
K 60. v˝roËÌ hromadn˝ch poprav
na KobyliskÈ st¯elnici
Ve válečném roce 1942 byla Praha hlavním městem
násilně vytvořeného německého Protektorátu
Čechy a Morava. Měla německého primátora
(Čech Dr. Klapka byl popraven), vše bylo dvoj−
jazyčné, německo−české peníze, pojmenování ulic,
vývěsní štíty firem, hlášení stanic v tramvajích atd.
Všude měla přednost němčina a německé obyvatel−
stvo. Protektorát měl sice navenek svého preziden−
ta, svou vládu a dokonce i nepočetné vládní vojsko,
ve skutečnosti tu však vládl Říšský protektor, jeho
aparát a policejní moc − Gestapo.

Protektora tehdy zastupoval, z Berlína vyslaný, SS
Obergruffen Führer Reinhard Heydrich a jemu v po−
zadí stojící K. H. Frank, bývalý vlivný poslanec za
Sudetoněmeckou stranu v čs. parlamentě, nacista, nyní
státní tajemník říše. Prostor Čech a Moravy byl
prohlášen za nedílnou součást Velkoněmecké říše, kde
české obyvatelstvo je trpěno jen dočasně do ukončení
vítězné války.

Plány genocidy byly několikrát vysloveny a s jejich
uskutečněním se po etapách již začalo zavlečením
části nepohodlného obyvatelstva do koncentračních
táborů, jejich likvidací a celou konfiskací jejich
majetku. Uzavření vysokých škol a soustavný útok na
českou inteligenci měly podlomit české národní cítění
a schopnost odporu.

Při nástupu do funkce vyhlásil R. Heydrich 28. září

1941 stanné právo, které trvalo do 20. ledna 1942.
Během něho bylo popraveno mnoho význačných
Čechů a tisíce lidí bylo odesláno do koncentračních

táborů. Heydrich rozpoutal hrůzovládu, aby tak za−
strašil domácí odboj. Naplno začal uskutečňovat plány
na vyhlazení židovského obyvatelstva podle konfe−

rence ve Wannsee. Zatčen a odsouzen k trestu smrti byl
i předseda protektorátní vlády generál Ing. Alois Eliáš.

Česká mládež, která nepodléhala odvodní povinnos−
ti do německé armády, byla určena k nucené práci 
v Říši. Mladí lidé byli vybaveni tzv. Kennkartami
(osobními průkazy) a postupně evidováni a před−
voláváni na pracovní úřady.

Silný útlak budil protitlak odbojovou prací proti
cílům okupantů. Poslouchal se zakázaný zahraniční
rozhlas, hlavně Londýn, různě se sabotovaly např.
dopravní cesty, kvalita výroby pro vojsko apod.
Atmosféra strachu vyvolaná zatýkáním, vězněním 
a popravami, vyvolala pod povrchem zdánlivého klidu
obezřetnost před udavači, opatrnost v jednání,
nedůvěřivost a uzavřenost obyvatelstva protektorátu.
Nicméně fungovala „šeptanda“, zprávy o neúspěších
německých armád na východní i západní frontě, které
získávaly na síle v naději na brzký konec války a opě−
tovné osvobození Československa.

Nacističtí představitelé podléhali klamu, že mají
situaci v Protektorátu plně pod kontrolou a pokračovali
v politice „konečného řešení židovské a české otázky“.
V obou případech byla otevřena cesta na východ. Pro
židovské obyvatelstvo Ghetto Terezín, jako přestupní
stanice do plynových komor v Polsku. Záborem české
zemědělské půdy např. na Neveklovsku, Vyškovsku 
a jinde byl vytvářen prostor pro německé přistěho−
valce. Rovněž zbylé české neponěmčené obyvatelstvo
mělo skončit někde na východě.

Pokračování na str. 3
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Vážení čtenáři,
leží před Vámi květnová Osmička.

Také tato, stejně jako minulá Osmička,
trochu vybočuje ze zaběhaného sché−
matu. Tentokrát především proto, že se
blíží parlamentní volby do Poslanecké
sněmovny a kandidující strany se snaží
ve zvýšené míře představit své kandidá−
ty, programy svých stran a pozvat Vás
na akce, které před volbami pořádají.

Květen je také měsícem, ve kterém
probíhají pietní vzpomínkové akty,
organizované Ministerstvem obrany
ČR, spolu s Českým svazem bojovníků
za svobodu a v součinnosti s Městskou
částí Praha 8. Letos uplyne 60 let 
od událostí, které se odehrály 
v roce 1942 v Praze 8, kdy v zatáčce
poblíž Fakultní nemocnice Na Bulovce
byl spáchán atentát na říšského protek−
tora R. Heydricha. K této události
dodal Svaz bojovníků za svobodu delší
článek „Stalo se před 60 lety na území
MČ Praha 8“ s velikým přáním, aby byl
otištěn v plném rozsahu, neboť, jak
zjišťují, mladí lidé zejména školního
věku ztrácí úplně povědomí o těchto
dějích. Přání plníme zejména z toho
důvodu, že se události dotýkají přímo
naší městské části. 

Starosta Josef Nosek pokračoval 
v dubnu v návštěvách sociálních insti−
tucí v Praze 8 a věřte, že tyto návštěvy
byly velmi užitečné, neboť vždy při nich
byly předloženy konkrétní problémy,
které lze ve prospěch takovýchto
zařízení s pomocí radnice řešit. Nejsou
to tedy samoúčelné návštěvy, ale každá
z nich přináší užitek těm, kteří ho
nejvíce potřebují.

Také trochu vybočuji ze schématu
článkem „Karlův most je věcí všech
Pražanů“. Protože Karlův most  je ne−
jen nejživější tepnou pro turisty, ale také
pro velmi mnoho Pražanů, kteří na něj
často ve volných chvílích zajdou,
otiskujeme jej na místě rubriky Pa−
mátky Prahy 8. 

V letošním roce opět oživnou prosto−
ry Löwitova mlýna a to společným pro−
jektem Sdružení SERPENS, Spolku
českých výtvarných umělců Mánes,
Akademie výtvarných umění ČR, 
a mnoha dalších, společně s Městskou
částí Praha 8. Letošní projekt byl
nazván Otevřeno 02.  Velmi bohatý
program zahájí výstava nejstarší
společnosti českých výtvarných umělců
„Mánes“ od 1. do 22. května. V den
zahájení se ve mlýně uskuteční dvě
představení, hudební s názvem „Irish
Dew“ s keltskou hudbou a večer per−
formance „Kára bláznů“. O dalších
akcích Vás budeme vždy informovat.

Také letos během května bude ve
všech reprezentačních prostorách Li−
beňského zámku probíhat již VIII. roč−
ník hudebního festivalu Libeňské jaro
mladých. Začínat bude stejně jako Me−
zinárodní festival Pražské jaro 12. květ−
na a tentokrát, i za účasti studentů 
konzervatoří, bude trvat až do 31. května.

Velice se těším, že s mnohými z Vás se
budu mít možnost setkat na některém 
z kulturních podniků, které pořádá či
podporuje radnice.

Krásný měsíc květenVám přeje  

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor  

DÏtskÈ h¯iötÏ
v KarlÌnÏ

LibeÚskÈ jaro
mlad˝ch 

Klaunsk˝ 
Den dÏtÌ

Starosta Městské části Praha 8
pokračoval i v měsíci dubnu v návště−
vách míst, kde žijí naši starší spolu−
občané. Tentokrát jeho návštěva patři−
la Domovu důchodců v Bohnicích 
v ulici Na Hranicích. V další části svého
programu navštívil speciální zařízení
pro mladé lidi v Praze 8 − Dům otevře−
ných možností či obecněji nazývaný
Dům na půli cesty.

V pondělí 15. dubna odpoledne
navštívil starosta Josef Nosek, spolu 
s radní Soňou Teplou, která se zabývá 
v Radě MČ mimo jiné i sociální prob−
lematikou, Domov důchodců Na
Hranicích. Spolu s nimi se setkání zúčast−
nil i kandidát do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, kandidující
za ODS, pan Zbyněk Novotný.
Samotnému setkání byl přítomen i člen
zastupitelstva a pracovník domova dů−
chodců Mgr. Václav Vomáčka.

Nebyla to samozřejmě první starostova
návštěva, jsou konány pravidelně. 

Také se nejprve vzpomínalo na předchozí
setkání a padla i slova poděkování za
vyřešení některých problémů, jejichž
řešení senioři při minulé návštěvě žádali.

Setkání probíhalo ve velkém sále, kde
se většinou konají kulturní akce, a i ten−
tokrát bylo plno. Občané vznášeli spíše
drobné dotazy svědčící o tom, že podzim
života zde tráví v relativním klidu. Mezi

dotazy se ale objevily stížnosti na přílišné
stínění stromy, které byly před lety
vysazeny poblíž jednotlivých samostat−
ných domů komplexu domova a nyní,
když vzrostly, je obtížné je kácet, neboť je
chrání odbor životního prostředí magistrá−
tu.

Další požadavky se týkaly možnosti
zřídit přechod pro chodce v blízkosti
hlavního vchodu do domova, nikoliv jako
je tomu nyní, asi po 300 metrech 
v blízkosti křižovatky. Všichni přítomní
zástupci radnice si postupně brali slovo 
a zodpovídali občanům jejich dotazy.
Seniorům se představil i pan Zbyněk
Novotný a v krátkosti promluvil o své
kandidatuře. Zdůraznil, že je dosud oby−
čejným člověkem a zná problémy
běžných lidí, a to nejen podnikatelů, ale 
i problémy starších spoluobčanů.

V podvečer téhož dne navštívil starosta
opět v doprovodu pana Zbyňka Novotné−
ho jedinečné zařízení svého druhu 
v Praze 8 − Dům otevřených možností 

v Braunerově ulici. Toto
zařízení vzniklo před tře−
mi lety po rekonstrukci
chátrajícího objektu z ma−
jetku městské části. Bylo
zde vytvořeno zázemí pro
12 klientů. Malé poko−
jíčky a společenská míst−
nost s jídelnou a kuchyní.
Dům otevřených možností
se stal vyhlášeným za−
řízením v celé Praze s vel−
kou řadou ocenění za svoji
práci. Při jeho otevření
nad ním převzala záštitu,

jakési „kmotrovství“, paní Livie Klausová.
Anení to, jak nás ujistila ředitelka zařízení
paní Michaela Svobodová, kmotrovství
pouze formální. Paní Klausová se trvale 
a pravidelně zajímá o chod zařízení a vždy,
když je to třeba, se snaží účinně pomoci. 

DOM je zároveň zastřešující institucí
pro tři desítky odborníků, lidí z ne−
ziskových organizací i státních úředníků,

kteří pracují na projektu
„Proměna“. Jeho cílem je
iniciovat reformu péče 
o ohrožené děti a děti bez
zázemí. „Do konce června
by měla být hotova nová
koncepce“, říká ředitelka
tohoto projektu Michaela
Svobodová. „Pak chceme
iniciovat veřejnou diskusi 
a začít spolupracovat s poli−
tiky se záměrem, aby stát
převzal naše podněty a změ−
nil příslušnou legislativu.“

DOM má dva základní
programy. Prvním je uby−
tování a získání návyku
samostatného života. Přitom
se v žádném případě ne−
toleruje agresivní chování,
nulová tolerance je k užívání
drog. Druhým programem je
výchova k pravidelné práci,
odpovědnosti za získání 
a udržení zaměstnání. Je to
práce nesmírně náročná a dlouhodobá.

