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Dalších devětasedmdesát karlínských rodin
obdrželo od hamburské samaritánské organi−
zace finanční pomoc v souvislosti s loňskými
povodněmi. Na předávání prostředků se podíleli
i představitelé radnice osmé městské části, kteří
samaritánům úspěšně pomáhali akci  koordino−
vat i vytipovávat vhodné příjemce darů.

Podle organizátora projektu Jiřího Cháry byla
pomoc určena výhradně pro rodiny s dětmi, jejichž
byty voda v loňském srpnu totálně vyplavila.
Celkově touto cestou získalo příspěvky přes sto
padesát rodin, dohromady v hodnotě skoro osm
miliónů korun. „Na jednu rodinu připadlo čtyřicet
tisíc korun, na každé dítě pak dalších pět tisíc.
Všechny vytipované rodiny pomoc dostaly. Úzce
jsme spolupracovali i s nadací Člověk v tísni,“
informoval Chára. Hamburští samaritáni se podle
něj tradičně orientují na pomoc dětem, jak tomu
bylo například v době války v bývalé Jugoslávii.

„Bylo to dosti náročné nejen administrativně,
například jsme všechny postižené navštívili a za−
řadili do seznamů,“ řekla vedoucí sociálního
odboru Jana Janků. Lidé z vyplavených bytů se ale
nemuseli spoléhat jen na pomoc od samaritánů či
jiných humanitárních nadací. Radnice Prahy 8
rovněž rozdělovala takto postiženým občanům
třicet tisíc korun na jeden byt, rodiny s dětmi
mohly získat až 45 tisíc korun. Dále úřad pomáhal
mimo jiné i s hledáním náhradního ubytování či
organizoval humanitární pomoc.

Hamburská samaritánská organizace poskytla
dalších pětadvacet miliónů korun na rekonstrukci
povodněmi poškozených škol na Lyčkově náměstí
a v Molákově ulici. Prostředky z této pomoci se již
začaly čerpat, náklady na opravy jsou postupně ze

strany samaritánů refundovány. „Myslím, že peníze
jsou v dobrých rukou,“ prohlásil vedoucí zemské
organizace ASB Knut Fleckenstein. 

V Hamburku se po povodních vybralo celkem

sedmnáct miliónů Eur. Většina pomoci směřova−
la do Saska, dále ale také třeba do Terezína či
Mělníku.         

−red−

Postižení povodní získali další pomoc

Svaz neslyšících a nedoslýchavých je největším občanským
sdružením svého druhu v České republice. Ve své struktuře má
například 110 základních specifických organizací, 15 poraden−
ských a 26 rehabilitačních center či tři stacionáře. Zajišťuje kom−
pletní služby pro sluchově postižené osoby. Svaz sídlí na
Karlínském náměstí v Praze 8, poskytuje služby všem sluchově
postiženým členům i nečlenům. „Světové statistiky odhadují, že se
počet neslyšících a hlavně nedoslýchavých již blíží deseti procen−
tům,“ říká ředitel pro marketing a komunikaci svazu Jiří Zelenka.

Představitelé podobných organizací jako je ta vaše si často stěžují
na nedostatek finančních prostředků. Máte podobné problémy i ve
vašem svazu?

Je jasné, že prostředků není nikdy dost. Jsme finan−
cováni z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí 
i Ministerstva zdravotnictví. Samozřejmě, že na těchto
projektech máme spoluúčast, ta se pohybuje až do
padesáti procent. Na ni i na ostatní potřeby svazu
musíme prostředky získat jinde. 

V současné době je ve světě běžné, že neziskové
organizace či občanská sdružení žijí jednak z podpory
státu, ale také ze svých aktivit. Ty nejsou vytvářeny za
účelem zisku, ale čistě pro zajištění služeb a činnosti
organizací. Například i projekt Miss neslyšící je mar−
ketingovým nástrojem, který by měl přinést i určitý
finanční efekt avšak hlavním cílem je integrace ne−
slyšících a nedoslýchavých dívek do zdravé společ−
nosti. 

Mým přáním je dále například otevřít první kavárnu
či vinárnu pro neslyšící, rádi bychom začali provozo−
vat i „trafiky“ i jiné provozovny. Takové, které uspo−
kojí základní potřeby člověka a budou veřejností dobře
přijímány.  Jistou část našich příjmů tvoří i sponzorské
příspěvky a dary.

Váš svaz ale není v tuzemsku v oblasti sluchově
postižených jediný. Jak k tomu došlo?

Před rokem 1989 existoval Svaz invalidů, ten se ale
atomizoval podle druhu postižení na jednotlivé svazy. I v oblasti ne−
slyšících a nedoslýchavých pak došlo k rozštěpení na jednotlivé orga−
nizace, které se následně spojily v asociaci sluchově postižených
občanů. Náš svaz je mezi nimi jednoznačně největší. Jsme členy 
i mezinárodních organizací − Světové federace neslyšících i Mezi−
národní organizace nedoslýchavých.

Zmínil jste se o soutěži Miss neslyšící. V příštím roce se má v Praze
opět konat Miss neslyšící světa. Je to pravda?

Ano, soutěž již byla vyhlášena. Bude se konat pravděpodobně 
v červenci, v Praze a věřím, že v osmé městské části.

S tímto projektem ale souvisejí i další dvě osvětové a reklamní
akce. Za prvé se jedná o projekt „Maminko, všímejte si, jak vaše dítě
slyší“. Jde o to, aby matky věděly, jak zjistit případné poruchy sluchu
svých ratolestí a jak potom problém řešit. O podporu budeme žádat
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Ministerstvo zdravotnictví.
Druhý projekt je nazvaný „Elektronická komunikace − dar ne−
slyšícím“. Domníváme se, že jednou z nejlepších možností
dorozumívání neslyšících je elektronická komunikace. Chceme, aby
ve všech centrech Svazu byly počítače a Internet, jak pro vnější, tak

pro vnitřní komunikaci. Velkou oblibu si získává také posílání SMS
zpráv prostřednictvím mobilních telefonů.

Přáli bychom si, aby zmíněné projekty Svazu přinesly potřebné
finanční prostředky na nutnou spoluúčast státních dotací i na vlastní
činnost. Nestojíme a nečekáme s napřaženými dlaněmi, ale spon−
zorům − partnerům nabízíme inspirující partnerství, mediální

prezentaci v celé České republice.
Chystáme i další kulturní akce − XVII. mezinárodní festival pan−

tomimy neslyšících v Brně a v Praze, vernisáž fantazijní malby
Zdeňky Trnečkové a další. 

Kolik je vlastně v tuzemsku neslyšících a nedoslýchavých?
Přesné číslo nelze určit. Podle světových statistik se odhaduje, že se

počet neslyšících a hlavně nedoslýchavých dohromady již blíží 
k deseti procentům. Stále více se projevují poruchy sluchového ústro−
jí v souvislosti se špatným pracovním a životním prostředím. Zá−
kladní prevencí je jednoduše nevyhledávat hlučné prostředí.  

Jakým tempem postoupila úroveň technických zařízení pro slu−
chově postižené?

Na trhu je v současnosti nabídka mnoha druhů tech−
nických pomůcek od naslouchadel, indukční smyčky
atd. V řadě případů pomáhají zkvalitnit příjem informa−
cí do té míry, že se neslyšící a nedoslýchaví mohou plně
zapojit do pracovního a společenského života, zvyšuje
se procento dětí v normálních školách a roste počet
studující sluchově postižené mládeže například na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Technické prostřed−
ky pro sluchově postižené občany však nejsou zrovna
levné záležitosti.Většinou si neslyšící tato zařízení platí
sami.

Sídlo vašeho svazu je na Karlínském náměstí. Jak jste
se vypořádali s následky povodní a jak se vám 
v současnosti v Karlíně líbí?

V době povodní jsem v Praze byl, ale v Karlíně pracu−
ji od letošního dubna. Viděl jsem, co voda napáchala 
a jak se Karlín probouzí k životu. Od té doby denně
vnímám změny i to, jaké úsilí a finanční prostředky
budou muset být ještě vynaloženy, aby tato čtvrť vyrost−
la do krásy. Všechno zlé je pro něco dobré. I přes ty
hrůzy, které voda napáchala, má Karlín šanci vyrůst 
v nádhernou kulturní, obchodní a společenskou čtvrť.

Karlín mi přirostl k srdci, každý večer se procházím 
a bylo krásné například sledovat rekonstrukci tramvajové dopravy až
do okamžiku jejího zprovoznění.

Naše sídlo prošlo v souvislosti s povodněmi rozsáhlou a nákladnou
rekonstrukcí, v současné době je již téměř všechno v pořádku.

