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Chodníky v Kobylisích získávají novou tvář
Lidé, kteří za několik týdnů navštíví oblast
Kobylis za Katastrálním úřadem, se již budou
procházet po zcela nových chodnících. Osmá
městská část se totiž letos poprvé připojuje
k takzvanému chodníkovému programu, na
který v rozpočtu vyhradila dva miliony korun.
Technická správa komunikací, v jejíž správě
chodníky jsou, přispěje na opravu vybraných
chodníků jedním milionem korun a zároveň je−
jich rekonstrukci do konce roku zajistí. Jedná se
o jedenáct nejhorších úseků ohraničených ulice−

Vážení
spoluobčané,
květen pro Prahu 8 kaž−
doročně znamená ohlédnutí
se do minulosti. Připomí−
náme si utrpení předků,
kteří nám svojí statečností pomohli opět žít ve
svobodě, bohužel přerušenou více než čtyřiceti
lety komunistické diktatury.
Letošní rok je ale výjimečný pro další událost
s tím související. Před 65 lety skupina česko−
slovenských parašutistů provedla čin, jež celému
světu připomněl, že i naše země patří do tábora
bojovníků proti fašismu. Atentát na říšského pro−
tektora Reinharda Heydricha byl projevem nes−
mírné odvahy lidí, kteří šli do akce s vědomím jen
minimální šance na přežití. Jan Kubiš a Josef
Gabčík se snažili probudit skomírající národní

Opravám chodníků v Kobylisích přeje i krásné jarní počasí.

Chodníky za Katastrálním úřadem
byly ve velmi neutěšeném stavu.

V některých úsecích již
chodníky mají novou podobu.

mi Horňátecká a Pakoměřická. Dělníci tam práce
zahájili 19. dubna.
„Snažíme se vytvořit ucelené opravené bloky.
Proto, v závislosti na finančních prostředcích,
budeme pokračovat v opravách chodníků ve zbý−
vajících ulicích tak, aby v této lokalitě byla
rekonstrukce kompletní,“ uvedl zástupce starosty
MČ Praha 8 Michal Kindl.

V případě příznivého hospodaření radnice na
chodníky vyčlení další prostředky, ty pak přidá
i TSK. Opravy by se uskutečnily opět v této lokalitě.
Chodníkový program je název pro společné
investiční akce jednotlivých městských částí
a správy komunikací. Příslušné odbory radnice
a TSK vytipují chodníky, které vyžadují rekon−
strukci. Podmínkou je nejen jejich špatný stav,
ale také to, zda je příslušný úsek „koordinačně
čistý“. To znamená, že v nejbližších letech tam
správci poduličních sítí (vodárny, plynárny a tak
dále) neplánují opravy svého vedení. Totéž platí
pro správce elektrického osvětlení či trakčního
vedení.
Městské části pak poskytnou finanční prostřed−
ky TSK podle svých potřeb a finančních možnos−
tí a správa komunikací k nim pak ze svého
rozpočtu přidá další peníze. Pro rok 2007
TSK má v rozpočtu na tyto aktivity deset mi−
lionů korun.
−tk−, foto: M. Mařatka

podvědomí, vyburcovat lid, že nemůže jen nečinně
přihlížet, ale skutečně začít proti okupantům
něco dělat. Přestože reakce nacistů byla velmi
krutá, operace svůj účel splnila a symbolicky
zahájila začátek konce fašistického Německa.
Byl bych rád, kdybyste si 27. května na odvahu
parašutistů vzpomněli. Nebýt jejich činu, třeba
by nyní svět vypadal zcela jinak. A my bychom
tady vůbec nemuseli být.

Chci, aby se tu stavěly hezké
domy, říká radní Tomáš Chvála

Začátek akce „Čistá 8“

I v květnové Osmičce pokračujeme v seriálu, ve kterém představujeme
jednotlivé členy Rady MČ Praha 8. Tentokrát nám poskytl rozhovor
dvaačtyřicetiletý Tomáš Chvála.

První akce v rámci nového projektu „Čistá 8“, která měla za cíl uklidit dolní
část Libně, odstranila z veřejných prostranství devět tun uličních smetků.
Kromě toho radnice nechala na náměstí Dr. Holého vysadit dva nové stromy.
Sobotní úklid přišel na zhruba 140 tisíc korun. Náklady si mezi sebe rozdělily MČ
Praha 8, společnost IPODEC − Čisté město a sdružení Investoři Prahy 8. Kromě
zmíněných devíti tun smetků se v přistavených velkoobjemových kontejnerech odvez−
lo dalších 5,5 tun směsného odpadu. Během úklidové akce byla k dispozici techni−
ka (dva silniční samosběry, dva chodníkové samosběry, kropicí vůz, nosič kontejnerů)
i několik desítek lidí, kteří ručně zametali ulice. Ti měli k dispozici například fukary
na odklízení starého listí a stroje na vysávání psích extrementů. Příkladem občanům

Překrásný měsíc lásky Vám přeje

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8

− devět tun smeteného odpadu

Příkladem občanům šli i členové vedení radnice. Zleva Tomáš Mrázek,
Martin Roubíček, Vladimíra Ludková a Josef Nosek.
Do ulic vyjely i sběrače
psích exkrementů.

Ve vedení městské části se objevujete poprvé. Co vás přilákalo do
komunální politiky?
Vždy jsem chtěl ovlivňovat věci veřejné tak, aby fungovaly. Občané
musejí mít pocit, že na ně vedení obce nezapomíná, že je jejich život stále
kvalitnější.
Čemu se jako radní věnujete?
Mám na starosti problematiku majetku. Není to pro mě nová záležitost,
v oblasti nemovitostí se pohybuji již řadu let a mám mnoho zkušeností.
Náplní mé činnosti je především spolupráce s místostarostou radnice pro
majetek a se starostou, se kterým řešíme otázky týkající se územního
rozvoje a bytové politiky.
Pokračování na str. 4

v sobotu 21. dubna osobně šli i radní Prahy 8,
kteří zametli úsek Zenklovy ulice mezi
Palmovkou a Elsnicovým náměstím.
Projekt „Čistá 8“ se skládá ze dvou základ−
ních částí. Jednak radnice zintenzivní úklidy,
kontrolní činnost i péči o zeleň na maximální
možnou míru, zároveň ale bude apelovat i na
občany, aby si uvědomili, že životní prostředí je
především výsledkem jejich chování. Pravidel−
né úklidové akce budou pokračovat, na řadu
přijdou další lokality Prahy 8. −tk−, foto: M. M.
(Fotoreportáž z úklidu na str. 4)
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
KVĚTEN - ČERVEN 2007
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
15. 5., 19. 6.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 22. 5., 26. 6.
Pobřežní − U Nádražní lávky
29. 5.
Pernerova − Šaldova
5. 6.
Pobřežní − Thámova
12. 6.
Petra Slezáka − Urxova
15. 5., 19. 6.
Pernerova − Sovova
22. 5., 26. 6.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
29. 5.
Kotlaska (u mateřské školy)
5. 6.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
12. 6.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) 22. 5., 26. 6.
Na Vartě
29. 5.
Kašparovo náměstí
5. 6.
Pod Labuťkou − Prosecká
12. 6.
Kandertova (proti ul. Lindnerova) 15. 5., 19. 6.
Nad Rokoskou
29. 5.
Na Truhlářce (parkoviště)
5. 6.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
12. 6.
Ke Stírce − Na Stírce
15. 5., 19. 6.
Kubišova − U Vlachovky
22. 5., 26. 6.
U Slovanky − Dolejškova
23. 5., 27. 6.
Štěpničná (parkoviště)
30. 5.
Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště) 6. 6.
Třebenická
13. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
16. 5., 20. 6.
Modřínová
13. 6.
Kubíkova − u DD
16. 5., 20. 6.
Havránkova − Šimůnkova
23. 5., 27. 6.
Šimůnkova
30. 5.
Janečkova
6. 6.
Hlaváčova
6. 6.
Burešova
13. 6.
Kurkova
16. 5., 20. 6.
Šiškova
23. 5., 27. 6.
Pakoměřická − Březiněveská
30. 5.
Na Pecích − Chaberská
6. 6.
Služská − Přemyšlenská
13. 6.
V Mezihoří
16. 5., 20. 6.
Na Pěšinách − Pod Statky
23. 5., 27. 6.
Uzavřená
30. 5.
Trojská − Nad Trojou
31. 5.
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
7. 6.
Písečná − K Sadu
14. 6.
Na Přesypu − Pod Přesypem
17. 5., 21. 6.
Třeboradická
24. 5., 28. 6.
Havlínova − Pohnertova
31. 5.
Libišská (parkoviště)
7. 6.
Podhajská pole (parkoviště)
14. 6.
17. 5., 21. 6.
Gdaňská
Hnězdenská (parkoviště)
24. 5., 28. 6.
Mazurská (u trafostanice)
17. 5., 21. 6.
Řešovská (u Zelenohorské)
24. 5., 28. 6.
Zhořelecká (parkoviště)
31. 5.
V Nových Bohnicích
7. 6.
Dolákova − Hackerova
14. 6.
K Mlýnu − Drahaňská
31. 5.
Mlazická
7. 6.
Fořtova − Do Údolí
14. 6.
Korycanská − K Ládví
17. 5., 21. 6.
Petra Bezruče − U Pískovny
24. 5., 28. 6.
Pod Vodárenskou věží − Společná 15. 5., 19. 6.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky) 22. 5., 26. 6.
Pekařova
29. 5.
Valčíkova − Na Truhlářce
5. 6.
Velká Skála − K Haltýři
12. 6.
Frýdlantská (křiž. ul. Žernosecká − Ďáblická)16. 5., 13. 6.
Davídkova (park. sev. od garáží Stavegu) 23. 5., 20. 6.
V Zahradách − Na Sypkém
30. 5., 27. 6.
Braunerova − Konšelská
6. 6.
Nad Rokoskou (u školy)
6. 6.
Nad Popelářkou
16. 5., 13. 6.
Křivenická (u kon. BUS 152 a 181) 23. 5., 20. 6.
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 30. 5., 27. 6.
Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 31. 5.
Drahorádova
7. 6.
Lindavská
14. 6.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
17. 5., 21. 6.
Chaberská − Líbeznická
24. 5., 28. 6.
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 harmono−
gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam
rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete na www.praha8.cz.

