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Venkovní koupaliště v Kobylisích se otevřelo
veřejnosti. Areál byl mimo provoz více než
čtyři roky, v době výstavby metra z Holešovic
do Ládví jej stavbaři Metrostavu využívali
jako stavební dvůr a razila se otsud přístupová
štola. Z té byla odvážena veškerá rubanina 
z ražeb stanice Kobylisy a části traťových
tunelů pro metro trasy IV. C1. Právě Metrostav
se také postaral o rekonstrukci koupaliště,
neboť celý areál mohl po dobu výstavby metra
využívat pod podmínkou, že koupaliště po
zprovoznění tohoto úseku pražské podzemní
dráhy opraví.

„Areál byl ve špatném stavu, například hygienic−
ky už naprosto nevyhovoval současným nárokům.
Dnes je to z technologického hlediska nejmod−
ernější koupaliště v Praze,“ řekl radní Radovan
Šteiner.

Kobyliské koupaliště z 50. let minulého století
prošlo od loňského října rozsáhlou rekonstrukcí 
a modernizací. Bazén byl zvětšen na délku 42
metrů, jeho šířka je nyní 16,5 metru a hloubka se
pohybuje od 0,8 do 2,2 metru. Do jeho dna bylo
zabudováno technologické potrubí, které jej napo−
juje na novou úpravnu vody. Pro přístup do
bazénu bylo postaveno nové schodiště a nově zde
vznikla brodítka se sprchami. Součástí areálu je
nyní i kruhový dětský bazén o průměru jedenáct

metrů, pod nímž se nachází aku−
mulační nádrž o objemu 75 metrů
krychlových. Rekonstrukci a mo−
dernizaci prodělala i provozní bu−

dova koupaliště, v níž se kromě šaten a sociálního
a technologického zázemí nachází také tělocvič−
na, sauna, restaurace a byt správce. Díky novému
bezbariérovému výtahu mohou nyní koupaliště
využívat také tělesně handicapovaní občané. Na
přilehlých komunikacích investor, tedy pražský
Dopravní podnik, vybudoval parkovací stání pro
49 vozů a v celém areálu byly provedeny zahrad−
nické a sadovnické úpravy.

„Byl jsem u toho, když jsme po druhé světové
válce koupaliště stavěli. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se o jeho současnou krásnou podobu
zasloužili,“ řekl dvaadevadesátiletý Jaroslav
Kovářík, který Osmičce poskytl i několik
dobových fotografií.                                      −vlk−

Kobyliské koupaliště opět slouží občanům 

BOHNICK› 
A »IMICK›
ZPRAVODAJ.
(SklenÌk Fata Morgana).

PÿÕLOHA

První novodobý 
„Čestný občan“ MČ Praha 8
MUDr. Josef Hercz, gen. v. v.

MUDr. Hercz se stal prvním
Čestným občanem MČ Pra−
ha 8. Během slavnostního
setkání na radnici přijal od
Starosty MČ Praha 8 Josefa
Noska osobní blahopřání,
pamětní list, medaili a za−
psal se do pamětní knihy.

Pan generál Hercz se
aktivně účastnil boje proti
fašismu ve 2. světové válce 
v řadách
našich za−

hraničních legionářů a celoživotně usi−
loval o nastolení demokracie. V rámci
své dlouholeté lékařské praxe se
zasloužil o trvalý přínos medicíně,
především svým působením ve Fa−
kultní nemocnici Na Bulovce.

−tr−

Budova statistiků v Karlíně má nového majitele
Český statistický úřad prodal bývalé sídlo v Sokolovské ulici v Karlíně za 371 milionů korun firmě Proxima Immorent. Vyvolávací cena čini−
la 195 milionů korun a závazné nabídky podali ve třetím kole výběrového řízení čtyři zájemci. 

První kolo proběhlo už začátkem loňského roku. Vyhrála ho firma Ungelt
Partners, která nabídla 350 milionů korun, od koupě ale později odstoupila.
Důvodem byla údajně změna územního plánu, o které vítězná společnost 
v době podání nabídky nevěděla. Statistický úřad poté jednal se společností
Rohanský ostrov z Real Estate Karlín Group, která skončila v soutěži jako
druhá. Za komplex nabízela stejnou částku jako vítěz, ale suma měla být
rozdělena do více splátek. Ani s touto firmou ČSÚ kupní smlouvu neuzavřel.
Do druhého tendru se pak nepřihlásil žádný zájemce. ČSÚ sídlí od začátku
loňského roku ve Strašnicích a nová budova stála přes 829 milionů korun.

Opuštěný areál v Sokolovské ulici v Karlíně zahrnuje tři vzájemně propo−
jené třípodlažní administrativní budovy, další budovy s kuchyní a jídelnou 
a několik menších přístaveb. Nejstarší část areálu byla postavena v letech
1946 až 1948 jako nouzová stavba. Rekonstrukci a plánovanou dostavbu 
v letech 1997 až 2002 zastavila povodeň, při které voda sahala nad úroveň
prvního patra. Prodané budovy nemají statické poruchy, ale vyžadují zásadní
rekonstrukci, pozemky se navíc nacházejí v záplavovém území Vltavy.

Společnost Proxima Immorent se podle internetového výpisu z obchodního
rejstříku zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Vznikla
loni v prosinci jako společnost s ručením omezeným. Společníkem firmy je
Immorent International Holding se sídlem ve Vídni. −roa−

Ještě před stavbou původního 
koupaliště koncem čtyřicátých let 

minulého století byl na jeho ploše rybník.

Nové koupaliště slavnostně otevřeli zleva pražský radní
Radovan Šteiner, ředitel Dopravního podniku hl. m.
Prahy Tomáš Jílek, Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek 
a generální ředitel Metrostavu Jiří Bělohlav..

KOUPALIŠTĚ NA STÍRCE
PRAHA 8 − KOBYLISY, UL. POD STATKY

TEL.: 775 29 11 11

PROVOZNÍ DOBA:
PO − NE 9.00 − 19.00 HODIN

VSTUPNÉ: 
CELODENNÍ 90 Kč
DĚTI DO 140 CM + ZTP 50 Kč
DŮCHODCI NAD 70 LET 50 Kč
RODINNÁ (2 DOSPĚLÍ + 2 DĚTI) 220 Kč
ZLEVNĚNÁ (15.00 − 19.00 HOD.)   50 Kč

MUDr. J. Hercz 
s manželkou.
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Radnice opraví barokní kapličku
Barokní kaplička v Sokolovské ulici naproti Kaizlovým sadům dostane
brzy novou tvář. Radnice Prahy 8 se pro tento krok rozhodla z důvodu
špatného stavu památky. Oprava by měla být hotová do letošního
podzimu a městskou část přijde na čtvrt miliónu korun.

Restaurovat se má celý plášť kapličky, kamenná architektura podhledové
části a kamenné zastřešení, omítaná zadní část a kované železné
zábradlíčko. Výklenková kaplička ve tvaru edikuly s toskánskými pilastry 
a trojúhelníkovým štítem vznikla v polovině 19. století. Jde o pozůstatek
řady kapliček lemujících dávnou poutní cestu do Staré Boleslavi.          −vlk−

K dopravním informacím 
se řidiči dostanou zase lépe
Technická správa komunikací hl. města Prahy ve spolupráci se svými
partnery zahájila zkušební provoz Dopravního informačního centra
Praha. Tento projekt si klade za cíl výrazně zlepšit informování
motoristů i široké veřejnosti o dopravní situaci v metropoli. Vedení
města této problematice přikládá vysokou důležitost a proto vznik
dopravního centra podporuje.

V rámci zkušebního provozu, který potrvá několik měsíců, budou posky−
továny informace o dopravních omezeních a dopravní zátěži. „Později přibu−
dou informace o důležitých aktuálních dopravních událostech na komu−
nikační síti města včetně informací o dopravních nehodách, o stavech tunelů
a dalších mimořádných situacích. Počítáme také s propojením na call−cen−
trum a šířením těchto informací pomocí proměnných informačních tabulí,“
podotkl ředitel TSK Luděk Dostál.

Důležitou součástí celého projektu bude možnost dynamické navigace na
bázi RDS−TMC (Radio Data System−Traffic Message Channel). Tento sys−
tém umožňuje řidiči vozidla
vybaveného navigačním sys−
témem přijímat aktuální dopravní
informace vysílané formou nehlasového přenosu v rámci běžného roz−

hlasového vysílání VKV−FM. „Praha se tak
díky Dopravnímu informačnímu centru
stane prvním městem na území nových člen−
ských zemí Evropské unie, kde začne sys−
tém dynamické navigace na bázi RDS−TMC
fungovat,“ dodal šéf TSK.