Vedení a personál tohoto zařízení tvoří
ředitelka a čtyři sociální pracovníci, kteří
jsou klientům vždy k dispozici při řešení
jejich problémů. Většina klientů jsou lidé,
kteří prošli náhradní rodinnou péčí −
nejčastěji dětským domovem nebo
výchovným ústavem. 

Provoz DOMu je financován z podpor
grantových agentur a magistrátu. Nicméně
i klienti, kteří zde žijí, musí pracovat 
a platit pravidelně měsíčně nájemné. Platí
zásada, že klient zde ubytovaný musí stu−
dovat nebo pracovat. Nic mezi tím. Pokud
nestuduje a nemá zaměstnání, pracuje
přímo v DOMu, který má dvě dílničky.
Maličkou truhlářskou a o trochu větší
košíkářskou dílnu. Obyvatelé zde odvá−
dějí profesionální práci při pletení košíků,
které poté sami prodávají, ponejvíce 
v podchodu metra na Palmovce, ale také 
v prostorách Obchodního domu Kotva. 
A z tržeb plyne jejich výplata, ze které si

platí nájem, stravu a další.
Při prohlídce DOMu jsme navštívili 

i tyto dílny. Paní ředitelka Michaela
Svobodová zde vznesla prosbu. DOM by
velice potřeboval pro své dílny další neby−
tový prostor. Dílničky, které jsme
navštívili, jsou maličké a kdyby byly větší,
bylo by možné přijmout do chráněného
zaměstnání, kde se klienti učí zručnosti 
a zejména sociálním návykům, i další
mladé lidi, i ty, kteří z kapacitních důvodů
nemohou být ubytováni přímo v objektu
DOMu. Vedle místa pro dílny chtějí získat
i prostor pro vlastní prodejnu, kde by
mohli své výrobky nabízet. A zde přislíbil
účinnou pomoc právě Zbyněk Novotný,
který se vzhledem ke své kandidatuře za
Městskou část Praha 8 trvale stýká 
s komunálními politiky. Podporou také
ujistil starosta Josef Nosek.

Tomáš Květák
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VOLI»SK… PRŸKAZY
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se budou na území
Městské části Praha 8, stejně jako na
celém území České republiky, konat
ve dnech 14. a 15. června 2002. 
V pátek 14. června 2002 budou voleb−
ní místnosti otevřeny v době od 14.00
hodin do 22.00 hodin a následně 
v sobotu 15. června 2002 v době od
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Při těchto volbách má volič s místem
trvalého pobytu na území MČ Praha 8,
který nebude moci volit ve volebním
okrsku, do kterého patří dle místa
trvalého pobytu, tzn. bude v době
voleb např. na chalupě, na služební cestě
apod., možnost nechat si vystavit
voličský průkaz, se kterým se následně
může v době voleb dostavit k prove−
dení volebního aktu do kterékoliv vo−
lební místnosti (viz ust. § 6a zákona 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla−
mentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů).

Jak voličský průkaz získat ?

I. Voličské průkazy bude od 30. května
2002 do 12. června 2002 vydávat
občansko−správní odbor Úřadu Měst−
ské části Praha 8 se sídlem v Praze 8 − 
U Meteoru 6 (Bílý dům), 1. patro,
kancelář č. 131.

Návštěvní hodiny:
úterý, čtvrtek, pátek: 9.00 − 12.00 hodin 

14.00 − 15.00 hodin
pondělí, středa:         8.00 − 12.00 hodin

13.00 − 18.00 hodin
Ve středu 12. června 2002 dle ustano−
vení zákona pouze do 16.00 hodin.

Voličský průkaz se vydává osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí

s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu.

II. Voličský průkaz lze také voliči zaslat
poštou, a to:
1) na základě písemné žádosti voliče
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, doručené zdejšímu úřadu nej−
později 7 dní přede dnem voleb (nej−
později 7. června 2002) − nutno uvést
adresu, na kterou má být voličský
průkaz zaslán,
2) na základě osobní žádosti voliče 
u zdejšího odboru v kanceláři č. 131
(nejpozději do 29. května 2002 −
pondělí, středa: 8.00 − 12.00 hodin 
a 13.00 − 18.00 hodin).

Způsobem ad II. 1,2, může volič o vydání
voličského průkazu žádat již nyní.

Další informace lze získat na tel.: 
22 80 55 55.

odbor občansko−správní 

HISTORICK… VYCH¡ZKY
VlastivÏdnÈho krouûku

4. května
Z tajemností Petřína
Sraz ve 13.45 hod. u stanice el. drah −
Pohořelec

18. května
Pamětihodnosti u Sovích vrchů
Sraz ve 13.45 hod. u stanice el. drah
č. 10 a 24 − U kříže

25. května
Obě Kavalírky se zahrad. plochou
Sraz ve 13.45 hod. u stanice el. drah
č. 7, 9 a 10 − Kavalírka

14. května • V 15.00 hod. se koná
schůze Svazu důchodců v DD −
Bohnice, Na Hranicích 746, BUS 
č. 152, výstup ve stanici Řepínská.

Volby do PoslaneckÈ snÏmovny Parlamentu »R
ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ

NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V KVĚTNU 2002

2. 5. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • Lodžská −
Zhořelecká (parkoviště) • Braunerova −
Konšelská

3. 5. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • 
V Nových Bohnicích • Mlazická
• Drahorádova

7. 5. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Per−
nerova) • Pernerova − Sovova • Pi−
vovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

9. 5. ČTVRTEK
Roudnická (za Bešťákovou) • Kubíkova
(u DD) • Šiškova • Na Pěšinách − Pod
Statky • Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská • Stejskalova
(parkoviště u Rokytky) • Pekařova

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

15. 5. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Frýdlantská
(parkoviště u křižovatky ul. Žerno−
secká − Davídkova) • Nad Rokoskou 
(u školy)

16. 5. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky (sloup VO č. 8)

21. 5. ÚTERÝ
Pernerova − Šaldova • Kotlaska (u ma−
teřské školy) • Kašparovo náměstí • Na
Truhlářce (parkoviště)

22. 5. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Hlaváčova • Na Pecích − Bořanovická •
Davídkova (parkoviště severně od
garáží Stavegu) • Nad Popelářkou

23. 5. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Řešovská (u Zelenohorské) • Petra
Bezruče − U Pískovny • Pod
Vodárenskou věží − Společná

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

29. 5. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • V Zahradách
− Na Sypkém * Křivenická (u konečné
152, 181)

30. 5. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trojou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou
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Nov· lÈk·rna 
v  BohnicÌch
Nová, snad nejmodernější lékárna 
v Bohnicích, byla otevřena v polo−
vině dubna v prostorách polikliniky
Mazurská, hned vedle hlavního
vchodu.

Lékárna se může pochlubit několi−
ka zajímavostmi: na rozdíl od většiny
pražských lékáren je velké množství
zboží označeno viditelnou cenovkou 
a krátkým popisem, takže si zákazník
může sám v klidu vybrat. Orientaci 
v lékárně usnadňuje přehledný infor−
mační systém.

Jak nám sdělila vedoucí nové
lékárny magistra Hana Chromková, je
zde široký sortiment s více než šesti
tisíci položkami. V laboratořích pak
připravují podle receptů další léky.
Netradičně je pojata i samotná kon−
cepce lékárny se dvěma vchody 
a širokými dveřmi na fotobuňku, pro
snadný přístup. To jistě ocení zejména
osoby se sníženou pohyblivostí 
a maminky s kočárky. Uvnitř lékárny
je i dětský koutek pro nejmenší
návštěvníky.

Čtyři místa pro výdej léků v lékárně
by měla zaručit, že se nebudou tvořit
fronty. Vstřícný personál a tichá
hudba spojená s jemnou vůní zaručují
vysoký komfort při nákupu.

−red−

PodÏkov·nÌ a pochvala
Odbor kanceláře Starosty Městské
části Praha 8 Josefa Noska předal
redakci dopis od Ing. Aleny Valentové
z Prahy 10, v němž pisatelka žádá,
zdali by bylo možné veřejně poděko−
vat České Alzheimerovské společnosti
a zejména prim. MUDr. Ivě Holme−
rové. Rádi tak činíme a z listu vy−
jímáme:

Vážený pane starosto, obracím se na
Vás s žádostí o udělení veřejné pochvaly
a poděkování za práci a činnost České
Alzheimerovské společnosti, která sídlí 
v Šimůnkově ulici č. 1600 v Praze 8 −
Kobylisích. Mám maminku, která před 
4 lety onemocněla Alzheimerovou choro−
bou. Z normálního soběstačného člově−
ka se tak náhle stal bezradný, bezbranný
člověk, zcela odkázaný na pomoc a péči
druhé osoby… Ztratila novopaměť, sama
se neoblékla a nenajedla, stále něco
hledala… Takto nemocného nemůžete
totiž nechat samotného, neboť je trvale
zcela odkázán na péči druhé osoby a to
neustále po dobu 24 hodin denně, neboť
je zmatený a v noci „cestuje“. Péče
rodiny o takto nemocného je vyčerpáva−
jící a velice náročná. Sama jsem nebyla
tři roky na dovolené a péči mohu
zajišťovat pouze s výraznou pomocí pra−
covnic respitní péče Alzheimerovy
společnosti a také zdravotních sester
lůžkového Gerontocentra. Myslím si, že
ostatní městské části Prahy Vám mohou
jen závidět. Takto dokonalou péči jsem
zatím nikde neviděla a mám přehled 
o zdravotních službách včetně sociálních,
neboť jsem v této sféře pracovala…. Za
pracovnice respitní péče je třeba
poděkovat za práci koordinátorce respit−
ní práce slečně Vl. Zemanové, za
pobočky slečně J. Zikové, ale i všem
velmi kvalitním pracovnicím respitní
péče…

Ing. Alena Valentová

Přes šest set let
spojuje pravý 
a levý břeh Vltavy
v Praze Karlův
most. Těžko dnes
může někdo říci,

kolik nohou přes něj za tu dobu z ma−
lostranské na staroměstskou stranu 
a naopak přešlo. Jisté ale je, že stami−
lióny lidí by na most nikdy nevkročily
nebýt nejlepších odborníků a stavitelů
historie, kteří část svého života věno−
vali tomu, aby most mohl žít co možná
nejdéle.

Už Karel IV., který 9. července roku
1357 položil základní kámen mostu,
vybral pro jeho postavení ty nejlepší 
z nejlepších. Stavbu řídil architekt
Svatovítské katedrály Petr Parléř,
stavitelem byl Jan Ottl z Malé Strany.
Navíc pro správu mostu založila
staroměstská obec zvláštní Úřad mostu
Pražského, který pracoval až do konce
18. století.

