁ

ŘEDITELKA KOLPINGOVA DOMU

BOHNICKÁ 32/3
PRAHA 8 − BOHNICE

Ještě se děti nestačily ohřát v lavicích 
v novém školním roce a již měly 
příležitost seznámit se 
s možnostmi volnočaso−
vých aktivit, které letos
nabízí Dům dětí a mlá−
deže v Praze 8. Zaměs−
tnanci, ale také externí
spolupracovníci za po−
moci účastníků někte−
rých loňských kroužků,
připravili v budově v ulici
Přemyšlenské v Kobyli−
sích pro zájemce přehlíd−
ku činnosti kroužků −
Den odemčených dveří. 

V průběhu celého odpoledne děti, větši−
nou v doprovodu rodičů, nejen navštívily

všechny zábavní prostory,
ale měly také možnost
zapojit se do soutěží při−
pravených v jednotlivých
učebnách a díky slunečné−
mu počasí i v zahradě. Za
úspěšné zvládnutí zada−
ného úkolu děti dostaly
kartičky s klíči, které v ta−
jemné komnatě vyměnily
za klíčenku a sladkou po−
zornost. 

K velkým lákadlům pa−
třil test IQ, klec pro softbal

a měření rychlosti odpalu, drátěné šachy,
natáčení televizní kamerou, ale také výt−
varné techniky, ukázka pohybových aktivit,
deskové hry, nabídka Otevřeného klubu pro
rodiče a děti, vyzkoušení si zručnosti v ke−
ramické dílně a mnoho dalších zajímavostí.
„Původně jsem přišla jen zapsat dceru do
kroužku kytary. Vůbec jsme s Alžbětou ne−
čekaly, že tu uvidíme takový velký počet
zajímavých činností a že se budeme moci
zapojit do milých soutěží. Moc se nám tu lí−
bí a dcera se již těší na první schůzku,“ při−
znala Jitka Komárková z Dolních Chaber.

Nad Dnem odemčených dveří převzal
záštitu Starosta Městské části Praha 8
Josef Nosek.                                   −red−

Odemčené dveře přilákaly desítky zájemců

Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet nejen své logické myšlení, ale i fyzickou
zručnost při sportu.
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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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Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství

pořádá koncert

FILHARMONICKÉHO KVARTETA PRAHA
v rámci Cyklu zámeckých koncertů

Silvie Hessová  −  1. housle
Zuzana Hájková  − 2. housle

Jiří Poslední − viola
Jakub Dvořák − violoncello

úterý 12. října 2004 v 19.00 hodin
Zazní skladby Antonína Dvořáka 

a Franze Schuberta

a koncert

ADAMUSOVA TRIA

Jan Adamus − hoboj, anglický roh
Jitka Adamusová − housle, viola

Květa Novotná − klavír

úterý 9. listopadu 2004 v 19.00 hodin
Zazní skladby L. van Beethovena, C. Francka, 

A. Dvořáka, J. L. Dusíka aj.

Libeňský zámek, Obřadní síň, 
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň

Rezervace míst a informace 
na tel.: 283 09 04 22

V černém i v kroji…
Členky Foersterova komorního pěveckého sdružení s dirigentem Lukášem Vasilkem se od pozd−
ního jara pečlivě připravují na soutěž ve španělské Tolose.

Amatérský pěvecký sbor bude ve Španělsku na začátku listopadu usilovat o vavříny hned ve dvou
kategoriích: klasická sborová tvorba a folklór. Aby i publikum (převážně složené z příznivců z Prahy
8) mohlo posoudit, jak jsme připraveny, představíme programy obou výše zmiňovaných kategorií na
koncertě dne 21. října 2004 v 19.00 hod., v Obřadní síni Libeňského zámku. Přijďte! Také proto,
že „klasiku“ budeme zpívat v černém a „lidovky“ v krojích z celých Čech!                                −dč−

Dnešní část „Encyklopedie“ nás pozve na katas−
trální území Troja, kde v ulici Hnězdenská čp.
549 − nedaleko ZŠ Glowackého − již 7 let sídlí
Střední odborná škola sociální, o.p.s.