Léto na Osmičce bude ve znamení kultury
V posledních týdnech nás provází
krásné, téměř letní počasí, a to s se−
bou přináší také oblíbené venkovní
kulturní akce. Pro všechny obyvatele
i návštěvníky Prahy 8 je připravuje
odbor kultury a my vás na ně pra−
videlně zveme jak v Osmičce, tak i na
internetových stránkách www.pra−
ha8.cz.
„Pro tento rok se odbor kultury za−
měřuje na akce, které jsou tradiční a které pro velký
zájem opakujeme. První akcí v pořadí, kterou bych
chtěla vyzdvihnout, je II. Psí den spojený se soutěží
o Osmičkového voříška. Je to akce, která se loni
konala poprvé s velmi velkým ohlasem návštěvníků

v KD Krakov odehrál už bezmála před
třemi měsíci, navštívilo ho 300 lidí, lístky
byly brzy vyprodány a řada lidí se na něj
vůbec nedostala. Druhý karneval
v pořadí − Čarodějnický rej − proběhl
v neděli 22. dubna a i přes téměř letní
počasí se ho zúčastnilo přes 150 dětí
i dospělých. Tento počet je pro konání
podobných akcí ideální, atmosféra byla
výborná, všichni se usmívali, zkrátka
Harry Potter a čarodějnice měli úspěch.
Krakov hostil pár dnů před karnevalem také
tradiční Den Země…
Pořádali jsme ho jako jedni z prvních v Praze už
19. dubna. Šlo o druhý ročník akce, který jsme ale
ve srovnání s loňským rokem obohatili a vylepšili.
Loni šlo před tzv. bílým domem, ve spolupráci
s Pražskými službami, hlavně o prezentaci
tříděného odpadu a jeho využití, zatímco letos jsme
Den Země přesunuli právě na Krakov a pojali mno−
hem šířeji. Spolupracovali jsme s ekologickým
občanským sdružením Tereza, Pražskými služba−
mi, firmou Ipodec, Pražskou energetikou a dalšími.
V sále kulturního domu Krakov byla více než desít−
ka stanovišť a Den Země se setkal s obrovským
úspěchem. Dopoledne bylo určené na základě re−
zervací školkám a školám, ale Krakov byl plný také
odpoledne, a z toho jsem měla velkou radost. Cestu
na naši akci, ze které se zcela jistě stane dobrá
tradice, si našly desítky maminek s dětmi.

a pro letošní rok jsme se snažili přinést novinky,
abychom neopakovali loňský program. Ráda bych
zmínila novou psí disciplínu obedience, psí tanec,
psí záchranku nebo výcvik služebních psů,“ sdělila
místostarostka Vladimíra Ludková.
O Psím dni přinášíme čtenářům podrobnější
informace na jiném místě Osmičky. Pojďme se
proto ohlédnout za některými akcemi, které už
proběhly…
Já začnu trošku zeširoka. Když jsme na začátku
letošního roku přemýšleli, jak přitáhnout větší počet
návštěvníků do kulturního domu Krakov, tak jsme
zkusili zařadit více víkendových rodinných akcí.
V předchozích letech se totiž ukázalo, že večerní
koncerty ani divadelní představení se nesetkaly
s valným zájmem veřejnosti. První karneval se

Kulturních a společenských akcí bude v Praze 8
probíhat řada také v dalších týdnech. Kam byste,
kromě již zmíněného Psího dne, čtenáře pozvala?
Vezmu to chronologicky. V úterý 15. května
taneční zábava pro starší a pokročilé s kapelou
Žižkovanka, tradičně na Krakově. Na stejném místě
o dva dny později naopak akce pro děti s názvem
Stavíme s Bořkem. V sobotu 19. května na libeňské

psí louce už avizovaný Psí den, v pátek prvního
června dopoledne Den dětí a to před kulturním
domem Krakov. Stejný kulturní dům v Bohnicích
zaplní ve středu 6. června travestishow skupiny
Screamers, ve čtvrtek 14. června první předprázdni−
nová akce v Praze − Léto klepe na dveře, na které
úzce spolupracujeme s DDM Praha 8. Kromě toho
probíhá po celý květen na Libeňském zámku
nesoutěžní přehlídka žáků základních uměleckých
škol a konzervatoří − Libeňské jaro mladých a za
zmínku stojí i výstava Atentát na Reinharda
Heydricha.
Ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem
Praha zveme všechny od 23. května až do konce
srpna do prvního patra Libeňského zámku. Vybrat
to své by si měl díky pestrosti určitě každý.
Letní prázdniny jsou díky dovoleným z pohledu
kultury a venkovních akcí tradičně „mrtvým“
obdobím. Co připravujete na září a další měsíce?
Hned v září bychom chtěli přinést − v loňském
roce premiérovou a velmi úspěšnou akci − Den
zdraví. I letos bychom ho rádi uspořádali s Vyšší
zdravotnickou školou, ale zatím nechci prozrazovat
víc, protože plánujeme i řadu novinek a překvapení.
Čtenářům Osmičky určitě sdělíme více v některém
z prázdninových čísel.
V loňském roce probíhaly pravidelné akce pro se−
niory, na které se v prvních měsících letošního ro−
ku nedostalo. Dočkají se vlastních akcí i starší lidé?
Na seniory určitě nezapomínáme. Kromě
tradičních tanečních zábav se Žižkovankou na
Krakově plánujeme od září obnovit velmi populární
výtvarné dílny pro seniory, a to zhruba v intervalu
jednou za čtvrt roku. Chceme pokračovat také
v Setkáních třetího věku v bílém domě. S paní sená−
torkou Palečkovou už pracujeme na lektorech, kteří
by se dobrovolných přednášek zúčastnili. Zajistit
v pravidelných termínech atraktivní hosty není nic
jednoduchého, ale mohu slíbit, že Setkání třetího
věku rozhodně nezaniknou. −pb−, foto: M. Mařatka

ZŠ Lyčkovo náměstí slaví i výstavou
V zajímavém půdním prostoru Základní školy na Lyčkově náměstí v Karlíně se v současnosti koná akce
nazvaná „Smyslů plná výstava“. Návštěvníci na ní mohou vidět přehlídku prací učitelů a žáků školy
vytvořenou za několik let. Au−
torem výstavy, která vznikla
i jako oslava 100. výročí zalo−
žení školy, je Šimon Brejcha.
Pokud chcete výstavu nav−
štívit, jako vstupenka vám stačí
ozdobený a složený trojboký
jehlan nebo menší nepotřebný,
tvarově zajímavý předmět. Ten
pak organizátoři použijí pro
dotvoření této interaktivní pře−
hlídky.
Výstavu můžete zhlédnout mi−
nimálně do konce letošního škol−
ního roku, a to vždy v úterý, stře−
du a ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin nebo po telefonické domluvě
na tel.: 221 77 96 70.
−tk−, foto: M. Mařatka

K R Á T C E
Radnice podporuje třídění odpadu
Osmá městská část zakoupila ze svého rozpočtu dva kontejnery na tříděný
odpad, které jsou určeny pouze ke sběru víček PET lahví. Jeden z kontejnerů bude
umístěn v KD Krakov v Bohnicích, druhý v „bílém domě“ − v budově radnice
Prahy 8 U Meteoru 6. „Chceme tak vyjít vstříc všem, kteří mají zájem třídit víčka
z PET lahví. Je to dosud okrajová záležitost, ale speciálně z recyklovaných víček
pocházejí jedinečné výrobky,“ řekla zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra
Ludková.
−hš−
Na projekty primární protidrogové
prevence jde 870 tisíc korun
Osmá městská část rozdělila 870 tisíc korun na primární protidrogovou pre−
venci. Ta se zaměřuje zejména na programy zaměřené na děti, žáky a stu−
denty. Ze zmíněné částky půjde 800 tisíc korun z rozpočtu MČ Praha 8 a 70
tisíc korun z plošné dotace magistrátu.
Peníze na protidrogovou prevenci získá šestnáct projektů. Mezi nimi je například
Křesťanská pedagogicko − psychologická poradna s projektem Posilování pozitivních
životních hodnot postojů, Institut Filia či občanské sdružení Progressive.
−hš−