Most, tehdy zvaný Pražský či
Kamenný, byl dokončen okolo roku
1402. O třicet let později ale povodeň
pobořila pět pilířů, což si vyžádalo
opravu, která se protáhla až do roku 1503.
Náročná rekonstrukce zmátla některé
prameny natolik, že toto datum nepřesně
považují za termín dokončení mostu.
Zkázou pro most by se dala nazvat
povodeň ze září roku 1890. To už se ale
most jmenoval Karlův. Některé zdroje
uvádějí, že se tento název nese od roku
1848 a má jej „na svědomí“ K. H.
Borovský, jiné letopisy tvrdí, že jméno
Karlův má most až od roku 1870. Při
zmíněné povodni naplavené dříví jako
beranidlo roztlouklo dva pilíře a s nimi se
zbortily i tři klenby. Rozsáhlá oprava si
vyžádala opět ty nejzkušenější mistry.
Železné kesony (podvodní základy), 
s jejichž pomocí byly pilíře nově za−
kládány, dodala Pražská akciová strojír−
na, dříve Ruston a spol. Návrh kesonů
vypracoval inženýr této strojírny Albert
Vojtěch Velflík, pozdější dlouholetý pro−

fesor mostního stavitelství na ČVUT.
Stavbu dostala v nabídkovém řízení
maďarská firma G. Gregersen a synové 
z Budapešti. Protesty, že firma nebyla
česká, se podařilo rozptýlit tím, že byla
nejlepší ve svém oboru, a že dokázala
rekonstrukci zahájit nejdříve. Všechny
tyto skutečnosti výrazně napomohly
tomu, že obnova zřícené části mostu byla
dokončena již v listopadu 1892.

Opravy dalších pilířů, povodní sice
nezbořených, ale poškozených, odstarto−
valy na začátku 20. století a byly už 
v režii nejlepších českých firem. Kesony
dodala mostárna Bratři Prášilové a spol.,
stavbu měla na starost firma Kress 
a Bernard. Poslední rekonstrukci mostu −
na přelomu šedesátých a sedmdesátých
let minulého století (1966 − 1975) − měli 
v rukou také experti své doby. „Betonové
myšlení“, socialistický přístup dělníků 
a liknavý postoj investora − státu − ale
způsobil, že už v roce 1979 technici upo−
zorňovali na zhoršující se stav mostu.
Připomínali i jeho nedostatečnou údržbu.
Nejslabším článkem rekonstrukce se
ukázal nový odvodňovací systém spolu 
s izolacemi, jehož špatná kvalita je 
hlavní příčinou současných problémů.
Problematická je také železobetonová
deska uložená pod dlažbou mostu, která
měla sepnout poprsní zdi (boční zdi
sloužící jako zábradlí) a také zkvalitnit již
zmíněnou izolaci proti vodě.

Už přes deset let se připravuje rekon−
strukce další. Velmi malá publicita způso−
bila, že dnes o této akci Pražané neví
téměř nic, pouze poslední měsíce se jim
dění kolem Karlova mostu dostává do
podvědomí díky veřejné sbírce. Jen málo
− komu je ale známo, že projekt z roku
1991 byl odmítnut, ideový návrh byl při−
jat o dva roky později, stavební povolení
úřady vydaly v roce 1997, a že loni město
vyhlásilo soutěž na dodavatele rekon−
strukce tzv. I. etapy, tedy opravy polí
pouze na malostranském nábřeží.

Proč není zpracován projekt rekon−
strukce celého mostu? Kdo, jak, kdy a za

kolik celý most opraví? Na tyto otázky
nezná nikdo odpověď, současné vedení
města především. Těžko si představit ja−
koukoliv stavbu, kde investor nemá kom−
pletní projekt včetně financování. 
U národní kulturní památky to platí dvojná−
sob. Se stavebními pracemi I. etapy chce
vedení radnice začít co možná nejdříve,
ale je namístě se ptát, zda spěch je tím
nejlepším pro tuto památku.

Proti této snaze se před několika měsíci
postavila skupina odborníků sdružených
v Českém svazu stavebních inženýrů,
Klubu za starou Prahu či stojících zcela
mimo tyto instituce. Chtějí, převedeno na
rčení, jediné: dvakrát měř a jednou řež. 
A dodávají: není kam spěchat, Karlův
most se nebortí. Navíc ani kasičky, do
kterých má veřejnost od loňského září na
opravu přispívat, nesignalizují blížící se
start oprav. Na začátku února tam podle
oficiálního vyjádření magistrátu bylo
pouhých třicet šest tisíc korun.

Mostní inženýři, geotechnici, odborní−
ci na izolace proti vodě, betonové kon−
strukce i statici dávají přednost odborné,
důkladné, komplexní, oponované pří−
pravě opravy celého mostu včetně 
ekonomické rozvahy, a až poté jsou pro
zahájení rekonstrukce. Stavebních prací,
které by odstranily ty nejhorší vady
mostu, stavebních prací, které by vyřešily
problémy celého mostu, a do třetice
stavebních prací, které by mohli díky
dočasné lávce třeba sledovat i Pražané.

Je v zájmu nás všech, aby opravu jedné
z nejcennějších a nejobdivovanějších
českých památek připravovali a prováděli
nejlepší odborníci ve vzájemné shodě tak,
aby se Karlův most letos 9. července
2002 v klidu a ve „zdraví“ mohl dožít
svých 645. narozenin. Karlův most je
dědictví nás všech, a proto bychom měli 
v zájmu našich potomků s jeho rekon−
strukcí nakládat s rozvahou a pečlivostí
našich předků.

MUDr. Michael Hvížďala
člen Zastupitelstva hl. m. Prahy za US 

redakčně kráceno

Zn·te jarnÌ p¯Ìrodu?
V těsném sousedství hustě obydlených pražských čtvrtí se
vyskytuje rozmanité druhové bohatství přírody, o kterém
většina občanů nemá tušení. V posledních letech však,
především v jarním období, přibývá četných dotazů týka−
jících se zejména pojmenování rostlin a živočichů, a míst,
ve kterých se vyskytují. Proto jsme připravili ve spoluprá−
ci se členy Českého svazu ochránců přírody dvě vycházky
s výklady odborníků a společně vybrali modelová
stanoviště s přihlédnutím k zajímavosti zvolených míst.

Pod vedením RNDr. Jiřího Kříže, CSc., člena 01/34. ZO
ČSOP, se naučíme  poznávat pozdně jarní, hajní rostliny,
jejichž vydatný výskyt v Praze je v přírodní rezer−
vaci  „Radotínské údolí“. Účastníci jistě také přiví−
tají informaci o geologickém vývoji této části
Prahy. Na Zadní Kopanině budeme procházet
místy, kde se vyskytují vápencové horniny me−
zinárodně významného „kopaninského souvrství“,
ve kterých už Joachim Barrande nacházel unikáty
zkamenělých živočichů pro svoje sbírky. Sraz pro
zájemce je v sobotu 4. května 2002 ve 13.00 hodin
u stanice metra Nové Butovice (trasa B) u odjez−
du autobusu  číslo 256. Odjezd je ve 13.13 hodin.

Další oblastí je přírodní památka „Hostivické rybníky“,
významná výskytem četných druhů vodního ptactva. Povíme
si např. o jeho hnízdění, o programu zabezpečujícím ochranu
vybraných ptačích území na celém světě s názvem IBA.
Doporučujeme, abyste si s sebou vzali lupu, protože výklad 
o specifických podmínkách těchto míst bude doplněn
pozorováním drobných půdních živočichů. Provázet Vás bude
Aleš Dvořák, člen 01/68. ZO ČSOP. Zájemci se sejdou 
v sobotu 18. května 2002 ve 13.15 hodin na nádraží Dejvice
− u pokladen. Metrem trasou A nebo tramvají č. 25 
z Kobylis do stanice Hradčanská. Odjezd vlaku do
Hostivic je ve 13.45 hodin.

Věříme, že se na vycházkách sejdeme s Vámi všemi, kteří
patříte ke skupině lidí,
chtějících si doplnit pří−
rodovědné vědomosti.  Těš−
me se tedy společně na
pěkný zážitek a přejme si
slunečné počasí. Další
informace o obou akcích
získáte na tel.: 22 805 705.

Anna Běhalová
odbor pro styk

s veřejností a kultury

Karl˘v most je vÏcÌ vöech Praûan˘
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Za uplynulý čtvrtrok si Policie ČR vytkla za cíl zapra−
covat do každodenní práce novelu trestního řádu. Lze
konstatovat, že se jí to úspěšně podařilo. Mimo svou
běžnou práci Obvodní ředitelství Prahy 8 pořádalo

dopravně bezpečnostní akce, ale i bezpečnostní akce se zaměřením na zadržení pachatelů
trestné činnosti.

Podařilo se objasnit několik loupeží, odhalit trestnou činnost páchanou na mládeži, objasnit sériovou
trestnou činnost vloupání do motorových vozidel a odhalit několik případů výroby a distribuce drog.

Zloděj − sportovec 
Všímavý občan z Prahy 8 Libně oznámil, že vstupní dveře do bytu jeho sousedky jsou vykopnuté.

Před příjezdem Policie ČR na místo již pachatel utekl, proto následovalo důsledné šetření, které vedlo
až k jeho odhalení. Pachatel se ke skutku doznal a uvedl, že z bytu stačil odcizit pouze sportovní raketu
na squash zn. Oliver v hodnotě 3 800 Kč, protože byl vyrušen příchozím.

Ať žijí naschvály
V ul. S. K. Neumanna dochází k neustálým naschválům, které snad ukončí až trestní stíhání.

Důvodem je úmyslné parkování vozidla před garáží majitele pozemku s cílem, aby majitel pozemku
garáž nemohl používat.

Hřáli si hada na prsou
To by se dalo říci o jedné firmě zaměstnávající muže, který prodával firemní zboží zákazníkům, ale

přitom zapomněl, že peníze nejsou jeho, ale zaměstnavatele. Takto získal částku 48 019 Kč.

plk. Mgr. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R 
zasahuje

Pokračování ze str. 1

Dějiny však rozhodly jinak. 27. května 1942 
v 10.31 hodin se ozval výbuch a střelba v prostoru
zatáčky pod Libeňskou vychovatelnou. Došlo tam 
k atentátu na R. Heydricha, který jel v otevřeném
automobilu ze sídla v Panenských Břežanech na
Hrad, pouze se svým šoférem J. Kleinem. Akci
připravili a uskutečnili parašutisté − čs. vojáci vy−
slaní z Anglie − J. Gabčík, J. Kubiš a J. Valčík. 
R. Heydrich byl střepinami granátu těžce raněn a řidič
Klein postřelen. Oba byli převezeni do nemocnice
na Bulovce, kde se zachoval o příjmu řádný záznam.

