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Stanice metra Kobylisy a Ládví slouží cestu−
jícím skoro půl roku a tato doba již ukázala,
jakým přínosem podzemní dráha pro severní
část metropole je. Jde hlavně o citelné zjed−
nodušení a zkrácení doby dopravy do centra
města, přiblížení severní části Prahy nejen
jejím občanům a zklidnění situace v oblasti
Kobyliského náměstí a Holešoviček. Nicméně
nové stanice přinesly i problémy, například
větší koncentraci bezdomovců v jejich okolí.

„V oblasti Kobyliského náměstí citelně ubylo aut,
například i proto, že lidé přijíždějící ze severu od
Prahy si zvykli využívat záchytné parkoviště typu P
+ R u Ládví. Jeho kapacita ale není dostatečná,
budeme se tedy snažit ještě najít vhodné místo 
v blízkosti Kobylis,“ informoval předseda
Dopravní komise RMČ Luděk Hoznauer.

Podle něj se osvědčilo i zachování linky auto−
busu číslo 102 v původní trase, a to hlavně z dů−
vodu dobrého spojení obyvatel žijících v Hole−
šovičkách s Poliklinikou Mazurská. 

Narozdíl od Kobyliského náměstí a Holešoviček
nové metro výrazněji nepomohlo zklidnit situaci 
v ulicích Vosmíkových a Zenklova. „V těchto pří−
padech metro nemůže suplovat pražský okruh.
Bojujeme o jeho brzké vybudování, pak dojde ke
zlepšení i v těchto ulicích,“ upozornil Hoznauer. 

V souvislosti s prodloužením trasy metra C na
Prosek a do Letňan se především občané sídliště
Ďáblice musejí potýkat s omezeními v dopravě 
a výlukami MHD. Vedení společnosti Metrostav
slíbilo, že zkrátí plánovaný termín dokončení

stavby přibližně o jeden rok. „Víme, že nynější
stav dopravy v této oblasti není ideální, ale další
velice potřebný rozvoj metra se bez určitých
nepříjemností zkrátka neobejde. Přirozeně bude−
me dbát na to, aby následky byly co nejmenší,“
dodal Hoznauer.

Tak jako i v jiných částech Prahy lákají nově
otevřené stanice metra problematické občany,
především bezdomovce. Strážníci se proto začali na
tyto lokality soustředit, a podle šéfa obvodního
ředitelství městské policie Praha 8 Jaroslava
Kašpárka, se jim daří zachovávat pořádek. „Pokud
občané zatelefonují, že někdo narušuje pořádek,
znečišťuje prostor či se chová společensky nevhod−
ně, naše hlídka okamžitě zasahuje. Často tito lidé
ale pouze sedí a třeba konzumují pivo, což není
protizákonné jednání,“ řekl Kašpárek. Podle něj se
s přicházející zimou koncentrace bezdomovců 
v městě tradičně zvyšuje.                               −ilk−

Možná to vypadá jako zpráva z říše
sci−fi, ale už za necelých dvanáct let by
mohli nejlepší světoví plavci bojovat 
o olympijské medaile v Karlíně. 

Pokud se v Praze uskuteční letní
olympijské hry, budou boje o olympijské
medaile probíhat i na území Prahy 8.
Podle studií, které si nechal zpracovat
pražský magistrát, by na území Prahy 8
měly probíhat soutěže v plavání, které
patří tradičně k nejatraktivnějším olympij−
ským disciplinám. Jejich dějištěm pak
bude nový plavecký areál, který má
vyrůst na Rohanském ostrově. „Od
začátku jsme si dali za cíl mít olympijské
hry na takových místech, která jsou

blízko centra a pokud možno i v kontaktu
s řekou,“ říká k tomu náměstek pražského
primátora Jan Bürgermeister. Rohanský
ostrov tato kritéria splňuje bez výhrad.
Plavecký areál by měl vzniknout na zatím
nevyužívaném území nedaleko stanice
metra Invalidovna. Jeho stavba přitom
není přímo spojena s olympiádou, úvahy
o plaveckém areálu v Karlíně se objevily
ještě před debatami o pražské olympijské
kandidatuře. Stavět by se mohlo začít
kolem roku 2010.

Další olympijská sportoviště by navíc
měla stát v těsném sousedství Prahy 8.
Tenisový turnaj by se měl odehrávat 
v rekonstruovaném areálu na Štvanici 

a některé halové sporty mají najít útočiště
v Sazka aréně ve Vysočanech. Nedaleko
Prahy 8, konkrétně v Bubnech, by podle
plánů mohla vyrůst také celá olympijská
vesnice.

Představitelé hlavního města už mají 
k dispozici závěry odborné studie, která
posuzovala, jestli se případná olympiáda
Praze vyplatí. Autoři studie přitom do−
spěli k závěru, že by se náklady na
pražskou olympiádu vrátit měly. Zámě−
rem se nyní budou zabývat pražští zas−
tupitelé. Přihláška na pořádání letních
olympijských her v roce 2016 musí být
podána nejpozději za tři roky, tedy v roce
2007.                                              −pkl−

Olympionici se možná představí i v Karlíně

Půl roku od otevření metra − pozitiva převažují

Výměna ředitelky ZŠ Hovorčovická
byla nutná, říká místostarostka
Základní škola Hovorčovická má od prosince novou ředitelku. „Odvolání teď
už bývalého vedení školy bylo nutné, jeho spolupráce s městskou částí, jako
zřizovatelem, byla dlouhodobě špatná a nijak se nelepšila,“ říká zástupkyně
Starosty MČ Praha 8 Soňa Teplá.

Jaké byly důvody pro změnu ve vedení školy?
Práce všech ředitelů základních škol, kde je Městská část Praha 8 zřizova−

telem, je podle vzoru pražského magistrátu periodicky hodnocena. Zástupci
odboru školství kontrolují především účelnost využívání finančních prostřed−
ků, dodržování právních norem, počet oprávněných stížností, mimoškolní
aktivity či vzdělávání zaměstnanců školy. Neméně důležitá je také úroveň
spolupráce se zřizovatelem školy. Městská část je přirozeně povinna kon−
trolovat efektivní využívání veřejných prostředků.

Právě v těchto oblastech byla situace dlouhodobě špatná, a proto jsme
museli přistoupit k tomuto kroku.                                      Pokračování na str. 2

Vážení 
spoluobčané, 

za několik týdnů spo−

lečně vstoupíme do pá−

tého roku třetího tisí−

ciletí. Rád bych Vás

tedy touto cestou infor−

moval o nejdůležitěj−

ších věcech, které nás 

v následujících dvanácti měsících čekají, 

a které nakonec ovlivní život každého z nás.

Radnice osmé městské části bude věnovat

maximální pozornost především dopravní 

a bezpečností situaci. Vím, že nejen v obou

zmiňovaných oblastech je stále co zlepšovat,

práce nikdy nekončí. 

I když se po otevření nových stanic metra

doprava na území městské části zlepšila, budeme

i nadále tlačit na příslušné státní orgány, aby co

nejrychleji začala výstavba jižní varianty

pražského okruhu. Podle průzkumů totiž právě

tato investice bude znamenat citelný odliv tran−

sitní dopravy nejen z Prahy 8. V souvislosti 

s výstavbou metra na Prosek a do Letňan, která

v oblasti Ládví přináší nepříjemná, ale nutná

dopravní omezení, investor přislíbil jejich roční

zkrácení.

Radnice také posiluje pozici městské policie,

počet strážníků se zvyšuje, jejich technické

vybavení je stále na vyšší úrovni. Občané by při

narušování veřejného pořádku neměli váhat 

a využít bezplatné linky 156 či zavolat na mobil−

ní telefon přímo svému okrskáři. Městská policie

byla zřízena právě z tohoto důvodu.

Samozřejmě, že se nezaměříme pouze na

dopravu a bezpečnost. Podle mého názoru ale

tyto oblasti patří mezi nejdůležitější. Mohl bych

slíbit, že se Váš život v naší městské části bude

zlepšovat každým dnem. Ale neudělám to. Budu

na tom stejně tak jako Vy pracovat a vyvíjet ma−

ximální úsilí. Snad se nám to společně povede.

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok přeje

Josef Nosek 
Starosta Městské části Praha 8Jezírko v blízkosti stanice metra Ládví prošlo v minulých týdnech opravou, vypustila se voda 

a vyčistilo se od bahna. Zrušila se již neopravitelná obvodová zídka, kterou nahradily velké
kameny. Příští rok se v jezírku objeví vodní rostliny.

Na Proseku získáte 
informace o stavbě metra

Nové informační středisko věnované stavbě no−
vého úseku trasy C pražského metra do Letňan
je otevřeno v Jablonecké ulici na Proseku.
Centrum zřídily společně Dopravní podnik hl. m.
Prahy, Magistrát hl. m. Prahy a firmy Metrostav 
a IDS. „Naším zájmem je nejen poskytovat informa−
ce o tomto, důležitém dopravním projektu, ale 
i naslouchat podnětům odborné a laické veřejnosti,“
řekl k centru pražský radní Radovan Šteiner.
Informační centrum věnované výstavbě metra do
Letňan najdete v Jablonecké 722. Otevřeno je každé
úterý, a to od 15.00 do 18.00 hodin.