Tato čtyřletá střední odborná škola s maturitou
působí na našem obvodě již 13 let, přičemž od září
1997 sídlí v současném objektu. Škola je maloka−
pacitní, v síti škol MŠMT zařazená s kapacitou 66
žáků. Ve školním roce 2004/2005 má v každém
ročníku po jedné třídě denního studia, tedy čtyři, 
a navíc jednu třídu dálkového studia, které je pětileté.
Převážná většina studentů dálkového studia pochází
z nejrůznějších míst naší republiky, jelikož podob−
ných škol je pouze několik.

Škola ve dvou zaměřeních oboru Sociální péče −
01/Pečovatelská činnost a 02/Sociálně−správní čin−
nost připravuje studenty pro práci v sociální oblasti,
pro činnosti spojené s poskytováním sociálních
služeb a pomoci. Studenti se učí osobní práci s klien−
tem, zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci,
sociální terapii. Důraz je kladen na rozvoj osobních
kvalit, bezpředsudkový přístup ke klientům, při−
měřenou empatii, komunikativní dovednosti a pro−
fesní etiku. Absolventi najdou uplatnění jako pra−
covníci sociální péče, v terénních pečovatelských
službách, v sociálně správních službách orgánů stát−
ní správy a samosprávy. Mohou též pokračovat ve
studiu na vyšší nebo vysoké škole v oborech sociál−
ní práce, sociální pedagogika, sociální zdravotnictví.

Kromě svého výchovně−vzdělávacího programu
škola velmi aktivně pracuje v rámci projektu „Škola
a senioři“, kdy dochází ke sbližování mládeže 
a seniorů přímo v objektu školy nebo seniorských

odborných zařízeních. Každoročně 
je školou organizována vzdělávací
Senior univerzita, např. na téma
„Kapitoly z dějin Slovanů“. Připravují
se „Dějiny sjednocené Evropy“ a „Ná−
boženství pro nás neznámá“.  Na tyto
i řadu dalších projektů (projekty dro−
gové prevence, výstava prací seniorů
Vzpomínka a já, Senior univerzita −
Historie USA, apod.) získává pra−
videlně škola i podporu Městské části
Praha 8 prostřednictvím grantů. Pro
veřejnost škola organizuje každoročně
rekvalifikační kurz Vazba a aranžo−
vání květin. Není opomenutelné, že na

škole studují úspěšně integrovaní žáci se zdravotním
postižením, dva vozíčkáři, a též studenti romského
etnika − z nichž již 2 školu úspěšně absolvovali.
Studenti školy v rámci praxe působí v odborných
sociálních zařízeních. Během studia se rovněž
zúčastňují řady aktivizačních programů pro seniory,
např. asistenční služba při sportovních akcích v DD
Mirovická, program Vánoce či výroba perníčků pro
seniory.

Byť škola je několik let ve stejné budově − s ohle−
dem na reformy státní správy − přešel pronajímatel
původně z Obvodního ústavu sociálně−zdravotnic−
kých služeb v Praze 8 od ledna 2001 na Ministerstvo
financí a od července 2002 na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Od července 2004 má
škola opět nového pronajímatele − tentokrát Fakultní
nemocnici Motol. Každá další změna samozřejmě
škole ani studentům nepřispívá ke klidu a jaké
záměry má s těmito bývalými jeslemi FN Motol, to
uvidíme až během letošního  školního roku.

−dadar−
Správné odpovědi z minulého dílu:

1) 1990,  2) žádný, 3) Václav Klaus ml.

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Lucie Hálová, Vladimíra Lebedová a Miloslava
Sedláčková z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme
věcné ceny.