Informace o dopravní situaci budou již 
v rámci zkušebního provozu poskytovány
veřejnosti také přes mobilní  telefony for−

mou SMS a MMS či wap služeb a přes internet. Informace z DIC Praha
budou ve strukturované podobě k dispozici poskytovatelům rozhlasových
služeb pro potřeby dnes již běžně používaného hlasového zpravodajství 
o stavu dopravy. −vlk−

Dopravní podnik zrekonstruuje koleje
Lidé cestující tramvajemi v průběhu prázdninových měsíců budou muset počítat s několika výlukami v městské hro−
madné dopravě. Dopravní podnik hl. m. Prahy totiž pro toto období i těsně po něm připravil několik stavebních akcí 
v oblasti tramvajové dopravy, a to i na území osmé městské části.

První z nich je výměna kolejové konstrukce ve spodní části křižovatky ulic Zenklova a Na Žertvách. Stavební práce začaly
29. června a spolu s výlukou tramvajové dopravy potrvají do 26. července letošního roku. Úsekem bez provozu tramvajové
dopravy je prostor mezi ulicemi Koželužská 
a Světova. Tam dělníci umístili provizorní tramva−
jový přejezd Californien. V souvislosti se stavbou
dochází k záboru části Zenklovy ulice, a to zhruba
od ulice U Synagogy až po křižovatku dolní
Palmovka. Zázemí stavby zabere vozovku na před−
mostí Libeňského mostu za tramvajovou zastávkou
a chodník poblíž zastávky.

V průběhu tramvajové výluky budou zřízeny linky
č. 35 (Palmovka − Vozovna Kobylisy i pro noční
provoz) a č. 36 (Palmovka − Kobylisy pouze denní
provoz) náhradní tramvajové dopravy (bude použit
zmíněný provizorní přejezd).

Druhou akcí bude výměna kolejové křižovatky
ulic Sokolovská a Zenklova, která začne 26. čer−
vence a potrvá až do konce prázdnin. Bez tramva−
jového provozu tak zůstanou úseky Palmovka −
Invalidovna (v prostoru za zastávkou Invalidovna bude umístěn provizorní tramvajový přejezd Californien) a Palmovka −
Ohrada. Pro zázemí stavby budou zabrána tramvajová tělesa v Zenklově ulici a na Sokolovské ulici ve směru k Balabence. 
V průběhu tramvajové výluky Dopravní podnik zřídí náhradní autobusovou dopravu, a to linky č. X−1 (Ohrada − Palmovka i pro
noční provoz) a noční linku č. X−52 (Florenc − Palmovka). Automobilový provoz bude zachován v obou směrech.

Po prázdninovém období bude vyměněna i tramvajová křižovatka Stírka a trakční trolejové vedení v Klapkově ulici.        −vlk−

Křižíkova začala sloužit s předstihem
S desetidenním předstihem ukončila Technická správa komunikací hl. města Prahy
rekonstrukci Křižíkovy ulice v Karlíně. „Úsek od Karlínského náměstí po Hybešovu
ulici začal motoristům i chodcům sloužit již v pondělí 20. června,“ řekl ředitel TSK
Luděk Dostál. „Křižíkova ulice, která prošla celkovou rekonstrukcí včetně sanace
podloží, získala zcela nový moderní vzhled. Zároveň jsme provedli některé úpravy,
které zvýší bezpečnost silničního provozu,“ doplnil.

„Občané Karlína často žádají radnici, aby podporovala jeho rychlou obnovu. Toto je jeden
z příkladů, že se to skutečně daří,“ uvedl předseda dopravní komise RMČ Praha 8 Luděk
Hoznauer. Oprava Křižíkovy ulice začala již v loňském roce. Jako první se nového kabátu
dočkal úsek od ulice Ke Štvanici po ulici Prvního Pluku. „Provedli jsme kompletní rekon−
strukci vozovky i chodníků, které získaly novou mozaikovou dlažbu,“ upřesnil Dostál.
Novou podobu mají od prosince loňského roku i chodníky od Karlínského náměstí po
Hybešovu ulici. Stavební práce v Karlíně tím však nekončí. Na druhou polovinu roku TSK
připravuje rekonstrukci dalších komunikací. Půjde například o Thámovu ulici v úseku
Křižíkova − Pernerova či Šaldovu ulici v úseku Sokolovská − Křižíkova. −vlk−

Výstava přibližuje rozvoj Karlína
Území osmého městského obvodu, a to zejména Karlín, je podle
mnoha ukazatelů nejdynamičtěji se rozvíjející částí hlavního města.
Na tuto skutečnost upozorňuje i vý−
stava Karlín v novém, která před−
stavuje některé nové projekty, vize 
a plány této městské části. 

Akci pořádá sdružení IP8 (Konsorcium
investorů pro Prahu 8), ve spolupráci 
s radnicí Prahy 8. Právě členové kon−
sorcia IP8 se již řadu let podílejí na
rozvoji tohoto území, postavili tu
mnoho bytových i kancelářských pros−
tor a také plány do budoucna jsou atrak−

tivní. Expozici tvoří speciální informační panely. Jejím cílem je seznámit veřejnost s aktivi−
tami jednotlivých členů IP8, s krajinnými úpravami Rohanského ostrova, Manin a Libně, 
a s některými významnými sportovními a kulturními počiny osmé pražské části.  Občané se
s projekty mohou až do konce letošního září seznámit v prostorách tzv. „bílého domu“ v ulici 
U Meteoru 6. Poslední červnový týden byla výstava k vidění i v Grabově vile.               −vlk−

Petr Urbánek ze společnosti
Europolis zahajuje v Grabově
vile výstavu Karlín v novém.

Účastníci sedmého ročníku Běhu Terryho Foxe
na Praze 8 přispěli na konci května na výzkum
rakoviny částkou přesahující sedm tisíc korun. 

Akce, kterou uspořádala Městská část Praha 8 ve
spolupráci se ZŠ U Školské zahrady a Turistickým

oddílem Lvíčata 68. P. S. a AC Praha
1890, se zúčastnila více než stovka
běžců. Čekalo na ně pět tratí, které
sportovci zdolávali během, na ko−
lech, na koloběžkách a na koleč−
kových bruslích.                         −vlk−

Běh Terryho Foxe přilákal 
přes stovku běžců

Karlínské kino Atlas opět hraje

Po tříleté odmlce začalo opět
promítat kino Atlas na Florenci 
v osmé městské části. Biograf je
po celkové rekonstrukci vybaven
nejmodernější technikou. Pů−
vodní sál byl vybaven novými
pohodlnými sedačkami pro 128
diváků, novým akustickým oblo−
žením stěn i klimatizací a zvu−
kovým systémem Dolby Digital. 

V předsálí vznikl po stavebních úpravách ještě nový menší sál s kapacitou 58
sedadel, klimatizací a zvukovým systémem Dolby Stereo SR. Největší zají−

mavostí na menším sále je ale zcela originální
řešení takzvané zrcadlové projekce. S ohledem na
malý prostor a dispozice celého objektu nemůže
být projekční kabina umístěna klasicky za zadní
stěnou sálu, ale nachází se na levé straně.
Projektor je tedy do sálu namířen šikmo z boku 
a obraz je na plátno promítán systémem dvou
zrcadel fungujících v principu jako periskop. −vlk−

Hledistě velkého sálu s kapacitou 128 míst
a zvukovým systémem Dolby Digital.

Nechybí ani populární
dvousedačky.

Kino Atlas 
na pražském 
Florenci.
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BOHNICKÝ A ČIMICKÝ ZPRAVODAJ
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ZZŠ Dolákova bude hostit ženské ME v softbalu
Kdo v poslední době šel na bohnickou vyhlídku nad
psím útulkem, tak se asi nestačil divit. Na školním
hřišti ZŠ Dolákova už není ošklivý prašný plácek, kde
se hrál softbal nebo fotbálek. Teď tam stojí špičkové
softbalové hřiště, kde se dokonce v prvním srpnovém
týdnu bude pořádat vrcholná mezinárodní akce − mis−
trovství Evropy žen.

