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Středisko
aktivizačních
programů začalo
fungovat.

Jak bojovat
s nepořádkem
v ulicích.
Fórum.
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Radnice vyhlásila soutěž na návrh
pomníku Operaci Anthropoid
Základní kámen se odhalí v den výročí - 27. května
Osmá městská část vyhlásila veřejnou soutěž na návrh pomníku
Operaci Anthropoid. Má připomínat nejen výjimečný odbojový
čin československých parašutistů
Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, kteří
27. května 1942 spáchali v takzvané
kobyliské zatáčce atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha, ale být zároveň symbolickou poctou vojenským ctnostem. Přípravný výbor pro umístění pomníku
zároveň chystá odhalení základního
kamene. K němu dojde 27. května
2008. Pomník by měl podle soutěžních
podmínek stát nejpozději do 30. dubna
2009.
„Před necelým rokem, asi vůbec
poprvé v historii našeho státu, jsme
v otázce pomníku vyvolali seriozní debatu. Poprvé se začala konkrétně
a cíleně řešit otázka toho, kde přesně
bude pomník umístěn, jak by měl vypadat, jaký text by měl nést - a samozřejmě
i to, kdo jej bude financovat,“ prohlásil starosta MČ Praha 8 Josef Nosek
„Rád bych poděkoval všem členům
Přípravného výboru pro umístění pomníku, kteří se tohoto náročného úkolu
zhostili. Dík patří i hlavnímu městu
Praze, které souhlasilo s umístěním
pomníku na jeho pozemcích. Speciálně
bych pak rád poděkoval Vojenskému
historickému ústavu, který má na rea-

„Před necelým
rokem, asi vůbec
poprvé
v historii našeho
státu, jsme v otázce
pomníku vyvolali
seriozní debatu.“
Josef Nosek,
starosta Prahy 8

lizaci spolu s Prahou 8 hlavní podíl,“
dodal.
Předmětem soutěže bude zpracování
návrhu pomníku Operaci Anthropoid na
místě atentátu, včetně stavebních úprav
bezprostředního okolí pomníku. Finanční limit je pět milionů korun, které
bude garantovat Městská část Praha 8.
Soutěžní návrhy bude možné odevzdávat do 26. května 2008 s tím, že

Vážení
spoluobčané,

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8

-hš,tkDalší informace v příloze uvnitř

POČASÍ PSÍMU DNI NEPŘÁLO
Organizátoři třetího ročníku soutěže psích voříšků se museli
potýkat s nepřízní počasí. Akce ale přesto přilákala desítky
účastníků.
Další informace na str. 3

Přeměna Rohanského ostrova se přiblížila
Praha učinila další krok k tomu, aby se Rohanský ostrov přeměnil v moderní městské centrum navazující na historický střed české metropole.
Radní vybrali tři z původních sedmnácti účastníků soutěže a poslali jejich
návrhy do druhého kola výběrového řízení na projekt rozvoje této části
Prahy.
„Rada akceptovala názor výběrové komise, podle níž tři subjekty nejlépe
vyhověly zadání,“ konstatoval náměstek primátora Pavel Klega. Radní podle
Klegy posílili v druhém kole kritérium ceny, nabídnuté za dvacet hektarů
pozemků, určených pro vlastní výstavbu budov. Na rozhodování bude mít vliv
z osmdesáti procent, původně to mělo být šedesát procent. Vybrány byly
společnosti Konsorcium Rohan firmy Sekyra Group, Development Pobřežní
finanční skupiny J&T a firma Avenzo Vice, za níž stojí britský developer Ballymore Properties. Na území Rohanského ostrova směrem k Vltavě je počítáno

Revitalizace Rohanského ostrova
Celková plocha

80 hektarů

Z toho:
- zeleň, parky a sportoviště
- byty, rezidence, obchody,
kanceláře

60 hektarů
20 hektarů

Odhadovaná cena za
20 hektarů pozemků

3 - 4 miliardy korun

Odhadované náklady
výstavby

10 – 12 miliard korun

Odhadovaný počet nových bytů

Foto: M. Mařatka

květen je měsícem nejen lásky,
ale také připomínání důležitých
výročí. Událostí, které dnes bohužel zajímají především starší
generaci. Velmi často v této souvislosti přemýšlím o tom,
zda máme našim dětem neustále vysvětlovat, že život ve
svobodné společnosti patří mezi to skutečně nejcennější.
Vždy ale dostávám stejnou odpověď – rozhodně ANO.
Boj proti totalitě v její jakékoli podobě má totiž smysl
vždy. A právě i proto se vedení městské části rozhodlo
iniciovat vznik pomníku statečným protifašistickým
odbojářům. Připomenutí činu svým významem jednoznačně přesahujícím hranice Prahy 8. Činu, který byl
i z ideologických důvodů představiteli státu desítky let
jaksi opomíjen.
Mnoho především mladších lidí dnes svobodu považuje za přirozenost. Nedokáží si představit, že existovaly
režimy, ve kterých nemohli bez represe vyjádřit svůj
názor, volit koho chtějí nebo volně cestovat. Proto by
mělo být naší povinností je s těmito historickými fakty
neustále seznamovat.
Příjemný květen Vám přeje

první cenou bude uskutečnění zakázky,
druhou a třetí cenou pak finanční
odměna.
Samotné instalaci pomníku bude
předcházet odhalení základního kamene. „Není to ani rok, kdy jsem slíbila, že se zasadíme o to, aby tam byl
pomník umístěn. Plně totiž chápeme
rozhořčení lidí, kteří jej postrádají.
Nyní můžeme říci, že slovo držíme. Ve
výroční den, 27. května, odhalíme
v místě atentátu základní kámen s textem, který bude tento významný čin
připomínat. V té době již bude ukončen
příjem soutěžních návrhů,“ uvedla zástupkyně starosty Vladimíra Ludková.
Vyhlášení soutěže i chystanému
odhalení základního kamene předcházela dlouhá řada jednání, přičemž
proběhlo i několik zasedání samotného
přípravného výboru. Hlavním cílem
výboru bylo vyhledání konsensu na
tom, jaký bude postup ohledně vybudování pomníku, to znamená jeho
umístění, podoba, text na základním
kamenu, kdo vyhlásí veřejnou soutěž,
hodnotící kritéria či financování. Byla
rovněž potřeba vyřešit celou řadu technicko – organizačních záležitostí, jako
je například souhlas vlastníka pozemku s umístěním pomníku.
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s plochami pro zeleň, sport a rekreaci o rozloze zhruba 60 hektarů.
V jižní části budou podle plánů plochy zeleně s promenádními cestami a vyhlídková věž s majákem. Severní část území s přístavy
osobních lodí by měla sloužit pro sport a rekreaci.
„Ve zdevastovaném terénu obnovíme rameno Vltavy přibližně
v místě původního, zasypaného v 19. století. To umožní vytvoření
nového Rohanského ostrova, který propojí severní říční kosy,“ popsal Klega.
V menší části Rohanského ostrova má vzniknout nové městské
centrum s obytnými domy, službami, hotely a kancelářemi. Nové
stavby ale nebudou neodřezávat starý Karlín od řeky, to je jedna
z hlavních podmínek soutěže.
Rozpočet hlavního města počítá pro rok 2008 na úpravu území
Rohanského ostrova s částkou pěti miliónů korun. Ta zahrnuje revitalizaci Rohanského ostrova, včetně oddychové zóny Manin.
vk-
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

„Vyhláška platná od 1. ledna letošního roku
zmrazila počet výherních hracích přístrojů
a od té doby není možné provozovat hrací automaty na žádných nových místech. Připravovaná novela vyhlášky posunuje naše úsilí o regulaci počtu výherních hracích přístrojů o další
krok a navržené principy představují jasné
mantinely pro provozování těchto přístrojů,“
uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek. -vk-

Principy provozování
výherních hracích automatů:
Teritoriální princip - přístroje nebudou
umísťovány v nemovitostech, které jsou majetkem
obce, nebudou umísťovány do určité vzdálenosti od
mateřských, základních a středních škol a souvisejících ubytovacích zařízení (internátů), totéž se bude
týkat okolí budov, kde má sídlo Magistrát hl. m.
Prahy a úřady městských částí.
Provozní princip – obsahuje řadu opatření, která
sledují snížení nežádoucích jevů provázejících provozování automatů, zejména ochranu nezletilých.
Princip zvláštního významu lokality městské části mohou vymezit konkrétní lokalitu
nebo lokality, na kterých je s ohledem na jejich
charakter a prioritní význam provozování automatů
nežádoucí. Při tomto vymezení se má přihlížet
k mimořádné kulturní a historické hodnotě lokality,
jejímu významu pro turistický ruch či jako centra
občanského dění.

Nové metro by mělo zlepšit dopravu v Praze 8
V souvislosti s prodloužením metra C z Ládví
do Letňan, o kterém jsme Vás podrobně informovali v dubnovém vydání Osmičky, došlo
k rozsáhlým změnám v Pražské integrované
dopravě na území osmé městské části.
Následující přehled přináší nejvýznamnější
zlepšení autobusové dopravy v rámci systému
PID, zkrácení intervalů metra C v pracovní
dny a to zejména na konci ranní a odpolední
špičky pracovního dne.
• výrazné posílení linky 200 v ranní špičce na
2 minuty, dopoledne na 7,5 minuty
a v odpolední špičce na 3 minuty

• sjednocení nástupů od metra Kobylisy do
zastávek Dunajecká a Na Pazderce díky
vedení linky 102 přes terminál u metra Kobylisy
společně s linkou 144 a tím i lepší
vzájemná koordinace jízdních řádů
• zastávky Bojasova a Šimůnkova získají linkou
136 nové přímé spojení na metro B
Vysočanská a dále na Žižkov, Floru, Spořilov
a Jižní Město včetně zkrácení intervalů oproti
původnímu stavu v mimošpičkových obdobích
a o víkendu
• obsluha Zámků nově i o víkendu, ve špičkách
pracovních dnů každou hodinu,
v ostatních obdobích každé dvě hodiny

• posílení provozu mezi Kobylisy a sídlištěm
Čimice nově vedenou linkou 183 přes
Vozovnu Kobylisy, Kobylisy a Ládví
• posílení ranní špičky na lince 109 ze Sídliště
Rohožník na Palmovku
• zlepšení plynulosti linky 133 převedením části
trasy na tramvajový pás v úseku
Dlouhá třída - Florenc včetně zlepšení
přestupních vazeb na tramvaje
• zkrácení intervalů na konci ranní špičky
pracovního dne u linek 133 a 207
• nové spoje ve špičkách pracovních dnů na lince
368 Ládví – Předboj
-rop-

Opravy kobyliských chodníků
budou pokračovat i letos

Foto: M. Mařatka

Osmá městská část v letošním roce investuje čtyři miliony korun
na obnovu chodníků v rámci takzvaného chodníkového programu. Rekonstrukci zajistí Technická správa komunikací, v jejíž
správě chodníky jsou.
„Pozornost i letos zaměříme na Kobylisy, navážeme na již provedené
opravy nejhorších úseků z loňského roku. Chceme tak postupně
vytvořit ucelené opravené bloky,“ informoval radní Tomáš Mrázek.
Práce budou dokončeny do konce roku a budou zahrnovat výměnu
povrchů, vyspárování, vyrovnání a doplnění obrub. Rekonstrukcí
projde část Veltěžské ulice a ulice Na Pecích, opravy se dočkají i některé
přechody v Klapkově, Čumpelíkově či Horňátecké ulici.
-tk-

Radnice chce zrušit tržnici v Klapkově ulici
Radnice Prahy 8 se snaží o zlepšení vzhledu městské části. Radní proto navrhli vyřadit z tržního řádu tržnici o jedenácti tržních místech v Klapkově ulici v Kobylisích.
„Tato tržnice nabízí ve větší míře zboží, které není pro uliční prodej vhodné, jako je
textil. Naopak zelenina či ovoce je tam zastoupena minimálně. Navíc svým vzhledem
kazí celkový obraz naší městské části," uvádí radní Tomáš Mrázek.
-tk-

DEN ZEMĚ TÁHL

Obchodní akademie v Hovorčovické ulici oslavila
v polovině dubna dvacet let své existence. K tomuto výročí
náměstkyně primátora Marie Kousalíková a ředitel školy Zdeněk
Marek zasadili na dvoře školy mladou sakuru. Přednášku o součas-

OSLAVA VÝROČÍ

Foto: M. Mařatka

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště 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. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: ipodec@ipodec.cz. Úplný
seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový
odpad najdete na www.praha8.cz.

Změnu vyhlášky, kterou se stanoví místa
a čas, na kterých lze provozovat výherní
hrací přístroje, připravuje vedení metropole. Městská rada koncem dubna souhlasila s návrhem principů provozování výherních hracích přístrojů na metropole doporučených pracovní skupinou k řešení
problematiky regulace provozování výherních hracích přístrojů.

Foto: M. Mařatka

KVĚTEN – ČERVEN 2008
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova – Malého
13. 5., 17. 6.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 20. 5., 24. 6.
Pobřežní – U Nádražní lávky
27. 5.
Pernerova – Šaldova
3. 6.
Pobřežní – Thámova
10. 6.
Petra Slezáka – Urxova
13. 5., 17. 6.
Pernerova – Sovova
20. 5., 24. 6.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
27. 5.
Kotlaska (u mateřské školy)
3. 6.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
10. 6.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
27. 5.
Na Vartě
3. 6.
Kašparovo náměstí
10. 6.
Pod Labuťkou – Prosecká
13. 5., 17. 6.
Kandertova (proti ul. Lindnerova) 20. 5., 24. 6.
Nad Rokoskou
27. 5.
Na Truhlářce (parkoviště)
3. 6.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
10. 6.
Ke Stírce - Na Stírce
13. 5., 17. 6.
Kubišova - Vlachovky
20. 5., 24. 6.
U Slovanky – Dolejškova
21. 5., 25. 6.
Štěpničná (parkoviště)
28. 5.
Davídkova (u ul. Tanvaldská - parkoviště) 4. 6.
Třebenická
11. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
14. 5., 18. 6.
Modřínová
11. 6.
Kubíkova - u DD
14. 5., 18. 6.
Havránkova – Šimůnkova
21. 5., 25. 6.
Šimůnkova
28. 5.
Janečkova
4. 6.
Hlaváčova
4. 6.
Bojasova – Slancova (jih)
11. 6.
Kurkova
14. 5., 18. 6.
Šiškova
21. 5., 25. 6.
Pakoměřická – Březiněveská
28. 5.
Na Pecích – Chaberská
4. 6.
Služská – Přemyšlenská
11. 6.
V Mezihoří
14. 5., 18. 6.
Na Pěšinách - Pod Statky
21. 5., 25. 6.
Uzavřená
28. 5.
Trojská - Nad Trojou
29. 5.
Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště)
5. 6.
Písečná - K Sadu
12. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
15. 5., 19. 6.
Třeboradická
22. 5., 26. 6.
Havlínova – Pohnertova
29. 5.
Libišská (parkoviště)
5. 6.
Podhajská pole (parkoviště)
12. 6.
15. 5., 19. 6.
Gdaňská
Hnězdenská (parkoviště)
22. 5., 26. 6.
Mazurská (u trafostanice)
15. 5., 19. 6.
Řešovská (u Zelenohorské)
22. 5., 26. 6.
Zhořelecká (parkoviště)
29. 5.
V Nových Bohnicích
5. 6.
Dolákova – Hackerova
12. 6.
K Mlýnu - Drahaňská
29. 5.
Mlazická
5. 6.
Fořtova – Do Údolí
12. 6.
Korycanská – K Ládví
15. 5., 19. 6.
Petra Bezruče - U Pískovny
22. 5., 26. 6.
Pod Vodárenskou věží – Společná 13. 5., 17. 6.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 20. 5., 24. 6.
Pekařova - Jestřebnická
27. 5.
Valčíkova - Na Truhlářce
3. 6.
Velká Skála - K Haltýři
10. 6.
Frýdlantská (u křiž. ul. Žernosecká - Ďáblická) 4. 6.
Davídkova (park. sev. od gar. Stavegu) 14. 5., 11. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
21. 5., 18. 6.
Braunerova – Konšelská
28. 5., 25. 6.
Nad Rokoskou (u školy)
14. 5., 11. 6.
Nad Popelářkou
21. 5., 18. 6.
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181) 28. 5., 25. 6.
Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)
4. 6.
Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou 29. 5.
Drahorádova
5. 6.
Lindavská
12. 6.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
15. 5., 19. 6.
Chaberská – Líbeznická
22. 5., 26. 6.

Město udělalo další krok k regulaci automatů

ném dění ve škole pozorně vyslechli i místostarosta Martin
Roubíček, který má oblast školství v gesci a radní Tomáš Mrázek
(na snímku vlevo), absolvent školy. Historie školy sahá do roku
1987. V objektu dodnes stojící základní školy vzniklo detašované
pracoviště SEŠ Kollárova. To se o rok později osamostatnilo
a počátkem 90. let přeměnilo na obchodní akademii.
-vk-

Za velkého zájmu dětí ze základních škol a za hezkého slunečného počasí
proběhl 23. dubna v Praze 8 tradiční Den Země.
Parkoviště před budovou radnice osmé městské části v Libni patřila společnostem
Pražské služby, Elektrowin a Ekolamp, které propagovaly třídění odpadu a správnou likvidaci elektrospotřebičů. ČSOP Koniklec a Obvodní myslivecký spolek
Praha 8 pak zajistily osvětu týkající se ochrany přírody, a součástí Dne Země byla
i netradiční výstava Brána recyklace, která byla ve vstupní hale takzvaného „bílého
domu“ přístupná od poloviny března až do posledního dubnového dne.
-pb-
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Ohlédnutí za III. Psím dnem
Bezmála 80 psů různého věku, plemene i velikosti soutěžilo v sobotu 19. dubna už potřetí
v historii na libeňské psí louce o titul Osmičkový
voříšek. Za zamračeného a deštivého počasí
navštívilo III. Psí den pořádaný odborem kultury ÚMČ Praha 8 několik desítek pejskařů.
Předsedou poroty byl letos fotograf Jan Saudek,
který Psí den navštívil už před rokem a tehdy se
svým pověstným humorem slíbil: „S radostí se
funkce předsedy poroty příště ujmu, pokud ovšem
budu za rok ještě naživu.“ Jan Saudek dorazil ve
výborné náladě a usedl v porotě po boku starosty
Prahy 8 Josefa Noska a zástupkyně starosty
Vladimíry Ludkové. Společně pak předávali
ocenění nejhezčím a nejšikovnějším voříškům.
V doprovodném programu Psího dne tradičně
nechyběla ukázka práce psovodů Městské policie
hlavního města Prahy, poskytnutí první pomoci
v podání Veterinární záchranné služby Pet Medic
a premiérou bylo představení činnosti Obvodního
mysliveckého spolku Praha 8. Podruhé se na Psím
dnu představila nová kynologická disciplína obedience, kterou v České republice propaguje Kristýna
Másilková: „Obedience je rozdělena do čtyř tříd,
které jsou odstupňovány podle náročnosti od
začátečníků až po ty nejlepší. V každé třídě musí pes
provést deset různých cviků, například dlouhodobé

odložení vleže a vsedě, chůze u nohy, přivolání
nebo ovladatelnost na dálku a cvik, který prověřuje
čich. Pes je většinou po celou dobu navolno a bez
obojku. Trestání psa nebo agresivní jednání psa znamená okamžité vyloučení ze závodu,“ přiblížila
obedienci Kristýna Másilková.

