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Vážení čtenáři,
uplynul rozmarný apríl, byl uza−

vřen fiskální rok 2000, schválen
rozpočet pro letošní rok, nastává
období běžného roku. A přesto
přináší každý měsíc něco pěkného,
specifického: nastává máj, či prozai−
cky květen. Tento měsíc je spojen
nejen s plným nástupem jara, kve−
toucích stromů, ale ještě nadlouho 
i s připomínkou osvobození repu−
bliky z doby před 56 lety, které mnozí
pamatují. A je jistě namístě, aby−
chom tyto události určitým způsobem
zpřítomňovali retrospektivním ohléd−
nutím.  

Květen je však také doba, kdy
jsou otevřeny nejen hrady a zámky 
v celé naší vlasti, ale naplno se počíná
rozbíhat kulturní život, kterým je
zejména naše hlavní město proslulé.
Mezi nejvýznamnější události
bezpochyby patří Pražské jaro, které
je každoročně zahajováno 12. 5.
symfonickou básní Bedřicha
Smetany Má vlast. Můžeme být hrdi
na to, že ve stejný den se rozezní
jedny z nejkrásnějších prostor 
v Praze 8, obřadní síň Libeňského
zámku a jeho kaple, hrou nej−
mladších hudebníků Prahy, žáků
pražských uměleckých škol. Je to
hezká, již šestiletá tradice koncertů.
Čtrnáctidenní program těchto kon−
certů najdete uvnitř těchto novin.
Takto se svátek Pražského jara stává
nejen záležitostí dospělých, ale také
svátkem žáků uměleckých škol 
a jejich rodičů. A do doby zahájení
Libeňského jara mladých můžete 
v obřadní síni zhlédnout výstavu, která
Vás provede minulostí i přítomností
Löwitova mlýna, vzácné památky
libeňské historie. Na výstavě uvidíte 
i vzácné, historické plány Libně. 

V Osmičce přinášíme avizovaný
materiál o výstavbě metra na Praze
8. Bohužel se nepodařilo včas sehnat
všechen potřebný materiál tak, aby−
chom Vás mohli přesně a dobře
informovat o stavu a zejména výhle−
du dostavby krytého plaveckého
areálu Na Šutce. Materiály má
redakce přislíbeny, doufáme tedy, že
vše, byť se zpožděním, napravíme. 

Ještě koncem dubna a počátkem
května budou hodnotit Výbory
Zastupitelstva MČ Praha 8 a Komise
Rady MČ Praha 8 podané žádosti
o granty městské části. Jakmile
budou finanční prostředky rozděleny,
bude se i Osmička zajímat o různé
Vaše projekty a přinese reportáže 
z užití přidělených peněz.

Vážení čtenáři, je toho velice
mnoho, co bychom Vám měli přinést
v tištěné formě na stránkách
Osmičky. Ale místa je zatím velice
málo. Proto se na nás nezlobte, když
právě nyní nevyšel Váš článek,
rozhovor, apod., který jsme udělali,
ale který se nyní nevešel.        

S přáním hezkých májových dnů 

Váš

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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Kobyliská vojenská střelnice byla
zbudována v letech 1889 − 1891 pro
cvičné střelby pěchoty. Za první
republiky ji spravoval 28. pěší pluk
čs. armády v Praze. Po okupaci
zabral střelnici pražský Wehrmacht,
který ji po atentátu na R. Heydricha
propůjčil Gestapu k vykonávání
poprav českých lidí odsouzených 
v době stanného práva. Během
třicetipěti dnů, od 30. května do 
3. července 1942, zemřelo na Ko−
byliské střelnici 443 mužů a 69 žen.
Také tu bylo popraveno 27 lidických
občanů, z toho dva sotva patnáctiletí
hoši a 9 žen.

Jak se dostali nevinní lidé až na
Kobyliskou střelnici, kde vydechli
naposled? Každá venkovská služebna
Gestapa mohla navrhnout člověka  před
stanný soud, protože se jim jevil jako
podezřelý. Nejčastějšími důvody 
k popravě bylo: podezření z ilegální čin−
nosti, schvalování atentátu, policejní
nepřihlášení k pobytu, přechovávání
nepřihlášených osob, poslech cizího
rozhlasu ...atp. Osoba určená pro stanný
soud nebyla vyslýchána a nikdo
nezjišťoval, zda obvinění není vykon−
struované. Také neměla možnost řádně
se hájit, protože nebylo kde. Stanný
soud při řídící úřadovně Gestapa se
dokonce po celou dobu stanného práva

ani nescházel. Seznamy protivníků Říše
vznikaly na všech úřadovnách okupační
moci. Seznamy osob navržených 
k popravě podepisoval  jako samosoud−
ce vládní rada H. U. Geschke. Jména
popravených byla každý den vyvěšena 
v ulicích Prahy, vytištěna v novinách 
a přečtena v rozhlase. To mělo psy−
chicky rozložit české obyvatelstvo.    

Podle výpovědí pamětníků byli
odsouzení přivezeni nákladními auty 
a odvedeni do bývalé konírny. Odtud
byli po deseti vyváděni na popravy 
a přivázáni ke kůlům. Na každého
stříleli tři poddůstojníci německé poli−
cie. Významné osobnosti, jako např.
generál Alois Eliáš, bývalý ministerský
předseda protektorátní vlády, měli
výjimečnou popravu, na kterou se při−
jeli podívat mnozí důstojníci SS.
Střelnice byla obehnána ostnatým
drátem a v nejbližších rodinných dom−
cích nesměl nikdo od šesti večer do šesti
ráno opustit dům nebo jen otevřít okno.
Při popravách Němci vždy pustili moto−
ry nákladních aut, aby přehlušily střelbu
a výkřiky.

Na tomto popravišti zemřelo 
i mnoho významných vědců, členů
Akademie věd, lékařů, literátů 
a pražských intelektuálů, kteří byli již
dlouho trnem v oku říšskému protek−
torovi K. H. Frankovi. Za všechny
jmenujme alespoň spisovatele a lékaře

MUDr. Vladislava Vančuru, bývalého
rektora ČVUT dr. ing. Viktora Felbera,
zoologa a syna bývalého tajemníka
T.G.M. dr. Jaromíra Šámala, historika
práva prof. Dr. Bohumila Baxu  a mno−
ho dalších. Hitlerovi muži vyvíjeli už od
počátku války cílevědomou snahu roz−
bít a zničit silnou českou intelektuální elitu. 

Dalšími v řadách obětí byli vojáci
slavní z 1. světové války, jako např. gen.
Eliáš, plk. Churavý a pplk. Josef Mašín,
otec známých bratrů Mašínových. Také
zde zemřel legendární sportovec Evžen
Rošický i se svým otcem, majorem
Jaroslavem Rošickým. Za poskytnutí
azylu atentátníkům v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje byli na Kobyliské střelnici
popraveni vysocí představitelé české
pravoslavné církve. Před popravčí četou
stanuly i celé rodiny, jako např.
šestičlenná rodina Vosmíkových z Lib−

ně, otcové se syny, matky s dcerami 
a četné manželské dvojice.

Poslední poprava se na střelnici ko−
nala za pražského povstání dne 7. květ−
na 1945. Němci ještě stačili přivléci tři
muže bydlící v okolí střelnice a zastřelit
je zde. Dva dny před koncem války. 

Současná podoba Kobyliské střel−
nice vznikla úpravami v letech 1975 −
1978 podle projektu ing. arch. L. Todla.
Uprostřed náspů a zeleně, v místě
popravčích kůlů, je umístěna bronzová
plastika ženy od akad. sochaře Miloše
Zeta (na snímku). Kamennou mozaiku
na stěně vytvořil akad. malíř Martin
Sladký a s ní souvisí verše Miroslava
Floriana vytesané do betonového valu:
„Zastav se na chvíli... krev naše
vstoupila do této země, ale my znovu se
vzpřímili!.            

−tom−  
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Kobylisk· st¯elnice
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Pane starosto, nedávno se v Radě městské části pro−
jednávala roční zpráva o činnosti Městské policie
na Praze 8. Hovořil jste s určitou nespokojeností o
tom, jak je zastoupena oblast pokutování jed−
notlivých přestupků. Kde spatřujete rezervy, či
prostor pro možné zlepšení její činnosti?

Domnívám se, že by měl být kladen větší důraz na
pořádkovou činnost městské policie, tedy nejen se ori−

entovat na  dopravní přestupky, jak je tomu
dosud, ale  hlavně  na udržování veřejného
pořádku. Například statistika za březen je
takřka patnáctset přestupkům v dopravě,
přitom ostatních přestupků je jen o málo
více než sto. Jenže občany pravděpodobně
více pálí opilý bezdomovec na Florenci,
než špatně zaparkovaný vůz. 

V souvislosti s činností strážníků měst−
ské policie myslím rozumím tomu, že
spatřujete těžiště činnosti v jiných
oblastech, než je tomu nyní. Jak si před−
stavujete realizaci? 

Činnost městské policie se rozdělí do dvou
okruhů. Jednak klasický výkon služby, tak jak jej
známe dosud, jednak zavedením takzvaných okrskářů.
Rozdělili bychom Prahu 8 do přibližně 30ti oblastí,
kde každá z těchto oblastí − "okrsků" − bude mít
přidělena svého vlastního strážníka. Tento strážník
nebude mít na starosti nic jiného, než pouze svůj
okrsek. Tento okrsek by měl být tak malý, aby jej
dokázal během několika desítek minut celý obejít, a
tak se důkladně seznámit se všemi problémy na svém

území. Bohužel, tady jsme zcela závislí na ředitelství
Městské policie hl. m. Prahy, zda a kdy nám přidělí
další policisty. Praha 8 má v poměru na počet obyvatel
velmi málo policistů oproti ostatním městským částem
− sousední Praha 9 má zhruba polovinu obyvatel a přit−
om mají více strážníků než my. A to ani nemluvím o
centrálních městských částech jako je Praha 1 nebo
Praha 2. 

Pane starosto, minulý měsíc, vyšel v novinách
Prahy 1 seznam strážníků Městské policie, s
určením jejich rajonů, s jejich fotografiemi a
dokonce zde byla uvedena čísla mobilních telefonů,
kterými je radnice Prahy 1 vybavila. Uvažujete s
něčím obdobným i v Praze 8?

Ano, stejnou cestou bychom postupovali i  u nás. V
součinnosti s městskou policií a bude−li souhlasit Rada
resp. Zastupitelstvo MČ Praha 8, vybavíme strážníky
například koly. Bude−li potřebovat městská policie
pomoci, pokusíme se ji maximálně podpořit všemi
dostupnými prostředky.

Děkuji za rozhovor
Tomáš Květák

Se starostou J. Noskem o MÏstskÈ policii

Klub d˘chodc˘ »R
Wuchterlova 5 • 160 00  Praha 6

tel.: 20398125−6

pořádá
VYCHÁZKY VLASTIVĚDNÉHO KROUŽKU 

PRO DŮCHODCE

12. května Šutka, Vavroučka, Velká Skála
Sraz ve 13,30 hod. na stanici el. dráhy 
č. 5, 10, 14, 17, 24, 25 Ke Stírce

19. května Báječný pragensista Dr. Ant. Novotný
sraz ve 13,30 hod. na Anenském náměstí

26. května Karlštejnka a usedlosti při Zámyšli
sraz ve 13,30 hod. na stanici el. dráhy 
č. 7, 9, 10 Klamovka

My, dÏti 

ze stanice ZOO

21. května 2001 v 18,30 se
v divadle Jiskra uskuteční
představení žáků dramatic−
kého oboru ZUŠ Klapkova.
Autorka literární předlohy
si na vlastní kůži prožila
drogovou závislost od dět−
ského věku a její zpověď se
stala světovým bestse−
llerem. Představení je o to
autentičtější, že účinku−
jícím dívenkám je kolem
12 let.