Radní Prahy 8 Radovan Šteiner patří mezi ty
členy vedení města, kteří se nejvíce zasloužili
o prodloužení metra na sever metropole.



Pokračování ze str. 1

Mohla by jste být konkrétnější?
Ze závěru hodnocení Útvaru interního

auditu a kontroly, který provádí průběžné
kontroly všech škol, a České školní
inspekce vyplývá, že vedení školy ne−
hospodárně využívalo finanční prostřed−
ky, nedodržovalo právní normy a předpi−
sy a ignorovalo rozhodnutí Rady městské
části Praha 8. Statutární orgán školy totiž
od začátku roku 1998 až do poloviny roku
2002 využíval takzvanou úplnou právní
subjektivitu, která dávala statutárnímu
orgánu školy značné pravomoci. 

Mezi hlavní důvody odvolání tohoto
vedení školy patří mimo jiné i uzavření
dodatku k nájemní smlouvě s občanským
sdružením SK Viktorie Praha 8, a to dva
měsíce poté, co rada a zastupitelstvo
rozhodlo o jejím vypovězení, dále dlou−
hodobé bezplatné poskytování služeb
spojené s provozováním pronajatých
prostor, přestože se SK Viktoria Praha 8
nachází v konkurzním řízení a zřizovatel
nebude schopen jednoznačně prokázat
skutečný odběr těchto služeb. Vedení
školy neřešilo se správcem konkurzní
podstaty ani vzniklý dluh úpadce za
spotřebované energie a poté o něm řádně
neinformovalo zřizovatele. Pohledávky
byly pouze písemně přihlášeny do kon−
kurzu. Dále se objevily průtahy ze strany
ZŠ se signováním generální plné moci

pro advokáta Městské části Praha 8, a tím
byl vážně ohrožen průběh konkurzního
řízení. Přestože má škola s nájemcem −
tedy SK Viktorií Praha 8 − nevypořádané
závazky, škola na konci loňského roku
uzavřela novou nájemní smlouvu, a tak
mařila snahu městské části o definitivní
vyřešení tohoto sporu.

Souhlas s výměnou na postu ředitele
musí podle znění zákona vyslovit odbor
školství magistrátu, který tak učinil. Shle−
dal tedy naše důvody jako opodstatněné.

Odvolaná paní ředitelka ale v některých
svých vyjádřeních tvrdí, že kontroly byly
podjaté a že Hovorčovická je nejlépe hos−
podařící školou v Praze 8. Je tomu tak?

Není. Za prvé stížnost na podjatost při
periodickém hodnocení práce ředitele
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva
Městské části Praha 8 byla výborem
shledána jako neopodstatněná, a to i po
návštěvě zástupce výboru na zmiňované
základní škole. Za druhé tato základní
škola rozhodně není nejlépe hospo−
dařícím subjektem, čísla hovoří jasně.

Zajímavé také je, že vedení školy se 
k výtkám kontrol žádným způsobem
nevyjadřovalo. A to ani 30. června 2004
na řádném zasedání Rady Městské části,
kam byla paní ředitelka pozvána. 

Chtěla bych říci, že městská část
odvoláním nijak nezpochybňuje peda−
gogické kvality bývalé paní ředitelky.

Pro výkon této funkce jsou však také
nezbytné i manažerské schopnosti
využívané pro optimální řízení školy při
současném respektování příslušných
ekonomických i právních předpisů v úzké
spolupráci se zřizovatelem školy.

Co očekáváte od nové ředitelky?
Především věřím, že ani žáci a ani

jejich rodiče nikterak negativně nepocítí
tuto personální změnu ve vedení školy.
Naopak předpokládám celkové zlepšení
hospodaření managementu školy a zkva−

litnění spolupráce se zřizovatelem při
řešení probíhajícího právního sporu ve
věci zachování sportovního areálu ZŠ
Hovorčovická . A jsem si zcela jista, že
dojde i k celkovému ozdravění atmos−
féry na škole.                                 −ilk−
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Výměna ředitelky ZŠ Hovorčovická byla nutná, říká místostarostka

Mgr. Marta Váňová, narozená v roce 1956, vdaná, 2 děti.
Začala učit v roce 1980 a od té doby učí stále. Nejprve jako učitelka základní školy s aprobací matematika a fyzika, a poslední
necelé čtyři roky ve funkci zástupce ředitelky školy v Praze 9. Tato škola je srovnatelně velká co do počtu žáků a tříd jako ZŠ
Hovorčovická.

„Chápu nervozitu rodičů žáků a pedagogického sboru ze ZŠ Hovorčovická, která je spojena s výměnou na ředitelském
místě. Jsem však přesvědčena o tom, že až se blíže seznámíme, budeme i nadále spolupracovat s cílem, aby žáci právě této
školy byli úspěšnými studenty středních škol, a aby i ti mladší chodili do školy rádi a bez obav. V realizaci projektů, kterých
se škola účastní a ve kterých je úspěšná, budeme i nadále pokračovat,“ říká nová ředitelka.

Zde jsou základní body její koncepce, kterou úspěšně prezentovala v konkurzním řízení a které rozpracuje na konkrétní pod−
mínky školy. 
• pokračovat v práci podle stávajícího výukového programu „Základní škola“
• postupně realizovat výměnné jazykové pobyty pro žáky 2. stupně v rámci výuky cizích jazyků
• integrovat handicapované děti do běžného kolektivu třídy
• pro žáky s LMD (problémy s pravopisem, čtením i psaním) pod vedením zkušeného pedagoga zajistit výuku 

jazyků v menších skupinách a na počítačích
• prohlubovat spolupráci s městskou policií při prevenci sociálně patologických jevů
• pokračovat v rozvíjení volnočasových aktivit žáků:
1. kroužky organizované školou (keramika, floorbal, výtvarná výchova, cizí jazyky…), 2. spolupráce se sportovními 
oddíly, 3. spolupráce s obchodní akademií při přípravě žáků na středoškolské studium

• začít tradici pořádání „Dnů otevřených dveří“ (umožnit rodičům přímou účast při vyučování)   
• posílit spolupráci vedení školy se školní radou
• nadále pokračovat v tradici školních besídek, akademií a ostatních akcí, které škola pořádá nebo se na nich podílí
• aktivně spolupracovat s nejbližší mateřskou školou, a tak seznamovat potencionální žáky s prostředím „velké“ školy
• pořádat kurzy pro budoucí prvňáčky.

ŘEDITELKA ZŠ HOVORČOVICKÁ SE PŘEDSTAVUJE:

Na břehu Vltavy vyroste luxusní bydlení
Karlín bude během několika let nabízet
bydlení srovnatelné s luxusními rezidencemi
ve světových metropolích. Investoři působící
už několik let v Karlíně spojili své síly a pod
hlavičkou Riverbank Development, s. r. o.
plánují na Rohanském nábřeží postavit
River Diamond. Multifunkční areál s 230
byty, garážemi a obchůdky bude součástí
nového nábřeží, které už dnes tvoří adminis−
trativní Danube House a vedle vyrůstající
Nile House.

Bydlení v luxusním rezidenčním
objektu bude podle obchodního ře−
ditele Riverbank Development Milo−
rada Miškoviče, díky svým cenám
určené především pro cizince: „River
Diamond jsme prostřednictvím realit−
ních kanceláří začali nabízet v průběhu
září a zájem potvrdil náš původní
záměr. O moderní byty mají zájem
hlavně cizinci občas pobývající v Pra−
ze, dlouhodobě podnikající v České re−
publice nebo vysoce postavení ma−
nažeři zahraničních společností,“ řekl. 

Pohled od břehu Vltavy na nový
obytný komplex River Diamond na
Rohanském ostrově. V pravé části
Nil House ( nyní ve výstavbě ), v po−
zadí Pobřežní ulice se stávající zás−
tavbou.

Letecký pohled na budoucí podobu Karlína a Holešovic. Na pravém břehu
Vltavy administrativní Nile House a obytný komplex River Diamond, 
v pravé části lávka pro pěší spojující Karlín a Holešovice.

Karlín bude proti povodním chráněn včas
Výstavba protipovodňových zá−
bran v oblasti Karlína postupuje
podle plánu. Potvrdil to náměstek
pražského primátora Jan Bürge−
rmeister. Území v úseku mezi
Negrelliho viaduktem a ústím
Rokytky bude před povodněmi
definitivně ochráněno o prázd−
ninách příštího roku. „Ochrana
Karlína v tomto úseku bude do−
končena do července nebo srpna.
Tím bude ochráněno celé cen−
trum města v  termínu, který jsme
slíbili obyvatelům,“ dodává Bür−
germeister.

Protipovodňové bariéry jsou pro−
jektovány na větší povodeň, než
jaká Prahu postihla v roce 2002. „My jsme se zachovali stejně, jako prakticky všechna města,
která zažila podobné záplavy. Narýsovali jsme čáru, kam došla voda v roce 2002, připočítali
jsme k tomu třicet centimetrů a na tuto výši se nová protipovodňová opatření dimenzují,“ říká
Bürgermeister.  Do konce příštího roku dosáhnou náklady na protipovodňová opatření výše
1,8 miliardy korun. Dalších více než 200 miliónů už stála také rekonstrukce kanalizace  
v oblasti Karlína a Libně. Podrobnější reportáž ze stavby protipovodňových bariér v oblasti
Prahy 8 přineseme v některém z příštích vydání Osmičky.