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 39. - SOUKROM… STÿEDNÕ äKOLY (6. »¡ST)

Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy do
10. dne mÏsÌce (pohlednicÌ na adresu redakce
nebo e-mailem: petra.klugova@p8.mep-
net.cz). Ze spr·vn˝ch odpovÏdÌ budou vylo-
sov·ni t¯i v˝herci, kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) Kolik let ökola p˘sobÌ na

˙zemÌ M» Praha 8?
2) Co znamen·  o. p. s.?
3) PlatÌ se na ökole ökolnÈ?

Asistenční služba studentů školy při sportovní
akci v Domově důchodců Mirovická 19, Praha 8.

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

P¯edprodej: čt 10.30 − 11.30 hod. Spojení: tramvaj č. 10,
14, 15, 17, 24, 25 − stanice Ke Stírce, autobus č. 102, 144,
152, 175, 200 − st. Ke Stírce, č. 127, 177, 186 − stanice
Střelničná, Metro C − Kobylisy. Nevyzvednuté rezervované
vstupenky vracíme 30 minut před začátkem představení
do prodeje. 

ÿÕJEN 2004

10.10. NE 10.00 hod.
POHÁDKA O DĚDU VŠEVĚDOVI 
LS JISKRA (J. Slunečko).

11. 10. PO 19.30 hod.
IMPROVIZACE − MALÉ 
NAHLÉDNUTÍ DO HERECKÉ DÍLNY
Představení Malého vinohradského 
divadla.

15. 10. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
KOPRETINKA
Činoherní pohádka pro nejmenší 
v podání Pohádkového div. Praha.

16. 10. SO 15.00 hod.
KOPRETINKA

17. 10. NE 10.00 hod.
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
LS Jiskra (V. Čtvrtek, P. Slunečko).

20. 10. ST 10.30 hod.
PÍSNIČKOVÁ VYMYSLIVNA
Hudební výchova prostřednictvím 
pohádky a hry s dětmi. 
Hraje K. Daňhel.

21. 10. ČT 9.00, 10.30 a 14.00 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Komunikativní pohádkové představení 
s loutkami a písničkami v podání 
Vítka Marčíka.

22. 10. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

23. 10. SO 15.00 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

24. 10. NE 10.00 hod.
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

25. 10. PO 9.00 a 10.30 hod.
MALÝ VÝLET DO OPERY
Hudební beseda s operními pěvci. 
V pořadu jsou použity ukázky z oper 
B. Smetany (Hubička a Prodaná nevěsta), 
F. Škroupa (Dráteník), A. Dvořáka 
(Rusalka) a W. A. Mozarta (Figarova 
svatba a Kouzelná flétna).

26. 10. ÚT 9.00 a 10.30 hod.
JEN PÁR SLOK
Montáž vzpomínek a poezie Jaroslava 
Seiferta v přednesu Rudolfa Kvíze.

30. 10. SO 15.00 hod.
POHÁDKY Z KOUZELNÉHO 
SLUCHÁTKA
Hrají a zpívají členové Malého 
vinohradského divadla.

31. 10. NE 10.00 hod.
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

Večerní představení

11. 10. PO 19.30 hod.
IMPROVIZACE − MALÉ 
NAHLÉDNUTÍ DO HERECKÉ DÍLNY

Změna programu vyhrazena.

Studenti Senior univerzity.



Setkání cestovatelů 12. − 14. listopadu 2004
Dia−festival pro širokou veřejnost se zájmem o cestování v KD Ládví.

Tři dny − dva sály / Setkání cestovatelů proběhlo již čtyřikrát. V listopadu 2004 se můžete těšit na páté Setkání, které Vám
přináší několik novinek. Na základě Vašich přání a připomínek jsme se rozhodli prodloužit akci z jednoho dne na tři dny.
Projekce můžete sledovat navíc ve dvou sálech. Věříme, že si z bohaté nabídky každý vybere svého favorita, a ve volných
chvilkách potká své staré i nové známé. 

Cestovatelský emailový klub / Máte−li zájem dostávat od organizátorů jednou za měsíc pozvánku na zajímavé cestovatel−
ské akce, přihlaste se do klubu prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.setkanicestovatelu.cz.