JUN¡K svaz skaut˘ a skautek
43. smečka vlčat Rosomáci

53. skautské středisko Atahokan
43. oddíl, který od r. 1996 působí v Praze 9 ve Vysočanech,

přijme nové členy

chlapce ve věku 6 až 9 let
• Mezi skauty najdete nové kamarády, poznáte spoustu her, 

získáte tábornickou dovednost a znalost přírody.
• Čekají vás zajímavé soutěže, pestrý celoroční program na 

oddílových schůzkách i výpravách, završený letním táborem

Pravidelné schůzky máme každou středu od 17 do 18,30 hodin v naší klubovně
ve Vysočanech, Sokolovská 570/310. Každých 14 dní pořádáme víkendovou
akci a jednou měsíčně vícedenní výpravu. V zimě jezdíme na hory, v létě
táboříme tři týdny. Z Prahy vyrážíme o všech školních volnech, prázdninách 
a svátcích. Kontakt na oddílového vůdce: telefon 663 130 76 nebo 802 340
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V KVĚTNU 2001

2.5. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na pecích − Bořano−
vická • Davídkova (parkoviště severně
od garáží Stavegu) • Nad Popelářkou

3.5. ČTVRTEK
Třeboradická • Libišská − parkoviště •
V Nových Bohnicích • K mlýnu −
Drahaňská • event. Na Zámkách •
Pod vodárenskou věží x Společná

7.5. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • U Sluncové
(parkoviště u voj. správy) • Pod
Labuťkou − Prosecká • Gabčíkova (za
ul. Kubišovou)

9.5. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldské − parko−
viště) • Janečkova • Burešova • Služská
− Přemyšlenská • V Zahradách x Na
Sypkém • Křivenická (u konečné
152, 181)

10.5. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trójou • Podhajské po−
le (parkoviště) • Dolákova − Hacke−
rova • Mlazická • Pod vodárenskou
věží x Nad Mazankou

15.5. ÚTERÝ
Prvního pluku (Sokolovská − Křiží−
kova) nebo Jirsíkova − Malého •
Kotlaska (u mateřské školy) • Kander−
tova (proti ul.Lindnerově) • Ke Stírce
− Na Stírce

16.5. STŘEDA
Třebenická; Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Braunerova x
Konšelská • Lodžská x Zhořelecká
(parkoviště)

17.5. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U sloupu (parko−
viště) • Gdaňská; Mazurská (u trafo−
stanice) • Fořtova − Do údolí • Draho−
rádova

22.5. ÚTERÝ
Kollárova (mezi u. Křižíkovou 
a Pernerovou) • Nekvasilova (parko−
viště za TJ) • Pivovarnická (proti ul.
Na Hájku) • Kubišova − U Vlachovky

23.5. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) • Ku−
bíkova − u DD • Štíbrova • Na
pěšinách − Pod statky • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) • Pe−
kařova

24.5. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Hnězdenská (par−
koviště) • Řešovská (u Zelenohorské)
• Korycanská − K Ládví • Lindavská

29.5. ÚTERÝ
Pobřežní − U nádražní lávky • Petra
Slezáka − Urxova • Nad Rokoskou •
Na Vartě

30.5. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněvská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žer−
nosecké x Ďáblické) • Nad Rokoskou
(u školy)

31.5. ČTVRTEK
Na přesypu − Pod přesypem • U Pe−
kařky − sloup VO č. 8

Vkvětnu 1998 přijali zastupitelé
hl. m. Prahy projekt rozvoje

dopravního systému a městské hro−
madné dopravy, jehož podstatnou
součástí bylo prodloužení trasy C
metra do Severního města. Nyní se
začíná s realizací tohoto záměru a již
je patrná stavební činnost v oblasti
dvou nových stanic metra, na
Kobyliském náměstí a u obchodního
centra Ládví.

Pane předsedo, můžete čtenářům
Osmičky co nejstručněji charakterizo−
vat nově stavěný úsek metra?

Stanice KOBYLISY je ražená 
v hloubce 30 metrů se dvěma vestibuly
vzdálenými od sebe přes 200m. Západní
vestibul bude podpovrchový se vstupy 
z Kobyliského náměstí, východní vestibul

bude na povrchu terénu s možností
budoucí nástavby a vstup bude u Ka−
tastrálního úřadu, orientován směrem 
k Ládví. 

Stanice LÁDVÍ bude dočasně kon−
cová, povrchově hloubená, s nástupištěm
cca 7 metrů pod terénem a s vestibulem
umístěným přímo nad středem stanice.
Vestibul bude propojen se stávajícím
podchodem pod ulicí Střelničnou. Tím
bude umožněn bezkolizní přechod této
ulice a přístup k zastávkám tramvají 
a autobusů.

S povrchovou výstavbou souvisí
jistě i řada dopravních omezení. Slíbili
jsme čtenářům, že o nich budeme
průběžně informovat.

Ano, to je pravda. Jen na Kobyliském
náměstí bude celkem 5 stavenišť vstupů
do západního vestibulu stanice.
Vzhledem ke klíčové dopravní poloze
náměstí bude výstavba probíhat za
plného provozu automobilové dopravy 
i MHD. V první fázi výstavby od
25.4.2001 budou ulice Čimická 

a Horňátecká svedeny do jednoho jízd−
ního pruhu a ulicí Přemyšlenskou povede
objížďka z Čimické ulice ve směru na
Zdiby. Průjezdnost Kobyliského náměstí
se jistě zpomalí.

Mohl byste doporučit zejména
řidičům, jaké trasy by bylo nejvhod−
nější použít, aby se vyhnuli velkým
dopravním problémům?

Mohu doporučit řidičům jedoucím 
z Čimic a Bohnic do centra Prahy trasu
přes Ďáblice a Karlín, nebo na Prosek 
a zde po magistrále. Dopravní komise
rady však myslí i na občany cestující
ponejvíce MHD, a proto hodlá iniciovat
posílení autobusové linky č.181 jedoucí
na stanici metra Českomoravská. Tato
situace potrvá do 3.9.2001, kdy začne
druhá fáze výstavby.

V Trojské ulici v průběhu výstavby
dojde k dočasnému úplnému vyloučení
automobilové dopravy, to se však
nedotkne tramvají, které budou jezdit
podle dlouhodobě platných jízdních řádů.

V prostoru Ládví budou ukončeny
výkopové práce během dvou měsíců, 
a potom se zde provoz nákladních aut
značně sníží. Problémem je nutné zavření
podchodu ulice Střelničná, který však
bude řešen novou instalací světelné sig−
nalizace a neustálým obnovováním
nátěru silničního přechodu na vozovce.

Hodně se mluví o záboru koupaliště

Stírka pro účely této stavby. Vím, že
zde bude umístěn nejprve výstup 
z geologické průzkumné štoly. Jak to
bude pokračovat?

Umístění výstupu z razící štoly přímo
ve stávajícím bazénu koupaliště Stírka je
jistě velmi nepříjemné. Avšak druhá, byť
původní stavební varianta, která
umísťovala výstup z raženého tunelu 
a s tím spojené vyvážení vytěžené
horniny ke Katastrálnímu úřadu, byla tak
finančně a časově náročná, že by vý−
stavbu protáhla o další jeden rok a také
citelně prodražila. Bazén koupaliště tedy
bude dočasně obětován s vědomím, že to
není nejlepší řešení, ale v dané situaci
jediné možné. Po ukončení ražby tunelů
metra bude Metrostavem koupaliště
Stírka zrenovováno, a tak budou zvláště
mladí obyvatelé této lokality jakoby
odškodněni za to, že koupaliště bude po
jistou dobu sloužit stavebním účelům. 

Intenzivní spolupráce Magistrátu
hlavního města Prahy, zastupitelů Prahy
8, dopravní policie, investorů a projek−
tantů umožňuje sledovat postup stavby 
a obyvatelé Kobylis budou za svou
trpělivost při výstavbě odměněni již za tři
roky rychlým, bezpečným a pohodlným
spojením s centrem i dalšími částmi
Prahy.

Děkuji za rozhovor
Tomáš Květák

Viadukt pražské drážďanské dráhy
byl vybudován v letech 1846−49 a ve
své době byl jedním z největších 
v Evropě. Se svými 85 elegantními
půlkruhovými oblouky je právem
považován za technický zázrak období
klasicismu. Jeho výstavbu urychlila
přírodní katastrofa.

Vše začalo koncem března roku 1845,
kdy po velkých mrazech přišla obleva 
a ničivá povodňová vlna doslova smetla
zástavbu na obou březích Vltavy. Zde
leželo i území, na kterém se do budoucna
počítalo s novou železniční trasou
pražské drážďanské dráhy. Podnikatelé
bratři Kleinové a Vojtěch Lanna ihned po
povodni nabídli pražskému magistrátu,
že plánovanou stavbu provedou.
Spěchali, protože hrozilo nebezpečí, že se
zničené objekty obnoví na svých původ−
ních místech a budou opět bránit výs−
tavbě nové dráhy. Svou žádost podpořili 
i návrhem vybudovat na trase Praha − Ústí
nad Labem celkem 7 nových cihelen,
které dodají postiženým Pražanům 2 mi−
liony cihel zdarma a další velmi levně.
Také by tím vzniklo mnoho pracovních
míst pro poškozené, v cihelnách i na
stavbě železnice. Posledním důvodem,
kterým chtěli přesvědčit magistrátní
úředníky, aby právě jim zadali tuto vel−
kou stavební akci, bylo skromné
podotknutí, že jedině oni v celé Praze
vlastní potřebný kapitál, stavební mate−
riál i odborné technické pracovníky
schopné realizovat tak náročný projekt.
Nakonec byla jejich snaha korunována
úspěchem, a ačkoli na tak rozsáhlou
stavbu musela být vypsána veřejná
soutěž, už v červnu 1845 začalo sdružení
Kleinové+Lanna s výstavbou dráhy 
z Prahy do Kralup nad Vltavou. 

Stavbu řídil nejprve ing. Jan Perner, po
jeho tragické smrti Jan Kazda a po jeho
odchodu do Uher stavbu dokončil ing.
Kopp. Dráze stály v cestě překážky 
v podobě skalnatých stěn, mlýnských
náhonů, obou hlavních vltavských prou−

dů, Jeruzalémského ostrova a Štvanice.
Navíc musela být trať vedena až do Bubnů
po viaduktu. Projekt této náročné stavby
je spjat se dvěma velkými jmény. Ing. Jan
Perner byl znám jako vrchní inženýr olo−
mouckopražské dráhy, úspěšně projekto−
val železnici pro Drážďany a realizoval
mnoho viaduktů. Alois Negrelli získal
bohaté zkušenosti při řízení vodních a sil−
ničních staveb v Tyrolsku a Švýcarsku.
Železnice stavěl v Rakousku a Lombardii.
Nejznámější je však jeho účast na projek−
tu Suezského průplavu.

Celý viadukt je dvakrát delší než
Karlův most, pracovalo na něm přes 3
tisíce dělníků − kameníků, tesařů a zed−
níků. Oblouky nad Vltavou jsou
navržené tak, aby je nenarušil volný
průtok jarních velkých vod. Také sil−
niční podjezdy byly vystavěny
dostatečně široké, aby provoz na
rušných karlínských ulicích nebyl nijak
omezen. K odčerpávání vody i zvedání
kamenů používali stavitelé nejmo−
dernější stroje, díky nimž se jim podařilo
za neutuchajícího zájmu Pražanů celou
stavbu dokončit v termínu. Během
necelých čtyř let tak Negrelliho viadukt
změnil panoráma Prahy směrem od
Karlína. Tehdejší kritici se rozdělili na
dva tábory: jedni vychvalovali tech−
nickou dokonalost, krásu a citlivé vinutí
oblouků, druzí naopak vyčítali stavbě,
že fatálně zohyzdila Karlín. Stavba
sama je lhostejná vůči kritice či obdivu
a slouží spolehlivě svému účelu už 150
let.