Atentát vyvolal v nacistických kruzích velký
rozruch a vedl k mimořádným represím, které měly
jednak pomstít tento útok, zastrašit obyvatelstvo 
a „vymazat“ jakékoliv hnutí odporu. Po návrhu 
H. Himmlera formou rozkazu K. H. Frankovi, který se
ujal organizace odvetných akcí (postup odsouhlasil
sám „vůdce“ A. Hitler), bylo okamžitě vyhlášeno 
v celém protektorátu stanné právo, přikročeno k hro−
madnému zatýkání, k prohlídkám bytů a domů 
a k dalším akcím, které vyvrcholily stíháním pachatelů
atentátu, smrtí R. Heydricha 4. června 1942 a hro−
madnými popravami zejména v Praze na Kobyliské
střelnici, v Brně (Kounicovy koleje), v Pardubicích−
zámečku, v Lubech, Klatovech a jinde. Otřesné bylo
také vypálení a vraždění v Lidicích 10. 6. 1942 
a v Ležácích 24. 6. 1942.

Zprávy o tom obletěly tehdejší válčící svět a nale−
zly patřičnou odezvu jak u veřejnosti, tak i u čs.
vojáků v zahraničí. Stanné právo vyhlášené v sou−
vislosti s atentátem trvalo od 27. 5. 1942 do 
3. 7. 1942. Otřesné bylo drama vypátrání a násled−
ného boje čs. parašutistů ukrytých v kryptě kostela
Karla Boromejského (nyní Cyrila a Metoděje) 

v Resslově ulici − s vědomím představitelů České
pravoslavné církve. O této historii končící 
18. 6. 1942 podávají dodnes svědectví sbírky muzea
v tomto chrámě.

Stanný soud v Praze působil od 28. května do 
3. července 1942 a předsedali mu střídavě šéfové tajné
policie, příslušníci SS Dr. Geschke a H. W. Witiska.
Přísedícími byli rovněž SS důstojníci W. Schuttze 
a H. W. Pannitz, oba kriminalisté. Vlastně to ani
žádný soud nebyl, protože předseda senátu seznam
osob navržených k popravě podepisoval i jako
samosoudce. K obvinění stačilo schvalování atentá−
tu na Heydricha, poskytování úkrytu podezřelým
osobám, neoprávněné držení zbraně, udržování spo−
jení s podezřelými osobami, policejní nepřihlášení
apod. a zadržený či zadržená osoba šla před
popravčí četu na smrt.

Za působení stanných soudů v Praze i v Brně bylo
zatčeno 3188 osob a na území protektorátu
popraveno 1585 vězňů, z toho v Čechách 1028
mužů a 162 žen. Ostatní umírali v koncentračních
táborech v Říši, zejména v Mauthausenu, kam byli
převezeni všichni, kdo nějak byli spojeni buď
příbuzensky nebo jinak s účastníky atentátu. Při
vypálení Lidic bylo zastřeleno 173 mužů, ženy 
a děti byly odvezeny do koncentračních táborů 
v Říši. Tam také zahynula statečná školačka
Jindřiška Nováková z Prahy 8.

V Praze byl pro hromadné popravy připraven
severní prostor vojenské střelnice v Kobylisích
(dnes pietní území − národní kulturní památka 
v Praze 8). Na toto popraviště převážela vězně 
i jejich katy policejní auta od soboty 30. května do
pátku 3. července 1942. Popravy, bez některých
nedělí, trvaly 35 dnů. Konaly se v podvečer zastře−
lením z pušek a pistole. Podařilo se zjistit jména 443

mužů a 69 zastřelených žen. Na paměť generacím
jsou uveřejněna jejich jména na pamětních deskách
v dnešním prostoru pietního území Kobyliské střel−
nice.

K uvedenému počtu je však třeba ještě připojit
popravené osoby mimo stanný soud, tj. občany 
z Lidic (19 mužů a 7 žen) a osobu gen. Ing. Aloise
Eliáše, bývalého předsedy protektorátní vlády,
odsouzeného k smrti lidovým soudem v Berlíně již
v roce 1941. Na pamětních deskách jsou též uvedeni
zde popravení stateční představitelé České
pravoslavné církve biskup Vladika Gorazd, farář 
V. Čikl, Jan Sonneweld a Dr. Petřek. Zastřeleni byli
4. a 5. září 1942, ačkoliv stanné právo již skončilo 
3. července 1942.

Údaje na deskách nám prozrazují, že nejmladšími
zastřelenými z mužů byli dva 15letí hoši, z žen pak
17letá dívka. Naopak nejstarším byl 72letý muž, 
z žen 68letá vdova. Většina popravených zemřela ve
věku od 20 do 50 let. Vyvražděny byly i celé rodiny,
například Vosmíkovi z Prahy − Libně. Podle bydliště
byla většina obětí z Prahy, další z Kladenska, ze
Slaného, z Libochovic, Lovosicka, Roudnicka 
a Mladoboleslavska. Zahynuli zde i známí vědci,
vysokoškolští učitelé, např. spisovatel − lékař
MUDr. Vladislav Vančura, senátorka Plamínková,
důstojníci čs. armády, mezi nimi plk. Churavý 
a pplk. Mašín, ředitelé továren, představitelé státní
správy a různých úřadů, duchovní atd., ale také děl−
níci, železničáři, zemědělci, osoby bez domova 
a lidé s označením „žid“.

Každý rok v květnu se na pietním území
Kobyliské střelnice koná vzpomínková tryzna za
účasti představitelů státu, hl. m. Prahy, zastupitel−
ských a politických orgánů. I v průběhu roku sem
přicházejí jednotlivci a skupinky, aby vzpomněli 

a vzdali úctu těm, které znali, či jen proto, aby vzdali
čest nesmrtelné památce mučedníků za vlast a svo−
bodu.

Letos, kdy od těchto tragických událostí uplynulo
již 60 let, bude vzpomenuto obětí na Kobyliské
střelnici veřejným shromážděním 6. května 2002 
v 16.00 hodin. Pořadateli jsou Ministerstvo obrany,
Český svaz bojovníků za svobodu, Československá
obec legionářská a Městská část Praha 8.

Jaroslav Mesiereur
POV ČSBS Praha 8

Stalo se p¯ed 60 lety na ˙zemÌ M» Praha 8

Den otev¯en˝ch dve¯Ì na tunelech pod Vltavou
Časopis OSMIČKA průběžně sleduje práce na nově budovaném úseku metra IV. C 1 mezi stanicemi
Nádraží Holešovice a Ládví. Na všech rozpracovaných úsecích se intenzivně pracuje a vše nasvědčuje tomu,
že první cestující se ze severního města podzemím pohodlně dopraví do centra v polovině roku 2004.

S částí této trasy se však můžete seznámit už v sobotu 18. května 2002 mezi 10.00 a 16.00 hodinou. Akciová
společnost Metrostav, která je generálním dodavatelem stavby, pořádá pro všechny zájemce Den otevřených dveří.
Veřejnosti přitom umožní přístup na úsek nové trasy IV. C 1, který patří ke stavebním unikátům. Tunely, jež spo−
jují holešovický a trojský břeh, jsou totiž budovány technologií, kterou vyvinuli experti z Metrostavu, aby termín
celé stavby mohl být skutečně tak krátký, aby se zredukovaly náklady a minimalizoval se dopad na ekologii.
Princip spočívá v tom, že se každý tunel nejprve vybetonuje v suchém doku, který se později zatopí, a tunel se
vysune do rýhy vyhloubené v řece. První ze dvou 168 metrů dlouhých tunelů tuto náročnou operaci úspěšně
prodělal v říjnu loňského roku. Je již pevně ukotven v řece a bude možné do něj vstoupit z holešovického břehu.
Suchou nohou se projde pod Vltavou a vstoupí přímo do obří stavební jámy, v níž už na vysunutí do řeky čeká
druhý tunel.

Pořadatelé věří, že Den otevřených dveří na tunelech pod Vltavou se jistě setká s velkým zájmem. Stavbu tunelů,
které stejným způsobem prozatím nebyly nikde realizovány, sledují po celou dobu odborníci z celého světa.
Upozorňují však všechny zájemce, že při vstupu do stavební jámy na holešovickém břehu je třeba překonat výšku
14 metrů. Pro tento účel je zde sice zbudováno bezpečné schodiště, ale sestup je značně náročný.               −red−

Ještě jednou o ledním hokeji
Rozhovor se členem ZMČ Praha 8 Ing. Františkem Benešem, CSc.

V lednovém čísle Osmičky jste pozval mladé zájemce o lední hokej do oddílu, který
vznikl na novém zimním stadionu v Letňanech. Jaký je zájem?

Mohu říci, povedlo se − i díky Osmičce. V lednu začalo bruslit přes šedesát kluků a asi deset
děvčat, protože Kučerova bruslařská škola má program i pro ně. Od února jsme mladé začí−
nající hokejisty rozdělili. Do TJ Bohemians přešlo téměř třicet žáků ze 3. až 6. tříd a mladší
chlapci zůstali v novém letňanském oddíle.

Těší nás, že Osmička pomohla dobré věci. Mohou se ještě i nyní mladí hokejisté z Prahy 8 hlásit?
Samozřejmě. Tréninky našeho oddílu jsou třikrát týdně a na ledě budeme až do června, protože od nové sezóny

budou mladí hokejisté Bohemians již hrát soutěže přípravek a mladších žáků. Zájemci mohou přijít každé pondělí
nebo čtvrtek od 16.30 hodin, kdy začínají pravidelné tréninky. Třetí tréninková skupina, která se schází ve středu,
má zatím proměnlivý začátek tréninku. Uvítali bychom nejen nové zájemce pro uvedené kategorie, ale i ty, kteří již
chodili třeba do jiných oddílů, nechtějí navštěvovat hokejové třídy, ale chtějí hrát pravidelně hokej. Mohou si 
o informace také zavolat, a to na tel. číslo 84 04 15 30.

A co hokejová hala v Praze 8, před časem jsme viděli obrázek, jak by měla vypadat. Jak vypadá dnes?
Stále si přeji, aby se zimní stadion v Praze 8 postavil. Společnost, která požádala na výzvu RMČ Praha 8 o proná−

jem pozemku a představila svůj záměr (ten jsem publikoval), od té doby stále jedná s magistrátními orgány o získání
stavebního povolení. Myslím si, že by se vše dalo urychlit, a tak chci požádat komisi pro obecní majetek, aby se 
k této záležitosti vrátila a znovu jej projednala. Vhodná příležitost k tomu bude např. při jednání o dostavbě pla−
veckého areálu Šutka. Protože se jedná o blízkou lokalitu, bylo by možné do celého komplexu zařadit i sousední
bicrosový areál. Magistrát také již avizoval v tisku, že o dokončení plaveckého areálu chce jednat s Prahou 8.

Myslíte si, že tato Vaše představa bude mít šanci i po letošních volbách do obecních zastupitelstev?
Ano. Ve schváleném plánu územního rozvoje Prahy 8 je požadavek na výstavbu zimního stadionu a také

sportovní haly. Tu by si např. naše házenkářky velice zasloužily. A také i proto, že Kučerův zimní stadion 
v Letňanech dokazuje, že si na sebe dokáže vydělat.