Děti z MŠ U Sluncové
se dočkají Dračího doupěte
Mateřská škola U Sluncové, příspěvková organizace MČ Praha 8,
chystá vybavit školní zahradu dalšími herními prvky. Rada osmé
městské části proto souhlasila s pořízením „Dračího doupěte“,
které mateřskou školu přijde na 320 tisíc korun.
−hš−
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Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v oblasti „zdravotně postižení“, v oblasti
„děti, mládež, rodina“ a v oblasti „občané v krizi, bez zaměstnání a ohrožení závislostmi“
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o spo−
lupráci při vyplnění dotazníků, jejichž
výstupy budou podkladem pro ana−
lýzu potřeb uživatelů sociálních služeb
v naší městské části v oblastech zdra−
votně postižení, děti, mládež, rodi−
na a občané v krizi, bez zaměstnání
a ohrožení závislostmi.
Městská část Praha 8 se přihlásila
k procesu komunitního plánování so−
ciálních služeb a připojila se tak k ostat−
ním městským částem hlavního města
Prahy, které se snaží o veřejný dialog
a hledání optimálních řešení při posky−
tování sociálních služeb.
Od poloviny měsíce května do 15. červ−
na 2007 budou v rámci městské části
Praha 8 probíhat ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb, občanským sdružením

• Poliklinika Čumpelíkova 2
v Kobylisích − vrátnice

Agora Central Europe, poskytovateli
sociálních služeb a školskými zařízeními
dotazníková šetření, jejichž cílem je zma−
povat zkušenosti a potřeby uživatelů so−
ciálních služeb v uvedených oblastech.
Vaše názory nám pomohou při vytvá−
ření komunitního plánu sociálních slu−
žeb městské části Praha 8, jehož cílem
mimo jiné bude dát dobrý přehled
o tom, co je potřebné a žádané, a jak
dosáhnout efektivního a kvalitnějšího
poskytování sociálních služeb.
Dotazníková šetření jsou anonymní
a data budou hromadně statisticky zpra−
cována. Vyplněné dotazníky je možné
odevzdávat do 15. června 2007 způ−
sobem uvedeným v dotaznících.
Předem Vám děkujeme za spolupráci!
Vladimíra Ludková
− zástupkyně starosty MČ Praha 8

Oblast „Zdravotně postižení“
Dotazník je k dispozici:
www.praha8.cz
zdravotnictví
• Úřad městské části Praha 8
− informační středisko, U Meteoru 6
(tzv. „bílý dům“)
− odbor sociální, U Meteoru 8
• Úřad práce hl. m. Prahy, pobočka
Praha 8, Stejskalova 7
• Poskytovatelé sociálních služeb
− Fokus Praha,
− Farní charita Kobylisy,
− Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR,
− CID Praha,
− Asistence,
− Sdružení pro životní prostředí
zdravotně postižených
• Poliklinika Mazurská 484
v Bohnicích − vrátnice
• Poliklinika Čumpelíkova 2
v Kobylisích − vrátnice
Oblast „Děti, mládež, rodina“
Dotazník je k dispozici:
www.praha8.cz
zdravotnictví

• Úřad městské části Praha 8
− informační středisko, U Meteoru 6
(tzv. „bílý dům“)
− odbor sociální, U Meteoru 8
• Úřad práce hl. m. Prahy, pobočka
Praha 8, Stejskalova 7
• Poskytovatelé sociálních služeb
− Křesťanská
pedagogicko−psychologická
poradna,
− CID Praha,
− Salesiánské středisko mládeže,
− Kolpingova rodina,
− Pedagogicko−psychologická
poradna pro Prahu 7 a 8
• Mateřské školy Chabařovická,
Kotlaska, Krynická, Na Korábě,
Na Pěšinách, U Sluncové,
Ústavní, Za Invalidovnou
• Základní školy, Glowackého,
Libčická, Lyčkovo náměstí,
Na Korábě, Na Slovance,
Zenklova
• Poliklinika Mazurská 484
v Bohnicích − vrátnice

Lékařská služba první pomoci ve
FN Bulovka bude pokračovat
Osmá městská část na svém území zachová současnou formu Lékařské služby první pomoci (LSPP) až do
konce roku, a to i přes případné zavedení její nové koncepce a zvýšené náklady, které bude radnice hra−
dit. Důvodem je zajištění dostatečné kapacity služby první pomoci pro občany.
Magistrát hl. m. Prahy zamýšlí novou formu LSSP spustit na podzim roku 2007. Měla by nahradit stávající
„kamenné“ pohotovosti. V terénu by mělo jezdit několik sanitek v omezeném čase, přičemž výjezdy by se
uskutečňovaly po konzultaci s odborníkem na telefonní lince. „Obáváme se, že změna je příliš velká a přinesla
by potíže řadě občanů. Proto jsme se i přes zvýšené finanční nároky rozhodli neukončit stávající provoz se
spuštěním nového systému. Každou změnu je třeba postupně zpracovat a v případě zdraví je přechodné období
přímo žádoucí,“ řekla zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková. Radnice proto prodloužila stá−
vající smlouvu s Fakultní nemocnicí Na Bulovce, prozatím do konce roku 2007. V následujících letech
bude pak Praha 8 reagovat
podle aktuální potřeby a fi−
nančních možností.
„Pro Městskou část Praha
8 uzavření smlouvy zname−
ná, že na provoz LSPP přis−
pěje, kromě již v rozpočtu
vyhrazených dvou milionů
korun, dalšími penězi. Rozhodli jsme se tak, protože chceme pro naše občany
zajistit kvalitní a dostatečný provoz služby první pomoci,“ vysvětlila
Ludková. Podle ní v případě, že během roku dojde k zavedení nové koncepce
LSPP, bude provoz souběžný. Občané tak budou mít zajištěnou dostatečnou
kapacitu služby první pomoci a vedle toho i možnost postupně si zvyknout na
nový systém.
Jedinou změnou, na níž se MČ Praha 8 a FN Na Bulovce dohodly, je zrušení
návštěvní služby LSPP. Důvodem je nejen nedostatek peněz, ale i lékařů,
jelikož tento systém vyžaduje přítomnost jednoho lékaře v nemocnici, dru−
hého v terénu. Podle statistiky ale dochází ke snižování výjezdů návštěvní
služby, jelikož si pacienti často volají záchrannou službu.
LSPP v Praze 8 ošetřila v roce 2006 celkem 5452 dospělých a 5175 dětských
pacientů, a její lékaři vykonali 1069 návštěv u dospělých a 353 u dětí.
−hš−

Oblast „Občané v krizi,
bez zaměstnání
a ohrožení závislostmi“
Dotazník je k dispozici:
www.praha8.cz
zdravotnictví
• Úřad městské části Praha 8
− informační středisko, U Meteoru 6
(tzv. „bílý dům“)
− odbor sociální, U Meteoru 8
• Úřad práce hl. m. Prahy, pobočka
Praha 8, Stejskalova 7
• Poskytovatelé sociálních služeb
− Arcidiecézní charita Praha
− CID Praha
− o.s. Člověk v tísni
− o.s. Kolpingova rodina Praha 8
− o.s. Progressive
− o.s. Sedm paprsků
• Poliklinika Mazurská 484
v Bohnicích − vrátnice
• Poliklinika Čumpelíkova 2
v Kobylisích − vrátnice
Sběrná místa:
Vyplněné dotazníky je možné vracet do
15. června 2007 na všechna v do−
tazníku uvedená sběrná místa!

SETKÁNÍ S POLITIKY
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 hodin, a to ve dnech:
16. a 30. května a 13. a 27. června 2007

ČSSD zve občany do svého
sídla v Zenklově ulici 27
na setkání se zastupiteli
zvolenými v Praze 8.
Ta se uskuteční
15. května a 26. června 2007
vždy od 17.00 do 20.00 hodin.

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.

Terry Fox dvakrát v Praze 8
Hned dvakrát se
mohou zájemci ne−
jen z Prahy 8 zú−
častnit na přelomu
května a června tra−
dičních běhů Terryho Foxe. Pří−
běh mladého Kanaďana, kterému byla v 18 letech
amputována noha postižená rakovinou kosti, zná
určitě každý.
V Praze 8 se poběží první běh ve čtvrtek 31. květ−
na v Kobylisích. 9. ročník akce má start U Školské
zahrady a začátek je v 16.30 hodin. „Pro běžce
zapsané v registračních listech bude navíc uspo−
řádán závod do vrchu z ulice Na Pěšinách po

schodech. Každému bude změřen čas, ale nebudou
kategorie, ani nebude vyhlašován vítěz. Kdo
vyběhne, ten zvítězí,“ láká na letošní novinku do
Kobylis organizátor běhu Petr Mucha. Běh
Terryho Foxe v Kobylisích se může pochlubit také
tratí vhodnou pro bruslaře nebo vozíčkáře, její
délka je 750 metrů a zvládnou ji i děti.
O něco kratší tradici má čtvrtý ročník běhu
Terryho Foxe v Ďáblicích, na který jste zváni

účastníkům příkladem. „Od prvního ročníku běhu,
který se v naší republice konal v roce 1993, jsem
s rodinou nevynechala ani jeden ročník. Poslední
tři už v pozici organizátora. Moje čtrnáctiletá dcera
se letos zúčastní už popatnácté. Když jí bylo deset

8 rádi změnili. Proto jsme oběma organizátorům
vyšli maximálně vstříc a kromě propagace jim
pomáháme také finančně nebo materiálně,“ prohlásil
vedoucí odboru Petr Bambas.
−pb−