Nosek. Psí útulek se nachází v zahrádkářské kolonii
v Komořanech, založen byl v roce 1993 a ročně si tu
nového páníčka najde přes 300 psů většinou
menších plemen. Podrobnosti o psím útulku najdete
na www.praha-modrany.estranky.cz. Poděkování za
pomoc při organizování III. ročníku Psího dne patří
kromě KSK Bono a. s. i Veterinární záchranné
službě Pet Medic, která po celou dobu akce plnila
roli veterinárního dozoru, který je pro podobné akce
nutností.
-pb-, Foto: M. Mařatka

Výsledky III. ročníku
Osmičkový voříšek:
Kategorie mladší štěně
Wichová Eliška / Charlie
Kategorie starší štěně
Sottnerová Jana / Jezdi
Kategorie dorostenec
Jindřichová Aneta / Šiva
Hlavní cenu pro nejlepší trojici pejsků v každé ze
šesti kategorií věnovala společnost KSK Bono a. s..
Řada soutěžících se granulí tradičně vzdala ve
prospěch soukromého psího útulku v Modřanech.
„Letos jsme tomuto soukromého psímu útulku
předali celkem 80 kilogramů granulí. Všem dárcům
moc děkujeme i jménem provozovatelky útulku
Jaroslavy Kladivové,“ dodal starosta Prahy 8 Josef

Kategorie mladý dospělý
Krása Karel / Kiki
Kategorie starší dospělý
Škrdová Kateřina / Sendy
Kategorie senior
Točeková Lucie / Filípek

provoz mateřských škol
Kamery „Bezpečné osmičky“ odhalily zloděje Letní
I letošní červenec a srpen budou mít rodiče, kteří nemají možnost být se
Na pozemek Mateřské školy v ulici Kotlaska, který střeží kamery, vnikli v polovině dubna dva muži a brali vše, co jim
přišlo pod ruku. Objektivům však neunikli. Hned následující dny byl za přítomnosti Policie ČR, MP Prahy 8 a odboru
krizového řízení MČ Praha 8 záznam vyhodnocen a pořízeny fotografie
pachatelů.
Snímky byly předány oběma bezpečnostním složkám, aby při hlídkové činnosti
tyto muže případně nalezly. A podařilo se. Během tří dnů došlo k zatčení obou
pachatelů. Jednoho zadržela Policie ČR, místní oddělení Libeň, která je partnerem
městské části při projektu Bezpečná Osmička a druhého strážníci MP Praha 8.
Zeptali jsme se Libora Pauluse, vedoucího odboru krizového řízení Prahy 8, jak
pokračuje projekt Bezpečná osmička.
V jakém stavu se aktuálně projekt nachází?
Projekt jsme nastartovali v závěru loňského roku první pilotní školou, kde byly
instalovány první kamery s datovým úložištěm. Současně byla dojednána
spolupráce s Policií na možnosti vyzvedávání pořízených záznamů v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu se zadáním Rady Městské části jsme
připravili projekty pro další školy.
Pro projekt radnice plánovala využít finančních prostředků ze strukturálních
fondů. Podařilo se peníze čerpat?
Na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 8 byly připraveny dva projekty obsahující
budování kamerových systémů na prostranství dětských hřišť. Snažíme se tím
posílit ochranu investic radnice, které jsou dávány do veřejných prostranství v majetku obce. Podobně to bylo v případě druhého
projektu v Kaizlových sadech. Projektové žádosti jsme podali v termínu do 31. března 2008 a nyní prochází formálním a věcným hodnocením. Výstupy bychom měli mít v průběhu prázdnin.
Znamená to tedy, že bude projekt pokračovat až po prázdninách?
To určitě ne. Zastupitelstvo schválilo finanční prostředky z rozpočtu na část projektu. Budeme pokračovat podle plánu ve
vybavování dalších škol a školek kamerovými systémy a budovat dohledové centrum. Po vybavení jednotlivých škol a školek se
zaměříme na oblasti se zvýšeným výskytem kriminality. To je ale již otázka roku 2009.
-red-

Zoo má dvě nové expozice
Nové expozice pro lamy a hyeny má od konce dubna pražská zoologická
zahrada. V letošním roce je to už druhá novinka – před měsícem byl
otevřen pavilon gaviálů indických.
„To, že tyto dvě expozice spolu sousedí, nemá žádnou zoogeografickou souvislost – hyena žije v Africe a lama pochází
z Jižní Ameriky,“ informoval ředitel Petr Fejk. Dodal, že tyto
druhy nejsou běžně chovány v zoologických zahradách,
pražská je úspěšná i v odchovu mláďat. Nové expozice stály
téměř 10 milionů korun, které uhradilo hlavní město Praha.
V letošní sezóně nabídla pražská zoo svým návštěvníkům
více novinek – především snazší dopravu. Z Nádraží Holešovice do Troje a zpět
jezdí zvláštní autobusová linka o sobotách, nedělích a svátcích (na stejné trase
jako pravidelná linka č.112), a to vždy po celý den každých 10 minut. Staví
až na konečné a je zdarma.
-tk-

svými ratolestmi o letních prázdninách doma, otevřeno celou řadu školek,
které zřizuje Městská část Praha 8.
V pátek 11. dubna 2008 byl na poradě zřizovatele s ředitelkami jednotlivých školek
určen tento letní provoz. „První dva týdny
v červenci a poslední srpnový budou všechny školky uzavřeny. O tom jsme již rodiče
informovali v průběhu prosince minulého
roku. Nyní jsme určili konkrétní školky,
které budou v provozu, a to s ohledem na
jejich plánované rekonstrukce,“ řekl místostarosta Martin Roubíček.
Letní provoz zahájí 29. a 30. týden MŠ Klíčanská v Kobylisích, 30. a 31.
týden bude v provozu mateřinka Kotlaska v Libni a 31. a 32. týden se budou na
děti těšit zaměstnanci MŠ Na Přesypu v Kobylisích. „Stranou nezůstane ani
Karlín a Bohnice,“ zdůraznil místostarosta a potvrdil, že 32. a 33. týden čeká
letní provoz MŠ Lyčkovo náměstí v Karlíně a 33. a 34. týden MŠ Lešenská
v Bohnicích. Poslední týden letního provozu, tedy 34., se do prázdninového
provozu zapojí i MŠ Za Invalidovnou v Karlíně.
„Rodiče, kteří budou mít zájem o letní provoz, nahlásí nejpozději do čtvrtka
15. května 2008 na své kmenové školce svůj požadavek“, doplnil Petr Svoboda,
vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 8. „Dodržení termínu je velmi důležité,
neboť podle počtu přihlášených dětí na letní provoz si každá školka zabezpečí
personál - tedy konkrétní počty učitelek, kuchařek, uklízeček a tak dále. V případě, že rodiče dítě na provoz nenahlásí a v srpnu se objeví před brankou
školky, může se stát, že se budou muset vrátit s nepořízenou domů,“ varuje některé rodiče Svoboda.
Poslední srpnový týden se všechny mateřinky budou připravovat na začátek
nového školního roku, který začne v pondělí 1. září 2008.
-ps-

KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE

NA BULOVCE LÉČÍ DĚTI Z AFGÁNISTÁNU
Fakultní Nemocnice Na Bulovce se v dubnu znovu zapojila do programu Medevac. Do Prahy přiletěla skupina afgánských pacientů, kteří podstoupí v rámci tohoto humanitárního programu operace a léčbu. Humanitární program Medevac se
zaměřuje na dětské pacienty z válkou či jinak postižených zemí, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách. „Do
Prahy často přilétají také dětští pacienti, jejichž stav je natolik vážný, že jsou ohroženi na životě,“ řekl mluvčí FNB Petr Mach.
Fakultní nemocnice Na Bulovce, která se do programu Medevac aktivně zapojuje již poněkolikáté, zajišťuje hospitalizaci pacientů
z Afganistánu a jejich doprovodu na Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí, kde projdou vstupním vyšetřením.
Následně se jeden dětský pacient s vrozenou vadou dolní končetiny a jeden dospělý pacient po střelném zranění podrobí operačnímu
zákroku na Ortopedické klinice FNB.
-pmPOZVÁNKA NA KONCERT DO DOLNÍCH CHABER
Pokud chcete zažít kouzlo atmosféry večerního koncertu v románském kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, máte
šanci v sobotu 17. května v 18.00 hodin. Představí se skupina Cain da Breth, která přiblíží irskou lidovou hudbu. Už od druhé odpolední ale bude kostel otevřen pro veřejnost a poprvé se otevřou i dveře zdejší zvonice.
-js-
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Dobrovolníci v Gerontologickém centru
Na základě uveřejněné výzvy v „Osmičce“ se nám
začínají hlásit dobrovolníci, kteří mají zájem být
ku prospěchu seniorům v Gerontologickém centru i v jejich domácnostech (dále jen GC) a pomoci jim naplnit volné chvíle i život radostí ze
společného setkávání a přátelství. Tímto za projevený zájem za seniory v našem zařízení velmi
děkujeme a rádi přivítáme i další zájemce o tuto
dobrovolnou činnost.
Kromě dobrovolníků z Prahy 8 a okolí máme také
dvě dobrovolnice ze zahraničí. Jsou to dvě studentky, které k nám přišly získat zkušenosti z Německa
a jsou nyní v GC součástí zdravotnického týmu.
S Katarinou Binner byl uskutečněn krátký rozhovor,
který nyní uveřejňujeme. S druhou studentkou bude
následovat rozhovor v příštím čísle. Seznámíme Vás
také s tím, co to je Freiwilliges Soziales Jahr a také
s Německým červeným křížem z městečka Aalen,
který k nám naše dobrovolnice vyslal.
Mohla byste se pro čtenáře představit a říci krátce
něco o sobě?
Jmenuji se Katarina Binner, je mi 19 let a pocházím
z bavorského Ingolstadtu v Německu. Nyní pracuji
na oddělení GC v Šimůnkově ulici, které slouží
pacientům s demencí a Alzheimerovou chorobou.

Jak jste se k této práci dostala?
Měla jsem zájem o práci v sociální oblasti, a proto
jsem si sama na internetu vyhledala organizace
zprostředkující práci ve slovanských zemích, kde
bych nalezla uplatnění. Nakonec jsem našla Červený
Kříž, který pomáhá zprostředkovat práci mladým
lidem v sociálních zařízeních v zemích, o které jsem
měla zájem. Vybrala jsem si Českou republiku.
A proč zrovna Českou republiku?
Původně máme slovanské kořeny z matčiny strany
a tyto země např. Polsko, Slovensko a Rusko bych
ráda poznala v příštích letech.
Co plánujete v budoucnu?
V Praze jsem od září 2007 do srpna letošního roku,
pak budu pokračovat ve studiu na vysoké škole –
ráda bych se věnovala slavistice (o slovanských jazycích) a kulturologii. Po vysoké škole bych chtěla cestovat po zemích východní Evropy a získané
zkušenosti a vědomosti uplatnit v profesi v rodném
Bavorsku.
Jak byste zhodnotila zkušenost v Gerontologickém
centru? Jsou nějaká pozitiva a negativa?
Určitě to je kladná zkušenost, více přemýšlím
o problematice stáří a umírání v pozitivním slova

smyslu, jsem díky této práci zodpovědnější. Každý
den mi přináší něco nového a mohu zde uplatnit
i nápady, jak využít i volný čas s klienty GC, když
není potřeba ošetřovatelská péče. Ve volných
chvílích zpíváme, tančíme nebo posloucháme hudbu
apod. Těší mne, když vidím, jak málo někdy stačí
k tomu, abych někomu udělala radost, a proto mne
tato práce baví a naplňuje. Snad jediným negativem
je psychická náročnost, ale já mám ještě dostatek
energie
Určitě jste měla možnost navštívit nějaké historické
památky v Praze.
Ano, možností v Praze je opravdu mnoho. Jako
každý turista jsem navštívila ta nejznámější místa
jako např. Hradčany, Vyšehrad, Pražský Hrad,
židovský hřbitov. Ráda chodím na procházky na
Petřín, jen tak si sednout na lavičku a dívat se na
Prahu. Navštěvuji Rudolfinum – koncerty vážné
hudby a také ráda chodím na různé výstavy a filmové
festivaly.
A byla jste i někde mimo Prahu?
Ano, jeden víkend jsem strávila na Šumavě, jednou
jsem byla v Plzni prohlédnout si město (ale nebylo
dost času) a několikrát v Příbrami, protože tam mám
několik kamarádek z Německa.

Umíte dobře česky, už jste uměla naši řeč, když jste
přijela do Čech?
Ne, uměla jsem jen základní slova a fráze např.
dobrý den, děkuji apod. Ale když člověk slyší jen
jednu řeč stále okolo sebe a nemá příležitost mluvit
v rodném jazyce, tak se naučí.
A poslední dotaz – jak byste zhodnotila sociální péči
o seniory v Německu a v Čechách?
Nemám velké zkušenosti s péčí o seniory u nás
doma, ale vím, že i v Německu je problém se stoupajícím počtem seniorů jako v ČR. I oni si musí sami
spořit na důchod, není to jen záležitost státu. Myslím,
že se u nás více podporuje a je rozšířenější domácí
péče o seniora a snahou je, aby zůstal co nejdéle
v domácím prostředí.
-mk-

Středisko aktivizačních programů začalo fungovat
Pan Pok dudal
pro dobrou
náladu.

Tvořívá místnost.

Počítačová místnost.
Foto: M. Mařatka

Zástupkyně starosty Vladimíra Ludková
3. dubna slavnostně otevřela Centrum aktivizačních programů pro seniory z osmé městské části,
které sídlí v prvním patře v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Burešově ulici. Cílem
zařízení, které bude provozovat příspěvková
organizace městské části Obvodní ústav sociálně
zdravotnických služeb, je podpora aktivního
a plnohodnotného prožívání stáří. Zařízení
vzniklo přebudováním bytové jednotky a je
rozděleno do tří místností: počítačové, relaxační
a tvořivé. Vedle aktivizačních programů bude
zahájen i experimentální program svépomocných činností seniorů pod názvem „Senioři sami
sobě.“
Program Střediska je sestaven z nejčastěji se
opakujících přání seniorů Prahy 8, kteří byli předem osloveni dotazníkem. Připraveny jsou například výuka základů práce s počítačem, možnost
využívání internetu, výtvarná dílna (první se představí ubrousková technika, malba na různé materiály), šití, ruční práce, cvičení paměti, taneční terapie,
cvičení pro zdraví, přednášky, kulturní programy
Slavnostní přestřižení
zástupkyní starosty.

a řada bezplatných poradenských služeb. Záleží
pouze na seniorech, které programové aktivity si
vyberou. Středisko se nachází v 1. patře DPS
Burešova 1151/12 a programy začaly 7. dubna
2008. Vítány jsou samozřejmě i podněty k dalšímu
rozvoji centra.
Velmi rádi u nás přivítáme také dobrovolníky –
seniory, ale i studenty, kteří by se chtěli podílet na
vedení některých aktivit. Přihlásit se můžete na
adrese: OÚSS, ul. Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8, tel.: 283 84 21 25, e-mail: info@ouss8.cz.
Miroslava Holá, ředitelka OÚSS

Program v Centru aktivizačních programů
(Dům s pečovatelskou službou Burešova 1151/12)
pondělí a středa: 9.00 - 16.00 hod. I úterý a čtvrtek: 9.00 – 15.00 hod. I pátek: 9.00 – 12.00 hod.

PONDĚLÍ:

9.00 – 12.00 hod. I Arteterapie – Dílna seniorů
volontérka pí Růžena Svobodová
10.00 – 11.00 hod. I Cvičení na židlích
(probíhá v klubovně v přízemí)
Daniela Vorlíčková, pracovnice OÚSS

ÚTERÝ:

9.00 – 12.00 hod. I Psychologická poradna pro seniory
(pomoc při řešení těžké životní situace, problémů, samoty)
PhDr. Miroslava Holá (tel.: 775 26 90 36)
12.30 – 15.00 hod. I možnost práce na PC
a používání internetu pro seniory
13.00 – 14.00 hod. I Posilování paměti (PhDr. Miroslava Holá)

STŘEDA:

9.00 – 10.00 hod. I Trénink paměti
10.15 – 11.30 hod. I Výtvarná dílna (výtvarné techniky)
13.00 – 15.00 hod. I Klub společenských her
(šachy, dáma, člověče nezlob se, žolíky, scrabble, další dle přání)
15.15 – 16.00 hod. I Poradna pro zdravotnické
a kompenzační pomůcky
Bc. Aneta Slobodzianová (ergoterapeutka OÚSS)

ČTVRTEK:

8.00 – 16.00 hod. I Sociální poradenství
(informace a konkrétní pomoc v nepříznivé sociální situaci, pomoc při
vyřizování dávek sociální péče, hmotné nouze atd.)
sociální pracovnice OÚSS

PÁTEK:

9.00 – 12.00 hod. I Arteterapie – Dílna seniorů
volontérka pí Růžena Svobodová

Pokud neprobíhá poradenská činnost v místnosti, kde jsou PC, jsou pro seniory k dispozici, včetně přístupu na internet (čas přístupu se objednává u sestry Zvolánkové, tel.: 286
58 29 63.) Další programy (šití a vzájemná pomoc v programu Senioři sami sobě, Pozitivní
myšlení, Kreativita v seniorském věku, muzikoterapie) jsou připraveny a budou zahájeny po
ukončení zápisu seniorů).
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můžeme provést mnoha způsoby. Buď vynaložením
velké částky na různé mechanické a elektronické
zabezpečení včetně ochrany za pomoci bezpečnostní
agentury napojením na pult centralizované ochrany,
nebo dodržováním několika zásad s vynaložením minimálních nákladů. Pojďme se tedy podívat na pár preventivních rad k zabezpečení svého majetku které
mohou pomoci všem spoluobčanům.

Zápisník policisty
Akce Harlekýn
nebyla poslední
V nočních hodinách 24. dubna proběhla v Libni
bezpečnostně pátrací akce. Během čtyř hodin bylo při
ní zjištěno pět řidičů pod vlivem alkoholu, tři osoby
v celostátním pátrání a cizinec pobývající na území
České republiky, který řídil osobní motorové vozidlo
bez příslušného řidičského oprávnění. Na akci se
podíleli policisté místních oddělení obvodního ředitelství Praha III, 2. oddělení služby kriminální policie
a vyšetřování, dopravní policie a Pohotovostní motorizované jednotky. Policisté upozorňují řidiče, aby dbali
dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích, neboť bezpečnostní akce budou probíhat
i nadále.

Alkohol za volantem
neprošel
Mimo zmíněnou bezpečnostně pátrací akci policisté
zjistili několik případu řízení motorového vozidla pod
vlivem alkoholu. Za všechny zmiňme dva případy, ve
kterých se již jednalo o podezření ze spáchání trestného
činu. S hodnotou 2,25 promile si na projížďku Prahou
po půlnoci vyrazil 28letý muž se svojí Škodou Octavia.
Jeho cesta ovšem skončila jinak než předpokládal, a to
na policejní stanici, kam byl přivezen po kontrole hlídkou policie v ulici Zenklova. Stejně dopadl 41letý muž,
kterého policisté kontrolovali v ulici V Holešovičkách
při řízení vozidla BMW. Orientační dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 1,62 promile. Oba případy
byly vyřešeny ve zkráceném přípravném řízení. Státní
zástupce po obdržení spisových materiálů podal
k soudu návrh na potrestání obou mužů.

ci Bulovka byl umístěn 18letý mladík bulharské národnosti. Pobyt na této stanici se mladíkovi nelíbil, a tak se
pokusil o riskantní útěk. Nejdříve vylomil okenní rám
a posléze chtěl slézt z 2. patra, přičemž při tomto
pokusu uklouzl a spadl na zem. Při nárazu si zlomil
ruku a poranil se v obličeji. Mladík byl následně se svým
zraněním hospitalizován ve Vinohradské nemocnici.

Trestu se nedožil
Muž si svůj trest za trestný čin již nevykoná. Na MOP
Libeň bylo personálem FN Bulovka oznámeno, že se
zde nachází muž neznámé totožnosti, který zemřel. Po
provedení potřebných úkonů bylo zjištěno, že se jedná
o 45letého muže, který byl vyhlášen v celostátním
pátrání z důvodu vydání příkazu k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody.

Stále platí, že auto
není trezor
I přes mnohá upozornění, aby spoluobčané nedávali
možnost pachatelům se nezákonně obohacovat
a nenechávali cenné věci ve vozidlech, evidujeme
mnoho případu vloupání do aut. Například neznámý
pachatel v ulici Sokolovská začátkem dubna rozbil
u nákladního motorového vozidla Mercedes Benz
Viano okno u levých předních dveří a následně z vozidla odcizil navigační systém. Slovenské firmě tak
krádeží navigace a poškozením vozidla vznikla celková
škoda ve výši 31 tis. korun (foto č. 1).

V té samé době v ulici Turnovská neznámý pachatel
po rozbití zadního okna vozidla VW vnikl dovnitř
a odcizil sadu elektronových kol s pneumatikami
nezjištěné značky, čímž poškozenému způsobil škodu
ve výši 50 tis. korun (foto č. 2).

Vykradl rovnou dva byty
Na náměstí Dr. Holého neznámý pachatel provedl
vloupání hned do dvou bytů. U obou vyrazil vstupní
dveře. Z prvního odcizil pánské jízdní kolo a z druhého
bytu šperky. Svým jednáním způsobil uživatelům nejen
nemalé starosti, ale i hmotnou škodu dosahující částky
minimálně 21 tisíc korun.

Jednoduše vykopl dveře
K dalšímu vloupání do bytu došlo v ulici Na Dědince,
kde neznámý pachatel vykopl dveře do bytu a z něj
následně odcizil finanční hotovost v české a zahraniční
měně. Celková způsobená škoda v tomto případě byla
26 tisíc korun.
-tk-

Kradl pivní basy
V prodejně Delvita v ulici Na Hrázi si chtěl o dvě plastové přepravky na pivo přilepšit 24letý muž. Ostražitý
člen bezpečnostní agentury však muže zadržel a předal
policii. Policisté následně zjistili, že muž již byl za
obdobný skutek odsouzen a dále, že má soudem
vysloven zákaz pobytu na území hlavního města Prahy.
Případ policie vyřešila ve zkráceném přípravném řízení
a do 48 hodin byl případ i se zadrženým podezřelým
předán státnímu zástupci k podání návrhu na potrestání.