−tom−

Památky Prahy 8

PRAéSK… METRO - TRASA IV.C1
(N·dr. Holeöovice - Kobylisy - L·dvÌ)

NEGRELLIHO
VIADUKT

STRANA 2 KVÃTEN 2001

Úřad Městské části Praha 8, 
odbor životního prostředí srdečně zve na

přednášku s promítáním diapozitivů

Aleš Trnka, člen Česko−japonské
společnosti

J A P O N S K É   Z A H R A D Y

Ve středu 9. května 2001 
v 18,00 hodin, Bílý dům, U Meteoru 6,

Praha 8 − Libeň

Přednáška je u příležitosti 
výstavy fotografií Jiřího Hasmana  

„Japonská přírodaů“,
přístupna v po a st od 8,00 do 18,00

hod., v út, čt, pá od 8,00 do 16,00 hod.
Spojení: metro „B“, stanice Palmovka,

dále TRAM č. 10, 24, 25, zastávka
Stejskalova

Informace: tel. 22 805 705

Kulturní sál DD Praha 8 − Bohnice

NABÍDKA POŘADŮ

PRO VEŘEJNOST −  KVĚTEN 2001

• Středa  2.5. 2001,  15,30 hodin
Jarní koncert Salónního orchestru při 
DD Praha 8 − Bohnice, dirigent 
J.Jahoda 

• Středa  9.5. 2001,  10,00 hodin
Vystoupení dětí z Mateřské školy 
Dolákova, Praha 8 − Bohnice

• Pondělí  21.5. 2001,  15,30 hodin
Populární skladby našich i světových 
mistrů − účinkuje soubor "Melodie", 
umělecký vedoucí prof. Fr.Kobylák

• Úterý  22.5. 2001,  15,30 hodin
Sborový koncert − účinkuje Dětský 
pěvecký sbor "Skřivánci" při ZUŠ 
Klapkova, Praha 8 

• Úterý  29.5. 2001,  15,30 hodin
Taneční představení žáků Tanečního 
oddělení ZUŠ Taussigova, Praha 8

MÌsto: St¯eleck˝ a DÏtsk˝ ostrov, 
Praha 1 

TermÌn: 24. - 27. kvÏtna 2001
Otev¯eno: dennÏ 9.00 - 18.00 hodin 

(v nedÏli pouze do 17.00)

VÌce informacÌ o akci je moûnÈ zÌskat
na www.bambiriada.cz

Vstup zdarma !

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU DOPRAVNÍ KOMISE RADY MČ PRAHA 8 PANEM LUĎKEM HOZNAUEREM.

NovÈ InformaËnÌ 

centrum metra

V úterý 27. března odpoledne otevřel
Dopravní podnik hl.m.Prahy Informační
centrum metra trasy IV.C1 stavěného 
z nádraží Holešovice do Ládví. V pros−
torách obchodního domu Ládví−Albert 
v Praze 8 v 1. patře se tak mohou zájemci
každé úterý od 13 do 18 hodin osobně
informovat o stavbě 1. etapy prodlužo−
vané trasy metra. 

V Informačním centru tak mohou
občané od dubna prostřednictvím obra−
zovky, map, výkresů a plánů, průběžně
doplňovaných, sledovat pokračovaní této 
3 981 metrů náročné stavby.

Slavnostního otevření Informačního centra se zúčastnili starosta MČ Praha 8
Josef Nosek, místostarosta Jan Lukavský, radní Radovan Šteiner, dále náměstek
primátora hl.m.Prahy pro oblast dopravy Ing.Martin Hejl a představitele firem,
které se na výstavbě podílejí. Text a foto: jak

Zprava: J.Nosek (starosta), J. Lukavský (zá−
stupce starosty)
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pan plk. Imrich Lom, Praha 8

Po Mnichově řada našich lidí
odcházela do ciziny, aby tam mohli bojo−
vat proti agresorovi. Když na jaře roku
1939 opouštěl Protektorát, bylo Imrichu
Lomovi 21 let. Jako většina mladých
Čechoslováků mířil do Polska, kde 
v Krakově vznikal 1.čs. zahraniční legion.
Po napadení Polska Německem 1. 9. 1939
a poté, když SSSR podepsal s Německem
Pakt o neútočení, sovětská armáda zajala
zbylých 800 čs. vojáků. Pan Lom v tomto
zajetí strávil půldruhého roku. Po slo−
žitých jednáních se Benešově vládě po−
dařilo domluvit vydání našich vojáků na
britské mandátní území v Palestině. 
V Haifě nás konečně čekala svoboda 
a také výzbroj, výstroj a žold britské
armády. Tak se z nás stal 1. čs. pěší pra−
por v Haifě. I tropická přilba na sobě
měla naši vlaječku!

Začali se po boku Britů, Indů 
a Australanů připravovat na boj v Severní
Africe. Na své první setkání se sympa−
tickými australskými vojáky asi nikdy
nezapomene. Na ulici dva Australané
zastavili Arabku se starým rozhrkaným
kočárkem. Jeden vzal dítě a druhý mrštil
kočárkem o zem. Vyděšenou ženu vzali
mezi sebe a šli do obchodu. Za chvíli
vyšli ven s krásným novým kočárkem,
položili do něj miminko a smáli se, jak
rychle ta maminka běžela pryč.

Po tvrdém pouštním výcviku 
v Egyptě pod velením generála Klapálka
bránili tamní letiště proti Romelově
armádě. Zde je zastihla zpráva o pře−
padení SSSR. Odjeli do Palestiny na
hranice s Libanonem a Sýrií − koloniemi
vichistické Francie − kde postupně
dobyli celé území až na hranice 
s Irákem. Odtud se přesunuli k Tobruku.
Čs. jednotka bojovala v poušti a pan
Lom vozil proviant. Jen o vlásek unikl
smrti, když vjel do minového pole 
a mina vybuchla pod jeho zadním kolem.
Po půl roce v poušti se Čechoslováci
vrátili do Haify. Tady probíhal nábor
dobrovolníků do letectva, kde byly veliké
ztráty na životech. Z naší jednotky se přih−
lásilo 400 lidí, ale jen 150 nás prošlo
všemi testy. Klapálek nebyl rád, že ztratí
tolik lidí, ale nemohl nám bránit. 

Po dobrodružné plavbě kolem celé
Afriky s přestávkou v Kapském Městě
dopluli do Skotska. Zařadili je do 311.
čs. bombardovací perutě a pan Lom se
stal palubním střelcem−telegrafistou na
Liberatoru. Kurzy a testy trvaly několik
měsíců a byly velmi náročné. Po
absolvování byli noví letci povýšeni na
seržanty a složili slib věrnosti prezidentu

Benešovi i britskému králi Jiřímu VI.
Pan Lom dostal umístěnku k po−
břežnímu letectvu v Cornwallu a ke své
jednotce musel jet přes Londýn. Vyjel
jsem už v noci, abych si Londýn prohlédl.
Ještě jsem tam nebyl. Vyjdu z nádraží 
a postavím se na konec dlouhé fronty na
autobus. Když přijel, průvodčí hned na
mě: „Seržante, vy jako první!“ Všichni
mě s úsměvem pouštěli a ona mě usadila
nahoru dopředu na nejlepší místo. Za
chvíli si přisedl typický londýnský gentle−
man s buřinkou a dal se se mnou do řeči.
Omlouval se za Mnichov a vyptával se, 
u které jednotky létám. Já mu nechtěl
říkat, že jsem čerstvě ze školy, tak
povídám: „tady někde v Anglii“. Ten pán
se postavil a na celý autobus povídá, že
s námi jede čs. letec, který každou noc
létá nad Berlín a je tak skromný, že 
o sobě nechce nic říct. A všichni začali
tleskat, podávali mi ruce a děkovali. Tak
si vážili našich letců! Já se styděl a na
nejbližší zastávce vystoupil. Ale v celém
Londýně jsem neušel pozornosti 
a nakonec přednosta Paddington Station
mě sám osobně posadil do vlaku.

Pan Lom létal nad Biskajský záliv
bombardovat německé ponorky a také se
účastnil letecké podpory spojenecké
invaze v Normandii. Po válce repatrio−
vali čs. občany do vlasti, mezi nimi také
Jana Masaryka. V září 1945 definitivně
přistál v Praze a hned mu nabídli místo u
armádního letectva. V únoru 1948 byl
vyhozen z práce a jen díky štěstí
neskončil ve vězení, jako většina jeho
kamarádů. Stavěl sečskou přehradu 
a pak do roku 1968 pracoval u zeměvrtů.
Po roce 1989 byl rehabilitován a dnes je
členem Sdružení čs. zahraničních letců.

pan plk. Vladimír Palička, Praha 8

Pan Palička se narodil na Volyni 
v české rodině, která měla, stejně jako
většina volyňských Čechů, silnou vazbu
k Masarykově republice. Jeho tatínek
bojoval v době 1. světové války v čs.
legiích v legendární rotě NAZDAR.
Když nacistická vojska napadla Polsko,
bylo panu Paličkovi 16 let a studoval
železniční průmyslovku. My jsme stu−

dovali, ale s přerušeními − tak jak se za
války měnila situace. Začali jsme v pol−
ské škole, pak ji změnili na sovětskou, 
a když jsme končili studium, škola byla
ukrajinská.

Po škole začal pracovat na železnici 
a také se připojil k partyzánské skupině,
která prováděla především průzkumnou
a zpravodajskou činnost. Bylo mi sotva
19 let a na dráze jsem se dostal k infor−
macím, kdy a kam Němci posílají vojen−
ské vlaky. Na Volyni byla  většina obyva−
tel aktivní v odboji a situace byla jiná
než v Protektorátu. K nám Čechům měli
sice Němci vlažnější vztah než k Po−
lákům, ale nikdo s nimi nespolupracoval
a kolaboranty jsme neznali. O jeho par−
tyzánské skupině vyšla později na
Ukrajině kniha s příznačným názvem
Pro co zvonily kolejnice. 

Když v únoru 1944 postoupila fronta
až na Volyň, pan Palička se přihlásil jako
dobrovolník k čs. východnímu pluku,
který vznikl v Buzuluku na počátku
války a prošel bitvou u Sokolova. Coby
železničář a zkušený řidič Gazu byl
přidělen k tankistům. Křest ohněm zažil
v Dukelském průsmyku při karpatsko−
dukelské operaci. Tank dostal několik
zásahů, ale jemu se naštěstí podařilo 
z hořícího stroje vylézt. Velitel tanku 
a střelec však byli zabiti. Když jsme dostali
zásah a vše začalo hořet, snažil jsem se
vynést velitele ven. Tu najednou vidím,
že táhnu jen polovinu těla. Střela ho
roztrhla. Pak jsme museli tank uhasit 
a vyčistit. Dodnes nevím, jak se ruským
mechanikům podařilo vše opravit. Také
jsem jezdil v tanku Žižka − jméno dostal
v bitvě u Kyjeva. Můj tehdejší velitel

Buršík byl po válce mým svědkem na
svatbě a dnes žije v Anglii. Za boje na
Dukle dostal pan Palička první válečný
kříž.

Při osvobozování Ostravy spolupra−
covala 1. čs. samostatná tanková brigá−
da s Rudou armádou. V ostravské
operaci padl každý pátý čs. tankista.
Horní část tanku, ve kterém tehdy pan
Palička jel, je dnes v Muzeu vojenské
techniky v Rokycanech. V Ostravě mu
život přichystal také osudové setkání.
Při pronásledování německých vojáků
potkal v podzemním krytu jednu
mladou dívku, svou budoucí manželku
(na fotografii). Jejich společný život
dnes trvá déle než 45 let.   

Po válce zůstal v Československu.
Volyně byla územím, kde se stále pro−
háněly nejen armády a vojska několika
zemí, ale i různé nebezpečné ozbrojené
skupiny. Naši otcové se chtěli vrátit do
Čech již za první republiky. Zůstal 
v armádě a pracoval na tankové škole ve
Vyškově, později v tankovém výzkum−
ném ústavu při vyšší důstojnické škole 
v Doksech. Po srpnu 1968 nade mnou
udělali čárku a šel jsem z vysoké funkce
ke skladům.

Po ukončení normalizačních čistek
pracoval jako pedagog vojenské ka−
tedry Univerzity Karlovy a měl na
starosti technickou vojenskou přípravu
studentů UK, VŠUP a AVU. Dnes je
členem Čs. obce legionářské, kde vede
historicko−dokumentační komisi. O své
válečné anabázi napsal (za spolupráce
manželky) knihu Nezaváté časem.
Snaží se o připomínání všech českých
vojáků 2. světové války, ať už bojovali
na západní nebo východní frontě. My
jsme vždy bojovali spolu proti jednomu
nepříteli. Na Východě bylo mnoho
západních vojáků, mezi nimi i naši
velitelé. Byl jsem členem obce le−
gionářské hned po válce, ale po únoru
1948 nás začali dělit na lepší a horší.
Legionáře dali stejně jako třeba ho−
lubáře a zahrádkáře do Národní fronty,
tím celou věc degradovali. Přál bych si,
aby naše legionářská tradice − tradice
boje za svobodu − zůstala živá.

−tom− 

Závěr 2. světové války byl v Praze provázen
výbuchem všelidového povstání proti německým
okupantům. Obyvatelé hlavního města a okolí ve
dnech 5. až 9. května 1945 postavili veliké
množství zátarasů silnic a barikád, které bránily
průchodu nepřítele a byly na různých místech 
s větší či menší silou hájeny. Odbojové organi−
zace připravovaly povstání již delší dobu a jejich
činnost se zintenzivňovala s postupem spojenec−
kých armád blíže a blíže ku Praze.