−red−

Miss neslyšící světa se zřejmě bude konat v Karlíně

Pomoc byla určena výhradně pro rodiny s dětmi,
jejichž byty voda v loňském srpnu totálně vyplavila.

Hamburští samaritáni přispěli nejen rodinám vyplaveným velkou vodou, ale i na rekonstrukci povodněmi
poškozených škol na Lyčkově náměstí a v Molákově ulici.

Ředitel marketingu a komunikace Jiří Zelenka
s účastnicemi letošní soutěže Miss neslyšící světa.
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V LISTOPADU 2003
4. 11. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)

5. 11. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Chaberská •
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká − Ďáblická) • Nad Ro−
koskou (u školy)

6. 11. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnerto−
va • Řešovská (u Zelenohorské) •
Petra Bezruče − U Pískovny • Pod Vo−
dárenskou věží − Společná

11. 11. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubi−
šova)

12. 11. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská − par−
koviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Sta−
vegu) • Nad Popelářkou

13. 11. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parko−
viště) • K Mlýnu − Drahaňská (event.
Na Zámkách) • Pod Vodárenskou
věží − Nad Mazankou

18. 11. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul.
Lindnerova) • Ke Stírce − Na Stírce

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

20. 11. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parko−
viště) • Podhajská pole (parkoviště) •
V Nových Bohnicích • Mlazická •
Drahorádova

25. 11. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova −
Pernerova) • Pernerova − Sovova •
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

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

27. 11. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská • Dolá−
kova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská

Kontejnery jsou na uvedená sta−
noviště umísťovány již během dne,
který předchází dni uvedenému 
v harmonogramu. 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.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
S JIŘÍM ŠLECHTOU

9. listopadu 2003
Hrad Říčany (prohlídka Městského
muzea − pěší chůze 2 km). Sraz v 9.00
hodin u pokladny č. 1 − Praha Hlavní
nádraží. Návrat v 15.46 hodin − Praha
Hlavní nádraží.

15. listopadu 2003
Vily významných osobností − prezidenta
Václava Klause, Václava Havla, Václava
Špály, Emila Filly, Bohumila Kafky atd.
Sraz ve 14.00 hodin na nástupišti stanice
metra A − Dejvická.

22. listopadu 2003
Historie zámku v Jinonicích. Sraz ve
14.00 hodin na nástupišti stanice metra B −
Nové Butovice.

30. listopadu 2003
Historie usedlostí Salabka a Hrachovka.
Sraz ve 14.00 hodin na nástupišti stanice
metra C − Nádraží Holešovice.                    

Vyvýšení vozovky před katastrálním
úřadem bylo nezbytné
Výstavba metra do Kobylis finišuje a metro by mělo začít jezdit po prod−
loužené nové trase v polovině příštího roku. Dokončují se proto veškeré
vozovky a doprava se vrací na nové širší komunikace. Stavební úprava nové
vozovky před katastrálním úřadem byla ovlivněna stávající zděnou kanalizač−
ní stokou, která již desítky let odvádí splaškové vody do čističky a vede přímo
v těsné blízkosti úřadu. 

Při výstavbě nové stanice metra Kobylisy bylo nutno tuto nepřeložitelnou stoku
značných rozměrů překročit novým podchodem, který navazuje na východní vestibul
stanice metra a bude
umožňovat mimoúrov−
ňový přístup cestujících
směrem do Bohnic 
a Čimic. I při mini−
malizaci jednotlivých
tlouštěk konstrukcí do−
šlo ke zvýšení stávající
vozovky v ulici Pod
Sídlištěm. Veškeré ko−
munikace dodržují nor−
mové hodnoty a v no−
vých zálivech budou
odbavovány autobuso−
vé linky rozvážející ces−
tující od metra.

„Novou komunikaci bylo třeba napojit do stávající křižovatky ulic Klapkova −
Střelničná. Případné zvednoutí celé křižovatky a tím mírnější stoupání vozovky by
vyvolalo další investiční náklady a dopady do celkové koncepce řešeného území,
včetně dalších komplikací v dopravě. Navržené a schválené technické řešení bylo
tedy optimální,“ vysvětlil Ing. Michael Machů ze společnosti Metroprojekt. Vyvýšení
vozovky si vynutila potřeba podchodu, který bude bez jakýchkoli schodů spojovat
výstup ze stanice metra a katastrální úřad. Těsně pod podchodem vede již zmíněná
kanalizace, která slouží pro potřeby Kobylis. Lidé si na toto netradiční, ale nutné
řešení jistě brzy zvyknou. −red−

Foto: Petra Klugová

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

zveřejňuje

ve smyslu ust. § 36 odst. 1, ve spo−
jení 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
základě obecně závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, 
v platném znění, kterou se vydává Statut Hl. m. Prahy, ve znění pozdějších před−
pisů, a to nebytové prostory:

Karlínské náměstí 14/22, 295,49 m2,
účel využití − prodejna potravin

Pronájem nebytových prostorů v přízemí − 295,49 m2,
Karlínské náměstí 14/22, Praha 8, tel.: 222 80 57 65, www.praha8.cz.

Poslední den zveřejnění: 13. listopadu 2003.

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 obecní nemovitosti svěřené jí do správy Statutem Hl. m. Prahy na zá−
kladě 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. 200
o výměře: 715 m2

katastrální území: Karlín
minimální vyhlašovací cena pozemku: 14.300.000 Kč

• pozemek se nachází při ulici Sokolovská, k. ú. Karlín;
• pozemek je ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy a ve smyslu Statutu 

Hlavního města Prahy, v platném znění, je svěřen do správy MČ Praha 8;
• funkční využití pozemku je smíšené městského typu;
• druh pozemku je ostatní plocha;
• prohlídky pozemku, vzhledem k jeho výměře a oplocení, nebudou 

organizovány.

Podrobnější informace o nabízené nemovitosti, spolu s její zadávací doku−
mentací, 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 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 obecní nemovitosti svěřené jí do správy Statutem Hl. m. Prahy na zá−
kladě 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. 470
o výměře: 978 m2

katastrální území: Karlín
minimální vyhlašovací cena pozemku: 19.560.000 Kč

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

hlavního města Prahy, v platném znění, je svěřen do správy MČ 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 termínu: 6. listopadu 2003 od 10.00 do 10.15 hod., 

přímo na místě.

Podrobnější informace o nabízené nemovitosti, spolu s její zadávací doku−
mentací, 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 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 převodu obecních nemovitostí

svěřených jí do správy Statutem Hl. m. Prahy na základě obecně závazné vy−
hlášky 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. 2286 (o výměře 305 m2) s domem čp. 844 
na adrese V Zahradách 3, k. ú. Libeň,

minimální cena vyhlašovaná soutěží 4.650.500 Kč

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

• funkční využití území je čistě obytné;
• druh pozemku je zastavěná plocha a nádvoří;
• prohlídka nemovitosti bude v termínu: 11. listopadu 2003 od 10.00 hod., 

přímo na místě.

Podrobnější informace o nabízených nemovitostech, spolu s jejich zadávací doku−
mentací, 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 56 (pí Ing. Večerová).

Když kontejner není na svém místě
Nejdříve prosím překontrolujte, zda souhlasí den a místo přistavení. Pokud
ano, měl by kontejner být umístěn na své místo již během dne před „dnem
přistavení“ (den před datem v harmonogramu), po celý „den přistavení“ 
a odvezen by měl být následující den po dni, který je uveden v harmonogra−
mu, pravidelně zveřejňovaném v Osmičce. Tedy celkem asi dva dny.

 Pokud kontejner není na svém místě doporučujeme:
1) Kontaktovat IPODEC ČM a. s., na tel.: 286 58 34 55.

Je možné, že kontejner byl přeplněn a odvezen na skládku (pokud není možná
výměna kontejneru za prázdný ihned na místě z důvodu nedostatku prostoru) −
prázdný kontejner bude vrácen na místo přistavení později.

Je také možné, že došlo k nepředvídatelné události jako náledí, nesprávně
zaparkovaná vozidla v místě pravidelného přistavení (kontejner může stát o několik
metrů dále) a další.

V případě nedostatečného objasnění nepřítomnosti kontejneru a nevyřešení
záležitosti:
2) Kontaktovat OŽP ÚMČ Praha 8 na tel.: 222 80 57 42, 744, 748.

Odbor životního prostředí prověří, zda kontejner skutečně není na místě přis−
tavení, zjistí důvody a zjedná nápravu, případně ze zjištěných skutečností vyvodí
důsledky v rozsahu svých kompetencí.     