Výstavba protipovodňových zábran pokračuje 
v těchto dnech naproti hotelu Hilton v úseku
Hlávkův most − Negrelliho viadukt i v ústí Rokytky
do Vltavy nedaleko Libeňského zámečku.

Novelizace výhlášky o místním poplatku ze psů
Vážení  poplatníci, s účinností od 1. ledna 2005 se novelizuje obecně závazná vyhláška 
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů takto:

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplat−
níkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů 

v souladu s  vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích
letech, následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa,
který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu

vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele
provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba.

Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která
provedla tetování psa, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení 

o označení psa, na němž je uvedeno číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem
původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.

Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů. Chovatel, který dal psa označit
mikročipem, má nárok na úlevu od poplatku při splnění výše uvedených podmínek.
Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů ,
kterou vede Magistrát hlavního města Prahy − odbor občansko−správních agend (Kafkův

dům, nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1).
Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. Chovatel při při−
hlašování doloží evidenční číslo mikročipu nebo číslo tetování a uvede plemeno psa, jeho

pohlaví, datum narození a případná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní údaje (jméno, příj−
mení a místo pobytu) a způsob, kterým si v případě ztráty psa přeje být kontaktován při jeho
nálezu. O přihlášení do evidence obdrží potvrzení.

Chovatel, který po účinnosti vyhlášky nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30
dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. Pokud bylo označení psa provedeno již před účin−

ností vyhlášky, má se za to, že podmínky trvalého označení psa splňuje i v případě, že použitý
mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu.

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území
hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí.
Chovatel, který před účinností vyhlášky nechal psa trvale označit nebo ho před účinností
této vyhlášky nabyl trvale označeného, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přih−

lásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky trvalého označení psa splňuje 
i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu.

Chovatel psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen mikročipem nebo
tetováním, je povinen nechat psa trvale označit nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnos−

ti této vyhlášky. Ing. Dagmar Novotná, vedoucí ekonomického odboruPRONÁJEM SÁLŮ
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 klimati−
zované, s možností připojení technických přístrojů,

např. internetu
a videoprojek−
toru. 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
Zámecká kaple s kapacitou 60 míst je využívána pro svatební obřady. Nabízíme
toto výjimečné prostředí s barokním interiérem i pro jiné slavnostní události, kon−
certy apod. 
Obřadní síň s kapacitou 100 míst slouží pro svatební obřady, ale může být
pronajmuta 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 − Libeň, tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81, e−mail:
karel.dvorak@p8.mepnet.cz,

Mgr. Karel Dvořák, ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8

Obřadní síň.

Zámecká kaple.
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Zeptali jste se...
Je pravda, že se do bývalých kasáren v Karlíně bude stěhovat cizinecká 
policie z Olšanské ulice v Praze 3? Nebude Karlín díky tomu více nebezpečný?

Marie Benešová, Karlín
Do vojenského objektu v Křižíkově ulici v Karlíně se již v lednu letošního roku
přestěhovalo oddělení kontroly pobytu Cizinecké policie pro Prahu a Střední Čechy.
Ředitelství Cizinecké policie a všechna ostat−
ní oddělení zůstávají nadále v Praze 3.

Obyvatelům Karlína, v souvislosti s přestě−
hováním jednoho oddělení pražské cizinecké
Policie, podle mluvčí Nely Gajdůškové
žádné nebezpečí nehrozí: „V Praze 8 se
výskyt cizinců žádným způsobem nezvýšil,
protože se zde neudělují trvalé ani přechodné
pobyty, ani se zde o ně nežádá. Cizinec je při
příjezdu na naše oddělení v Karlíně navíc
vždy doprovázen policisty.“ Kasárna v Karlíně byla podle mluvčí pražské cizinecké
Policie vybrána proto, že na Olšanské nejsou pro zadržování cizinců vhodné prosto−
ry. Nela Gajdůšková Osmičce řekla: „Cizinci jsou do karlínských kasáren přiváženi,
pokud se v České republice vyskytují delší dobu, než na kterou jim bylo uděleno
vízum a setrvávají zde do svého vyhoštění“.

Proč se kácí vzrostlé stromy v Ďáblickém háji? 
František Tichý, Kobylisy

Území Ďáblického háje patří pod správu pražského magistrátu. Podle dostupných
informací bylo nutné odstranit několik souší, především smrků silně napadených
kůrovcem a dubů, které se potýkaly s tracheomykózou. Takové stromy mohou způso−
bit zranění občanů a jsou zdrojem nákazy pro ostatní zdravé dřeviny.

V Ďáblickém háji rovněž dochází k probírce, při které jsou odstaňovány nekvalitní
stromy tak, aby ty kvalitnější měly dostatek místa pro svůj vývoj. K probírce dochází
dvakrát za deset let a má přispět k esteticky i lesnicky kvalitnímu porostu.

Vaše dotazy čekáme na e−mailové adrese posta@p8.mepnet.cz

??

??

TSK dokončuje opravu části Křižíkovy ulice
Část Křižíkovy ulice, úsek mezi ulicí Ke Štvanici a Prvního Pluku, bude s největší pravděpodobností již za něko−
lik dnů opět plnohodnotně sloužit veřejnosti. Investor rekonstrukce Křižíkovy ulice, Technická správa komu−
nikací, počítá s tím, že zmíněný úsek za něko−
lik dnů zdárně projde kolaudací. Náklady
činily asi dvacet miliónů korun. Práce v ulici
začaly v polovině září. Došlo k rekonstrukci
vozovky a chodníků, v celé tloušťce konstrukce
po povodních, včetně sanace podkladních vrstev.
Výjimkou je úsek chodníku před Karlínským
divadlem, a to kvůli jeho chystané opravě. „Do
poloviny prosince bude hotova oprava chodníků
od Karlínského náměstí k Šaldově ulici, kdy
asfalt nahradí mozaiková dlažba. Vozovka se
začne opravovat na jaře,“ řekl mluvčí TSK
Tomáš Mrázek. Podle něj bude celá Křižíkova
ulice kompletně opravena do roka. 

Budova statistiků stále nemá nového majitele
Bývalé sídlo Českého statistického úřadu 
v Sokolovské ulici v Karlíně nemá ani po
dvou kolech výběrového řízení nového
majitele. První tendr na koupi areálu byl
vypsán až letos, tedy dva roky po povodních.
Objekt v Karlíně byl totiž postaven jako
provizorní a neměl ani stálé číslo popisné. Po
jeho udělení museli statistici nabídnout areál
k odprodeji státní správě a teprve když nikdo
zájem neprojevil, mohlo dojít k vypsání
výběrového řízení.

Vítězem výběrového řízení se stala firma
Ungelt Partners, která za areál čtyř budov, se
zastavěnou plochou téměř sto tisíc metrů
čtverečních, nabídla 350 miliónů korun. Před

podepsáním kupní smlouvy ale vítěz svůj záměr přehodnotil. Důvodem byly údajné nečekané změny v územním plánu.
Statistici proto začali jednat s druhou firmou tendru, společností Rohanský ostrov z Real Estate Karlin Group. Ta nabízela za
nákup areálu také 350 miliónů korun, ale částku chtěla rozdělit do několika splátek. Kupní smlouva proto podepsána neby−
la. Druhé výběrové řízení na odprodej areálu v blízkosti metra Invalidovna vyhlásil Český statistický úřad 12. října. Uzávěrka
byla 3. listopadu, ale do tendru se podle mluvčího ČSÚ Ladislava Pištory nikdo nepřihlásil. Jediným kritériem výběrového
řízení přitom byla výše nabídnuté ceny. Statistici tak budou muset nadále platit údržbu a ostrahu objektu, ve kterém před
časem zajistili i deratizaci. Při povodních v roce 2002 byl provizorní areál statistiků pod vodou až do výše prvního patra.
Statistický úřad se proto z Prahy 8 po povodních přestěhoval do nového sídla v blízkosti metra Skalka.

Další kolo výběrového řízení, jehož podmínky zatím nejsou známy, bude vypsáno v nejbližší možné zákonné lhůtě. Zájem
potenciálních kupců ale nejspíš odradí výše zmíněná změna územního plánu. Areál ČSÚ v Karlíně není možné využít jen
jako administrativní komplex, ale musí být částečně určen pro bydlení a chybět nesmí ani nový park.                          −roa− 

Chodník před Karlínským 
divadlem ozdobí mozaiková dlažba.

Neposlušný syn
Na policejní stanici přiběhla značně rozrušená

žena. Když se uklidnila, začala službu konajícímu
policistovi vyprávět co se jí stalo. Vypověděla, že

je matkou 19−ti letého syna, se kterým má neustálé problémy a se kterým se pohádala.
Jejich hádka vyvrcholila tím, že syn vzal do ruky nůž a počal s ním před matkou šer−
movat. Vyhrožoval zabitím a častoval ji hrubými vulgárními výrazy. Ženě se z bytu
podařilo uniknout na policejní stanici. Na místo se dostavila policejní hlídka, která zjis−
tila, že syn již z bytu odešel neznámo kam. O to větší překvapení však policisty čekalo,
když přišla matka druhý den a chtěla doplnit svou výpověď. Uvedla, že se vlastně nic
tak strašného nestalo a že si se synem vše vyříkala a nedává tedy souhlas k jeho trestní−
mu stíhání.