Principy běhu Terryho Foxe
• Běh Terryho Foxe je dobrovolná
humanitární akce
• Všechny prostředky získané ve jménu
Terryho Foxe jsou podle jeho přání
věnovány na výzkum rakoviny
• Prostředky získané v České republice jsou
plně investované do výzkumu rakoviny
v našem státě
• Náklady na organizaci běhu musí být kryty
z jiných prostředků, než je výtěžek běhu

v pátek 15. června do Ďáblického háje od půl páté
odpoledne. Organizátoři připravili trojici tratí
dlouhých 300, 900 a 2500 metrů se startem
v malém areálu − u rybníčku. Organizátorka ďáblic−
kého Běhu Terryho Foxe Jana Jelínková jde všem

měsíců, běžela jsem s kočárkem. Od roku 1994 už
dcera běhá po svých a Běh Terryho Foxe ji
dokonce přivedl k atletice,“ sdělila Jelínková.
Zbývá jen dodat přání, aby 31. května do Kobylis
a 15. června do Ďáblického háje přišlo co nejvíc lidí
a aby běžcům trochu přálo i počasí. Oba běhy
Terryho Foxe podporuje odbor kultury MČ Praha 8.
„Běhů Terryho Foxe se v posledních letech bohužel
účastní stále méně lidí a to bychom, alespoň v Praze

Terry Fox v Kobylisích
• přihlašování, start a cíl v prostoru
ZŠ U Školské zahrady 4, Praha 8, Kobylisy.
• dopravní spojení: stanice metra C Kobylisy,
autobus u metra č. 177, 187, 152, 186, 144,
152, 200, tramvaj č. 10, 14, 15, 17, 24, 25.
• tratě dlouhé 360 (start v 16.30 hodin) až
2800 metrů (start v 18.00 hodin)
Terry Fox v Ďáblicích
• přihlašování (od 15.30 hodin) a start (od
16.30 hodin) v malém areálu Ďáblického
háje − u rybníčku
• tratě dlouhé 300, 900 a 2500 metrů
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Chci, aby se tu stavěly hezké
domy, říká radní Tomáš Chvála
Dokončení ze strany 1
Co vás v blízké době v této oblasti čeká?
Především se chystáme zahájit privatizaci bytů ve vlastnictví obce, což jsme
slibovali před podzimními volbami. Bude se jednat především o panelové
domy v severní části Prahy 8. V současnosti jsme ve fázi přípravy. Rovněž
chci pomoci s evropskými projekty zaměřenými na rozvoj infrastruktury.

Koupaliště Ke Stírce startuje
Provoz před letní sezónou v současnosti zahájilo oblíbené koupa−
liště v ulici Ke Stírce v Kobylisích. V průběhu loňského léta ho
navštívily tisíce milovníků vody a sluníčka.
„Restaurace a terasa na opalování jsou otevřené od prvního květ−
nového dne a jakmile to počasí dovolí, otevřeme letos poprvé také naše
venkovní bazény,“ informoval provozovatel koupaliště Ke Stírce
Robert Segmuller. Podle něj se dá očekávat, že návštěvníci si budou
moci zaplavat již 15. května.
−pb−
VSTUPNÉ:
celodenní dospělý / děti do 150 cm,
ZTP / důchodci
100 Kč / 60 Kč / 65 Kč
rodinná vstupenka (2 dospělý + 2 děti do 150 cm)
270 Kč
kondiční plavání (PO − PÁ od 9.00 do 11.00 hod.)
40 Kč
děti do 3 let
ZDARMA
Permanentka: (10 vstupů)
dospělý / děti do 150cm, ZTP, důchodci
850 Kč / 500 Kč
Možnost půjčení lehátek a slunečníků v areálu.

Kromě vašeho postavení v Praze 8 jste i zastupitelem hlavního města. Má
tato pozice nějaké výhody pro vaší činnost na radnici?
Rozhodně ano. Při jednání zastupitelstva hlavního města se často řeší
věci, které se přímo týkají Prahy 8. Jsem tam členem výboru evropských
fondů a výboru bytové politiky, takže to s mojí činností na radnici Prahy 8
úzce souvisí.
Které místo v Praze 8 máte nejraději?
I když to může znít podivně, tak například oblast Rohanského ostrova.
Jeho rozvoj je úžasný a domnívám se, že nové projekty v Karlíně vhodně
doplňují jeho původní zástavbu. Rád bych se v této souvislosti zasadil o to,
aby se v Praze 8 stavěly hezké domy, které vzniknou na základě kompro−
misu s investory. Další pěknou lokalitou v naší městské části jsou Zámky
a údolí Vltavy.
−tk−

ZŠ Glowackého
hledá správce hřiště
Nové hřiště s umělým povrchem u areálu ZŠ
Glowackého poškozují v odpoledních hodinách van−
dalové. V této době je totiž areál otevřen veřejnosti.
Škola se proto rozhodla hřiště zabezpečit kamerovým
systémem a zároveň najít správce, který by jeho chod
zajišťoval v odpoledních hodinách. Zájemci mohou
volat na číslo 233 552 080 nebo se hlásit přímo
v kanceláři školy.
−red−, foto: M. Mařatka

Akce „Čistá 8“ ve fotografii
Náměstí dr. Holého
zdobí dva nové stromy.

Před úklidem...

...po úklidu

...po úklidu

Před úklidem...

Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2007

Fota: M. Mařatka

3.část

Tento výpis má pouze informativní charakter a vždy je třeba se řídit podle aktuálního dopravního značení!
Blok:
27
Termíny čistění:
22. 5., 20. 9.
Líbeznická (Klapkova − Pakoměřická)
Přemyšlenská (Klapkova − Čumpelíkova)
Bořanovická (Klapkova − Čumpelíkova)
Březiněveská (Klapkova
− Čumpelíkova)
Štíbrova
Pakoměřická + park.
Zdibská
Náhorní
U Školské zahrady
U Měšťanských škol
Blok:
Termíny čistění:
Bojasova
Slancova
Burešova
Famfulíkova
Kurkova
Kyselova
Rajmonova

28
24. 5., 30. 8.

Hrubého
Opálkova
Blok:
29
Termíny čistění:
25. 5., 29. 8.
Hlaváčova
Taussigova
Za Střelnicí
Binarova
Davídkova (slepá u Taussigovy)
Tanvaldská
Chabařovická
Střekovská
Třebenická
Frýdlantská
Sebuzínská
Blok:
30
Termíny čistění:
29. 5., 19. 9.
Dolejškova
Batličkova
U Slovanky
Na Slovance (Na Kopanině −

Davídkova)
Pod Vodárenskou Věží¨
Na Novou Libní
Ryzlinkova
Na Kopanině
Koláčkova
Nad Mazankou
Za Vodárnou (Na Slovance − Pod
Vodárenskou Věží)
Společná (Na Slovance − Pod
Vodárenskou Věží)
Wichterlova
Blok:
31
Termíny čistění:
30. 5., 18. 9.
Na Slovance (Davídkova −
Bedřichovská)
Na Malém Klínu
Klínová
Bedřichovská
Na Štěpnici
Za Vodárnou (Na Malém Klínu − Na
Slovance)

Pod Vlastním Krovem
Společná (Na Malém klínu − Na
Slovance)
Na Dílcích
Štěpničná
Blok:
Termíny čistění:
Akátová
Březová
Javorová
Jedlová
Kaštanová
Modřínová
Ořechová
Učitelská
K Ovčínu
Pod Hvězdárnou
Kubíkova
Na Rozvodí
parkoviště při Ďáblické

32
31. 5., 14. 9.

Blok:
Termíny čistění:

33
1. 6., 31. 10.

Jelínkova
Formánkova
Janečkova
Havránkova
Šimůnkova
Bešťákova
Bínova
Drahorádova
Černého
Česákova
Roudnická
Červenkova
Blok:
34
Termíny čistění:
5. 6., 13. 9.
Velká Skála
Vřesová
K Haltýři
Tařicová
Dřínová
Nad Vavrouškou
Nad Trojou (od ul. Čimická po ul.
Nad Vavrouškou)
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27. 5. neděle − 19.00 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Jarní vody (Divadlo DrMOL). Vstupné: 50 Kč.

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
KVĚTEN − ČERVEN 2007
15. 5. úterý − 16.30 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA.
Malování na textil.
Informace a přihlášky (2 dny pře−
dem). Zuzana Altnerová, tel.: 222
33 38 88. Vstupné: 50 Kč.
18. 5. pátek − 16.00 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA.
Hlínování.
Pro velký zájem je nutné se dva dny předem
přihlásit. Dana Kostková, tel.: 222 33 38 88.
Cena: 80 Kč, včetně materiálu.
20. 5. neděle − 14.00 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Princezna na hrášku (Tonda Novotný)
Vstupné: 30 Kč.
24. 5. − 27. 5. čtvrtek − neděle 9.00 − 18.00 hod.
BAMBIRIÁDA.
„Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“
Největší přehlídka činností sdružení dětí a mlá−
deže a středisek volného času. Střelecký
ostrov, Praha 1, Václavské náměstí, čt − so
9.00 − 18.00 hod., ne 9.00 −
17.00 hod. Slavnostní za−
hájení − čtvrtek 11.00 hod.
Vstupné: zdarma.
25. 5. pátek − 16.00 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA.
Glazování.
Glazování hotových výrobků
z keramické dílny, která se
uskutečnila 18. 5. Informace: Dana Kostková,
tel.: 222 33 38 88.