„Na staré hřiště jsme se už nevešli, museli jsme s tím
něco udělat,“ vysvětlil předseda softbalového klubu
Joudrs Praha Tomáš Kusý, proč se oddíl odhodlal k razant−
ní přestavbě. Tým Joudrs na školním hřišti v Dolákově
ulici již několik let hraje českou nejvyšší ženskou soft−
balovou soutěž a vychovává mladé softbalistky ve všech
kategoriích od deseti let. Nové hřiště už bylo doslova nut−
ností. Podle plánu by v budoucnu měla na místě stát dvě
regulérní ženská softbalová hřiště, clubhouse s restaurací 
a šatnami, dva beachvolejbalové kurty, jeden kurt
tenisový, tartanový atletický miniareál. Hřiště budou mít
umělé osvětlení, umělé zavlažování, na jedné straně by

měla být tribuna pro přibližně 250 lidí a na druhé asi pro sto diváků. Autorem projektu je rodič jedné z joudrsáckých hráček Jiří
Jakeš. „Do mistrovství Evropy ještě musíme postavit tribunu, dodělat rozcvičovací plochu a zasadit stožáry na vlajky,“ vypočítává
nutné práce Kusý. „Nestihneme ale zatravnit druhé hřiště, to musíme dodělat později.“ Do stavby areálu, která zatím stála asi 2,5
milionu korun, investovala ZŠ Dolákova, Městská část Praha 8 a sponzoři z řad rodičů klubových hráček. „Jsme jim velice vděční,
bez nich bychom to postavit nemohli,“ váží si přispění Kusý.

Prvním testem areálu bude již zmiňované letní mistrovství Evropy žen. Do Prahy se sjede dvacet reprezentačních týmů a v novém
areálu při ZŠ Dolákova se bude hrát téměř celý týden. Česká reprezentace do turnaje vstoupí právě na hřišti v Bohnicích, prvního srpna
tam bude hostit tým Švédska. Bližší informace o hřišti a o mistrovství Evropy získáte na www.joudrs.cz a www.softball.cz.           −sta−

České hráčky začínají se Švédskem
Zavěšení výsledkové tabule, postavení tribuny. Tyto nedostatky zjistila kon−
trola Organizačního výboru mistrovství Evropy při své návštěvě na novém
softbalovém hřišti při ZŠ Dolákova. Její předseda a zároveň sekretář České
softbalové asociace Vojtěch Albrecht je ale jinak se stavbou velice spokojený.

Co se tedy musí ještě v novém areálu dostavět, aby se zde mohla pořádat
vrcholná evropská akce?

Kromě tabule a tribuny je ještě třeba objednat stánek s občerstvením 
a vybudovat zázemí pro funkcionáře Evropské softbalové federace. Jinak
jsme ale s novým hřištěm velmi spokojeni.

Kolik do prahy přijede týmů a kolik zápasů se na Joudrs bude asi hrát?
Do Prahy přijede celkem dvacet týmů a v bohnickém areálu se bude hrát

třináct zápasů.

Kdy bude hrát na Joudrs český tým?
Na ZŠ Dolákova bude Česká republika hrát v pondělí 1. srpna od půl šesté

zápas se Švédskem.

S čím máte při organizování ME největší problémy?
Hlavně s nedostatkem partnerů pro sponzoring a s logistickým zabez−

pečením celé akce. −sta−

Se softballem začala až jako sedmnáctiletá
dívka z Čimic. Za několik let se ale dostala
až na vrchol v českém softbalovém
prostředí. Je kapitánkou prvoligového
týmu Joudrs a nedávno ji zvolili 
i kapitánkou české ženské reprezentace.
„Na softu mě nejvíc baví týmovost 
v obraně a možnost ukázat individuální
dovednosti v útoku,“ říká usměvavá Petra
Pravečková, která je ve svých sedmad−
vaceti letech jednou z nejzkušenějších
joudrsáckých hráček.

Věřila jste, že po létech hraní na písku se
opravdu podaří postavit v Dolákově ulici
nové hřiště?

No, abych pravdu řekla, byl to sen každýho z
nás, mít vlastní areál, na kterém by se daly
pořádat mezinárodní akce jako jsou evropský
poháry nebo mistrovství Evropy. Jako všude
byly problémem finance, s kterými se potýká−
me dodnes. Ale s každým novým kouskem
„našeho softballového stánku“ tomu věří o člo−
věka víc a roste pýcha na náš novej plácek. Je
to radost trénovat a hrát v tak pěkným prostředí.

Jaké to je hrát konečně na novém hřišti?
Když si vzpomenu na naše začátky na

Letné a kudy prošel náš tým a kolik hřišť jsme
vlastnoručně postavili, tak tohle nelze ohod−
notit jinými slovy, než hrát na takovýmhle
hřišťátku je paráda.

Jak dlouho hrajete softbal. Jak jste se 
k tomuto sportu dostala?

Hraju to už nějaký ten pátek, řekla
bych, že to bude deset let. Začala
jsem docela pozdě, když mi bylo
sedmnáct. A jak už to bývá, tak za to
mohly kamarádky. U nás v oddíle je to

hlavně o partě, pohodě 
a legraci, i když

poslední roky se
k tomu přidaly 
i výkony a úspě−

chy, ať už u nás
nebo v zahraničí. S tím

roste samozřejmě zodpovědnost ale i tý−
movost a když se při tom člověk dokáže ještě
bavit a vyhrávat, tak to je ta nejlepší odměna
za tu dřinu.

V čem je softbal jiný než ostatní sporty?
Neřekla bych, že se až tak liší od ostatních

týmových her. Je to poměrně jasná a logická
hra, někdo o ní napsal, myslím, že to byl
Hemingway, že to jsou nejrychlejší šachy na
světě. Líbí se mi na ní týmovost při obraně 
a možnost ukázat svou individualitu na pálce
v útoku, a že se musíš často rozhodovat ve
zlomku vteřiny.

Jaké máte ještě softbalové cíle?
Strašně ráda bych uspěla se svým týmem

Joudrs na poháru v Itálii, kam jedeme hájit
naše barvy v srpnu a pak v září v lize odehrála
finále se šťastným koncem, a tak zkompleto−
vala ligové medaile. Lhala bych, kdybych
řekla, že bych nebyla ráda i za medaili evrop−
skou, což by znamenalo kvalifikaci na MS
pro národní tým. Dál nic neplánuju ani ne−
sním, doufám jen, že mi bude sloužit zdraví 
a zranění se mi budou obloukem vyhýbat.

−sta−

Čimická rodačka je nyní kapitánkou reprezentace Parkovacích míst přibude,
říká Luděk Hoznauer
Pražská sídliště stále více řeší problémy s nedostatkem
parkovacích míst. „Takovým místem na území MČ Praha
8 jsou například Bohnice, kde se snažíme dělat kroky ve−
doucí ke zlepšení,“ konstatuje předseda dopravní komise
RMČ Praha 8 Luděk Hoznauer.

Čimice a Bohnice jsou hustě osídlené oblasti, jak moc je tam
cítit problém s parkováním?

V oblasti Čimic není s parkováním takový problém, sídliště
tam vyrostlo později, je modernější a vhodněji organizačně
členěné. Jiné je to v Bohnicích. Nikdo v době výstavby sídliště
přirozeně nepočítal s tím, že dojde k takovému rozmachu auto−
mobilové dopravy.                Pokračování na straně 3 přílohy

Luděk Hoznauer je od ledna 2001 uvolněný předseda ko−
mise Rady Městské části Praha 8 pro dopravu. V průběhu
povodní i po jejich skončení byl zodpovědný za odstraňo−
vání odpadu z Karlína a Libně. V prosinci 2004 jmenován
ředitelem Jednotky dobrovolných hasičů MČ Praha 8.



Lidem z velkých sídlišť na severu Prahy se
výrazně přiblížil sen o rychlé dopravě do centra
metropole. Koncem května byly proraženy
poslední metry téměř kilometrového tunelu,
kterým povede nová trasa metra mezi nynější
konečnou stanicí Ládví a novou stanicí Stříž−
kov. Nová trasa výrazně pomůže desetitisícům
lidí, kteří žijí na Proseku i v Letňanech. Ti ne−
budou muset jezdit k nejbližším stanicím metra
do Ládví, na Vysočanskou nebo Českomo−
ravskou přecpanými autobusy, ale stanice
metra budou mít nedaleko svých domovů.

„Odpadne tolik autobusových linek, že Dopravní
podnik Autobusy bude mít ročně o 75 milionů
korun nižší náklady. Současně nám ročně ubyde
asi 140 tun škodlivin ze zrušených autobusových
tratí,“ prozradil Osmičce náměstek primátora Jan
Bürgermeister. Ročně spolkne výstavba metra
zhruba 4 miliardy korun a to až do jeho úplného
dostavění. Větší část se hradí z úvěru Evropské
investiční banky a jen jednou desetinou pomáhá
Praze stát. „Zbytek hradíme z městského rozpoč−
tu a z vnitřních zdrojů Dopravního podniku,“
upřesňuje Bürgermeister.