Policejní rádce
Vloupání do bytů

Na záchytce se mu nelíbilo
Útěk ze záchytné stanice skončil pádem z výšky a zraněním. Na protialkoholní záchytnou stanici v nemocni-
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Při pohledu na popsané případy je zřejmé, že dnešním
tématem bude prevence vloupání do bytu. Pachatel,
který provede vloupání do bytu, nejenže zasahuje do
zaručených práv a svobod občanů, ale i hodně znepříjemní život uživateli, který napadením bytu může
ztratit pocit bezpečí, které do doby vloupání ve svém
bytě (domově) pociťoval. Uklízení nepořádku a náprava škod po vloupání do bytu je dalším nepříjemným
bodem v našem životě. Zabezpečení bytu či domu

- zabezpečení bytu začíná u vstupních dveří do domu,
dbejte na řádné uzamykání těchto vstupních dveří,
popř. u správce domu trvejte aby nefunkční dveře
uvedl do funkčního stavu a dveře tak plnily svůj účel
a netvořily jen dřevěnou popř. kovovou stěnu mezi
chodníkem a chodbou domu, kterou projde každý,
řádně uzamykat vchodové dveře však musí všichni
obyvatelé domu,
- míru bezpečnosti v domě ovlivňuje i dodržování
pořádku (prázdné chodby, čistota) a dostatečné
a fungující osvětlení společných prostor (chodby,
sklepy) i osvětlení venkovní,
- přes domovní zvonek do domu nevpouštějte nikoho,
kdo nejde za vámi, do domu vpusťte pouze ty, které
dobře znáte, nebo kteří se Vám důvěryhodně prokáží
a řeknou, proč přicházejí,
- zvolte vhodné zabezpečení nejrizikovějších částí bytu
nebo domu,
- na schránky a zvonky umístěte své příjmení bez
titulu a v množném čísle,
- pozor na podomní prodavače různého zboží,
- při nastěhování do nového bytu vyměňte zámky
za nové,
- při zaregistrování neznámých a podivně
se chovajících osob v domě volejte policii,
- při odjezdu na dovolenou svěřte klíč od bytu
důvěryhodnému sousedovi popř. příbuznému
k provádění kontrol bytu a vybírání schránky,
- nezatahujte závěsy a žaluzie,
- vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen,
- zadokumentujte cenné věci formou seznamu
i fotograficky včetně výrobních čísel el. přístrojů
na pomoc policii při pátrání po odcizených věcech
- cenné věci např. šperky po dobu dovolené uschovejte
v bankovní schránce,
Více informací, jak zabezpečit svůj byt či dům, včetně
nabídek různých zabezpečovacích systémů od základních kvalitních zámků a závor po úplné elektronické
zabezpečení, najdete samozřejmě na internetových
stránkách. Pevně věřím, že nadcházející sezóna dovolených nebude poznamenána nárůstem vloupání do
bytů a nepříjemných situací plynoucích z těchto trestných činů, ale vaší plné spokojenosti a dojmů z radostně prožité dovolené.
npor. Zdeněk Pohunek
zástupce vedoucího MOP Libeň

Akce Městské policie – úřední záznam
Dne 24. 4. 2008 v 21.49 hodin byla vyslána, přes OPES Prahy 8, autohlídka HABR-10 ve složení
str. Kobzáň Jan, str. Štrympl Josef a str. Podaný Jaroslav do ulice Kotlaska 26, Praha 8. Toto
oznámení bylo na OPES Prahy 8 předáno linkou 156. Z této adresy bylo přijato zmatené oznámení od osoby z asijského státu, které znělo: „Jeden kaput – jeden nůž.“ Současně s hlídkou
HABR-10 vyrozuměl OPES Prahy 8 také MO PČR Libeň, Světova 1.
Hlídka dorazila za použití VRZ na místo ve 21.52. Na místě se nacházela RZS
č. 167 a vozidlo s doktorem č. 133. Záchranáři hlídce MP sdělili, že po chodbě běhá muž asijské národnosti se zakrváceným nožem. V té chvíli chtěla do
domu výše uvedené adresy vstoupit žena, která zde bydlela, a tím hlídce
umožnila vstup do domu. V té chvíli na chodbu z bytu v přízemí vyšel muž
asijské národnosti, který v pravé ruce držel zakrvácený nůž o velikosti cca 30
cm. Muž šel po chodbě proti hlídce MP HABR-10. Proto byl „Jménem
zákona“ vyzván k odhození nože pomocí donucovacího prostředku dle § 18, odst.
1, písmena f, zák. č. 553/1991 Sb. (hrozba služební zbraní), jelikož byla splněna podmínka pro použití služební zbraně dle § 20, zák. č. 553/1991 Sb. Muž nůž odhodil na zem a sdělil, že
on je oznamovatel a muž, který měl použít nůž proti druhé osobě se společně se zraněným nacházejí
v bytě, z kterého vyšel. Proto hlídka MP vešla za zvýšené opatrnosti se zbraní v ruce do bytu, dle § 16,
odst. 1, zák. č. 553/1991 Sb., kde se měli nacházet napadený a muž, který ho napadl.
Při vstupu hlídky do bytu se v bytě nacházeli dva muži. Jeden seděl na posteli na levé straně pokoje
a druhý muž seděl na židli, měl zakloněnou hlavu a v hrudníku, zhruba v místě, kde se nachází srdce,
měl zřejmě ránu po noži. Hlídka vyzvala muže sedícího na posteli „Jménem zákona, vyjděte z bytu“.
Muž výzvy uposlechl a vyšel na chodbu. Zde ho oznamovatel označil jako pachatele. Z tohoto důvodu byl dle § 76, odst. 2, TŘ omezen na osobní svobodě a následně mu byla nasazena ve 21.58 hodin
služební pouta dle § 18, odst. 2, zák. či. 553/1991 Sb. Pouta nasadila hlídka HABR-20, ve složení str.
Landa Miloš a str. Rada Petr. Tato hlídka na místo dorazila ve 21.53 hodin.
Hlídka HABR-10 se dále přesvědčila, zda
se v bytě nenachází další osoby, které by
mohly napadnout hlídku MP nebo zdravotníky. Nikdo další se v bytě nenacházel. Proto
byli do bytu vpuštěni zdravotníci, kteří
zraněnému začali okamžitě poskytovat první
pomoc. Lékař na místě konstatoval smrt.
Osoba, která celou záležitost oznámila, byla
dle § 12, odst. 2, zák. č. 553/1991 Sb. vyzvána k prokázání totožnosti.
Ve 21.57 hodin na místo dorazila hlídka
MP REZEDA-40. Do příjezdu hlídky PČR
hlídky MP zajišťovaly místo trestného činu.
Dále hlídky využily dle § 15, odst. 1, zák. č. 553/1991 Sb. oprávnění zakázat vstup na určená místa.
V čase 22.04 hodin na místo dorazilo několik vozů PČR, včetně velitele zásahu, kterému byl muž
omezený na osobní svobodě předán společně s nožem v čase 22.04 hodin.
V tomto čase byla muži sundána hlídkou MP pouta a následně nasazena hlídkou PČR, která si celou
událost na místě převzala.
Na žádost PČR provedla hlídka REZEDA-40 u oznamovatele a osoby podezřelé z vraždy dechovou
zkoušku s výsledkem negativním. Během celé události nedošlo ze strany zasahujících strážníků ke
škodě na majetku a nikdo ze zasahujících strážníků nebyl zraněn.
-red-
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Jak bojovat s nepořádkem v ulicích, který
způsobují bezohlední občané?
Bitva s nepořádkem začíná
v hlavě každého z nás

Pomohla by cíleně vedená kampaň

Začíná to asi takto: „Před týdnem jsem vyhodil za barák starou ledničku a ona tam stále ještě je! Vy na
tom úřadě snad nic neděláte!“ Tak přesně tento „přístup“ je podstatou mnoha stížností, které přichází na
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8.
Při procházení menšími obcemi naší republiky mě často napadá, čím to, že se v nich nevyskytuje tolik černých
skládek, odložených kuchyňských linek, křesel a podobně. Je to především tím, že nikdo nechce večer přijít do
místní hospody a slyšet: “Hele Václave, nechal jsi u mě před barákem starou televizi, tak až půjdu odsud domů,
tak ti jí hodím zpět na zahradu a možná ti proletí skleníkem“. V malých obcích, kde se všichni znají, funguje
bezproblémově tato sousedská kontrola. Ve velkém celku jako je Praha 8, nahrává anonymita všem bezohledným
– a bohužel to nejsou jen majitelé starých elektrospotřebičů. Vždyť co říci na autentickou větu která se objevila
v jedné ze stížností: „Nevím, proč bych to měl práskat městské policii, doufám, že občas projede ulice, když už
neprochází, a není stižena slepotou. Tak proč nejedná“.
Proč to ohlásit? Třeba proto, že ani městská policie nemá a zřejmě ani nebude mít dostatek lidí k tomu, aby byl
strážník na každém rohu. Pokud nezavoláme na bezplatnou linku, dramaticky snižujeme možnost chycení přestupce. A jak je to s počty pracovníků na odboru životního prostředí? Jeden referent dohlíží na území začínající na
Florenci a končící metrem Palmovka. Snad jen sedmimílové boty by tomuto pracovníkovi umožnily, aby celé
území prošel každý den.
Pokud tedy nechceme větší daně, které umožní, aby každý občan měl „svého“ strážníka a „svého“ úředníka,
nezbývá, než bojovat svou osobní malou válku s nepořádkem. Taková válka začíná tím, že neodhazujeme
nepotřebné věci tam, kam se nám zlíbí. A pokud náhodou vidíme dvě nahrbené postavičky, které se kradou nočními stíny a nesou starou válendu, použijeme bezplatnou linku 156. Toto není udavačství! Naopak i takové zavolání
přispěje k tomu, že peníze, za které by obec odvážela starou válendu, půjdou třeba na péči o strom, který máte
před svým domem a vy se konečně nebudete o jeho staré, k zemi visící větve bouchat do hlavy.
Josef Vokál, místostarosta Prahy 8 za ODS

Životní prostředí a čistota města, kde bydlíme, patří mezi základní kritéria jeho úrovně
a úrovně jeho obyvatel. Je to věcí nás všech a hlavně na nás záleží, v jakém prostředí
budeme žít. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že s tou úrovní na tom nejsme
úplně nejlépe a že je stále co zlepšovat. Není možné zastávat názor, že péče o pořádek
a čistotu ve městě je výlučnou povinností města a odmítat vlastní součinnost. Postihnout
každého, kdo svou činností zhoršuje naše životní prostředí a úmyslně či z lenosti
odhazuje odpadky po ulicích, se nám přes veškerou snahu asi také nepodaří. V podstatě
jediným orgánem dozoru nad veřejným pořádkem je městská policie a to je málo.
Naše ulice, chodníky, parky či plochy zeleně jsou určitě o moc krásnější bez všudypřítomných papírků, nedopalků a jiných odpadků. Začíná jaro a s ním se zvyšují i naše volnočasové
aktivity, z nichž velká část probíhá právě na plochách zeleně. Je smutné, když si naše děti musí
hrát mezi odpadky, které tam pohodili naši méně přizpůsobiví a nezodpovědní spoluobčané.
Nevýhodou je i vysoká anonymita městských obyvatel a s tím spojená lhostejnost vůči svému
okolí. Pokud někoho z těchto občanů upozorníte na nevhodné chování, často se dočkáte
vodopádu vulgárních nadávek, a to včetně mladistvých. Další kapitolou jsou i někteří arogantní pejskaři, kteří s oblibou hlásají, že pokud platí městské části poplatek ze psa, nejsou
povinni po nich uklízet jejich exkrementy a o úklid se má postarat město. Toto tvrzení
samozřejmě není pravdivé a snaží se pouze zakrýt lenost těchto lidí uklidit po svých
miláčcích. Bohužel pokutovat je mohou pouze policisté a ti ve většině případů nebývají příliš
důslední.
Nejlepším řešením je změna myšlení a chování samotných občanů. Současné situaci by
určitě pomohla cíleně vedená kampaň, která by na bázi hrdosti a sounáležitosti se svým
bydlištěm upozorňovala nás všechny na nutnost vážit si čistoty a upravenosti naší městské
části. K této kampani by ale bylo nutné vytvořit optimální technické podmínky.
Samozřejmostí by měl být dostatek odpadkových košů, pytlíků na psí exkrementy, kontejnerů a popelnic a jejich včasné a pravidelné vyprazdňování. Režim svozu odpadků by se měl
upravit v závislosti na předpokládaném navýšení množství domovního odpadu, například
v době svátků, kdy jsou kontejnery přeplněny a odpadky se válí v jejich okolí. To nahrává
i stále se zvyšujícímu počtu hlodavců, které se nedaří i přes probíhající deratizaci zlikvidovat
a kteří ohrožují naše zdraví.
Vážení čtenáři, věřím, že většina z vás má na otázku čistoty a kvality životního prostředí
podobný názor jako já, a tak vás prosím o spolupráci při zkrášlování naší Prahy 8
Radim Zátopek, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Obecní a státní firmy
musí jít příkladem

Foto: M. Mařatka

Je nutné začít už u výchovy dětí
Známe to všichni. Ulice, byť občas uklizené, jsou v odpoledních až večerních hodinách plné odpadků.
Přesněji řečeno, plné všeho, co lidem od ruky upadne. Uklízecí firmy nestačí uklízet. Jednou nejsou lidi
a pokud jsou, tak zase nejsou peníze. A tak je to pořád dokola, jen ty ulice jsou stále znečištěné. Chybí
metaři, chybí domovníci, radnice a správní firmy na to nemají prostředky.
Avšak začíná tento nepořádek až na ulicích? Domnívám se, že nikoli. Znám mnoho případů, kdy začíná
v místě bydliště. Ano, jsou tací, kteří odpadky z domácnosti vyhazují rovnou z oken a vůbec je nezajímá okolí.
Pak jsou jiní, kteří zásadně své odpadky nechávají na chodbě domu, tedy za svými dveřmi. Zřejmě proto, aby
jim doma „nesmrděly“. A ostatním v domě snad podle nich „smrdět“ mohou. A další si pak nedělají starosti
s tím, že by odpadky mohli cestou do práce nebo na nákup dát do kontejneru, a tak je pohodí kdekoliv, ba je
vyhazují i z aut. A jsou i další, nemá cenu vše popisovat, znáte je ze svého okolí. Zároveň všichni tito výtečníci jsou prvními, kteří křičí, že všude je nepořádek a že s tím někdo něco musí udělat. Jinými slovy, „zloděj
křičí, chyťte zloděje“, i když v jiném slova smyslu. Ve všech těchto případech tvorby nepořádku jsme však
viníky všichni. Ne tím, že jej tvoříme, ale že jsme neteční a nedokážeme těm jednotlivcům minimálně
připomenout, jak by se měli chovat. A tak často nastupuje vyjádření, když mohou oni, tak proč ne já!
A nepořádek utěšeně roste.
Co však s tím? V první řadě je nutné začít již u dětí, a to jak doma, tak i ve školách. Výchovou k pořádku.
A asi nejen u dětí, ale i mnohých dospělých. Druhým krokem pak musí být dostatečný počet odpadkových
košů a kontejnerů na odpad a jejich pravidelné vyprazdňování, nikoliv podle termínových plánů, ale podle
plnosti těchto nádob. Třetím krokem pak musí být zvýšení podílu zejména Městské policie a Policie ČR na
„sázení“ pokut za znečišťování. Oni také strážníci a policisté chodí po ulicích a vidí, pokud ovšem chtějí, co
se kolem nich děje. A v neposlední řadě pak větší aktivita úklidových firem při zajišťování úklidu.
A jen tak na závěr – velký nepořádek je u všech stanic metra. Důvod je velice jednoduchý – z prostor metra
zmizely odpadkové koše, prý kvůli „teroristům“, jak nám bylo před časem vysvětleno. Ovšem mně to připadá
tak, že DP hl.m.Prahy nechce vydávat finanční prostředky na úklid. Ať se o to postará někdo jiný, „my
chráníme občany před teroristy“. A nepořádek tak existuje dál.
Vladimír Bouša, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

V minulém čísle Osmičky jsme s kolegy navrhovali cesty, jak investovat peníze z privatizace bytů. V příspěvku Strany zelených zaznělo, že jednou z priorit poprivatizačního
období musí být investice do veřejného prostoru. Téma tohoto čísla s péčí o parky, ulice
a náměstí přímo souvisí. Platí, že neudržovaná místa dále chátrají. Kam dnes člověk
odhodí papírek, tam za týden najdeme černou skládku. Kde na zdi strpíme jeden graffiti
tag, tam za čas objevíme sprejerský souboj několika konkurenčních skupin. Tak jako se
říká, že násilí plodí násilí, nepořádek je živnou půdou pro ještě větší nepořádek.
Úklid ulic je jedním z tématických hitů komunální politiky. Je třeba konstatovat, že Praha
8 v čistotě veřejných prostranství nemůže být pro jiné vzorem. Svou roli v tom sehrává
mimo jiné fakt, že řada oblastí naší městské části se nachází v zanedbaných stavebních
uzávěrách (oblast Horní Libně), nebo se připravuje na budoucí rozvoj (Rohanský a Libeňský
ostrov).
Máme dvě možnosti – postihovat přímé znečišťovatele nebo majitele pozemků. Obávám
se, že je nereálné dohonit každého „pejskaře“, který nechá své zvíře vykonat potřebu na
trávník nebo majitele odpadků, které místo v popelnici skončí v příkopě. Zodpovědnost
a případné sankce tedy padnou na majitele a uživatele pozemků, což jsou v případě veřejných prostranství většinou městská část Praha 8, hlavní město Praha, Technická správa
komunikací a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Řada míst – a to si často kritici vzhledu Prahy
8 neuvědomují – je také v majetku soukromých osob a firem.
Letos novelizovaný zákon o hl. m. Praze razantně zvýšil pokuty za nedostatečnou údržbu
nemovitostí. Fyzické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská část uložit pokutu do výše 100 tisíc
korun, u právnických osob a podnikatelů je horní hranice pokuty 500 tisíc korun.
Bohužel, ani statisícové pokuty nejsou dostatečným tlakem na to, aby byl v Praze 8
pořádek. Co tedy lze ještě udělat? Podle mne by pomohly dvě věci – negativní publicita
ukazující nejzanedbanější místa Prahy 8 a příkladná péče o veřejná prostranství ze strany
úřadů, městských a státních firem.
Velmi se mi líbí řešení, které zvolili v Praze 10. Každý občan zde může poslat pomocí
fotomobilu a MMS snímek místa, kde je nepořádek. Fotografie je umístěna na internetovou
stránku http://www.praha10.cz/skripty/mms/index.asp a je doplněna o datum pořízení
snímku a informace, jak byl tento podnět řešen a vyřešen. (Já bych tuto „prezentaci“ doplnil
ještě o údaje o majiteli pozemku v rozsahu, jak je uveden ve veřejně přístupném katastru
nemovitostí na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz.)
Touto technicky nenáročnou cestou a každému dostupnou technologií se může k čistotě
pozemků vyjádřit každý občan. Pod veřejnou kontrolou je nejen přehled o nepořádku
v městské části, ale i forma a rychlost řešení stížností. Musím říct, že být majitelem pozemku,
udělal bych maximum pro to, aby se moje jméno v tomto nelichotivém seznamu neobjevilo.
Moje druhá připomínka je závažnější. Otázka je, jak můžeme žádat po občanech, aby
uklízeli na svých pozemcích, když tak mnohdy nečiní velké firmy ve vlastnictví města nebo
státu? Dva příklady za všechny – neudržované autobusové nádraží na Palmovce, které je ve
vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy a zničený park (či spíše noclehárna pro bezdomovce) pod Libeňským plynojemem, který patří Českým drahám.
Cílem předchozího odstavce není vyzvat občany, aby na čistotu na veřejných i neveřejných
pozemcích rezignovali. Spíš je to apel na celopražské zastupitele, aby více tlačili na
dodržování zákonů ze strany obecních a státních firem. Je nezbytné, aby platila absolutní
a bezpodmínečná rovnost před zákonem bez ohledu na to, jestli jej poruší jednotlivec nebo
obří společnost.
Petr Vilgus, zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených
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KVĚTEN 2008

PRAŽSKÁ BOTANICKÁ
ZAHRADA
Nádvorní 134 • Praha 7 − Troja
Telefon: 234 14 81 11
E−mail: info@botanicka.cz

KVĚTEN - ČERVEN 2008
15. 5. 2008
Seznamte se s botanickou
zahradou: Hajní květena.
Provázení. Sraz v 16.00 hodin u pokladny
Areálu Jih (venkovní expozice).
18. 5. 2008
Hudební procházky. Trio Iuventa.
13.00 hod. ZOO - Informační a vzdělávací
centrum (divadélko Archa).
15.00 hod. Trojský zámek.
17.00 hod. Botanická zahrada
- venkovní expozice Areál Jih.
22. 5. - 25. 5. 2008
Trvalkové dny.
Český spolek perenářů a Botanická zahrada
hl. m. Prahy zvou.
22. 5. 2008
Seznamte se s botanickou
zahradou: Kosatce.
Provázení. Sraz v 16.00 hodin u pokladny
Areálu Jih (venkovní expozice).
25. 5. 2008
Hudební procházky.
Pražská harmonie.
13.00 hod. ZOO - Informační a vzdělávací
centrum (divadélko Archa).
15.00 hod. Trojský zámek.
17.00 hod. Botanická zahrada
- venkovní expozice Areál Jih.
25. 5. 2008
Trinity Concert Band (UK).
Ve 14.00 hodin kolonádní koncert.
31. 5. - 29. 6. 2008
Výstava
motýlů ČR.
1. 6. 2008
Den dětí.
Vstup dětem do
15 let zdarma.