Uzavírky ztíží průjezd Libní

27. 5. neděle − 19.00 hod.
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ.
Kurz první pomoci určený nejen budoucím
zdravotníkům na táborech, školách v přírodě
atd., ale i všem zájemcům o získání dovednos−
tí a znalostí vedoucích k záchraně lidského
života. Cena: 1 200 Kč.
29. 5. úterý − 16.30 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA.
Malování na textil.
Informace a přihlášky (2 dny předem).
Zuzana Altnerová tel.: 222 33 38 88.
Vstupné: 50 Kč
4. 6. pondělí − 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Žena v trysku století .
(Divadlo Rachtámiblatník). Cena: 50 Kč.
18. 6. pondělí − 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Žena v trysku století.
(Divadlo Rachtámiblatník). Cena: 50 Kč .
Klub Atrium
Duben − říjen: otevřená divadelní scéna
PO − PÁ 14.00 − 21.30 hod., SO − NE dle do−
mluvy tel.: 222 33 38 12. Prostor s kapacitou
cca 90 − 100 diváků nabízí amatérským i profe−
sionálním divadlům si vyzkoušet hrát na
otevřené scéně. Přes den mohou využít pros−
toru zdarma také ke zkoušení.
Kontaktní centrum Kostička
Pondělní cvičení s hlídáním (kondiční nejen
pro seniory 9.00 − 9.50 hod., jóga pro těhotné
systémem Andrey Smékalové 10.00 − 10.50
hod., zdravotní 11.00 − 11.50 hod.
Salsa pro maminky s hlídáním (PO 15.00 −
16.30 hod.)
Angličtina pro maminky s hlídáním (ST
14.00 −15.30 hod.)
Hlídání (ČT 13.00 − 16.00 hod., 20
Kč/hod., rezervace na tel.: 222 33 38
17, 222 33 38 14.
Herna pro rodiče a děti (volný
vstup, děti pouze v doprovodu rodičů,
PO 12.00 − 15.00 a 16.30 − 18.00 hod.,
ÚT 10.00 a 18.00 hod., ST 12.00 − 14.00
a 15.30 − 18.00 hod., ČT 10.00 − 13.00 a 16.00
− 18.00 hod., PÁ 10.00 − 18.00 hod.

Rekonstrukce tramvajové trati a oprava trakčního vedení. Úsek: Palmovka − Ke Stírce (zavedena náhrad−
ní autobusová doprava, interval 2 minuty). Termín: 5. 5. − 26. 5. 2007. Rekonstrukce plynovodu (středotlak
a nízkotlak). Úsek: Palmovka − Horovo náměstí (Zenklova a přilehlé ulice). Termín: 7. 5. − 24. 7. 2007.
Rekonstrukce horkovodu. Úsek: Zenklova, Vojenova, U Synagogy. Termín: 7. 5. − 30. 5. 2007

Květen je zkouškou trpělivosti všech motoristů projíždějících přes Libeň
Zenklovou ulicí. V sobotu 5. května totiž začala v Zenklově ulici hned trojice
zásadních rekonstrukcí − tramvajové trati a trakčního vedení, plynovodu
a horkovodu.
Tramvaje nejezdí od Palmovky až Ke Stírce ani v jednom směru, v celém úseku je zavedena náhradní autobusová doprava s intervalem dvě minuty (viz. informace Dopravního podniku). Komplikace čekají
až do 26. května při průjezdu Libní také individuální automobilovou dopravu. „Řidiči se velmi komplikovaně dostávají autem od Bulovky na křižovatku Balabenka. Neprůjezdý je dopravní tah křižovatka
Vychovatelna − Zenklova − Čuprova − křižovatka Balabenka,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy Vladimír Bezděkovský. Veškerá automobilová doprava ve směru z Kobylis a Bohnic je pod Bulovkou svedena
ze Zenklovy ulice do Primátorské. U bývalého Discolandu Sylvie se řidiči napojují zpět na Zenklovu ulici a jedou buď okolo takzvaného „bílého domu“ a Libeňského zámku směrem na křižovatku Švábky,
nebo mohou odbočit vlevo a přes Čuprovu ulici zamíří na Balabenku, případně přímo na Prosek. Vzhledem ke každodenním kolonám v Primátorské ulici jsou špatně dostupné také budovy Úřadu Městské části
Praha 8 − U Meteoru 8, U Meteoru 6 („bílý dům“) i Libeňský zámek.
−roa−

Maraton omezí dopravu
Maratonský víkend: 12. − 13. 5. 2007
Trasa Inline závodu v sobotu 12. 5. 2007:
Start: Nábřeží Ludvíka Svobody v 16.30 hodin.
Trasa: Těšnovský tunel, Rohanské nábřeží, Šaldo−
va, Sokolovská, Švábky, Voctářova, Štorchova,
Libeňský most.
Dopravní uzávěra výše uvedených ulic bude od
16.30 hodin do průjezdu posledního účastníka ve
zhruba 17.00 hodin. Trasa maratonu v neděli 13. 5.
2007 se týká stejných ulic. Uzávěra těchto ulic
v neděli 13. 5. je od 9.00 do 15.00 hodin. Uzávěra
tramvajové dopravy na Praze 8 nebude.
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Obedience, aneb deset přesných cviků
Kristýna Másilková patří mezi tuzemské prů−
kopnice psího sportu nazvaného obedience.
„Některá plemena jsou vhodnější, ale trénovat
může každý pes,“ říká Másilková, která umění
svých miláčků představí na akci Psí den.
Můžete ve stručnosti představit sport, kterému se
se psy věnujete?
Kolébkou obedience je Velká Británie. Tato
kynologická disciplína byla poprvé představena
jako doprovodný program na prestižní Cruftově
výstavě. Velmi rychle se rozšířila takřka po celém
světě. Oblíbená je již delší dobu v sousedním
Německu, Rakousku, Polsku, jen České republice
se dlouho vyhýbala. Obedience je rozdělena do
čtyř tříd podle náročnosti. V každé z nich pes musí
provést deset různých cviků. Jsou to dlouhodobé
odložení vleže a vsedě, chůze u nohy, odložení za
pochodu do různých pozic, přivolání, vysílání,
aport přes překážku, ovladatelnost na dálku a cvik,
který prověřuje čich. Důraz je kladen na přesné
provádění jednotlivých cviků, soustředěnost
a radostný projev psa. Pes je většinou po celou
dobu „navolno“ a bez obojku. Trestání psa psovo−
dem nebo agresivní jednání psa znamená okamžité
vyloučení ze závodu či zkoušky.
Takže vaší zásluhou se i v tuzemsku můžeme
seznámit s obedience? Jakou formou a jak jste
se k tomu dostala?
Já o obedienci četla poprvé v jedné kynologické
příručce, když jsem ještě nevlastnila žádného pejs−
ka, již tenkrát mne velmi zaujala. Před dvěmi lety
jsem si pořídila stafordšírskou bullteriérku So−
finku, se kterou jsem se věnovala klasické
sportovní kynologii (stopy, poslušnost, obrana),
zkusily jsme agility, coursing. Loni touto dobou se
však u ní začaly projevovat problémy s koleny
a páteří. Veterinář doporučil přestat s veškerými
skákacími aktivitami a já přemýšlela, jak svého

plemeno
popis
srst

955/2007

II. Psí den se blíží…

aktivního a šikovného pejska zabavit jinak.
Vzpomněla jsem si na obedience a začala pátrat na
internetu, zda a kde se u nás cvičí, bohužel
bezvýsledně. Při brouzdání internetem jsem narazi−
la na stránky paní Anny Schönenberger, která je
původem z Čech, ale žije již delší dobu ve
Švýcarsku, se svou border kolií se mimo jiné věnu−
je i obedienci. Ve stejné době jsem se náhodou
bavila s kamarádkou, která se psům rovněž věnuje.
Obedience se jí moc líbila. Na kladenském cvičišti
se díky ní začala scházet parta nadšenců. Letos
v zimě jsme založili klub Obedience CZ, který
zastřešuje lidi, zajímající se o tento sport.
A jaký pes je pro tento druh sportu vhodný?
Existují samozřejmě plemena vhodnější a pak ta
méně vhodná, ale trénovat může úplně každý.
V nejvyšších třídách nejčastěji uvidíte border kolie
a další ovčácká plemena. Úspěchy ale můžete sla−

evidenční číslo

kříženec středoasiata
pes, 1,5 roku

plemeno
popis

zlatobílá, krátká

vit také s všemožnými teriéry, pudly, bišonky
a dalšími společenskými plemeny, loveckými psy,
retrívry, knírači, dobrmany, molossy, špici a v ne−
poslední řadě všemožnými kříženci, kteří jsou
pověstní vysokou inteligencí. Vyjmenovala jsem
jenom zlomek vhodných plemen. Méně vhodní
naopak budou psi přirozeně dominantní a plemena,
která byla po staletí šlechtěna a ceněna pro své
samostatné rozhodování a schopnost pracovat bez
pána.
A co divákům na Psím dnu předvedete ?
Divákům chci především ukázat některé prvky
a seznámit je s obediencí. Ráda bych také něco
řekla o plemeni stafordšírský bulterier. Sofinka
předvede různé „cirkusové“ kousky. Především
přinášení netradičních předmětů. Nakonec budou
mít diváci možnost pohladit si oba mé pejsky a pří−
padně se zeptat na to, co je zajímá.
−red−

Přinášíme Vám nabídku nalezených a opuštěných psů, kteří skončili v městském útulku v Troji
(V Zámcích 56, tel.: 283 01 17 11, 233 55 42 42). Nyní se můžete seznámit se psy, kteří v útulku čekají
na skutečný domov − možná právě u vás?