Chaos ve stavební firmě
Mistr stavební firmy oznámil odcizení vzduchového kompresoru v hodnotě 37 000

Kč. Bylo však zjištěno, že se v současné době vrátil z týdenní dovolené a po příchodu
na stavbu zjistil, že zde není zmíněný vzduchový kompresor. Provedeným šetřením
policistů bylo zjištěno, že stavební firma vzduchový kompresor dávno odvezla na jinou
stavbu. To však mistr nezjišťoval. Kde se asi stala chyba?

plk. JUDr. Jiří Šalda, ředitel OŘP Praha III

Policie ČR 
zasahuje

Na zastávce autobusu Sídliště Bohnice došlo 19. listopadu k situaci, o které Vás chci informovat.
Při čekání na autobus tam tento den zkolaboval starší pán. V tuto chvíli se zachovali poho−

tově a velmi profesionálně pouze dva lidé. Muž ve věku kolem třiceti let a stejného věku bohužel neznámá paní. Jak jsem
od své dcery zjistila, jednalo se o pana Jiřího Vítka vašeho zaměstnance u hasičů dobrovolníků, který profesionálně
provedl kompletní resuscitaci, masáž srdce a přítomná žena prováděla dýchání z úst do úst, měřila tep apod. Oba
odborně vyhodnotili situaci a v naprostém klidu, zvládli tuto pro nás přihlížející vážnou situaci skvěle. Muž jenž jen díky
duchapřítomnosti těchto dvou osob přežil byl převezen přivolanou záchrannou službou. Chci pane starosto ocenit neu−
věřitelnou profesionalitu těchto dvou občanů, kteří zachránili život druhému. Prosím poděkujte jim za nás nerozhodné 
a jestli jest ve Vašich silách odměňte je za záchranu života.

Děkuji                                                                                  Renata Kovářová a obyvatelé domu v Zelenohorské ulici

Omezení na Palmovce související s ukotvováním stanice metra končí dříve, než
se původně předpokládalo. Ve směru k Sokolovské ulici se zastávka tramvaje
vrátila zpět už 16. listopadu, tedy o dva týdny dříve. Druhá etapa ukotvování
směrem k synagoze skončí podle mluvčího Metrostavu Františka Poláka ještě před
vánočními svátky. Vysázení zeleně a další parkové úpravy provede Metrostav na
jaře příštího roku.

Kde se určitě budou 
prodávat vánoční kapři
(Odbor dopravy, jako silniční správní
úřad, zatím vydal rozhodnutí, kterým
povoluje zvláštní užívání pozemní
komunikace pro prodej vánočních ryb
takto):

• Sokolovská ulice − u stanice metra Florenc 20.12. − 23.12.
• Na rohu ulic Zenklova a Na Hrázi 20.12. − 23.12.
• Lodžská ulice u nákupního střediska Odra 19.12. − 23.12.
• Burešova ulice u Kulturního domu Ládví 18.12. − 23.12.
• Střelničná ulice u supermarketu Albert 18.12. − 23.12.
• Zenklova ulice u domu čp. 22, 

výstup z metra Palmovka − směr Kobylisy 16.12. − 23.12.
• Zenklova ulice u drogerie Droxi poblíž Palmovky 20.12. − 23.12.

Kdo chce na vánočním talíři ochutnat
jinou rybu než kapra, může vyzkoušet
například amura bílého. Má vynikající
maso a smažený chutná rovněž báječně.

Poděkování

Zimní desatero šťastného návratu
• Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost, a to i při dojíždění automobilů

v levém jízdním pruhu. Ani ABS, ani jiný zázrak moderní techniky ne−
zabrání autu, aby se ve zcela nečekaný okamžik nerozhodlo stát se sáňkami.
• Dejte si pozor, rychlost zabíjí.
• Lépe je přijet na jednání, schůzku, ale i domů o několik minut později, než nikdy.
K dobrému organizování času patří i ponechání dostatečného času na přepravu 
z místa na místo, včetně nutných bezpečnostních přestávek při delších cestách.
• Vyvarujte se jakýchkoliv rychlých manévrů.
• Velmi se rozmyslete, než se rozhodnete předjet automobil ještě pomalejší než
řídíte vy. Předjíždějte pouze při dostatečném rozdílu rychlostí.
• I na vícepruhových vozovkách je jednou ze základních řidičových povinností
jezdit vpravo.
• Zásadně jezděte po celý den s rozsvícenými potkávacími světly. Díky moderním
konstrukcím motorů je eventuální vliv na spotřebu zcela zanedbatelný ve srovnání
s rizikem, že Vás ostatní účastníci silničního provozu včas neuvidí.
• Nezneužívejte mlhová světla.
• Počet lidí, kterým bezpečnostní pásy a dětské sedačky zachránily život neustále
stoupá, můžete k nim patřit i Vy a Vaše děti. Používejte je i na sebemenší vzdálenosti.
• Před jakoukoliv cestou a během delších cest dbejte na včasný a řádný odpočinek.
Řízení v zimních podmínkách je podstatně náročnější. Žvýkačka ani cigareta Vaši
pozornost nezachrání.

Jaroslav Kašpárek, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie informuje

Odborní pracovníci Centra zdravotních služeb poskytují
konzultační činnost v oboru hygieny komunální, hygieny
práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání 

a hygieny dětí a dorostu k záměrům a návrhům projektových dokumentací ke všem stupňům stavebního řízení 
a dále k provozování služeb podle živnostenského zákona ve smyslu zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně
veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcích vyhlášek.

Jedná se o stanovení hygienických požadavků, jejichž splnění je nezbytné pro stanovisko orgánu ochrany veřejného
zdraví pro výstavbu, rekonstrukci nebo změnu užívání stavby: závodů i drobných provozoven, sportovních zařízení,
bazénů, koupališť a saun, provozoven služeb (kadeřnictví, kosmetika, masáže, rekondiční služby, kosmetika, manikúra,
pedikúra apod.), prostorů a provozu stravovacích služeb a prodeje potravin. 

Centrum zdravotních služeb poskytuje dále konzultace a pomoc při vypracování provozních řádů, jejichž předložení ke
schválení orgánu ochrany veřejného zdraví stanovuje výše cit. zákon. 

V oboru hygieny práce je konzultována problema−tika kategorizace prací, rizikových pracovišť, hodnocení pracovního
prostředí, organizace práce apod. Termín konzultací a porad je možno sjednat telefonicky na tel.: 286 59 15 41, 286 58
11 41, 272 65 38 31, 604 69 11 93. −js−

AKUTNÍ INTOXIKACE, OTRAVY
HOUBAMI, PRŮMYS. INTOXIKACE
Toxikologické informační stře−
disko, Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224
91 92 93 (non−stop), 224 91 54 02.
Ústav soudního lékařství a toxiko−
logie, Na Bojišti 3, Praha 2, tel.: 224
91 12 67.
Česká mykologická společnost po−
radna (houby), Karmelitská 14, Pra−
ha 2, tel.: 257 53 08 42.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ
Informační středisko, Státního ústa−
vu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,
Praha 10, tel.: 272 18 51 11, l. 333
(9.00 − 14.00 hod.).

OTRAVY VYSOCE 
JEDOVATÝMI ŽIVOČICHY
Klinika anesteziologie a resusci−
tace FN 1. LF UK, U Nemocnice 2,
Praha 2, tel.: 224 96 22 44 (non−stop).

Zdravotní ústav se sídlem v Praze 
Centrum zdravotních služeb • Rajmonova 1199/4, Praha 8

KAM      VOLAT 
V NOUZOVÉ SITUACI?
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Děti přišly a uviděly
Dům dětí a mládeže v Praze 8, ve spolupráci 
s Policií ČR OŘ Praha III, v den státního svátku
17. listopadu pořádal akci pod názvem Přijď 
a uvidíš. Dvě desítky dětí, které pozvání přijaly,
nelitovaly. Po absolvování cyklistické jízdy
zručnosti každý účastník namaloval křídou na
asfalt sportovce. Moderní gymnastka tak
soupeřila s atletem, lyžařem, ale také s břišní
tanečnicí či plavcem.

Největším lákadlem se však staly dopravní testy,
nebezpečné předměty − pistole, granáty a hlavně
daktyloskopie. Všichni měli možnost vyzkoušet

otisk prstu a sledovat jeho snímání. Zvědavci si prohlédli obsah kufříku, s nímž policisté jezdí na místa
činu zajišťovat stopy. Sportovně bezpečnostní akce tak zahájila spolupráci mezi DDM a PČR, která bude
pokračovat v zimních měsících formou besed, testů a výukových programů.                                      −jv−

KulturnÌ d˘m KRAKOV
Těšínská 600, Praha 8, 

tel.:  283 09 04 27

Předprodej na leden od 20.12. v pokladně KD
KRAKOV PO − ČT 16.00 − 19.00 hod., rezervace
na tel.: 283 09 04 27. Spojení: bus č. 102, 144,
177, 186 od Metra „C“.

PROSINEC a LEDEN 2005

Večerní koncerty

1. 12. ST 19.00 hod.
COP
Populární bluegrassová skupina.

