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MŠ Poznaňská má moderní osvětlení
Od počátku září již mateřinka svítí v souladu s nejpřísnějšími normami.
Rekonstrukce probíhala během prázdnin a žárovková svítidla ve všech pros−
torách školy nahradily lineární zářivky. Výměna osvětlení byla finančně pokryta
darem Pražské energetiky a. s. ve výši cca  500 000 Kč. Instalační práce finan−
covala MČ Praha 8 prostřednictvím Servisního střediska pro správu svěřeného
majetku MČ Praha 8. Jak vyplývá z informačních materiálů PRE, škola před
rekonstrukcí zaplatila ročně za energii na osvětlení 85 tis. Kč. Nová osvětlovací
soustava by měla při pětinásobné hladině osvětlení uspořit cca 5 tis. Kč ročně.   

2. září 2003 došlo k slavnostnímu předání osvětlení zástupcům vedení radnice
MČ Praha 8 za účasti představitelů Pražské energetiky, realizačních firem 
a Střediska pro efektivní využívání energie (SEVEN). Celkově tato re−
konstrukce zpříjemnila interiér školy. Zdravější prostředí vytvoří lepší pod−
mínky pro hry dětí a pí učitelkám se bude také určitě lépe ve škole pracovat.
Pražské energetice, všem realizačním firmám a i SEVENu patří proto velký dík.

Mgr. Martin Roubíček, ředitel SESu a Soňa Teplá, zástupkyně starosty 

Naposledy loni 13.
srpna dopoledne jezdi−
ly tramvaje Karlínem,
čtvrtí, která se stala
symbolem loňské po−
vodně v Praze. Po
opadnutí vody se hod−
ně diskutovalo o tom,
kdy se tramvaje opět
vrátí na trať v Soko−
lovské ulici. Stalo se
tak 13. září. 

„Karlínu se výrazně
ulevilo, obnova tramva−
jového provozu značně
přispěje k návratu čtvrti
do normálu,“ řekl sta−
rosta osmé městské části
Josef Nosek. Z obno−
vení tramvajové do−
pravy mají radost nejen
obyvatelé Karlína, ale i podnikatelé. Pro ně totiž
končí těžké období, které bylo vynuceno likvi−
dací povodňových škod.

Rozsáhlá oprava tramvajové tratě začala 
letos v květnu. Vzhledem k významu tratě byla
přijata opatření, aby rekonstrukce v hodnotě více

než dvě stě milionů korun
byla hotova co nejdříve.
Oprava tratě v Sokolovské se

od povodně potýkala s mnoha problémy. Jednalo
se například o odkrytí historické stoky mezi ulice−
mi Ke Štvanici − Šaldova či stav silnoproudých

kabelů, na první pohled dobrých, ale po pečlivém
prozkoumání byla nutná jejich výměna. Navíc
byly v červnu odkryty další kaverny, nezjištěné
původním průzkumem, a poslední překážkou bylo
nařízení demolice domu na rohu ulic Thámova −
Sokolovská.

Nová trať v Sokolovské ulici je řešena mo−
derním způsobem a bude komfortnější než její
předchůdkyně. Mezi Florencí a Urxovou byl
využit svršek s tlumícími prvky proti hluku 
a vibracím, v tomto úseku jsou kolejnice pružně
upevněny na betonových pražcích, které jsou
uloženy ve štěrku a ve „vaně“ z tlumících rohoží.
Použitá konstrukce minimalizuje zatížení okolí
tratě. 

Celkové řešení včetně zálivů pro parkování 
a nově vysazených stromů bude bezpochyby zna−
menat velký estetický přínos pro postižený Karlín.
Zastávky Florenc, Karlínské náměstí, Křižíkova 
a Urxova jsou nově bezbariérové, a u všech jsou
podél nástupních hran varovné pásy pro usnad−
nění pohybu zrakově postižených spoluobčanů.

Občané mohou také od poloviny září opět využít
služeb pošty na Karlínském náměstí, která byla
povodní rovněž velmi poškozena. Pobočka nabízí
veškeré služby, na které jsou občané zvyklí.

−red−

Karlínem už jezdí tramvaje, funguje i pošta

Primátor a starosta gratulovali nejstarší ženě
Primátor Prahy Pavel Bém a starosta osmé městské části Josef Nosek
(viz foto) byli jedni z mnoha, kteří přišli 18. září pogratulovat Miladě
Novákové k jejím 108. narozeninám. Stařenka, která bydlí v bohnickém
domově důchodců, je tak v současné době s největší pravděpodobnos−
tí nejdéle žijícím člověkem v České republice.

Od vedení města i Prahy 8 paní Nováková obdržela nádherné kytice 
a tolik oblíbené sladkosti. Oslavu odstartovala babiččina zamilovaná píseň
Ach synku, synku, jejíž část si také s chutí zanotovala. Ačkoli alkoholu ve
svém dlouhém životě příliš neholdovala, nakonec si s gratulanty přiťukla
šampaňským a perlivý mok ji nakonec zachutnal.

Milada Nováková do bohnického domova důchodců přišla před devíti lety,
do té doby žila na Letné. Pracovala jako úřednice, i když byla vystudovaná
učitelka. Kvůli pracovní vytíženosti se nikdy nevdala a neměla děti.           

−red−

Velkoobjemové kontejnery pro občany často bývají terčem
zneužívání ze strany firem, které tak chtějí likvidovat vlastní
odpad. Většinou jde samozřejmě o peníze a snahu ušetřit za
objednání kontejneru a uložení odpadu na skládce. V těchto pří−
padech úřad přistoupí k vydání pokuty, popřípadě zahájení
správního řízení. Nejsložitější situace v této oblasti byla v Kar−
líně, a to hlavně kvůli rekonstrukci tramvajové tratě na So−
kolovské. 

Šlo hlavně o problémy s umístěním kontejnerů na komunální odpad
a jejich přístupnost, jak pro občany, tak pro svozové firmy. Obecně se
vedení radnice potýká s firmami, které buď nemají vůbec zajištěný
odvoz odpadu a zneužívají okolní kontejnery, nebo mají sjednánu
malou kapacitu či četnost odvozu. Právě v Karlíně je tato situace
markantní. Úřad má sice nástroje, jak tyto firmy postihnout a donutit
k nápravě (vesměs formou pokut a správních řízení), ale to vše je běh
na dlouhé tratě a od hříšníků se většinou nedá očekávat okamžitá
náprava. Domluva je v tomto případě mnohem účinnější řešení. 

Dalším problémem je vynášení odpadu přímo na ulici. Na tom se
podílejí jak firmy, tak občané sami. Hlavně v Karlíně po loňských
povodních je stále vynášen stavební odpad před domy, přestože
odvoz „povodňového“ odpadu organizovala městská část pouze
bezprostředně po záplavách. Často pak dochází k následujícímu:
Majitel objektu ho rekonstruuje a odpad vynáší před dům přímo na
ulici, aniž by měl zajištěn jeho odvoz. Na to se dál „nabaluje“ další
odpad, a ve finále je černá skládka. Příkladem může být křižovatka
Sokolovské a  Prvního pluku, kde se v srpnu hromadil odpad a kvůli
rekonstrukci Sokolovské a dopravní situaci v okolí nebylo možné
toto nevábné zákoutí zlikvidovat okamžitě.

V ostatních čtvrtích se jedná spíše o černé skládky,
nebezpečný odpad (lednice, autobaterie) a nepořádek kolem
kontejnerů. Když se objeví černá skládka nebo jiný odpad na
nepovoleném místě, úřad se snaží zjistit původce. To bohu−
žel není vždy možné. Pokud se nepodaří nalézt původce,
radnice vyzve k odstranění skládky majitele pozemku. V pří−
padě podezření z jeho porušování prověřujeme, zda se tak
stalo,a v rámci možností jednáme tak, aby došlo v nejkratší
možné době k nápravě a nebyl narušován vzhled obce 
a občané nebyli omezováni nepořádkem v ulicích. 

Přicházejí i stížnosti od občanů na přeplněnost obyčejných
kontejnerů nebo nepořádek kolem nich. V tomto případě

není věcí úřadu zajišťovat úklid, protože se jedná o smluvní vztah
objednavatele kontejnerů a svozové firmy. Ve většině případů to zna−
mená, že například družstvo (někdy vlastně sám stěžovatel) nemá
zajištěn dostatečný odvoz odpadu, a může být i sankcionován.

Úřad Městské části Praha 8 pro občany zajišťuje oranžové odpadkové
koše pro běžný odpad, zelené koše na psí exkrementy, kontejnery na
separaci odpadu (papír, sklo, plasty), velkoobjemové kontejnery 
i blokové čištění ulic. −red−

Některé firmy často zneužívají přistavené kontejnery

Na Sokolovskou ulici 
se opÏt vr·tily tramvaje.

V ulici PrvnÌho pluku v KarlÌnÏ vznikla v srpnu Ëern· 
skl·dka, kterou potom musela M» Praha 8 odstranit.

RadnÌ praûskÈho magistr·tu 
pro dopravu Radovan äteiner 
p¯i slavnostnÌm zah·jenÌ 
tramvajovÈho provozu v KarlÌnÏ.