Odbor životního prostředí

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

Děkujeme všem, kteří pomohli!
Linka důvěry Diakonie (tel.: 222 51 40 40) děkuje, že získala od poloviny září
ve veřejné sbírce, díky drobným dárcům, již 93.310,90 Kč. Linky důvěry jsou
poměrně snadno dostupnou a přitom účinnou formou pomoci lidem v krizových
životních situacích. Na Linku důvěry Diakonie nejčastěji volají lidé s manželský−
mi, partnerskými či rodinnými problémy a lidé osamělí. Zvláštní poděkování
patří všem anonymním dárcům a 150 dobrovolníkům − studentům SOŠ a VOŠ
Evangelické akademie v Praze, kteří při zahájení sbírky tyto dárce oslovo−
vali v ulicích Prahy. Specielní číslo konta Linky důvěry Diakonie je 
19−1932094339/0800, v. s. 620, k. s. 0558. Další informace získáte na tel.: 222 52
05 89 nebo 222 52 19 12, e−mail: skp@diakoniecce.cz.    

−ir−
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Stalo se ...

Při dohledu nad veřejným pořádkem ve stanici metra Florenc vyzvali strážníci k prokázání totožnosti muže, který
kouřil na nástupišti. Po jejich výzvě zahodil muž nedopalek cigarety do kolejiště se slovy: „Co je vole?“. Strážníci proto
přestupce, který odmítl prokázat svou totožnost a věc vyřešit na místě, předvedli na místní oddělení Policie ČR. Po
zjištění osobních údajů byl devětadvacetiletý muž ze služebny propuštěn, přičemž jeho chováním, kdy porušil zákaz
kouření v prostorách metra a znečistil kolejiště, se bude zabývat správní orgán, kam strážníci spáchané přestupky po−
stoupili k dořešení.

Ve stanici metra Florenc starší žena fyzicky napadla strážníky, kteří ji vyzvali k prokázání totožnosti poté, co je 
o pomoc požádala revizorka DP. Agresivní žena totiž nepředložila revizorce žádný platný jízdní doklad a odmítla jí 
i prokázat svou totožnost. Ve chvíli, kdy ji vyzvali přivolaní strážníci k prokázání totožnosti, odvětila jim, že žádné do−
klady nemá, a se slovy, že se s nimi stejně nebude bavit, odcházela z místa. Na další zákonnou výzvu reagovala tak, že na
strážníky zaútočila. Její odpor strážci zákona záhy překonali, omezili ji na osobní svobodě a přivolali hlídku Policie ČR,
které se náhle útočnice občanským průkazem prokázala. Poté strážníci sedmapadesátiletou ženu, podezřelou ze spáchání
trestného činu útoku na veřejného činitele, předali spolu se svědky napadení policistům k dalšímu dořešení. V souvis−
losti s tímto případem upozorňujeme ostatní občany, že strážník MP je podle zákona o obecní policii oprávněn požadovat
prokázání totožnosti osoby, a ta je povinna této výzvě vyhovět. Je tomu i tak, když strážník zjišťuje totožnost na žádost
jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem.

Ing. Josef Vrlík, ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie informuje Falešná bankovka
V jednom nejmenovaném baru se sedmadvacetiletý

mladík dožadoval rozměnění pětitisícikorunové bankovky.
Obsluhující číšnice bankovku převzala a ověřila si její

pravost. Když zjistila, že je bankovka falešná, sdělila tuto skutečnost dotyčnému mladíkovi. Ten 
v záchvatu vzteku uchopil barovou stoličku, kterou prohodil vstupními dveřmi, a dal se na útěk. 
V běhu mu však ze zadní kapsy vypadly osobní doklady. Pak už bylo pouze otázkou času, než se
podařilo mladíka zadržet.

Krást se nevyplácí
U prodejního stánku se neznámý muž pokusil nakupující ženě odcizit kabelku. Žena však ne−

ztratila duchapřítomnost a začala se s pachatelem o kabelku přetahovat. Po přetržení popruhu se dal
pachatel s kabelkou na útěk. Velkým štěstím poškozené bylo, že kolem neprocházeli lhostejní lidé,
kteří pachatele okamžitě zadrželi a předali Policii ČR. Pachatel rumunské národnosti tak skončil ve
vazbě.

Vztek není dobrým rádcem
Policejní hlídka prováděla na autobusovém nádraží Praha − Florenc kontrolu občana, který se

dopustil přestupku. Skutečnost, že došlo k projednávání přestupku, však dotyčného natolik rozčílila,
že začal kopat do služebního vozidla. Svým jednáním způsobil škodu na vozidle ve výši 9 800 Kč.
Mimo projednávání přestupku jej tedy čeká ještě trestní stíhání.

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

Policie »R 
zasahuje

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, 721 84 23 26

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

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

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

Praha 8, Peckova 15

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

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

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

Praha 8, Sokolovská 57

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

Praha 8, Křižíkova 51

MUDr. Šach − gynekologie
tel.: 224 81 73 44, 736 10 48 14

Praha 8, Šaldova 24

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

MUDr. Hana Komersová − kožní        
tel.: 222 31 44 30 

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 21

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, 603 84 63 87

Praha 8, ZŠ Molákova 579

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

Praha 8, Mazurská 484 − poliklinika

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

MUDr. Vaněčková − 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

Vysloví−li někdo jméno Bulovka, tak se většině
Pražanům a zejména pak obyvatelům Prahy 8.
vybaví nemocnice. Fakultní nemocnice Na Bu−
lovce.

Asi málokdo ví, že její historie sahá hluboko do
středověku, do doby císaře Karla IV., který zde za−
kládal vinice. Své, dnes obecně známé jméno má
po svém bývalém majiteli. Byl jím ke konci 17. sto−
letí Ferdinand Bulla z Bullenau.

Dnešní nemocnice zapustila své kořeny ještě před

první světovou válkou. V letech 1914 −1915 zde 
na vršku nad Vltavou a dále od samotného centra
města Prahy byl vystavěn a otevřen infekční
pavilon, který byl z odborného hlediska zaměřen
spíše na léčbu tuberkulózy. Další plány rozvoje pak
přerušila první světová válka. Po skončení váleč−
ného dramatu se začalo s projektováním nové mo−
derní pražské nemocnice. Vláda Československé
republiky svým usnesením ze dne 21. května 1931
přiznala právo veřejnosti užívat všechny služby

Nemocnice Na Bulovce. Tak Nemocnice Na
Bulovce získala statut všeobecné veřejné nemoc−
nice a byla slavnostně otevřena primátorem Prahy
JUDr. Karlem Baxou 21. června téhož roku. Od té
doby je její činnost určená nejširší veřejnosti.
Působila zde a dnes působí celá řada špičkových
lékařů, jejichž věhlas překročil hranice naší repub−
liky. 

Tak jako lidské osudy, má i  nemocnice Na Bulovce
své dramatické okamžiky. V zatáčce těsně pod ba−

rokním zámečkem Bulovka byl spáchán atentát 
na fašistického zastupujícího říšského protektora 
a generála SS police Rainharda Heydricha. Těžce
raněného Heydricha  převezli na chirurgické od−
dělení nemocnice Na Bulovce, kde byl operován 
a na otravu krve ze střepin granátu krátce na to
Heydrich zemřel. 

Dnes patří Fakultní Nemocnice na Bulovce mezi
pět velkých pražských nemocnic. Léčí se zde
občané nejenom z Prahy 8, ale i z dalších spá−

dových oblastí. Její funkce, význam a nezastupitel−
nost bude ještě stoupat s rozmachem výstavby Pra−
hy severním směrem a dostavbou metra do se−
verního města. 

Fakultní nemocnice poskytuje občanům jak
ambulantní, tak i lůžkovou základní akutní péči, ale
též péči specializovanou diagnostickou a léčebnou.
Svůj název Fakultní nemocnice Na Bulovce má od
začátku šedesátých let, kdy se její léčebná zařízení
stala výukovým a výcvikovým centrem pro studen−
ty jak středních odborných zdravotních škol, tak 
i lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze.
Některá specializovaná pracoviště, jako je napří−
klad infekční klinika se svým AIDS centrem 
a Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou patří
u nás mezi ojedinělé a nezastupitelné. 