Pátek 4. května byl charakteristický vzrušenou
náladou, radostným očekáváním a rostoucí odvahou
lidí. Probíhala řada drobných srážek a přepadání
malých nacistických skupin a aut. Pražané začali
přemalovávat německy psané nápisy a odmítali
německé peníze. Němci zatím na rostoucí pro−
vokace nereagovali. 

V sobotu 5. května dopoledne se po celém
obvodě objevily československé vlajky a na ulicích
se rozdávaly trikolóry. Docházelo k prvním větším
střetům s německými vojáky s cílem získat zbraně.
Většina Němců se chovala pasivně a snažila se spíše
Prahu opustit s vědomím, že jejich válka je již
prohraná. Nicméně zde byly stále ještě po zuby
ozbrojené poslušné jednotky čekající na rozkaz 

k útoku na obyvatele. Ve 12 hodin 33 minut se z roz−
hlasu ozvalo volání o pomoc, které jako by uvolnilo
ventil napětí a povstání se už nedalo zadržet. 

Odbojové skupiny byly rychlostí a intenzitou
povstání zprvu zaskočeny. Připravovaly jeho
začátek až na pondělí a nepočítaly s tak živelným
rozpoutáním bojů. Již ráno 5. května vznikly
Revoluční národní výbory v Libni, Kobylisích,
Bohnicích, ve  Střížkově a Karlíně, které koordino−
valy boje a byly podřízené České národní radě.

Dne 6. května se k Praze začaly stahovat jed−
notky SS a vojska ještě velmi dobře vybavené mi−
lionové armády maršála Schornera s tanky, dělostře−
lectvem a letectvem. Nejprve v Chabrech 
a Kobylisích, pak v Libni a na předpolí Trojského
mostu řádily jednotky pancéřové divize „Das
Reich“, které zejména v Chabrech a u Trojského
mostu zastřelily mnoho barikádníků i civilistů.

Další den, 7. května, přitáhla do Prahy ze severu
a severovýchodu divize SS WIKING a bylo patrné,
že se v prostoru Prahy 8 připravuje generální útok
na střed města. Povstání se dostalo do kritické situ−
ace, kdy západní spojenecká vojska nepřicházela
na pomoc a městem se hnaly jednotky SS, které se
pod tlakem Rudé armády snažily za každou cenu

probít do amerického zajetí. 
Situaci povstalců a barikád−

níků ještě ztěžoval zoufalý
nedostatek střeliva. Ráno 
v pondělí 7. května museli
vyklidit prostor Prahy 8 
a stáhnout se do Holešovic.
Na území opuštěném obránci
se němečtí vojáci mstili na
civilním obyvatelstvu, mu−
čili a zabíjeli děti, ženy 
a starce. Lidé museli roze−
bírat barikády a pak byli
zastřeleni. Tato zvěrstva
obránci Prahy se zoufal−
stvím sledovali a pod
jejich vlivem se pouštěli
do předem ztracených
útoků proti velké přesile.

Situace se během 8.
května vyvinula tak, že
Česká národní rada dala pokyn
k otevření barikád a mostů a umožnila
německým ozbrojeným jednotkám průjezd středem
města. Tím byl celý osud povstání ohrožen.
Vyhladovělí Němci drancovali byty a vrhali se na
jídlo. Poprvé začala německá organizace skřípat.
ČNR vyjednávala s německým generálem
Toussaintem o kapitulaci jeho vojsk, ke které

nakonec došlo kolem 16. hodiny.
Boje na obvodě začaly umlkat, ale
ještě mnoho německých jednotek
nechtělo uznat kapitulaci a fana−
ticky vraždilo až do příjezdu Rudé
armády. 

Ráno 9. května kolem 6. hodiny
přijely konečně první polské tanky,
které se podílely na Pražské operaci
sovětských vojsk. V 6:45 jely tanky
generála Suchanova pod Vycho−
vatelnou a postupovaly do středu
města. Generál Suchanov se s obrán−
ci Prahy 8 sešel osobně u Trojského
mostu. Obyvatelé byli šťastni a kus
této neopakovatelné atmosféry nám
přibližuje dobová zpráva jednoho 
z barikádníků: „Ruské tanky jsou
ověšeny jásajícími hochy a dívka−
mi, obyvatelstvo hází květy na
jedoucí pancéře, tiskne ruce, objí−
má a líbá vojáky, kteří z pancéřů
vystoupili. Vyptáváme se jich odkud

a jak dlouho jedou. Odpověď jejich je, že jedou tři
dny a dvě noci z Berlína.“ V poledne byl již celý
obvod osvobozen a zbylí Němci putovali 
v dlouhých kolonách do zajateckých táborů. 

−tom−
Ilustrace: ak. malířka H. Cechlová
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éIJÕ MEZI N¡MI
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA SE DNEŠNÍM DOSPÍVAJÍCÍM ZDÁ VELMI VZDÁLENÁ A BEROU JI JEN

JAKO SOUČÁST POVINNÉ VÝUKY DĚJEPISU. MLADÝ ČLOVĚK žIJE SOUČASNOSTÍ, TADY

A TEĎ. STEJNĚ TAK PROžÍVALA SVÉ MLÁDÍ GENERACE, KTERÁ BYLA NÁHLE VRžENA DO

KRVAVÉHO VÁLEČNÉHO KONFLIKTU. SETKALA JSEM SE SE DVĚMA OSOBNOSTMI, PRO

KTERÉ VÁLKA ZNAMENALA FATÁLNÍ ZÁSAH DO JEJICH OSUDU. SNAD VÁM JEJICH ZÁžITKY

PŘIBLÍžÍ ONU DOBU NEKONEČNÝCH ŠESTI VÁLEČNÝCH LET, KTERÁ BYLA TAK TĚžKÁ PRO

CELÉ LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ.  

P¯ehled akcÌ po¯·dan˝ch na ˙zemÌ M» Praha 8 v roce 2001

u p¯Ìleûitosti vÌtÏzstvÌ nad nacismem

6. kvÏten v 10,00 hod. Mezin·rodnÌ pietnÌ mÌsto 
na œ·blickÈm h¯bitovÏ

v 11,00 hod. PomnÌk polskÈ arm·dy v éernoseckÈ ulici
v 16,00 hod. PietnÌ mÌsto na KobyliskÈ st¯elnici 

- n·rodnÌ kulturnÌ pam·tka
7. kvÏten v 16,00 hod. U spoleËn˝ch hrob˘ padl˝ch barik·dnÌk˘ 

na KobyliskÈm h¯bitovÏ
v 17,00 hod. U pomnÌku padl˝ch barik·dnÌk˘ v prostoru 

objekt˘ Mat. fys. fakulty na Pelc-Tyrolce

Ve dnech 5. - 8. kvÏtna poloûÌ vÏneËky a kytiËky k 58 desk·m 
a pomnÌËk˘m z·stupci ZO bojovnÌk˘ za svobodu.

Kobylisk· st¯elnice - obÏti Heydrichi·dy
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Dnešní procházkou dokončíme seznámení se
školami a školkami v oblasti Kobylis. V mi−
nulém díle jsme skončili nedaleko plaveckého
bazénu, takže toho využijeme a po osvěžení 
v ještě nepříliš teplé vodě se můžeme pěkně pro−
jít, jelikož v okolí koupaliště se nachází řada
školských zařízení, zřizovaných Městskou částí
Praha 8.

Nejprve zamíříme do MŠ Bojasova, která je
jednou z pěti mateřinek s právní subjektivitou. Toto
školské zařízení, které původně fungovalo jako dvě
čtyřtřídní školky, přičemž druhou část nyní
využívá Policie ČR a Český svaz ochránců přírody

v Praze 8, se velmi angažuje v projektu „Zdravá
mateřská škola“. Děti využívají jak příhodné polo−
hy blízko Ďáblického háje, pěkné prostředí  školní
zahrady, tak i celou řadu aktivit jako výuku flétny,
angličtiny či pohybové  cvičení. Pokud byste se
chtěli podívat na obrázky dětí, či se dozvědět 
něco o školce, tak pro vás je tu adresa:
www.mujweb.cz/www/msbojasova, což zcela
jasně dokazuje, že i tato školka drží krok s dobou.

Přejdeme−li park s koupa−
lištěm, kde jsme ještě nedávno
plavali, ocitneme se před MŠ
Šiškova. Mateřinka se nachází 
v typickém sídlištním komplexu,
kde kdysi bývaly dvě čtyřtřídní
školky, nyní v druhé části sídlí
Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8,
které se o všechny školky i řadu
škol základních stará. Naše školka
dává důraz na celkový rozvoj
osobnosti dítěte, dává dětem na
výběr z celé řady aktivit: plávání,
flétna, angličtina, zpěv, atd.
Vzácností je kroužek šachistický,
který vede velmistryně paní Květa

Eretová a který se v prostředí mateřinek vidí
málokdy.

Nyní nás čeká pěkný kus cesty. Kolem stadionu
Admiry a bývalého kulturního domu Severka se
dostaneme až k MŠ Klíčanská. Tato čtyřtřídní
školka z roku 1973 se všestranným zaměřením  se
nachází v klidném prostředí bývalé zahrádkářské
kolonie, školní zahrada má charakter lesoparku,
zdobí ji ovocné stromy a pěkný altán na společné
akce. Přesto to není „bohem zapomenuté místo“,
jelikož minutku chůze odtud je zastávka MHD
Písečná s nově vybudovaným a obyvateli velmi
ceněným přechodem pro chodce.

V této atraktivní lokalitě v blízkosti Čimického
háje a Velké skály se nachází i ZŠ Hovorčovická,
která bude pro dnešek naší poslední zastávkou.
Škola je od 1. ledna 1998 v tzv. „plné“ právní sub−
jektivitě, svým více než pěti stům žákům poskytu−
je vzdělání podle programu „Základní škola“, je
držitelem tří pohárů ministra školství, mládeže a
tělovýchovy v cyklistických soutěžích . V minulém
roce proběhla „Akademie“ u příležitosti 25. výročí
otevření školy, kde se představila s velkým
úspěchem většina žáků školy. Ke škole patří velký
sportovní areál s tenisovými kurty, krytou halou,
travnatým fotbalovým hřištěm a dvěma

víceúčelovými hřišti s umělým povrchem. Celý
areál vybudoval a provoz zajišťuje prostřednictvím
svých trenérů sportovní klub Viktorie Praha 8.

−dadar
Správné odpovědi na otázky z dubna:
1) 1998, 2) 5 tříd, 3) Mgr. Šupka.

Ze správných došlých odpovědí byli vylosováni tři
výherci, a to Jana Jelínková z Prahy 8, Radka
Vavroušková z Prahy 8 a Andrea Sovíková z
Prahy 8.

Blahopřejeme a zasíláme věcné ceny. 

Z Ruzyně nejprve do Paříže 
a odtud do hlavního města Středo−
africké republiky odletěl tehdy
osmadvacetiletý chirurg MUDr.
Marcel Drlík 9. ledna 2000. Z le−
tiště v Bangui cestoval až do
městečka Bozoum v západní části
země, kde měl zajištěné bydlení 
v karmelitánské misijní stanici 
a kde po celý loňský rok působil jako
šéflékař v místní státní nemocnici.

Doktor Drlík, náš soused z Prahy 8
− Kobylis, dnes již opět pracuje jako člen operačního
týmu na klinice kardiochirurgie Institutu klinické 
a experimentální medicíny v Krči. Svůj „africký rok“
věnoval stovkám vděčných černých pacientů. I tak
však získal skvělý honorář − ohromné množství cen−
ných poznatků a zážitků. O některých z nich se
podělil s naší redakcí:

Jak se mladý český lékař vlastně dostane až
do nitra černého kontinentu? Inspiroval Vás
snad legendární doktor Schweitzer?

„Není to vyloučeno, těch vzorů a vlivů bylo více.
Avšak moje první inspirace byla anglická učebnice 
o tropické medicíně, ke které jsem se dostal během
studií. Byla tam mezi řádky spousta zajímavých věcí
právě o Africe. V roce 1995 jsem promoval, po
předepsané praxi jsem získal atestaci z chirurgie 
a posléze jsem si řekl, že jako mladý a svobodný mám
jisté předpoklady vyrazit do světa! V té chvíli jsem
měl velké štěstí, že jsem poznal italského karmelitá−
na Anastasia, převora kostela u Pražského Jezulátka.
Otec Anastasius dlouho působil ve Středoafrické
republice, v karmelitánské misii v Bozoumu.
Tenkrát mně řekl: Tu práci, kterou tam uděláš, tu
tam nikdo neudělá. Měl pravdu.“

Do Bozoumu jste přicestoval se spoustou kra−

bic léků v lednu 2000. Jací tam žijí
lidé?