STRANA 2 ÿJENÕ 2003

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V ŘÍJNU 2003
1. 10. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) •  Šimůnkova •
Hlaváčova •  Na Pecích − Chaberská •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická) •  Nad Ro−
koskou

2. 10. ČTVRTEK
Třeboradická •  Havlínova − Pohnerto−
va • Řešovská (u Zelenohorské) •  Petra
Bezruče − U Pískovny •  Pod Vodá−
renskou věží − Společná

7. 10. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova (par−
koviště za TJ) •  Pod Labuťkou − Pro−
secká •  Gabčíkova (za ul. Kubišova)

8. 10. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská − parko−
viště) •  Janečkova •  Burešova •  Služ−
ská − Přemyšlenská •  Davídkova (par−
koviště severně od garáží Stavegu) •
Nad Popelářkou

9. 10. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) •  Zhořelecká •  K Mlýnu −
Drahaňská (event. Na Zámkách) •  Pod
Vodárenskou věží − Nad Mazankou

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

15. 10. STŘEDA
Třebenická •  Modřínová •  Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) − změna na V Me−
zihoří •  V Zahradách − Na Sypkém •
Křivenická (u konečné BUS 152, 181)

16. 10. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
•  Podhajská pole (parkoviště) •  V No−
vých Bohnicích •  Mlazická •  Draho−
rádova

21. 10. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Perne−
rova) •  Pernerova − Sovova •  Pivovar−
nická (proti ul. Na Hájku) •  Kubišova
− U Vlachovky

22. 10. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubí−
kova − u DD • Šiškova •  Na Pěšinách −
Pod Statky •  Braunerova − Konšelská •
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)

23. 10. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu •  Gdaňská •  Dolá−
kova − Hackerova •  Fořtova − Do Údolí
•  Lindavská

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

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

30. 10. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •  Hně−
zdenská (parkoviště) •  Mazurská (u tra−
fostanice) •  Korycanská − K Ládví •  
U Pekařky − sloup VO č. 8

Kontejnery jsou na uvedená stano−
viště umísťovány již během dne, kte−
rý předchází dni uvedenému v har−
monogramu. K dispozici jsou tedy
již od rána po celý den, který je uve−
den v rozpisu. Odvezeny budou násle−
dující den po dni, který je v harmo−
nogramu uveden jako den přistavení.

Nižší nájem v Karlíně 
a Libni až do konce roku
Rada Městské části Praha 8 rozhodla 
o tom, že nájemníci v bytových domech
ve vlastnictví obce v Karlíně a Libni
budou i ve zbytku letošního roku platit 
o deset procent nižší nájem. Zmíněná
sleva platí již od letošního února. Hlavním
důvodem pro poskytnutí slevy byly ničivé
povodně a s nimi související rozsáhlé
rekonstrukce poškozených domů. V řadě 
z nich ještě stále probíhají opravy a tím
jsou zhoršeny podmínky užívání i ostat−
ních bytů v těchto budovách. Loňská
povodeň zaplavila v Karlíně a Libni dohro−
mady asi 1100 objektů, z nichž 170 bylo 
v majetku obce. Velkou část z nich se již
podařilo zrekonstruovat.                              

Možností parkování v severním
městě neustále přibývá. I pro příští
rok počítá radnice osmé městské části
s dalším rozšířením možností parko−
vání, a to hlavně v nejvíce problema−
tické oblasti − na sídlišti Bohnice.
„Jsme finančně limitováni,
ale prostředky by se měly
najít,“ říká předseda
dopravní komise rady
městské části Luděk
Hoznauer.

Kolik parkovacích míst na
sídlišti Bohnice městská část v
poslední době vybudovala?

V současné době již funguje nových
padesát parkovacích míst, která měst−
skou část přišla na milión. Bohužel
vybudování těchto velice pěkných
parkovišť trvalo kvůli administrativním
průtahům skoro jeden rok, ale jsme rádi,
že se to nakonec povedlo.

Na jakých místech nová parkovací
místa vznikají?

Na takzvané komunikační zeleni, to
jsou vlastně pásy mezi dvěma komu−
nikacemi většinou mezi sloupy veřej−
ného osvětlení. V podstatě ničemu ne−
slouží a například v noci na nich lidé

stejně parkují. Jiná vhodná místa již
prakticky není možné najít.

Mohou občané počítat i s dalším
rozšiřováním parkovacích ploch?

Máme v Bohnicích vytipováno
dalších přibližně 160 míst,

například v Pomořanské či
Lodžské ulici naproti poště.
Jsme ale výrazně limi−
továni finančními mož−
nostmi, protože městská

část po povodni nemůže
potřebné množství prostřed−

ků uvolnit. Při jednání s Tech−
nickou správou komunikací vyšlo

najevo, že tato firma se nyní věnuje 
především vysoce nákladné opravě
povrchů v Karlíně.  Samozřejmě se ale
budeme snažit najít v rozpočtu na
příští rok takové množství prostředků,
které by umožnily alespoň pokračovat
v letošním tempu budování nových
parkovacích míst.

Proč se nová parkovací místa budují
hlavně v Bohnicích? 

V této oblasti jsou jednoznačně nej−
větší problémy s parkováním. Je to jedno
z mála letitých pražských sídlišť, kde
dochází k rozsáhlé výstavbě vysokých

domů. Ty sice mají
garáže, ale je jasné, že
současná rodina mů−
že vlastnit třeba tři
auta. Zcela jiná je si−
tuace například v Ďá−
blicích, kde takové
problémy nejsou.

Řada motoristů se
bojí nechávat své
vozy na ulici. Počítá
se s rozšířením i hlí−
daných parkovišť?

V současnosti je
stav dostačující, pro−
tože ne všichni motoristé chtějí mít své
vozy na hlídaných parkovištích, ne
všichni za to chtějí platit. 

Problémy s parkováním jsou ale 
i v Karlíně, hlavně na Sokolovské uli−
ci. Vyjdete vstříc například tamním
podnikatelům?

Zaznamenali jsme velké množství
žádostí podnikatelů o vyhrazená parko−
vací místa určená pro zásobování. Po
poradě s architekty vzniklo v podstatě 
v každém bloku na Sokolovské trvale
rezervované místo k tomuto účelu. Pak
už je na tamních provozovatelích ob−

chodů, jak se dohodnou, jak budou dané
místo využívat. Tedy ne vždy bude mít
podnikatel možnost zaparkovat se zbo−
žím přímo před svou prodejnou.

V této souvislosti bych chtěl upozor−
nit, že budeme věnovat zvýšenou
pozornost při vjíždění nákladních auto−
mobilů na nové chodníky. Těžké vozy
dokáží mozaikovou dlažbu zničit za dva
měsíce. Prostřednictvím městské i státní
policie budeme tyto přestupky tvrdě
sankcionovat, protože oprava Soko−
lovské ulice stála obrovské prostředky 
a nechceme si ji hned nechat zničit.

−red−

Na bohnickém sídlišti vzniknou další parkovací místa

Městská část Praha 8
Úřad Městské části Praha 8 
− majetkový odbor 

vyhlašuje

dle ustanovení § 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
obecní nemovitosti svěřené jí do správy Statutem Hl. m. Prahy na základě obec−
ně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut Hl. m. Prahy, v platném znění, a to:

pozemek parc. č. 470 o výměře 978 m2

k. ú.: Karlín, minimální vyhlašovací cena pozemku 19.560.000 Kč

• pozemek se nachází na rohu ulic Sokolovská a Thámova, k. ú. Karlín v Praze 8;
• pozemek je ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a ve smyslu Statutu 

Hl. m. Prahy, v platném znění, je svěřen do správy Městské části Praha 8;
• funkční využití pozemku je smíšené, městského typu;
• druh pozemku je „zastavěná plocha a nádvoří“ (v současné době − na základě 

rozhodnutí příslušného stavebního úřadu − „zbořeniště“);
• prohlídka pozemku bude v následujícím termínu: 

2. října 2003 od 10.00 do 10.15 hod., přímo na místě.

Podrobnější  informace o nabízené nemovitosti, spolu s její zadávací dokumen−
tací, obdrží zájemci v obchodním oddělení majetkového odboru (MO) Úřadu
Městské části (ÚMČ) Praha 8, na adrese: Na Košince 1/čp. 502, 180 48 Praha 8
− Libeň, tel.: 222 80 57 56 (pí Ing. Večerová).

Městská část Praha 8
Úřad Městské části Praha 8 
− majetkový odbor 

vyhlašuje

dle ustanovení § 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 převo−
du 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:

pozemek parc. č. 116/2 (o výměře 614 m2) s domem čp. 206 
na adrese Prvního pluku 7, k. ú. Karlín, minimální cena 

vyhlašovaná soutěží 12.813.639 Kč

• nemovitosti jsou ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy a ve smyslu 
Statutu hlavního města Prahy, v platném znění, jsou svěřeny do správy 
Městské části Praha 8;

• funkční využití území je smíšené, městského typu;
• druh pozemku je „zastavěná plocha a nádvoří“;
• prohlídky nemovitostí budou v následujících termínech: 

2. října 2003 a 16. října 2003, vždy od 10.00 hod., přímo na místě.

Podrobnější  informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich zadá−
vací dokumentací, obdrží zájemci v obchodním oddělení majetkového
odboru (MO) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, na adrese: Na Košince
1/čp. 502, 180 48 Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 57 56 (pí Ing. Večerová).

vzalo na vědomí:
− usnesení č. 734/21. RMČ/2003 Rady
Městské části Praha 8 ze dne 10. září
2003, k návrhu „Dodatku č. 2“ k „Pra−
vidlům pro poskytování finančních
prostředků z Povodňového fondu
Hlavního města Prahy na opravy
bytového fondu poškozeného povodní 
v srpnu roku 2002 na území Městské části
Praha 8“ (schváleným usnesením č. 9/3.
ZMČ/2003 Zastupitelstva Městské části
Praha 8 ze dne 26. února 2003, ve znění
„Dodatku č. 1“ k těmto „Pravidlům,“
schváleného usnesením č. 19/4.
ZMČ/2003 Zastupitelstva Městské části
Praha 8 ze dne 23. dubna 2003),
− usnesení č. 46/15. ZMČ/2001
Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze
dne 26. září 2001, k návrhu
majetkových převodů Městské části
Praha 8 − záměru prodeje bytových
domů a prodeje bytových domů, včetně
restitučně dořešených pozemků tvo−
řících s domy jeden funkční celek, 
z vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřených do správy Městské
části Praha 8, právnickým osobám
založeným nájemci bytů, podle „Zásad
postupu při prodeji bytových domů ve

vlastnictví Hlavního města Prahy,“ 
v platném znění,
− usnesení č. 8/17. ZMČ/2002
Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze
dne 27. února 2002, k návrhu
majetkových převodů Městské části
Praha 8 − záměru prodeje bytových
domů (bez pozemků) a prodeje
bytových domů, včetně restitučně
dořešených pozemků tvořících s domy
jeden funkční celek, z vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, a svěřených
do správy Městské části Praha 8,
právnickým osobám založeným nájem−
ci bytů, podle „Zásad postupu při
prodeji bytových domů ve vlastnictví
Hlavního města Prahy,“ v platném
znění, za ceny dle platných znaleckých
posudků,
− usnesení č. 732/21. RMČ/2003 Rady
Městské části Praha 8 ze dne 10. září
2003, k návrhu poskytnutí příspěvků 
z Povodňového fondu Hlavního města
Prahy a uzavření „Smluv o poskytnutí
příspěvku z Povodňového fondu Hlav−
ního města Prahy na úhradu části ná−
kladů spojených s opravou staveb pro
bydlení poškozených povodní v srpnu
roku 2002,“