Od roku 2001 stojí v čele Fakultní nemocnice Na
Bulovce MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., který patří
mezi naše přední a uznávané rentgenology. Jeho
zásluhou se stabilizovaly jak odborné, ekonomické,
tak i personální poměry v tomto zdravotnickém
zařízení, jehož hlavními vlastníky jsou  stát a  Hlavní
město Praha. Nejbližšími spolupracovníky ředitele
Štrofa jsou náměstci.  O  zdravotní péči se starají 
náměstci pro léčebně preventivní péči MUDr., 
Ing. Svojmil Petránek CSc. a MUDr. Boris Živný.
Ekonomika nemocnice je vedena  ekonomický ná−

městkem Mgr. Davidem Hanzlem a o výstavbu,
rekonstrukce, opravy, lékařskou techniku a vyba−
vení se stará pan Jiří Jindra, náměstek provozně −
technický. Ošetřovatelská péče je řízena ná−
městkyní PhDr. Irenou Nerudovou.

Fakultní nemocnice Na Bulovce je poměrně velký
a významný podnik. V současné době je zde na 
2 110 zaměstnanců. Z toho přes 400 lékařů, více než
40 dalších vysokoškolsky vzdělaných odborníků 
a  specialistů, na 1 650 zdravotních sester, odborného
personálu a obslužných složek. Ve Fakultní nemoc−
nici Na Bulovce je 28 oddělení, ve kterých je
ročně hospitalizováno 40.600 pacientů a ambulant−
ně ošetřeno kolem 750.000 pacientů.

Fakultní nemocnice Na Bulovce svým velkoryse,
příjemně působícím okolím i parkovou úpravou
připomíná spíše lázně, než nemocnici a patří mezi
nejlepší lékařská zařízení u nás. Léčebné výsledky
i diagnostická a další zařízení jsou plně srovnatelná
s obdobnými nemocnicemi v Evropě.

V dalších číslech Osmičky vás budeme informo−
vat o jednotlivých odborných pracovištích a od−
děleních, o jejich specializaci, lékařích i ordinačních
dnech a hodinách, ale i dalších detailech. Fakultní
nemocnice Na Bulovce již 72 let poskytuje jako
všeobecná veřejná nemocnice své služby všem
občanům.                                                        −jk−

Když se řekne „Na Bulovce“

Nemocnice Na Bulovce bude mít onkologické centrum
Klienti Fakultní nemocnice na Bulovce budou moci již za pár měsíců využít kompletní onko−
logické vyšetření na jednom místě. Umožní jim to dohoda mezi vedením nemocnice a předse−
dou Ligy proti rakovině Zdeňkem Dienstbierem.

V současné době má lékař na pacienta jednu hodinu, za kterou nemocný zaplatí 190 korun, ostatní
výlohy hradí Liga proti rakovině. Po zprovoznění nového centra onkologické prevence dostane
pacient veškerou péči na jednom místě. „Zatím jsme byli schopni udělat běžné interní vyšetření,
eventuálně laboratorní vyšetření a rentgen. Nemáme už kontakt na zobrazovací metody. Proto
chceme rozvíjet aktivitu na Bulovce,“ řekl Dienstbier.

Další výhodou pro pacienta bude skutečnost, že dostane informace o nemoci okamžitě. „Jako
občanské sdružení dělá Liga proti rakovině prevenci a následnou péči, my léčbu terapií a krátký diag−
nostický proces,“ informoval ředitel nemocnice Jaroslav Štrof. Podle něj vznikne v areálu ústavu
radiační onkologie, kterou bude financovat Liga proti rakovině. S její výstavbou se začne ještě letos,
příští rok na jaře by již měla sloužit pacientům.

V polovině letošního roku Bulovka získala nový přístroj pro speciální rentgenové vyšetření prsu 
u žen. Mammograf přišel na šest miliónů korun a je určen k preventivním prohlídkám.              −red−

Areál FN Na Bulovce.

Evropský den cizích jazyků na ZŠ Palmovka
Nezbytnou součástí dnešní moderní doby je znalost světových jazyků. Dochází ke sbližování národů, lidé hodně ces−
tují, setkávají se na různých mezinárodních akcích a mladí lidé jezdí do ciziny studovat. Z tohoto důvodu byl den 26.
září označen jako Evropský den cizích jazyků, který probíhal i na naší ZŠ Palmovka.

Akce se uskutečnila v jednotlivých třídách v hodinách českého nebo cizího jazyka. V rámci učebních osnov jsme si zopako−
vali, do jakých skupin jednotlivé jazyky patří, čím se od sebe liší a čím jsou si naopak podobné a blízké. Předčítali jsme si
články v jazyce anglickém, německém, francouzském, ale i v slovenském, ruském, španělském a také vietnamském. Některé
ukázky nám přečetli ve své mateřštině žáci cizích národností, kteří naši školu navštěvují. Velice nás zaujala ruština a azbu−
ka, kterou mnozí z nás viděli poprvé. Všem se tento den velice líbil, bylo zajímavé slyšet tolik různých řečí. Každý měl hned
větší chuť se některý z jazyků naučit. A to je, myslím si, největší úspěch této akce. Jolana Kabylová, IX. A,  ZŠ Palmovka 

Úřad Městské části Praha 8
Odbor výstavby

hledá nové pracovníky,
vzdělání SŠ, VŠ

Bližší informace na tel.: 
222 80 57 19, 222 80 57 25,

e−mail: ivana.jakoubkova p8.mepnet.cz.

SENIOR TELEFON
222 22 17 71

Cítíte se opuštěni?
Zemřel Vám partner?

Hledáte přátele nebo náplň
pro volný čas?

Nezůstávejte se svým
trápením sami!



STRANA 4 LISTOPAD 2003

Dnešní díl budeme věnovat druhému odborné−
mu učilišti v Praze 8. Přímo v centru Karlína, na
Karlínském náměstí, působila do srpnových
povodní Řemeslná škola oděvní − Odborné uči−
liště a Učiliště, o. p. s. Minulý školní rok
2002/2003 škola využívala prostory Domu dětí 
a mládeže Prahy 9 na sídlišti Prosek, nyní od
září 2003 získala azyl v ZŠ Fryčovická v Praze
18 − Letňanech. Od listopadu by však škola měla
ve stejné městské části fungovat samostatně 
v upraveném objektu v ulici Havířovská.

Tato soukromá škola působí jako o. p. s., tedy
obecně prospěšná společnost, a byť je soukromá,
není zisková, neboť žáci školné neplatí, dostávají
sešity, učebnice, odborná skripta a pomůcky pro
hodiny odborného výcviku. Je zaměřena na žáky 
a mládež do 23 let ze zvláštních či základních škol
bez rozdílu. Mohou se tu učit studenti s výraznými
specifickými poruchami učení i chování, s dlouho−
dobým nepříznivým zdravotním stavem, kteří do
této školy přechází prospěchově více méně
neúspěšní a není předpoklad, že by zvládli učební
rozpis SOU.

Škola vyučuje tříletý obor šití oděvů s tím, že
poskytuje podle schopností žáků celou řemeslnou
přípravu (žádné pomocné práce). U některých
začíná pracovní rehabilitací s postupným získáním
potřebné motoriky pro obor. Tato vzdělávací insti−

tuce přijímá žáky bez přijímacích zkoušek, pod−
mínkou je zájem o budoucí řemeslo, trpělivost 
a dobrá docházka do hodin odborného výcviku.
Učební plán má převahu odborných předmětů 
a odborného výcviku. Koncepce školy je zaměřena

na budoucí drobné podnikání v okolí svého
bydliště (ale až po získání praxe v provozu). Vy−
učující kladou důraz na přípravu střihů, na různé
techniky a zákonitosti stříhání, zkoušení oděvů 
s využitím zakázkové a sériové technologie. V ho−

dinách ekonomiky se žáci se−
znamují s rozpočtem a vedením
budoucí domácnosti, popř. ma−
lé živnosti s praktickou pří−
pravou pro řemeslnou propaga−
ci − dá se říci, že studují „mar−
keting“.

Škola připravuje nepovinný
předmět − etnické vaření − rych−
le, dobře a hospodárně. Další
informace všem ráda poskytne
paní ředitelka Zdeňka Kout−
ková (mobil: 724 17 04 62). 
V současné době stále ještě
není jisté, zda Řemeslná ško−
la oděvní − Odborné učiliště 
a Učiliště, o. p. s. se někdy ještě
vůbec vrátí zpět do Karlína, do
prostor pronajatých Hlavním

městem Prahou, jako tomu bylo před povodní, či
zůstane−li ve svém „novém domově“.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) 3
2) ne
3) v ZŠ Chabařovická

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci:
Barbora Petrtýlová, Daniela Petrtýlová a Mi−
roslav Váňa z Prahy 8. Blahopřejeme a zasíláme
věcné ceny.

„Encyklopedie našich škol a školek“
DÕL 33. - ODBORN¡ U»ILIäTÃ (2. »¡ST)

Studenti ÿemeslnÈ ökoly odÏvnÌ.