5. 12.  NE 18.00 hod.
SCREAMERS
Vánoční speciál − travesti show.

8. 12. ST 19.00 hod.
SAMSON a jeho parta
Tradiční „Samsonovina“.

14. 12. ÚT 19.00 hod.
VELKÝ VÁNOĆNÍ POŘAD 
s GINEVROU a jejími hosty
Celovečerní pořad plný historické hudby,    
balad, folku, humoru i vánoční hudby.

19. 1.   ST 19.00 hod.
TOMÁŠ LINKA a Přímá linka
V současné době jeden z našich nejlepších
hráčů na foukací harmoniku u nás.

26. 1. ST 19.00 hod.
ASONANCE
Irské a skotské lidové balady, 
písně a tance.

Pořady pro děti a rodiče

1. 12. ST 8.30 a 10.15 hod.
Čertoviny aneb Mikulášská nadílka

4. 12. SO 15.00 hod.
Mikulášská s nadílkou přímo 
od Mikuláše a čerta..
Dětské odpoledne, ve kterém si děti 
mohou zazpívat, zasoutěžit a vyřádit se,
ale mohou se i dozvědět o Mikulášských 
tradicích.

7. 12. ÚT 18.00 − 21.00 hod.
Vánoční dětská 
akademie ZŠ Dolákova.
Zveme všechny rodiče s dětmi na 
koledy, scénky a další vystoupení 
v podání žáků ZŠ Dolákova.

11. 12. SO 15.00 hod.
O Mikuláši, Vánocích 
a Třech králích
Děti uvidí na jevišti adventní maškary, 
dozvědí se, proč Mikuláš naděluje 
dárky, nesou Ježíškovi do Betléma 
dárky a zpívají mu koledy, zahrají 
si na koledníky a na jevišti 
představují Tři krále.

16. 12.ČT 18.00 hod.
Vánoční koncert 
hudební školy ABC

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

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

P¯edprodej: »T 10.30 − 11.30 hod., SO 15.00 − 16.00 hod.,
NE 10.00 − 11.00 hod. Telefonické rezervace na tel.: 284
68 11 03. Spojení: tramvaj 10, 14, 15, 17, 24, 25 − stanice
Kobylisy, autobus č. 102, 127, 144, 152, 175, 177, 186,
200 − st. Kobylisy, Metro C − st. Kobylisy. Nevyzvednuté
rezervované vstupenky vracíme 30 minut před začátkem
představení do prodeje. 

PROSINEC 2004
1. 12. ST 9.00 a 10. 30 hod.

O MIKULÁŠI, VÁNOCÍCH 
A TŘECH KRÁLÍCH

4. 12. SO 15.00 a 17.00 hod.
VODNÍKOVA HANIČKA (Mikuláš)  
LS Jiskra (P. Slunečko).

5. 12. NE 10.00, 14.00 a 16.00 hod.
BUDULÍNEK (Mikuláš) 
LS Jiskra (P. Slunečko).

6. 12. PO 18.45 hod.
OTEVŘENÁ HODINA
Vystoupení žáků ZUŠ Klapkova.

9. 12. ČT 9.00, 10.30 a 14.00 hod.
BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH

10. 12. PÁ 9.00 a 10. 30 hod.
BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH 

11. 12. SO 15.00 hod.
BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH

12. 12. NE 10.00 hod.
BROUČCI
LS Jiskra ( J. Karafiát, P. Slunečko).

18. 12. SO 15.00 hod.
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO

19. 12. NE 10.00 hod.
BROUČCI
LS Jiskra (J. Karafiát, P. Slunečko).

Večerní představení

13. 12. PO 19.00 hod.
IDEÁLNÍ MANŽEL

Změna programu vyhrazena.

Vánoce v Muzeu hlavního města Prahy
Vánoční náladu a řadu zvyků i podob těchto svátků můžete vidět během prosince v Muzeu hlavního
města Prahy. V hlavní budově nedaleko Florence pokračuje cyklus Polozapomenutá řemesla. 
V úterý 7. prosince si můžete připomenout výrobu staročeských perníků, o týden později (14. 12.)
pak v pořadu Hrátky s drátky staré řemeslo dráteníků. Žáci posledních ročníků Základní školy
Křesomyslova se po dva pátky 10. 12. a 17. 12. stanou průvodci v historické expozici muzea. Školá−
ci budou v tyto dny štafetovým způsobem provázet nejen dětské návštěvníky.

Muzeum Prahy v ulici Na Poříčí připravilo na druhou polovinu prosince i speciální vánoční pořady.
Poslední předvánoční sobotu (18. 12.) v 15.00 hodin jsou rodiče s dětmi zváni na představení divadla Říše
loutek „Nám, nám, narodil se“. Vánoční koncert písní z barokních kancionálů v podání souboru Musica ad
tabulam je pak na programu v úterý 21. prosince.

V hlavní budově muzea navíc i v posledním měsíci roku 2004 pokračuje výstava Koně a Pražané, která
dokumentuje výsadní postavení koně v průběhu staletí. Prohlédnout si můžete i výstavu plastik, loutek 
a fotografií ke 120. výročí narození sochaře Vojtěcha Suchardy. Podle ředitelky muzea Zuzany Strnadové
stojí za shlédnutí také expozice Historická Praha: „Výstava zachycuje dějiny Prahy a jejích obyvatel od
pravěku až do roku 1784. Unikátním a nejatraktivnějším exponátem muzea je bezesporu Langweilův
model Prahy z let 1826 − 1834.“ Muzeum hlavního města Prahy má každý první čtvrtek v měsíci otevřen
o až do 20.00 hodin, navíc za symbolické vstupné 1 Kč pro děti, studenty, rodiče s dětmi a pro seniory.
„Pokud k nám nestihnou čtenáři Osmičky přijít v prosinci, srdečně je zveme i v roce 2005. Připravili jsme
mimo jiné volné pokračování cyklu Hudba v Praze v proměnách staletí s názvem Pražský hudební život 
a jeho instituce v 19. a 20. století“, dodává ředitelka Zuzana Strnadová.                                             −roa−

Pozvěte své kamarády po Vánocích na kus řeči
Dům dětí a mládeže Praha 8 rozšiřuje nabídku činnosti pro děti a mládež, které dosud
nevyužívají žádný pravidelný kroužek. Jedná se o zpřístupnění prostor pro individuální trávení
volného času. V současné době tuto možnost využívají maminky na mateřské dovolené. Se svými
potomky v dopoledních hodinách navštěvují hernu pro předškolní děti v budově v Krynické ulici
a samy si určují,  kterou aktivitou se chtějí rozptýlit. 

V závěru prosince budou mít příležitost všichni, kteří se rozhodnou zpestřit si volno mezi vánočními
svátky a nástupem do školy. V obou budovách DDM, tedy v ulici Přemyšlenské a Krynické, budou od
27. do 30. 12. od 10.00 do 16.00 hodin otevřené prostory pro různé využití. Například v Krynické ulici
si zájemci mohou zacvičit, zahrát na piáno, malovat, hrát společenské hry, soutěžit, ale také se podílet
na ošetřování živých drobných zvířat. V Přemyšlenské ulici si návštěvníci mohou zahrát hry společen−
ské či na počítači, řešit hlavolamy, testy, kvízy, navštívit keramickou dílnu, namalovat obrázky, ale také
mohou napsat tiskovou zprávu nebo si jen tak s kamarády povídat a číst knihy.

Všichni zájemci o využití kterékoliv herny mají vstup zdarma. Prostor dostanou i skupiny přátel,
které si po vánočním hodování a rozdávání dárků chtějí sdělit své dojmy, nechtějí rušit rodiče i ostatní
dospělé. A tak se na kus řeči mohou sejít v jedné z budov Domu dětí a mládeže. Možná právě tato
návštěva se stane dalším dárkem, který sobě každý sám nadělí.

Prostory obou budov DDM budou od ledna jeden víkend v měsíci zpřístupněny pro volné využívání
veřejnosti vždy v době od 10.00 do 16.00 hodin. Podrobnosti je možné získat v kanceláři DDM, na
nástěnkách nebo na internetových stránkách: www.ddmpraha8.cz. −jv−

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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VETERINÁRNÍ    
OŠETŘOVNA

PROSECKÁ 20 • PRAHA 8 

150 m od zastávky tramvaje 
a autobusu „U Kříže“

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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VZORKOVNA: 
Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice 

Po-Ne po tel. dohodě
TTeell//ffaaxx:: 228833  993311  880077,,  

660033  222288  009922
www.volny.cz/skrine.na.miru,

vlachpavel@volny.cz

Zaměření a konzultace nezávazné 
a ZDARMA. Doprava ZDARMA. 

kupón na SLEVU
pro zakázky nad 18 000 Kă, platí do 31. 12. 2004 110000110000 0000 KKččKKčč
vvýýhhooddnnéé  cceennyyvvýýhhooddnnéé  cceennyy

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi 
a nábytek na míru

KOMANDOR

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny
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Karlínské Spektrum se 
opět rozezní alikvotními tóny
Po velkém úspěchu prvního ročníku Mezi−
národního festivalu alikvotního zpěvu, který
proběhl začátkem září, naplánovali jeho orga−
nizátoři (Os. Tashi Deley) sérii menších festi−
valů seznamujících veřejnost s jednotlivými
umělci a jejich přístupy. První z těchto
„Minifestivalů“ proběhne v termínu 10. − 13.
prosince 2004 a představí tři zahraniční umělce
− Chris Amrhein, Avalona Y.Doritz a Miroslav
Grosser a tři tuzemské spolky − Alikvotní
skupina Tashi Deley, Alikvotní sbor Spektrum,
Roman Ravin a Swayambhu.