Děkuji za rozhovor. Petra Klugová

Akce po¯·danÈ na ˙zemÌ M» Praha 8
u p¯Ìleûitosti vÌtÏzstvÌ 

nad nacismem v roce 2002

6. kvÏtna

10.00 hodin ï Mezin·rodnÌ pietnÌ mÌsto 
na œ·blickÈm h¯bitovÏ

11.00 hodin ï PomnÌk polskÈ arm·dy 
v éernoseckÈ ulici

16.00 hodin ï PietnÌ mÌsto na KobyliskÈ 
st¯elnici - n·rodnÌ kulturnÌ 
pam·tce

7. kvÏtna

16.00 hodin ï U spoleËn˝ch hrob˘ padl˝ch 
barik·dnÌk˘ na KobyliskÈm 
h¯bitovÏ

17.00 hodin ï U pomnÌku padl˝ch barik·d-
nÌk˘ v prostoru objekt˘ Mat.
fys. fakulty na Pelc - Tyrolce

5. aû 8. kvÏtna poloûÌ z·stupci ZO »SBS 
k dalöÌm 52 desk·m a pom-
nÌËk˘m vÏneËky a kytice.

»ESK› SVAZ BOJOVNÕKŸ ZA SVOBODU
obvodnÌ v˝bor Praha 8

Dětské hřiště v Karlíně opět slouží dětem
Počátkem letošního roku
byla dokončena rekon−
strukce dětského hřiště
na Karlínském náměstí,
která Městskou část Pra−
ha 8 stála více než osm set
tisíc korun.

Staré herní prvky, které
byly ve velice špatném
stavu, nahradily zcela
nové. Bylo upraveno také
pískoviště a kompletní
povrch hřiště. Nutná byla 

i oprava oplocení, jehož část úplně chyběla, a výměna zdevastovaných laviček.
Hřiště je pro veřejnost otevřeno od března do října v době od 8.00 do 21.00 hodin, od

listopadu do února pak v době od 9.00 do 17.00 hodin. Pravidla užívání dětského hřiště,
které je určeno dětem do dvanácti let, upravuje návštěvní řád. Podle vyhlášky HMP č. 6/2001
je na hřišti zakázáno kouřit a vodit psy.

odbor životního prostředí
Foto: Petra Klugová

ZŠ U Školské zahrady 4 ve spolupráci s Městskou částí Praha 8,
Sokolskou župou Barákova, Atletickým oddílem AC Praha 1890 
a Turistickým oddílem Lvíčata pořádají 

30. května 2002 od 16.00 do 18.00 hodin

BĚH TERRYHO FOXE

Místo: Přihlašování, start a cíl v prostoru ZŠ U Školské zahrady 4, Praha 8 − Kobylisy. Dopravní
spojení: tramvaj č. 5, 10, 14, 17, 24 a 25, stanice Střelničná, BUS č. 127, 177 a 186.
Trať: V okolí ZŠ U Školské zahrady 4 a na Okrouhlíku. Tratě jsou rozděleny podle délky 
a obtížnosti a je možno je absolvovat jakýmkoliv způsobem − chůzí, během, joggingem, na
invalidním vozíku, na kole, koloběžce, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem … podle
vlastních sil.
Startovné: Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce. Startující, kteří přispějí jakouko−
liv částkou na konto výzkumu rakoviny, budou zapsáni do registračních listů BTF. Všichni star−
tující obdrží diplom a startující zapsaní do registračních listů navíc i upomínkový předmět. 

Dopravní omezení 
na Rohanském nábřeží
Až do středy 15. 5. 2002 bude vzhledem k výstavbě River City od ulice
U Nádražní lávky v délce devadesáti metrů směrem do centra uzavřen
pravý jízdní pruh.

−red−
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V minulé části jsme začali putování speciálním
školstvím na Praze 8. Dnes společně navštívíme
další tři školská zařízení tohoto typu.

Naší první zastávkou bude Speciální základní
škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
Na Bulovce. Již od roku 1953, kdy vznikla na
popud zdejších lékařů, poskytuje vzdělávání dět−
ským pacientům nemocnice. Je přirozené, že te−
rapie má přednost před výukou, neboť děti, ať jsou
na ortopedii, chirurgii, dětské interně, infekčním
pavilonu, oddělení kožním, ušním či plastické

chirurgie, jsou zde především kvůli své nemoci 
a hlavním cílem je tedy jejich vyléčení. Touto aty−
pickou základní školou, ve které pobývají děti vlast−
ně celý den, projde během školního roku zhruba
1.500 žáků. V mateřské škole včetně jednoho den−
ního stacionáře pro děti šilhavé a tupozraké, který
pracuje pod názvem KUK & HOP v Třeboradické

ulici, se během roku
postarají o dalších 1 000
malých pacientů. Celou
řadu zajímavých i prak−
tických informací lze najít
na webových stránkách
www.volweb.cz/skolabu−
lovka, kde si lze počíst 
i v několika posledních
číslech časopisu „Flastr“,
který vytváří pacienti 
a zároveň žáci této školy.

My však již z prostředí
nemocničního zamíříme
do areálu Psychiatrické
léčebny v Bohnicích, kde
má sídlo Speciální zá−
kladní škola při Psy−
chiatrické léčebně. Hi−

storie tohoto školského zařízení, svého druhu
unikátního v celé republice opět zasahuje do 
50. let minulého století. Přesně v roce 1950 tady
vznikla škola pro žáky zde hospitalizované. Od té
doby ve Vltavě uplynulo mnoho vody. Nyní škola
působí jednak v třetím patře pavilonu 28
Psychiatrické léčebny, kde jsou vyučováni žáci
nemocní nebo zdravotně oslabení, u kterých  je
nezbytná odborná psychiatrická péče lékařů 
a speciální přístup pedagogů, a u kterých je nutná
hospitalizace. Druhým pracovištěm školy je budo−
va v Poznaňské ulici, vedle mateřské školy a objek−
tu školy Don Bosco. Zde jsou děti z velké většiny
z Prahy 8 a ambulantní léčba jim umožňuje zůstat
v rodině. Že jde opravdu o rodinné prostředí, dok−
ládá i maximální kapacita zařízení. V hlavní
budově to je 40 dětí, na detašovaném pracovišti 32
žáků. Třídy jsou naplněny do počtu 8 dětí, což
umožňuje individuální přístup ke každému z žáků.

Naší poslední zastávkou bude v Chabařovické
ulici v Kobylisích Zvláštní škola a Odborné uči−
liště. Toto školské zařízení prošlo během své histo−
rie mnohou změnou − od názvu až k svému sídlu.
Odborné učiliště, jehož schváleným učebním
oborem je šití oděvů, má nyní pouze 13 žákyň 
v posledním 3. ročníku, které v červnu 2002 ukončí

studium závěrečnou zkouškou a útlumový program
v této oblasti bude ukončen. Na základě rozhodnutí
zřizovatele, tj. Hlavního města Prahy, se Zvláštní
škola k 1. červenci slučuje se Speciálními školami
v ulici Libčická v Čimicích. O této škole se
dozvíme více v příštím díle našeho putování.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) Čimice
2) RNDr. Alena Palečková, senátorka Parlamentu ČR
3) 1993

Bohužel na otázky z minulého dílu „Encyklopedie“
nepřišla žádná správná odpověď.

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

Ot·zky:
1) V kolika objektech vyuËuje Speci·lnÌ 

Zä a Mä p¯i FN Na Bulovce?
2) Do jakÈho poËtu jsou naplÚov·ny t¯Ìdy 

ve speci·lnÌ Zä p¯i PL?
3) Jak˝ obor byl vyuËov·n v OdbornÈm 

uËiliöti Chaba¯ovick·?
Speci·lnÌ Zä a Mä p¯i FakultnÌ nemocnici Na Bulovce

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 17. - SPECI¡LNÕ äKOLY (2. »¡ST)

V pátek 22. března 2002 se uskutečnil
v hudební historii naší městské části
zcela jedinečný koncert. V rámci stále
intenzivněji se prohlubujících part−
nerských vztahů s italským městem
Terni, MČ Praha 8 uspořádala spo−
lečný koncert akordeonového orchestru
„Fancelli orchestra“ z Terni a or−
chestru Prako, působícího při Zá−
kladní umělecké škole Klapkova
v Kobylisích.

Italští hudebníci byli hned po příjez−
du velmi příjemně překvapeni milým
přijetím, které se jim v Praze 8 dostalo.
V KD Krakov je osobně přivítal pan
starosta Josef Nosek. V přátelském
rozhovoru si pak s hosty vyměňoval
dojmy ze své návštěvy v Terni, kterou
uskutečnil v minulém roce. Všichni byli
velmi potěšeni z rodící se kulturní
spolupráce mezi oběma městy. Pan
starosta jim ještě před začátkem hudeb−
ní zkoušky popřál příjemný pobyt 
v Praze, kam mimochodem většina 
z členů orchestru zavítala vůbec poprvé,
a také, aby druhý den při předá−
vání ocenění na mezinárodním akor−

deonovém festivalu stáli na podiu jako
nejvýše ocenění právě oni. Pro oba
orchestry byl totiž páteční koncert
zároveň takovou předpremiérou sou−

těže. V sobotu oba soubory čekalo 
vystoupení před mezinárodní odbornou
porotou na II. evropském festivalu akor−
deonových souborů Praha 2002, který

probíhal v Národním domě Na Vino−
hradech.

Vlastní koncert v Krakově začal 
v 18.00 hodin vystoupením domácího

orchestru Prako pod vedením
pana dirigenta Stanislava
Štěpána. Po krátké přestávce,
kdy bylo nutné  přestavět
pódium, nastoupili naši hosté
pod vedením pana dirigenta
Marca Gattiho. Jako úvodní
skladbu si Italové zvolili dílo
Luciana Fancelliho, význam−
ného autora akordeonových
skladeb a také rodáka právě 
z Terni. Není tedy jistě pochyb,
po kom že se to italský
orchestr z Terni jmenuje. Po
skladbě Fritze Doblera násle−
dovaly ukázky z děl italských
skladatelů, dále Straussův
Císařský valčík. Koncert
zakončili skvělým nastu−
dováním úryvku z Bern−
steinova muzikálu West Side
Story. Souzvuk tónů 15 akor−
deonů podbarvovalo ještě 

violoncello, dynamičnost, rytmus 
a napětí skladeb dotvářely bicí. Publi−
kum, které příjemně zaplnilo velký sál
KD Krakov, bylo zcela uneseno 
a dokonce si vytleskalo ještě malý pří−
davek. Koncert  neunikl ani pozornosti
italské ambasády, takže mezi hosty bylo
možné spatřit pana G. F. Imbalzana,
konzula Italské  republiky v Praze.

Oba orchestry se velice rychle
spřátelily, hudbou byla snadno překoná−
na i počáteční jazyková bariéra mezi
našimi a italskými hudebníky. Náš sou−
bor Prako přijal na oplátku pozvání
koncertovat společně s Fancelli
orchestrem příští rok v italském Terni. 