„Středoafričané, to jsou především
dvě blízká etnika Baya a Karre, k nimž
patří právě ten jednoduchý jazyk ulice
sango. Menší skupinu populace tvoří
kočovní M'bororové. Ti jsou na
společenském žebříčku vnímáni níže,
ale mně se na nich líbila jakási staro−
dávná pospolitost... Stalo se ovšem, že
když se dva utkali o nevěstu, tak jsem
pak měl v nemocnici deset pořezaných

příbuzných! Středoafričané jsou křesťané, kdežto
M'bororové muslimové. Poslední a velice opomíje−
nou skupinou obyvatel jsou Pigmejové. Ti ale žijí 
v pralesích na jihozápadě, takže jsem se s nimi nijak
zvlášť nesetkal. I tak je obyvatelstvo na africké
poměry hodně kompaktní. V sousedním Kamerunu
je těch národností třeba padesát a každá má svůj
jazyk.“

Pojďme teď k samotné nemocnici a k vašim
pacientům...

„Nemocnice v Bozoumu má 60 lůžek a je
rozdělena na chirurgii, internu, dětské oddělení,
gynekologii s porodnicí, laboratoř a ambulanci.
Většinu práce zde zastávají sestry, což jsou z 90 pro−
cent muži. Vybavení je to nejzákladnější a lékaři
jsme tam byli dva. Ten druhý, můj černý kolega,
řediteloval a já jsem prakticky působil jako šéflékař.
Pacienty jsem měl od porodnice, kde jsem dělal
císařské řezy až po sedmdesátileté staříky z buše. 
K těm pacientům chci ještě říci, že jsem měl možnost
pomoci výjimečně dvěma lidem z Evropy − a z toho
měla nemocnice jistý zisk. Jeden z nich, velmi
vděčný Němec, nám zakoupil sadu asi padesáti
vysoce kvalitních chirurgických nástrojů. Stát na
něco tak drahého prostě nemá.“

Dalo by se říci, že jste v Bozoumu zachránil
hodně lidských životů? Nebo toto nelze nějak evi−
dovat?

„Řeknu vám to takhle: Když jsem začínal, měli
jsme týdně s mým asistentem Albertem tak dvě
operace. Šla dolů mortalita, ale šla postupně dolů
také cena za operaci! Tu si musí každý pacient
zaplatit, protože z toho ta nemocnice de facto exis−
tuje. Nejčastější byly operace tříselné nebo pupeční
kýly, a tahle operace se vším kolem stála nejdříve 
25 000 místních franků. Což je suma, za kterou
pořídíte slepice či vepříky pro malou vesnici! Já
jsem přešel z celkového na lokální umrtvení, dále
jsem odbou−ral − při maximální sterilitě − podávání
antibiotik a další. Takže operace kýly potom stála
pacienta a jeho rodinu slabých 10 000 CFA − 
a nakonec jsme operovali třikrát denně. Celkem všech
operací bylo za rok určitě 200, když už jsme u těch
čísel.“

Pracoval jste, pane doktore, za stravu a byt.
Co ale vaši vděční pacienti?

„Dostal jsem dokonce dvakrát
slepici! Což při chudobě těch lidí
žijících někde v buši byl převeliký
dar. Když to ale vezmu vážně, tak
tu největší odměnu jsem dostával
přes děti. Udělal jsem císařský řez
a tatínek, protože tam dávají jména
otcové, to dítě z vděku či radosti po
mně po−jmenoval. Nejdřív to byla
jedna Marcelka, potom Marcelek 
a další Marcelek, a pak už jsem
nějak ztratil přehled.“ 

Vaším zázemím, byla misijní
stanice karmelitánů. Jak a s kým
jste trávil svůj volný čas?

„Karmelitáni přišli do Bo−

zoumu asi tak před pětadvaceti lety a nejsou to jen
Italové. Třeba jsme se při malé slavnosti sešli do−
ktor z Čech a bratři Ital, Francouz a Ind. Příkladně
právě s ním, byl to bratr Sebastián, jsem podnikl
některé výpravy na venkov, kde on měl své povin−
nosti. K čemuž bych ještě doplnil, že kousek od
karmelitánské misie jsou také sestry františkánky, 
a opět nejen Italky. V těchto misiích prostě pomáhá
Africe celý svět.“

Vracel jste se po ročním pobytu v tak
vzdálené a jiné zemi domů rád? A ještě − chcete
se do Afriky někdy zase podívat?

„U nás v Čechách se moc nepěstuje vla−
stenectví. Ale vracet se domů s tím, že člověk venku
udělal kus práce, je krásné! Svět je dost o něčem
jiném, ale doma je prostě doma... Ovšem, čeho si
hned všimnete − lidé jsou tlustí, shrbení, uštvaní 
a naštvaní. Tedy v porovnání se společenstvím 
v Bozoumu určitě.“

Zdá se, že jste v Africe nenechal jen kus
práce, ale také kousek srdce...

„Bylo by výborné, kdybych 
k podobné výpravě inspiroval
nějaké mladé kolegy, ale zatím 
o žádném nevím... Sám bych se do
Bozoumu vypravil třeba jenom
podívat, avšak jet tam jako turista
prostě nemá cenu. Výborné by
bylo dát dohromady znovu něja−
kou zásilku léků a zdravotnic−
kého materiálu. Člověk by si už
ohlídal, aby se dostala až 
k pacientům. Takhle to dneska
vidím...“

Pane doktore, děkujeme za
rozhovor. −lk−

Foto: archiv MUDr. M. Drlík

S MUDr. DrlÌkem o roce ve St¯edoafrickÈ republice
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Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce  (pohlednicÌ,e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny. 

Ot·zky:
1)  V jakÈm projektu se angaûuje 

Mä Bojasova?

2) Jak˝ v˝jimeËn˝ krouûek majÌ dÏti 

v Mä äiökova?

3) Kter· jin· ökola sÌdlÌ 

v are·lu HovorËovick·?

Zä HovorËovick·

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì

DÕL 6.- KOBYLISY (3. »¡ST)

Milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych také přispěl
svým článkem do Osmičky.
Tímto bych chtěl moc poděko−
vat babičce a dědečkovi
Fialovým z Bohnic. 
Ujali se mě asi před pěti lety.
Musím však podotknout, že

jsem tmavé pleti, ale to není tak důležité. Lidé jako jsou právě
Fialovi snad nikde po celé ČR nenajdete. I přes to, že jim je už přes
80 let, neváhali mi pomoci, a tím mě začlenili do společnosti. Dalo
jim to moc práce, přesto se však nevzdávali a moc se o to snažili.
Mně tenkrát bylo něco přes 20 let, když jsem opustil brány dětského
domova. Tak hrozně jsem se bál, co bude dál, jak budu vlastně žít.
Dnes však chodím do školy, již jsem ve druhém ročníku prodavače.
Tento učební obor mi babička s dědečkem našli. I s bydlením to
bylo nějak špatné, ale babička s dědečkem mi v tomto moc pomohli.
A takové štěstí bych přál každému mladému člověku, který opustí
brány dětského domova. Právě tito lidé nemají pro koho žít, protože
o ně není zájem. Končí často jako feťáci nebo bezdomovci. Je mi
velice líto, že se udělují ceny osobám, které jsou užitečné pro celou
společnost, ale o lidech jako je právě babička s dědečkem Fialovi 
z Bohnic se nikdo nedozví a to je právě ta velká škoda! 
Milá babičko s dědečkem, z celého srdce vám moc za vše děku−
ji a přeji hlavně pevné zdraví!

Váš Zdeněk Fiala

Večer klavírních skladeb Miroslava Hlaváče
Žáci ZUŠ Taussigova věnovali již potřetí během posledního roku program
Miroslavu Hlaváčovi. Posluchačům i přítomnému autorovi nabídli
celkem dvaadvacet z jeho poetických etud. K nim pak přidali žáci
literárně dramatického oddělení doprovodné verše Václava Fischera.
Takový systematický a cílený přístup jistě zaslouží ocenění. Protože ti,
kteří program nastudovali, zůstali tentokrát za scénou, sluší se připome−
nout jejich jména. Hráli žáci klavírních tříd J. Doležalové, K. Kolískové,
M. Všetečkové, N. Hellerové a J. Štíplové, recitovali žáci a žákyně ze
třídy H. Kostečkové.
Za příjemný podvečer všem děkuji.                               František Beneš, 

člen ZMČ a komise pro kulturu RMČ

Co se  děje s Čimickým rybníkem?
Začátkem dubna Magi−
strát hlavního města Pra−
hy, v jehož majetku 
a správě rybník je, přis−
toupil  ke konkrétní akci 
k jeho revitalizaci úpravou
břehových porostů. Větši−
na stromů byla ve velmi
špatném stavu, docházelo
k samovolnému ula−
mování větví a v poslední
době i pádu celých kme−
nů. 
Aktivitu magistrátu jsme
uvítali, neboť již více než
dva roky spolu s občany

usilujeme o revitalizaci tohoto přírodního prvku. Přesto jsme
dali podnět k zastavení  kácení a dalších prací, vzhledem 
k tomu, že rybník začínají osidlovat žáby, zejména ropuchy
obecné, které patří mezi ohrožené druhy. Rybník využívají jako
lokalitu k rozmnožování. Podle studie, kterou provedl na  naši
žádost K. Kerouš z České inspekce životního prostředí, jich do
rybníka migrovaly v době kácení již stovky. Kvůli ochraně žab
v nejzranitelnějším období jejich života byly práce na obnově
rybníka zastaveny a bude se v nich pokračovat po konzultacích
s odborníky pravděpodobně až v srpnu.  

odbor životního prostředí

Pozv·nÌ k setk·nÌ v œ·blicÌch
VE STÿEDU 16. KVÃTNA V 18 HODIN

se sejdeme již druhým rokem k otevření  prodejní výstavy, které
chceme věnovat zvláštní pozornost. Svými výtvarnými pracemi se představí
autoři z uprchlických táborů ze Stráže pod Ralskem, Bělé pod Bezdězem 
i z Červeného Újezdu. Jsou to lidé  žijící v této době bez domova, o který přišli
z nejrůznějších důvodů. Rádi bychom Vás pozvali na zahájení výstavy, neboť
se domníváme, že možnost osobního setkání může obohatit obě strany. Stojí za
připomenutí, že podobná loňská výstava byla velmi úspěšná a přinesla jak
uprchlíkům, tak návštěvníkům pěkný zážitek. Výstava je pořádána ve
spolupráci s Poradnou pro uprchlíky Českého helsinského výboru a Městskou
částí Praha − Ďáblice. 
Diakonie ČCE Praha, Středisko křesťanské pomoci, Obecní dům Praha 8 −
Ďáblice, Ke kinu 159/7  tel. 8391 0424
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V minulé kapitole o Karlínském diva−
dle jsme psali o tom, kdo byl prvním
majitelem karlínské budovy. Byl to
Eduard Tichý se svými třemi syny,
který budovu koupil a snažil se v Praze
vybudovat velkou scénu pro různé
žánry. Dal ji jméno Théatre Varieté.

Théatre Varieté zahájilo 27. srpna
1881 cirkusem Eduarda Wulffa. Sliboval
čísla originální, která se v žádném jiném
cirku neprovozují. Wulffův královský
cirkus z Bruselu vystupoval v Praze více
než dva měsíce. Program byl v zásadě 
stejný, ale vždy vyšperkovaný nějakou
novotou. Mimo jiné se dávalo číslo
Napoli čili Salvator Rosa a kněžna ban−
ditů, což byla velká němohra s baletem 
o třech jednáních. Další velkou baletní 
a artistickou němohrou byl Hammelnský
hubitel myší. Pan Wulff pak odjel se svým
souborem do světa. 