Krátce
Poděkování
Za příkladné ošetření a vzornou péči o má zvířátka bych chtěla poděkovat

MVDr. Martinovi Marxovi a MVDr. Petru Podratzkému z Veterinární kliniky
Sokolníky. Soňa Jandová

Pozvánka
Obvodní ústav sociálně − zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka

1462/10 pořádá ve dnech 11. a 12. prosince 2003 od 9.00 do 14.30 hodin 
3. vánoční výstavku zájmových prací členů klubů seniorů MČ Praha 8
a 6. listopadu od 9.00 do 15.00 hodin BAZAR ŠATSTVA. Vše zdarma!

Informační den
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE pořádá v sobotu 8. listopadu 2003

od 9.00 do 15.00 hodin INFORMAČNÍ DEN, který je určen pro všechny zájemce
o studium, tedy nejen pro budoucí maturanty, ale i pro zájemce o bakalářské, navazu−
jící magisterské a doktorské studium. Místo konání: Celetná 20, Praha 1. Bližší
informace na www.ipc.cuni.cz, tel.: 224 49 18 50, e−mail: ipc@ruk.cuni.cz.

Chceš se stát roztleskávačkou?
Poloprofesionální tým roztleskávaček, který bude roztleskávat stadiony

na hokejovém MS 2004 v Praze a Ostravě, Tě zve na konkurz do nového týmu.
Přijď si s námi zatančit, zažít moře srandy a seznámit se s českým hokejovým
reprezentantem, kterého budeš mít možnost potkávat a povzbuzovat na stadionech.
Konkurz se koná 9. − 11. listopadu 2003 v paláci Charitas, Karlovo nám. 5,
Praha 2. Více informací a přihlášku získáš na www.eurotelcheerleaders.cz.  −as−

Bibliobus v Karlíně
Pobočka Městské knihovny v Karlíně, Šaldově ulici, neměla při loňských

povodních šanci. Po zpřístupnění zůstal jen apokalyptický pohled na zcela
zničené zařízení i knihovní fond. Už tehdy bylo zřejmé, že její obnova na stej−
ném místě nepřichází v úvahu.

Do vyřešení lokalizace knihovny v Karlíně se MKP rozhodla zajišťovat své služby
pro karlínské čtenáře prostřednictvím bibliobusu, tj. pojízdné knihovny. Po vyřešení
všech potřebných záležitostí se do Karlína vydal jeden ze dvou stávajících bib−
liobusů MKP poprvé ve středu 3. září 2003. Do Peckovy ulice v Karlíně bibliobus
zajíždí vždy ve středu od 13.00 do 18.00 hodin. Nabízí zhruba třítisícový knižní
fond, který je pravidelně doplňován a obměňován, a to jak knižními novinkami, tak
i ze skladu. V případě potřeby přebírají jeho pracovníci také záznamy na požado−
vané tituly, které následně čtenářům přivezou. Pro příští rok usiluje MKP o zpro−
voznění nového bibliobusu, který by za obyvateli Karlína, ale i Libně, dojížděl
denně.     −jf−

Očkování proti chřipce
Zdravotní ústav se sídlem v Praze, ordinace očkování zahájil jako

každoročně v podzimních měsících, očkování obyvatel proti chřipce. V pří−
padě zájmu získáte bližší informace na adrese: Rajmonova 1199 − pavilon B,
Praha 8. Objednávky na tel.: 286 58 11 42.  −kb−

Městská část Praha 8 již několik let
věnuje celou čtvrtinu svého rozpočtu
potřebám školství. V letošním roce se
tato částka, která se obvykle pohybu−
je kolem 160 miliónů Korun českých,
rozrostla o další desítky miliónů 
v souvislosti s odstraňováním násled−
ků katastrofální záplavy v oblasti
Karlína a dolní Libně.

Přesto nezůstaly ani další školské
objekty na Praze 8 bez péče. Servisní
středisko pro správu svěřeného ma−
jetku Městské části Praha 8, jako
správce převážné většiny objektů
mateřských a základních škol, zříze−
ných MČ Praha 8, naplánovalo celou
řadu dalších rekonstrukcí a oprav.
Největší akcí v tomto směru, pokud si
odmyslíme stále pokraču−
jící opravy zatopených škol,
byla rekonstrukce fasády
budov MŠ Klíčanská v Pra−
ze 8 − Kobylisích. 

Stavební úpravy se ode−
hrály vně a částečně i uvnitř
budovy. Tvar a tektonika
fasády doznala změnu 
u uličního pohledu, kde
došlo k vyzdění parapetů
oken, a tím ke zmenšení
prosklené plochy. Dále došlo k výměně
oken a dveří, k zateplení obvodových
stěn a střechy. Na chodbách byly
instalovány radiátory ústředního to−
pení a byly provedeny úpravy v kotel−
ně a ve školnickém bytě, které pove−
dou k ekonomičtějšímu provozu ma−
teřinky.

Dodavatel prací, firma AG Stav Plus,
s. r. o., byl vybrán ve výběrovém řízení.
Práce trvaly celé čtyři měsíce − od
začátku června do konce září letošního
roku. Vzhledem k tomu, že tuto čtyřtříd−
ní školku navštěvuje více než stovka
dětí, nastal problém s jejich umístěním 
v době rekonstrukce. Díky vstřícnosti MŠ

Na Korábě a MŠ Štěpničná získaly děti
azyl v těchto předškolních zařízeních.
Městská část Praha 8 navíc využila své
pravomoci, a rodičům dětí, kteří pomohli
školce tím, že pro své děti na inkrimino−
vanou dobu připravili náhradní program,
odpustila na tuto dobu placení tzv. „škol−
ného“, což bylo rodiči vysoce oceňová−
no. Městská část Praha 8 zajistila pro
finanční krytí této akce částku mírně
přesahující 6 milionů Kč. Podle prvních
pozitivních ohlasů této akce ze strany ro−
dičů lze říci, že tyto prostředky bylo pou−
žity tím nejlepším možným způsobem. 

Mgr. Petr Svoboda
vedoucí Odboru školství ÚMČ Praha  8

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) Kde p˘sobila ökola 

aû do srpna 2002?

2) Jak· je v˝öe ökolnÈho?

3) Na jak˝ obor se zamÏ¯ila?

MŠ Klíčanská má zcela nový kabát

Sto lidí běželo 
do kopce
Třetího ročníku „Běhu strmého“, se
ve čtvrtek 18. září 2003 zúčastnilo
více než 100 účastníků. Na trati
dlouhé cca 199 metrů a s výškovým
převýšením 29 metrů bojovali s ča−
sem závodníci celkem v jedenácti
věkových kategoriích. Nejmladšímu
závodníkovi Šimonu Hyklovi byly 
3 roky, nejstarší závodnici 73 let.

Tradiční akci pořádané členy TJ
Sokol Libeň přálo počasí, a tak byl
úspěch celé akce zaručen. Pěkné
prostředí libeňského parku u Rokytky
přivítalo závodníky, spolu s dobře připravenou tratí a dobrou organizací. S těmi nejmladšími běželi ještě rodiče, starší si však
už museli poradit sami. V cíli čekala na každého závodníka sladká odměna s malým diplomem. I přes náročnou trasu se nikdo
nevzdal a všichni závodníci dorazili v pořádku do cíle. Absolutním vítězem závodu se stal Jan Kaše. Jména vítězů jsou vyry−
ta na putovním poháru, který je vystaven v Libeňské sokolovně. Všichni závodnici i přihlížející diváci se shodli, že se akce

vydařila, a že příští rok se 23. záři 2004
v 16.30 hod. opět sejdou a pokusí se
zdolat v ještě lepším čase zámecký
vrch. Kompletní výsledky závodů
naleznete na internetových stránkách
www.sokol−liben.cz.

−mch−

Stavební úpravy proběhly vně 
a částečně i uvnitř budovy.

AKADEMIE 2003 / Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Libeň, Vás srdečně zve
na tradiční tělocvičnou akademii, pořádanou 28. listopadu 2003 od 17.00
hodin, ve velkém sále Libeňské sokolovny. V programu uvidíte zajímavé
ukázky z činnosti našich oddílů i několik překvapení. Na setkání při akademii
se těší členové TJ Sokol Libeň.            