Nabídka manažerských kurzů v Praze 8
Máte chuť efektivně využít volný čas, zlepšit
svoji pozici na trhu práce nebo zvýšit šance na
postup ve firmě? Manažerské kurzy nemusí být
jen pro manažery. Timemanagement, zvládnutí
stresové zátěže, umění vyjednávat s lidmi
a zbavení se ostychu z veřejného vystupování,
teambuilding... To jsou schopnosti, které usnadní život každému. Vzdělávací instituce na Praze
8 nabízejí v tomto semestru celou řadu kurzů,
které jsou zaměřené právě na rozvoj takzvaných „lidských dovedností“.
Manažerské kurzy jsou většinou koncipovány jako
víkendová – jednodenní nebo dvoudenní – školení.
Některé programy, například školení asertivního
chování, jsou spojené i s pobyty venku v přírodě.
Specialitou jsou školení, která zájemcům pomohou
ve vybudování perfektní image.
Jednou z možností, jak se zbavit nahromaděného
stresu a získat novou energii do práce, je některý
z outdoorových programů. Často se využívají pro
odreagování po namáhavém pracovním týdnu nebo
ke stmelení týmu. „Naše kurzy jsou cílené hlavně na
teambuilding, ale přihlásit se můžou i jednotlivci.
Školení mohou být zaměřena na motivaci, relax,
zábavu, poznání, stmelení, zátěž, výzvu a adrenalin…“ říká ředitel společnosti Outdoor aktivity Vít
Veselý. „Dnes se za slovem teambuilding schovává
ledasco. Třeba výjezd na diskotéku nebo do vinného
sklípku. Pravé budování týmu je ale koncepční
metodická věc a dá se uskutečnit v prostředí
přirozeném - v přírodě. Většina skupinových postupů, byť aplikovaná zážitkovými aktivitami, je
obdobná jako v reálném životě a práci. Jde o to si tuto
skutečnost uvědomit,“ dodává Vít Veselý.
Edux s. r. o., Kašparovo nám. č. 2233/3, Praha 8
Společnost pořádá pro veřejnost školení v oblastech
daně, finance, účetnictví, manažerské a obchodní
dovednosti, kurzy rétoriky a další.
http://www.edux.cz/
Škola po škole, Třebenická 1284/4, Praha 8
Společnost nabízí otevřená školení pro veřejnost buď
o víkendech nebo e-learningovou formou přes internet. Jedná se o dvousemestrální školení, které je
zakončeno obhajobou závěrečné práce. V nabídce
jsou školení personálního managementu, psychologie a sociologie, public relations nebo středomořské
turistiky. Společnost otevírá i přípravné kurzy k při-

jímacím zkouškám na VŠ v oborech právo, public
relatoins – žurnalistika, všeobecný přehled, sociologie nebo psychologie.
http://www.skolapos.wz.cz
Outdoor aktivity, AV ČR, Tesko A,
U Slovanky 2, Praha 8
Společnost se zaměřuje na pořádání kurzů pod širým
nebem, na outdoor aktivity. Program je určen pro
rozvoj týmových dovedností i ke zlepšení motivace
jedinců. Jedná se jedno i vícedenní programy
v přírodě. V nabídce je rafting, kurz základů
skálolezení, jízda na horském kole nebo plavba po
Orlickém jezeře s prožitkem na lanech a další.
www.outdooraktivity.cz
Integrity Consulting,
Prvního Pluku 8, Praha 8 – Karlín
Společnost pořádá školení asertivity, prezentačních
dovedností i stress a time mnagementu pro veřejnost.
V nabídce je i kurz asertivity s outdoorem.
http://www.integrity-consulting.cz/
Semis s. r. o.,
Pobřežní 20, Praha 8 - Negrelli centrum
Společnost realizuje kurzy marketingu pro veřejnost
akreditované Českým institutem pro marketing
(CIMA). Kurzy se vypisují jak pro začátečníky, kde si
klient osvojí praktické základní marketingové dovednosti, tak i pokročilé. Zájemci mohou po absolvování
kurzu složit zkoušku CIMA V nabídce jsou také kurzy
lektorských a manažerských dovedností.
www.semis.cz
Topstyle, Rozšířená 2037, Praha 8
Společnost vede Hana Vydrová, která se specializuje
na školení a poradenství v oblasti image a etikety.
V nabídce jsou školení profesionální image, etikety
na společenské akci nebo business etikety. Pro individuální zájemce je možné objednat i asistovaný
nákup či konzultaci líčení nebo doporučení nejvhodnější barvy vlasů. Topstyle pořádá kurzy pro firmy
i otevřené kurzy pro veřejnost.
www.topstyle.cz
Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je
financován Evropským sociálním fondem, státním
rozpočtem České republiky a hlavním městem
Praha. Realizátorem projektu je Respekt, o.p.s. -red-

Dobrá zpráva pro rodiče letošních páťáků
- individuální přístup
- pestré vyučovací metody
- v této třídě jsou úspěšné i děti se specifickými poruchami
učení, které by u přijímacích zkoušek na gymnázia
neuspěly, přestože jejich intelektové schopnosti jsou
nadprůměrné
- výuka probíhá v odborných pracovnách, včetně nově otevřené
pracovny výpočetní techniky
- vysoká úspěšnost našich deváťáků z této třídy při přijímacích
zkouškách na střední školy
- výborná dostupnost školy z centra i blízkých čtvrtí severního okraje
Prahy metrem (stanice Kobylisy na trase C), tramvají (14, 17, stanice
Hercovka), autobusem (linky se stanicemi kolem Kobyliského náměstí).

Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS
Alenou Palečkovou?
Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do
12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku,
Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 si
dovolují občany pozvat
na pravidelná setkání.
Ta se konají v prostorách OV KSČM Praha 8,
Světova 8, Libeň vždy od 16.00 do 18.00 hod.,
a to: 28. 5., 11. 6. a 25. 6. 2008.
Tel.: 284 82 58 20,
e−mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání
se zastupiteli zvolenými v Praze 8.
Ta se uskuteční 20. 5. a 24. 6. 2008
od 17.00 do 20.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi
o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana
Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.

...aneb nad dějinami
Libně Koráb pluje dál...
Po úspěšné, leč velmi krátké výstavě
Libeňských dobových fotografií, uskutečněné
v lednu tohoto roku, se škola rozhodla pro její
opakování. A ne ledajaké opakování. Krom
snímků představených v lednu zde bude
o několik desítek snímků více. Zmapovali jsme
tentokrát Holešovičky, výstavbu Libeňského
plynojemu, metra na Palmovce a mnoho
dalších míst. Spolu s „novými dobovými
snímky“ porovnáme současný stav srovnávacími fotografiemi a samozřejmě nebude chybět
i popis místa.
Palmovka stavba metra „B“.
Protože je tento
školní rok i posledním rokem „Korábské“ školy a od
příštího roku budeme součástí školy
Bohumila Hrabala,
připravili jsme pro Vás kromě výstavy také
nahlédnutí do kronik školy, do učeben, ve kterých
jste možná právě Vy sedávali a již tradičně vystoupení Korábáčku s jejich pěveckým uměním.
Rozšíření sbírky se neobešlo bez spolupráce
dalších organizací. Vyslovujeme poděkování
Muzeu hlavního města Prahy, archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy, Národnímu technickému muzeu a archivu Prahy 8. Fotografiemi
přispěli i pan Čtvrtečka a několik dalších
soukromých osob. I když byl zájem o původní
výstavu veliký, můžeme ji bohužel z technických
důvodů uskutečnit pouze ve dvou dnech, a to
4. a 5. června od 15.00 do 18.30 hodin.
Těšíme se na Vás v budově Základní školy Na
Korábě Praha 8 a věříme, že duch KORÁBSKÉ
školy se povznese a v našich srdcích i pamětech
popluje dál...
Cirkovský Jiří, Zdroj: archiv
Dopravního podniku hl. m. Prahy

(Placená inzerce)

Přijímací pohovory se konají:
9. 6. (pondělí) nebo 10. 6. (úterý) 2008 vždy ve 14.30 hod. na Základní škole Na
Šutce 28, Praha 8 – Troja. Naši školu najdete poblíž Kobyliského náměstí, stanice metra trasy C - Kobylisy. U přijímacích pohovorů budou rovnou zapsány
děti, které měly na pololetním vysvědčení z matematiky jedničku. Ostatní projdou přijímacím pohovorem.
Předběžné přihlášky je možné podat ústně telefonicky na tel.: 284 68 82 41,
284 68 22 95 anebo přijít rovnou na čas a termín přijímacích pohovorů.
-dč-

(Placená inzerce)

Základní škola Na Šutce v Praze 8 chce opět otevřít „šestou třídu s rozšířenou výukou matematiky„.
Dovolte, abychom Vás informovali o nabídce naší školy pro žáky, kteří
v tomto školním roce končí pátou třídu. V příštím školním roce chceme otevřít
v rámci nového školního vzdělávacího programu jednu šestou třídu s rozšířenou
výukou matematiky a informačních technologií. Jestliže jste propásli termín
podání přihlášky na střední školu, nebo se pokus Vašeho dítěte nezdařil a nebude přijato na gymnázium a nebo prostě nejste přesvědčeni, že středoškolský
vyučovací systém by Vašemu dítěti vyhovoval, máte ještě další možnost – přihlásit své dítě do třídy s hodinově posílenou výukou matematiky a informatiky
k nám na Základní školu Na Šutce.(www.zssutka.cz).
Jde o výukový program, který rozšiřuje běžnou nabídku i nižších gymnázií
o tyto možnosti:

SETKÁNÍ S POLITIKY
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Bohnice – Stručná historie III.
V měsíci, kdy si Bohnice připomínají výročí 850 let od první písemné zmínky, přinášíme
v Osmičce třetí a závěrečnou část mapující historii této části Prahy 8.
Přírodní park Drahaň – Troja je území po pravém
břehu Vltavy od Troje po Drahaňskou rokli, kterou
prochází severní hranice města. Tuto oblast prohlásil
v listopadu roku 1990 tehdy ještě Národní výbor
hlavního města Prahy oblastí klidu. Přírodní park
Drahaň – Troja je nejsevernější zeleň Prahy s teplomilným společenstvem skalních stepí. Celý přírodní park
má rozlohu 626 hektarů a kromě hojně navštěvované
botanické a zoologické zahrady sem patří přes dvanáct
zvláště chráněných území, tedy přírodních památek
a rezervací. Územím přírodního parku protékají potoky
– Bohnický, Čimický a Drahaňský.
Přírodní památka Zámka se rozkládá na ostrohu severně od Podhoří. Tento ostroh byl osídlen
již ve 4. tisíciletí př.n.l. a je evidován jako archeologická památka hradiště Zámka, z mladší doby
kamenné i s nálezy slovanskými. Na Hradišti
Zámka je dodnes patrný val na jeho severní straně
a zbytek valu u předpokládaného vstupu do
hradiště na východní straně. Toto hradiště je starší
než samotný Pražský hrad.
Statek Vraných je zapsán ve státním seznamu
nemovitých kulturních památek, je kulturní
památkou I. kategorie. Patří mezi nejkrásnější
české statky evidované jako stavby selského baroka. V současné době je statek v majetku Magistrátu
hl. města Prahy. V prostorách statku je archiv
a archeologické oddělení.
Kostel svatého Petra a Pavla v Bohnicích patří mezi nejstarší chrámové stavby v Čechách. První
historickou zprávou o tomto kostele je pergamenová listina, tzv. autentika, rozměru 17 x 19 cm,
nalezená 18. února 1790 při rozebírání starého oltáře v olověné schránce ukryté pod oltářním kamenem. Tato autentika je nejstarší listinou Archivu
hlavního města Prahy a je prohlášena za kulturní
památku. V autentice pražský biskup Daniel prohlašuje, že dne 30. května roku 1158 za přítomnosti krále
Vladislava II. a královny Jitky vysvětil kostel vložením
ostatků do oltáře. Celý kostel byl v roce 1805 od
základů klasicistně přestavěn do nynější podoby.
Začátkem 20. století po dokončení stavby Ústavu pro
choromyslné, při velkém nárůstu počtu pacientů i obyvatel Bohnic, sloužil kostelík sv. Petra a Pavla všem
věřícím, do doby než byl v r. 1919 dokončen kostel
sv. Václava. Nové zvony se do zvonice kostela vrátily
až za působení P. Duchka 12. prosince 1999, kdy zvon
sv. Petra s nápisem: „Když vyzváním, ať ve všech srdcích
lásku probouzím“ o váze 200 kg a zvon sv. Pavla
s nápisem: „Mé srdce když zni, ať lásku v srdcích ozvěnou probouzí“ o váze 150 kg vysvětil pan biskup Škarvada. Dne 1. 1. 2000, prvého roku nového tisíciletí se
tyto dva nové zvony rozezvučely poprvé.
-pb-
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Salon Jana

(Placená inzerce)

Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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• kosmetika, líčení,
permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace
orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra,
modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské,
pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahušování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie
EME
M
J
I
Ř
P
NICI! • mikrodermabraze.

Ř
KADE

Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)
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Klub deskových her
Občanské
sdružení
OSM
pořádá
pravidelný klub deskových her, který je
určen všem zájemcům starším 15 let.
Květnová setkání přátel deskových her,
kde si zájemci mohou změřit své síly v taktice a štěstí, se konají 14. a 28. května
2008 na adrese Zenklova 27, Praha 8, od
18.00 hodin. K dispozici je připravena celá
řada rozličných moderních her. Všichni jste
srdečně zváni. Od května i mariášová
a šachová sekce.
- gd-

Obvodní ústav sociálně – zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 10

POŘÁDÁ JEDNODENNÍ VÝLET

(Placená inzerce)

pro důchodce z Prahy 8
Cíl: Mělník. Program: návštěva zámku, prohlídka města.Termín:
15. května 2008. Odjezd: DPS Bulovka v 8.30 hod. Příjezd: DPS
Bulovka v 17.00 hod. Cena: Autobus a vstup na zámek hradí
sponzor. Stravování: vlastní.
Přihlášky přijímá sociální pracovnice paní Temiaková v Domě
s pečovatelskou službou, ul. Bulovka 10. Každé pondělí od 13.00
do 16.00 hod. Informace v uvedené době v úředních dnech na
tel.: 283 84 22 14.
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Druhá světová válka v Praze 8 / včera a dnes...
Současná historie zatáčky
Z jedné strany magistrála, z druhé
strany nájezd do ulice Zenklova –
místo, kterým mnozí z nás denně cestuje. 27. května 1942 tudy po desáté
dopolední projížděl v Mercedesu také
zastupující říšský protektor Reinhard
Heydrich. Na tento okamžik čekali
opodál českoslovenští parašutisté, aby
v rámci Operace Anthropoid provedli
plánovaný atentát. Dnešnímu mládí už
možná nedochází nic o významu
a následcích celé akce, která je jednou
z nejvýznamnějších domácích odbojových akcí 2. světové války a které
přísluší významné místo i v dějinách
evropské rezistence proti nacistickému
Německu. I proto se současné vedení
osmé městské části rozhodlo chopit iniciativy ve věci vzniku pomníku.
Současné vedení radnice nastoupilo
v roce 2006, právě v době blížícího se
kulatého 65. výročí provedení atentátu.
Veřejnost vystavila radnici nelichotivý
účet za celospolečenský morální dluh

z důvodu absence jakéhokoli označení
místa. Byli jsme to my, kdo mohl za to,
že i po několika desítkách let není místo
důstojně označeno. A to i přesto, že pozemek není ve vlastnictví ani ve správě
osmé městské části. Subjekty, které se
potenciálně mohly vložit do debaty nebo
případně převzít samotnou iniciativu,
mlčely.
Proto byl radnicí Prahy 8 iniciován
vznik Přípravného výboru, který na půdě
Vojenského historického ústavu Praha
zahájil diskusi o tom, jak místo označit.
Z počátečního záměru instalovat menší
pamětní desku se přešlo k základnímu
kameni a následnému pomníku. V rozhovorech si najednou nikdo neuměl představit, že by místo bylo označeno „v rohu
se krčící deskou“.
Na tomto místě bych ráda poděkovala
Vojenskému historickému ústavu Praha,
jmenovitě řediteli ústavu plk. Mgr. Knížkovi a kpt. Mgr. Burianovi, kteří svým
přístupem dovedli naši „pestrou skupinu“

Základní kámen pomníku již vzniká
V plném proudu jsou v těchto dnech práce na dokončení základního
kamene Pomníku Operaci Anthropoid. Jeho slavnostní odhalení proběhne
v takzvané Heydrichově zatáčce v Libni v úterý 27. května v 10 hodin a 35
minut, tedy v čase kdy před 66 lety provedli čeští parašutisté atentát na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Kvádr sedlčanské žuly věnovala radnici Prahy 8 Asociace nositelů
legionářských tradic, ostatní náklady spojené s opracováním základního
kamene a jeho instalací uhradí osmá městská část. Zástupkyně starosty
Vladimíra Ludková k tomu dodala: „Základní kámen osadíme u sjezdu ze
Zenklovy ulice do Holešoviček až den před jeho slavnostním odhalením.
Chceme tak předejít jeho případnému poničení vandaly. Kámen bude hrubě
opracovaný a ponese text: „Základní kámen pomníku Operaci Anthropoid, 27.
května 1942.“
-pb-

ke zdárnému výsledku. Poděkování však
patří také Mgr. Šuvarské (zástupkyně
ředitele Národního památníku hrdinů
heydrichiády), plk. v. v. Beerovi (místopředseda ČOL) a plk. v. v. Železnému
(ČOL), plk. v. v. Kulfánkovi (tajemník
Krajského koordinačního výboru ČSBS),
Jaroslavu Čvančarovi (nezávislý badatel
a publicista), PhDr. Kokoškovi (Ústav
pro soudobé dějiny AV ĆR), Ing. Bambasovi (vedoucí Odboru kultury ÚMČ
Praha 8) a také PhDr. Železnému (poradce Mgr. Blažka, prvního náměstka primátora hl. m. Praha).
Důležitým momentem byla dohoda, že
pro složitost příprav bude celá akce
rozdělena na dvě fáze: 1. odhalení základního kamene Operace Anthropoid
27. května 2008 a 2. odhalení samotného
pomníku 27. května 2009. Na několika
setkáních Přípravného výboru se pak
vedle věcné diskuse rozdělovaly především úkoly.
Tou dobou byl již opracováván základní kámen, který poskytla Asociace
nositelů legionářských tradic. I jim patří
velký dík. Základní kámen bude vyroben
ze Sedlčanské žuly, bude mít rozměry 0,7
x 0,4 x 2 metry a ponese nápis „Základní
kámen pomníku Operace ANTHROPOID. 27. května 1942“. K jeho odhalení
dojde v den 66. výročí. Aby mohl být
základní kámen vztyčen, bylo třeba
provést sadovou úpravu a zahájit diskusi
o možnosti úpravy stávající autobusové
zastávky, jejíž pomalovaný a nemoderní
vzhled není nejvhodnějším společníkem
budoucího pomníku.
Dalším zlomovým bodem bylo souhlasné usnesení Rady HMP s umístěním
pomníku na pozemku magistrátu. Místo
není úplně šťastné s ohledem na sousedící

magistrálu a ne zcela ideální dostupnost.
Obtížnou úlohu tak budou mít zejména
umělci, kteří se zapojí do veřejné soutěže
o návrh pomníku. Toto místo je však
z historického pohledu nejvěrnější
a o připomenutí historie jde především.
Po obdržení souhlasného stanoviska
Rady HMP mohla být otevřena další
otázka, a sice, který ze subjektů vypíše
veřejnou soutěž o návrh pomníku, s čímž
je samozřejmě spojena otázka financování. Po dlouhé debatě tento úkol na sebe
vzala osmá městská část. Důvodů pro její
rozhodnutí bylo několik. Především
ukončit nedůstojnost debaty o hledání
viníka, který může za dosavadní absenci
připomínky v místě události. Osmé městské části jde pouze o narovnání dosavadního stavu. Druhým důležitým momentem při rozhodování byl fakt, že od
počátku je radnice osmé městské části
s tímto místem spojována, i když jak už
bylo řečeno, osmička není ani majitel ani
správce příslušného místa.
V dubnu bylo Radou MČ Praha 8 přija-

to usnesení o vyhlášení veřejné soutěže
o návrh pomníku. Informace o podrobnostech lze získat z internetových stránek
městské části.
Soutěž je přísně anonymní, proto budou
umělci své návrhy odevzdávat v advokátní kanceláři, v níž se rovněž sejde
porota. Nejzazším termínem pro dodání
návrhů je 26. května. Filozofií navrhovaného pomníku je připomenutí této
odbojové akce a zároveň vyjádření symbolického holdu vojenským ctnostem, jak
jsou vyjádřeny v čs. vojenské tradici,
věrnosti přísaze, statečnosti a vůli bránit
svůj stát i za cenu vlastního života.
Posledním krokem bylo tedy vypsání
veřejné soutěže. Existuje samozřejmě
i možnost, že soutěž nebude mít vítěze.
V tomto okamžiku nelze stoprocentně
říci, že pomník bude v roce 2009 skutečně stát. Nicméně o této variantě si na
radnici raději jen šeptáme, protože náš
zájem a přání jsou jednoznačné.
Vladimíra Ludková, zástupkyně starosty