schválilo:
− „Dodatek č. 2“ k „Pravidlům pro
poskytování finančních prostředků 
z Povodňového fondu Hlavního města
Prahy na opravy bytového fondu
poškozeného povodní v srpnu roku
2002 na území Městské části Praha 8“
(schváleným usnesením č. 9/3.
ZMČ/2003 Zastupitelstva Městské
části Praha 8 ze dne 26. února 2003, ve
znění „Dodatku č. 1“ k těmto
„Pravidlům“, schváleného usnesením
č. 19/4. ZMČ/2003 Zastupitelstva
Městské části Praha 8 ze dne 23. dubna
2003), uvedený v příloze svého usnese−
ní č. 42/6.ZMČ/2003 ze dne 17. 9. 03.
− (se souhlasem Rady Městské části
Praha 8 vyjádřeným usnesením 
č. 689/20. RMČ/2003 ze dne 27. srpna
2003), odejmutí správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy −
pozemků parc. č. 3554/4, dle geomet−
rického plánu č. 1788−53/2003 ze dne
6. června 2003 („ostatní plocha − ostat−
ní komunikace“), o výměře 485 m2,
parc. č. 3556/3, dle geometrického
plánu č. 1788−53/2003 ze dne 6. června
2003 („ostatní plocha − ostatní komu−
nikace“), o výměře 126 m2, a parc. 
č. 3557/2, dle geometrického plánu 
č. 1788 − 53/2003 ze dne 6. června 2003
(„ostatní plocha − ostatní komu−
nikace“), o výměře 133 m2, vše na k. ú.
Libeň v Praze 8 (při ul. V Mezihoří), 
a pozemku parc. č. 2805/1 („ostatní

plocha − jiná plocha“), o výměře 109
m2, na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. 
U Libeňského pivovaru),
− (se souhlasem Rady Městské části
Praha 8 vyjádřeným usnesením 
č. 636/19. RMČ/2003 ze dne 6. srpna
2003), odejmutí správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy −
pozemků parc. č. 530/2 („ostatní plocha
− dobývací prostor“), o výměře 4 622
m2, a parc. č. 556 („ostatní plocha −
manipulační plocha“), o výměře 1571
m2, vše na k. ú. Trója v Praze 8 (při ul.
Povltavská),
− (na základě cit. usnesení č. 46/15.
ZMČ/2001 Zastupitelstva Městské
části Praha 8 ze dne 26. září 2001 
a usnesení č. 8/17.ZMČ/2002 Zastu−
pitelstva Městské části Praha 8 ze dne
27. února 2002 a se souhlasem Rady
Městské části Praha 8 vyjádřeným
usnesením č. 671/20. RMČ/2003 ze
dne 27. srpna 2003), prodej obecní
nemovitosti − bytového domu čp. 792
na pozemku parc. č. 1019/7, o výměře
217 m2, na k. ú. Kobylisy a na adrese
Přemyšlenská 42, 182 00 Praha 8,
Bytovému družstvu Přemyšlenská
792/42 (IČ: 267 51 411), za podmínky,
že se prodej uskuteční za cenu dle
znaleckého posudku, a to ve výši 3 428
380 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta
dvacet osm tisíc tři sta osmdesát Korun
českých).

−red−

Radnice informuje
Zastupitelstvo Městské části Praha 8 
na svém 6. zasedání dne 17. září 2003
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Autostop

Autostop je jednou z alternativ, jak se dostat bez větších finančních prostředků na nejrůznější místa nejenom 
v České republice, ale také v Evropě. Tato možnost cestování však skýtá mnohá rizika, o nichž vypovídají přede−
vším statistiky dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení osob, či znásilnění stopařek anebo k zcizení majetku,
kdy řidič vylákal stopaře z automobilu a poté ujel.

Každý člověk, který někdy stopoval, si jistě tyto skutečnosti uvědomuje. I přes všechna tato rizika jde k okraji silnice
a dává kýváním paže znamení řidičům, o kterých ani neví kdo jsou a jaké mají úmysly, když stopaři či stopařce zastaví.
Když se tedy rozhodneme stopovat, měli bychom se snažit již tak značné riziko eliminovat co nejvíce. Připravili jsme
pro Vás jakési desatero rad, jak co nejvíce riziko při autostopu snížit.

1) Mnohem bezpečnější než jezdit sám či sama, je jezdit ve dvojici.
2) Ženy by se neměly oblékat do minisukní a lehkých přiléhavých triček, ale do oblečení, které nepůsobí vyzývavě.
3) Pokud vám zastaví řidič, který ve vás nevzbuzuje důvěru, neříkejte, kam jedete, ale zeptejte se, kam jede řidič. Po
odpovědi řidiče mu sdělte, že nejedete do místa, kam jede on, třebaže jede přesně tam, kam chcete.
4) Pokud máte zavazadla, nedopusťte, aby byly uloženy do kufru vozu, ale mějte je pokud možno neustále při sobě.
5) Pokud jste vlastníkem mobilního telefonu, je dobré zavolat známým a sdělit jim, kde se nacházíte, pochválit vozidlo,
kterým jedete a tím jej podrobněji popsat. Zprávou SMS můžete poslat SPZ nebo RZ vozidla.
6) Je dobré s řidičem hovořit o tématech, které vy sami navrhujete − vyhnete se tak možnému střetu, či tématu, které vám
bude nepříjemné a bylo by předzvěstí možného konfliktu.
7) Pokud řidič začne převádět rozhovor na téma sexu, okamžitě naznačte, že je Vám toto téma nepříjemné. Co nejdříve
vystupte, např. u benzínového čerpadla s tím, že musíte jít na toaletu.
8) Pro případné pozdější vyšetřování je dobré, pokud si zapamatujete charakteristické markanty, jak vypadal řidič, inte−
riér vozidla, např. tetování na rukou, jizvy, zadrhávání v řeči, jakým řidič hovořil nářečím nebo cizím jazykem. U inte−
riéru si všimnout potahů sedadel, palubní desky, případně nestandardních doplňků v automobilu.
9) Pokud stopujete, mějte vždy připraven nějaký obranný prostředek, kterým mohli odvrátit případný útok agresora,
např. obranný sprej.
10) Pokud se vám přihodí v souvislosti s autostopem jakákoliv nepříjemnost, neváhejte a vše ihned oznamte Policii ČR.
Pomůžete tak nejen sobě, ale i případným dalším obětem.

Stalo se ...
Na základě oznámení strážníci v ulici U Synagogy prověřovali dva mladíky, kteří se pravděpodobně pod vlivem ně−

které z návykových látek povalovali v jednom ze dvorů. Při prověřování jejich totožnosti strážníci zjistili, že na jedno−
ho z nich je vydán příkaz k zatčení. Strážníci proto šestadvacetiletého Lumíra předvedli na policejní stanici, kde ho
ponechali k dalšímu opatření.

V ulici Zenklova strážníci zastavili řidiče vozidla Honda, který vjel do zákazu vjezdu a vyzvali jej k prokázání
totožnosti. Muž však na jejich výzvu nereagoval, začal je verbálně napadat a navíc se i pokusil z místa ujet. Teprve poté,
když strážníci vzpurnému řidiči pohrozili předvedením na Policii ČR, změnil své chování a předložil jim doklad
totožnosti. Jelikož pětatřicetiletý muž s nimi odmítl cokoliv řešit, postoupili strážníci jeho přestupek v dopravě správní−
mu orgánu k dalšímu dořešení.

Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie informuje

Sokyně
Bývalá manželka se nedokázala smířit se skutečností, že

jí manžela odloudila jiná žena. Proto si na dotyčnou počkala
a rozhodla se věc řešit násilím. Ani skutečnost, že je žena 

o berlích, jí v návalu vzteku nezabránilo dotyčnou udeřit pěstí do obličeje. Své sokyni způsobila
zdravotní komplikace, které znalec ve svém posudku posoudil jako úmyslné ublížení na zdraví.

Neopětovaná láska
Udržet si lásku partnera není vždy jednoduché. Když je přemlouvání neefektivní, mnozí to

zkoušejí násilím. Proto začala opuštěná žena svému expříteli nejprve vyhrožovat, že zapálí uby−
tovnu. Následně přešla od slov k činům a zapálila ubrus a několik stolů a židlí. To jí však nestačilo
a svůj záměr zopakovala. Nedopalkem z cigarety zapálila použité lůžkoviny, které byly připravené
do prádelny. Svým jednáním způsobila škodu v hodnotě 207 000 Kč.