Součástí festivalu budou výukové semináře 
a workshopy na téma alikvotní zpěv a využití
hlasových technik pro uvolnění a osobní rozvoj.
Alikvotní zpěv je technika, která moduluje barvu
lidského hlasu a vytváří tak zdání dvojhlasého 
i vícehlasého zpěvu. V současnosti se objevuje
jako princip v klasické i moderní hudbě a pro své
léčivé a resonanční vlastnosti je stále více vyh−
ledáván také jako prostředek relaxace, muzikote−
rapie a léčby. Festival se uskuteční v Domě dětí 
a mládeže Spektrum na Karlínském náměstí a jeho
vyvrcholením bude Velký předvánoční koncert −
spojený s křestem festivalového CD, který
proběhne v pondělí 13. prosince v kostele Sv.
Šimona a Judy na Praze 1. Další informace na
www.alikvotnifestival.cz.                             −čen− 

Stává se…,
že v životě potkáte člověka, na kterého nikdy nezapomenete. Takovým
člověkem pro nás všechny ze ZŠ Molákova byl a navždy zůstane Mgr. Jiří

Chára, ředitel Záchranné služby Asociace samaritánů ČR.
Ještě posledního června tohoto roku jsme mu všichni děkovali za finanční pomoc ve výši 12 mil. Kč,

potřebnou na rekonstrukci posledního pavilónu naší školy. Opustil nás dobrý přítel 
a obětavý člověk, který měl vždy velké pochopení pro neštěstí druhých. Se smutkem v srdci nám
nezbývá než dodat: DĚKUJEME A NEZAPOMENEME!

Za všechny ze ZŠ Molákova                                                     Mgr. Ivana Samková, ředitelka školy

SENIOR TELEFON
800 15 71 57

Cítíte se opuštěni, ztratili jste chuť do života,
zemřel Vám partner, zradili Vás nejbližší? 

Je Vám smutno a hledáte spřízněnou duši?
Hlavně nezůstávejte se svým trápením sami!

Zdarma jsme tu pro Vás 24 hodin denně!
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D˘m dÏtÌ a ml·deûe Praha 8
Přemyšlenská 1102 • tel.: 284 86 10 50, 284 68 
02 30 • Krynická 490  • tel.: 233 55 37 90, 233 55
21 01 • e-mail: info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz

PROSINEC 2004

1. 12. Středa
Co už umíme − Akademie domů dětí a mládeže
− od 17.30 hod., KDŽ, Majakovského sál, Praha 2,
DDM Praha 8 reprezentují taneční soubory HO−TA−
PO a Hotapáček.

4. 12. Sobota
Mikulášská autogramiáda s Martinem Maxou
od 16.00 do 17.00 hod., ul. Přemyšlenská.

5. 12. Neděle
Mikulášská nadílka − od 16.00 do 17.30 hod.,
pro rodiče a děti, ul. Přemyšlenská, Vstupné pro
rodiče i děti: 20 Kč. Balíčky se jménem dítěte se
budou vybírat 3. 12. od 9. 00 do 15.00 hod., nebo
5. 12. od 14.30 hod.

8. 12. Středa
Veselé vánoční hody − vánoční koncert členů 
a vedoucích hudebních kroužků DDM, od 17.30
hod., ul. Přemyšlenská.

10. 12. Pátek
Vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné sou−
těže „Čtyři roční období“ − od 14.30 hod., Ho−
bby centrum 4 − Amfora, ul. Pujmanové, Praha 4

11. 12. Sobota 
Cantata ecologica − Ochranářský festival ve
spolupráci s Ekocentrem ČSOP, 14.00 hod., ul.
Přemyšlenská.

Přehlídka dětského a mladého divadla v Centru
tvořivé dramatiky − DDM Praha 8, reprezentuje
SUP − Studio uměleckého přednesu.

12. 12. Neděle
Barevná neděle − inspirace k výrobě vánočních
dárků, pro dospělé a děti od 10 let, od 10.00 do
19.00 hod., ul. Přemyšlenská. Techniky: výroba:
šperků ze skla, drátků a korálků; ručně vázaných
notýsků; malování na kachličky; batika balicích
papírů. Cena: 200 Kč/osoba; 300 Kč/rodič + dítě 
(v ceně: veškerý výtvarný materiál).

14. 12. Úterý 
Vánoční besídka − přehlídka činnosti kroužků
hudebních a tanečních,  od 17.00 do 19.00 hod., ul.
Krynická, vstupné: 20 Kč.

16. 12. Čtvrtek
Vánoční kapr − pro děti školního věku, od 16.00
hod., ul. Krynická − kapr na štědrovečerním stole
a šupina pro štěstí.

17. 11. Pátek
Disco−desko−show − předvánoční křepčení pro
příznivce Klubu Na desce, od 16.00 do 21.00
hod., ul. Přemyšlenská.

18. 12. Sobota
Mikulášský turnaj v přehazované ve spoluprá−
ci s TJ Sokol Kobylisy, od 9.00 do 13.00 hodin,
ZŠ Libčická, Praha 8, chlapci a děvčata − ročník
narození 1991 a mladší.

Střípky z Barevné neděle − dozvuky inspirace
Barevné neděle, od 11.00 do 15.00 hod., ul. Pře−
myšlenská. Cena: 50 Kč.

27. − 30. 12 Pondělí až čtvrtek
Od 10.00 hod. do 16.00 hod. v obou budovách
DDM − otevřené herny. Ulice Krynická: malování,
testy, kvízy. Ulice Přemyšlenská: stolní hry, počí−
tače, cvičení s hudbou, přírodovědné hrátky, malo−
vání, četba, drobné soutěže.

Na leden připravujeme: Strom hojnosti pro zvěř,
Za plazy tří kontinentů, Kurs počítačové grafiky,
Konverzační soutěž v německém jazyce − ob−
vodní kolo. 

V roce 1884 byla založena jedna z nej−
starších základních škol na území Prahy 8
− Základní škola Zenklova 52/26.

Od té doby uplynulo 120 let a my jsme
toto výročí oslavili (ne)tradičně − dnem
otevřených dveří, který se konal v odpoled−
ních hodinách dne 11.listopadu 2004.

Celá škola se na toto výročí připravovala
již dlouhou dobu. V posledních dvou letech
prošla rozsáhlou rekonstrukcí − máme no−

vou jídelnu, probíhá úprava suterénu školy 
a žáci 2. stupně se mohou těšit z nových
šaten. Ve třídách je nový nábytek, chodby
jsou vyzdobeny nástěnkami i krásnými
obrazy, jež jsou dílem našich spolužáků.

Oslava založení školy vyvrcholila odpoled−
ním programem, na který jsme pozvali řadu
hostů i širokou veřejnost.

Žáci a učitelé při této příležitosti připravili
řadu vystoupení: jazykové scénky, sborový zpěv i rytmická cvičení. Školu navštívilo mnoho bývalých
kantorů, našich starších i nejstarších spolužáků i rodičů. A my doufáme, že to pro ně byl příjemně
strávený čas a že na naši školu budou dlouho vzpomínat.        Viola Poloučková a Sára Kolářová, 9.A
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Oslava 120−tého výročí založení školy

Mladí fotbalisté  Slovanu Bohnice stíhají čelo ligy
Fotbalisté Slovanu Bohnice deklasovali Xaverov 7:0 v 1. třídě žáků MINI 10A.

Mužstvo tak stíhá čelo tabulky a pouze jediný bod jim schází po devíti kolech 
k vedení v lize desetiletých žáků. Nejlepším střelcem je s dvanácti brankami útočník Brom.

Basketbalisté na Svitavy nestačili
Svitavy − Bohnice 88:68, 3. liga 
Trenér Svitav Jindřich Svojanovský řešil před zápasem problémy se sestavou, neboť vinou zranění postrá−
dal několik opor (Dvořák, A. Horák, Kresl, Pfeifer). Své šance se tak chopili další a ti sehráli 
v prvním hracím období se soupeřem rovnocennou partii, v níž dominovala opatrnost, protože tyto dva
týmy se spolu ještě nikdy nestřetly. Svitavští se ani jednou netrefili ze čtyř pokusů o trojku, a tak jim těsné
vedení zaručilo šest proměněných trestných hodů. Ovšem ve druhé čtvrtině přišel Svitavský uragán.
Domácí basketbalisty Slovanu jasně přehrávali pod oběma koši, prosadili
se i z větší vzdálenosti a rázem bylo na světě poločasové dvacetibodové
vedení. To však svitavské košíkáře možná až příliš ukolébalo a do třetí čtvrtiny
vstoupili značně ležérně. Bohnice toho dokázali využít, stáhli manko na pouhých
osm bodů a diváci se pomalu začínali obávat o výsledek. Domácí ale žádné drama nehod−
lali připustit, v úvodu poslední části znovu přidali na tempu a pět minut před koncem měli
bezpečný náskok zpět. Ten pak v poklidu uhájili až do konce a radovali se z důležité výhry
v poměru 88:68.  Čtvrtiny 21:19, 30:12, 16:25, 21:12. Diváků 80. 
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Klubové akce

3. 12. pátek − 19.30 hod. 
To Nikdo Neví (Klub Podsklepeno) 
Koncert rockové kapely z Kralup.
Vstupné 50 Kč.