KULTURNÕ STÿEDISKO M» PRAHA 8
Bureöova 2/1661, Praha 8 - Kobylisy,  tel. 286 58 23 23, tel./fax:  286 58 26 15

KULTURNÕ DŸM L¡DVÕ
Bureöova 2/1661, Praha 8, tel. 286 58 60 94

SETK¡NÕ CESTOVATELŸ A DOBRODRUHŸ
sobota 22. 11. 2003 - velk˝ s·l

program 10.00 - 22.00 hod. 
( pauza 13.00 - 14.00 )

10.00 Island - Hynek Ad·mek / 11.00 Namibie - Frantiöek ätaud
12.00 IndiÌ na kole - Jan Vlas·k / 14.00 Etiopie - Ji¯Ì Kolbaba

15.00 BolÌvijskÈ fascinace -  Karel Wolf 
16.00 Borneo - Vladislav Lemberk

17.00 Austr·lie - Radovan VlËek / 18.00 Libye - Jaroslav Lhota
19.30 bolÌvijsk· hudebnÌ skupina LEYENDA

Vstup od 9.30 hod. za celodennÌ pauö·lnÌ vstupnÈ 100 KË.
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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

LISTOPAD 2003

31. 10. P¡ 19.30 hod.
KONFRONTACE 2003  
V˝bÏr ocenÏn˝ch amatÈrsk˝ch 
divadel v sezonÏ 2002 - 2003.

1. 11.  SO 10.00 hod.
KONFRONTACE 2003
W. Kohlhaase - R. Zimmer: Ryba 
ve Ëty¯ech - vraûedn· historie - 
moryt·t DS Mond
14.00 hod. - Aucassin a Nicoletta 
- starofrancouzsk˝ rytÌ¯sk˝ p¯ÌbÏh 
podan˝ bez hrdinskÈho patosu 
(a piety) - DS NatÏsno Plus
17.30 hod. - Lotte Ingrisch: 
RakviËky - decentnÌ vÌdeÚsk· 
h¯bitovnÌ balada - Divadlo K·men   
19.30 hod. - Ladislav Valeö: 
Faidraricie - p˘vodnÌ zpracov·nÌ 
klasickÈho n·mÏtu -  
R·dobydivadlo Klap˝

6. 11. »T 9.00, 10,30, 14.00 hod.
»ERT TO NEM¡ NIKDY LEHK…

6. 11. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY 

7. 11. P¡ 9.00, 10.30 hod.
»ERT TO NEM¡ NIKDY LEHK…

11. 11. ⁄T 10.30, 19.00 hod.
ELEKTRICK… DIVADLO

12. 11. ST 9.00, 11.00 hod.
ELEKTRICK… DIVADLO

13. 11. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY

13. 11. »T 19.30 hod.
CESTOVATEL. KLUB - Thajsko

19. 11. ST 19.00 hod.
MANON

20. 11. »T 10.00 hod.
MANON

20. 11. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY 

22. 11. SO 10.00 - 24.00 hod.
SETK¡NÕ CESTOVATELŸ 
A DOBRODRUHŸ

27. 11. »T 18.15, 20.15 hod.
TANE»NÕ KURZY

28. 11. P¡ 18.00 - 23.00 hod.       
POH¡R TANE»NÕ äKOLY 
ASTRA PRAHA

29. 11. SO 10.00 - 16.00 hod.
POH¡R TANE»NÕ 
äKOLY MAESTRO

KURZY:
3. 11. / 18.30 hod. / 1.100 KË / 5 lekcÌ
zah·jenÌ - REFLEXNÕ 
DIAGNOSTIKA A TERAPIE

11. 11. / 17-19.00 hod. / 80 KË / 1 lekce
V›ROBKY ZE SISALU 

21. 11. / 17-20.00 hod. / 1.200 KË / 10 lekcÌ
PALI»KOVAN¡ KRAJKA 

2. 12. / 17.00 hod. / 50 KË
V›ROBA TEXTILNÕCH HRA»EK  
(pouze pro dÏti 10-15 let)  

Označujte křížkem pouze jednu z nabí−
zených odpovědí.

1. Z jakého zdroje se většinou dovídáte
o připravovaných kulturních akcích   MČ 
Praha 8?

a) z celostátních novin
uveďte, prosím, jejich název 

…………………………………………

b) z novin Městské 
části Praha 8 „Osmička“

c) z internetových stránek 
MČ Praha 8 www.praha8.cz

d) z kabelové televize

e) ze speciálních brožur 
(Přehled kulturních pořadů; Co, kdy
v Praze aj.) uveďte, prosím, název 

..…………………………………………

f) z informačních tabulí a plakátů

g) od přátel

h) jiným způsobem
uveďte, prosím, jak 

…..………………………………………

i) nevím o nich

V případě, že jste označil/a v otázce č. 1
odpověď i), pokračujte, prosím, až ot. č. 5.

2. Navštěvujete kulturní akce pořádané
MČ Praha 8?

a) ano

b) ne

Pokud jste označil/a v předchozí otázce
možnost b), pokračujte v dotazníku až ot. č. 5.

3. Jaký typ kulturních akcí MČ Praha 8
navštěvujete? V této otázce je možno vybrat
více odpovědí, maximálně však 3.

a) divadlo

b) koncerty vážné hudby

c) koncerty moderní 
hudby, folku, country

d) pořady pro děti 
(Den dětí, Vánoční slavnosti, aj.)

e) výstavy

f) jiné
uveďte, prosím, jaké

..…………………………………………

..…………………………………………

4. Jak často navštěvujete kulturní akce 
v Praze 8?

a) jednou za rok

b) jednou za půl roku

c) jednou za měsíc

d) jednou za 14 dní

e) 1x týdně

f) častěji

5. Jakou finanční částku jste ocho−
ten/ochotna investovat měsíčně do kultu−
ry za jednu osobu?

a) do 50 Kč

b) 51 − 100 Kč

c) 101 − 200 Kč

d) 201 − 300 Kč

e) 301 − 400 Kč

f) 401 − 500 Kč

g) více jak 500 Kč

6. Sledujete vysílání na kabelové televizi,
informující o dění na Praze 8?

a) nesleduji, kabelové 
vysílání nemám zavedeno

b) nesleduji, kabelové vysílání 
mám zavedeno, o vysílání 
o Praze 8 nevím

c) nesleduji, kabelové vysílání 
mám zavedeno, o vysílání 
o Praze 8 vím

d) sleduji, ovšem pouze výjimečně

e) sleduji pravidelně

7. Jaký typ kultury Vám v naší městské
části chybí? (Prosíme, vypište.)

..…………………………………………

..…………………………………………

..…………………………………………

..…………………………………………

..…………………………………………

..…………………………………………

8. Dáváte přednost cestování za kulturou
do centra Prahy nebo upřednostňujete
Prahu 8?

a) upřednostňuji centrum 
Prahy v každém případě

b) upřednostňuji centrum Prahy 
vzhledem k vyšší kvalitě 
nabízených pořadů

c) upřednostňuji centrum Prahy, 
protože na Praze 8 není žánr, 
o který mám zájem, nabízen

d) dávám přednost Praze 8, protože 
je pro mne dostupnější, i když 
nabídka je omezenější

e) dávám přednost Praze 8, 
vzhledem k lepší dostupnosti 
a protože nabídka je srovnatelná

f) dávám přednost Praze 8 
v každém případě

9. Využil/a jste letos Dne otevřených dveří
v některém z nabízených kulturních
objektů  Prahy 8?

a) nevyužil/a, nezajímá mě to

b) nevyužil/a, ale někdy určitě využiji

c) využívám pravidelně

10. Jaký kulturní objekt Prahy 8 byste
přivítal/a, kdyby byl v rámci Dnů ote−
vřených  dveří bezplatně zpřístupněn?

..…………………………………………

..…………………………………………

..…………………………………………

11. Kulturní akce pořádané úřadem 
v prostorách Libeňského zámku jsou pro
občany bezplatné. Zatrhněte, prosím, názor,
který je Vám bližší.

a) je to zbytečné vyhazování 
peněz, které by se daly použít 
na důležitější věci

b) je to záslužná věc, která 
umožníi finančně slabším vrstvám 
kulturní vyžití 

12. Programovou nabídku Kulturního
domu Krakov: Opět zatrhněte názor Vám
nejbližší:

a) neznám

b) znám, ale nejsem 
s nabízenými pořady spokojen/a
(V případě této odpovědi, prosím,
uveďte, co byste zde přivítal/a)

..…………………………………………

..…………………………………………

..…………………………………………

c) znám a s programem tohoto 
kulturního zařízení jsem spokojen/a

13. Programovou nabídku Jiskry − Di−
vadla Karla Hackera: Zatrhněte, prosím,
názor, Vám nejbližší:

a) neznám

b) znám, ale nejsem s nabízenými 
pořady spokojen/a

(V případě této odpovědi, prosím,
uveďte, co byste zde přivítal/a)