Praha 8 vydá knihu pamětí Josefa Hercze
V květnu 2007 vydal odbor kultury ÚMČ Praha 8 knihu
vzpomínek obyvatele osmé městské části Vasila Dulova s názvem
Na frontu přes gulag. Přesně rok poté spatřila světlo světa kniha
dalšího významného obyvatele Prahy 8, tentokrát jde o poutavý
životní příběh brigádního generála ve výslužbě MUDr. Josefa
Hercze. „Současně s radostí, že pan doktor Hercz souhlasil se sepsáním svých pamětí, přišlo i zvědavé očekávání toho, jak lze zaznamenat tak rozmanité životní osudy na stránky útlé knížky. Již
první přečtené stránky mě přesvědčily, že to možné je, a to díky
skromnosti a čistotě odpovědí, které o osobě MUDr. Hercze
vypovídají snad víc než jejich vlastní obsah,“ řekla zástupkyně
starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková.
Brigádní generál ve výslužbě MUDr. Josef Hercz se narodil 11.
srpna 1917 u obce Egreš u Trebišova. V květnu 1940 uprchl
z Československa a v květnu 1941 vstoupil do československé
armády na Středním východě a účastnil se bojů u Tobruku, kde byl
raněn. Absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v záloze v Haifě,
kde potom působil jako instruktor pro 3. a 4. kurz. Dále byl ve Velké
Británii velitelem průzkumného oddílu a zapojil se do bojů
u Dunkerque. Po válce dokončil studia medicíny a mimo jiné působil jako primář v nemocnici na Bulovce v Praze na chirurgickém
oddělení. V roce 1996 byl jmenován rytířem České lékařské
společnosti. V roce 2004 mu byl francouzským prezidentem udělen
Řád čestné legie a v roce 2005 byl prezidentem České republiky
vyznamenán Řádem T.G. Masaryka I. třídy.
Ukázka z knihy Tak blízko smrti:
„Koncem května 1941 dostal 11. československý pěší prapor –
Východní bojový úkol v Západní poušti. Zde jsme drželi pozice
proti Italům, kteří vnikli na egyptské území. Odtud jsme pak byli
přes Suez a Palestinu přesunuti do Sýrie a do Libanonu, kde
Spojenci museli likvidovat zrádné vichysty, kteří Němcům poskytovali letiště v Aleppu, odkud byly mimo jiné bombardovány rafinérie
v Haifě.
Při mém nástupu k praporu velitelé požadovali, abych jako medik
nastoupil k sanitě. To jsem odmítl. Chtěl jsem bojovat se zbraní
v ruce. Stal jsem se tedy pěšákem.
Po ukončení bojů v Sýrii a v Libanonu měl náš velitel Klapálek na
vybranou mezi odpočinkem na Kypru nebo nasazením v obléhaném
Tobruku. Klapálek volil místo, kde se bojovalo, a to byl Tobruk. Na
dvou australských torpédoborcích byl prapor přesunut do tohoto
obléhaného válečného přístavu. Sloužil jsem u 3. roty, které velel
štábní kapitán Borský, u třetí čety, jejímž velitelem byl poručík
Klein. V říjnu britské velení vystřídalo obránce – do Tobruku přišla

i polská Samostatná brigáda karpatských střelců. Československá
jednotka měla přidělený asi 6 kilometrů dlouhý úsek v obranné linii
v sestavě slavné polské jednotky Karpatských střelců, které velel
generál Kopaňski. Kromě ní zde byli ještě Australané a Angličané.
Obrannou linii tvořily různé i velmi silné pevnůstky, z nichž některé
byly zabudované do skály. Naše pevnost měla
označení S19, pojmenovali jsme si ji ale po
svém – říkali jsme jí Honza, a tak je také
s tímto jménem (většinou) uváděna. Pevnost
byla zabudovaná do skály, střílny měla
z betonu. Po Medauru to byla druhá nejsilnější a největší pevnost v obranném perimetru.
Německá propaganda se snažila nás
obránce zlomit i morálně. Britský kolaborant, jemuž se říkalo „lord Haw-Haw“,
vyzýval z berlínského rozhlasu Brity,
Australany, Poláky, Čechy a Slováky:
„Vylezte ven, krysy!“ Toto posměšné
označení však vojáci přijali s hrdostí
a začali si říkat „krysy pouště“. Sedmá
britská obrněná divize dokonce přijala
krysu do svého znaku.
Naším úkolem bylo zabránit, aby se
tobrucký přístav dostal do německých,
eventuálně italských rukou. Pro boje
v Africe a pro zdárný další průběh války
to bylo mimořádně důležité. Proč?
Rommelova armáda byla vysoce motorizována a Němci potřebovali velké
množství pohonných hmot a spoustu
různého dalšího materiálu. Proto potřebovali dobýt Tobruk, který byl
v blízkosti egyptské hranice, aby mohli
z kratší vzdálenosti zásobovat své postupující jednotky. Tobruk ve spojeneckých rukou museli objíždět a zásobovat se
až z přístavů, které byly několik set kilometrů dál na západ.
Abychom mohli Tobruk držet, potřebovali jsme mít zprávy, jaké
jednotky jsou naproti nám, jaká je na druhé straně činnost atd. Skoro
denně jsme tedy chodili v menších i větších skupinách na dobrovolné noční hlídky, abychom měli co nejaktuálnější zprávy. Někdy
jsme se dostali do bezprostřední blízkosti nepřátelské linie
a odposlouchávali, co se v ní děje. Musel jsem por. Kleina přemlouvat, abych se mohl těchto hlídek účastnit. Velitel měl obavy z mé

194 centimetrů vysoké postavy. Při jedné takové hlídce, které jsem
se zúčastnil pod vedením velitele čety poručíka Kleina a s dalšími
dvěma vojíny, Chalupou a Štolbou, nepřítel zjistil naši přítomnost,
terén osvětlil a samozřejmě spustil prudkou palbu. Dali jsme se na
ústup. Velitel hlídky poručík Klein přitom utrpěl průstřel paže a já mu
dával první pomoc. Při této hlídce ustupoval vojín Chalupa omylem
směrem k nepřátelským liniím, kde se schoval.
Vrátil se až další noc s menším
zraněním.
V Tobruku jsem dostal první
československý Válečný kříž
1939. Ve zdůvodnění tohoto vyznamenání se uvádělo, že jsem se
zúčastnil velkého počtu hlídek,
bylo jich celkem patnáct a poskytl
první pomoc raněnému veliteli
hlídky. Při tom jsem se choval srdnatě a odvážně.
Při nočních hlídkách jsme se
dostávali přes tři vádí (což jsou
vlastně vyschlá koryta řek) k nepřátelským postavením. Ve druhém
vádí jsem vyhlédl zachovalý italský
terénní vůz, který jsme po osvobození Tobruku odtáhli na naši
pevnost S19, nalili jsme do něj benzin
a vůz nastartovali. Pak jsme se na něm
cvičili v jízdě. V opuštěných italských
pozicích jsme také našli malého psíka.
Vzali jsme ho s sebou, dali mu napít,
nakrmili ho. Stal se naším miláčkem
a jakýmsi maskotem čety. Patřil všem,
celé četě – stejně jako onen trofejní
náklaďáček.
Po osvobození Tobruku jsem byl
poslán s několika dalšími příslušníky
praporu ke skotské jednotce lehkých protiletadlových dělostřelců na
výcvik do Tobruku. Naše 3. rota byla přesunutá k obraně nedalekého
letiště El Adem. Protože moje 3. četa neměla dostatek vozidel, nařídil
mně při stěhování z S19 velitel čety nadporučík Šindelka – nový velitel čety po zraněném poručíku Kleinovi, abych na již zmíněný „trofejní“ italský náklaďáček naložil kuchyni se zásobami. Vůz měl
řízení na všechna čtyři kola, natáčela se i zadní náprava, ale při větší
rychlosti vratký.“
-pb-
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Dva muži z kobyliské zatáčky
Tisíce řidičů míjí každodenně při cestě do Prahy nebo opačným směrem bez povšimnutí křižovatku ulic Zenklova a V Holešovičkách. Nevzhledné místo
a přece zcela výjimečné. Dne 27. května 1942 se zde československým parašutistům vyslaným z Velké Británie podařilo uskutečnit jeden z nejvýznamnějších
činů evropského odboje druhé světové války - atentát na třetího nejmocnějšího muže Velkoněmecké říše, zastupujícího říšského protektora SSObergruppenführera Reinharda Heydricha. Operace dvoučlenného výsadku nesla krycí název ANTHROPOID. V letošním roce bude na místě atentátu ve
výroční den slavnostně odhalen základní kámen pomníku, jenž bude od příštího roku všem kolemjedoucím i kolemjdoucím připomínat hrdinství dvou
mužů, kteří zde před šedesáti šesti lety stanuli tváří v tvář člověku odpovědnému za mnohá z největších zvěrstev nacismu.
Jméno Reinharda Heydricha bylo v roce 1942
již několik let symbolem nacistického teroru
v Německu i na okupovaných územích. Právě jemu
se dostalo pochybné „cti“ být pravou rukou říšského
vedoucího SS Heinricha Himmlera. Od září 1939
stál v čele nově zřízeného Hlavního úřadu říšské
bezpečnosti RSHA (Reichssicher-heitshauptamt),
tedy centrálního úřadu, jenž sdružoval a řídil všechny represivní orgány nacistického Německa.
V červenci 1941 byl pověřen přípravou takzvaného
„konečného řešení židovské otázky.“ Od téhož roku
přímo dohlížel na budování systému vyhlazovacích
koncentračních táborů a dne 20. ledna 1942 osobně
vedl nechvalně známou tajnou koordinační poradu
v Berlíně-Wansee. Na poradě, která položila základ
k vyvraždění 6 milionů evropských Židů uvedl, že
„konečné řešení židovské otázky“ zahrne 11 milionů
osob.

Obrana národa. Vrchní velitel Obrany národa
armádní generál Josef Bílý a velitel zemského velitelství Čechy divizní generál Hugo Vojta. Poslední
slova generála Bílého zněla: „Ať žije Československá republika! Psi palte!“ Heydrich tak začal
okamžitě realizovat plán, jehož cílem byla likvidace odbojového hnutí v Českých zemích. Od
prvních dnů Heydrichova působení v protektorátu
se stali hlavní oporou jeho politiky příslušníci SS.
Rychlost a brutalita Heydrichových opatření,
zejména vyhlášení stanného práva, zatýkání tisíců
českých lidí, zřízení stanných soudů a okamžité
provádění prvních poprav, vyvolala mezi obyvatelstvem protektorátu ovzduší strachu a hrůzy. V této
atmosféře byl generál Alois Eliáš 1. října 1941
odsouzen k trestu smrti. Začalo tak období nejkrvavějšího teroru v dosavadních novodobých
dějinách českého národa.

Nařizuji státní policii, aby policejně zakročila proti
Čechům, kteří na ulicích a ve veřejných místnostech zvlášť demonstrativně prokazují své přátelství
k Židům (ochranná vazba!).“ Toto opatření bylo

vyvoláno podporou, které se ze strany části
českého obyvatelstva dostalo Židům po zavedení
povinného nošení Davidovy hvězdy od 1. září
1941. Někteří lidé začali nosit demonstrativně
židovské hvězdy a k označeným Židům se chovali
velmi přátelsky. Prvních pět transportů za hranice
protektorátu bylo vypraveno v říjnu a listopadu
1941. Další směřovaly do nově vzniklého přestupního koncentračního tábora v Terezíně, o jehož
vznik se významně zasadil právě Reinhard
Heydrich. Dne 10. října 1941 vedl Heydrich za přítomnosti SS-Sturmbannführera Adolfa Eichmanna
Reinhard Heydrich (vpravo) poprvé na Pražském
hradě. Tentokrát spolu s říšským vedoucím SS
Heinrichem Himmlerem (vlevo) pouze jako
doprovod Adolfa Hitlera 16. března 1939

V Praze se Heydrich poprvé objevil již
bezprostředně po okupaci Českých zemí. Dne 16.
března 1939 byl součástí doprovodu Adolfa
Hitlera. O dva dny později jmenoval Hitler
říšským protektorem v Čechách a na Moravě
Konstantina von Neuratha. Od léta 1941 začalo
v Protektorátu Čechy a Morava opět sílit odbojové
hnutí. Vedle stávek a sabotáží, které postihovaly
zejména
železniční
dopravu,
docházelo
i k otevřeným projevům odporu proti okupační
moci. Adolf Hitler ve snaze zvrátit tento vývoj
přistoupil k radikálnímu řešení. Konstantin von
Neurath byl poslán na zdravotní dovolenou a na
jeho místo nastoupil SS-Obergruppenführer
a generál policie Reinhard Heydrich. Oficiálně ale
vypadalo vše poněkud jinak. ČTK přinesla 27. září
1941 následující zprávu: „Říšský protektor
v Čechách a na Moravě, říšský ministr svobodný
pán Konstantin von Neurath, považoval za nutné
navrhnouti Vůdci, aby mu udělil delší dovolenou
za účelem obnovení jeho otřeseného zdraví.
Poněvadž nynější válečná doba vyžaduje plného
uplatnění říšského protektora, požádal pan von
Neurath zároveň Vůdce, aby jej přechodně zprostil
až do doby, než se obnoví jeho zdraví, jeho funkce
jako říšského protektora a ustanovil na tuto dobu
jeho zástupce. Vůdce nemohl za těchto okolností
nevyhověti žádosti říšského protektora a pověřil
SS-Obergruppenführera a generála policie
Reinharda Heydricha na dobu nemoci říšského
ministra von Neuratha výkonem funkce Říšského
protektora v Čechách a na Moravě.“
Dne 27. září 1941 přistálo Heydrichovo letadlo
v Praze. K oficiálnímu převzetí funkce došlo
druhého dne na Pražském hradě. Spolu se zprávou
o nástupu Heydricha přinesl protektorátní tisk
i šokující informaci o zatčení ministerského
předsedy Eliáše. Dne 28. září 1941 byly na území
protektorátu vylepeny krvavě rudé plakáty
s vyhlášením civilního výjimečného stavu. Téhož
dne
byli
odsouzeni
stanným
soudem
a v ruzyňských kasárnách popraveni zastřelením
dva vedoucí činitelé vojenské odbojové organizace

Přehlídka československých vojáků krátce po
příjezdu do Velké Británie v roce 1940. Druhý
zprava v první řadě Josef Gabčík, po jeho pravici Jan Kubiš

Okamžitě po příjezdu do Prahy začal Heydrich
naplňovat své představy o „konečném řešení
židovské otázky.“ Jeden z jeho prvních výnosů
z 29. září 1941 se týkal opatření proti českým
Židům ve smíšených manželstvích, Čechům
spřáteleným se Židy a uzavření synagog. Kromě
jiného se v něm uvádělo: „Židovské synagogy
a modlitebny neslouží již po delší dobu náboženským účelům, nýbrž se staly středisky pro všechny
židovské subverzivní živly a ohnisky ilegální šeptané propagandy. Z tohoto důvodu jsem nařídil,
aby všechny židovské modlitebny a synagogy byly
s okamžitou platností uzavřeny. … Jisté české
kruhy se k Židům chovají zejména v poslední době
velmi přátelsky. Většinou jde o české živly, které
chtějí prokázat i jinak své protiříšské smýšlení.
Výcvik ve Skotsku
byl neobyčejně náročný.

poradu o „konečném řešení židovské otázky“
v protektorátu. Konstatoval, že v celém protektorátu žije přibližně 88 000 Židů, z toho 48 000
v Praze, 10 000 v Brně a 10 000 v Moravské
Ostravě. Jako nejlepší místo pro vybudování přechodného sběrného tábora označil Terezín.
„…Transporty do ghetta nezaberou příliš času,
každý den by mohly být vypraveny 2-3 vlaky,
každý s 1 000 osobami. Přesídlení bude provedeno
podle evakuačních zásad. Podle vyzkoušené
metody může si každý Žid s sebou vzít neuzamykatelné zavazadlo do 50 kg a - k usnadnění
našeho úkolu – potraviny na 14 dní až 4 týdny.“
Likvidace protektorátního židovského obyvatelstva vrcholila v roce 1942. Jenom z Prahy, kde žila
polovina veškeré židovské populace, bylo přes

Reinhard Heydrich na Pražském hradě 28. září 1941

Terezín deportováno na východ 27 460 osob.
Peklem totálně přeplněného terezínského ghetta,
kde jenom v roce 1942 zemřelo více než 10 000
obyvatel, prošlo celkem 60 382 protektorátních
Židů. Vrátilo se pouhých 5%.
Dne 9. října 1941 zaslal Reinhard Heydrich všem
inspektorům, velitelům a vedoucím jemu
podřízených úřadů oběžník, ve kterém je informoval o svém novém poslání v protektorátu.
Nikoho nenechal na pochybách, jakými metodami
bude vládnout: „…V tomto čestném jmenování
nevidím pouze vyznamenání pro mne osobně, ale
především uznání práce Sicherheitspolizei a SD.
…Vím, že mi byl tento úkol svěřen jako příslušníkovi SS, a jako takový jej splním. …“ Mezi
popravenými bylo i mnoho vysokých důstojníků
bývalé československé armády, včetně několika
generálů a příslušníků generálního štábu. Ve
večerních hodinách 1. října 1941 bylo
v ruzyňských kasárnách povražděno 12 vysokých
důstojníků československé armády. Pod ranami
popravčí čety tehdy padli tři generálové, tři
plukovníci, pět podplukovníků, major a štábní
kapitán. Většina popravených bývala důstojníky
generálního štábu a patřila proto k elitě důstojnického sboru. Tímto hrůzným činem Heydrich definitivně zpečetil svůj osud. Blízcí přátelé, většinou
dřívější kolegové a spolupracovníci povražděných
důstojníků, působili v londýnském exilu. A právě
v jejich kruhu vznikla, jako bezprostřední reakce
na teror rozpoutaný Heydrichem po příchodu do
protektorátu, myšlenka na likvidaci některého
z vedoucích představitelů okupační moci. Prezident Beneš se ve stejné době, tedy počátkem
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a plně disciplinovaný voják. Není tak bystrý jako
ostatní a je pomalejší v získávání znalostí. Je
naprosto spolehlivý a velmi zapálený, překypuje
zdravým rozumem. Je dobrý vedoucí, když si je
jist svým úkolem, a plní naprosto přesně rozkazy."
Druhý výcvikový turnus v STS 25 probíhal od 16.
srpna do 12. září 1941. Jeho účastníkem byl i Jan
Kubiš, kterému mjr. J.T. Young udělil následující
hodnocení: „Velmi spolehlivý voják, klidný, občas
se dopouští dobromyslného popichování.
Klasifikace „D“, může se vypracovat na „B“.“
Po absolvování všech nezbytných kurzů se oba
přátelé stali členy výsadku ANTHROPOID.
Počátkem prosince 1941 byli znovu seznámeni se
svým úkolem a krátce před odletem je přijal
i prezident Beneš. Dne 1. prosince 1941 složili
v Londýně následující přísahu:
„Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně
s jiným příslušníkem československé armády budu
odeslán do vlasti, abych v čase, na místě
a v situaci, která se podle našeho zjištění na místě
a za daných okolností bude zdát nejvýhodnější,

Heydrichův vůz krátce po atentátu

zovaných střediscích, která vytvořila SOE pro své
partnery. Tyto přísně specializované Special
Training Schools (STS) sídlily převážně
v odlehlých částech anglického a skotského venkova na bývalých farmách, zámečcích a venkovských

října 1941, připravoval na jednání se západními
spojenci o oduznání mnichovské dohody
a obnovení Československa v hranicích ze září
1938. Západní velmoci v prvních letech války
neuznávaly Československo jako subjekt mezinárodní politiky, jeho poválečná obnova tak
nebyla nijak samozřejmá. V červnu 1941 Velká
Británie sice definitivně uznala československou
exilovou vládu v Londýně, mnichovská dohoda ale
zůstávala v platnosti. To znamenalo, že i v případě
vítězství ve válce by bylo Československo
obnoveno v pomnichovských hranicích. Podle
původních předpokladů měla jednání o oduznání
mnichovské dohody předcházet demise protektorátní vlády, která by ukázala, že i politická
reprezentace v protektorátu uznává Benešovu
autoritu a celý český národ odmítá nacistickou
okupaci. K demisi ale nedošlo, protektorátní
reprezentace po příchodu Heydricha do Prahy
neprotestovala proti vyhlášení stanného práva,
smířila se i se zatčením ministerského předsedy
Eliáše a zcela se postavila do služeb okupační
moci. Prezident Beneš tak byl nucen čelit stupňujícímu se nátlaku spojenců žádajících aktivní odpor
v okupovaném protektorátu. Exilová vláda
v Londýně se tak dostávala na poslední místo mezi
zástupci okupovaných států, které přispívaly
aktivním odbojem k porážce Německa. V této
situaci bylo nutné připravit takovou odbojovou
akci, která by jasně ukázala protiněmeckou aktivitu domácího odboje a zároveň potvrdila, že prezident Beneš kontroluje situaci v okupované vlasti.
Atentát byl považován za legitimní akt spravedlivé
odplaty, který měl zároveň nacistům ukázat, že
kdokoliv z nich může být kdykoliv pohnán
k zodpovědnosti za své zločiny. Původně se uvažovalo i o tom, že by cílem útoku mohl být i státní
tajemník Karl Hermann Frank, ale velice brzy bylo
rozhodnuto, že atentát musí být podniknut přímo na
nově příchozího zastupujícího říšského protektora.
Přípravy k vlastní operaci, která dostala krycí název
ANTHROPOID, byly ve spolupráci s britskou SOE
zahájeny již 2. října 1941. K provedení atentátu byli
vybráni rotmistr Josef Gabčík a rotný Karel
Svoboda. Svoboda se ale krátce po zahájení výcviku
zranil a na jeho místo nastoupil na Gabčíkovo přání
jeho nejlepší přítel rotmistr Jan Kubiš.