4. 12. sobota − 19.00 hod.
Divadlo Na Cestě: „S tvojí dcerou
ne!“ (Divadelní Sál). Autorská hra 
A. Procházky. Vstupné: 69 Kč.

6. 12. pondělí − od16 do18.00 hod.
Vánoční besídka dětského pěvec−
kého souboru Sluníčko (Divadelní
Sál). Vstup volný. 

7. 12. úterý − 19.30 hod.
Divadlo Esence: „Mumraj v zimní
krajině“ (Divadelní Sál). Birinskij.
Vstupné: 60 Kč.

8. 12. středa − 19.00 hod.
Středoškolský soubor Drmol: „Pár
pistolí − a stčí“ (Divadelní Sál). Jarní
vody, na motivy Turgeněva. Vstupné:
60 Kč / studenti 40 Kč.

15. 12. středa − 19.30 hod. 
Bezefšeho (Klub Podsklepeno). Spi−
rituál kořeněný folkem, swingem
místy i jazzem − to vše je 5 let hrající
pražská kapela Bezefšeho − držitelé
Porty 2003 a Porty 2004. Živé koncer−
ty s neopakovatelnou atmosférou jsou
zážitkem pro mladé i dříve narozené
posluchače, pro folkové a často 
i folk−rockové publikum, zkrátka pro
každého, kdo si nenechá ujít „drajvem
nabitou“ muziku.  

15. 12. středa − 19.30 hod.
Divadlo Esence: „Zločin ve vile
Roung“ (DivadelníSál). Detektivní
příběh. Vstupné: 60 Kč.

16. 12. čtvrtek − 19.30 hod.
Divadlo Kámen: „Mlejnek“ (Diva−
delní Sál). Policejní příběh. Autorská
hra souboru Kámen. Vstupné: 50 Kč.

17. 12. pátek − 15.00 hod. 
Vánoční posezení (Divadelní Sál)
Divadelní a hudební oddělení Vás zve
na Vánoční posezení se zpíváním.
Vstup volný. 

18. 12. sobota − 14.00 a 19.00 hod.
Dokolečka (Velký Sál). Koncert s du−
dáckou kapelou Dokolečka.

Volný čas

3.12. pátek − od 16 do18.00 hod.
Anděl (Keramika) + malování na
sklo. Info: Z. Vičarová nebo D. 

Kostková (tel.: 222 33 38 88). Cena
150 Kč. Místo: Karlínské Spektrum,
Karlínské námestí 7, Praha 8.

5.12. neděle − od 16 do 18.00 hod.
Mikulášská besídka (Klub Podskle−
peno). Bohatý program s nadílkou.
Vstupné: 20 Kč. Místo: Karlínské
Spektrum, Karlínské námestí 7, Praha 8.

10. 12. pátek − od 16 do 18.00 hod.
Vánoční zvonky (Keramika) + vý−
roba svíček a dekorativních předmětů.
Info: Z. Vičarová nebo D. Kostková
(tel.: 222 33 38 88). Cena 150 Kč.
Místo: Karlínské Spektrum, Karlínské
námestí 7, Praha 8.

17. 12. pátek od 16 do 18.00 hod.
Vánoční ryba (Keramika) + vánoční
přáníčka a jmenovky. Info: Z. Viča−
rová nebo D. Kostková (tel.: 222 33 38
88). Cena 150 Kč.

Program DDM hl. m. Prahy Karlínského Spektra
Karlínské Spektrum • Karlínské námestí 7 • Praha 8

DIVADLO  ZA  PLOTEM
PL Bohnice • ÚSTAVNÍ 249 − BOX 49 • 181 02 PRAHA 8
• Tel. + fax: 284 01 65 15 • tel. pokladna: 284 01 65 48
• e−mail: rada@plbohnice.cz, http://dzp.internetfolk.cz 
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4. 12. MÚZIČKA 2004
SO Dětský festival písniček − pořádá 

občanské sdružení dětí a mládeže Klub 
Pathfinder. Začátek v 8.00 hodin

5. 12. 2. ADVENTNÍ NEDĚLE 
NE Vánoční koncert VIRTUOSI DI PRAGA

a zahájení výstavy Betlémů. Vstupné 
dobrovolné. Začátek v 18.00 (Kostel sv. 
Václava − areál Psychiatrické léčebny 
Bohnice).

7. 12. POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI 
ÚT Pěvecký večer Alžběty Brzotické 

a Kateřiny Fliegerové. Na klavír 
doprovází Kateřina Brzotická.

12. 12.3. ADVENTNÍ NEDĚLE:
ÚT 14.00 Malý vánoční trh s živým Betlémem

18.00 Igor Angelov a spol. − vánoční 
koncert. Vstupné dobrovolné. 

(Kostel sv. Václava − areál Psychiatrické 
léčebny Bohnice)

17. 12.Vánoční koncert skupiny JAUVAJS
PÁ s tanečním doprovodem skupiny 

Coisceim a další kapelou coby 
překvapením. Tradiční vánoční koncert 
podruhé s irskými melodiemi.

19. 12.4. ADVENTNÍ NEDĚLE
NE Vánoční koncert VOKS (volné komorní 

sdružení, smíšený sbor). Začátek 
v 18.00, vstupné dobrovolné. (Kostel 
sv. Václava − areál Psychiatrické léčebny 
Bohnice).

Připravujeme na leden 2005:
15. 1. SEDMIKVÍTEK
SO Celorepublikové finále dětské soutěže 

v oblasti dramatických a hudebních oborů. 
(ve spolupráci s PS ZÁŘE Praha 8).

VÝSTAVA  BETLÉMŮ 
z Čech i celého světa

z materiálů tradičních i netradičních
23. 12. 2004 − 2. 1. 2005

v aule Gymnázia Jana Keplera, 
Parléřova 2 • Praha 6

otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hod.
24. 12. 2003 od 10.00 do 15.00 hod.
31. 12. 2003 od 10.00 do 15.00 hod. 

1. 1. 2004 od 12.00 do 18.00 hod.
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VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁM
POZEMEK v klidném a krásném
prostředí určený k výstavbě RD 
i rekreačních objektů v k. ú. Postupice
− Lhotka u Benešova. Tel.: 602 34 24
42.

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

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTA−
VĚNÉ SKŘÍNĚ. Renovace původ−
ních dvířek, nová dvířka lamino−frézo−
vaná, šuplíky pod kuchyňské linky
místo kovových nožek. Tel.: 603 43
87 07, 222 25 05 21, www.vrba−
kuchyně.cz.

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

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

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

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.

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

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.

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. Mon−
táž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

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.

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

NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lym−
fodrenáž ruční i strojovou (Lym−
foven), shiatsu, Bowen. Od listopadu
v prodeji VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ
POUKÁZ−KY. Adresa: Poliklinika
Mazurská 484, Praha 8 − Bohnice.
Dlouhá otevírací doba: 8.00 − 21.00
hodin, příznivé ceny. Objednávky na
tel.: 603 59 44 32 nebo 603 17 95
95.

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

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ−
CE, čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. Tel./Fax.:
220 80 76 35, 607 24 04 07.

FITNESS JEN PRO ŽENY − 5 LET
V PROVOZU! Profi stroje, trenér −
ZDARMA! SOLÁRIUM, SOLÁRIUM
TURBO − pravidelná výměna UV tru−
bic, prodej solární kosmetiky, příjem−
ná obsluha a prostředí, CENOVĚ
VÝHODNÉ PERMANENTKY. Adre−
sa: Čihákova 2, Praha 9 − Vysočany,
tel.: 284 82 12 25.

PŘIJĎTE SI K NÁM ZACVIČIT
AEROBIC NEBO ZAHRÁT STOL−
NÍ TENIS − NOVĚ OTEVŘENO!
Příznivé ceny, výhodné permanentky.
Adresa: FIT STUDIO, Čihákova 2,
Praha 9 − Vysočany, tel.: 284 82 12
25.

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

DOMINÁTOR − PŘEDVÁNOČNÍ
VÝPRODEJ značkového oblečení 
a doplňků pro sport a volný čas. PO −
ST/6. − 8. prosince 2004, denně od
10.00 do 19.00 hodin. Kulturní dům
Ládví, u stanice metra „C“ Ládví.

ELEKTROMONTÁŽE, revize elek−
troinstalací, servis EPS, EZS, STA.
Tel.: 226 06 67 53, 606 19 84 59.

DODÁVKA, OPRAVA, SERVIS,
MONTÁŽ KOTLŮ zn. Junkers,
Buderus,  Protherm, Mora, Dakon,
Baxi, autorizované měření emisí spa−
lovacích zdrojů. Tel.: 226 06 67 53,
606 19 84 59.

STAVEBNÍ DOZOR, inženýring,
realizace staveb od základů po stře−
chu, vč. TZB. Tel.: 226 06 67 51, Su−
tura Energy a. s., Švábky 2, Praha 8.