Pátek 12. 11. 2004 − Indonéský den 
VELKÝ SÁL: 
18.00 Indonésie, Sumatra 
19.00 Indonéská tradiční hudba

gamelan
19.30 Indonésie, Moluky

Sobota 13. 11. 2004
VELKÝ SÁL: 

9.30 Barma
10.45 Mexiko, Guatemala, Honduras
12.00 Patagonie 
14.15 Umění vysokohorské 

fotografie 

15.30 Madagaskar 
17.00 slosování ankety
17.30  Indie, Ladakh
18.45 Člověk v tísni v Afghánistánu
20.00 film Kapka z poháru 

nesmrtelnosti 

Sobota 13. 11. 2004
MALÝ SÁL:

9.30 Guinea a Benin
10.45 Tibet
12.00 Turecko
14.15 Keňa 
15.30 Indonésie, Jáva 

17.00 slosování ankety 
ve velkém sále

17.30 Kuba
18.45 Kamčatka
20.00 Peru

Neděle 14. 11. 2004
VELKÝ SÁL: 

9.30 Maroko 
10.45 Tropická medicína − malárie
12.00 Rumunský Banát 
14.15 Záp. Papua, film WA−WA−WA!
15.30 Afghánistán
17.00 slosování ankety

17.30 O poušti 
18.45 vodácká expedice Jamaica 

Neděle 14. 11. 2004
MALÝ SÁL:

9.30 Nepál 
10.45 Jak se žije indickým ženám?
12.00 Indonésie, Siberut 
14.15 Nový Zéland 
15.30 Vietnam 
17.00 slosování ankety 

ve velkém sále
17.30 Keňa a Tanzanie
18.45 východní Karibik

STRANA 8 ŘÍJEN 2004
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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. spotře−
bičů. Dále provádíme montáž horizon−
tálních i vertikálních žaluzií. Vše kvalit−
ně 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.
Postupice − Lhotka u Benešova. Tel.:
602 34 24 42.

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebná ma−
sáž klasická, čínská, reflexní, rehabi−
litace, 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 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 úterý v 18.00 hodin. Bližší infor−
mace na tel.: 603 80 63 70,
www.auto−skolatrio.cz. Další středis−
ka 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
bydliště, nabízíme perspektivní práci
na HPP. Volná pracovní doba,
neomezená výše výdělku. Schůzku
možno domluvit na tel.: 286 84 00 18
− 20, 603 51 98 41.

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

KADEŘNICTVÍ PRO CELOU
RODINU, 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. Pro tuto provozovnu
přijmeme kadeřnici!

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 JAKÉKOLIV VE−
LIKOSTI, KATEGORIE A VLAS−
TNICTVÍ, 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 nájemníkem,
či s jakoukoli právní vadou. Veškeré
formality 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 hotovosti. Tel.: 222
71 20 15.

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

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, Štětín−
ská. Možno využít kosmetického
nebo kadeřnického zařízení. Zave−
dená klientela. Tel.: 606 75 88 49.

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

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

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

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA NJ − děti
i dospělí, zkušenou a trpělivou lek−
torkou − 200 Kč/45 minut. Tel.: 283
85 14 00, 728 81 85 65.

PRONAJMU PODZEMNÍ GARÁ−
ŽOVÉ STÁNÍ V ULICI VELKÁ
SKÁLA, pod budovou na rohu Či−
mické ulice, Praha 8 − Troja/Bohnice.
Smlouva a platba na jeden rok dopře−
du (plus záloha za elektronický otvírač
dveří). Volejte: 737 66 67 88 nebo
604 83 87 04.

HRA NA KLAVÍR. Tel.: 605 95 84
97.

SEMINÁŘ AUTOMATICKÉ KRES−
BY, včetně odblokování 5. čakry 
a práce s energií od 27. do 28.
listopadu 2004 na Praze 8. Tel.: 283
85 14 00, 728 81 85 65.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
na Velké Skále za 1 500 Kč. Tel.:
603 50 73 16.