..…………………………………………

..…………………………………………

..…………………………………………

c) znám a s programem tohoto 
kulturního zařízení jsem spokojen/a

14. Programovou nabídku Kulturního
domu Ládví: Zatrhněte, prosím, názor, Vám
nejbližší:

a) neznám

b) znám, ale nejsem 
s nabízenými pořady spokojen/a

(V případě této odpovědi, prosím, 
uveďte, co byste zde přivítal/a)

..…………………………………………

..…………………………………………

..…………………………………………

c) znám a s programem tohoto 
kulturního zařízení jsem spokojen/a

15. Ačkoliv nespadá pod Úřad Městské
části Praha 8, znáte kulturní akce
občanského sdružení SERPENS, pořá−
dané v Synagoze na Palmovce?

a) ne

b) ano

16. Navštěvujete DIVADLO POD PAL−
MOVKOU?

a) ne

b) ano

17. Pokud navštěvujete DIVADLO POD
PALMOVKOU, přibližně jak často? 

a) jednou za rok

b) jednou za půl roku

c) častěji

d) jsem abonent/ka

A na závěr Vás požádáme 
o několik identifikačních údajů:

Jste:

1. žena

2. muž

Váš věk:

1. do 20 let

2. 21 − 30 let

3. 31 − 40 let

4. 41 − 50 let

5. 51 − 60 let

6. 61 let a více

Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

1. základní

2. vyučen/a, středoškolské
bez maturity

3. středoškolské s maturitou

4. vysokoškolské

V případě, že chcete být zařazen/a do
slosování o ceny, prosíme Vás o uvedení
doplňujících údajů. Tyto informace budou
použity pouze při slosování účastníků
ankety a žádným jiným způsobem nebu−
dou dále zpracovávány ani použity.

Příjmení, jméno

..…………………………………………

..…………………………………………

Adresa

..…………………………………………

..…………………………………………

kniha

pohledy

kalendář

Děkujeme za spolupráci a čas, který jste
nám věnoval/a.

Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás malou anketu, týkající se kulturního života v Městské části Praha 8. Její výsledky nám významně pomohou při plánování kulturních
akcí a smysluplném využití finančních prostředků v kulturní oblasti. Čím větší bude návratnost dotazníku, tím nám umožníte jeho přesnější vyhodnocení i vytvoření lepších
závěrů o Vašich názorech, přáních a představách. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste nám věnovali chvíli svého volného času a pomohli nám opět o krůček zpříjemnit život
v naší městské části. Dotazník je k dispozici nejen v novinách Osmička, ale i v elektronické podobě na internetových stránkách MČ Praha 8 www.praha8.cz. Je také v papírové
podobě na následujících místech: Informační kancelář na „bílém domě“, U Meteoru 6 • Kulturní dům Krakov • Kulturní dům Ládví • Jiskra−Divadlo Karla Hackera • Odbor
kultury, Zenklova 35. Na uvedených místech je možno jej také vyplněný odevzdat a to do 30. listopadu t. r. Anketa je koncipována jako anonymní. Pokud se budete chtít zapo−
jit do soutěže, v níž 3 vylosovaní obdrží knihu o povodních v Praze 8, další 3 pohlednice Prahy 8 a poslední 3 nástěnný kalendář na r. 2004 vydaný k 90. výročí narození Bohumila
Hrabala, je nutné vyplnit i kontaktní údaje s uvedením, jakou z cen byste v případě výhry rádi získali. Děkujeme Vám za spolupráci. Odbor kultury ÚMČ Praha 8

• ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • 

Umělcem, který převezme 16.
listopadu 2003 v Nostico−
vě paláci cenu „SENIOR
PRIX“ pro rok 2003, je
Zdeněk Matouš. 

Cenu „Senior prix“ udě−
luje od roku 1993 „Nadace
život umělce“, která vznikla 
v roce 1992, jako nadace profes−
ních organizací, HA, AHUV, SAI, Unie
profesionálních hudebníků a Unie profe−
sionálních zpěváků a uměleckého sdru−
žení ARTES. Cena nadace vyjadřuje
uznání a poděkování za vynikající celo−
životní uměleckou činnost, a je udělová−
na tanečníkům, operním a operetním
zpěvákům, orchestrálním i sólovým
umělcům. Pan Zdeněk Matouš, který
letos oslavil již své 72. narozeniny, je
libeňským rodákem a celý svůj život žije
na Praze 8. Posledních 25 let působil

jako sólista v Hudebním divadle
Karlín. Ve své umělecké ka−

riéře prošel mnoha scénami,
vystupoval v Divadle J. K.
Tyla, v plzeňském divadle,
ve Státní opeře, a hostoval

tři roky v operetě v Drá−
žďanech. Jako vynikající pro−

fesionální umělec sjezdil celou
Evropu a vícekrát hostoval i ve Spo−
jených státech.

Pamětníci ho však mohou znát i z vy−
stoupení při dechovce. I tady se projevo−
val jako vynikající zpěvák. Nezaned−
batelné byly i jeho filmové role. Aproto−
že již spoustu let profesionálně nezpívá,
dal se vzhledem ke své činorodosti na
literární dráhu. A píše krátké příběhy 
a vzpomínky na mládí a léta prožitá 
v Libni. Pro zajímavost uvádím dva 
z jeho minipříběhů.

Jak jsme bojovali
Přestože Libeň byla jenom jedna, exis−

tovalo nepsané rozdělení území. Rozdě−
lená území se nedala jen tak beztrestně
navštívit. Proto se třeba do zahrad nebo
na Bulovku dalo vstoupit jen ve větší
skupině. Ale ani to nebylo jen tak.
Docházelo k válečným střetnutím. Běda,
když někdo padl do zajetí. Přišla „naklá−
dačka“. A co bylo horší, potupný trest 
v podobě uřezaných knoflíků. Nikdo
nevěděl, proč tento trest vznikl. Až
později jsme zjistili, že maminka šéfa
nepřátelské bandy měla malý krámek,
kde se ukořistěné knoflíky prodávaly. 
A tak vlastně ta banda pomáhala živit
chudou rodinu.

Jak jsme milovali „rychlé šípy“
Dneska bych řekl: „Asi jako malý kluk

houpacího koně.“ Chtěli jsme být jako
oni a ve všem se jim vyrovnat. Tak když
oni měli ježka v kleci, my ho museli mít
také a pokud možno lepšího. Objevili

jsme v jedné ohradě vyhozenou klec na
kanára a teď přišel ten nápad, jít na
černou skálu za hřbitovem, kde jsme
věděli, že žije rodinka živých ježků.
Chytit ježka nebyl problém. Dali jsme
ho do klece a kam se na nás rychlé šípy
hrabaly. jenomže druhý den byla klec
bez ježka …

„Rychlé šípy“ měly i svá Stínadla, kde
byly staré chodby a my jsme u nás měly
jenom obyčejné sklepy. Ale staré
pověsti, jak nám pravil náš pan učitel,
říkaly, že kdysi na pozemcích našich
domů se našly kostry skrčenců. To by
bylo něco takové kostry najít! Sebrali
jsme všechny lopaty, kramle a kbelíčky
− všichni jsme začali ve sklepích kopat 
a hledat. Když se ale domovníci v ulici
domluvili o tom, jak sklepy vypadají,
bylo zle. Doma při výprasku jsme se
octli v poloze skrčenců sami. Ale přežili
jsme!

Tomáš Květák

Významné ocenění umělce

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8,
Odbor kultury ve spolupr·ci 

s KarlÌnsk˝m Spektrem

V·s zve na koncert

DECHOV…HO KVINTETA 
NOCTURNO POS¡DKOV… 

HUDBY PRAHA
A DÃTSK…HO PÃVECK…HO

SBORU PERNER¡»EK

Ñ»esk· hudba v kvintetu i uniformÏì
ve Ëtvrtek 6. 11. v 18.30 hodin

a
na v·noËnÌ koncert

ÑOTEP MYRRHYì
Starod·vnÈ pÌsnÏ adventu 

a zimnÌho Ëasu - z Ëesk˝ch zpÏvnÌk˘
a renesanËnÌch tabulatur

VladimÌr Merta - zpÏv, loutny, kytara
Jana Lewitov· - zpÏv, viola

ve st¯edu 3. 12. v 19.00 hodin

KarlÌnskÈ Spektrum - D˘m 
dÏtÌ a ml·deûe 

KarlÌnskÈ n·mÏstÌ 7 
Praha 8 ï KarlÌn

informace: www.ddmpraha.cz,
www.Praha8.cz, tel.: 222 80 51 87



STRANA 6 LISTOPAD 2003

V˝znamnÈ jubileum oslavili

ÿÕJEN
Adamov· Ludmila
Klugov· Helena

NÏmec Karel

V˝znamnÈ jubileum slavÌ

LISTOPAD
JelÌnkov· Marie
Jurenov· Milada
KuËerov· Marie

Spal Lubor
StuchlÌkov· Marie
S˝korov· Marie
Tykal Bohumil

Vlas·kov· VÏra
Vok·lov· Rudolfina

ManûelÈ Ji¯ina a PhDr. »estmÌr CÌsa¯ovi
oslavÌ 27. listopadu 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.