„Prorážka je předposlední na území Prahy 8, ještě
se nás týkají práce na místě konečné tramvají.
Během necelých dvou měsíců práce na výstavbě
metra v Praze 8 skončí a všechny spoje se vrátí

lidově řečeno do starých kolejí, na které jsou naši
lidé zvyklí,“ řekl předseda dopravní komise RMČ P8
Luděk Hoznauer. „Dokončují se ražby tunelů i hlou−
bení tunelů, to znamená že stavba by měla do konce
letošního roku dospět do fáze, která by umožňovala
zahájení montáží technologie,“ dodává generální
ředitel Dopravního podniku Tomáš Jílek.

Na hrubé betony se nejpozději v lednu příštího
roku začnou montovat další stavební prvky 
a ocelové konstrukce pro uložení elektroinstalací.
„Práce jsou dokonce v mírném předstihu a pokud
se podaří zajistit letos i v dalších letech dostatek
peněz, je termín zprovoznění metra do Letňan 

v roce 2008 velmi reálný,“ říká Tomáš Jílek 
a pokračuje: „U každé podzemní stavby je alfou 
i omegou geologie. Nikdy se nedá udělat geolo−
gický průzkum tak podrobný, abych věděli s čím
se na každém metru setkáme. V průběhu výstavby
metra z Ládví do Letňan jsme se zatím s ničím
mimořádným nesetkali. Naštěstí jsme nenarazili
ani na žádný vzácný nález − naštěstí říkám proto,
že archeologické výzkumy mohou stavbu zdržet
až o několik měsíců.“

Květnová prorážka nedaleko Davídkovy ulice 
v Ďáblicích propojila 967 metrů tunelů. Celá trasa
bude dlouhá 3,5 kilometru a zahrnuje tři stanice −
dvě obsluhují sídliště Prosek a jedna přivádí metro 
k letňanskému sídlišti a velkým rozvojovým
plochám mezi Letňany a Kbely. V těchto místech by
měl výhledově kromě veletržního areálu vzniknout 
i velký terminál s parkovištěm P+R. Metro by tu 
v budoucnu mělo navázat na příměstskou dopravu 
a uvažuje se dokonce o propojení se železnicí.
Bürgermeister se domnívá, že tam je perspektiva
povrchového propojení k železnici. „Pro nás jsou teď
prioritou projekční přípravy nové trasy D a pro−
dloužení trasy Az Vítězného náměstí v Dejvicích na
Petřiny, Motol a v budoucnu i k letišti,“ dodal.

Radnice Prahy 8 pokračuje současně s výstavbou
metra v intenzivních jednáních s Ropidem, který má
na starosti organizaci Městské hromadné dopravy.

Předseda dopravní komise RMČ Praha 8 Luděk
Hoznauer upřesňuje: „S Ropidem se radíme, co
bychom rádi vylepšili. Metro je přínosem pro celou
Prahu, nejenom pro Prahu 8. Pro nás je pak klíčové,
že se hranice konce Prahy posunou z „osmičky“
jinam, a to do Letňan. Tady jsou totiž podstatně lepší
místa pro budování záchytných parkovišť než na
Praze 8. Například v Kobylisích máme velké pro−
blémy najít vhodnou plochu pro parkoviště P+R.“ 

Od dostavby metra do Letňan si nejen radnice
osmé Městské části, ale i její obyvatelé slibují
částečné zklidnění dopravy − tranzitní i cílové. V Pra−
ze 8 funguje už pět stanic metra, u kterých se lidé
snaží zaparkovat svá auta a tím působí problémy
obyvatelům Ďáblic, Kobylis, Libně i Karlína.    −roa−
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PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
v Praze 8 − Libni

Kulturní středisko MČ 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
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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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Zřejmě nejznámějším za−
řízením v Bohnicích je
tamní psychiatrická léčeb−
na. Její areál byl otevřen
už před sto lety a jde
nepochybně o nejznámější
zdravotnické zařízení své−
ho druhu v rámci celé
České republiky. Bohnická
léčebna má od jara nového
ředitele, bývalého ministra zdravot−
nictví Ivana Davida, který Osmičce
poskytl rozhovor.

Kolik pacientů se v současné době léčí 
v Psychiatrické léčebně v Bohnicích?

Aktuálně je to necelých 1 300 pacien−
tů. Normálně se sem vejde 1 380 pacien−
tů, ale v současné době máme jeden 
z pavilonů uzavřený, takže je to o něco
méně.

Jaké nemoci u vašich pacientů převlá−
dají?

Kolem 22 procent našich pacientů trpí
schizofrenií, o něco více, kolem 23 pro−
cent, k nám přivedl alkoholismus,
dalších sedm procent jsou jiné nealko−
holové závislosti a zbytek jsou pacienti
s neurózami, depresemi a podobně, to
spektrum je hodně široké.

Jaká část pacientů může být ne−
bezpečná svému okolí?

Samozřejmě, někteří pacienti mohou
být nebezpeční, ale já bych to takhle
nechtěl říkat. Je to součást určitých
onemocnění, ale to riziko se značně pře−
hání. Většina našich pacientů své okolí
neohrožuje, zejména v případech, kdy
jsou správně léčeni.

Každého obyvatele Bohnic
přesto v této souvislosti
určitě napadne otázka, 
jak je to se zabezpečením
areálu...

Tady opravdu žádné
riziko nehrozí a já věřím, že
to obyvatelé Bohnic tak
berou, ostatně řada z nich −
a my z toho máme radost −

chodí k nám do parku na procházky, na
kolečkových bruslích, s kočárky, využí−
vají toho, že tu máme hezké přírodní
prostředí. Myslím si, že obyvatelé
Bohnic vědí, že nemají důvod cítit se
nějak ohroženi.

Objevují se často případy, kdy vám
pacienti z léčebny utečou? 

Pacienti utíkají zcela běžně, protože se
jim tu přestane líbit, nebo se rozhodnou
třeba i pod vlivem své duševní choroby
odejít. Když jsou na vycházce, tak
samozřejmě mohou odejít, ale těch
agresivních pacientů je naprosté mini−
mum. To znamená, že v tom není třeba
hledat žádnou hrozbu.

Buďme konkrétnější − kolik útěků
pacientů ročně zaznamenáváte?

Do roka to jsou desítky případů,
samozřejmě to hlásíme Policii, ale tam
nejde ani tolik o to, že by byl důvod se
těchto pacientů bát. My se naopak
bojíme o tyto pacienty, aby je někdo
nezneužil, případně neokradl, aby se
nezatoulali a podobně. Naprostá většina
pacientů je u nás ale dobrovolně a když
se rozhodnou odejít, je to jejich právo 
a někdy prostě odejdou. A někdy to

oznámí svému lékaři a někdy také ne.

Vy jste se do areálu bohnické léčebny
vrátil po několika letech, jak je na tom
léčebna z pohledu stavu pavilonů 
a vybavení? Postačuje současným
potřebám?

Já bych řekl, že to, co tady vidíme, je
důsledkem chronického podfinancování
našeho oboru vůbec. A to se samozřej−
mě odráží i ve stavu léčebny v Boh−
nicích. I tady se stále hledají nějaká
náhradní řešení prostě proto, že to opti−
mální řešení je pro nás finančně nedos−
tupné. To trvá už desítky let a bohužel
se to výrazně nezlepšilo ani v těch
posledních patnácti letech. 

Areálu léčebny v Bohnicích je už 100
let, jak to vypadá s rekonstrukcí
pavilonů?

Za posledních patnáct let se z našich
31 pavilonů dočkaly generální opravy
pouze tři pavilony. Tímto tempem
bychom tedy léčebnu opravovali ještě
150 let. V současné době je připravena
rekonstrukce pavilonu číslo 10, věřím,
že oprava začne do nejdříve. Pavilon už
je vystěhovaný a připravený, proběhla
soutěž, ale výsledky napadli někteří 
její účastníci, takže dojde k určitému
zpoždění. Já doufám, že i tak oprava
skončí do jara příštího roku. A poku−
síme se samozřejmě získat ze státního
rozpočtu peníze na opravu dalších
pavilonů, zejména těch, které jsou 
v hrozivém stavu.