V Karlíně hostovalo mnoho
kočovných společností. Procházeli se tu
sloni, řvali tygři, žongléři si pohazovali 
s míči, polykači polykali ohnivé jazyky,
akrobati šplhali po laně. To byla klasická
cirkusová produkce. Ta se střídala s ka−
baretními představeními, později s revue,

tanečními večery i s divadlem jako
takovým. V letech 1881 − 1885 se tu vys−
třídaly různé kočující společnosti a různé
podniky. Například cirkus Korty −
Althoff, Jansly a Leo, pověstná společnost
The Original Phoites − Company, Tomáš
Yholden se svým Divadlem fantošů,
Martinovo Liliputánské divadlo aj.
Později, když budova všem těmto pod−
nikům nevyhovovala, přeměnil ji nejstarší
syn zakladatele Karel Tichý ve stálé
divadlo specialit, které zahájilo 5. září
1885. Vystupoval zde ochotnický soubor
Pokrok, který uvedl hry Jeřábkovy a Šam−
berkovy. Byla tu k vidění i populární
Pištěkova divadelní společnost. V roce
1887 vystupovalo v Karlíně londýnské
divadlo Savoy se známou operetou
Mikado. V roce 1892 se tu odehrál bohatě
scénovaný western Divoši západu 
a v témže roce vystoupilo i opičí divadlo
Mr. Mogua a francouzská výstřední zpě−
vačka Violette. Bylo tu mnoho společnos−
tí, střídaly se americké a anglické kabare−
ty. Dokonce prý na prknech Karlína 
vystoupil i mladý a neznámý Charlie
Chaplin. 

Též není bez zajímavosti, že do

pražského Varieté situoval Eduard Bass
závěrečnou část svého románu Cirkus
Humberto. S jistou mírou stylizace na nás
dýchla atmosféra tehdejší doby a situace 
v karlínském divadle. 

Pražské Varieté bylo s menšími
přestávkami v provozu plných 33 let až do
vypuknutí první světové války. Jak
známo, "když mluví zbraně, mlčí múzy",
a tak od roku 1914 vzhledem k tuzem−
ským odvodům a nedostatku zahraničních
artistů Varieté upadalo. Pro nezájem pub−
lika se v roce 1914 brány divadla zavřely
úplně. Velká a slavná éra nenávratně
skončila, to bylo jasné. Majitelé budovy
začali přemýšlet o jiném využití svého
majetku. Rozvoj kinematografie je
přivedl k nápadu zřídit v Karlíně velký
stálý biograf, ale tento návrh se nakonec
nerealizoval. Přemýšlelo se dál. Varieté se
slony, tygry a žongléry už bylo passé,
nikdo neměl chuť se k němu vracet.
Objevily se pokusy s kabaretem. Tedy
večery tzv. malých forem − skečů, kupletů,
aktovek, šansonů, kouzel. Taky filmů 
a reklam. 

Petra Kindlová

Jistě znáte krásné vstupní haly
činžovních domů z I. republiky či 
z přelomu 19. a 20. století. Chrom,
sklo, travertinové či mramorové
obklady, teracová schodiště, okénko
domovníka či přímo prosklená
recepce, typické pro 20. léta anebo
tvarově bohaté vstupní dveře,
štuková výzdoba, umělecké
keramické obklady, litinová
zábradlí, vitráže v oknech, ty−
pické pro secesní a historizující
stavby z přelomu století.

Umělecké řemeslo a architek−
tonicky náročné řešení vstupů se
na dlouhá léta vytratily…

Centrální část ďáblického
sídliště  má ještě velkoryse řešené
vstupy: prostorné haly plné světla,
ozdobené a zároveň odlišené ori−
ginály uměleckých děl, parter domu
obložený štípanou břidlicí. Sídliště
Invalidovna a Kobylisy mají pro−
storné vstupní haly, ale už bez vý−
tvarných děl a kvalitních materiálů.
Jižní část čimického sídliště má
předsazené vstupy, zvýrazněné

ještě velkým schodišťovým oknem,
probíhajícím po celé výšce domu. 
A ostatní vstupy? V mnoha případech
byly vstupy od začátku zcela nevhodně
řešeny: temné, nízké, stísněné, se
spoustou trubek pod stropem a pouze 
s nákladním výtahem − jako například
v deskových domech bohnického
sídliště. U dalších domů na tomtéž
sídlišti byly vstupy a sousedící
kočárkárny prosklené pásem fran−

couzských oken. Vstupy byly řešeny 
v nejlacinějších materiálech, ale byly
světlé a nápadné. Většina těchto
kočárkáren je přeměňována celkem
vhodně na obchůdky, méně vhodně na
byty. V druhém případě jsou velké
plochy francouzských oken zrušeny 
a velkoryse prosklené vstupy jsou
nahrazovány malými plastovými dveř−
mi. Dobrý úmysl zmírnit nedostatky
panelové architektury se tak mění 

v opak…
Důstojný vstup do domu

navodí dobrý pocit u všech, kdo
do něj vcházejí − u obyvatel 
i u návštěvníků. Je prokázáno, že
se lidé lépe chovají v prostorech,
které mají vyšší estetickou
úroveň − nevyskytuje se tu tolik
projevů vandalismu. Proto je
vhodné vstupní prostory
dostatečně dimenzovat (příliš
malé vstupní prostory je možné
zvětšit přístavbou a nebo proza−
tím alespoň umístěním zrcadel),
zvolit příjemné barvy, kvalitní
materiály, zkrátka pečovat 
o veřejný interiér domu jako 
o svůj vlastní.

Ing.arch.Hana Řepková

Vstupte !
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DÏtsk· akademie aneb dÏti pro dÏti
Třiadvacátého března
se uskutečnil velmi zají−
mavý benefiční koncert
Děti pro děti, který 
v KD Krakov zorgani−
zovala senátorka Alena
Palečková, Městská
část Praha 8 a ma−
teřská školka ve Štíbro−
vě ulici.

Speciální mateřská
škola ve Štíbrově ulici na
podzim oslavila čtyřicet
let svého trvání. Z 58
dětí, které ji navštěvují,
je většina mentálně či tělesně postižená, s vadami řeči či jinými zdravotními pro−
blémy. Budova mateřské školy je obklopena rozsáhlou, bezmála pět tisíc metrů
velikou zahradou. A právě zahrada a její příslušenství neodkladně potřebuje po
desítkách letech provozu rozsáhlou rekonstrukci. Zřizovatel mateřské školky − stát
− však na tuto rekonstrukci peníze neuvolní. Nezbývá než se tedy obrátit na
soukromé subjekty, které by pomohly penězi, materiálem či prací tuto rekonstruk−
ci uskutečnit. 

Proto se v KD Krakov uskutečnila dobročinná akademie Děti pro děti, jejíž
dobrovolné vstupné bylo určeno na tento účel. „S myšlenkou uspořádání tohoto
benefičního koncertu přišla paní senátorka Palečková, která oslovila školy na Praze
8 a svou účastí tak přispěly na konání této akce,“ vypráví ředitelka školky Marie
Horázná, zatímco v sále se na podiu střídají jednotlivé školy se svými uměleckými
představeními. „Uspořádat něco takového považuji za nesmírně důležité už z toho
principu, že zdravé děti pomohou svým mentálně či tělesně postiženým
kamarádům, kteří potřebují vybavit hřiště, které již dosluhuje,“ dodává.

Výtěžek z benefičního koncertu samozřejmě zdaleka nestačí, vždyť se na něm
sešli především rodiče dětí, které na koncertě vystupovaly. Hlavní část peněz na
rekonstrukci přijde od firem a podnikatelských subjektů, které na Praze 8 sídlí.
„Kontaktovali jsme mnoho firem, mnohé se již ozvaly a přispěly, od jiných ještě na
jejich odpověď čekáme,“ říká ředitelka Horázná a dodává, že vedle podnikatelských
subjektů přispěli i mnozí jednotlivci. 

Během koncertu se na podiu vystřídalo přes deset základních škol. Se svým
představením vystoupily též děti z mateřské školky ve Štíbrově ulici. Organizátoři
si celou akci velice pochvalovali a je tak pravděpodobné, že se neuskutečnila
naposledy.

Jiří Koubek, Foto: Petr Strnad

H I S T O R I E  K A R L Õ N S K … H O  D I VA D L A  I I .

Vystoupení dětí Speciální MŠ Štíbrova

MaliËk·, nikoliv vöak v˝znamem, z·kladnÌ ökola na Praze 8

V březnovém čísle Osmičky jsme Vám přinesli krátký článek o Speciální mateřské školce na Štíbrově ulici, která pečuje
o děti s Downovým syndromem. Nyní bychom Vám rádi představili další zařízení, které je zvláštní: Speciální základní
školu při psychiatrické léčebně. 

Uprostřed dětí, které se právě připravovaly na
vystoupení na dětské besídce, nás přivítala radní
Prahy 8, paní Soňa Teplá a provedla nás pro−
storami „její“ školy. Poté jsme usedli v místnosti,
ve které pracuje, či spíše ordinuje paní MUDr.
Eva Tomková, jediný dětský ambulantní psychi−
atr na Praze 8. Paní doktorka Tomková samozře−
jmě spolupracuje i s odborem péče o děti Úřadu
Městské části Praha 8. Od 1. ledna 2001 přešla
zřizovatelská úloha této speciální ZŠ na
Magistrát hl. m. Prahy. 

Pan ředitel Mgr. Václav Štěpán dává v peda−
gogické práci především důraz na klidné, až
rodinné prostředí své školy. Všichni zde učící
pedagogové mají zaměření a aprobaci na speciál−
ní pedagogiku. Je to nutné, vzhledem k tomu, že
zde absolvují základní školní docházku 
v ročnících 1. až 6. děti s psychiatrickými porucha−
mi, jako jsou neurózy, hyperaktivita, ale také
úzkostné stavy a dětský autismus. Právě práce 
s dětmi s autismem přináší radost, když se postup−
ně daří prolomit jejich uzavřenost do vlastního,
vnitřního světa. Dvě autistické děti dosáhly

mimořádného pokroku: Terezka velmi hezky maluje a její díla, specificky ovlivněná jejím způsobem vnímání světa jsou často
vystavována a neméně nadaný je také Honzík. 

Celkem má však tato malá školička v 6ti třídách nyní 32 dětí, přičemž maximálně vhodný počet dětí v jedné třídě je 8. Pan
ředitel může dlouho rozprávět o všech aktivitách školy. Vzpomíná však zejména na blahodárné působení prostředí tzv. škol 
v přírodě, které tato školička absolvuje vždy ve Střelských Hošticích. Protože se jedná o speciální školu, v níž je navíc umístě−
na ordinace dětské psychiatrie, uvádíme její adresu: Poznaňská 462, tel.: 855 34 40. Vedle příjmu dětí, které doporučí odborný
lékař pro psychiatrické poruchy, spolupracuje škola i se Speciální mateřskou školkou Štíbrova, odkud některé z dětí přicházejí,
a také velmi s Církevní speciální školou Don Bosco, sídlící v Dolákově ulici.

Při odchodu cítíme hlubokou vděčnost ke všem pedagogům, kteří se věnují dětem postiženým různými poruchami, mnohdy
zcela vyléčitelnými, ale právě pouze za předpokladu systematické a velice laskavé práce s těmito dětmi.     −tk−, Foto: P. Pokorný

K¯esùanÈ pod·vajÌ 

pomocnou ruku senior˘m

Již šestým rokem v Obecním domě v Ďáblicích funguje na velmi dobré
úrovni pečovatelská, ošetřovatelská a sociální služba pod hlavičkou
Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

„Dům, který je ma−
jetkem Městské části
Praha Ďáblice slouží
mnohostranně jeho
občanům a je i zázemím
pro naši sociální práci,“
vysvětluje vedoucí stře−
diska Lýdie Veselá (na
snímku vpravo). V patře
se nachází místnost, ve
které se koná dvakrát do
týdne klub pro seniory.
„Skupina, která sem do−
chází je spolu srostlá už
asi pětadvacet let, jsou to senioři nad osmdesát let, i když nyní se trochu omladili
o několik nových tváří,“ vypráví L. Veselá. „Nemají ani tak zájem o nějakou
konkrétní programovou činnost, jako spíše o to, že se mohou sejít, vypít spolu
kávu, oslavit společně narozeniny.“ Jsou to lidé z místního okolí, kteří bydlí 
v rodinných domcích a není pro ně nutné vymýšlet nějakou činnost jako pro
seniory z paneláku nebo sociálních ústavů. „Mají pohyb, neboť většina má malé
zahrádky kolem domku, a potřebují  jen prostor, kde se mohou scházet, a to jim
plně postačuje,“ říká L. Veselá.