Chcete mě?

evidenční číslo

Novou kynologickou disciplínu obedience
návštěvníkům Psího dne představí se svými
dvěma psy (stafordšírská bullteriérka
Sofinka a border kolie Koniáš)
vůbec poprvé Kristýna Másilková.

srst

935/2007

evidenční číslo

kříženec

plemeno

pes, 7 let

popis

černá bílá náprsenka, hrubá

srst

942/2007

kříženec něm. ovčáka
pes, 1 rok

černá s pálením, krátká

evidenční číslo
plemeno
popis
srst

velikost

velký

velikost

menší

velikost

velký

velikost

nalezen

25. 4. 2007 Praha 9

nalezen

24. 4. 2007 Praha 3

nalezen

24. 4. 2007 Praha 8

nalezen

V Holešovičkách 38.

pes, 8 měsíců
zlatá bílé znaky, kratší

Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 − Libeň

vyhlašuje výběrové řízení
na prodej obecních nemovitostí svěřených jí do správy
Statutem hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky Hl.
m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy v platném znění, a to:
nájemního bytového domu čp. 1 490 s pozemkem parc.
č. 895, o výměře 347 m2, a pozemku parc. č. 894, o výměře
506 m2, vše na k. ú. Libeň, na adrese V Holešovičkách 38,
180 00 Praha 8
• minimální vyhlašovaná cena je 7 380 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 28. května 2007
• prohlídky nemovitostí se konají dne 9. a 15. května 2007 v 10.00 hod. na místě
nájemního bytového domu čp. 227 s pozemkem
parc. č. 740, o výměře 179 m2, vše na k. ú. Bohnice,
na adrese V Zámcích 58, 181 00 Praha 8
• minimální vyhlašovaná cena je 3 600 000 Kč
• uzávěrka pro přijetí nabídek je dne 28. května 2007
• prohlídky nemovitostí se konají dne 10. a 17. května
2007 v 10.00 hod. na místě
Podrobnější informace o nabízených nemovitostech,
spolu s jejich zadávací dokumentací, obdrží zájemci
u obchodního oddělení majetkového odboru Úřadu
Městské části Praha 8, ul. Na Košince 502/1, 180 48
Praha 8 − Libeň, tel.: 222 80 57 70 (paní Jindra Šolcová)
nebo tel.: 222 80 57 71 (paní Lenka Víšková).

V Zámcích 58.

928/2007

kříženec pitbulteriéra

větší
23. 4. 2007 Praha 10

Z desítek zajímavých akcí pořádaných radnicí
Prahy 8 v příštích týdnech jedna vybočuje svou
originalitou. Jde o v pořadí druhý Psí den spojený
se soutěží o Osmičkového voříška. Pokud jste se
před rokem nezúčastnili premiérového ročníku,
popíšeme ve stručnosti, o co jde.
Psí den je název pro celodenní akci na psí louce
před budovou radnice v Libni. Součástí programu je
soutěž o Osmičkového voříška, na kterou se mohli
zájemci hlásit dlouho dopředu, ale dnes už je ma−
ximální kapacita soutěžících naplněna. Předsedkyní
poroty bude letos zpěvačka Petra Černocká a v porotě
mimo jiné zasedne pan starosta Josef Nosek a několik
dalších osobností veřejného života v Praze 8.
Souběžně s Osmičkovým voříškem bude na psí
louce probíhat další program. Novou kynologickou
disciplínu obedience návštěvníkům představí se
svými dvěma psy vůbec poprvé Kristýna Másilková.
V této souvislosti se můžete těšit na stafordšírskou
bullteriérku Sofinku a border kolii Koniáše.
V sobotu 19. května se na libeňské psí louce před−
staví také velmi známá a mezinárodně úspěšná
propagátorka psího tance Šimona Drábková, chybět
nebudou psovodi Městské policie, veterinární pře−
jímku a ukázky záchrany života našich čtyřnohých
miláčků obstará veterinární záchranná služba Pet
Medic. Nebudou chybět oblíbené soutěže pro děti,
občerstvení, muzika a dobrá nálada.
−pb−

Okénko do přírody
Datel černý (Dryo−
copus martius) je zná−
mý pták střední veli−
kosti, nápadný svým
černým zbarvením
s červenou skvrnou
na hlavě. Je stálý,
k hnízdění v dubnu až
květnu si vytesává
dutiny. Živí se hmy−
zem žijícím ve dřevě.
Datel je v České
republice rozšířen téměř všude s výjimkou
bezlesých oblastí. Vyskytuje se v lužních lesích
v nížinách, vystupuje až k horní hranici lesa.
V poslední době je prokázáno i pronikání do měst−
ských parků. Podle Bernské úmluvy je přísně
chráněný.
−tk−, foto: J. Fencl
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8

Dům dětí a mládeže

Přemyšlenská a Krynická • tel.: 284 68 02 30, 233 55 37 90
e−mail: info@ddmpraha8.cz • www.ddmpraha8.cz

Přemyšlenská 1102, Praha 8
zve na

ÚRYVKY

KVĚTEN A ČERVEN 2007
14. 5. Kutírna − Kouzelné savování.
Tvůrčí dílna pro veřejnost, od 17.30 hod. Cena
100 Kč.
16. 5. Canisterapie.
Nahlédnutí a ukázka léčby s pomocí čtyřnohých
přátel. Pro děti od 6 let, od 14.00 hod. v Krynické
ulici.
17. 5. Šlápoty − Otvírání studánek.
Vycházka zakončená výtvarnou dílnou pro
předškolní děti s rodiči, od 9.00 hod. Cena 50 Kč.
17. 5. Cyklistika.
Závody pro chlapce a dívky 6. − 9. tříd v Ďáblickém
háji, od 8.00 hod.
19. 5. Psí den.
Soutěže na psí téma, akce pro děti. Akce se koná

Zahrádky v Jižních Čechách spojený s kurzem
Z. Krajčovičové. Veselé tiskání na látku. Cena
870 Kč.
26. 5. Experimentální výtvarno
− Příběhy kolem nás.
Výtvarná dílna pro děti od 12 let, od 15.00 hod.
Sami si vyzkoušíte, co všechno jste schopni při
výtvarných experimentech objevit. Nemusíte být
nadaní kreslíři a malíři, aby vás naše dílna bavila.
Cena 80 Kč, nutná rezervace. V Přemyšlenské
ulici.
27. 5. Hořovický zámek.
Výlet vlastním autobusem. Cena 80 Kč.
28. − 31. 5. Úryvky.
Nabízíme rodičům i veřejnosti možnost navštívit
běžné schůzky našich kroužků v průběhu čtyř dnů
v obou budovách DDM.

ve spolupráci s MČ Praha 8 od 10.00 do 15.00
hod. na „psí“ louce v Praze 8 − Libni.
18. − 20. 5. Víkend v Dobrošově.
Pro děti od 8 let. Výlet s výstupem na rozhlednu,
procházkou po lesích, hrami a možná i návštěvou
náchodského zámku. Cena 550 Kč.

28. − 31. 5. Vybíjená.
Turnaj pro družstva chlapců i dívek ze 4. − 7. tříd,
od 8.00 hod. na ZŠ Dolákova.
28. 5. Roztančené pondělí.
V rámci Úryvků se od 15.00 hod. seznámíte
s různými tanečními styly a některé si budete moci
vyzkoušet. V Krynické ulici.

20. 5. Keramické hrátky pro dospělé.
Pokud je vám 15 a více, přijďte a vyzkoušejte, zda
si dokážete ještě hrát a užívat při vlastní tvůrčí
práci. Cena 250 Kč, nutná rezervace, od 14.00
hod. v Přemyšlenské ulici.
20. 5. Jazz dance.
Nedělní taneční seminář ve stylu jazz dance −
technika Marty Graham, od 15 let. Vstupné 120
Kč. V Krynické ulici.
21. 5. Šikulky a dovedové − Květnový květináč.
Výtvarná dílna pro školní družiny a veřejnost, ten−
tokrát ubrousková technika, od 14.00 hod. Cena
30 Kč.
23. − 24. 5. Pohár rozhlasu.
Atletické závody pro chlapce i dívky z 6. − 9. tříd,
od 8.00 hod. na ZŠ Mazurská.
24. − 27. 5. Bambiriáda.
Přehlídka volnočasových aktivit na Střeleckém
ostrově.
25. − 27. 5. Korálek a jiní na cestách.
Pro slečny od 10 let. Pobyt ve výtvarné dílně