V minulých letech se stal už tradicí fes−
tival Mezi ploty, který se koná v areálu
léčebny v Bohnicích, letošní ročník

proběhl na konci května. Změní se
Vaším jmenováním něco na tomto fes−
tivalu, chcete, aby pokračoval?

Já doufám, že tento festival bude
probíhat i nadále. My samozřejmě
máme určité drobné připomínky,
protože ten festival je čím dál tím
hlučnější, čili je stále méně pro pacien−
ty a stále více jen pro návštěvníky. Byli
bychom rádi, kdyby u některých
pavilonů, kde je to zvlášť citlivé na
hluk, probíhaly takové akce, které tolik
neruší. A také chceme, aby se do toho
festivalu mohli co nejvíce zapojit naši
pacienti. Jinak je to ale výborná tradice
a chceme v ní pokračovat.

Chystáte i další projekty, které by
otevíraly léčebnu okolnímu světu?

Ano, uvažuji velmi intenzivně 
o dalších možnostech, ale zatím je to jen
v rámci úvah. Myslím si, že bychom se
třeba měli snažit ve větší míře vystavo−
vat práce pacientů a nejen jich, napřík−
lad výtvarná díla. Sbírám všechny
nápady a budeme se je snažit uplatňovat
tak, aby veřejnost byla co nejvíce a co
nejlépe informována o tom, co psychia−
trie opravdu obnáší a potřebuje.

Jaký máte Vy osobně vztah k Praze 8 
a Bohnicím?

Sice bydlím na druhém konci Prahy,
ale v minulosti jsem jedenáct a půl roku
pracoval v pavilonu 19 bohnické léčeb−
ny, takže pro mě Bohnice a areál psy−
chiatrické léčebny není neznámý.

−top−

Pacienti utíkají, ale nejsou nebezpeční, říká nový šéf léčebny

Ivan David chce pokračovat v pořádání každoročního festivalu Mezi ploty.

Stavba metra konečně opouští území osmé městské části

Během necelých dvou měsíců práce na 
výstavbě metra v Praze 8 skončí.

Od dostavby metra do Letňan si obyvatelé
slibují zklidnění dopravy.
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T A U  C O L L E G E

PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NADSTANDARDNÍ KURZY

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

Pro dospělé, mládež i děti, 

odpolední, večerní i dopolední,

individuální (1) a mikroskupinové (2 - 4),

začátečníky i pokročilé,

špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

LETNÍ KURZY: 22. 8. - 2. 9., 5. 9. - 16. 9.
ZIMNÍ SEMESTR OD 20. ZÁŘÍ 2005.

ZÁPISOVÉ HODINY DENNĚ 
PO - PÁ 17.00 - 20.00 HODIN.

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

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

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

www.taucollege.zde.cz

Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

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

nnabízí 
prostory k pořádání vzdělávacích

a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,

prezentací apod.
Veškeré informace:

www.kdladvi.cz
Možnost cateringových služeb po dohodě 

s restaurací (tel.: 286 58 37 02)

člen HVB Group

Státní podporu  ve výši 15% z ročně naspořené částky 
(až 3000,− Kč) nabízejí všechny stavební spořitelny.

POUZE MY našim klientům navíc nabízíme:

možnost volby mezi NADSTANDARDním  spořením
NS/EU a NADSTANDARDním úvěrem NU/EU
možnost zažádat o úvěr ze stavebního spoření již po 18ti
měsících i při nedosažení min. výše hodnotícího čísla
tzv. přidělení volbou
možnost úrokového zvýhodnění v tarifu NS/EU ve výši 20%
připsaných úroků
bezkonkurenční pevný roční úrok z úvěru ze stavebního
spoření ve výši 3,9 % v tarifu NU/EU
tarif SMART s úhradou jen 0,9% z výše cílové částky

Nyní v nabídce také PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.
Zabezpečte sebe i své blízké pro případ nešťastné
události i pro období důchodového věku.

Navíc do konce srpna 2005 dárek pro každého nového klienta! 

Oblastní ředitelství Sokolovská 41/4, Praha 8 − Karlín
tel.: 737 556 914, 775 342 943

Domluvte si osobní schůzku s naším poradcem!
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Jen několik desítek metrů pod sídlištěm
Bohnice se nachází jedna z největších
pozoruhodností metropole − tropický skleník
Fata Morgana pražské botanické zahrady.
Veřejnosti se po dvanácti měsících zkušebního
provozu poprvé otevřel 12. června 2004.

Parametry skleníku jsou úctyhodné: délka 130
metrů, šířka 17 metrů, výška 11 metrů. Skleník 
ve tvaru písmene S je zapuštěn do strmého − jižně
orientovaného − svahu nad Vltavou a je protkán
225 metry cest pro návštěvníky. Nechybí ani 
vyhlídková terasa o ploše 58 metrů čtverečních.
„Vysázeno máme kolem pěti tisíc druhů rostlin 
a součástí expozice nazvané Tropickou přírodou
kolem světa je i šest metrů vysoký vodopád,
nechybí sladkovodní tropické jezero, vitríny 
a podzemní akvárium spojující jednotlivé části
expozice“, pochlubila se Osmičce mluvčí Bota−

nické zahrady Marcela Uhlíková.
Ve skleníku Fata Morgana je k vidění řada věcí

každý den v roce. Kromě stálé expozice rostlin
polopouští, tropického deštného lesa a stolových
hor našly v kalendáři své pravidelné místo i vý−
stavy tropického ovoce, koření, tropických motýlů,
masožravých rostlin a zeměpisně orientované dny
− loni Africké dny a Den Austrálie, letos Dny arab−
ské kultury nebo Den Jižní Ameriky.

Za první rok prošlo vstupní branou skleníku Fata
Morgana přes 290 tisíc návštěvníků, pro zajímavost
v roce 2003 si expozice pražské botanické zahrady
prohlédlo jen něco přes 47 tisíc lidí. Marcela
Uhlíková zvýšení návštěvnosti botanické zahrady
vysvětluje atraktivním prostředím a bohatým
doprovodným programem: „Zároveň s otevřením
skleníku proběhla první výstava tropických motýlů.
Loni se na ní předvedly dvě tisícovky exponátů 

a letos už byly k vidění přes čtyři tisí−
covky motýlích krasavců. Stálými
obyvateli jsou tropické žabičky 
a v tropickém jezírku získalo do
současnosti nový domov asi deset
tisíc živočichů. Najdeme zde na pade−
sát druhů ryb, dva druhy sladkovod−
ních krevet a také africké vodní žáby.“

Koncem roku budou ve skleníku
umístěni tři malí krokodýlci, uvažuje
se dokonce o netopýrech a ve skle−
níku bude letos instalován i automat
na pamětní mince. Výlet tropickou
přírodou se „pod Bohnicemi“ stal
splněným snem. Procházka přes
exotické hory, lesy a polopouště
může v jakoukoliv roční dobu
potěšit i vás.                              −roa−

FFata Morgana oslavila svoje první narozeniny

Čimický rybník 
se už opravuje
Obnova Čimického rybníka začala, v současné době
mohou u něj občané spatřit bagry, které upravují hráz.

Město do rekonstrukce, která by měla skončit ještě
letos, investuje zhruba jeden milión korun. −vlk−

Ve skleníku mají afrodisiakum
Ve skleníku Fata Morgana vykvetlo afrodisiakum.
Jemná rostlinka s pohlednými žlutými květy, jejíž
český název je pastala, má údajně řadu léčivých
vlastností. Bylince se také říká damiána − kvůli svým
léčivým účinkům je zasvěcena svatému Damiánovi,
patronu lékařství, lékárníků a lazebníků. 

Čaj z lístků damiány má údajně posilující, močopud−
né a křeče uvolňující účinky a odpradávna se používal 
k léčbě astmatu. V USA se prodávají kapsle z drcených
listů jako prostředek zvyšující soustředění a jemné afro−
disiakum. Ve směsi s dalšími bylinami lásky se používá
jako afrodisiakum snad odnepaměti. −roa− Tak jemná rostlinka, a takové dokáže divy!

Druhou příčinou problémů s parkováním je vcelku značná výstavba
nových domů, největší na území Prahy 8. Z tohoto důvodu parkovacích
míst ubývá, i když ke každému nově postavenému bytu je v budově parko−
vací místo. Jsou totiž rodiny, které mají více aut.

Chtěl bych upozornit ještě na jeden nešvar, a tím je parkování kamionů.
Ty pak zabírají prostor pro vozy občanů. Ve spolupráci s městskou policií
tomu věnujeme zvýšenou pozornost, protože po večerní desáté hodině
podle vyhlášky o hlavním městě Praha tyto vozy nesmějí parkovat na
veřejných komunikacích.