Proč lhala?
Na místní oddělení policie přišla žena, která oznámila, že byla neznámým mužem přepadena 

v metru. Muž ji údajně udeřil pěstí do břicha, vytrhl kabelku a utekl. V kabelce měla 10 000 Kč na
uhrazení dovolené. Provedeným šetřením však vyšlo najevo, že dotyčná uvedla zkreslené údaje a fy−
zické napadení neznámým pachatelem si vymyslela. Ve skutečnosti jí neznámý pachatel pouze vytrhl
kabelku a utekl. Na otázku, proč si vymyslela fyzické napadení, uvedla, že se prý styděla dceři při−
znat, že se nechala okrást o peníze určené na společnou dovolenou. Pátrání po pachateli i nadále trvá.

plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R 
zasahuje

Městská část Praha 8
Úřad Městské části Praha 8 
− majetkový odbor 

zveřejňuje

ve smyslu ust. § 36 odst. 1, ve spojení 
s ust. § 3 odst. 2, a § 34 odst. 3 zákona
č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, 
v platném znění,

záměr

pronajmout nemovitý majetek obce, tj. Hl.
města Prahy, svěřený jí do správy  na zá−

kladě obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. Hl.m. Prahy, v platném znění, kte−
rou se vydává Statut Hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a to nebytové prostory:

Zenklova 26/286, 318,7 m2, min. cena nájmu 2 700 Kč/m2/rok

tteell..::  222222  8800  5577  6655
wwwwww..pprraahhaa88..cczz

Praha 8, Nekvasilova 2

MUDr. Kubík − praktický lékař
tel.: 284 81 99 20

MUDr. Růžička − pediatrie
tel.: 224 81 29 71

MUDr. Krákorová − pediatrie
tel.: 224 81 08 78

MUDr. Borecký − psychiatrie
tel.: 266 31 55 71

MUDr. Šmolíková − psychiatrie
tel.: 266 35 15 71

MUDr. Hradcová − ORL
tel.: 272 73 46 97

Praha 8, Sokolovská 57

MUDr. Čiháková − praktický lékař
tel.: 224 81 47 58

Praha 8, Peckova 15

MUDr. Řeháková − praktický lékař
tel.: 224 81 72 08

MUDr. Svobodová − praktický lékař
tel.: 224 81 72 08

Praha 8, Peckova 13

MUDr. Kos − gynekologie
tel.: 224 81 74 29

Praha 8, Křižíkova 51

MUDr. Šach − gynekologie
tel.: 224 81 73 44

Praha 8, Šaldova 24

MUDr. Seifert − praktický lékař
tel.: 224 81 82 14

Praha 8, Pernerova 19

MUDr. Kohlová − praktický lékař
tel.: 224 81 58 30

MUDr. Kubiče − ortopedie
tel.: 224 81 86 21

MUDr. Gelner − ortopedie
tel.: 224 81 86 12

Praha 8, Zenklova 39

MUDr. Malíková − interna            
tel.: 284 81 86 50

MUDr. Cacáková − diabetologie   
tel.: 284 81 86 50

Petra Lédlová − rehabilitace          
tel.: 266 31 53 62

Praha 8, ZŠ Molákova

MUDr. Tůmová − stomatologie    
tel.: 266 31 57 09

Praha 8, Mazurská 484 − poliklinika

MUDr. Dáňová − stomatologie  
tel.: 283 02 43 27

MUDr. Vaňečková − stomatologie
tel.: 283 02 41 38

Praha 8, Ústavní 91, 
pavilon 6 /areál PL/

MUDr. Tokáriková − stomatologie 
tel.: 284 01 64 08

Praha 6, Bechyňova 3

MUDr. Dudová − stomatologie 
tel.: 234 60 61 99

Praha 5, Kartouzská 6, 
pavilon B, přízemí

MuDr. Pokorný − stomatologie 
tel.: 257 32 54 71

Seznam zdravotnických zařízení ze zatopených oblastí Karlína a Libně

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

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

chlorfluoruhlovodíků (lednice)

Odpady mohou občané odkládat třemi způsoby:

• při mobilním zastávkovém sběru − mimo lednic
• ve stabilní sběrně (Sběrný dvůr hl. m. Prahy, 

Voctářova ulice, Praha 8, provozní doba:      
PO − PÁ 8.30 − 18.00 hod. − v zimě 
do 17.00 hod., SO 8.30 − 15.00 hod., 
tel.: 266 00 72 99) − všechny uvedené odpady 
včetně lednic

• v lékárnách − léčiva a rtuťové teploměry

V případě zjištění nedostatku v oblasti nakládání 
s nebezpečnými složkami komunálního odpadu či
při nesrovnalostech v harmonogramu sběru se lze
obrátit na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor
infrastruktury města, Řásnovka 8, 110 00  Praha 1,
tel.: 224 48 42 29, 224 48 43 76.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečných složek komunálního odpadu:

ŘÍJEN 2003

PO 6. října

křiž. ul. Chotovická − Libišská 15.00 − 15.20
křiž. ul. Hovorčovická − Mirovická    15.40 − 16.00
ul. Písečná (čp. 442 za prodejnou)    16.10 − 16.30
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská          16.40 − 17.00
křiž. ul. Větrušická − Mašínova 17.10 − 17.30
křiž. ul. Ke Stírce − Pod Statky 17.40 − 18.00
křiž. ul. Na Dlážděnce − Nad Hercovkou 18.10 − 18.30
křiž. ul. Nad Rokoskou − Kubišova    18.40 − 19.00

ÚT 7. října

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

ST 8. října

křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.         8.00 − 8.20
křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách             8.40 − 9.00
nám. Na Stráži (parkoviště) 9.20 − 9.40
křiž. ul. Davídkova − Střelničná           10.00 − 10.20
křiž. ul. Služská − Přemyšlenská          10.40 − 11.00
ul. Podhájská pole (parkoviště) 11.20 − 11.50

ul. Ouholická (u čp. 453) 15.00 − 15.20
křiž. ul. Draháňská − Chlumínská         15.30 − 15.50
ul. Na Zámkách 16.00 − 16.20
křiž. ul. Na Průhonu − Korycanská       16.30 − 16.50
křiž. ul. Kočova − Na Hranicích          17.00 − 17.20
ul. K Ládví (parkoviště u rest.) 17.30 − 17.50
ul. V Podhoří (u točny autobusu)         18.10 − 18.30
křiž. ul. Trojská − Pod Havránkou        18.40 − 19.00

PO 27. října

křiž. ul. Prosecká − Pod Labuťkou        15.00 − 15.20
křiž. ul. Stejskalova − U Rokytky         15.40 − 16.00
křiž. ul. Chocholouškova 
− Elznicovo nám. 16.10 − 16.30

křiž. ul. Ronkova − Na Žertvách          16.40 − 17.00
ul. Molákova (u prodejny)                 17.30 − 17.50
křiž. ul. Křižíkova − Peckova 18.00 − 18.20
křiž. ul. Křižíkova − Lyčkovo nám.     18.30 − 18.50

ÚT 28. října

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

Sběr nebezpečného odpadu

19. srpna 2003 došlo v Obchodním centru
Krakov k zahoření v mezistropí rekonstruované 
prodejny. Hasiči požár zlikvidovali během 
několika minut, aniž byly ohroženy lidské 
životy.  −jv−

Hasiči pomáhají

Dobrovolná jednotka požární ochra−
ny Ďáblice, která se zaměřuje na po−
žární prevenci, výcvik první pomoci 
a speciální činnosti související s ochran−
nou obyvatelstva, příjme nové členy 
a členky. Podmínkou je věk min. 17 let,
dobrý fyzický stav a ochota pomáhat
druhým v nouzové situaci. 

Volejte: 777 20 07 98. 
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Následující dva díly Encyklopedie budeme věno−
vat odborným učilištím. Na severu naší městské
části, v Kobylisích, funguje Odborné učiliště 
a Praktická škola. Původně tato škola, zřizovaná
Hlavním městem Prahou jako krajem, sídlila na
Praze 2, od roku 1987 v oblasti Stírky (v objektu
dnešní ZUŠ Klapkova) a od roku 1993 v Tróji, 
v ulici Svídnická. Od školního roku 2003/2004
využívá prostory ZŠ Chabařovická v Kobylisích.

Odborné učiliště vyučuje v dvouletém denním
studiu pekařské práce a v tříletém práce řeznické 
a uzenářské, cukrářské a kuchařské. Praktická škola

je jako tříletá škola zaměřena na kuchařské práce, na
péči o rodinu a vedení domácnosti a rovněž na
pekařské a cukrářské práce. Zařízení je tedy tvořeno
Odborným učilištěm a Praktickou školou. Spe−
cializace na potravinářské obory, která je v regionu
ojedinělá, dává předpoklad pro vysokou odbornost
výuky. Vzdělávací program, speciálně pedagogická
metodika a snížený počet žáků ve třídě plně

zohledňuje žáky se specifickými vzdělá−
vacími potřebami, se školními problémy 
a slabšími studijními předpoklady.

Pro svou specializaci a dobrou pověst
poskytovatele kvalitního odborného
vzdělání je škola vyhledávána zájemci ze
všech pražských obvodů a přilehlých
mimopražských regionů. Za největší úspěch
lze považovat trvale dobré uplatnění absol−
ventů na trhu práce a hodnocení jejich pro−
fesionální zdatnosti zaměstnavateli. Dále je
to vysoké procento žáků, kterým se díky
intenzivní péči pedagogů školu podaří
dokončit i přes počáteční problémy s moti−
vací k pravidelné docházce a přípravě.
Škola poskytuje vzdělávání žákům s velmi

slabým prospěchem, jejichž vzdělávací možnosti
jsou často komplikovány specifickými poruchami
učení, projevy lehké mozkové dysfunkce, problema−
tickou přizpůsobivostí. Na Odborném učilišti je
odborný výcvik zajištěn na pracovištích mimo školu.
Žáci pracují pod vedením zkušených mistrů v restau−
racích, jídelnách, menzách, hotelech a dalších výrob−
nách potravinářských závodů. Uplatnění pro absol−
venty Odborného učiliště, kteří získají výuční list, je
v resortu pohostinství, potravinářství a obchodu.
Praktická škola slouží především těm, kteří pro
zdravotní, psychické, mentální a jiné překážky ne−
jsou schopni zvládnout nároky učebních oborů
Odborného učiliště. Cílem přípravy v Praktické škole
je poskytnout žákům základy odborného vzdělání 
a manuálních dovedností v oboru dle zaměření. Po
úspěšném absolvování získávají žáci vysvědčení 
o závěrečné zkoušce. Uplatnění pro absolventy
Praktické školy s tříletou přípravou je ve výkonu
jednoduchých povolání ve stravovacích, sociálních
zařízeních a v obchodě.

V minulosti sloužila škola téměř výhradně absol−
ventům zvláštních škol. Od roku 2000 po novele
školského zákona bylo zpřístupněno vzdělání na

škole všem žákům se splněnou povinnou školní
docházkou. Přednostně je ovšem vyhověno zájem−
cům z řad absolventů zvláštních škol. Mimořádnou
výhodou v Praze ojedinělého souběhu výuky ve
čtyřech potravinářských oborech Odborného učiliště
a ve třech zaměřeních Praktické školy s tříletou
přípravou je možnost vzájemné prostupnosti.