Kdo vlastně byli tito dva muži, kteří měli
o několik měsíců později stanout v kobyliské
zatáčce tváří v tvář jednomu z nejmocnějších lidí
tehdejšího světa?
Josef Gabčík se narodil 8. dubna 1912 v obci
Poluvsie nedaleko Žiliny. V roce 1927 odešel do
Čech a v Kovářově u Milevska se vyučil kovářem
a zámečníkem. V roce 1932 nastoupil k výkonu
vojenské prezenční služby u pěšího pluku 14
v Košicích a v letech 1934 - 1937 zde působil jako
délesloužící poddůstojník. Od roku 1937 byl
zaměstnán v továrně na výrobu chemických
bojových látek v Žilině. Počátkem června 1939
odešel do Polska, kde se přihlásil do rodící se
československé zahraniční armády. Další cestu již
absolvoval spolu s Janem Kubišem.
Jan Kubiš se narodil 24. června 1913 v Dolních
Vilémovicích u Třebíče. Původně pracoval
v zemědělství a jako topič v místní cihelně, ale po
skončení prezenční služby u jihlavského pěšího
pluku 31 zůstal v armádě jako délesloužící poddůstojník. Službu konal u strážního praporu XIII.
nasazeného na střežení výstavby opevnění na severní Moravě. Po mnichovské kapitulaci se vrátil ke
své původní profesi topiče do Dolních Vilémovic.
Březnová okupace znamenala v jeho životě zásadní zvrat. Dne 16. června 1939 překročil hranice
protektorátu a odešel do Polska, kam krátce před
ním dorazil i Josef Gabčík. Z Polska vedla cesta
obou do Francie, kde vstoupili do Cizinecké legie.
V prvních dnech války opustili Alžírsko a nastoupili službu v československé zahraniční
armádě u 1. čs. náhradního praporu v jihofrancouzském Agde. Zúčastnili se francouzského
tažení a za projevenou statečnost v ústupových
bojích byli vyznamenáni. Po pádu Francie se spolu
s dalšími Čechoslováky přeplavili do Velké
Británie, kde po vzniku 1. čs. smíšené brigády
sloužili u 3. roty pěšího praporu 1. Jako jedni
z prvních československých vojáků byli vytipováni
pro
plnění
zvláštních
úkolů
v nepřátelském týlu. V průběhu roku 1941 zahájila
Zvláštní skupina D v čele se štábním kapitánem
generálního štábu Jaroslavem Šustrem nábor vhodných mužů z československé brigády ve Velké
Británii pro připravované tajné operace v okupované vlasti. Jejich výcvik probíhal ve speciali-

Jan Kubiš

Josef Gabčík

sídlech. Výcvik parašutistů sestával ze tří etap:
základní, udržovací a speciální. Základní výcvik
probíhající v jednotlivých STS se skládal z kurzu
útočného boje (assault course) a z kurzu vzdušného
výcviku (para course). Josef Gabčík patřil mezi
první Čechoslováky, kteří v létě 1941 prošli
kurzem útočného boje v STS 25. V jeho
závěrečném hodnocení bylo uvedeno: „Rázný

provedl nějakou sabotážní, nebo teroristickou akci,
tak účinnou, aby měla patřičný ohlas jak doma, tak
za hranicemi Československé Republiky. Učiním
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše,
abych tento úkol, k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil.“
K vysazení skupiny ANTHROPOID došlo v noci
z 28. na 29. prosince 1941. Krátce po seskoku se
parašutistům podařilo navázat spojení s domácím
odbojem. Významnou pomoc jim poskytli především příslušníci odbojové organizace tvořené
členy tělovýchovné organizace Sokol. Oběma
parašutistům zajistili ilegální byty v Praze
a veškerou pomoc, která se ukázala pro úspěch
operace ANTHROPOID jako rozhodující. Po
několika měsících příprav nadešel dlouho očekávaný okamžik. Dne 27. května 1942 v 10.35 hod
černý Mercedes 320 s poznávací značkou SS-3
zpomalil v ostré zatáčce do ulice V Holešovičkách.
Josef Gabčík vběhl před automobil a v jeho rukou
se objevil samopal STEN, který ale v rozhodujícím
okamžiku selhal. Jan Kubiš přesto stačil doběhnout
brzdící vůz a zasáhl jej jednou z připravených
speciálních bomb s plastickou trhavinou. Bomba
ale zasáhla pouze stupátko před pravým zadním
kolem. Výbuch prorazil karoserii, vyvrátil pravé
dveře a jinak nezpůsobil zdánlivě žádné škody.
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rodin, vyhlazení Lidic a na druhé straně příslib
beztrestnosti a vysokých finančních odměn
nakonec vykonaly své. Parašutista Karel Čurda ze
skupiny OUT DISTANCE podlehl vlastnímu strachu a výčitkám svých nejbližších. Dne 16. června
1942 svou obsáhlou výpovědí způsobil v budově
řídící úřadovny gestapa v Petschkově paláci senzaci, neboť až do té doby bylo veškeré pátrání
nacistů po atentátnících bezvýsledné. Použitím
nejbrutálnějších vyšetřovacích metod se gestapu
podařilo v odpoledních hodinách 17. června 1942
zjistit, kde se parašutisté ukrývají. Dne 18. června
1942 vtrhli příslušníci gestapa a SS do vnitřní části
kostela, kde na kůru a galerii drželi stráž Adolf
Opálka, Josef Bublík a Jan Kubiš. Vypukl nerovný
boj. Jan Kubiš vykrvácel po mnohočetných
zraněních, oba jeho druhové ukončili život ranou
ze své pistole. Po dobytí vnitřní části kostela se boj
přesunul do krypty. Posledním útočištěm Josefa
Gabčíka, Jaroslava Švarce, Jana Hrubého a Josefa
Valčíka se staly tumby určené pro uložení rakví.
Josef Gabčík, stejně jako všichni ostatní, ukončil
život ranou ze své pistole.
Téměř všichni příslušníci domácího odboje, kteří

pomáhali parašutistům, zaplatili za své hrdinství
životem. Ve dnech 24. října 1942 a 26. ledna 1943
bylo v koncentračním táboře Mauthausen
popraveno 288 spolupracovníků parašutistů
a jejich rodinných příslušníků.
Ve středu 5. srpna 1942 odeslal britský ministr
zahraničí Anthony Eden čs. ministru zahraničních
věcí Janu Masarykovi dopis, obsahující mimořádně důležité sdělení týkající se postoje vlády Jejího
Veličenstva k Mnichovu. Teprve tímto aktem,

Poslední útočiště parašutistů.

Oba prchající mladíci netušili, že malý kousek
karoserie prorazil pravé přední sedadlo a spolu
s částmi čalounění učinil z 27. května 1942 jeden
z nejvýznamnějších dnů našich novodobých dějin.
Dne 4. června 1942 v půl osmé ráno Heydrich
zemřel.
Okamžitě po atentátu rozpoutali nacisté zběsilý
teror, který vyvrcholil vyvražděním obcí Lidice
a Ležáky. V noci z 9. na 10. června 1942 byly
obklíčeny Lidice, všichni dospělí muži soustředěni
v Horákově statku a ženy s dětmi v budově školy.
Dne 10. června 1942 bylo v zahradě Horákova
statku popraveno 173 lidických mužů. Ze 104
lidických dětí přežilo válku pouhých 17.
V koncentračním táboře Ravensbrück zahynulo 53
žen. Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942. Na
rozdíl od Lidic, kde byly ženy odeslány do koncentračního tábora, bylo v Ležácích popraveno
všech 34 dospělých obyvatel obce. Ze třinácti dětí
zavlečených do Německa se po válce podařilo
nalézt jen dvě.
Parašutisté nalezli díky představitelům
pravoslavné církve bezpečné útočiště v kostele sv.
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Pod
tlakem razií se v budově kostela postupně
shromáždilo všech sedm parašutistů pobývajících
v Praze. Kombinace hrůzy z vyvražďování celých

následujícím po atentátu a krvavých represáliích
nacistů na českém obyvatelstvu, oduznala Velká
Británie mnichovskou dohodu. O necelé dva
měsíce později, 29. září 1942, vydal francouzský
Národní výbor prohlášení, že mnichovskou dohodu pokládá za neplatnou od samého počátku. Úkol
daný výsadku ANTHROPOID byl splněn.
Ohlas atentátu, který se uskutečnil v úzké
spolupráci domácího i zahraničního odboje, dalece
přesáhl hranice Protektorátu Čechy a Morava
a i v kontextu celoevropské rezistence se jednalo
o zcela výjimečný čin. Až budete míjet křižovatku
ulic Zenklova a V Holešovičkách, vzpomeňte si na
dva mladé statečné muže, kteří v těch místech před
šedesáti šesti lety čekali na přijíždějící černý
Mercedes.
Michal Burian, Vojenský historický ústav Praha
Fota: Archiv VHÚ Praha

Členové Přípravného výboru pro umístění
pomníku a hlavní účastníci příprav:
MČ Praha 8
(zástupkyně starosty Mgr. Vladimíra
Ludková, Ing. Petr Bambas, vedoucí
odboru kultury)

Národní památník
hrdinů heydrichiády
(zástupkyně ředitele
Mgr. Eva Šuvarská)

Vojenský historický ústav
Praha
(ředitel VHÚ Praha plk. Mgr. Aleš
Knížek, kpt. Mgr. Michal Burian)

Magistrát hlavního
města Prahy
(PhDr. Ivo Železný, poradce
prvního náměstka primátora
Mgr. Rudolfa Blažka)

Ústav pro soudobé dějiny
Akademie věd ČR
(ředitel PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D,
PhDr. Stanislav Kokoška)
Český svaz bojovníků
za svobodu
(plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek)

Československá obec
legionářská
(místopředseda plk. v.v. Alexander
Beer, plk. v.v. arch. Ing. Jiří Železný)
Jaroslav Čvancara
badatel a nezávislý publicista

Replika Polského
pomníku dokončena
Předposlední dubnový den byla dokončena replika
pomníku polské armádě, který stojí v Žernosecké
ulici v Kobylisích. Původní pomník poničili v závěru loňského roku vandalové, navíc byl pomník
před lety vyroben z opuky, která je podle restaurátora do exteriéru naprosto nevhodná. Torzo
poničeného pomníku skončilo v depozitáři Prahy 8
a v Žernosecké ulici dnes stojí jeho dokonalá
napodobenina z jemnozrnného božanovského
pískovce.
Součástí bezmála tři tuny vážícího pomníku je
i dokonalá kopie původní polské orlice, jejíž zhotovení trvalo kameníkům více než jeden týden.
Městskou část přišlo zhotovení repliky Polského pomníku na zhruba 350 tisíc korun. Široké veřejnosti byla
nová podoba pomníku slavnostně představena v úterý
6. května, kdy v Žernosecké ulici proběhl tradiční pietní
akt za účasti starosty Prahy 8 Josefa Noska.
-pb-
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Začínali na plácku, dnes jsou
evropskou extratřídou
Skupinku žáků základní školy tehdy uhranul ten podivný sport, kde se
nadhazuje tvrdým míčkem, běhá se do čtverce, používají se divné
rukavice a který vypadá ve všem úplně jinak než sporty známé ve
střední Evropě. Psal se rok 1995 a skupinka holek a kluků si začala
připravovat vlastní softbalové tréninky, vymýšlet a sepisovat pravidla,
která byla tehdy v Česku ještě těžko k sehnání, pomalu vznikal nový
sportovní klub. Uplynulo necelých třináct let a Joudrs stihli dvakrát
vyhrát českou nejvyšší soutěž a stát se čtvrtým nejlepším týmem softbalové Evropy.
„Já softbal hrát nechtěl. Hrál jsem basketbal a z těch lidí, co to ve
třídě hráli, jsme s kamarádem spíš měli srandu. Pak ale tomuto
kamarádovi objevili šelest na srdci a tak jsme se rozhodli, že softbal
by mohl hrát spíš než basketbal a tak to vlastně začalo,“ vzpomíná na
úplné začátky bohnického softbalového klubu Joudrs jeho předseda
a trenér Tomáš Kusý. Po půl roce tehdy osmnáctiletý Kusý začal své vrstevníky trénovat a postupem času
vznikal dívčí softbalový oddíl. Tréninkové podmínky tehdy měly softbalistky pěkně drsné. „Prvních několik let jsme hráli na školních hřištích na Chabařovické nebo Hovorčovické. Občas dokonce na Letné.
Nebyly tam šatny, voda na umytí. Když jsme jezdily domů autobusem, tak na nás lidi koukali divně,“
usmívá se při vzpomínce na pionýrské začátky dlouholetá hráčka Joudrs Magdaléna Loudová. Tým v té
době neměl na materiál: „Kromě trénování tak všichni museli chodit na brigády a za vydělané peníze jsme
postupně dokupovali míče a pálky,“ říká Kusý. „A když
se míče roztrhaly, tak jsme je musely doma přešívat.
Ještě to stále umím,“ doplňuje trenéra Loudová.
Kromě skromných tréninkových podmínek se dívky
musely potýkat s velice náročným trenérem Kusým,
který v počátcích neměl daleko k silnějšímu slovu,
pokud někdo netrénoval tak, jak si trenér myslel, že by
měl. „Vzpomínám si, že když jsem přišla poprvé, tak
venku ještě ležel sníh. Joudrs přesto měly trénink.
Tomáš mě odvedl ke třetí metě, tam mi vyšlapal
místečko ve sněhu a ukázal, že tam budu hrát... Na letních soustředěních jsme trénovaly doslova od rána do
večera s asi hodinovou pauzou na oběd. Nikdo ale
neprotestoval, chtěly jsme být dobré,“ popisuje tréninkový dril Loudová. „Mou teorií tehdy bylo trénovat
dvakrát víc než soupeř,“ přitakává Kusý. Tvrdý trénink se ale Joudrs záhy vyplatil. Už v roce 1998, tedy
tři roky po založení, hráli druhou nejvyšší českou soutěž a v premiérové sezoně skončili čtvrtí. O rok
později už druhou ligu vyhráli a postoupili do nejvyšší soutěže. „Tehdy si našich hráček všimli i reprezentační trenéři a holky tak postupně začaly získávat i mezinárodní zkušenosti. To týmu hodně pomohlo,“
myslí si Kusý. Výkonnost Joudrs totiž až neskutečně rostla. Finále nejvyšší soutěže hráli poprvé v roce
2004, od té doby v rozhodujícím boji o titul nechyběli nikdy. V posledních dvou letech prvenství dvakrát
získali. „Vyhrát poprvé ligu bylo prostě super. Řekla jsem si, že se to konečně povedlo. Byl to krásný
pocit,“ vzpomíná Loudová. Joudrs ale sbírali úspěchy i na mezinárodní scéně. Z Poháru vítězů pohárů mají
bronz a stříbro. Loni na premiérové účasti na Poháru mistrů evropských zemí skončili čtvrtí. „Letos v září
budeme PMEZ pořádat sami. Je to velká zodpovědnost,“ popisuje Kusý. „Budeme hrát doma a byla bych
hrozně ráda, aby vše proběhlo dobře. Nejen naše hra, ale i celá organizace. Aby lidé, kteří se přijdou podívat, mohli být hrdí na to, že český oddíl dokázal dobře zorganizovat tak velkou akci a aby mohli být hrdí
i na nás, že dobře reprezentujeme Českou republiku,“ přeje si Loudová.
Jakub Stařík
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VII. MR ČSMPS mužů ve floorbalu
V Chabařovické ulici se konalo již sedmé klání o titul Mistra republiky ČSMPS ve floorbalu v kategorii mužů. Turnaj tradičně organizovalo OU a PrŠ Chabařovická ve spolupráci s Impulsem
Praha za účasti 5 nejlepších týmů z celé ČR: Jirkov, Liberec, Žamberk, Praha 9, Učňovská a Praha
8, Chabařovická.
Po krátkém úvodním ceremoniálu
bylo zahájeno první utkání. Turnaj
se hrál systémem každý s každým.
Všechna utkání byla hrána do
úplného rozhodnutí o vítězi (po
remíze tzv. náhlá smrt, trestná
střílení). Floorbalisté přistupovali
k zápasům zodpovědně, bojovalo
se o každý míček nekompromisně,
ale fér. Nejúspěšněji prošel úskalími mistrovského turnaje tým Liberce, který neprohrál ani jeden
zápas a po zásluze získal titul MISTRA ČR. V rozhodujícím utkání
o druhou příčku v turnaji byli úspěšnější domácí floorbalisté z Prahy 8, Chabařovické,
kteří po nervy drásajícím souboji zvítězili nad týmem z Prahy 9.
Charakteristickými rysy letošního turnaje byly velmi kvalitní sportovní výkony, vysoké
nasazení hráčů a hlavně hra v duchu fair play. Nově angažovaní rozhodčí, věkem vrstevníci
hráčů, řídili utkání s velkým přehledem a přispěli tak ke zdárnému průběhu turnaje. Hráči
nejúspěšnějších týmů převzali z rukou J. Cachové, řed. OU a PrŠ Chabařovická a R. Lukavského poháry, medaile, diplomy a obří koláče. Další týmy obdržely věcné ceny od sponzorů.
Všichni sportovci si odvezli na památku malé diplomy. Tradičně byli vyhlášeni nejužitečnější hráči jednotlivých týmů (návrh trenérů) a nejlepší hráči turnaje (návrh rozhodčích). Ocenění převzali sponzorské
ceny. Závěrem mi dovolte poděkovat všem sportovcům za předvedené sportovní výkony, tradičním sponzorům za výraznou podporu a vedení ZŠ Žernosecká a SŠPE Eltodo za vstřícnost při zajišťování turnaje.
-rlVíce info na www.lukavskyr.estranky.cz.

Hvězdička vychází
V loňském roce se zrodila nová tenisová hvězdička - tenisová
školička ESO. Naše základna se stále rozrůstá a dnes už má 40
členů. Patří mezi ně kluci a děvčata od pěti do patnácti let.
Sídlíme v Praze na tenisových dvorcích u metra Kobylisy. Vaše
děti se učí, zdokonalují se a hledají zábavu pod vedením odborných
trenérů s velkými tenisovými zkušenostmi. Mimo pravidelné tenisové tréninky se dětem věnujemei o prázdninách. Loni v létě
proběhlo několik týdenních tenisových
kempů, letos plánujeme další. Tyto
kempy lze využít i jako hlídání dětí,
jak pro tenisty, tak i pro netenisty. Květen a červen bude patřit dalším
náborům dětí z MŠ a ZŠ. Celé jarní období vyplní soutěže družstev, které naše
tenisty motivují k perfektně odvedené práci v tréninkových hodinách. Velký
ohlas sklidil první halový tenisový turnaj uspořádaný tuto zimu. Proto na nic
nečekejte a vyhledejte potřebné informace na našich internetových stránkách
-rbwww.tseso.cz, nebo u p. Baudyše na tel: 732 20 34 02.
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Chtěli jsme si jen hrát a vozíme poháry a medaile

Asi tak velmi zkráceně by se dalo
charakterizovat naše počínání na
planších nejen v České republice, ale
po celé Evropě. Začínali jsme s tím, že
příjemně využijeme svůj volný čas
a jen tak pro zábavu si budeme šermovat. Moc se nezměnilo, bavíme se tím
pořád stejně, setkáváme se rádi na
tréninku a rádi jezdíváme na sportovní
akce, nejen po zemích českých, ale také
po celé Evropě. Zábava a nefalšované
nadšení přineslo také ovoce v podobě
spousty pohárů a medailí z domácích
soutěží a sportovních utkání v různých
evropských zemích.
Malý desetičlenný oddíl sportovního
šermu se rozrostl na téměř čtyřicetičlenné

sdružení, které musí dnes brát na vědomí
mnohem renomovanější a slavnější kluby
disponující skvělým zázemím. Jak si stojíme ve srovnání s ostatními kluby
v České republice, stačí připomenout
loňské Mistrovství republiky, kde jsme
získali 9 medailových umístění včetně
dvou mistrovských titulů. Posledním
výsledkem našeho snažení bylo vystoupení v Písku, kde jsme byli nejúspěšnějším klubem v republice se
ziskem 7 pohárových míst. Skvělé vystoupení Pavlíny SUCHÉ (14 let), která
získala dvě druhá místa a v kategorii
žaček a kadetek (do 17 let) vítězství
Magdy KADER AGHOVÉ a druhé
místo Nicolly KRAICZY v kategorii

mladších žaček, dvě třetí místa Vaška
HOSKOVCE a Ondry CIGANIKA
v kategorii ml. žáků a třetí místo Terezy
HAVLOVÉ v kategorii žaček jsou
skutečným důkazem snahy mladých šermířů. Výsledky jsou o to cennější, že
téměř ve všech případech jsou získávány
se soupeři, kteří jsou už o něco zkušenější
a s delší šermířskou praxí.
V meziročním období jsme získali na
domácí půdě ještě několik prvních míst
a dalších finálových umístění. Výsledkem takového počínání je skutečnost, že
Magda KADER AGHOVÁ s velkým
náskokem vede republikové žebříčky
mladších žaček (do 13 let) a žaček (do 15
let). Vašek HOSKOVEC a Ondra
CIGANIK jsou ve své kategorii 3 a 5 na
celostátním žebříčku. Řada dalších
našich závodníků je umístěna v první
desítce celostátních tabulek.
K domácím výsledkům je nutno připojit mnohem důležitější výsledky dosažené
na mezinárodních soutěžích. Postupně,
dvě třetí místa na turnaji Pohár Baltu, zásluhou Pavlíny SUCHÉ a Magdy
KADER AGHOVÉ. Třetí místo Magdy,
k tomu 7. místo Pavlíny a dvě třetí místa
Ondry CIGANIKA a Vaška HOSKOVCE na turnaji Poháru severských zemí.
Druhé místo Magdy KADER AGHOVÉ
na velkém mezinárodním turnaji
v polském Krakově.
Zlaté medaile Pavlíny SUCHÉ
a Magdy KADER AGHOVÉ a stříbrná
medaile Terezy HAVLOVÉ na turnaji ve
francouzském Lyonu Challange Calurie

et Curie. Pokud k tomu připočteme další
finálová umístění ostatních našich závodníků a závodnic, pak se skutečně nemáme
za co stydět. Zásluhou právě našich
mladých šermířů už dnes máme jako jediný klub v ČR řadu pozvání na turnaje
do Itálie, Francie, Švýcarska, Polska,
Německa, Norska a dalších zemí.
Všechno nebudeme schopni využít, ale
pro nás pro všechny je to ta nejlepší
odměna a ocenění naší práce. Už minulý
rok jsme využili možnosti zúčastnit se
soustředění v polském olympijském
středisku ve Wisle, kde se setkáváme
s nejlepšími šermíři Itálie, Polska,
Kanady a USA. Tento rok máme opět
pozvání a už dnes se na to těšíme.