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ MON−
TÁŽ A DODÁVKU vody, kanalizace,
topení, plynu, vzduchotechniky, vč.
dodávky zařízení, v bytech, domech 
a průmyslových objektech. Tel.: 226
06 67 51, D a S GAS s. r. o., Švábky
2, Praha 8.

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČET−
NICTVÍ, DPH, daňových povinností.
Tel.: 226 06 67 53, 606 19 84 59.

STAVEBNÍ PARCELY DOLNÍ
CHABRY, ZDIBY, 811 − 914 m2,
elektro, vodovod, kanalizace, cena 1
450 Kč/m2. Tel.: 284 82 08 18, 284
82 71 46, 602 31 22 12.

ŽENY − PŘÍLEŽITOST PRO VÁS,
dobře vypadat nebo si i dobře vydělat,
přitom se školit, bavit a cestovat. To
vše s minimálním rizikem podnikání 
v zázemí renomované mezinárodní
společnosti. Šanci má každá z Vás!
Tel.: 737 80 56 78.

SVAZ RODIČŮ A PŘÁTEL PO−
STIŽENÝCH DĚTÍ děkuje firmě
FINOP a. s., Praha 8, Karlín za spon−
zorský dar.

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

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER NA KLÍČ ZA 4 DNY.
Zkušenost, kvalita a 3 roky záruka.
Zimní sleva 10%. Tel.: 233 55 23 01
nebo 606 82 42 97.

ANGLIČTINA − JŠ ANSWER − vyu−
čují lektoři, které jejich práce baví 
a dokáží své nadšení přenést i na stu−
denty. Výuka probíhá v Karlíně v pří−
jemných učebnách. Počet studentů 
v kurzu je maximálně šest. Přijatelné
ceny.  Informace na tel.: 233 54 02
02, 603 49 71 79, www.lekce−
anglictiny.cz.

NĚMČINA − V KLIDU A POHODĚ,
TRPĚLIVĚ. Pro dítě, začátečníka 
i velmi pokročilého. Tempo si určíte
sami. Tel.: 606 40 05 56.

VYUČUJI KLAVÍR. Tel.: 732 70 58
02.

HLEDÁM VÝROBCE přesných
kusových frézovaných částí s vlastním
vybaveným provozem. Nejraději
Praha a okolí. Tel.: 283 85 17 81, e−
mail: info@technikpartner.cz.

HLEDÁM BRIGÁDNÍKA na leto−
vání, vhodné pro studenty nebo
důchodce. Nejraději Praha 8 (Čimice,
Bohnice, D. Chabry, Ďáblice). Tel.:
283 85 17 81, e−mail: info@te−
chnikpartner.cz.

PRONAJMU GARÁŽ ČIMICE 
K LÁDVÍ. Cena 1 300 Kč/m2. Tel.:
608 66 33 32.

INTENZIVNÍ SEMINÁŘ PRÁCE
SE STRACHEM A ODPUŠTĚNÍM
na Praze 8 od 29. 1. do 30. 1. 2005.
Přihlášky a podrobnější informace na
tel.: 283 85 14 00 nebo 728 81 85
65.

Placená řádková inzerce
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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

DARUJTE V NAŠEM STUDIU ODPOČINEK, ZDRAVÍ A KRÁSU!
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MOŽNOSTVÁNOČNÍCHDÁRKOVÝCHPOUKÁZEK DLEVAŠEHO PŘÁNÍ

VÝHODNÉ

VÁNOČNÍ

SLEVY! 
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VÁNOCE & SILVESTR
v

Hotelu Troja

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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Jak žijí naši senioři
Podzimní, nedělní odpoledne.V Domě s pečovatelskou službou Bulovka žije devadesát obyvatel, kteří
zde prožívají chvíle zaslouženého odpočinku. Paní ředitelka PhDr. Miroslava Holá i sociální pra−
covnice Alena Šoutová, ale i všichni ostatní zaměstnanci pečují o klidný pobyt „děvčat a chlapců“,
neb jsme všichni tací byli, tak aby spokojenost vládla tímto příbytkem.

Sluníčko nastavilo svoji tvář, vítr chvílemi přinese chlad z hor, kde už někde sněhové vločky halí
stráně a louky, mě provázely na kulturní odpoledne. V útulné klubovně se sešlo asi čtyřicet obyvatel,
aby vyslechli koncert pěveckého sdružení „Gabriel“ pod vedením Alžběty Hláskové a Mgr. Pavla
Stránského a dětský sbor „Broučci“ se čtrnáctiletou sbormistryní Dorotkou Novotnou. Ozvaly se dět−
ské hlásky za doprovodu klavíru. Zaposlouchali jsme se. Vzpomínky na naše dětství. Písničky přilnuly
k našemu srdci a poslední píseň „Nikomu jinému, jenom panu hajnému“ nás příjemně naladila 
k zaposlouchání se do druhé části, v níž účinkovali již dospělí. Úvod patřil lidovým písničkám
„Muzikanti, co dělíte, Teče voda teče, Pod dubem, za dubem…“. I nenásilné vsunutí vážné hudby
(Haydn, Janáček, atd.) nás velice potěšilo. Přenesli jsme se až do slunné Francie s pijáckou písní.
Líbila se píseň „Vlak“ a dostali jsme také různé nástroje, abychom se připojili nejen zpěvem, ale 
i instrumenty. Vyslechli jsme židovské, ruské, i romské písně. Ke konci zazněly našemu srdci blízké
národní písně české, moravské, ale i slovenské. Vrcholem programu bylo, že jsme si všichni společně 
a z celých plic zapěli „Čechy krásné, Čechy mé“.

Bylo to krásné odpoledne a věřím, že se líbilo nejen mně, ale i ostatním. Poděkování s přáním, aby
až sníh zahalí město i kraj a nastane vánoční čas, jsme mohli opět uvítat všechny, kteří nám obohatili
naše stáří.

Olga Benešová, Kobylisy

Je 100 letá a pořád naše!
Mateřská škola Lindnerova dovrší v lednu příštího roku 100 let
nepřetržitého trvání. Oprášit zasuté vzpomínky a podělit se o ně s přáteli,
známými i neznámými, nahlédnout do kronik a dozvědět se tak o vývoji 
a peripetiích fungování tohoto předškolního zařízení, to je účelem pláno−
vaného setkání. Bývalé pedagogy, další zaměstnance, „žáky“ i jejich rodiče
už nyní zveme na malou oslavu, kterou uskutečníme 20. ledna 2005. Svou
účast a nabídku zapůjčení starých fotografií a dokumentů oznamte, prosím
na tel.: 284 84 20 26, 283 84 28 09, e−mail: mskorab@cmail.cz. −čer−

Krátce
SLUŽBY SENIORŮM
Dům PORTUS, Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1, Recepce, tel.: 222 33 35 55 − 7. Informační

a poradenské centrum pro starší lidi a jejich blízké, PO, ÚT, ČT 8.30 − 16.00, ST 8.30 − 18.00 a PÁ
10.00 − 15.00 hod., tel.: 222 33 35 00. Právní poradna, každé úterý (po objednání) a ve středu od 11.00
do 16.00 hod. Psychologická a mezigenerační poradna, každý pátek od 8.30 do 16.00 hod. nebo po
dohodě. Sociální poradna, každý den od 8.30 do 16.00 hod. Finanční poradenství pro seniory,
každou druhou středu od 9.00 do 11.00 hod.

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ CENTRUM AREÍON
Nepřetržitá služba 24 hodin denně − domluva přes hlasitý telefon. Hlídání pohybu v bytě −

hlídání bytu ve vaší nepřítomnosti, tel.: 222 33 35 40 nebo 222 33 35 41. Domácí péče, tel.: 222 33
35 46. Pečovatelská služba, tel.: 22 23 33 544. Areíon klientům pomáhá při náhlém zhoršení zdravot−
ního stavu, pokud upadnou a nemohou sami vstát, sami nedosáhnou na telefon nebo nedokážou otevřít
dveře a při jakékoliv jiné krizové situaci.

HISTORICKÉ VYCHÁZKY
Vlastivědného kroužku osmého

pražského obvodu pro důchodce
a milovníky památek

11. prosince 2004
Historie usedlostí Spiritka a Ladronka. Sraz
ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra B −
Anděl.

19. prosince 2004
Zámek Kladno − prohlídka muzea a galerie −
kaple sv. Vavřince. Sraz v 9.00 hod. u pokladny
železniční stanice Praha − Masarykovo nádraží.
Návrat v 16.28 hod. Praha − Masarykovo
nádraží.

26. prosince 2004
Kostel Panny Marie Andělské − prohlídka
betléma a historie Hradčan. Sraz ve 14.00 hod.
na tramvajové zastávce Pohořelec.

30. prosince 2004
Kostel sv. Matěje a vilová kolonie na Babě.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra A
− Hradčanská.



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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ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Naše společnost nabízí:

• vedení účetnictví i daňové evidence
• rekonstrukce účetnictví
• ekonomické poradenství
• daňová přiznání
• zastupování na úřadech
• vedení mzdové a personální agendy

A servis s.r.o.
Pernerova 48, Praha 8

tel.: 222 329 270, 777 963 273
e−mail: Aservis@wo.cz
www.volny.cz/a.servis
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(Placená inzerce)
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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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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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