Každoročně během letních měsíců
odjíždějí tisíce dětí na letní tábory.
Táborů existuje celá řada a jsou
velmi rozmanité. Otázkou však nadá−
le zůstává: „Vybrali jste pro své dítě
opravdu dobrý tábor?“
Snad každý rodič v naší zemi přib−
ližně ví, jak tábor vypadá, a velká část
se nějakého tábora osobně zúčastnila.
Někdo jako dítě během svých letních
prázdnin, někdo jako praktikant či
vedoucí, někdo v obou rolích. Táborů je
u nás pořádáno opravdu velké množství,
nicméně nikde není pro rodiče srozu−
mitelně popsáno, jak poznat dobrý
tábor, kde dítko stráví několik příjem−
ných dní, pobaví se, něco drobného se
naučí, pozná nové kamarády a bez prob−
lémů se vrátí domů.
Především proto pořádá občanské
sdružení Pionýr již od roku 2005 infor−

29. 5. Zahradní party
s přírodovědným kroužkem.
Posezení na zahradě s drobnými hrami, od 16.00
hod., Krynická ulice.
30. 5. Putování příšeřím.
Tvořivá dílna s divadelním představením o pří−
šerkách, od 16.45 hod. v Přemyšlenské ulici.
31. 5. Pražský Kalich.
Přehlídka recitátorů oceněných v přehlídce
Pražský Kalich − Viola, Národní třída, od 20.00
hod.
1. 6. Den dětí.
Oslava dne dětí před KD Krakov, od 8.30 hod. pro
děti školního věku, od 10.15 hod. pro děti
předškolního věku.
4. 6. Kutírna − Ruční papír.
Tvůrčí dílna pro veřejnost od 12 let. Cena 100 Kč.
9. 6. Výlet na Safari do Dvora Králové.
Pojeďte s námi na nejlevnější výlet do Afriky!
Cena 140 Kč. Rezervace nutná.

Pondělí 28. 5. od 15.00 do 18.30 hod.
Roztančené pondělí
− ukázky tanečních stylů v Krynické.
Úterý 29. 5. od 16.00 do 18.00 hod.
Zahradní párty
s přírodovědným kroužkem −
netradičně o přírodě − v Krynické.

12. 6. Streetball.
Turnaj pro kategorii 8. − 9. tříd, chlapce i dívky, od
8.00 hod. na ZŠ Dolákova.

Středa 30. 5. od 16.45 hod.
Putování příšeřím − tvořivá dílna
s divadelním představením
− v Přemyšlenské.

11. 6. Šikulky a dovedové − Korálkování.
Výroba prázdninových šperků z korálků pro děti
školních družin a veřejnost. Cena 30 Kč.

Pondělí 28. 5. − Čtvrtek 31. 5. 2007
Od rána do večera v budově v ul. Pře−
myšlenské č. 1102 a v ul. Krynické č. 490.

14. 6. Šlápoty − Kolečkování.
Dopravní hry, soutěže a malování pro předškolní
děti s rodiči. Cena 50 Kč.

Více informací
na tel.: 284 68 10 50, 233 55 37 90,
e−mail: info@ddmpraha8.cz.

14. 6. Léto klepe na dveře.
Předprázdninové odpoledne pořádané ve
spolupráci s MČ Praha 8. Hry, soutěže, opékání
vuřtů, od 15.00 hod. na zahradě DDM Praha 8
v Krynické ulici.

DDM v Kobylisích připravil pro děti letní tábo−
ry v různých částech ČR i v zahraničí. Více na
www.ddmpraha8.cz.

Jarní překvapení přilákalo stovku zájemců
Nádherné slunečné počasí a malé překvapení, které sliboval organizátor Jarního pochodu
ďáblickým hájem − Dům dětí a mládeže v Kobylisích, přilákaly jednu dubnovou sobotu téměř
stovku zájemců.
„Využili jsme možnost prožít sobotní dopoledne v místech, vedle kterých sice bydlíme, ale příliš
často sem nepřijdeme,“ prozradila jedna z účastnic, Helena Doufková s osmiletou dcerou Míšou.
„Pochopitelně jsme také obě byly zvědavé na slibované malé překvapení,“ dodala. A dočkala se. Po
absolvování nenáročné šestikilometrové trasy zpestřené plněním jednoduchých úkolů dostali všich−
ni Účastnický list a z připravených krabic si poslepu každý doslova nahmatal milý dárek. Někdo
odešel s ledvinkou, jiný s hrnečkem, konvičkou, CD nebo plyšovou hračkou. Podle reakce
obdarovaných takové zakončení nečekali. Byli připraveni na tatranku a čaj. A závěr? Přání, aby za
rok v dubnu bylo také tak pěkné počasí a malé dárky nezmokly.
−jv−

230. pionýrská skupina Záře,
Cafourkova 523, Praha 8, 181 00

Tábory 230. pionýrské
skupiny Záře

mační kampaň „Opravdu dobrý tábor“.
Kampaň staví na takzvaném „osmeru
dobrého tábora“, což je souhrn pravidel,
která by každý dobrý tábor měl splňovat
a rodič si je může snadno před táborem
ověřit. Body osmera jsou:
1. Má kvalifikované vedení
2. Má zajímavý program
3. Je bezpečný
4. Je ve vhodných prostorách
5. Je zdravotně zabezpečen
6. Má dostatek informací pro všechny
7. Rozvíjí osobnost účastníka
8. Má dostatek informací pro všechny
Více informací o tom, jak vybrat
tábor, jak poprvé na tábor a čeho se
vyvarovat, naleznou rodiče na stránkách
www.dobrytabor.cz. K dispozici je také
Poradna pro rodiče na telefonním čísle:
222 24 75 29 (v provozu v pracovní dny
PO − PÁ 10.00 − 18.00 hodin).

I. běh − Měziměstí
Termín: 30. 6. − 21. 7.
Cena: 3 900 Kč
Typ tábora: stanový (stany s pod−
sadou), zázemí v budově
Počet účastníků: 50
Program: Celotáborová etapová hra na
téma Piráti − hledání ztraceného pirát−
ského pokladu; hry v přírodě, koupání,
sport, výlety do přírody i na památky
Kontakt: Jiří Let, tel.: 776 25 97 70,
e−mail: 1beh@zare.cz.
II. běh − Meziměstí
Termín: 21. 7 − 4. 8. 2007
Cena: 3 000 Kč
Typ tábora: stanový (stany s pod−
sadou), zázemí v budově
Počet účastníků: 32
Program: Celotáborová etapová hra na
téma Námořníci − obeplutí zeměkoule;
hry v přírodě, koupání, sport, výlety do
přírody i na památky
Kontakt: Karel Vlasák, tel.: 606 51 18
79, e−mail: 2beh@zare.cz.

III. běh − Meziměstí
Termín: 4. 8. − 18. 8. 2007
Cena: 3 000 Kč
Typ tábora: stanový (stany s pod−
sadou), zázemí v budově
Počet účastníků: 32
Program: Téma je každoročním pře−
kvapením pro účastníky přímo na
táboře; hry v přírodě, koupání, sport,
výlety do přírody i na památky
Kontakt: Karel Blaheta, tel.: 777 65 03
25, e−mail: 3beh@zare.cz.
IV. běh − Německá luka
Termín: 12. 8. − 24. 8. 2007
Cena: 2 500 Kč
Typ tábora: stanový (stany s pod−
sadou), zázemí v budově
Počet účastníků: 20
Program: Celotáborová etapová hra

na téma Bystrozorská akademie čar
a kouzel, kde se dozvíte mnoho o kou−
zlech, lektvarech i záhadných tvo−
rech z Tajemného lesa; hry v příro−
dě, koupání, sport, výle−
ty do přírody i na pa−
mátky
Kontakt: Lenka Vávro−
vá, tel.: 604 83 70 79, e−
mail: 4beh@zare.cz.
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Výročí atentátu na Reinharda Heydricha
Před 65 lety přinesly světové agentury zprávu
o události, ke které došlo v do té doby bezvýz−
namné pražské zatáčce poblíž nemocnice Bu−
lovka. 27. května 1942 se tam československým
parašutistům vyslaným z Velké Británie podařilo
uskutečnit jeden z nejvýznamnějších činů evrop−
ského odboje 2. světové války − atentát na třetího
nejmocnějšího muže Velkoněmecké říše, zastupu−
jícího říšského protektora SS−Obergruppen−
führera Reinharda Heydricha. Ohlas atentátu,
který se uskutečnil v úzké spolupráci domácího
i zahraničního odboje, dalece přesáhl hranice
Protektorátu Čechy a Morava.
Myšlenka na likvidaci některého z vedoucích před−
stavitelů německé okupační moci se zrodila na přelo−
mu září a října 1941 v okruhu nejbližších spolupra−
covníků prezidenta Edvarda Beneše. Ten se v té do−
bě připravoval na jednání se západními spojenci
o oduznání mnichovské dohody a obnovení Česko−
slovenska v hranicích ze září 1938. Druhým důvo−
dem, který rozhodl o přípravě operace, se stal teror
rozpoutaný Heydrichem.
Vlastní přípravy k operaci ANTHROPOID byly
zahájeny 2. října 1941 ve spolupráci s britskou orga−
nizací SOE, do jejíž náplně patřilo vedení tajné
diverzní války proti nacistickému Německu a pod−
pora odbojového hnutí v jednotlivých zemích oku−
pované Evropy. K provedení atentátu byli vybráni
rotmistr Josef Gabčík a rotný Karel Svoboda.
Svoboda se však na začátku výcviku zranil, a tak na
jeho místo nastoupil rotmistr Jan Kubiš. Ještě v říjnu

Reinhard Heydrich na Pražském hradě 28. září 1941.