KOUPÍM BYT DO OV, nejlépe
okolí ul. Křižíkova, ne přízemí. Tel.:
603 83 06 59.

FA J. MACHÁČ − rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými
panely − bez bourání, nepořádku 
v bytě − rychle (3 − 5 dní) a levně (od
25 000 Kč). Výměny van, baterií,
klozetů kuchyňských desek, instalace
sprchových koutů, pokládka dlažby,
PVC, plovoucích podlah, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66 −
kdykoliv!

PRONAJMU GARÁŽ U STANICE
METRA LÁDVÍ. Cena 2 000 Kč/
měsíčně. Tel.: 605 93 72 98.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

KOUPÍM BYT O VELIKOSTI
1+1 až 3+1, v lokalitě Prahy 8,
panel i cihla, může být DR i OV, před
i po rekonstrukci. Platba hotově.
Děkuji za Vaše nabídky. Tel.: 603 18
56 97.

HLEDÁME PANÍ (z okolí Bohnic),
která by jednou až dvakrát týdně
odvedla děti (3 a 5 let) na kroužky.
Plat dohodou. Tel.: 606 24 72 13.

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT
2+kk/L, Praha 8 − Invalidovna. Cena
1 150 000 Kč. Tel.: 605 26 34 23,
603 97 64 76.

SOŠP PROFIT, přijme vyučujícího
ÚČETNICTVÍ a EKO předmětů. Na
HPP nebo VPP. Kontakt: Ho−
vorčovická 11, Praha 8, tel.: 284 69
21 39, 603 82 40 85, e−mail: pro−
fit@seznam.cz.

MÁTE ZÁJEM VLASTNIT JE−
DINEČNÝ FOTOPORTRÉT SVÉ−
HO DÍTĚTE ČI RODINY? Objed−
nejte si fotografování v ateliéru
Gloat. Kontakt: Věra Dědková, tel.:
776 05 55 91.

RESTAURACE McDONALD‘S
v Praze 8 ihned přijme pracovníky na
plný i částečný úvazek. Nabízíme
práci v mladém kolektivu, slevu na
personální stravu a možnost profes−
ního růstu. Požadujeme časovou fle−
xibilitu, pečlivost a chuť pracovat.
Tel.: 777 84 22 65.

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

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ I.
CHUCHLÍKOVÁ − DÁMSKÉ,
PÁNSKÉ A DĚTSKÉ. Nabízí ušití
oděvů dle typu postavy, též úpravy 
a opravy. Látky − návrhy v nabídce.
Objednávky na tel.: 257 53 57 28,
PO − PÁ 10.00 − 18.00 hod.,
Chabařovická 25, www.mybox.cz/
ivan.bidlas/salon−ivana2.html.

KOUPÍM SKLENĚNÉ TERÁ−
RIUM o minimálních rozměrech 65
x 39 cm. Děkuji za Vaši nabídku.
Tel.: 728 17 77 87.

Placená řádková inzerce

SniperZone
internet, bar, 

on−line hry, tisk

ww.sniperzone.net

ul. Nad Záložnou 
Praha 8 • Metro C 
od Kobyliského 
nám. 50 m

otevřeno
Po − Ne 
od 11.00 − 00.00+ 15
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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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KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.:  283 09 04 27

Předprodej v pokladně KD KRAKOV PO − ČT:
16.00 − 19.00 hod., rezervace na tel. 283 090 427.
Spojení: bus č. 102, 144, 177, 186.

ÿÕJEN  2004

Večerní koncerty

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.

Odpolední představení pro malé děti

23. 10. SO 14.00 hod.
Zpátky do pohádky  
Veselé hrátky o dobru a zlu z filmových 
pohádek a o tom, jaké z nich plyne 
ponaučení. Pořad je doplněn písničkami, 
které tyto pohádky provázejí.