Doufáme, že nám nadšení ještě chvíli
vydrží a ještě pár pohárů a mistrovských
titulů skončí v Karlíně.
Zbigniew Cyganowski, trenér FC Karlín

Premiéra Běhu naděje v Praze 8

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

Ve čtvrtek 29. května proběhne v Kobylisích za podpory MČ Praha 8 první ročník humanitárního Běhu
naděje. Datum a místo konání jsou stejné jako v předchozích letech, jen tradiční Běh Terryho Foxe nahradil
nový Běh naděje. „Běh Terryho Foxe v České republice bohužel kvůli změně legislativy ze strany Kanady
musel skončit,“ upřesnil organizátor běhu Petr Mucha. „Organizátoři minulých Běhů Terryho Foxe ale
v dobře rozeběhnuté humanitární akci pokračují a organizují ji pod názvem Běh naděje, dodal.“ Běh naděje je dobrovolná humanitární akce a všechny získané prostředky jsou věnovány na výzkum rakoviny.
V minulém roce proběhly v osmé městské části dvě humanitární běhy, kterých se i díky podpoře radnice Prahy 8
zúčastnilo více běžců, než v roce předchozím. Letos je jediným Během naděje ten, který proběhne ve čtvrtek 29.
května odpoledne v Kobylisích v ulici U Školské zahrady. „Pro běžce zapsané v registračních listech BN bude po
loňské úspěšné premiéře uspořádán i závod do vrchu z ulice Na Pěšinách po schodech a ještě kousek,“ upřesnil organizátor běhu Petr Mucha a připomněl princip běhu: „Každému sice bude změřen čas, ale nebudou věkové kategorie
a nebude vyhlašován ani vítěz. Kdo vyběhne, ten zvítězí.“

18. května 2008
Vily v Bubenči – V. Lanny,
Pečkovy vily,
S. Suchardy, J. Kouly atd.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A – Hradčanská.

Datum:
Místo:
Dopravní spojení:
Trať:

Čtvrtek 29. 5. 2008.
Přihlašování, start a cíl v prostoru ZŠ U Školské zahrady 4, Praha 8, Kobylisy.
stanice metra C Kobylisy, autobus u metra č. 177, 187, 152, 186, 144, 152, 200,
tramvaj č. 10, 14, 15, 17, 24, 25.
V okolí ZŠ U Školské zahrady a na Okrouhlíku. Tratě jsou rozděleny podle délky
a obtížnosti, je možno je absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během,
na invalidním vozíku, na kole (cyklistická helma), na koloběžce, na kolečkových
bruslích, s kočárkem, se psem...

Závod do vrchu
Trať C
Trať D

360 m / pro nejmenší+štafetové běhy / čas: 16.30 hod.
750 m / bez převýšení, vhodné pro vozíčkáře,
kolečkové brusle apod. / cca 16.45 hod.
107m / převýšení 16m. / cca 17.00 hod.
2.300 m / mírné převýšení / cca 17.30 hod.
2.800 m / značné převýšení / čas: 18.00 hod.

Přihlášky:

Na místě startu od 15.30 hod.

Trať A
Trať B

Meteor Praha připravuje otevření
sportovní třídy v základní škole
Sport vhodně spojený se školou, to je projekt fotbalového klubu Meteor Praha a ZŠ Na
Balabence. Ta otevírá sportovní třídu pro budoucí šesťáky. Žáci budou v hodinách tělesné
výchovy pod dohledem Víta Caudra, který je profesionálním trenérem klubu a zároveň jeho brankářem.
Mohou školu navštěvovat i fotbalisté z jiných oddílů?
Ano mohou. Bohužel se často střetáváme s nezájmem ostatních klubů dát k nám jejich fotbalisty, tedy alespoň
jim tuto možnost nabídnout. Chtěl bych touto cestou oslovit kluky, hráče a rodiče, kteří bydlí v Praze 8 nebo
blízkém okolí a mají rádi fotbal, aby se po sportovních třídách poptali a zkontaktovali příslušné pověřené osoby
jednotlivých klubů.
Nepřijdou žáci během hodin sportovní přípravy o důležité předměty?
Určitě ne. Pro jednotlivé třídy jsou dané počty hodin, které samozřejmě nesmíme převýšit. Na úkor sportovních
tříd přijdou žáci o méně potřebné předměty jako jsou výběrové předměty nebo výchova ke zdraví. S tou se totiž
počítá v rámci hodin sportovní přípravy.
Jaké jsou výhody spojení školy s fotbalem?
Pro kluky je to určitě zajímavé i z hlediska budoucího studia. Meteor totiž v rámci projektu Sportovních center
mládeže spolupracuje s obchodní akademií Hovorčovická a žáci mohou po absolvování základky Na Balabence
navázat na studium i na střední škole. Proces výuky je podobný. Samozřejmě, že hlavní výhodou je možnost pod
vedením trenéra dále rozvíjet fotbalový talent a nadále na sobě pracovat.
Na co jsou hodiny tělesné výchovy zaměřeny?
Hodiny jsou zaměřeny na všestranný rozvoj žáků. Věnujeme se především věcem, se kterými tolik děti nepřijdou
do praxe na tréninku, protože na to nezbývá čas. Jedná se o rozvoj individuálních dovedností s míčem, obcházení
soupeře, koordinační cvičení, akrobacii. A také se věnujeme sportovní gymnastice.
Kteří slavní fotbalisté tímto projektem v minulosti prošli?
Školu navštěvovali například Tomáš Rosický, Patrik Berger, Pavel Horváth nebo Petr Gabriel.

KVĚTEN 2008

25. května 2008
Chrám sv. Víta a ústav Šlechtičen
na Pražském Hradě.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy A – Malostranská.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.
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Karlínští skauti zvou na SFINXfest
Skautské středisko Sfinx pořádá za podpory Prahy 8 v Karlíně v sobotu 7. června
akci nazvanou SFINXfest a to u příležitosti 40 let od svého vzniku v Karlíně.
Program se skládá ze zábavného dětského odpoledne a večerního festivalu. Dětská
část se bude odehrávat ve stylu významné staroegyptské slavnosti, při které
faraón objížděl všechna nejvýznamnější místa zasvěcená nejvýznamnějším
bohům.
Děti se na chvíli stanou faraónem, který bude navštěvovat vybraná místa v ulicích
Karlína. „Na každém místě vás přivítá kněží a zadá vám úkol spojený s bohem, kterému je místo zasvěcené. Po vykonání obřadu si můžete z místa odnést jeden obětní předmět,“ přiblížil dětské odpoledne v Karlíně organizátor Václav Zeman. Na osmi místech
Karlína si děti budou moci vyzkoušet řadu aktivit, kterým se věnují členové skautských
oddílů (lanová lávka, lukostřelba, keramika). Faraónovo putování můžete začít kdykoli
mezi 14. a 17. hodinou u prvního skautského stánku na Florenci před Delvitou.
Druhou částí SFINXfestu bude série koncertů, která odstartuje v prostorách letního
kina u budovy Českého rozhlasu – Regina v Hybešově ulici v 18 hodin.Vystoupí na
něm mimo jiné kapely Pláče kočka, Chaotic nebo Ahmed má hlad. Hudba bude proložena vystoupením šermířského souboru a vše zakončí ohňová show skupiny
Infinitos. „Oběma akcemi bychom chtěli připomenout, že v Karlíně
již více než 20 let působí skauti. Skautské středisko SFINX
totiž bylo založeno 2. dubna roku 1968, ale už v roce
1971 mu komunistická strana zakázala činnost a bylo
obnoveno až v roce 1989. Budeme rádi, pokud se
rozhodnete přijít alespoň na jednu, nejlépe ale na
obě části programu,“ uzavřel vedoucí 46. skautského
střediska SFINX Václav Zeman.
-vz-

Benefice pro Východní Timor zahájena
Foyer velkého sálu v Kulturní domě Krakov v Bohnicích patří až do 4. června výstavě s názvem „Sen o exotické zemi“.
Městská část Praha 8 uspořádala její čtvrtý ročník spolu se Salesiánským hnutím mládeže z Kobylis. Letošní ročník
soutěže zahájila výstava v prostorách kostela sv. Terezie na Kobyliském náměstí. „Autory výtvarných děl jsou děti od
předškolního věku až po starší školní věk, které svá díla tvořily s vědomím, že svým přičiněním mohou pomoci dětem
v nouzi ve Východním Timoru,“ přiblížila myšlenku benefice hlavní organizátorka Vanda Malinovská. Do soutěže
mohly děti zasílat tvorbu v kategoriích keramika a kresba, malba, kombinovaná technika a tisk.
Přispět obyvatelům Východního Timoru můžete zakoupením dětských uměleckých děl vystavených v KD Krakov a také
v kavárně Vesmírna v ulici Ve Smečkách v centru Prahy. „Výtěžek charitativní přehlídky bude zdvojnásoben díky Nadaci
Divoké husy a použit na nákup základních potravin a školních pomůcek pro děti ze sirotčince v Los Palos, který spravují
Salesiáni Dona Boska,“ řekla Malinovská.
Odborná i dětská porota rozhodla o následujících umístěních: „V kategorii keramika se na hodnocených místech umístili
Tomáš Svoboda s dílem Královský slon, Andrea Nakoneczná s Žábou, Šnečci na výletě Káti Trhoňové, kolektivní práce dětí
z keramického kroužku SHM Kobylisy s názvem Přistání balónu mezi černochy, Křovák Terezy Patočkové, Ostrov Anety
Mašanské, dvě díla Kristýny Vaníčkové a dílo Pod lupou Petry Svobodové,“ uvedla Malinovská.
V kategorii kresba, malba, kombinovaná technika, tisk komise ocenila Oázu Janka Drdáckého, Sen o daleké zemi u moře
kolektivu výtvarného kroužku MDDM Praha 13 – Stodůlky, dílo Vidíme ostrov z letadla Kryštofa Dostrašila, Kokosový
zápas Marka Klympuše, Koně Kristýny Sládkové, Sen o exotické zemi Denisy Břízové, Život na slunci Dominiky Heriánové,
Lemury Zuzany Bednářové a další Sen o exotické zemi, tentokrát od Kristýny Kröblové.
Informace o hodnocení dětské poroty a další podrobnosti o výsledcích soutěže si můžete přečíst na webových stránkách
Salesiánského hnutí mládeže www.shm.cz/kobylisy. „Koupí některého z vystavených výtvarných děl můžete i Vy přispět
dětem v nouzi ve Východním Timoru. Pokud se Vám některý z originálních předmětů zalíbil a chtěli byste se těšit z jeho
vlastnictví, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem shmkrouzky@sdb.cz,“ uzavřela Malinovská.
Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním cen vítězům proběhne na závěrečném vystoupení dětí z kroužků
Salesiánského hnutí mládeže v pátek 6. června 2008 v Salesiánském divadle v Kobylisích. Zde budou předány i získané
finanční prostředky zástupcům Salesiánské provincie. Patronát nad celou akcí převzali ochránce lidských práv biskup Václav
Malý a zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
-pb-

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, o. s.
PRAHA 8 – Frýdlantská 1306
Denis Diderot: „Volný čas je nejdůležitější součást našeho života“
Co jsme pro Vás naplánovali na rok 2008
OV (Obvodní výbor) je pro Vás připraven každé první úterý v měsíci od 14.30 do 15.00 hodin,
(mimo července a srpna) v Domově Důchodců v Bohnicích 1. patro.
ZO (Základní organizace) č. 7, každé první úterý od 15.00 do 17.00 hodin besedy, přátelská setkání apod. rovněž
v Domově důchodců v Bohnicích. Besedy budou včas oznámeny úsekáři. Přátelské předvánoční setkání s hudbou,
tombolou a občerstvením se uskuteční 13. 12. 2008 ve velkém sále Domova Důchodců v Bohnicích.
VÝLETY / Úterý 9. 9. 2008 – NECHANICE – nově otevřený zámek s překrásným okolím – cena cca 250 Kč.
Neděle 5. 10. 2008 TROJA – celodenní výlet. Návštěva Trojského zámečku a okolí.
Výlety budou uskutečněny pouze v případě dostatečného zájmu, neboť se na ně neposkytuje dotace.
Veškeré dotazy a přihlášky přijímá paní Jarmila Výrostková, tel.: 604 15 02 25.
OZDRAVNÝ POBYT / Pátek 18. 7. - neděle 27. 7. 2008 ITÁLIE – Torrette Di Fano, hotel Prestige, cena: 9 500 Kč.
REKONDICE – kardio / Pondělí 16. 6. - čtvrtek 26. 6. – 10 dní TOMÁŠOV – Severní Čechy, cena cca
3 000 Kč. Čtvrtek 18. 9. - neděle 28. 9. – 10 dní ALBRECHTICE nad Vltavou, cena cca 3 200 Kč.
Rekondice jsou vázány na dotace Ministerstva zdravotnictví. Zatím ještě není známo, zda je obdržíme.
Za O. V.a Z. O. č. 7 SPCCH zdraví Vlasta Mikulandová.
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JUBILEA

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

Vzhledem k zákonu
o ochraně osobních údajů, který
nám neumožňuje získávat údaje
o jubilantech z jiných zdrojů, je
nutné, abyste nás na významná
výročí svých blízkých upozorňovali
sami. Děkujeme.

ZÁŘÍ 2007
Fischer Jakub
Karlínské

Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
Tel.: 222 33 38 88, fax.: 224 81 57 40
http://spektrum.ddmpraha.cz
www.lodenice−vltava.cz
www.vysokalana.cz

Významné jubileum slaví
KVĚTEN 2008
Horáček Václav
Vacková Marie
Karnetová Marie

muzikantů není důležitá, vítán je každý, kdo
umí poslouchat ostatní, má chuť si tvořivě
zahrát a přispět svojí hrou a svým nástrojem k celkovému multistylovému soundu.
Vstup: volný.

KVĚTEN – ČERVEN 2008

Tůmová Doris
Hodně zdraví a elánu do dalších
let přeje manžel.

20. 5. ÚT 16.30 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA
Výroba textílie pomocí vodorozpustného vlizelínu.
Informace a přihlášky 2 dny předem. Info: Kateřina Klímková, tel.:
222 33 38 35. Cena: 50 Kč.

Kamír Stanislav
Pevné zdraví a hodně elánu
do dalších let přeje rodina.
Květuše a Ladislav Tesařovi
slaví 60 let společného života.

22. 5. - 25. 5. od 9.00 hod.
BAMBIRIÁDA
Již desátý ročník největší přehlídky sdružení
dětí a mládeže a středisek volného času.
Vstup: volný.

13. května 2008 oslaví
70 narozeniny pan Ivo Adámek.
Hodně štěstí, zdraví
přeje praneteřinka Anežka
s rodiči a sestra.

23. 5. PÁ 16.00 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA
Klínování.
Informace a přihlášky 2 dny předem. Info:
Dana Kosková, tel.: 222 33 38 88. Cena:
80 Kč.

Významné jubileum oslavili
DUBEN 2008
Krupová Marie
Holubová Marie

Špale Václav
Dne 21. 4. 2008 oslavila naše milovaná
maminka, babička a prababička paní
VĚRA ROUBOVÁ z Prahy 8 své 85.
narozeniny.
Hodně spokojenosti, štěstí
a hlavně hodně
pevného zdraví
do dalších let přeje
za celou rodinu
Novákových
vnuk Vilém
s manželkou.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

1.6. NE 10.00 hod.
PÁROU DO LHOTKY
Veliká oslava svátku všech dětí na 1. 6.
2008 - jízda parním vláčkem do Lhotky
u Mělníka, celodenní program pro rodiče
a děti na téma Staročeská
pouť. Jízdenky na akci
zdarma k vyzvednutí v síti
pražských DDM po půlce
května. Kontakt: Zuzana
Michálková, e-mail: michalkova@ddmpraha.cz, tel.: 222
33 38 14.
7. 6. - 8. 6. od 10.00 hod.
DĚTSKÝ DEN VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH
Přehlídka činností jednotlivých pražských
Domů dětí a mládeže. Vstup: volný.
12. 6. ČT 16.30 hod.
KARLÍNSKÉ SLAVNOSTI CID
Setkání rodičů a přátel CID, povídání, hry,
pohádka, hudba, tanec... Vstup: zdarma.
15. 6. NE 18.00 hod.
JAM SESSION V PODSKLEPENU
Spojení muzikantů různých hudebních stylů
ke společné hudební komunikaci. Úroveň

KLUB PODSKLEPENO
Otevírací doba klubu:
PO – PÁ: 9.00 – 22.00 hod.
SO – NE: lze domluvit po telefonické domluvě.
Klub Podsklepeno je součástí Domu dětí
a mládeže hl. m. Prahy. Funguje jako
otevřený klub pro Karlín a přilehlé okolí. Mezi
hlavní činnosti patří pořádání večerních akcí
(vystoupení hudebních skupin, divadelních
souborů), uvádění dopoledních programů pro školy a otevřená zkušebna pro
amatérské kapely. Více informací na:
http://podsklepeno.ddmpraha.cz,
www.ddm-praha.cz, Aleš Zenáhlík, tel.: 222
33 38 17, e-mail: zenahlik@ddmpraha.cz.
LANOVÉ CENTRUM LODĚNICE VLTAVA
Outdoorové centrum.
Lanové centrum nabízí prostor pro školy,
neziskové organizace a jiné skupiny pracující s dětmi a mládeží. Nabízí několik standardních programů, účastníci si vyzkouší,
jaké to je pohybovat se několik metrů nad
zemí, základním prvkem ve všech programech je důvěra, komunikace a týmová
spolupráce. Kromě těchto aktivit připravujeme programy i pro veřejnost. Lanové
centrum se nachází v příjemné klidné
lokalitě Libeňského ostrova. Více
informací o provozu, programech a objednávky na www.vysokalana.cz,
Jan Handrejch, tel.: 222 33 38 12,
e-mail: honza@vysokalana.cz.
LETNÍ TÁBORY / POZOR!!
Poslední volná místa na letním
táboře MPT IV. v termínu 23. 8. - 30. 8.
2008. Určeno dětem ve věku 6 - 8 let.
Kontakt: Zuzana Michálková, e-mail:
michalkova@ddmpraha.cz, tel.: 222 33 38 14.

ŘÍJEN 2007
Onder Štěpán
LEDEN 2008
Jarošová Eliška
Kiš Matěj
Šteflová Ada
Trambová Kristýna
ÚNOR 2008
Kubánková Mia
Botoňková Barbora
Hlušička Adam
Hoppe Hynek
Hubáčková Tereza
Jánošík Michael
Körbler David
Kovář Martin
Štolbová Karolína
Vondřichová Klára
BŘEZEN 2008
Jirotková
Tereza

Horáková Elen
Hušák Radim
Jirotková Tereza
Kozner Filip
Rybář Antonín
Súkup Marek
Svoboda Filip
Štefaňák Jan
Trinnerová Kateřina
Tuček Matyáš
Vrba Břetislav
Žižková Anna
Hübner Lukáš
DUBEN 2008
Hanáčková Johana
Kocourková Zuzana
Špoutilová Barbora
Trbušková Anna
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě zájmu o uveřejnění nás
kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09
04 25.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8
Budova ul. Přemyšlenská 1102, tel./fax.: 284 68 10 50, ul. Krynická 490,
tel./fax.: 233 55 37 90, e−mail: info@ddmpraha8.cz • www.ddmpraha8.cz
KVĚTEN 2008
15. 5. Hudba kolem nás.
Setkání, povídání, rytmizování a relaxace s profi
bubeníkem a percusistou, Pavlem Plánkou. Uvidíte, uslyšíte, conga, bonga, bubínky a bubínečky… sáhnete si i sami…, v Krynické od
17.00 hodin. Cena: 20 Kč. Více informací: Jana
Vaněčková, e-mail: vaneckova@ddmpraha8.cz.
Určeno: Děti staršího školního věku.
17. 5. Do Chloumku u Mělníka.
Sobotní výlet nás zavede na sportovní střelnici
v Chloumku u Mělníka. Podíváme se, jak trénují
střelci na keramické holuby, možná budeme mít
příležitost střílet ze vzduchovky. Do Mělníka se
vrátíme trasou dlouhou 8 km. Místo: BUS

Holešovice v 9.00 hodin.
Cena: Člen ZÚ – 50 Kč, ostatní –
70 Kč. Více informací: Jana Vargová, e-mail:
vargova@ddmpraha8.cz. Určeno: Děti od 8 let.
25. 5. Břišní tance do světa
Kroužky Břišního tance, které u nás existují již
2. rokem, jsou na takové úrovni, že se mohou
prezentovat na Mistrovství České republiky
v Břišních tancích. Místo: Hradec Králové od
9.00 do 18.00 hodin. Cena: 300 Kč. Poznámka:
Rodiče dopraví děti na místo. Část kostýmů
hrazená z grantu, zůstane v majetku DDM, pro
využití dalšími dětmi. Více informací: Hana
Králová, e-mail: kralova@ddmpraha8.cz. Určeno: dívky 6 - 15 let.