Jak chcete stále zvyšující se poptávku po parkování řešit?
Loni jsme postavili asi padesát parkovacích míst v Hnězdenské ulici,

nyní máme vytipováno dalších asi 160 míst, která městská část hodlá ze
svého rozpočtu vybudovat. Jedno přijde na více než dvacet tisíc korun.
Letos lidé dostanou padesát míst v Pomořanské ulici, kde již bylo vydáno
stavební povolení. Do rozpočtu obce na příští rok počítáme s dalšími
financemi na výstavbu parkovišť, protože každé nové místo je takzvaně
cítit. Protože počet takto vhodných ploch je dosti omezen, přikračujeme 
i k povolování příčného stání na chodnících, a to z důvodu jak zvýšení počtu
míst, tak lepší dostupnosti například pro hasičské vozy. Tyto kroky tedy
i zvyšují bezpečnost obyvatel, ta patří mezi dlouhodobé priority radnice.

Budou se rozšiřovat i placená parkoviště?
Domnívám se, že počet placených parkovišť na území Bohnic je

dostatečný a městská část zabírání komunikací k těmto účelům 
v nejbližším období nebude podporovat. Na druhé straně je ale stále v jed−
nání možnost postavit parkovací dům.

Je městská část správcem komunikací?
Není a tudíž veškeré prostředky, které ze svého rozpočtu vyčlení na

dopravu „v klidu“, jsou investice do cizího majetku. Ty jsou pro radnici
nenávratné.                                                                                      −vlk−

PParkovacích míst přibude,
říká Luděk Hoznauer
Dokončení ze strany 1 přílohy

Čimický rybník − stav před rekonstrukcí.

Krátce
LETNÍ KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
Pevnost pro Vás připravila intenzivní kurzy českého znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé. Tel.: 266 00 63 90, e−mail:

pevnost@pevnost.com, www.pevnost.com. −pv−

PEČOVATEL/KA ROKU 2005
Čtvrtý ročník celostátního ocenění „Pečovatel/ka roku“ vyhlašuje Diakonie ČCE − Středisko křesťanské pomoci ve spoluprá−

ci s Českou asociací pečovatelské služby. Cílem ocenění je upozornit na potřebnost tohoto povolání, chápaného zpravidla jako
životní poslání.  

Více informací o podmínkách nominování pečovatelek a pečovatelů Vám podá Mgr. Libuše Roytová na tel.: 222 52 05 89, 777 73 41
70. Výzvu Pečovatel/ka roku a další informace o předešlých ročnících naleznete na internetových stránkách skp.diakoniecce.cz. Návrhy na
ocenění je možné zasílat do 15. září 2005 na adresu Diakonie ČCE − Středisko křesťanské pomoci v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2
nebo na e−mail: skp@diakoniecce.cz. −hk−
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NABÍZÍME VÁM LETNÍ TÁBOR
PRO VAŠE DĚTI, VNOUČATA 
I DĚTI VAŠICH ZNÁMÝCH. Pro−
vozovatel tábora: VOSS' 99 spol. 
s. r. o. Datum konání: I. turnus: 11.
− 23. července 2005, II. turnus: 8. −
20. srpna 2005. Místo konání:
Penzion Dudýnek, Kryštofovy Ham−
ry u Vejprt. Výlety: Karlovy Vary,
ZOO park Chomutov, aquapark. Věk
dětí: od 6 do 12 let. Cena: 2 500 Kč.
Bližší informace Vám podá hlavní
vedoucí V. Hrdinová, tel.: 602 32 
19 97.

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOU−
NĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID 
PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97
35 00.

KUŘÁCI − ODVYKNETE! AŽ
90% ÚSPĚŠNOST. TEL.: 224
214 617; 604 207 771.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.

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

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁ−
CE. Tel.: 606 22 73 90. 

MASÁŽE − klasická, čínská, me−
ridiánová, reflexní, baňkování, mop−
sování, rehabilitace. P. Malečková −
fyzioterapeutka. Pozitivní studio,
stanice TRAM Okrouhlická, Praha 8.
Tel.: 732 26 20 10 nebo 284 68 98
05.

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

NOVĚ JSME PRO VÁS OTEVŘE−
LI PRODEJNU RYBÁŘSKÝCH
POTŘEB. Stanice metra trasy C
„Ládví“, Kulturní dům Ládví.
Otevřeno: PO − PÁ 10.00 − 18.00
hodin.

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

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

VYROBÍME NA MÍRU, KU−
CHYŇSKÉ LINKY, skříně, koupel−
nový nábytek atd. Designy dle
Vašeho výběru ze vzorníků a kata−
logů. Při montáži kuchyňské linky

zhotovíme dle přání i obklad či
montáž el. spotřebičů. Dále pro−
vádíme montáž horizontálních i ver−
tikálních žaluzií. Vše kvalitně a levně.
Informace na tel.: 777 23 69 11.

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRU−
HU, elektro, voda, truhlář. Denně od
17.00 hod., SO a NE 13.00 − 19.00
hod. Tel.: 603 81 01 39. Jen na
území Prahy 8 a 9.

STAVEBNÍ DOZOR, inženýring,
stavební práce, realizace staveb od
základů po střechu, včetně TZB.
Kontakt: Sutura Energy a. s., Švábky
2, Praha 8 − Libeň, tel.: 226 06 67
51.

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

DODÁVKA, OPRAVA, SERVIS,
MONTÁŽ KOTLŮ zn. Junkers,
Buderus, Protherm, Mora, Dakon 
a Baxi. Autorizovaná měření emisí
spalovacích zdrojů. Tel.: 226 06 67
53 nebo 606 19 84 59.

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

PSPU PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY.
Hledáme nadané zpěvačky do všech
hlasových skupin. Požadujeme pouze
pravidelnou docházku a radost ze
zpěvu. Podrobnější informace Vám
rádi podají Magdalena Servítová, tel.:
731 51 67 14 nebo Ivan Zelenka,
tel.: 605 76 32 66.

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

SLENDER YOU − LETNÍ SLEVY!
PLATÍ OD 15. ČERVNA DO 31.
SRPNA 2005. PROŠTÍHLUJÍCÍ
CVIČENÍ − 10 hodin + 4 hodiny
zdarma. SKOŘICOVÉ ZÁBALY
nabourávající celulitidu − 10% sleva.
ROLLETIK, zpevňuje postavu −
výhodné permanentky. SOLÁRIUM,
nedávná výměna trubic − výhodné
permanentky. Na slevách u nás
ušetříte minimálně 480 Kč. Kontakt:
Hloubětínská 1/38, tel.: 281 86 01
73. Těšíme se na Vás! 

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

STŘÍHÁNÍ PSŮ A CHOVA−
TELSKÉ POTŘEBY, Pod Hliniš−
těm 14, Praha 8 − Kobylisy. Otevírací
doba: PO, ST, PÁ 8.00 − 15.00
hodin, ÚT, ČT 13.00 − 19.00 hodin.
Tel.: 284 68 21 77 nebo 602 97 
00 64.

GRAVÍROVÁNÍ NÁPISŮ DO
SKLA, monogramy, jména, znaky,
jubilejní číše, svatební číše, sportovní
poháry, upomínkové skleničky k ma−
turitám atp., dle přání. Kontakt:
Ivana Tinková, tel.: 777 96 16 99.

KOUPÍM 2+kk i ve špatném stavu,
do 1,1 mil. Kč. Platba v hotovosti.
Tel.: 608 53 40 00.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
V OBJEKTU VELKÁ SKÁLA.
Cena: 1 000 Kč/1 měsíc. Tel.: 606
35 88 28.

ÚČETNICTVÍ − DANĚ, PŘIZ−
NÁNÍ MZDY, úřady, životní a dů−
chodové pojištění, stavební spořitel−
ny, hypoteční úvěry. Tel.: 602 65 28
82.

PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY!
Mnozí slibují, ale za nás mluví 99%
úspěšnost. Tel.: 607 15 71 18.

KOUPÍM BYT 1 − 2+kk NA PRA−
ZE 8. Dobré spojení MHD. Tel.:
608 88 06 76.

NABÍZÍME VÁM OSM DRUHŮ
SUDOVÝCH VÍN od 46 Kč za litr.
Adresa: Zenklova 158, Praha 8 −
Libeň.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE
STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM! Zajis−
těte si včas a nyní za velmi výhod−
ných podmínek výši svého důchodu
dle svých potřeb. Tel.: 607 15 71
18.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, faktu−
race mzdové agendy pro malé firmy.
Tel.: 266 31 52 30.