Připravujeme na listopad
(předprodej od 20. 10. 2004)

3. 11.ST 19.00 hod.
NEZMAŘI − křtění desky

10. 11. ST 19.00 hod.
KOŇABOJ

24. 11. ST 19.00 hod.
FIANNAN

Odpolední představení pro děti

5. 11.PÁ 17.00 hod.
Pohádkové překvapení s DÁDOU
(vystoupení Dády Patrasové)

13. 11. SO 14.00 hod.
Plecha a Neplecha se vrací

17. 11. ST 15.00 hod.
Podzimní dětský karneval
(státní svátek)

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství

Vás zve na vystoupení pod záštitou 
Starosty MČ Praha 8 Josefa Noska

FOLKLORNÍHO SOUBORU IPE�
Slovenská republika - Lučenec

sobota 23. října 2004 od 20.00 hodin
Kulturní dům Ládví, Burešova 2/1661, Praha 8

Místa si rezervujte na tel.: 283 09 04 22
Vstupné zdarma!

Úřad Městské části Praha 8
odbor školství

Vás zve na výstavu

115. VÝROČÍ NEKÁZANKY
1. ČESKÉHO KLUBU FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ

Výstava se koná ve foyer budovy ÚMČ Praha 8, 
U Meteoru 6 („bílý dům“) 

až do 31. října 2004.
Otevřeno ve všední dny od 10.00 do 18.00 hodin

Bližší informace na tel.: 283 09 04 22
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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 LÁKAVOU PODZIMNÍ NABÍDKU!
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ZDARMA ZKUŠEBNÍ KÚRYPO TELEFONICKÉMOBJEDNÁNÍ

(Placená inzerce)

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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DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PÁTEK 22. ŘÍJNA 

OD 8.00 DO 

19.00 HODIN

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:

ŘÍJEN 2004

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 (park.) 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

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ

Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že
velkoobjemové kontejnery jsou podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
určeny pouze pro velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze ukládat do
běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti.

Do VOK neodkládejte stavební suť 
a nebezpečné složky komunálního odpa−
du jako jsou ledničky, televizory, zářivky,
akumulátory, staré barvy a ředidla,
apod.

Jirsíkova − Malého
12. 10., 16. 11., 21.12.

Kollárova
(mezi ul. Křižíkova − Pernerova)
19. 10., 23. 11., 28. 12.

Pobřežní − U Nádražní lávky
26. 10., 30. 11.

Pernerova − Šaldova
2. 11., 7. 12.

Pobřežní − Thámova
9. 11., 14. 12.

Petra Slezáka − Urxova
12. 10., 16. 11., 21.12.

Pernerova − Sovova
19. 10., 23. 11., 28. 12.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
26. 10., 30. 11.

Kotlaska (u mateřské školy)
2. 11., 7.12.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
9. 11., 14. 12.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
19. 10., 23. 11., 28. 12.

Na Vartě
26. 10., 30. 11.

Kašparovo náměstí
2. 11., 7. 12.

Pod Labuťkou − Prosecká
9. 11., 14. 12.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
12. 10., 16. 11., 21. 12.

Nad Rokoskou
26. 10., 30. 11.

Na Truhlářce (parkoviště)
2. 11., 7. 12.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
9. 11., 14. 12.

Ke Stírce − Na Stírce
12. 10., 16. 11., 21. 12.

Kubišova − U Vlachovky
19. 10., 23. 11., 28. 12.

U Slovanky − Dolejškova
27. 10., 8. 12.

Štěpničná (parkoviště)
3. 11., 15. 12.

Davídkova
(u ul. Tanvaldská − parkoviště)
10. 11., 22. 12.

Třebenická
13. 10., 24. 11., 29. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
20. 10., 1. 12.

Modřínová
13. 10., 24. 11., 29. 12.

Kubíkova − u DD
20. 10., 1. 12.

Havránkova − Šimůnkova
27. 10., 8. 12.