V suterénu domu se nachází místnost s ortopedickými a jinými zdravotními
pomůckami. Stává se totiž, že některý z klientů potřebuje na přechodnou dobu
některou pomůcku zapůjčit, třeba do té doby, než ji dostane od zdravotní
pojišťovny. Klienti dále mohou využívat ortoped, sprchový kout nebo požádat 
o perličkovou koupel. Jednou měsíčně je k dispozici i pedikura. Ve vedlejší míst−
nosti leží několik prázdných krabic. „Tuto místnost máme nyní vyklizenou,“
ukazuje směrem k prázdným krabicím L. Veselá. „Dvakrát do roka zde orga−
nizujeme sbírku šatstva a věcí z domácností v místním okolí a ty skladujeme zde,
než je pošleme do Diakonie církve husitské do Úpice, kde je posléze rozdělí
potřebným. Obvykle se vybere až tři sta krabic s nejrůznějšími osobními věcmi.“

V budově nechybí  jídelna, která funguje také jako společenská místnost a též
jako malá galerie. „Chceme, aby senioři, kteří sem pravidelně chodí, měli stále
nové podněty, a proto zde pořádáme různé výstavy,“ vysvětluje L. Veselá. 
„A navíc − při vernisáži se zde sejde celá řada místních občanů a přátelé vy−
stavovatele, což obohacuje život místních obyvatel.“ 

Zařízení Diakonie v Ďáblicích, jejíž služby využívají kromě čtyř desítek
seniorů také zdravotně postižené děti a dospělí také z oblasti Dolních Chaber,
Bohnic, Kobylis i Libně, poskytuje pečovatelskou službu v jejích základních
úkonech a po dohodě s klienty další širokou individuální sociální pomoc.

Diakonie funguje jako nestátní nezisková organizace, která je částečně pod−
porovaná státem. Dotace od státu ovšem nestačí a tak nemalý čas práce L. Veselé
zabírá shánění peněz od sponzorů formou různých grantů vyhlašovaných měst−
skými částmi i nadacemi např. NROS či Nadace ČT v projektu Pomozme dětem.
Klienti na služby přispívají a ceny jsou srovnatelné s cenami státní pečovatelské
služby.

−jm−
Foto: archiv Diakonie
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BÃH TERRYHO FOXE
Příběh Běhu Terryho Foxe se váže na
životní příběh mladého Kanaďana, které−
mu byla v 18 letech amputována noha
postižená rakovinou kosti. V bolestech 
a utrpení, které Terry prožíval a které
viděl u ostatních pacientů, se zrodila
touha překonat bezmocnost a podniknout
něco, co by napomohlo boji proti této
zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč
Kanadou a uspořádat finanční sbírku na
výzkum rakoviny. Za 143 dní uběhl 5565
km, denně absolvoval dávku rovnou
délce maratonské tratě. U Thander Bay 
v provincii Ontario byl nucen svůj
hrdinský maraton ukončit. Rakovina se
rozšířila do plic a 28. června 1981 ještě
ani ne 23letého Terryho přemohla. Z jeho
„maratonu naděje“ však vznikla tradice,
která velmi rychle pronikla i za hranice Kanady.
Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce. Všechny prostředky jsou
dle jeho přání věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky získané v ČR se
shromažďují na účtu: Česká obec sokolská − Běhy Terryho Foxe u KB a.s.
Praha 1 na čísle účtu 274375400287/0100.

Praha 8 v roce 2001

Pořádá: TJ Sokol Kobylisy, Městská část Praha 8, Sokolská župa Barákova, 
Atletický oddíl AC Praha 1890

Datum: čtvrtek 24. května 2001 od 15 hodin
Místo: Přihlašování, start a cíl v prostoru Sokolovny  TJ Sokol Kobylisy, P8 

− Kobylisy, U školské zahrady 9. Dopravní spojení: tramvaj č. 
5,10,14,17,24,25 stanice Střelničná, autobus č. 127,177,201,276

Trať: V okolí Sokolovny TJ v Praze 8 − Kobylisích. Tratě jsou rozděleny 
podle délky a obtížnosti a je možno je absolvovat jakýmkoliv způ−
sobem − chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na 
kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem, na koloběžce … podle 
vlastních sil.

Startují: Všichni, kteří se zapíší do sběrných listů 
BTF a přispějí jakoukoliv částkou na 
konto výzkumu rakoviny. Výše vkladu 
není omezena. Účastníci obdrží, podle 
výše svého vkladu, upomínkový 
předmět.

STRANA 6 KVÃTEN 2001

TENISOVÝ KLUB TROJA, Pod
Hrachovkou 2 (nad ZOO). Otevírá
tenisovou školu pro: začátečníky i
pokročilé, pro děti (od 6−ti let) 
i dospělé. Možnost individuální i
skupinové výuky. Zahájení −květen
2001. Informace na tel.: 83850796.

VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ 2 + KK
(+doplatek) za družstevní 3 až 4+1
(event. KK) v Praze 8, 9. Tel.:
6832980 večer.

Placená řádková inzerce

CHCEME−LI ŘEŠIT LÉPE VAŠE PROBLÉMY
MUSÍME  JE  ZNÁT!

Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás se žádostí o sdělení co Vás konkrétně
nejvíce trápí  v České republice a zejména na Praze 8 v oblasti:

• BEZPEČNOSTI,
• BYTOVÉ POLITIKY,
• ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE,
• ŠKOLSTVÍ, KULTURY A MLÁDEžE,
• OBCHODU, SLUžEB, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI,
• žIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
• SPORTU,
• ÚZEMNÍHO ROZVOJE,
• SOUDNICTVÍ A VYMÁHÁNÍ PRÁVA,
• EVENT. V JINÉ OBLASTI.

Vaše připomínky zašlete poštou nebo vhoďte do schránky na adresu:

OVV ČSSD Praha 8, DĚLNICKÝ DŮM, 
Klapkova 1/40 ze dvora, 182 00  Praha 8 Kobylisy, tel.: 688 02 96

nebo odešlete elektronicky na adresu ovv.praha8@cssd.cz, případně vyplňte
dotazník na webové stránce www.socdem.cz/praha8. Vaše náměty nám poslouží ke
zlepšení naší práce.

Naši zastupitelé jsou připraveni Vás přijmout osobně ve středu 2.5. a v úterý 5.6.
od 16−ti do 18−ti hodin, případně v jiný čas po telefonické domluvě na uvedené
adrese. V tíživé situaci Vám formou první pomoci zdarma poradí advokátka "SON
při ČSSD Praha 8" a to vždy ve tředu, pokud se předem telefonicky objednáte na 688
02 96.

Budeme rádi, uvedete−li ve Vaší odpovědi na sebe kontakt, abychom mohli
konkrétně reagovat. 

BADMINTONOVÉ  CENTRUM
**od 1.května 2001**od 1.května 2001**od 1.května 2001**

Kontakt a provozovatel:

Ing.Vaško Vladimír e−mail: vvasko@volny.cz   
tel/fax: 02/8540203          mobil:0608/464774

Kde a kdy:  hala Gymnázium, 
Českolipská 373, Praha 9 Prosek

pondělí    20.00 − 22.00
středa 20.00 − 22.00
pátek 18.00 − 22.00

Od září 2001 navíc
pondělí 16.00−22.00 a čtvrtek 20.00−22.00

4  badmintonové kurty 

REKREAČNÍ BADMINTON
BADMINTONOVÉ KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

návaznost na závodní badminton klubu BSK Praha

DĚTSKÁ PŘÍPRAVKA každý pátek 18.00 − 20.00 hod
(lze využít i ostatní hrací dny)

*možnost zapůjčení raket zdarma*
*míče vlastní nebo lze zakoupit na místě*

!!! termín je nutné předem objednat!!!
K DISPOZICI TRVALE TRENÉR II.TŘÍDY

Prodej badmintonového vybavení  zn. RINJA a VICTOR
CENY A INFORMACE NA VÝŠE UVEDENÝCH T.Č.

nebo: http://mujweb.cz/www/vvasko/bsk/bsk.htm
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V˝znamnÈ jubileum oslavili: 

DUBEN

Schejbal Rudolf
Veverkov· Marie

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

KVÃTEN

Bauer Josef
B¯ezinov· Eva

Damaökov· Marta
Diviöov· Vlasta
Doktorov· Anna
Filipov· Boûena

Fridrichov· Vlasta
Holubov· R˘ûena

Hovorkov· Miloslava
Kade¯·vkov· Zdenka

Kalvas Karel
Kalvasov· Milena

Kautmanov· Libuöe
KubÌkov· Vlasta

MachoÚov· Marta
Mareöov· Marie

Michalov· Antonie
Michkov· Anna
MiÚha Miloslav

N·jemnÌkov· Anna
Panouökov· Antonie

PechaËov· Marta
Reitov· Anna

Rˆggenbuck VladimÌr
S¸ssov· Elsa

Trefn˝ Ji¯Ì MUDr.
Ungrov· KvÏta
Vackov· Marie
VlËkov· Marie

ManûelÈ Jind¯ich 
a Jarmila Brejökovi oslavÌ 

22. kvÏtna 2001 50 let 
spoleËnÈho ûivota.

ManûelÈ Vlasta 
a ing. Miroslav Vondr·kovi

oslavÌ 4. kvÏtna 2001 
65 let spoleËnÈho ûivota.

JUBILEA K U L T U R N Õ  D Ÿ M   

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8

Pokladna: tel. 830 904 27

KVÃTEN 2001

FOLK A COUNTRY

2. 5. st. 19,00 NATALIE 
A NATALIKA

16. 5. st. 19,00 NEZMAŘI
23. 5 st. 19,00 FLERET
30. 5. st. 19,00 Fr.NEDVĚD ml. 

+ NOMINACE

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé

3. 5. čt. 9,00 ŘEMESLO MÁ 
ZLATÉ DNO

10,30 ŘEMESLO MÁ 
ZLATÉ DNO

15. 5. út. 9,00 W.A. MOZART
(Moji Pražané mi 
rozumějí)

10,30 P.I.ČAJKOVSKÝ
(Rozdával jsem 
úsměv a štěstí)

18. 5. pá. 9,00 ERBENOVY
BALADY

10,30 ERBENOVY
BALADY

OSTATNÕ

12. 5. so. 8,00 − 12,00 Burza NHL
17. 5.  čt.  10,00− 17,00 Prodejní 

akce − textil
24. 5. čt.  10,00− 17,00 Prodejní 

akce − textil

P¯ipravujeme na Ëerven

(p¯edprodej od 21. kvÏtna)

6. 6. st.    PAVLÍNA JÍŠOVÁ
13. 6.     st.    SPIRITUÁL KVINTET

DIVADLO JISKRA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy

Telefon: 688 11 03

KVÃTEN 2001

14.5. po 18:30
CO DŮM DAL − profesionální 
představení, autorský večer 
žáků ZUŠ Klapkova

15.5. út 17:00
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK 
− představení amatérského 
loutkářského souboru Jiskra, 
Petr Slunečko

21.5. po 18:30 
MY, DĚTI ZE STANICE ZOO 
představení ZUŠ Klapkova

22.5. út 17:00
VODNÍKOVA HANIČKA
− představení amatérského 
loutkářského souboru Jiskra, 
Petr Slunečko

29.5. út 17:00
VODNÍKOVA HANIČKA

SdÌlen· radost, dvojn·sobn· radost

Mezi radostné a hez−
ké příležitosti, o kte−
ré se dělí občané
Prahy 8 se svými
zastupiteli patří ne−
jen svatby, které
jsou vykročením
mladých lidí do
nového a zpravidla
samostatného ži−
vota, vítání ma−
lých občánků osmé−

ho pražského obvodu, ale také významná životní jubilea. Mezi
takové patří beze sporu zlaté a diamantové svatby. Na fotografiích
přibližujeme čtenářům atmosféru dvou takových krásných
událostí: diamantové svatby (60 let společného života) manželů
Marie a Karla Vac−
kových a diaman−
tové svatby man−
želů Jarmily a La−
dislava Koukalo−
vých.
Tyto slavnosti
velmi krásně ve−
de zastupitel Pra−
hy 8, pan RNDr.
Karel Tomek, CSc. 

−red−, Foto: jak, 
P. Pokorný

Stalo se již zvykem, že v květnu se
Praha rozezní hudbou. K tradičním
tónům Pražského jara se od  roku
1995 připojily i koncerty hudebního
festivalu "Libeňské jaro mladých",
které v historických prostorách Li−
beňského zámku pořádá radnice 
v Praze 8.