NOVÁ SOUKROMÁ GYNEKO−
LOGICKO − PORODNICKÁ PRA−
XE V PRAZE 8 − BOHNICÍCH,
Hnězdenská 2 (proti poliklinice
Mazurská a nákupnímu centru Kra−
kov), přijímá nové pacientky na tel.:
283 85 35 55, www.gy−nek.cz.

DLOUHODOBĚ PRONAJMU
GARÁŽ − Praha 8, Bohnice u Kra−
kova. Tel.: 723 35 36 19.

POZOR! SUPER MOBILNÍ TE−
LEFON LG B2050 může být nyní
Váš jen za 3 Kč + 99 Kč za aktivaci.
Volejte: 723 07 92 74.

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

Placená řádková inzerce

KKdo stepuje, nepláče.
Step patří k vysoce emotivním tancům, jejichž kořeny sahají až 
k dávným náboženským rituálům. Pro dospělé je to hlavně psychický
odpočinek, pro děti pak možnost beztrestně se věnovat tomu, co mají
nejraději − „dělat rámus“, skákat, dupat.. 

Říká se, že step je radost. Tanečníci obecně, ať tančí cokoliv, se vždy usmí−
vají. Step je tanec, který má kromě vizuální stánky také složku akustickou.
Stepař vydupává rytmus pomocí bot opatřených plechy. U stepařských bot
můžeme hledat souvislost s bubínky, kastanětami či činelkami, jenž používali a používají tanečníci 
k zdůraznění většího efektu akustické složky tance. U stepu si můžeme představit, že dupeme po

obrovském bubnu. A další výhody? Obejdete se bez partnera, začít se
může v kterémkoliv věku, pohyb podporuje zlepšování fyzické kondice 
a hubnutí a jediná investice jsou stepařské boty, které díky oplechovaným
podrážkám vydrží obvykle celý život. „Tento způsob pohybu není tak
namáhavý, jako jiné sporty,“ informuje Renata Brožová, vedoucí
kroužku stepu při Domu dětí a mládeže v Bohnicích a dodává: „Stepem
je možné zahnat stres, únavu a nežádoucí emoce.“

Příležitost zapojit se do pohybu, který je vhodný i pro hyperaktivní 
jedince, mají tedy děti i dospělí. Dosavadní členové kroužku stepu se již dnes těší, že mezi sebou po
prázdninách přivítají nováčky. 

OOd září se otevře více kroužků
Začátek července není jen pro učitele startem na dovolenou, volno se také týká pedagogů v Domě
dětí a mládeže v Praze 8. Přesto se i ve dvou letních měsících věnují dětem. Jednak letos na dvou
příměstských táborech, jeden se zaměřením na počítačovou tvořivost, druhý na výtvarnou
výchovu. Pro zájemce je pak na středu 13. 7. připraven výlet parníkem do Štěchovic. Kromě
těchto pobytů pojedou děti na osm táborů po České republice a na jeden do Chorvatska. 

Letní aktivity využívají i děti, které v průběhu roku navštěvují některý kroužek. Letos v téměř 60
kroužcích pracovalo přes 1 300 členů. Mnozí z nich se účastnili některé ze 122 akcí pořadaných od září
do června. Budovami DDM prošlo přes 3 700 účastníků výtvarných, společenských, pohybových, kul−
turních, dramatických a dalších akcí. Příležitostně se pobavit a využít nárazově prostory a herny přiš−
lo přes 2 300 zájemců.

Od září DDM připravuje DDM v Praze 8 otevření 78 kroužků. Na své si přijdou členové od tří let do
dospělosti. Pobavit, ale i poučit se budou moci v oborech hudebních, výtvarných, sportovních,
přírodovědných, dramatických a dalších. Ceny za členství většinou zůstaly na stejné úrovni jako 
v letošním roce. Výjimku tvoří kroužky, kde zájemci platili každou hodinu zvlášt. Od příštího školního
roku se bude hradit suma za pololetí. Jana Vargová

Atletický školní klub patří mezi pražskou elitu
Atletický školní klub při ZŠ Mazurská (AŠK) opět dokazuje, že vynikající úspěchy z let minulých
(medaile z Mistrovství ČR a mnohonásobná účast mladežnických družstev v nejvyšších repub−
likových soutěžích) nebyly náhodné. Také v letošním roce se řada dětí může pochlubit medailemi 
z Přeborů Prahy a družstvo mladších žákyň postupem do finále mezi elitu Prahy.

Děti při svých úspěších těží především 
z všestranné, nejen atletické přípravy. Na
prahu dorosteneckého věku pak přechází do
lepších, profesionálních podmínek do SK ZŠ
Jeseniova, s nímž AŠK uzavřel dohodu 
o dlouhodobé spolupráci. Také v letošním
roce se v září budou naši patnáctiletí borci
loučit se svými trenéry a jejich místo zauj−
mou noví malí zájemci o atletiku. 

V září si to mezi sebou znovu rozdají děti
3. a 4. tříd v atletickém čtyřboji při pravidel−
ných náborových závodech, které AŠK
každoročně pořádá pro zájemce ZŠ z obvodu
Prahy 8. Děti tak dostanou příležitost k mi−
moškolní sportovní aktivitě pod vedením
kvalifikovaných trenérů. S nadšením pak
plní program všestranné, nikoliv jen atletické přípravy. Formou her a soutěží zdokonalují své dovednosti 
v míčových hrách, gymnastice, plavání a dalších sportovních odvětvích nejen na tréninku, ale také napří−
klad při pravidelných letních soustředěních. AŠK Mazurská, dříve působící při TJ Slovan Bohnice, si
právem vydobyl respekt a uznání a je označován za líheň talentů. −vos−

Blok: 34
Termín čistění: 30. 8.

Velká Skála
Vřesová
K Haltýři
Tařicová
Dřínová
Nad Vavrouškou
Nad Trojou
(od ul. Čimická 
po ul. Nad Vavrouškou)

Blok: 24
Termín čistění: 13. 9.

Žalovská
Na Zámkách
K Rybníku
Strážnická
Křivenická
Ouholická
Mlazická
Libčická
Tišická

Blok: 23
Termín čistění: 14. 9.

K mlýnu
Větrná
K Větrolamu
Chlumínská
Vidovická
Mikovická
Zlončinská
Chorušická
Vidimská
Vehlovická
Byšická
Drahanská
Turská

Blok: 22
Termín čistění: 15. 9.

Na Průhonu
Fořtova

Brandýská
Libeňská
Vánková
Okořská (K Ládví − Na
průhonu)
Ke Hřišti
Do Údolí
Korycanská

Blok: 19
Termín čistění: 21. 9.

Kusého
Dolákova

Hackerova včetně park.
Hanouškova
Feřtekova
Eledrova

Blok: 17
Termín čistění: 22. 9.

U Pentlovky
Krynická
Pomořanská
Mazovská
U Polikliniky
Mazurská

Blok: 16
Termín čistění: 23. 9.

Těšínská
Krosenská
Sosnovecká
Glowackého

Olštýnská
Notečská
Lublinská
Dunajecká
Lešenská
Hnězdenská − parkoviště

Blok: 21
Termín čistění: 27. 9.

Chvatěrubská
Přívorská
Na Hranicích
Skálova
Pekařova
Pod Čimickým Hájem
Pešinova
Hanzlíkova
Kočova
Minická
Jestřebická
Nedomická
Okořská (jižní část)
Rousovická
Řepínská
Vraňanská

Blok: 20
Termín čistění: 30. 9.

U Velké Skály
Kostřínská
Před Ústavem
V Nových Bohnicích
Na Bendovce
U Pazderek
K Farkám
Nad Pentlovkou
Cafourkova včetně park.
Hlivická
Katovická

Vážení čtenáři, úplný přehled
blokového čistění komunikací
na území MČ Praha 8 na−
leznete na internetové adrese
www.praha8.cz.

Blokové čistění komunikací 
MČ Praha 8 v roce 2005
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Jirsíkova − Malého
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Kollárova
(mezi ul. Křižíkova − Pernerova)
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Pobřežní − U Nádražní lávky
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

Pernerova − Šaldova
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.

Pobřežní − Thámova
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Petra Slezáka − Urxova
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Pernerova − Sovova
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

U Sluncové
(parkoviště u voj. správy)
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.

Nekvasilova
(parkoviště za TJ)
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Na Vartě
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

Kašparovo náměstí
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.

Pod Labuťkou − Prosecká
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Nad Rokoskou
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.