LISTOPAD 2003
1. 11. SO 14.00 hod.

»AROV¡NÕ KOLEM MALOV¡NÕ
Miloö Nesvadba pro dÏti od 4 do 8 let.

5. 11. ST 19.00 hod.
KVOK¡L - nestihli jste Spiritu·l? 

19. 11.ST 19.00  
LÕSTEK - v˝znamn· trampsk· kapela.

25. 11. ⁄T 9.30 hod.
RYTMY 20. stoletÌ

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

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).

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 na−
shledanou.

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁME + VYMĚ−
NÍME 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  .

ANTIKVARIÁT, Zenklova 35, koupí knihy, pohled−
nice, 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
koberců a čalouněného nábytku za sucha i mokra.
Tel./ fax 220 807 635, 607 240 407, 723 339 160.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ nabízí vedení jednoduchého,
podvojného účetnictví, mezd, rekonstrukce, poraden−
ství, daně, 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.

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

STAVEBNÍ SPOŘENÍ − za velmi výhodných pod−
mínek. 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.

POBOČKA SEZNAMOVACÍ AGENTURY 1+1
v tomto regionu nabízí počítačový výběr partnera 
s barev. fotem na počkání. Možno objednat telefo−
nicky. Zašleme diskrétně poštou. Tel. 603 978 097,
737 816 733, Praha 8, Větrná 15.

DOBRÁ INVESTICE. Řadová garáž − prostředí 
v parku Bohnice, bus 200, 152 " Podhajská pole".
200000 Kč. Tel. 728 748 612.

KOSMETIKA T. 233 553 868, Štětínská 349.
Masáž obličeje, dekoltu, páteře. Depilace, ošetření
rukou. Budete vítány i vítáni, teenageři se slevou. 

KÁCÍM, ČISTÍM zahr. 603 833 107.

NOVOU GARÁŽ 25m2, Frýdlantská ul. 299 tis. Kč.
Tel. 721 868 375.

KOUPÍM BYT V PRAZE. Platba v hotovosti. Děkuji.
603 185 697.

PRONAJMU GARÁž Pha 8 Písečná. T. 284 682
803 večer. Cena doh. 

HOTOVOST IHNED NABÍZÍM za Váš byt kdekoliv
v Praze, nejlépe cihla, ale i panel v  OV či dr. vlast.
Může být i před komplet. rekonstr. či s dluhem, právní
vadou nebo před privatizací. Jsem přímý zájemce.
Právní služby a veškeré formality a stěhování zaplatím.
736 533 853.

VYROBÍME NA MÍRU KUCHYŇSKÉ LINKY a skří−
ně. Designy dle Vašeho výběru ze vzorníků a kata−
logů. Při montáži kuchyňské linky zhotovíme dle přání
i obklad či montáž el. spotřebičů. Dále provádíme
montáž horizontálních i vertikálních žaluzií. Vše kva−
litně a levně. Informace na tel. 777 23 69 11.  

Placená řádková inzerce

JUBILEA
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Hotel Troja
Vánoční speciality

Silvestrovský večer s rautem − 1.200,− Kč

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666 
www.hoteltroja.cz
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„„MMííssttoo,,  kktteerréé  ppřřáátteelléé  ddooppoorruuččuujjíí““

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¯ed-
stavenÌ do prodeje. ZmÏna programu vyhrazena.

LISTOPAD 2003
1. 11 SO 15.00 hod.

DLOUH›, äIROK› 
A BYSTROZRAK›

2. 11. NE 10.00 hod.
VODNÕKOVA HANI»KA

8. 11. SO 14.30 hod.
»ERT TO NEM¡ NIKDY LEHK…

9. 11. NE 10.00 hod.
VODNÕKOVA HANI»KA

12. 11.ST 9.00, 10.30 hod.
PÕSNI»KOV¡ VYMYSLIVNA

13. 11.»T 9.00, 10.30 hod.
DUHOV… BUBLINY

14. 11.P¡ 9.00, 10.30 hod.
DUHOV… BUBLINY

15. 11.SO 15.00 hod.
DUHOV… BUBLINY

16. 11. NE 10.00 hod.
KAäP¡REK A ZL¡ LIäKA

19. 11. ST 9.00, 10.30 hod.
POUTÃ, HODY, POSVÕCENÕ
HudebnÌ po¯ad o lidovÈ hudbÏ, 
tradicÌch a hudebnÌch n·strojÌch. 

22. 11. SO 15.00 hod.
PÿEDSTAVENÕ K V›RO»Õ 
ZALOéENÕ DIVADLA:
Kdyû P·n B˘h se svat˝m 
Petrem chodili po zemi 
- LS Jiskra (P. SluneËko).
18.00 hod. - SLAVNOSTNÕ VE»ER

23. 11. NE 10.00 hod.
PÿEDSTAVENÕ K V›RO»Õ 
ZALOéENÕ DIVADLA

26. 11. ST 9.00, 10.30 hod.
JAK SE ZACHRA“UJE ZEMÃ

27. 11. »T 9.00, 10.30 hod.
JAK SE ZACHRA“UJE ZEMÃ

28. 11. P¡ 9.00, 10.30 hod.
JAK SE ZACHRA“UJE ZEMÃ 

29. 11. SO 15.00 hod.
KAäP¡REK VAÿÕ éIVOU VODU, 
O PYäN… BASE (Mikul·ö)

30. 11. NE 10.00 hod.
KOZA NEBO PES, O CHYTR…M 
äEVCI (Mikul·ö)

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

KRAMONA - duo pÌsniËk·¯˘
24. 11. PO 19.00 hod.

PALE»EK - JANÕK - koncert  

Úřad Městské části Praha 8, Odbor kultury
Vás zve na Adventní pořady v Libeňském zámku

ÚT 2. 12. • 19.00 Foerstrovo komorní pěvecké
sdružení / ČT 4. 12. • 19.00 • prof. Radovan
Lukavský a prof. Jaroslav Přikryl −  Vánoční poezie

informace a rezervace míst na tel.: 222 80 51 87

Úřad Městské části Praha 8, Odbor kultury
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

z cyklu Osobnosti Prahy 8

IlJA SAINER, malíř a sochař 
„Ostrovy naděje“ −  kresby a obrazy 

14. 10. −  14. 11. 2003
Otevřeno: ve všední dny 8 − 18 hodin

Libeňský zámek, 1. patro, 
Zenklova 1/35, Praha 8 − Libeň

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury

po¯·d· v˝stavu u p¯Ìleûitosti

90. v˝roËÌ zaloûenÌ 
LoutkovÈho divadla JISKRA

6. 11. - 16. 11. 2003
Grabova vila, Na Koöince 1, Praha 8 

(vchod z PovltavskÈ ul.)

Vernis·û v˝stavy se kon· 
ve st¯edu 5. listopadu 2003 v 17.00 hodin

Otev¯eno: dennÏ od 10.00 do 18.00 hodin 

Ve Ëtvrtek 13. 11. od 10.30 hodin
bude probÌhat 

divadelnÌ p¯edstavenÌ

ÑKaöp·rek va¯Ì ûivou vodu 
aneb o PyönÈ baseì

BliûöÌ informace a rezervace  
na tel.: 222 80 51 87, www.Praha8.cz

vstup voln˝

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Odbor kultury

si V·s dovoluje pozvat na koncert 

PÃVECK…HO SDRUéENÕ 
PRAéSK›CH U»ITELEK

v r·mci PodzimnÌho cyklu z·meck˝ch koncert˘

v ˙ter˝ 11. 11. 2003 - 19.00 hodin
ZaznÌ skladby A. Dvo¯·ka, J. B. Foerstera, 

V. K·lika, B. Martin˘, V. Petrova,  
O. M·chy, J. Temla a I. Zelenky.

LibeÚsk˝ z·mek, Ob¯adnÌ sÌÚ, 
Zenklova 1/35, Praha 8 - LibeÚ

informace a rezervace mÌst na tel.: 222 80 51 87,
www.Praha8.cz ï vstup voln˝
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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
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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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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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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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(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

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)