Jak název napovídá, jedná se o festi−
val, během kterého se posluchačům
představí naši nejmladší umělci, žáci
pražských uměleckých škol. Smyslem je
nejen přehlídka začínajících hudebníků
nebo porovnání činnosti a úrovně jed−
notlivých škol, kterým patří vždy jeden 
z podvečerů festivalu. Hlavním motivem
je dát dětem možnost prezentovat své
umění v době, kdy Praha žije vrcholnou
hudební událostí, Pražským jarem, 
a vzbudit v nich tak pocit, že i jejich vys−
toupení je jakousi součástí tohoto hudeb−
ního svátku. Tato myšlenka byla ostatně
dobře pochopena nejenom dětmi a jejich
pedagogy, ale i hudební veřejností, která
si postupně stále více nacházela cestu do
krásných prostor Libeňského zámku.

Význam festivalu dokládá i účast
zahraničních hostů v letech 1997 a 1998
a také to, že již od prvního ročníku má
„Libeňské jaro mladých“ svého stálého
sponzora, známou „hudební“ restauraci
Na Vlachovce v Praze 8 − Kobylisích.
Věřím, že i letošní, již sedmý ročník fes−
tivalu bude úspěšný a že mnoho spoko−
jených posluchačů koncertů nalezne 
i mezi čtenáři Osmičky.

Mgr. Václav Vomáčka

Úřad MČ Praha 8 pořádá a zároveň si
Vás dovoluje pozvat na další ročník  

LIBEŇSKÉHO JARA MLADÝCH
festivalu ZUŠ Prahy, konaný 
od 12.května do 25.května

od 17 a 18 hodin 
v obřadní síni a kapli 
Libeňského zámečku

Zenklova 35, Praha 8 − Libeň

Festival slavnostně zahájí dne 12.května
v 18 hodin ZUŠ Klapkova, Praha 8. 

Účastníky festivalu jsou:
14.května ZUŠ U Prosecké školy, 

Praha 9 
17,00 hod. O 
18,00 hod. K

15.května ZUŠ Veleslavínská, Praha 6
18,00 hod. O
ZUŠ K brance, Praha 5
18,00 hod. K

16.května ZUŠ U půjčovny, Praha 1
18,00 hod. O

17.května ZUŠ Na Popelce, Praha 5
18,00 hod. O

18. května ZUŠ Koněvova, Praha 3
17,00 hod. K
18,00 hod. O

21.května ZUŠ Ratibořská, Praha 9
18,00 hod. O

22.května ZUŠ Klementa Slavického, 
Praha 5
18,00 hod. O

23.května ZUŠ Bajkalská, Praha 10
17,00 hod. K
18,00 hod. O

24.května ZUŠ Šimáčkova, Praha 7
18,00 hod. O

25.května ZUŠ Taussigova, Praha 8
18,00 hod. K a O

Legenda: O − obřadní síň, K − kaple
Změna programu vyhrazena. Vstup zdarma!

LibeÚskÈ  jaro  mlad˝ch

DDDDIIIIVVVVAAAADDDDLLLLOOOO ZZZZAAAA PPPPLLLLOOOOTTTTEEEEMMMM
PL BOHNICE

⁄stavnÌ 249, Praha 8
tel. pokladna: 02/84016524

P¯edprodej vstupenek 
zajiöùuje TICKETPRO.

26. - 27. 5. MEZI PLOTY

p¯ev·ûnÏ divadelnÌ festival v celÈm
are·lu PL Bohnice po¯·d· SdruûenÌ
pro bezbariÈrovou kulturu NEDO-
MYSLENO. ZaË·tky ve 13 hodin.

PracovnÌci odboru ûivotnÌho
prost¯edÌ ⁄¯adu MÏstskÈ 

Ë·sti Praha 8
a ËlenovÈ 01/34. ZO »eskÈho

svazu ochr·nc˘ p¯Ìrody
srdeËnÏ zvou na vych·zku

RADOTÕNSKO-
CHUCHELSK›M H¡JEM

v˝klad o p¯ÌrodnÌch 
zajÌmavostech 

s RNDr. Ji¯Ìm K¯Ìûem, CSc.

v sobotu 19. 5. 2001, 13.05 hod.
Sraz na stanici U K¯Ìûku ve
Slivenci, Ë. autobusu 246

(odjezd tÈû ze SmÌchovskÈho
n·draûÌ ve 12.45 hodin)
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OÁZA
kosmetický salon

Lodžská 401, Praha 8 - Bohnice,
Tel.: 855 30 89

(stanice bus č. 200 a 177 - 1. patro)

V Máji - měsíci lásky.
Vám pomůžeme upravit Váš vzhled
tak, abyste byli pozitivně naladěni

a Váš život byl příjemnější.
Čekají na Vás Vaše

kadeřnice (pro dámy, děti i pány),
kosmetička,

manikérka a masérka

Turbo solárium Passion.
Po - pá od 10,00 - 21,00 hod.
So od 9,00 - 16,00 hod.
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NNNNOOOOVVVVOOOOTTTTNNNNÝÝÝÝ
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
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)
Tel.: 83840523, 84840158
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KVÃTEN 2001 STRANA 7

B + F, tisk
a kopírování, s.r.o.
V Mezihoří 2 (blízko metra Palmovka),

Praha 8 - Libeň

• ofsetový čtyřbarevný tisk
(brožury, katalogy, letáky, vizitky atd.)

• velkoplošné kopírování,
kopírování A4, A5
(kompletní dokumentace vč. desek
i jednotlivé výkresy)

• knihařské a doplňující práce
(vazby, šití, řezání, perforace atd.)

Tel./fax 683 65 41
Mobil 0603 317 458 - tisk

0602 195 277 - kopírování
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Členové Zastupitelstva
MČ Praha 8,
zvolených za

Unii Svobody,
zvou tímto všechny zájemce
na pravidelná setkání, která se

konají každé první úterý v měsíci
v Klubu důchodců, Podhajská
pole 771, Praha 8 - Bohnice
a každé třetí úterý v měsíci
v Občanském středisku,

Urxova 11, Praha 8 - Karlín,
vždy od 18.00 hodin.
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ING. ALEŠ MORAVEC Praha 31.3.2001. PRAHA 6 ~ BUBENEČ

ROOSEVELTOVA 5

Oprava a omluva ke článku - Povídky privatisačního zbrojnoše - uveřejněně
v Necenzurovaných Novinách č. 20/2000 - Veselé hospodaření Rady
Zastupitelstva - senátní kandidát ing. Paroubek.
Po prostudování dokumentů ze Zastupitelstva,Dopravního podniku,Fin.
komise a tisku podávám tuto opravu a omluvu.

Ing.Paroubkovi se omlouvám, že ve výše uvedeném článku jsem napsal:

1/ že ing.Paroubek dělal v ústředí RaJe hlavního ekonoma.
2/ za formulaci - komunistický manažér a spojení -jako by byl

s nimi domluven - myslí se s Radou Zast./ODS + ODA / na nákupu vagonu
Metra bez výběrového řízení.

3/ za uvedení S a 6 -tého jízdního pruhu Strahovského tunelu - jinak vše platí.
4/ že se podílel sám přímo nebo nepřímo na největších radničních

lumpánách. Na nich se nepodílel.
5/ že se Praha dostala díky jemu do spirály zadluženosti. To způsobilo minulé

vedení města. Dále, že Praha není schopna své dluhy splácet. Zatím
schopna je.

6/ že uplatňuje pro Prahu parazitní finanční strategii. Město zatím splátky
splácí - ale úroky tisíc třista milionů znemožňují sociální výdaje.

7/ že dne 20.1.2000 na fin.komisi ČSSD na protest - ,že si město nemá
půjčovat 2,4 mld pro soukromou společnost Vodovody a kanalisace - když
se cena vody zvedla z 20 kč na 36 kč - řekl - " Lidi to zaplatí "

8/ ke smlouvě s Evroparkem se nevyjadřoval- jsem nepravdivě uvedl - že to
měl možná dobře zaplacené.

9/ že nemá čisté svědomí a že v jeho případě měla trestně právní imunita
cenu zlata.

10/ že mohla vzniknout domněnka v jeho jednání ke spojení v jednání
příživníka a podvodníka.

Ing.Kořínkové se omlouvám, že jsem napsal - že ing. Květoslava Kořínková -
byla několikrát podezírána ze spolupráce s StB.

Aleš Moravec.
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ZNOVU OTEVŘEN
PNEUSERVIS-AUTOSERVIS
• PRODEJ NOVÝCH I POUŽITÝCH

PNEUMATIK A DISKŮ, OPRAVY

• OPRAVY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

• PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO
LETÁKU, SSSSLLLLEEEEVVVVAAAA 11110000%%%% NA NOVÉ PNEUMATIKY

LODŽSKÁ 22
PODZEMNÍ GARÁŽE
Mobil:
0606/ 538 690
0606/ 173 551

(Placená inzerce)

Prague Trading − PT s.r.o.

150 00 Praha 5, Štefánikova 59
tel: 02/57319382, tel/fax:02/57311438

PRODEJ ŘADOVÝCH RODINNÝCH
DOMKÚ S POZEMKY, 

Praha 8 − Střížkov/Prosek

Rodinné domky v řadové zástavbě a parce−
ly na Praze 9 − Střížkov v blízkosti poli−
kliniky Prosek, dobrá dostupnost do centra,
domy jsou 3−podlažní prostorné, parcely
mají výměru 260 m2 a 320 m2, z toho cca
polovina je zahrada:

CENA DOMU:     
1,850.000,− Kč /typ II/ + 5% DPH
2,590.000,− Kč /typ I/ + 5% DPH

CENA POZEMKU: 
1390,− Kč/m2/vlastní cena/

+ 500,− Kč/m2/příspěvek na IS/
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GRAFOLOGICKÝ 

ROZBOR PÍSMA

• psychologie písma

PORADENSTVÍ:
• osobní
• partnerské
• sociální
• profesní (i pro podniky)
• pedagogické

Vlastnoručně psané
poptávky zasílejte na adresu:

Tomáš Braun - Art
poštovní přihrádka 86

182 00 Praha 8
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Budečská 6
Praha 2

tel.: 24 25 22 87

Nezamyslova 10
Praha 2

tel.: 691 65 55

Na Bělidle 40
Praha 5

tel.: 57 32 69 08
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NOVÝ OBCHOD

SVĚT ZA 40,-
1 KUS = 40,-

••••
DOMÁCÍ POTŘEBY

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
SLUNEČNÍ BRÝLE, ATP.

••••
KDE:

METRO "FLORENC"
SOKOLOVSKÁ (VEDLE DELVITY)

TYLOVO NÁM. 5, PRAHA 2
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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: 688 46 33
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Mexické speciality
v květnu v restauraci hotelu Troja.

Přij�te ochutnat:
• KREVETY ACAPULCO

• TEX-MEX CHILLI CON CARNE
• MOYETTES

• TEQUILA, CORONA EXTRA

"""""MMMMMíííííssssstttttooooo,,,,, kkkkkttttteeeeerrrrrééééé pppppřřřřřáááááttttteeeeelllllééééé dddddooooopppppooooorrrrruuuuučččččuuuuujjjjjííííí"""""

Hotel Troja
Trojská 1, Praha 8
tel. 688 11 364(33)

S tímto kuponem sleva 10%
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MAJITELÉ AUTOMOBILÚ 
Z BOHNIC A OKOLÍ !

GARÁžE V LODžSKÉ

ULICI 807/22
(VEDLE DELVITY)

SE PO REKONSTRUKCI

A MODERNIZACI OPĚT OTEVÍRAJÍ.
NABÍZÍME JEŠTĚ NĚKOLIK

VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST.

ZZájemci 
volejte 
na tel.: 0602/255 266 
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CENTRUM GARÁžOVÉ A VRATOVÉ TECHNIKY

1. 2. − 28. 2. − sleva   7 %
1. 3. − 30. 4. − sleva  5 %

a navíc 15 % − z ceny montáže

Garážová vrata již od 8 500,- Kč

AKCE SLEVA − z ceny zařízení

Altoma spol. s r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha 10
Tel.: 02/ 7265 6174, 6718 2824 ,tel./fax: 02/7265 0885
e-mail: altoma@altoma.cz, www.altoma.cz

prodej - montáž - servis - poradenství

garážová a vjezdová
vrata

automat. pohony
s dálk. ovládáním

rolety, markýzy,
brány, ploty

průmyslové závory

stavební a elektro-
instalační práce (P
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