Žáci školy se s úspěchem účastní řady soutěží.
Můžeme zmínit např. vítězství Denisy Podolákové 
v dubnu 2003 na soutěži odbornosti 3. ročníku na
SPV v Praze 2.                                                −dadar−

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 32. - ODBORN¡ U»ILIäTÃ (1. »¡ST)

Studenti OU a Pä Svidnick·.

Krátce
Karlín zažil sportovní den mládeže
TJ Čechie Karlín ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy

zorganizovaly v sobotu 20. září 2003 ve Sportcentru Hotelu Čechie Praha
sportovní den pro žáky pražských základních škol.

„Rádi bychom ukázali všem, že Karlín, který byl loňskými povodněmi nejvíce
postiženou částí Prahy, se již vzpamatoval, a že se život v této městské části vrátil
do normálu,“ sdělili organizátoři akce. V průběhu soboty se uskutečnil turnaj 
v tenisu, fotbalu, bowlingu a elektronických šipkách. Vítězové jednotlivých tur−
najů získali poháry a poukazy na sportování ve Sportcentru Hotelu Čechie Praha.
Školy na prvních třech místech obdržely poháry a pomůcky pro výuku tělesné
výchovy. Vítězná škola pak získala putovní pohár.                                   −red−

Máte zájem o karate?
Sport Club Flair & SK Tommi Shotokan pořádá nábor nových členů.

Je určen dětem od 7 let, mládeži, ale i seniorům, kteří mají zájem o karate,
sebeobranu nebo si chtějí zlepšit svoji fyzickou a psychickou kondici.

Nábor do kurzů probíhá průběžně až do druhé poloviny října v tělocvičně ZŠ
Chabařovická 4/1125, Praha 8 a to v úterý a ve čtvrtek vždy od 16.00 do 17.00
hod. Veškeré informace získáte na tel.: 603 49 17 09. Co od nás můžete očeká−
vat? Vedení výuky zkušenými instruktory karate (Tomáš Dvořák − prezident
Pražského svazu karate), stmelený kolektiv, účast na národních i mezinárodních
turnajích, společné soustředění a tábory, účast na klubových a kulturních akcích,
nízké členské příspěvky.   −td−

Taneční soubor přijímá nové členy
Nabízíme výuku klasického baletu a moderních tanečních technik pod

vedením zkušených lektorů. Pohybová průprava zájemců do souboru
nutná, do přípravky vítaná. Věková hranice od 12 let (výjimky po dohodě
možné). Zájemci se mohou hlásit na tel.: 251 64 05 14 nebo mob.: 608 90 30 30.
Tréninky probíhají v Karlínském Spektru − Karlínské náměstí 7, Praha 8. −jj−

Meteor Praha má novou adresu
Sportovní klub Meteor Praha má od června 2003 novou sídelní adresu:

Sportovní klub Meteor Praha, U Meteoru 29/37, 180 00 Praha 8.

Pěvecké sdružení pražských učitelek
PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY

Hledáme nadané zpěvačky do všech hlasových skupin. 
Požadujeme pouze pravidelnou docházku a radost ze zpěvu. Podrobnější infor−

mace Vám rádi podají Magdaléna Servítová, tel.: 604 33 13 92 nebo Ivan
Zelenka, tel.: 605 76 32 66. PSPU vystoupí 11. listopadu 2003 v 19.00 hod. na
Libeňském zámku. Těšíme se na Vás!                                                              

Pozvánka
Speciální základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici na

Bulovce oslaví 50. výročí svého trvání.
Zveme všechny bývalé kolegy zdravotníky 22. října 2003 v 15.00 hodin

k přátelskému setkání. Bližší informace Vám ráda podá Mgr. Jaroslava
Matějovičová, ředitelka školy, Spec. ZŠ a MŠ při FNB, Budínova 2, 180 81
Praha 8 − Libeň, tel.: 266 08 23 28, www.volweb.cz/skolabulovka.

−jm−

Je tři čtvrtě na osm. Před Základní
školou v Zenklově ulici je narváno.
Rodiče, babičky, ale i malí žáčci pro−
jevují trošku nervozity. Už se ale
objevují paní učitelky, které odvá−
dějí děti do jejich tříd. 

Mrňouskové si rozzářenýma očima
prohlížejí třídu a se zájmem pozorují
svoji paní učitelku. Prostě se těší.
Mnoho z nich už zná písmenka a umí 
i počítat. Rodiče fotografují své po−
tomky. Nikdo z dětí nepláče, většina se
jich usmívá.

„Milé děti, přeji Vám, abyste chodi−
ly do školy rády. Snažte se pochytit co
nejvíce vědomostí, protože jednou 
z Vás budou dospělí lidé, kteří najdou
uplatnění v naší společnosti. Budete
léčit lidi, řídit auta, stavět domy, prodá−
vat či sportovat apod. Utvořte si mezi
sebou hezký vztah, chovejte se k sobě

ohleduplně, prostě tak, aby se Vám ve
škole líbilo. Paní učitelky Vám budou 
z plných sil pomáhat řešit Vaše první
školní neúspěchy a starosti. Budou se
radovat i z Vašich radostí. Všem paním
učitelkám přeji v tomto školním roce

mnoho trpělivosti v jejich úsilí, dob−
rou spolupráci s rodiči svých žáků 
a úspěšný školní rok.“

Soňa Teplá
zástupkyně Starosty MČ Praha 8

Karlínské Spektrum opět rozjelo svou zájmovou činnost
Karlínské Spektrum Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy pomalu ale jistě ožívá. Po roční přestávce zaviněné povodněmi
se tak na Karlínské náměstí znovu vrací děti, mládež i dospělí. Díky široké nabídce činností v téměř stovce zájmových
útvarů zde budou moci zajímavě využívat volný čas a realizovat své zájmy, sny a představy.

Již od konce září zahájily pravidelnou činnost i zájmové kroužky. Jednu ze zajímavých činností nabízí šachový kroužek pro děti
a mládež i dospělé, který se koná každé úterý od 15.30 do 17.00 hodin. Zájemci,
kteří se chtějí naučit královskou hru, mohou navštěvovat i přednášky a turnaje
pořádané v pondělí a čtvrtek. Na začátečníky i pokročilé čeká dále Šachová
akademie − semináře, na nichž jsou například probírány aktuální partie ze
současnosti z českých i mezinárodních turnajů. Kromě pravidelné zájmové čin−
nosti však Karlínské Spektrum nabízí i další zajímavé aktivity. Od začátku října
je otevřen zcela nový hudební a divadelní klub „Podsklepeno“, který vznikl 
v suterénních prostorách. V odpoledních hodinách tam mohou děti navštěvovat
„Otevřený klub“ plný her a soutěží. Večer se budou konat divadelní představení
a koncerty. Klub počítá i s pořádáním workshopů, kurzů, přednášek, výstav 
a jiných kulturních aktivit.  Návštěvníci se mohou občerstvit v baru, který je
umístěn přímo v sále. V říjnu je na programu Zimní trampské zpívání (čtvrtek 
9. 10.), Martina Čermáková − šansony (čtvrtek 16. 10.) a koncert v Sygnus o den
později. Všechny koncerty začínají v 19.30 hodin. Na podzimní prázdniny, tedy
27. až 29. října, jsou připraveny Prázdninové dny v Karlínském Spektru. Budou
plné her, soutěží, muzicírování nebo tvoření ve výtvarné a keramické dílně, ale
i k tajemným cestám po Praze. −red−

Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì bude
p¯in·öet t¯i ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËe-
k·v·me vûdy do 10. dne mÏsÌce (pohled-
nicÌ na adresu redakce nebo e-mailem:
petra.klugova@p8.mepnet.cz). Ze spr·v-
n˝ch odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i
v˝herci, kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny.

Ot·zky:
1) Kolik let se p¯ipravuje 

na profesi kucha¯?
2) Lze se vyuËit na tÈto ökole 

na obor prodavaË?
3) Kde najdeme od z·¯Ì 2003 

OU a Pä SvÌdnick·?

Prvňáčci

Prázdniny ve 
Vraních horách
Ve dnech od 23. 8. do 30. 8. 2003 se ve Vraních horách
ve vesničce Bernartice u Trutnova konal letní tábor
pro děti ve věku od 6 do 16 let, pořádaný ÚMČ Praha
8 − odd. sociální prevence.

Týden v malebném prostředí na úpatí krkonošských hor
byl protkán náročnějšími turistickými výlety do okolí −
Královecký Špičák 880 m n. m. a prohlídkou Babiččina
údolí a Adršpašských skal. Toto bylo doplněno pro−
gramem v táboře, sportovními hrami a předvedením
výcviku policejních psů, kterého se zúčastnili i dobrovol−
níci z řad dětí. Z tábora si kromě vzpomínek a telefonních
čísel nových kamarádů, děti odvezly také krásné dárky −
penály, plyšové hračky nebo modely autíček. Poděkování
za uskutečnění tábora patří především ÚMČ Praha 8, že
tuto akci financoval a rovněž všem vedoucím a instruk−
torům, kteří se dětem celý týden věnovali. −jm−

Cyklistický závod
O pohár starosty
Cyklistického závodu O pohár Starosty
MČ Praha 8 Josefa Noska, se v Tan−
valdské, Chabařovické a Střekovské ulici
zúčastnilo 127 školáků ve čtyřech kate−
goriích. Celkovým vítězem se stala
Základní škola Hovorčovická, jejíž zá−
vodníci tak postoupili do celopražského
finále na Staroměstském náměstí. To se
uskutečnilo 28. září 2003. Nejlepším zá−
vodníkům předala hodnotné ceny zástup−
kyně Starosty MČ Praha 8 Soňa Teplá.       