A na závěr gratulujeme orchestru
Fancelli k vítězství ve své kategorii na
II. Evropském festivalu akordeonových
souborů Praha 2002. Vy čtenáři, kteří
jste je slyšeli hrát v březnu, jistě dáte za
pravdu festivalové porotě, která ohod−
notila jejich výkon jako vynikající!
Oběma orchestrům přejeme do budouc−
na mnoho úspěchů a publikum plné vní−
mavých posluchačů, tak jak to bylo
možné zažít třeba právě v kulturním
domě Krakov.

−kp−

Agresivita dětí − příběh devátý
Samostatnost
Rodiče Honzíka se rozhodli dát svým dětem víc příležitosti, aby se naučily větší samostatnosti.

Maminka odhlásila Honzu ze školní družiny a ve volném čase mu vyhradila místo pro odpočinek a přípravu
do školy. Elišku sice vyzvedávala ze školky stále, ale když ji odvedla domů, vydala se na nákup sama.

Děti pak do příchodu matky měly uklidit pokojík, vysypat smetí a vyčistit obuv. Potom už jenom matka
zkontrolovala Honzovi školní přípravu, provedený úklid, a pro obě děti nastalo volné odpoledne.

Matka i otec pravidelně kontrolovali plnění drobných domácích povinností a hlavně je zajímalo, zda chodí
Honzík ze školy rovnou domů.

Tak si především Honza začal vytvářet běžné denní návyky, které mu napomohou v postupném dozrávání.
Hyperaktivní děti mají často sníženou sociální zralost, a proto bývají méně samostatné. Honzík začal ze školy
nosit lepší známky a pochvaly za pěkné chování. Tady rodiče Honzíka a Elišky projevili velikou trpělivost,
protože v této oblasti se děti vyvíjejí velmi odlišně. Honzovi přinesla změna životního stylu i změnu v hod−
nocení sama sebe. Zbyl mu čas nejen na oblíbený fotbal, ale i na mnoho volných chvil s kamarády. V rodině
se vytvořilo přátelštější ovzduší a kupodivu také oba rodiče začali v práci dosahovat lepších výsledků.

A jako vždy, rada na závěr. „Snadněji se něčemu naučíš, než odnaučíš“ − J. A. Komenský.
Soňa Teplá

ItalskÈ akordeony rozezvuËely KD Krakov

ZUŠ Klapkova je tu pro Vás!
Pokud v těchto dnech procházíte kolem staveniště metra v Klapkově ulici, zkuste se na okamžik
zastavit a zaposlouchat se. Budete−li mít štěstí, stanete se svědky nevšedního úkazu − při
pozorném poslechu získáte po chvíli dojem, jako by se monotónní hluk stavebních strojů zvolna
proměňoval v půvabné tóny fléten, klarinetů, trubek, klavírů. Vysvětlení Vám nabídne tabulka
u vchodu jednoho z domů. V těsné blízkosti staveniště metra totiž sídlí základní umělecká škola.

Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 je vzdělávací institucí s bezmála padesátiletou
tradicí. Ačkoliv by název školy mohl vzbudit dojem, že je určena pouze dětem, není tomu tak. 
V současné době ji navštěvuje téměř tisícovka žáků ve věkovém rozmezí pěti až dvaceti pěti let, kteří
se zde ve svém volném čase (základní umělecké školy jsou nástupcem dřívějších lidových škol
umění) vzdělávají v jednom ze čtyř oborů. Počtem žáků největším je obor hudební, kde se studenti
učí hrát na všechny běžné smyčcové, dechové, strunné, klávesové a bicí nástroje či zpívat sólově nebo
v pěveckém sboru. Ve vyšších ročnících mohou navštěvovat jeden z orchestrů, které zde působí −
symfonický, dechový, akordeonový a jazzový. Žáci výtvarného oboru se vzdělávají nejen v kresbě,
malbě či grafice, ale učí se také pracovat s keramickou hlínou − ZUŠ disponuje vlastní keramickou
pecí, a o vysoké úrovni jejich prací hovoří i výzdoba interiéru školy, která je jejich dílem. Pro studenty
literárně − dramatického oboru není problémem zarecitovat báseň či bravurně vykreslit charakte−
ristiky postav v divadelních hrách nejrůznějších stylových období. Významnou aktivitou posluchačů
tohoto oboru se v poslední době stala autorská tvorba, prezentovaná především ve školních
časopisech Múza a Pegas. V žácích tanečního oboru se pod vedením pedagogů probouzí smysl pro
krásu tance a pohybu vůbec. Rozvíjí své hudební cítění a krom toho si upevňují správné držení těla 
a zvyšují svoji celkovou pohyblivost.

Se školou se nemusí zcela rozloučit ani její absolventi − již několik let zde působí pěvecký sbor
MÁTA složený z rodičů žáků a bývalých absolventů, který společně se symfonickým orchestrem na−
studoval již několik významných hudebních děl. Ačkoli se ZUŠ zaměřuje především na poskytování
kvalitní náplně volného času dětí a mládeže, o její vysoké úrovni svědčí mimo jiné i to, že každoročně
vykoná několik žáků úspěšně přijímací zkoušky na konzervatoř a další střední školy uměleckého
zaměření.

Žáci školy se pravidelně představují na koncertech a veřejných vystoupeních. Jedním z nejbližších
bude v neděli 12. května 2002 v 17.00 hodin zahajovací koncert festivalu Libeňské jaro mladých,
který se uskuteční v prostorách Libeňského zámku a který je pořádán, stejně jako celý festival,
Úřadem Městské části Praha 8.

Statistické výzkumy ukazují, že mezi dětmi a mládeží, které prošly výukou v ZUŠ, se pouze 
v nepatrné míře vyskytují sklony ke kriminalitě a dalším negativním společenským jevům. Proto
hledáte−li zajímavou náplň pro volný čas svých dětí, můžete další informace o činnosti ZUŠ získat 
v sídle školy nebo na tel.: 84 68 11 43. Pavel Lávička

zástupce ředitele ZUŠ Klapkova

Úřad Městské části Praha 8 si dovoluje pozvat
děti s jejich maminkami a učitelkami

mateřských a základních škol Prahy 8 na

KLAUNSKÝ DEN DĚTÍ
na velké nádvoří Libeňského zámku

v pátek 31. května 2002
pro děti od 3 do 7 let, 9.00 − 10.30 hodin

pro děti od 7 do 10 let, 10.30 − 12.00 hodin

POZVÁNKA
SK METEOR PRAHA

pořádá
1. června 2002 od 9.00 hodin na

volejbalových kurtech SK METEOR PRAHA
III. ročník volejbalového turnaje

„O pohár Starosty MČ Praha 8 Josefa Noska“
pro mladší a starší žákyně

Dětský den s KOLTem
Zveme všechny pražské děti na soutěžní akci, kde na ně
čeká spousta sportovních disciplín, zábavy, legrace − 
a také sladkých odměn! Zatímco děti budou soutěžit, rodiče
se mohou seznámit se sdružením KOLT a jeho dětskými
tábory. Kde? V Lesoparku Hostivař, u našeho stanu 
a v jeho okolí. Kdy? Ve středu 8. května 2002 od 9.00 do
17.00 hodin. Kdo jsme? Občanské sdružení KOLT,
www.kolt.cz. Těšíme se na Vás! Lukáš Bezděk

Fancelli orchestra



12. 5. Ne • 17.00 
Slavnostní zahájení − ZUŠ P 8, Klapkova
− obřadní síň, zámecká kaple, nádvoří

13. 5. Po • 17.00
Pražská konzervatoř P 1, Na Rejdišti
− obřadní síň
Po • 19.00
ZUŠ P 4, Lounských
− obřadní síň

14. 5. Út • 17.00
ZUŠ P 9, U Prosecké školy
− obřadní síň
Út • 19.00
ZUŠ P 9, U Prosecké školy
− zámecká kaple 

15. 5. St • 17.0
ZUŠ P 6, U Dělnického cvičiště
− obřadní síň
St • 19.00
ZUŠ P 6, Veleslavínská
− obřadní síň

16. 5. Čt • 17.00
ZUŠ P 9, Cukrovarská − obřadní síň
Čt • 19.00
ZUŠ P 9, Cukrovarská − zámecká kaple

17. 5. Pá • 19.00
Konzervatoř J. Ježka, P 4, Roškotova
− zámecká kaple

20. 5. Po • 17.00
Pražská konzervatoř P 1, Na Rejdišti
− obřadní síň
Po • 19.00
ZUŠ P 5, Zbraslav a ZUŠ Radotín
− obřadní síň

21. 5. Út • 17.00
ZUŠ P 9, H. Počernice, Ratibořická
− obřadní síň
Út • 19.00
ZUŠ P 1, U Půjčovny − obřadní síň

22. 5. St • 17.00
ZUŠ P 10, Bajkalská− obřadní síň
St • 19.00
ZUŠ P 5, Štefánikova − obřadní síň

23. 5. Čt • 17.00
ZUŠ P 16, Radotín, Slavického
− obřadní síň
Čt • 19.00
Konzervatoř J. Ježka, P 4, Roškotova
− obřadní síň

24. 5. Pá • 17.00
ZUŠ P 5, Na Popelce − obřadní síň

27. 5. Po • 19.00
ZUŠ P 5, Stodůlky, K Brance
− obřadní síň

28. 5. Út • 17.00
ZUŠ P 7, Šimáčkova− obřadní síň
Út • 19.00
ZUŠ P 1, Biskupská − obřadní síň

30. 5. Čt • 17.00
ZUŠ P 3, Koněvova
− obřadní síň, zámecká kaple
Čt • 19.00
Hudební škola P 3, Hraniční − obřadní síň

31. 5. Pá • 17.00
Závěrečný koncert − ZUŠ P 8, Taussigova
− zámecká kaple
Pá • 18.00
− obřadní síň

Kandidát za ČSSD do PS PČR bydlící v Praze 8
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Obvodní výkonný výbor ČSSD v Praze 8
Vás zve na předvolební setkání občanů 
s VIP a kandidáty do PS PČR. Setkáními
Vás provede Ing. Miloš Máša, radní
Magistrátu hl. m. Prahy, kandidát do PS
PČR. Ing. Máša je obyvatelem Prahy 8 
a za Vaše preferenční hlasy ve
volbách Vám předem děkuje.

• 16.5.  čt   16 hod. Palmovka před KB

• 22.5.  st   16 hod. Palmovka před KB

• 5.6. st   17 hod. KD Krakov sál přízemí

• 11.6.  út   16 hod. Florenc před Delvitou

• 13.6.  čt   16 hod. vedle rest. U HofmanůIng. Miloš MÁŠA

(P
la

ce
ná

in
ze

rc
e)

MLADÁ RODINA VYMĚNÍ 3+1/
balk. 1. kat., os. vlast. Na sídlišti
Ďáblice za větší ve stejné lokalitě v os.
nebo dr. vlastnictví. + doplatek. Tel:
86585495.