Šimůnkova
3. 11., 15. 12.

Janečkova
10. 11., 22. 12.

Hlaváčova
3. 11., 15. 12.

Burešova
10. 11., 22. 12.

Kurkova
13. 10., 24. 11., 29. 12.

Šiškova
20. 10., 1. 12.

Pakoměřická − Březiněveská
27. 10., 8. 12.

Na Pecích − Bořanovická
3. 11., 15. 12.

Služská − Přemyšlenská
10. 11., 22. 12.

V Mezihoří
13. 10., 24. 11., 29. 12.

Na Pěšinách − Pod Statky
20. 10., 1. 12.

Uzavřená
27. 10., 8. 12.

Trojská − Nad Trojou
18. 11., 23. 12.

Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
14. 10., 25. 11., 30. 12.

Písečná − K Sadu
21. 10., 2. 12.

Na Přesypu − Pod Přesypem
4. 11., 9. 12.

Třeboradická
11. 11., 16. 12.

Havlínova − Pohnertova
18. 11., 23. 12.

Libišská (parkoviště)
14. 10., 25. 11., 30. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
21. 10., 2. 12.

Gdaňská
4. 11., 9. 12.

Hnězdenská (parkoviště)
11. 11., 16. 12.

Mazurská (u trafostanice)
4. 11., 9. 12.

Řešovská (u Zelenohorské)
11. 11., 16. 12.

Zhořelecká (parkoviště)
18. 11., 23. 12.

V Nových Bohnicích
14. 10., 25. 11., 30. 12.

Dolákova − Hackerova
21. 10., 2. 12.

K Mlýnu − Drahaňská (ev. Na Zámkách)
18. 11., 23. 12.

Mlazická
14. 10., 25. 11., 30. 12.

Fořtova − Do Údolí
21. 10., 2. 12.

Korycanská − K Ládví
4. 11., 9. 12.

Petra Bezruče − U Pískovny
11. 11., 16. 12.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou
18. 11., 23. 12.

Drahorádova
14. 10., 25. 11., 30. 12.

Lindavská
21. 10., 2. 12.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
4. 11., 9. 12.

Pod Vodárenskou věží − Společná
11. 11., 16. 12.

Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky 
ul. Žernosecká − Ďáblická)
3. 11., 15. 12.

Davídkova 
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
10. 11., 22. 12.

V Zahradách − Na Sypkém
13. 10., 24. 11., 29. 12.

Braunerova − Konšelská
20. 10., 1. 12.

Stejskalova 
(štěrkové parkoviště u Rokytky)
27. 10., 8. 12.

Nad Rokoskou (u školy)
3. 11., 15. 12.

Nad Popelářkou
10. 11., 22. 12.

Křivenická
(u konečné BUS 152, 181)
13. 10., 24. 11., 29. 12.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
20. 10., 1. 12.

Pekařova
27. 10., 8. 12.

Kontejnery jsou na uvedená stano−
viště umísťovány již během dne, který
předchází dni uvedenému v harmono−
gramu. K dispozici jsou tedy již od
rána po celý den, který je uveden 
v rozpisu. Odvezeny budou následu−
jící den po dni, který je v harmono−
gramu uveden jako den přistavení.
Své připomínky v zájmu rychlé
nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: info@ipodec.cz.

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad
ŘÍJEN − PROSINEC 2004

IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a. s., 
přijme do trvalého pracovního poměru řidiče 

(oprávnění sk. C, profesní knížka). 
Informace osobně v sídle společnosti, 

příp. na tel.: 286 58 33 10.
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NNOOVVOOTTNNÝÝ  
e l e k t r o n i k

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

opravujeme:

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

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

servis@novotnyelektronik.cz
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RYBÁŘI POZOR!

Otevřeli jsme pro Vás

RYBÁŘSKÝ 
OBCHOD

tři minuty chůze 

od stanice metra Ládví 

(směr Prosek).

Taussigova 1172

Tel.: 286 58 13 51
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