−red−
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KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8 - Kobylisy,
tel.: 286 58 23 23, fax.:  286 58 26 15

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
Bureöova 2/1661, 

Praha 8, tel.: 286 58 60 94

ÿÕJEN 2003

2. 10. »T 18.15, 20.15 hod. 
TANE»NÕ KURZY

4. 10. SO 12.00 - 17.00 hod.      
SoutÏûnÌ p¯ehlÌdka 
akordeonov˝ch soubor˘

4. 10. SO 19.00 hod. 
Koncert pÏveck˝ch 
sbor˘ ZUä Klapkova 
a jejich host˘

5. 10.  NE 14.00 - 18.00 hod. 
TANE»NÕ ODPOLEDNÕ »AJE 

9. 10. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY

11. 10. SO 14.00 - 22.00 hod. 
JEDNOU ZA ROCK V L¡DVÕ 

12. 10. NE 14.00 - 18.00 hod. 
TANE»NÕ ODPOLEDNÕ »AJE 

14. 10. ⁄T 19.30 hod.
CESTOVATELSK› KLUB 

16. 10. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY

19. 10. NE 14.00 - 18.00 hod.
TANE»NÕ ODPOLEDNÕ »AJE 

21. 10. ⁄T 9.00, 10.45 hod.
RUSALKA

22. 10. ST 9.00, 10.45 hod.
RUSALKA

23. 10. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY

26. 10. NE 14.00 - 18.00 hod.
TANE»NÕ ODPOLEDNÕ »AJE 

30. 10. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY

31. 10. a 1. 11. 
KONFRONTACE 2003
PraûskÈ amatÈrskÈ divadlo.

KURZY:
2. a 7. 10. 18.00 hod. / 300 KË / 2 lekce
Malba na hedv·bÌ pro pokroËilÈ

4. 10.  9.00 hod. / 500 KË
KoöÌk·¯stvÌ pro zaË·teËnÌky 

9. 10.  18.00 hod. / 500 KË / 8 lekcÌ
äitÌ odÏv˘ pro zaË·teËnÌky

24. 10. 17.00 hod. / 450 KË / 3 lekce
Paspartov·nÌ pro pokroËilÈ

Informace: tel.: 286 58 23 23, fax.: 286
58 26 15, e-mail: behalova@kuspha8.cz

PÿEDN¡äKA:
15. 10. v 18.30 hod. 
ReflexnÌ diagnostika a terapie. 
P¯edn·öÌ pÌ. Ji¯ina Kopeck·.

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8 - Kobylisy,
tel.: 286 58 23 23, fax.: 286 58 26 15

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA

Klapkova 26 ï Praha 8 - Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03

P¯edprodej: Ët 10.30 - 11.30 hod., so 15.00 -
16.00 hod., ne 10.00 - 11.00 hod. NevyzvednutÈ
rezervovanÈ vstupenky vracÌme 30 minut p¯ed
zaË·tkem p¯edstavenÌ do prodeje. ZmÏna pro-
gramu vyhrazena.

ÿÕJEN 2003
2. 10.  »T 9.00, 10.30 hod.

OäKLIV… K¡»¡TKO
3. 10.  P¡ 9.00, 10.30 hod.

OäKLIV… K¡»¡TKO 
4. 10. SO  15.00 hod.

OäKLIV… K¡»¡TKO 
5. 10. NE 10.00 hod.

POH¡DKA O HADÕ KR¡LOVNÃ
7. 10. ⁄T 10.00 hod.

POH¡DKA O HADÕ KR¡LOVNÃ 
9. 10.  »T 9.00, 10.30 hod.

POVÕDEJME SI, DÃTI
10. 10.P¡ 9.00, 10.30 hod.

POVÕDEJME SI, DÃTI 
11. 10. SO 15.00 hod.

POVÕDEJME SI, DÃTI 
12. 10. NE 10.00 hod.

DéINOVO KR¡LOVSTVÕ NOCI
16. 10. »T 9.00, 10.30 hod.

PUTOV¡NÕ ZA 
äVESTKOVOU VŸNÕ 

17. 10. P¡ 9.00, 10.30 hod.
PUTOV¡NÕ ZA 
äVESTKOVOU VŸNÕ 

18. 10. SO 15.00 hod.
PUTOV¡NÕ ZA 
äVESTKOVOU VŸNÕ 

19. 10. NE 10.00 hod.
DRAK 

23. 10. »T 9.00, 10.30 hod.
äÕPKOV¡ RŸéENKA

24. 10. P¡   9.00, 10.30 hod.
äÕPKOV¡ RŸéENKA

25. 10. SO 15.00 hod.
äÕPKOV¡ RŸéENKA

26. 10. NE 10.00 hod.
DRAK

30. 10. »T 9.00, 10.30 hod.
DLOUH›, äIROK› 
A BYSTROZRAK›

31. 10. P¡ 9.00, 10.30 hod.
DLOUH›, äIROK› 
A BYSTROZRAK›

1. 11. SO 15.00 hod.
DLOUH›, äIROK› 
A BYSTROZRAK›

VeËernÌ po¯ady pro dospÏlÈ:
13. 10. PO 19.00 hod.

NITKY
ZhudebnÏnÈ b·snÏ 
Bohuslava Reynka a Suzanne
Renaud v pod·nÌ Ond¯eje 
äkocha (skupina Chinaski) 
a jeho hudebnÌch p¯·tel

Urbanistické projekty pražských 
čtvrtí Karlína, Libně a Holešovic
Ještě do úterý 7. října můžete ve foyeru „bílého domu“, 
U Meteoru 6, zhlédnout vystavené semestrální a klausurní
práce studentů ateliéru architektury Vysoké školy umělecko−
průmyslové v Praze s návrhy řešení záplavami postižených
území. V úterý 30. 9. od 15 hodin bude v malé zasedaní síni
této budovy probíhat beseda tvůrců těchto projektů a jejich
pedagogů a dalších odborníků s veřejností.

Projekt Libně sleduje původní tok Vltavy, a také stará parcelace
poskytuje studentům návod na řešení aktuálních povodňových problémů. Koncept projektu vychází z dosud zpra−
covaných analýz a návrhové dokumentace. Nový urbanistický návrh si neklade za cíl dodržení podmínek územního
plánu, ale naopak alternativním způsobem se pokouší řešit problém městského urbanismu, především dopravy,
městských center a odpočinkových ploch s napojením na meandr Vltavy. Kromě urbanistického řešení poukazuje
projekt v detailu na několik hlavních částí města. Urbanistické řešení vychází ze zjištění, že původní rameno řeky
dosahovalo v ohybu až k Voctářově ulici a točilo se na západ podél Bílé skály. Tento přirozený tok, odpovídající
modelaci původního terénu, byl porušen zásahem v r. 1928, kdy
rameno řeky bylo zasypáno a posunuto do dnešní úrovně. Protože
povodeň v srpnu 2002 postihla v největší míře právě zmíněné
území, v předpokládaném urbanistickém projektu je navrhováno
vybudování obranného valu, který respektuje dřívější tok koryta
řeky. Dnešní slepé rameno s proplachovacím kanálem
Libeňských doků se otevírá až do úrovně Karlína. Navrhovaný
urbanistický koncept Karlína přibližuje vodu k městu a zároveň
jej chrání před povodní. V návrhu je otevřen proplachovací kanál
Libeňských doků. Tento kanál se před Invalidovnou rozšiřuje 
v nádrž, kterou přirozeně rozděluje kopec navážek. Dále pak voda
proplachuje protažené slepé rameno a Libeňské doky. Při povodni
tento systém slouží jako drenáž, která reguluje a odvádí podzemní vodu z Karlína. Proražení valu Libeňského mostu
zlepšuje hydrodynamiku Vltavy a umožňuje vytvoření nového přístavu s Marinou na ose metra Invalidovna.

Ze Sokolovské a Pobřežní studenti vytvořili jednosměrné bulváry s tramvají. Navázali na plánovaný most do
Holešovic a navrhli možnost přímého napojení Žižkova stávajícím tunelem pod Vítkovem tramvajovou nebo alter−
nativní kyvadlovou dopravou. Pokusili se také nabídnout různé pěší tahy a cyklostezky. Snažili se doplnit charak−
teristická místa, která by vzbudila pozornost a doplnila jizvy ve tváři Karlína. Tato výstava nepochybně stojí za
zhlednutí, neboť je plná inspirativních myšlenek.                                                                             Tomáš Květák

Karlín

Libeň

Ve čtvrtek 18. září 2003 byl zahá−
jen multimediální projekt Jiřího
Sozanského, Karlín − Zóna A.,
který potrvá až do konce června
2004. V objektech rozmístěných po
Karlíně vytvořil jeden z našich
nejpřednějších výtvarníků, zabý−
vající se uměleckou reflexí spo−
lečensky nejsložitějších a krizo−
vých témat mohutné dílo.

Když dnes procházíme po Karlíně,

vidíme na každém kroku stopy po
povodních. Ale vidíme také čilý
ruch, který se s těmito stopami
vyrovnává a zahlazuje je. 

Rozsah karlínské tragedie přilákal
mnoho výtvarníků a podnítil její
promýšlení a také umělecké ztvárně−
ní mnoha klíčových okamžiků loňské
situace. A tak můžeme po Karlíně
vidět plastiky profesorů a studentů
Vysoké školy uměleckoprůmyslové,

pod souhrnným názvem
Art on Street.

Mezi umělce, kteří
karlínskou situaci ref−
lektují se zařadil i jeden
z našich nejvýznam−
nějších umělců, Jiří
Sozanský. Svým roz−
sáhlým výtvarným cy−
klem navázal na své
cykly obrazů ztvárňu−
jící dramatické okam−
žiky českých i evrop−
ských dějin, jako byl

cyklus děl Sarajevo, nebo velkolepé
zachycení tragédie 50tých let v naší
vlasti, jako výtvarné reflexi básnic−
kého díla Jana Zahradníčka. 

Jsme rádi, že radnice mohla přispět
k tomuto projektu uspořádáním kon−
certu ansámblu Collegium Marianum
v Karlíně, v kostele sv. Cyrila a Me−
toděje, s tématem barokní hudba
pražských chrámů. Součástí projektu
je i výstava fotografií v Galerii
Litera, Karlínské náměstí 13.       −tk−

Karlín − Zóna A

1. část vernisáže 
zahájil primátor Hlavního
města Prahy Pavel Bém

2. část vernisáže v Galerii 
Litera zahájil radní pro kulturu

MČ Praha 8 Roman Petrus

PRONÁJEM PŘEDNÁŠKOVÝCH 
A SPOLEČENSKÝCH SÁLŮ

V PRAZE 8 − LIBNI
Kulturní středisko MČ Praha 8, Burešova

2/1661, tel.: 286 58 23 23, fax.: 286 58 26 15, 
e−mail: behalova@kuspha8.cz

Karel Wolf navštívil mno−
ho zemí a je cestovatelem
tělem i duší a jeho ko−
níčkem je dokumentární
fotografie. Obě tyto záliby
se snaží spojit dohromady
a vytvářet tak určité ce−
loživotní hodnoty a vzpo−
mínky. I proto se ve spo−
lupráci s Kulturním stře−
diskem MČ Praha 8 chystá v před−
náškovém sále KD Ládví uskutečnit
zajímavá „cestovatelská“ setkání
pro veřejnost. Karel Wolf je mimo
jiné držitelem „Ceny diváků“ a „Ce−
ny cestovatelů Hanzelky a Zik−
munda“, za nejlepší diashow „Bá−
ječná Indonésie − obrazem a zvu−
kem“.