VÝSTAVBA HROMADNÝCH GA−
RÁŽÍ. Máte zájem získat garáž.
Stavební bytové družstvo STAVEG
zahajuje na vlastním pozemku výs−
tavbu garáží. − Kde? V ulici Frýd−
lantská, Praha 8 − Ďáblice, v blízkosti
konečné stanice tramvají a autobusů 
v Ďáblicích a 5 minut od připravované
stanice metra−Ládví. −Zahájení stavby
05/2002, ukončení 05/2003. Bližší
informace − tel: 0604/202 786.

FIRMA DATART PŘIJME pro
novou prodejnu spotřební elektroniky
v Praze 9−Letňanech zástupce
vedoucího prodejny, vedoucí oddělení,
asistentku. Životopisy zasílejte na
adresu:Pernerova 35,Praha 8−186 00
nebo fax:21897171,e−mail:personal−
ni@datart.cz.

PRODÁM GARÁž zděnou pod
Krocínkou. T: 0603/249929.

RODINA (VŠ) s dítětem 9l. hledá
dlouhod. pronájem zaříz. bytu 2+1 až
3+1. Pha 8 − Troja, Kobylisy, vítána.

Cena 10000 vč. poplatků. Tel. 0602
/133648, 84681218.

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ na obsazení 2 volných míst
do obch. odd. Přihlášky včetně živo−
topisu zasílejte do 20.5. Fax 671 583
83 email marcela.dudkova@cp−part−
ner.cz.

VYM. KOMF. SVĚTLÝ. 3+1 I.k,
85m2, 1.p., výtah, obecní, cihl.,
Vysočany, za menší I.k., v Praze, ne
panel a majitel. T:0602/979 610.

VYMĚNÍM 2+KK os. vl. Za
3+1druž. Os. před priv. ne sídliště byt
je cihl. se zahradou tel.0606901400.

VYMĚNÍM MALÝ BYT na Žižkově s
nízkým nájmem za větší v Praze nebo
odstupné dohoda na tel: 22715521
nebo 0608970875 odpoledne.

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT
4+1(metro Kobylisy) za 2 menší
tel84681212.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Praha 8, Klapkova 25 přijímá žáky od
pěti let do těchto oborů: hudebního
(výuky na všechny hudební nástroje,
sólového a sborového zpěvu), lite−
rárně−dramatického, tanečního a výt−

varného. Přijímací zkoušky proběhnou
28. − 30.5. a 10.6.2002 vždy od 15
do 18 hodin. Bližší podrobnosti
můžete získat na adrese školy nebo na
tel. 02/84681143.

ZŠ BUREŠOVA, Praha 8 pořádá při−
jímací řízení pro žáky letošních 5.
ročníků do tříd s rozšířenou výukou
tělesné výchovy (chlapci − kopaná,
dívky − všeobecná sport. průprava) pro
školní rok 2002/03. Termín řízení:
15.5.02 v 900 hod. Požadujeme
předložení ŽK. Přihlášky v kanceláři
ZŘ, informace tel. 86880955 l. 23.

ZŠ BUREŠOVA, Praha 8 pořádá
přijímací řízení pro žáky letošních 2.
ročníků do tříd s rozšířenou výukou
cizích jazyků pro školní rok 2002/03.
Termín řízení: 14.5.02 v 9.00 hod.
Přihlášky v kanceláři ZŘ, informace
tel. 86880955 l.23.

ZŠ SPOŘICKÁ v Praze 8 přijme od
1.9.2002 aprobované učitele Př, Ch,
Hv, VV, Pč. Tel.02/8544562.

ZTRATILA SE mourovaná kočka 
v ul. Na Rokytce. Po operaci má
nezhojenou ránu na levém boku.
INFO na tel:57290333 nebo 0777
711 222.Odměna nálezci.Děkuji.

Placená řádková inzerce

K U L T U R N Õ  D Ÿ M   

K R A K O V
TÏöÌnsk· 600, Praha 8

(sÌdliötÏ Bohnice), 
tel.: pokladna - 830 904 27 

kancel·¯ - 855 97 52

KVÃTEN 2002

FOLK A COUNTRY

15. 5. st 19.00 NEZMAÿI S MIKY
RYVOLOU

22. 5. st 19.00 SAMSON A JEHO 
PARTA

29. 5. st 19.00 W. Matuöka 
REVIVAL a skup. 
WALDA a spol.

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé

17. 5. p· 9.00 ERBENOVY BALADY
20. 5. po 9.00 PS¡NO L¡SKOU
27. 5. po 9.00 POH¡DKY 

ZA OPONOU
30. 5. Ët 9.00 OPERETA 

A MUZIK¡L

OSTATNÕ

11. 5. so   8.00 - 12.00
Burza NHL

KURZY

V provoznÌ kancel·¯i KD KRAKOV
zÌsk·te informace o n·sledujÌcÌch
kurzech, kterÈ zde probÌhajÌ:
HudebnÌ: klavÌr,  zobcov· flÈtna,  

kytara
PohybovÈ: jÛga,  kondiËnÌ cviËenÌ

PÿIPRAVUJEME NA »ERVEN 2002
(p¯edprodej od 20. 5. 2002)

12. 6. st 19.00 NOSTALGIE

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

JISKRA -
DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy

Telefon: 84 68 11 03

KVÃTEN 2002

PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI

7. 5. ⁄T 17.00
DLOUH›, äIROK› 
A BYSTROZRAK›
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

14. 5. ⁄T 17.00
DLOUH›, äIROK› 
A BYSTROZRAK›

15. 5. ST 10.30
VODNÕ»KU, VRAç SE
Vodnick· loutkov· poh·dka pro 
nejmenöÌ. Hraje Divadlo Z p˘dy.

16. 5. »T 9.00 a 10.30
VODNÕ»KU, VRAç SE

21. 5. ⁄T 17.00
KAäP¡REK VAÿÕ 
éIVOU VODU
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

22. 5. ST 9.00 a 10.30
ZAKLET¡ PRINCEZNA
P¯edstavenÌ divadla Studna 
HosÌn.

23. 5. »T 9.00 a 10.30
ZAKLET¡ PRINCEZNA

28. 5. ⁄T 17.00
HONZA, »ERT A KAäP¡REK
JAK KNÕéEP¡N CHYTAL 
RUMCAJSE NA HRUäKY
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

29. 5. ST 9.00 a 10.30
CVOKAÿINKY
Chytr·, hrav· a poetick· 
klauni·da skupiny CVOCI.

30. 5. »T 9.00 a 10.30
CVOKAÿINKY

V˝znamnÈ jubileum oslavili:

DUBEN
SmrËkov· Marie

V˝znamnÈ jubileum slavÌ:

KVÃTEN
Brandov· Marie
B¯ezinov· Eva

Damaökov· Marta
Filipov· Boûena

Friedrichov· Vlasta
Hed·nek Miloö

Hovorkov· Miloslava
Kade¯·vkov· Zdenka

Kalvas Karel
Kalvasov· Milena
KubÌkov· Vlasta

Lohynsk· Blaûena
MachoÚov· Marta
MalÌkov· Miluöe
Michkov· Anna

Novotn˝ LubomÌr, Ing.
Pech·Ëov· Marta
Pichler Stanislav

ÿeznÌËek KvÏtoslav
S¸ssov· Elsa

Svobodov· Anna
äimonÌk Jaroslav
Ungrov· KvÏta
VlËkov· Marie

Vondrov· Marie

ManûelÈ Ji¯Ì a Eva
Kulh·nkovi oslavili 12. dubna 2002

50 let spoleËnÈho ûivota.

JUBILEA

Úřad Městské části Praha 8
odbor pro styk s veřejností a kultury, tel.: 22 805 108 pořádá

VIII. ročník hudebního festivalu
LIBEŇSKÉ JARO MLADÝCH

nesoutěžní přehlídku žáků pražských základních uměleckých škol a studentů konzervatoří 
12. − 31. května 2002, Libeňský zámek

Mezi radostné a vý−
znamné životní události
bezesporu patří zlatá
svatba, tedy plných 
50. let společného žití,
kterou 22. března 2002
oslavili spolu se svými
blízkými Anežka a Zde−
něk Neumanovi z Pra−
hy 8. Zastupitel MČ
Praha 8 RNDr. Karel
Tomek, CSc, který se
slavnosti zúčastnil, jubi−
lantům na závěr setkání

mj. řekl: „Vážení manželé, mějte jeden pro druhého 
i nadále vždy dostatek lásky, protože láska je štěstí,
které si dáváte navzájem“.

−red−

Své 90. narozeniny
oslavili 20. března
2002 pan Josef
Stibor (foto) a 16.
dubna 2002 paní
Anna Koudelková
z Prahy 8. Mnoho
dalších šťastných
let popřála oběma
jubilantům za Městskou část Praha 8 místostarostka
Věra Hrdinová.                                                 −red−
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Jazyková škola hl. m. Prahy 
partner Goethe Institutu Inter Nationes e.V.
Státní jazyková škola • Dolákova 537, 181 21 Praha 8
E-mail:sjspraha8@volny.cz • http://www.volny.cz/sjspraha8
Telefony: zápisová kancelář 8385 - 2213• fax: 8385 - 2192

Pouze státní jazyková škola umožňuje: složit státní jazykovou zkoušku přímo na škole a zaručuje: kvali-
fikovanou výuku podle státních norem.

NABÍZÍME:
•••• JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUIDUM / Aj,Nj (Fr, Rj) - končí státní jazykovou zkouškou

a německými certifikáty ZD, ZMP (škola vlastní licenci Goethe Institutu)
•••• VEČERNÍ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
•••• PŘÍPRAVNÉ KURZY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE ZERTIFIKAT DEUTSCH.
•••• KURZY NA PRACOVIŠTI

Do kurzů je možno se přihlásit i v průběhu školního roku. Zařazení po úvodním pohovoru (angličtina - čtvrtek
14.30 - 16.30, němčina - středa 14.30 - 16.30).

Státní jazykové zkoušky - podzimní a jarní termín
Německé certifikáty ZD a ZMP zimní a jarní termín

Úřední hodiny zápisové kanceláře (tel.. 8385-2213): Pondělí - čtvrtek: 8 - 18, pátek: 8 - 13 hod.
Orientace a spojení: konečná autobusu č. 200 - od metra Nádraží Holešovice, Autobusy č. 102, 127,
186 - zast. "Sídliště Bohnice". Od Vysočan a Proseka autobus č. 177 s přestupem.

Naše internetové stránky najdete ve vyhledávačích: Seznam, Atlas, Centrum, Zdroj, Quick, NAJDI to
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MAVO s.r.o.
Jedenáct let zkušeností v oblasti 

vzdělávání dospělých, akreditace MŠMT ČR.

REKVALIFIKAČNÍ A ZÁJMOVÉ KURSY
Účetnictví, Mzdové účetnictví, PC, Jazyky,
Psychologie, Grafologie, Kosmetika, Masér.