Navštívili jsme Vysoké Mýto a Litomyšl
Opět pěkný výlet se podařil v polovině dubna. Vyjeli
jsme do Vysokého Mýta, kde jsme využili zajímavou
výstavu „Jak se točí večerníčky“. Děti si vyzkoušely
práci za kamerou, vodit loutky, sestavit jednoduchý
scénář a mnoho dalších činností ze zákulisí této práce.
Prozkoumali jsme město včetně jeho hřiště, nezapomněli vylézt na Pražskou věž se 156 schody a projít se po
největším čtvercovém náměstí v ČR. V Litomyšli jsme si
prohlédli některá zákoutí zámeckého parku a připomněli
si opery tamějšího nejvýznamnějšího rodáka - Bedřicha
Smetany.
-jv-

Jarní překvapení
zlákalo
Zpočátku chladné, v průběhu dopoledne ale
zlepšující se počasí, přilákalo v polovině
dubna na 2. ročník Jarního pochodu
s překvapením, organizovaném Domem dětí
a mládeže v Kobylisích, téměř 300 účastníků.
Nenáročný terén Ďáblickým hájem v délce
6 km zdolali malí v kočárku, školáci, rodiče
i prarodiče. S jednoduchými úkoly i otázkami
se všichni vypořádali a v cíli na každého čekalo překvapení - maličkost, kterou si museli
poslepu vytáhnout z připravené krabice.
Všichni zdrávi došli a těší se na příští rok. -jv-
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Hvězdárna
Ďáblice

BURZA SENIORŮ
KVĚTEN 2008

Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Gerontologické
centrum
13. 5. ÚTERÝ
Výtvarná dílna / 13.00. – 17.00 hod.
TENERIFA – vsazování do textilie – prostírka.
Potřeby: látka na prostírku vhodnou barevně
s materiálem k tenerifě, stehovka nit, barevně
vhodná nit k látce, jehla, nůžky. Vstupné: 20 Kč.
Pod vedením Alexandry Boušové.

ČERVEN 2008
Otevírací doba: PO 13.30 - 15.30, 18.00 21.00 hod. ČT 13.30 -15.30 hod. 17.00 -19.00
hod. NE 14.00 -16.00 hod.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.
16.6.
Ing. Václav Přibáň:
Letní obloha – souhvězdí, zajímavé
úkazy a objekty.

15. 5. ČTVRTEK
Vycházka „Prosecké skály“
+ exkurze na bobovou dráhu.
(tento den má každý účastník jednu jízdu zdarma)
Sraz ve 13.30 hod. před stanicí metra C – Ládví
– u fontány.

FILMOVÝ VEČER v pondělí od 18.30 hod.
2. 6.
Slunce, Člověk a nebeská
mechanika, Perseus.
9. 6.
Hledání harmonie světa,
APOLLO 9.
23. 6. APOLLO 10, APOLLO 11.
30. 6. APOLLO 12, APOLLO 14.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná
obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se
koná promítání filmů spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.

(Placená inzerce)

POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
PO 13.30 – 15.30 hod., ČT 13.30 – 15.30,
17.00 – 19.00 hod. NE 14.00 – 16.00 hod.
Přístupné bez objednání !

19. 5. PONDĚLÍ
Divadlo Pod Palmovkou
„Gazdina Roba“
Drama o vášnivé lásce, životě a smrti. Začátek
představení v 11.00 hod. Cena vstupenky: 105
Kč (možno zakoupit v GC – M. Konvičná).
27. 5. ÚTERÝ
Výtvarná dílna / 13.00. – 17.00 hod.
Drátování – výroba brouků z kamenů a drátů.
Potřeby: vhodné kameny nebo jiné předměty,
kleště štípací, ploché s kulatými čelistmi, korálky
apod. Vstupné: 20 Kč. Pod vedením Alexandry
Boušové.
28. 5. STŘEDA
Vycházka „Vyšehrad“
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví
– u fontány. Pod vedením Věry Dvořákové.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek 16.00 – 17.00 hod. mohou
hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné
pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování Slunce nebo promítání filmů.

PETANGUE
Pondělky: 12. 5., 19. 5., 26. 5.,
vždy od 13.00 hod. na zahradě Gerontologického
centra..

ŠKOLNÍ POŘADY
V PO, ÚT, ST , ČT, PÁ v 8.30 a 10.30 hod. pro
předem objednané školní výpravy. Bližší informace a objednávky na tel.: 283 91 06 44.

Kontakt:
Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600, Praha 8
tel.: 286 88 36 76, p. Fejfarová, p. Konvičná

VSTUPNÉ / Dospělí: prohlídka + pozorování
20 Kč, přednášky 30 Kč, Mládež, důchodci:
prohlídka + pozorování 10 Kč, přednášky 15 Kč.

Bezplatná bytová právní
poradna Sdružení na
ochranu nájemníků Praha 8

DOPRAVA / konečná MHD sídliště Ďáblice
bus 134, 136, tram 10, 17 a 10 min. a pěšky
podél hřbitova a pak ulicí Pod Hvězdárnou do
kopce, stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová
bus (od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5
min. pěšky ulicí Pod Hvězdárnou do kopce,
stanice U Spojů bus 202 a 10 min. pěšky.

Kdy? 20. května a 24. června 2008
od 18.00 hodin.
Kde? Zenklova 27, Praha 8.
Doprava: 200m od stanice metra
trasy B „Palmovka“.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

V případě zájmu se prosím
objednejte na tel.: 246 03 59 66
nebo 721 02 98 92.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat paní, která našla
a na policii v Bohnicích odevzdala kabelku,
kterou jsem zapomněla na lavičce u Katastrálního úřadu. Nemohu jí poděkovat
osobně, vzhledem k ochraně osobních údajů.
A tak doufám, že si mé díky přečte prostřednictvím novin Osmička. Ještě jednou moc
děkuji!!!
-jp-
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ZUŠ Klapkova přijímá nové žáky

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel./fax.: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz

14. 5.

16. 5.

19. 5.

19. 5.

20. 5.

22. 5.

KVĚTEN 2008
VELKÁ SCÉNA
ST 19.00 hod.
Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
PÁ 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David K.
PO 11.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
PO 19.00 hod.
Ubohý vrah.
P. Kohout.
ÚT 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
E. O' Nelil.
ČT 19.00 hod.

Přelet nad
kukaččím
hnízdem.

23. 5.

24. 5.

26. 5.

27. 5.

28. 5.

30. 5.

Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 přijímá pro školní
rok 2008/2009 žáky do těchto oborů: hudebního (hra na hudební
nástroje, sólový a sborový zpěv − určeno dětem od pěti let), literárně dramatického (hlasová a dramatická průprava, základy tvorby −
určeno dětem od sedmi
let), tanečního (rytmika,
scénický tanec − určeno
dětem od pěti let), výtvarného (kresba, malba, grafika,
keramika − určeno dětem od šesti let).
Zápis do hudebního, tanečního a výtvarného oboru
proběhne ve dnech 13., 14. a 19. 5. 2008 od 15.00 do 18.00
hodin v hlavním objektu školy, zájemci o literárně − dramatický obor se mohou hlásit ve stejném čase přímo v jeho
sídle, Novákových 655, Praha 8. Podrobné informace na
-plwww.zusklapkova.cz, tel.: 284 68 11 43.

Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25
Vás srdečně zve na následující koncerty a představení:
12. 5. zahajovací koncert festivalu Libeňské jaro Mladých,
Obřadní síň Libeňského zámku v 17.00 hodin.
20. 5. Zahradní slavnost – zábavné odpoledne s hudbou, tancem a hrami,
prostory ZUŠ, Praha 8, Klapkova 25 od 15.00 hodin.
22. 5. Večer tanečního oboru, Salesiánské divadlo v 18.30 hodin.
5. 6. koncert žáků kytarového oddělení, kostel sv. Martina ve zdi v 19.30 hodin.
Podrobné informace můžete získat na www.zusklapkova.cz nebo telefonu 284 68 11 43.

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz
KVĚTEN - ČERVEN 2008
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
18. 5.
23. 5.

24. 5.
24. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
PÁ 10.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.
SO 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.
PO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše.
T. Williams.
ÚT 19.00 hod.
Ať žije královna!
R. Bolt.
ST 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
PÁ 19.00 hod.
Gazdina
roba.

31. 5.
1. 6.
2. 6.

3. 6.

4. 6.

5. 6.
6. 6.
O myších a lidech.
J. Steinbeck.
MALÁ SCÉNA - DIVADLO LETÍ
19. 5. PO 19.30 hod.
Svou vlastní ženou.
D. Wright.
21. 5. ST 19.30 hod.
Letí.
O. Muchinová.
22. 5. ČT 19.30 hod.
Cyrano z Bergeracu.
E. Rostand.
HOST
24. 5. SO 19.30 hod.
Svou vlastní ženou.
D. Wright.
26. 5. PO 19.30 hod.
Elevátor.
G. Pinttilei.

7. 6.
7. 6.
11. 6.

12. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.

ST 19.00 hod.
Noc na Karlštejně.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Producenti.
SO 15.00 hod.
Producenti.
SO 19.00 hod.
Producenti.
NE 15.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Čardášová
princezna.
SO 15.00 hod.
Noc na Karlštejně.
SO 19.00 hod.
Noc na Karlštejně.
ST 19.00 hod.
Čardášová princezna.
ČT 19.00 hod.
Limonádový Joe.
PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 15.00 hod.

Limonádový Joe.
SO 19.00 hod.
Limonádový Joe.
NE 15.00 hod.
Čardášová princezna.
PO 20.00 hod.
Jesus Christ Superstar.
Koncertní verze vstupenky.
ÚT 20.00 hod.
Jesus Christ Superstar.
Koncertní verze vstupenky.
ST 20.00 hod.
Jesus Christ Superstar.
Koncertní verze vstupenky.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Producenti.
SO 15.00 hod.
Producenti.
SO 19.00 hod.
Producenti.
ST 19.00 hod.
Čardášová
princezna.
ČT 19.00 hod.
Limonádový Joe.
PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 15.00 hod.
Noc na Karlštejně.
SO 19.00 hod.
Noc na Karlštejně.
NE 15.00 hod.
Čardášová princezna.

Jesus Christ
Superstar se vrací
Hudební divadlo Karlín a Ota Balage uvádějí
jedinečnou hudební a muzikálovou událost.
Limitovaný počet pouhých
šesti koncertů (2. - 4. června
a 16. - 18. června 2008)
Jesus Christ Superstar a to
k desátému výročí uvedení
posledního představení
pražské verze celosvětově
úspěšné rockové opery
Andrew Lloyd Webera.
Legendární pražská verze muzikálu
Jesus Christ Superstar měla v Praze premiéru
22. července 1994, dosáhla 1 288 repríz a vidělo ji celkem 850 000 diváků. Derniéra proběhla
28. července 1998. Netradiční koncertní formu
s původními hlavními protagonisty Kamilem
Střihavkou, Danem Bártou, Bárou Basikovou,
Alešem Brichtou, Bohoušem Josefem a dalšími
připravil hudebník a dirigent Ota Balage.
Speciálními hosty budou Jiří Korn a 4tet nebo
taneční skupina Wings.
-roa-
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MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / Kožná 1, 110 00 Praha 1, tel.: 224 223 696
muzeumprahy@muzeumprahy.cz,www. muzeumprahy.cz

PRAŽSKÉ KAVÁRNY A JEJICH SVĚT
Doba první poloviny 20. století u kulatých stolků s vůní kávy

12. 3. – 31. 8. 2008

STAROU PRAHOU VÁCLAVA JANSY
Na zcela mimořádné výstavě, zahájené v březnu letošního roku v Muzeu hlavního
města Prahy, je prezentováno 112 akvarelů staré Prahy malíře, krajináře a ilustrátora
Václava Jansy (1859-1913). Dobová vyobrazení vynikají vedle současných fotografií
stejných míst od fotografa Ondřeje Poláka.
Výstava se koná od 19. 3. do 15. 6. 2008.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V PRAZE 8,
v blízkosti metra, hledá od září 2008
šikovnou kvalifikovanou učitelku.
Nabízíme příjemný kolektiv, očekáváme kreativitu a vstřícný vztah k dětem. Tel.: 722 80 26 07.
PRONAJMU GARÁŽ v ulici Františka Kadlece za 1 500 Kč/měs. Tel.:
604 82 08 63.
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1 + 1
V PRAZE 4 za větší, minimálně 3 +
kk s balkonem, jdoucí do privatizace.
Nabízím zrekonstruovaný malý byt
(40 m2): zděné jádro, nový kuchyňský
kout, zasklená lodžie, regulovaný nájem, klidné prostředí, dostupnost
MHD. Tel.: 724 93 68 29.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 1
do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 + 1
do 14 000 Kč, včetně poplatků.
Zařízení na dohodě. Tel.: 220 80 62
45, 605 84 50 88.
TECHNIKA/TECHNIČKU PROVOZNÍHO ODDĚLENÍ přijme Stavební bytové družstvo Praha 8.
Evidence dokladů, komunikace s úřady a spravovanými objekty. Požadavky: SŠ nejlépe technického
směru, PC. Nástup možný ihned.
E-mail: serakova@sbd8.cz, tel.: 284
68 28 14, linka 211, 774 78 58
11.
GARÁŽOVÁ STÁNÍ, Hnězdenská
ulice u polikliniky Mazurská za 990
Kč/měsíc komplet. tel.: 777 28 37
75 i prodej.
AMAL - malířské a lakýrnické práce rychle, kvalitně, levně. Tel.: 606 55
65 47, www.amal.cz.
STAVEBNÍHO TECHNIKA přijme
Stavební bytové družstvo Praha 8. Zajišťování oprav bytových domů, komunikace s úřady. Požadavky: SŠ/VŠ
stavební, PC, praxe ve stavebnictví.
E-mail: serakova@sbd8.cz, tel.: 284
68 28 14, linka 211, 774 78 58
11.
NABÍZÍM K PRONÁJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ pod objektem Hnězdenská 4 za 890 Kč/ měsíčně. Tel.:
602 66 77 45.
MATEŘSKÁ ŠKOLA V PRAZE 8,
v blízkosti metra, hledá šikovnou
paní na odpolední úklid (4 hodiny) –
vhodné i pro ženy na MD. Tel.: 722
80 26 07.
DRUŽSTVO 360 - 364, Štětínská
362, 181 00 Praha 8 nabízí k prodeji
nebytový prostor o výměře cca
50 m2 k adaptaci na bytovou jednotku.
V případě zájmu nás kontaktujte do
31. 5. 2008 na tel.: 777 88 72 50.
KOUPÍME BYTY, DOMY A POZEMKY v lokalitě Prahy 8 a v blízkém okolí. Platba do 48 hodin! Více
info na tel.: 222 51 28 05.
KURZY TENISU PRO HOLKY
A KLUKY 5 – 18 let z Prahy 8,
www.tallent.cz, tel.: 603 52 71 72.
JARNÍ NÁBOR!
PRODÁM NOVINOVÝ STÁNEK
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721
58 69 36.
PRONAJMU DLOUHODOBĚ ZDĚNOU GARÁŽ v ulici S. K. Neumanna, Praha 8, 1 700 Kč/měs.
Tel.: 739 04 62 76.
VLASTNÍTE AUTO, PLOT, DŮM
ČI POZEMEK? Jejich plochy
můžete pronajmout pro reklamní
účely a nechat vydělávat až 5 000 Kč
měsíčně. Tel: 221 22 15 51.

NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU u různých bank.
Tel.: 737 87 79 21.
VYMĚNÍM KRÁSNÝ OBECNÍ 3 +
KK/L, I. kat., 64 m2, 2. p., 2 výtahy,
balkon, komora, sklep, nová okna,
skříně ve zdi, ve zrekonstruovaném
domě Tererova ul., P – Jižní Město –
Opatov, v zeleni. Blízko MHD,
obchody, lékaři, nedaleko OC
Chodov, za 1 + 1 nebo 2 + kk obecní, Kobylisy. Tel.: 605 21 99 79, email: maresova@ucw.cz.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice.
Výcvik auto – moto. Provozní doba:
PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 –
19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další střediska na Praze 7 a 9.
SOLARIUM – FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy – muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2
– Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium-fitness.cz.
PRONAJÍMÁTE BYT? Provozní
starosti budeme řešit za Vás. Real
Care Service, Jana Rickwood,
www.realcareservice.com, tel.: 777
19 39 34.
EXTERNÍ SPRÁVCE POČÍTAČŮ.
Nabízím zkušenost a vlídné zacházení.
Tel.: 739 10 51 88, e-mail: vlcek@i-servis.eu, www.i-servis.eu.
NEZÁVAZNĚ POSOUDÍM VAŠE
OBRAZY - důchodce. Výtvarné umění je můj koníček. Tel.: 728 70 93 25.
MODELÁŽ NEHTŮ I NA NOHOU. Novinky světových veletrhů.
Dlouholetá praxe. Nízké ceny! Praha
8 - Palmovka (u metra). Tel.: 733 50
23 12.
HROZÍ VÁM EXEKUCE? Máte
finanční problémy? Obraťte se na nás,
vykoupíme Vaši nemovitost! Platba
do 48 hodin. Tel.: 222 51 28 05.
KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY V PRAZE 8 – BOHNICE.
Kvalifikovaná a trpělivá lektorka,
pokrok jistý, max. 7 posluchačů ve
skupině, reference: Úřad vlády ČR,
www.firemnianglictina.cz. Tel.: 777
02 46 88.
POTŘEBUJETE PRODAT BYT,
RD, CHATU, POZEMEK? Nevíte
jak, komu a za kolik? Zdarma Vám
pomůžeme! AP REALITY, tel.: 222
25 13 46, 775 35 52 23.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno vytáhne ke stropu - rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8
A OKOLÍ, platba hotově, stav nerozhoduje, nejraději 2 + 1 a větší. Ne
RK! Tel.: 603 16 25 00.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE, KOSMETIKA, MODELÁŽ
NEHTŮ. Nízké ceny, Palmovka. Tel.:
736 64 40 55.
CCA 3 500 Kč zaplatíme za starý
zlatý Svatováclavský jednodukát, až
25 000 Kč za 5 dukát, dále ruské zl.
ruble, šperky s brilianty i bez nich,
s čes. granáty, st. stolní stříbro, st.
zbraně, bronz. sošky atd. Koup. st.
obraz moře, lodě, přístav od J. Svobody, a obrazy lokomotivy Kreibich,
Ronek. Hledáme st. ruské stř. předměty, i jednotlivě! INTERANTIK,
Praha 9, Pod Pekárnami 3, proti st.
metra B „Vysočanská“, u st. TRAM č.
8. Tel.: 283 89 33 34, 605 82 94
40, od 10.00 do 17.00 hodin.
CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na poradnu. www.realitniporadna.cz, tel.: 284
69 35 33.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e-mail:
kedar.n@centrum.cz.
ODHADY NEMOVITOSTÍ PROVEDE soudní znalkyně Eva Cihelková. Tel.: 728 36 01 45, 283 04 41
75, 244 47 01 51.
MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování,
baňky - fyzioterapeutka. TRAM
Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10,
284 68 98 05.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 222 94
10 32 nebo 603 42 00 13.

(Placená inzerce)

AKVARISTICKÉ SRAZY 2008 konají se každou 1. a 3. neděli v měsíci v ul. Čumpelíkova 8/1768 (garáže –
spol. sál), Praha 8 - Kobylisy. Vždy od
8.00 do 10.00 hod. Tel.: 724 80 00
13.

PRONAJMU NEBO PRODÁM
GARÁŽ Písečná. Tel.: 284 68 28
03.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608
25 35 49.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04, záznamník + fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.
ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 – 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY.
Tel.: 603 83 31 07.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.
PRODÁM NOVOU STAVEBNÍ
UNIMO BUŇKU v Praze 8, odvoz
zajistím. Tel.: 603 84 49 92.
ASISTENTKU/SEKRETÁŘKU na
1/2 úvazek (4 hod. od 9.00 do 13.00
hod.) přijme společnost se sídlem na
Praze 8, Bínova ul., (Ládví). Požadujeme znalost angličtiny (část agendy
se vyřizuje telefonicky a e-mailem
v angličtině), znalost základů účetnictví
(nebudete účtovat, pouze připravovat
podklady). Náplň práce: fakturace,
příprava účetních podkladů, vyřizování
požadavků klientů, vyřizování nákupních a prodejních objednávek, zasílání
a příjem zboží, vedení chodu kanceláře. Předpokládáme dobrou uživatelskou znalost PC. Své CV zasílejte na
e-mail: jobs@centurion.cz nebo na Centurion Systems, spol. s r. o., Bínova 2,
182 00 Praha 8, www.centurion.cz.

(Placená inzerce)

SEKÁČ – ODĚVY, NOVĚ OTEVŘEN OD 5. KVĚTNA, v ulici Čumpelíkova 3, na proti poliklinice. Tel.:
732 88 74 28.

(Placená inzerce)

Placená řádková inzerce

STRANA 19

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

KVĚTEN 2008

(Placená inzerce)

MVDr. ROMAN MIKULSKÝ
PO 10.00 - 12.00 14.00 - 21.00 hod.
ÚT 8.30 – 12.00 14.00 - 19.00 hod.
ST
14.30 - 21.00 hod.
ČT
8.30 - 12.00 14.00 - 19.00 hod.
PÁ 10.30 - 12.00 14.00 - 20.30 hod.
SO
8.00 - 12.00 hod.
Neděle a svátky ZAVŘENO

Náhlé změny jsou uvedeny na internetových stránkách!
Očkování – vakcinace, kastrace,
odstraňování zubního kamene ultrazvukem,
čipování – europas, léčba akutních a chronických
onemocnění, chirurgie, poradenství, prodej krmiv.
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

PROSECKÁ 20 • PRAHA 8
150 m od zastávky tramvaje 10,24,25
a autobusu 140,185,187,233 „U Kříže“
TEL.: 284 84 00 69, 724 32 71 83
e-mail: r.mikulsky@seznam.cz
www.veterinaukrize.com, www.veterinavpraze.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

KVĚTEN 2008

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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