Pane Wolfe, kde všude jste vlastně byl ?
Nedá se říci, že bych země, které jsem

navštívil, procestoval celé. Byl jsem 
v Mexiku, Guatemale, Indonésii, Bo−
lívii, Argentině, Chile a Maroku.

A kde se vám líbilo nejvíc?
Asi v té zemi, kde jsem

byl naposledy − v Bolívii. Je
to opravdu výjimečná ze−
mě. Říká se o ní, že je to
poslední indiánská země
Jižní Ameriky. Navíc pří−
rodní bohatství, která jsme
tu „objevili,“ jsou naprosto
fascinující. Nejenom ama−

zonská džungle na severovýchodě země,
ale také vysokohorské plošiny s pouštní
krajinou na jihozápadě, slaná barevná
jezera, bezhrbí velbloudi a zasněžené
vrcholky krásných sopek mne obdaro−
valy krásnými pohledy.

Ovládáte několik jazyků, který použí−
váte nejčastěji?

Ve škole jsem se naučil komunikovat
anglicky a francouzsky. Když se blížila
naše první cesta do Mexika, tak jsem se
začal učit španělsky − a když jsme cesto−
vali Indonésií, tak jsme se museli do−
mluvit i indonésky. Baví mne učit se

místní jazyky, alespoň si tak trochu
popovídám s místními lidmi.

A jaké jsou vaše další plány?
Sny by se měly uskutečňovat, aby

mohly přicházet další a proto se i já
snažím své sny postupně měnit v reálné
plány a následně je realizovat. Další
cestu připravujeme na téměř celý rok 
a to z Indie přes Bangladéš, Barmu,
Thajsko, Laos, Kambodžu, Malajsii až
do Indo−nésie.

A teď se dostáváme k vaším pořadům.
Připravujete diashow pro veřejnost.
Můžete nám tento projekt představit?

Před každou cestou chodíme na
promítání kolegů, abychom nasbírali pár
konkrétních informací, které se z knih
nedají vyčíst. Nebo hledáme inspiraci,
kam se vydat příště. A jelikož i my
máme atraktivní diapozitivy a k nim
zaznamenané zajímavé zvuky přírody
nebo tradičních kulturních událostí,

začal jsem i já připravovat pořady, které
nazývám diashow.

Víme, že chystáte Setkání cestovatelů 
a dobrodruhů.

Nejenom, že rád poznávám nové
země a kultury, ale také nové cesto−
vatele. Proto jsem se rozhodl ve
spolupráci s kolegou Davidem Walte−
rem uspořádat Setkání cestovatelů 
a dobrodruhů. Díky vstřícnosti ředitele
Kulturního střediska MČ Praha 8 Karla
Dvořáka, se po celý sobotní den (22.
listopadu 2003), uskuteční setkání ces−
tovatelů právě v Kulturním domě
Ládví. Připravili jsme nejenom pro
cestovatele, ale i pro ostatní diváky
program sestavený úspěšnými cesto−
vateli a skvělými fotografy. Bude to
jedinečná událost. Pro představu mohu
v krátkosti naznačit, co bude na pro−
gramu − např. Austrálie, Island, Indie
nebo Etiopie a další. Konkrétní rozpis
programu najdete na webových stránkách
http://jama.hyperlink.cz/setkani.

Děkujeme za rozhovor. −red−

Cestování je pro mne životní vášní

Přednáškový sál KD Ládví
Cestovatelský klub

14. října 2003 v 19.30 hod. • Indonésie (Sulawesi) − Karel Wolf
13. listopadu 2003 v 19.30 hod. • Thajsko − David Kučera

16. listopadu 2003 v 19.30 hod. • Mexiko − Karel Wolf

Setkání cestovatelů a dobrodruhů • 22. listopadu 2003 (velký sál)

Jedna z novinek Kulturního střediska MČ Praha 8 je cyklus pořadů
Cestovatelský klub v přednáškovém sále Kulturního domu Ládví. Pořad bude
jednou v měsíci, počínaje říjnem. Spolupracujeme s mladým přírodovědcem
a cestovatelem Karlem Wolfem, jenž zahájí s diashow ze Sulawesi v Indonésie.
Dalším přednášejícím cestovatelem bude David Kučera na téma Thajsko.
Tohoto autora možná mnozí znají z reportáží v Mladém světě nebo cestova−
telských internetových stránek www.eCesty.cz. Cestovatele Karla Wolfa Vám
představujeme v následujícím rozhovoru.                                        −dvk−

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
vyhlaöuje fotosoutÏû

MÏsto a zvÌ¯e
MÏsto a zvÌ¯e, kaûd˝ si m˘ûe dosadit co
chce ... svÈho psa, papouöka, koËku ...
policista svÈho konÏ, se kter˝m vyr·ûÌ na
demonstrace nebo koncert Rolling
Stones ... nÏkdo zvÌ¯ata v zoologickÈ
zahradÏ a nÏkdo i potkana vylÈzajÌcÌho ze
z·chodovÈ mÌsy - vyfotil ho nÏkdo? 
A mnoûstvÌ pt·k˘ - jarab·k˘! 

TechnickÈ podmÌnky ï form·t: nej-
menöÌ rozmÏr 24 x 30 cm nebo
odvozeniny ï vyhl·öenÌ: 15. ¯Ìjna 2003 ï
uz·vÏrka: 31. 12. 2003 ï vyhodnocenÌ:
13. 1. 2004 ï kaûdou fotografii oznaËte
na zadnÌ stranÏ ï v˝stava vybran˝ch
pracÌ: ˙nor 2004 ve ve¯ejn˝ch prostor·ch
budovy ⁄M» Praha 8 ï vr·cenÌ foto-
grafiÌ: duben 2004 ï porotu jmenuje ̄ edi-
tel KulturnÌho st¯ediska M» Praha 8 ï 
o v˝sledcÌch budou auto¯i informov·ni
CENY: fotografickÈ pot¯eby dle v˝bÏru
autora, 1. cena: 3 500 KË, 2. cena:
2 500 KË, 3. cena: 1 500 KË, 4. cena po-
roty: 2 500 KË
Po¯adatelÈ si vyhrazujÌ pr·vo nÏkterou
cenu neudÏlit. Auto¯i souhlasÌ s p¯Ìpad-
n˝m otiötÏnÌm snÌmk˘ bez n·roku na
honor·¯ a nebudou poûadovat ˙hradu za
ne˙myslnÈ poökozenÌ vzniklÈ p¯i mani-
pulaci. Informace: tel.: 286 58 23 23, 
e-mail: dvorak@kuspha8.cz. Fotogra-
fie posÌlejte na adresu: KuS M»
Praha 8, Bureöova 2/1661, Praha 8 -
Kobylisy.
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V˝znamnÈ jubileum oslavili

Z¡ÿÕ
HemelÌkov· Helena

Kol·¯ ZdenÏk
Vodov· Ji¯ina

V˝znamnÈ jubileum slavÌ

ÿÕJEN
BÏlsk· Jaroslava
Felixov· Aloisie

Hornofov· Milada
Kejhov· Emilie

K¯iv·nkov· Miluöka
KuËera V·clav

Lejko Ji¯Ì
Novotn· Marie

Pecharov· Marie
Samkov· Marie

ManûelÈ Jana a LubomÌr Bedn·¯ovi
oslavili 19. z·¯Ì 2003

50 let spoleËnÈho ûivota.

ManûelÈ Hedvika a VladimÌr äprunglovi
oslavÌ 23. ¯Ìjna 2003

60 let spoleËnÈho ûivota.

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8

KulturnÌ d˘m KRAKOV
TÏöÌnsk· 600, Praha 8, tel.: 283 09 04 27

TelefonickÈ informace, rezervace a p¯ed-
prodej v pokladnÏ KD Krakov. Na vybran·
p¯edstavenÌ p¯edprodej tÈû v sÌti TICKETPRO.

ÿÕJEN 2003

HUDEBNÕ POÿADY

1. 10.  ST 19.00 hod. /  ELDOR¡DO + ÿEäETO
Trampsk· country klasika a scÈnky
kabaretnÌho charakteru.

8. 10.  ST 19.00 hod. / ASONANCE
IrskÈ a skotskÈ lidovÈ balady, 
pÌsnÏ a tance.

15. 10. ST 19.00 hod.
REVIVAL SMOKIE - OLDIES

22. 10. ST 19.00 hod. / SPIRITU¡L KVINTET

PondÏlÌ - p·tek dopoledne 
po¯ady pro dÏti a ml·deû.                          

KURZY - od z·¯Ì v KD KRAKOV

V˝uka hry na klavÌr 
pro dÏti i dospÏlÈ (tel.: 608 17 58 24).

V˝uka hry na sopr·novou 
zobcovou flÈtnu pro dÏti (tel.: 603 77 28 13).

V˝uka hry na altovou zobcovou 
flÈtnu pro dospÏlÈ (tel.: 603 77 28 13).

V˝uka hry na kytaru 
pro dÏti (tel.: 603 77 28 13).

Kurzy Tibetsk˝ch rit˘ 
- cvik˘, pÏti tibeùan˘ (tel.: 723 12 03 94).

PÿIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2003
P¯edprodej od 20. 10. 2003

1. 11. SO 14.00 hod. 
»AROV¡NÕ KOLEM MALOV¡NÕ

29. 11. SO 15.00 hod. 
ZPÕV¡NKY S JITKOU MOLAVCOVOU 

P¯edprodej od 18. 11. 2003 

6. 12. SO 14.00 hod.
TRADI»NÕ PÿEDV¡NO»NÕ SETK¡NÕ 
S MICHALEM NESVADBOU
Pro dÏti od 2 let

DARUJI ZAKRSLÉHO KRÁLÍKA, šedivý s bílými
fleky, velmi krotký a milý, zvyklý na lidi. Jen do dobrých
rukou. Tel. 777 236 911.

PSACÍ STROJE−OPRAVY, prodej. Použité od 290,−
Kč. T. 241 412 507.

MUDr. JOSEF POKORNÝ, praktický zubní lékař,
bude trvale ordinovat ve zdravotnickém zařízení Praha−
Smíchov, Kartouzská 6, Pavilon B−přízemí. Tel. 257
325 471. Stanice metra B, výstup Anděl (zdrav. zařízení
najdete za obch. centrem CARREFOUR a přivítá Vás
klidné a čisté prostředí). Těšíme se nashledanou.

JSTE ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL? Máte možnost
získat bezúročnou půjčku až do výše 1 mil. Kč z progra−
mu Start. RPIC Praha. Tel: 284 007 830, 603 231 398.

VYMĚNÍM 3+1 zaskl. lodž., plov. podlahy, síd.
Kobylisy za gars. v osob. vl. tamtéž. Ne příz. + dopl. 603
718 586.

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁME + vyměníme
Váš byt − RD − chatu − pozemek. Garance Vaší ceny.
Výkup bytů, pronájmy nemovitostí. RK Dr. Vosyka s.r.o.
T. 257 324 295, 777 902 306, www.vosyka.cz.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ, úklid po ma−
lování. T. 603 973 500.

ANTIKVARIÁT, Zenklova 35, koupí knihy, pohlednice,
mince, obrazy, sv. obrázky. T. 266312969.

POZITIVNÍ STUDIO. Léčebné masáže klasické,
meridiánové, reflexní. Ezoterní léčení, rehabilitace,
fyzioterapeut. Příznivé ceny. 732 262 010, 284 689
805,  S.K.Neumanna 28, Praha 8 .

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, čištění ko−
berců a čalouněného nábytku za sucha i mokra. Tel./fax
220 807 635, 607 240 407, 723 339 160.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ nabízí vedení jednoduchého, po−
dvojného účetnictví, mezd, rekonstrukce, poradenství, da−
ně, zastoupení na úřadech. Jana Štěrbová , Kotlaska 24,
Praha 8 − Palmovka. Tel. 724 006 880, 284 827 042.

REVIT−ZAHRADY, návrhy a realizace zahrad, údržby
zahrad, prořezávání a kácení stromů, jezírka, pergoly.
Tel. 604 928 069, 284 689 704.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ  A DOSPĚLÉ v sále na
Vlachovce a hl. nádraží. Zahájení 14.10. Informace
Vyskočil 284 680 651, z: 234 122 323, Bardonová
251 810 130, 602 248 582.

NABÍZÍM K PRONÁJMU GARÁŽE v Bohnicích u Kra−
kova a v Ďáblicích na konečné tram. T. 607 991 427.

NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ německého jazyka od září 
v Praze 8 − Bohnicích. T. 602 438 121.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ − za velmi výhodných podmí−
nek. Státní podpora 6x za pět let, vysoký úrok z vkladů
− výhodnější než termínované vklady, široká nabídka
úvěrů a programů financování. Nutné uzavřít smlouvu
do konce roku. Poradím. Tel: 602 209 420. E−mail:
kpmg.kb@centrum.cz.

KÁCÍM, ČISTÍM zahr. 603 833 107.

Placená řádková inzerce

Jeleni říjí, 
kultura také
S říjnem a horším počasím při−
chází čas kultury. Též naše kulturní
akce se zahušťují. Pohádky v Di−
vadle K. H. − Jiskra jsou téměř kaž−
dý den a jména účinkujících jako
známý herec Miroslav Táborský,
Vítek Marčík a vybrané divadelní
soubory jsou zárukou kvality.

Pro menší hudební školička či výtvarně pohy−
bové aktivity a pro větší kurzy kytarové. Večer pro
milovníky jemnosti se dá nazvat večerní pořad
zhudebněných básní v symbioze s přírodou žijícího
básníka a grafika Bohuslava Reynka a jeho fran−
couzské manželky. Zhudebnil člen skupiny Chi−
naski.

V KD Krakov tradiční country − folkové středy
tentokrát se špičkami v oboru − Asonancí 
a Spirituál kvintetem. A myslíme na děti. Mimo
dopoledních pořadů pro školy připravujeme na
víkendy vystoupení umělců takových jmen, jako
jsou  otec a syn Nesvadbové nebo Jitka Molavcová.

A v KD Ládví upozorňujeme na specialitu, jako
je přehlídka akordeonových souborů či mladých
rockerů a stále pokračující nedělní čaje se členy
Žižkovanky. Dle některých účastníků je náš parket
pro tanec ten nejlépe klouzající. Přijďte se
přesvědčit. Samozřejmě osvěta a vzdělání v kur−
zech. Novinka − Cestovatelský klub začíná 14. 10.
2003. O nové fotografické soutěži s názvem Město
a zvíře, píšeme jinde. Výkvět pražského ama−
térského divadla se představí v KD Ládví 31. 10.
a 1. 11. 2003.

Mgr. Karel Dvořák, ředitel KuS MČ Praha 8

ZLAT¡ SVATBA
50 LET

ÑNaöli jste jeden druhÈho a pocÌtili ötÏstÌ,
kterÈ p¯ich·zÌ, kdyû dva ûivoty spojÌ l·ska.

P¯ejeme V·m, aù se nic z tÏchto 
kr·sn˝ch chvil nevytratÌ.ì

5. z·¯Ì 2003
Irena a VladimÌr
Krajinovi

17. ¯Ìjna 2003
Jana a Old¯ich

Kocourkovi

JUBILEA
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Musíme se vrátit
ještě trochu zpět 
a pogratulovat k vý−
jimečnému výro−
čí paní Zuzaně
Homolové, která
6. srpna oslavila
103 let svého

života. Paní Homolová žije v Domě s pečovatelskou
službou pod Bulovkou a je neuvěřitelně svěží. Na
snímku obklopena gratulanty, zástupkyní starosty
Věrou Hrdinovou a ředitelkou Obvodního ústavu
sociálně−zdravotnických služeb, paní PhDr. Miro−
slavou Holou. Opravdu srdečně gratulujeme.         −red−

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
1. Ëesk˝ klub fotograf˘ amatÈr˘

Nek·zanka

si V·s dovolujÌ pozvat na zah·jenÌ

V›STAVY FOTOGRAFIÕ
v p·tek 10. 10. 2003 od 17.00 hod.  

⁄vodnÌ slovo: Emil Vejvoda

TÿEMI OBJEKTIVY
Vladislav BlahnÌk 

Jan Jirkovsk˝ 
Luboö Ber·nek

Budova ⁄M» Praha 8, U Meteoru 6, 
Praha 8 - LibeÚ

V˝stava je p¯Ìstupn· od 10. do 31. 10. 2003 
po, st 8.00 - 16.00 hod.

˙t, st, p· 8.00 -16.00 hod.

Informace: tel.: 286 58 23 23, 
e-mail: behalova@kuspha8.cz
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(KOVOSLUŽBA)

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

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00 (P
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PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI 
NA PRAZE 8 SLEVY

PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

A "RENOVACE"
PARKETY, PALUBKY, 
PLOVOUCÍ PODLAHY, 
dřevěné + laminátové, 

PVC, KOBERCE, KOREK

TEL/FAX: 284 828 574
Mob.: 602/236 870, 

723/009 113

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

e−mail: podlahystanela@atlas.cz
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SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 284 684 633

S tímto kupónem

sleva 

na prvních
12 hodin

cvičení (P
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Tři dobré důvody pro 

ČSOB SPOŘICÍ PROGRAM

Můžete si vybrat spoření s pravidelnými platbami nebo 

s jednorázovou úložkou. Nabízíme Vám variantu dovolující

snížení daní. 

Navíc je možné si sjednat  POJISTNÁ KRYTÍ 

V průběhu trvání spoření lze měnit většinu parametrů.

Mimořádné vklady a výběry nejsou problémem. Spoření 

lze i přerušit.

Garantujeme zhodnocení minimálně 3% ročně po celou 

dobu spoření u pravidlených plateb nebo 2,5 % ročně 

u jednorázových vkladů.

Skupina ČSOB Vám nabízí svou stabilitu a tradici. Budeme 

Vám zasílat pravidelné každoroční výpisy o vývoji Vašich 

úspor. Zpracujeme výhled do budoucích let  spoření.

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  vv  ppoobbooččkkáácchh  ČČSSOOBB::

pobočka Praha  - Thámova

Thámova 20, Praha 8

Tel.: 221 890 711,  fax: 221 890 761

pobočka Praha - Ke Stírce

Ke Stírce 50, Praha 8

Tel.: 284 007 211, fax: 284 007 241
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BEZPEČÍ

GARANTOVANÝ VÝNOS 

PRUŽNOST

ABY VÁM ÚSPORY ROSTLY 

PŘED OČIMA
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REALITNÍ KANCELÁŘ 

SPECIALISTA NA ZAKÁZKOVÉ 
VYHLEDÁVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 
• nákup a prodej bytů v DV, OV
• prodej a pronájem nemovitostí
• úvěry, hypotéky, krátkodobé půjčky
• odborné poradenství 
• komplexní právní služby 
• znalecké posudky, oceňování nemovitostí
• osobní přístup ke klientům
• správa nemovitostí
• řemeslné a stavební práce

Možnost zajímavých slev, věrnostní program!
Za Poříčskou Bránou 334/4, 186 00  Praha 8

tel.: 266 317 927, 777 236 026
www. redico.cz 
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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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Firma

Zdeněk Petříček
Montáž okenních doplňků

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

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

sprchové zástěny
• sítě proti hmyzu
• opravy oken a dveří
Tel.:  286 884 339

606 350 270
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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 Cambridgeské zkoušky 
• ranní, večerní i víkendová výuka

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

Nabízíme:

JAZYKOV¡ äKOLA
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