Na Truhlářce
(parkoviště)
12. 7., 16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
19. 7., 23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Ke Stírce − Na Stírce
26. 7., 30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Kubišova − U Vlachovky
2. 8., 6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

U Slovanky − Dolejškova
13. 7., 17. 8., 21. 9., 26. 10., 30. 11.

Štěpničná (parkoviště)
20. 7., 24. 8., 28. 9., 2. 11., 7. 12.

Davídkova
(u ul. Tanvaldská − parkoviště)
27. 7., 31. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Třebenická
3. 8., 7. 9., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Roudnická
(za Bešťákovou)
10. 8., 14. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Modřínová
3. 8., 7. 9., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Kubíkova − u DD
10. 8., 14. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Havránkova − Šimůnkova
13. 7., 17. 8., 21. 9., 26. 10., 30. 11.

Šimůnkova
20. 7., 24. 8., 28. 9., 2. 11., 7. 12.

Janečkova
27. 7., 31. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Hlaváčova
20. 7., 24. 8., 28. 9., 2. 11., 7. 12.

Burešova
27. 7., 31. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Kurkova
3. 8., 7. 9., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Šiškova
10. 8., 14. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Pakoměřická − Březiněveská
13. 7., 17. 8., 21. 9., 26. 10., 30. 11.

Na Pecích − Chaberská
20. 7., 24. 8., 28. 9., 2. 11., 7. 12.

Služská − Přemyšlenská
27. 7., 31. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

V Mezihoří
3. 8., 7. 9., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Na Pěšinách − Pod Statky
10. 8., 14. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Uzavřená
13. 7., 17. 8., 21. 9., 26. 10., 30. 11.

Trojská − Nad Trojou
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Na Dlážděnce − U Sloupu
(parkoviště)
4. 8., 8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Písečná − K Sadu
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

Na Přesypu − Pod Přesypem
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Třeboradická
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Havlínova − Pohnertova
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Libišská (parkoviště)
4. 8., 8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

Gdaňská
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Hnězdenská (parkoviště)
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Mazurská (u trafostanice)
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Řešovská 
(u Zelenohorské)
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Zhořelecká (parkoviště)
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

V Nových Bohnicích
4. 8., 8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Dolákova − Hackerova
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

K Mlýnu − Drahaňská
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Mlazická
4. 8., 8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Fořtova − Do Údolí
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

Korycanská − K Ládví
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Petra Bezruče − U Pískovny
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou
28. 7., 1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Drahorádova
4. 8., 8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Lindavská
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
14. 7., 18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Pod Vodárenskou věží − Společná
21. 7., 25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žernosecká
− Ďáblická)
20. 7., 24. 8., 28. 9., 2. 11., 7. 12.

Davídkova (park. sev. od garáží Stavegu)
27. 7., 31. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

V Zahradách − Na Sypkém
3. 8., 7. 9., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Braunerova − Konšelská
10. 8., 14. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Stejskalova (štěrkové park. u Rokytky)
13. 7., 17. 8., 21. 9., 26. 10., 30. 11.

Nad Rokoskou (u školy)
20. 7., 24. 8., 28. 9., 2. 11., 7. 12.

Nad Popelářkou
27. 7., 31. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Křivenická (u konečné BUS 152,181)
3. 8., 7. 9., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)
10. 8., 14. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Pekařova
13. 7., 17. 8., 21. 9., 26. 10., 30. 11.

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

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad
ČERVENEC − PROSINEC 2005
Vážení občané,

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velko−
objemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontej−
nerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

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

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR

v y h l a š u j e

podle ust. § 281 a násl. zákona  č.  513/1991  Sb., Obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy 
o úplatném převodu obecních nemovitostí svěřených jí do
správy Statutem hl. m. Prahy na základě obecně závazné 

vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v platném
znění, a to: domu  čp. 416 s pozemkem  parc.  č. 1102 (o výměře 287 m2), vše na k. ú. Libeň
a na adrese Zenklova 213, 180 00 Praha 8.

• minimální cena vyhlašovaná soutěží je  3 000 000 Kč • funkční využití území je všeobecně obyt−
né (OV) • prohlídky nemovitostí budou v termínech 2. srpna 2005 a 9. srpna  2005 vždy od 10.00
hod. přímo na místě. Časová dochvilnost je nutná! • uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 12. srpna
2005 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8 • podmínky soutěže jsou uveřejněny na Úřed−
ní desce ÚMČ Praha 8 na adrese U Meteoru 6,180 48 Praha 8 a dále na adrese www.praha8.cz.

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

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR

v y h l a š u j e

podle ust. § 281 a násl. zákona  č.  513/1991  Sb., 
Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy 
o úplatném převodu obecních nemovitostí svěřených jí do správy

Statutem hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v platném znění, a to: nájemního  bytového  domu
čp. 657 s pozemkem parc. č. 1295 (o výměře 150 m2) a pozemku parc. č. 1296 (o výměře
218 m2), vše na k. ú. Libeň a na adrese Davídkova 39, 180 00 Praha 8.

• minimální cena vyhlašovaná soutěží je  3 400 000 Kč • funkční využití území je čistě obytné
(OC) • prohlídky nemovitostí budou v termínech 4. srpna 2005 a 11. srpna  2005 vždy od 10.00
hod., přímo na místě. Časová dochvilnost je nutná! • uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 12. srpna
2005 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8 • podmínky soutěže jsou uveřejněny na Úřed−
ní desce ÚMČ Praha 8 na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 a dále na adrese www.praha8.cz.

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

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR

v y h l a š u j e

podle ust. § 281 a násl. zákona  č.  513/1991  Sb., 
Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy o úplatném

převodu obecních nemovitostí svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy na základě obecně
závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v plat−
ném znění, a to: bytový dům čp. 1350 s pozemkem parc. č. 804, o výměře 186 m2, a pozemek
parc. č. 805, o výměře 398 m2, vše k. ú. Libeň,a na adrese V Podvrší 5, 182 00 Praha 8.

• minimální cena vyhlašovaná soutěží je  6 000 000 Kč • funkční využití území je čistě obytné (OC)
• prohlídky nemovitostí budou v termínech 19. července 2005 a 26. července 2005 vždy od 10.00
hod., přímo na místě. Časová dochvilnost je nutná! • uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 1. srpna
2005 v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8 • podmínky soutěže jsou uveřejněny na Úřed−
ní desce ÚMČ Praha 8 na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 a dále na adrese www.praha8.cz.

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

Městská část Praha 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI − MAJETKOVÝ ODBOR

v y h l a š u j e

podle ust. § 281 a násl. zákona  č.  513/1991  Sb., 
Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž
o nejvhodnější nabídku − návrh uzavření kupní smlouvy 

o úplatném převodu obecních nemovitostí svěřených jí do správy Statutem hl. m. Prahy na zák−
ladě obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy v platném znění, a to: domu čp. 1489 s garážemi, pozemku parc. č. 892, 
o výměře 435 m2, a pozemku parc. č. 893, o výměře 349 m2, vše na k. ú. Libeň a na adrese 
V Holešovičkách 36, 180 00 Praha 8.
• minimální cena vyhlašovaná soutěží je  8 109 000 Kč • funkční využití území je všeobecně obytné
(OV) • prohlídky nemovitostí budou v termínech 21. července 2005 a 28. července 2005 vždy od 10.00
hod., přímo na místě. Časová dochvilnost je nutná! • uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 1. srpna  2005
v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 8 • podmínky soutěže jsou uveřejněny na Úřední desce
ÚMČ Praha 8 na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 a dále na adrese www.praha8.cz.
Podrobnější  informace o nabízených nemovitostech spolu s jejich zadávací dokumentací obdrží
zájemci u obchodního oddělení majetkového odboru (MO) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8,
ul. Na Košince 502/1, 180 48  Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 57 70 (pí Šolcová) nebo tel.: 222 80
57 56 (pí Ing. Večerová).

V Lindavské ulici 
bude kontejner přistaven 
již 11. srpna 2005.
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NNOVOTNÝ 
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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Relaxační studio nabízí:

• Saunu s ledovým bazénkem
• Masáže
• Kadeřnictví
• Solární studio
• Příjemné posezení v kavárně

Otevírací doba:

Po-Pá 6.30 - 23.00 hod.
So-Ne 9.00 - 23.00 hod.

r e l a x a č n í  c e n t r u m  i n f i n i t

Jablonského 639, Praha 7, 
tel.: 608 877 604, 220 874 253 
www.infinit.cz
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