ROČNÍ POMATURITNÍ STUDIUM
Angličtina, Němčina, Francouzština 

přípravné kursy ke studiu na VŠ

ROČNÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM
Základy praktické psychologie 

příprava ke studiu na VŠ

MAVO s.r.o.
Prvního pluku 17, 186 00  Praha 8

Tel./fax.: 02/24816296, email: mavo@ti.cz

www.mavo−sro.cz
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FINEPO CZECH, s.r.o.,
Třebenická 1287,
182 00 Praha 8
Libuše Míková - telefon:
0608 878576, 8658 77 06

Navštivte nás v nově otevřené kance-
láři v místě Vašeho bydliště, kde můžete
ihned uzavřít, nebo se pouze informovat:

• jakékoliv pojištění dle Vašich požadavků
• důchodové připojištění
• stavební spoření
• právní ochranu

Zastupujeme renomované společnosti:

Generali
Kooperativa
Wüstenrot

DAS pojiš�ovna

Nově otevřená 
veterinární klinika 
v Kobylisích!!

Najdete nás v obchodním 
středisku Sokolníky,

na ulici Trousilova 4, asi 200 m od
Kobyliského náměstí.

Tel.: 02/8468 3450
Ordinační hodiny:

Po − Pá :    7.30 − 21.00
So, Ne  :  10.00 − 19.00

Komplexní služby 
a kvalitní diagnostika

MVDr. Podratzký, MVDr. Marx

Pokud Vám není
lhostejné, co se děje
na radnici v Praze 8,
zodpovězte si
následující otázky:

• Zajímáte se o komunální politiku ?

• Je Vám blízký
křes�ansko-demokratický
přístup k věcem veřejným ?

• Chtěl / chtěla byste se stát členem
příštího zastupitelstva ?

Pokud je Vaše odpově� kladná, spojte se
s námi a pokuste se kandidovat do zastu-
pitelstva na naší kandidátce.

Kontakt:
Obvodní výbor KDU-ČSL v Praze 8
Ing. Bohumil Ševčík
tel.: 24 907 515 (8 - 16 hod.)
e-mail: bsevcik@seznam.cz
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Členové Unie Svobody Praha 8, zvou občany na setkání
s Hanou Marvanovou, které se koná dne 22.května od 16.00 hod.
do 18.00 hod. na pěší zóně Palmovka v prostoru před KB.
Současně Vás zveme na některá další setkání s Hanou Marvanovou
a kandidáty Koalice US-DEU a KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR:

• 5.května od 14.30 do 17.00 - Setkání v oboře Hvězda, Praha 6, Obora Hvězda
• 12.května od 14.00 do 17.00 - Koalice pro rodinu, na 15 místech v Praze
• 14.května od 17.30 do 19.00 - Úterní podvečery s Hanou Marvanovou

a kandidáty Koalice, Praha 2, Salmovská literární kavárna, Salmovská 16
• 19.května od 14.00 do 17.00 - Zábavné odpoledne rodičů s dětmi, Praha 2, Riegrovy sady
• 19.května od 14.30 do 16.00 - Kufr plný pohádek, Praha 1, Černé divadlo, Rytířská 31
• 25.května od 10.00 do 11.00 - Plaveme s Koalicí, Praha 13, Bazén Radlice
• 1.června od 10.00 do 16.00 - Dětský den s Koalicí, Praha 5, Na Okrouhlíku,

dětské hřiště U Klamovky
• 1.června - Dětský den s koalicí, Praha 11, Opatov
• 2.června od 10.00 do 17.00 - Dětský den s Koalicí, Praha 6, Areál hotelu Praha
• 8. a 9. června od 13.00 do 17.00 - Setkání ve Stromovce, Praha 7, Stromovka
• 12.června od 15.00 do 18.00 - Volební mítink Koalice, Praha 1, Staroměstské náměstí

Stále váháte koho volit? Přij�te se seznámit osobně s našimi kandidáty!

Napište nám: info@unie.cz www.unie.cz
info@ikoalice.cz www.ikoalice.cz
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Dětství v dostatku a beze strachu a důstojný život těch,
kteří si nemohou pomoci sami. Česká společnost není
tak chudá, aby nedokázala poskytnout obojí, leda by 
u nás převládla bída ducha. Rovné šance pro všechny,
kdo začínají, bez ohledu na to, z jaké rodiny pocházejí.
Rovné šance pro ženy a muže, bez ohledu na barvu pleti
− to je úkol, který nekončí, něco, o co se musíme neustále
starat a hledat stále nové způsoby, jak tyto šance sblížit.
Právě tak, jako se nemůžeme vzdát úkolu, aby naše
společnost byla ohleduplná k těm věcem, jejichž cenu
neumí a nemůže vyjádřit trh: ke vzdělání  a kultuře, 
k životnímu prostředí a nezištné pomoci druhým.
Nechci, aby se Česká republika stala chudou zemí, která
patří jen bohatým lidem a nechci, abych se musela sty−
dět, když žiji v dostatku.
To je politické krédo Petry Buzkové (1965), právničky,
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Českého 
parlamentu. Petra Buzková znovuobnovovala v roce
1989 ČSSD, od roku 1992 je poslankyní České národní
rady, později Poslanecké sněmovny a Parlamentu České
republiky. Ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2002 vede pražskou kan−
didátku ČSSD. Věří si: " Říká se, že Pražané volí pravi−
ci. Ano, ale také volí naší zemi ve společné Evropě, volí
snižování míry korupce a zvyšování odpovědnosti 
a kontroly státních úředníků, volí udržitelnou politiku
v oblasti bydlení a nikoli divoké deregulace, volí ohled 
k životnímu prostředí. Proto budou volit nás".

1.5. Výstaviště Praha od 14.00 hod.
V kulturním programu na Křižíkově fontáně,
Dětském světě − Malé scéně a na Letním tanečním
parketu vystoupí Taxmeni, Viktorky, Šlapeto,
Helekal family, Mustangové, Pussy, Scarabeus,
Echo Praha, Dixi, Merkury, Květovanka, soutěže 
o ceny moderuje klaun Míra, šťastná hodinka na
atrakcích Výstaviště Praha
8.5. Náměstí Republiky 16.00 hod.
v programu věnovaném 57.výročí ukončení II.
Světové války vystoupí  TAXMENI s Vráťou
Vyskočilem
10.5.  Náměstí republiky
Mámám, matkám, matinkám, ale hlavně
maminkám s poděkováním za jejich lásku a péči 
1.6. Výstaviště Praha od 14.00 hod. 
Dětský den spolu se Dnem D české armády. 
V bohatém kulturním programu na Křižíkově
fontáně a všech ostatních scénách v areálu
Poutníci, Taxmeni, Rock and roll gang, Echo
Praha, Písničky Zlaté řeky, Helekal family,
Pussy, Povídejme si s dětmi, orchestr Mirka
Kočárníka
12.6. Výstaviště Praha od 14.00 hod.
MEGA PARTY PRO CELOU RODINU

Na všech programech se můžete setkat s kan−
didáty na poslance PS ČR Petrou Buzkovou,
Janem Kavanem, Stanislavem Křečkem,
Miroslavem Svobodou, Karlem Šplíchalem,
Petrem Iblem, Evou Novákovou, Milošem
Mášou a řadou dalších. Hosty pořadu 12.6. jsou
dále Vladimír Špidla  a Stanislav Gross.

Vstup na všechny 
programy je volný 

pro Vás a celou 
Vaši rodinu

NEBYT. PROSTORY V HLOUBĚTÍNĚ, 15−2.000 m2.
Kanceláře, výroba, sklady atp. Trvalá ostraha, závodní
jídelna, dostatek tel. linek. Tel.: 81 86 40 96.

NABÍDNĚTE PROSÍM BYT DR., ov na Praze 8, 9.
T:0606 /28 44 03.

PRÁVNÍ PORADNA NÁJEMNÍKŮ SON při CSSD 
v Praze 8 • zdarma • Klapkova 1/40 Dělnický dům, vždy
ve středu od 16 do 18 h., nutno telefonicky objednat na tel.:
8468 0296 , OVV. praha 8@cssd.cz, www.socdem.cz/prahe8.

SCSA SECURITY NABÍZÍ: fyzické střežení objektů,
ochranu osob, montáž el. zabezpečovacích systémů a jejich
nepřetržité monitorování, výjezd zásahových skupin, prodej
zbraní a střeliva, situační střelnici, pronájem tělocvičny.
Non−stop: 0603 /878 476, 02/444 637 29−30 nebo
navštivte www.SCSASECURITY.cz

KRISTÝNKA NEJLEVNĚJŠÍ ČISTÍRNA, mandl, vyta−
hování deček, praní, žehlení, opravy obuvi, sběrna foto−
prací 1,90,−Kč za 1 kus. Otevřeno: P−S 12−18hod., Ú−Č
10−16 hod., Pá 10−14hod. Nám. Dr. Holého 13, Praha 8.

BOLÍ VÁS ZÁDA, cítíte se unaveni, chcete se zbavit
celulitidy a pročistit si na jaře tělo? Přijďte k nám na
MASÁŽ (klasickou, lymfatickou, shiatsu, Bowen, meditační
masáž hlavy), nebo přijďte využít přístroj LYMFOVEN
(uplatní se při oteklých nohách, křečových žilách, celulitidě,
detoxikaci organismu…). Praha 8 − Libeň, Fr. Kadlece 24.
Tel: 0603 594 432, 0603 179 595.

Placená řádková inzerce
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PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

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

PVC, KOBERCE, KOREK

TEL/FAX: 02/848 285 74
Mob.: 0602/236 870,

0723/009 113

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

e−mail: podlahystanela@atlas.cz
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RRRRááááddddiiii VVVVáááássss ppppřřřřiiiivvvvííííttttáááámmmmeeee nnnnaaaa nnnnoooovvvvěěěě ooootttteeeevvvvřřřřeeeennnnéééé
PROVOZOVNĚ FIRMY
I.O.B., spol. s r.o.

Oleje • Maziva Servis • Palivo • Emise
Provádíme na počkání:

výměny olejů, olejových, vzduchových a palivových filtrů, drobné opravy,
dekarbonizaci motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru

Nabízíme:

• výhodné slevy pro stálé zákazníky
• možnost platby kartou CCS

adresa: I.O.B. spol. s r.o. otevírací doba:
Dopraváků 723
184 00 Praha 8 pondělí - pátek 8.00 - 17.00
tel. 0602/274 959

PRO PROFESIONÁLNÍ SERVIS BG CARE PRODUKTŮ
!!! PŘIJMEME DALŠÍ AUTOMECHANIKY !!!
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(Placená inzerce)

(KOVOSLUŽBA)

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

• Monitorů • Radiomagnetofonů

• Videí • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1650, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 8468 4306

Otevírací doba:

Po - Čt 8 - 12 13 - 17.30
Pá 8 - 12 13 - 15.00
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skříně na míruskříně na míru
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SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 84 684 633

S tímto kupónem

sleva

na prvních
12 hodin
cvičení (P
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Přivítejte jaro u nás 
v Café nebo Restauraci 

Troja

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel:02/84 68 11 29
www.hoteltroja.cz

5
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„„Místo, které přátelé doporučují“

NNNNOOOOVVVVOOOOTTTTNNNNÝÝÝÝ
e l e k t r o n i k

S E R V I S E L E K T R O N I K Y

opravujeme:

• televizory
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony

Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)
Tel.: 83840523, 84840158
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