(britského času) z letiště Tangmere, v průběhu
dlouhého letu se dostal do palby protiletadlového
dělostřelectva a dokázal uniknout útoku nočního
stíhacího letounu. Orientaci osádky snižovala nízká
oblačnost a množství sněhu, zakrývající markantní
navigační body. Z tohoto důvodu ani jedna skupina
nebyla vysazena na správném místě. Parašutisté
seskočili v 2.24 hod. Podle udání navigátora k tomu
došlo jižně od Plzně, ale ve skutečnosti se tak stalo
u obce Nehvizdy nedaleko od Čelákovic. Poté letoun
nabral zpáteční kurs, během letu se dostal třikrát do
protiletecké palby a v 8.19 opět přistál v Tangmere.
Celý let trval 10 hodin a 19 minut.
Krátce po seskoku navázali Jan Kubiš a Josef
Gabčík spojení s domácím odbojem. Významnou
pomoc jim poskytli především příslušníci odbojové

i Libeň, přespávali u rodiny Novákových v dnešní
ulici Novákových č. 5 a u řady dalších.
Po několikaměsíčních přípravách přišel den, který
vstoupil do dějin. 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 měl v následující
vteřině zasypat Heydricha smrtonosnou dávkou.
V kritickém okamžiku ale samopal selhal. Jan Ku−
biš přesto stačil doběhnout brzdící Heydrichův vůz,
z aktovky vyndal jednu z připravených speciálních
bomb s plastickou trhavinou a hodil ji směrem

Okamžitě po atentátu rozpoutali nacisté zběsilý
teror. 27. května 1942 byl rozhodnutím K. H.
Franka s okamžitou platností vyhlášen civilní
výjimečný stav nad celým Protektorátem Čechy
a Morava. Za doby činnosti stanných soudů bylo
na území protektorátu popraveno 1585 vlastenců.
Výstrahou pro všechny občany protektorátu se měl
stát osud 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. 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 kon−
centračního tábora, bylo v Ležácích popraveno
všech 34 dospělých obyvatel obce. Ze třinácti dětí
zavlečených do Německa se po válce podařilo
nalézt jen dvě.
V době krutých represálií nalezli parašutisté díky
představitelům pravoslavné církve bezpečné útočiště
v kostele sv. Cyrila a Metoděje (za okupace sv. Karla
Boromejského) v Resslově ulici v Praze. Pod tlakem
razií se v budově kostela postupně shromáždilo
všech sedm parašutistů pobývajících v Praze: Josef
Bublík, Josef Gabčík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf
Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík. Kombinace
hrůzy z vyvražďování celých 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. Jeho
jméno se stalo pro budoucí generace synonymem
zrady. 16. června 1942 svou obsáhlou výpovědí způ−
sobil v budově řídící úřadovny gestapa v Petschkově
paláci senzaci, neboť až do té doby bylo veškeré

Jan Kubiš.

1941 prezident Beneš sice ustoupil od myšlenky
provedení atentátu, ale na základě dohody šéfa čs.
zpravodajské služby plukovníka Františka Moravce
s britskou SOE přípravy na operaci ANTHROPOID
pokračovaly. Počátkem prosince 1941 byli oba para−
šutisté znovu seznámeni se svým úkolem.
K vysazení skupiny ANTHROPOID došlo v noci
z 28. na 29. prosince 1941. Provádění nočních vzduš−

Josef Gabčík.

Foto: M. Mařatka
Heydrichova zatáčka dříve a dnes.

k vozu zastupujícího říšského protektora. Kdyby
explodovala uvnitř vozu, nemohl by Heydrich vy−
váznout. Bomba ale zasáhla pouze stupátko před
pravým zadním kolem. Výbuch prorazil karoserii,
vyvrátil pravé dveře a jinak nezpůsobil zdánlivě
žádné škody. Oba prchající mladíci netušili, že
malý kousek karoserie prorazil pravé přední sedad−
lo a spolu s částmi čalounění učinil z 27. května
1942 jeden z nejvýznamnějších dnů našich
novodobých dějin. 4. června 1942 v půl osmé ráno
Heydrich zemřel.

Heydrichův vůz krátce po atentátu.

ných výsadků v okupovaném Československu patřilo
k nejnáročnějším úkolům na samotné hranici tehdej−
ších technických a navigačních možností. Navíc
letoun čekal osamělý let nad okupovanou Evropou
a byl tedy vydán na milost německé protiletecké
obraně, nočním stíhačům, ale i případné technické
závadě či nepříznivému počasí. Takové úkoly byly
tedy svěřovány jen nejzkušenějším osádkám na zvlášť
upravených letounech. Letoun odstartoval ve 22.00

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.
Atentát na Reinharda Heydricha se stal ukázkou
významu spolupráce domácího a zahraničního odbo−
je. Uskutečnili ho vycvičení vojáci z Velké Británie,
bez pomoci stovek příslušníků domácího odboje by
se ale nikdy nemohl zdařit. S pobytem Jana Kubiše
a Josefa Gabčíka v Praze je spojena mimo jiné

pátrání nacistů po atentátnících bezvýsledné. Čurda
gestapu udal všechny spolupracovníky parašutistů,
které osobně znal, a to nejen v Praze. Svou zradou
tak způsobil smrt desítek vlastenců i jejich rodin. Již
druhého dne ráno zahájilo gestapo rozsáhlou razii
v bytech spolupracovníků parašutistů. Použitím
nejbrutálnějších vyšetřovacích metod se gestapu
podařilo v odpoledních hodinách 17. června 1942
zjistit, kde se parašutisté ukrývají.
18. června 1942 vtrhli příslušníci gestapa a SS do
vnitřní části kostela, kde na kůru a galerii drželi stráž
nadporučík Adolf Opálka, četař aspirant Josef
Bublík a rotmistr 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 rotmistra Josefa Gab−
číka, rotného Jaroslava Švarce, četaře Jana Hrubého
a podporučíka Josefa Valčíka se staly tumby určené
pro uložení rakví. Josef Gabčík, stejně jako všichni
ostatní, ukončil život ranou ze své pistole.
Ve středu 5. srpna 1942 odeslal britský ministr
zahraničí Anthony Eden čs. ministru zahraničních
věcí Janu Masarykovi dopis, obsahující mimořád−
ně důležité sdělení týkající se postoje vlády Jejího
Veličenstva k Mnichovu. Teprve tímto aktem,
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 doho−
du pokládá za neplatnou od samého počátku. Úkol
daný výsadku ANTHROPOID byl splněn.
Zdroj: Vojenský historický ústav
Výstava 23. 5. − 30. 8. 2007

Atentát na Reinharda Heydricha.
Vernisáž 22. 5. 2007 od 17.00 hod.
Libeňský zámek, 1. patro, Zenklova 35.
Poslední útočiště parašutistů.
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Karlín ožije kulturou

Slavnostní zahájení třetího ročníku Prague Biennale se v Karlíně
uskuteční ve čtvrtek 24. května. Až do poloviny září bude mís−
tem setkává−
ní umělců Karlin Hall v Thámově ulici číslo 14. Nad výstavou převzali záštitu pražský primá−
tor Pavel Bém a ministr kultury Václav Jehlička.
Letos se Prague Biennale zaměřuje na výzkum a pojmenování nejpříznačnějších aspektů stře−
doevropského umění a v tomto kontextu představí širokou škálu nových i starších prací (od malby
přes fotografii k performanci a umění instalace). Osloveni byli umělci mladí i starší, nastupující i ti etablovaní. Letošní koncepce také mapuje momenty, které
byly rozhodující pro šedesátá a sedmdesátá léta. „Zvláštní sekci jsme věnovali českému minimalismu a slovenskému akcionismu, které doposud nebyly patřičně
reflektovány na mezinárodní úrovni,“ prozradili Osmičce krátce před vernisáží organizátoři Prague Biennale a dodali: „Zvláštní důraz klademe na rumunskou
clujskou školu, která se zdá být v současnosti vedle lipské a drážďanské školy jakousi líhní kvalitních současných malířů.“ V rámci třetího ročníku Prague
Biennale v Karlíně vzdají organizátoři poctu třem vlivným osobnostem: Marině Abramovic, Vanesse Beecroft a Shirin Neshat. Hlavními hvězdami Prague
Biennale jsou ale především osobitost kultur a menšinové příběhy Střední Evropy.
−roa−
EXPANDED PAINTING 2
(Kurátoři Helena Kontová
a Giancarlo Politi):
Zvláštní pocta: Carla Accardi
Vystavující umělci: Dimitrios Anto−
nitsis, Michael Bauer, Pablo Bronstein,
Bonnie Camplin, Valerio Carrubba,
Radu Comsa, Jiří David, Jules de
Balincourt, Igor Eskinja, Adrian Ghenie,
Charlie Hammond, Nate Lowman,
Angelo Mosca, Djordje Ozbolt, Daniel
Pitín, Pietro Roccasalva, Alessandro
Roma, Matthieu Ronsse, Stefan Sandner,
Serban Savu, Josh Smith, Ulla von
Brandenburg.

DER PROZESS
Kolektivní paměť a sociální dějiny
(Kurátor Marco Scotini):
Vystavující umělci: Janis Avotins, Zby−
něk Baladrán, Što Dělať? / What is to be
done?, Harun Farocki / Andrei Ujica,
Luca Frei/Gruppo Parole e Immagini,
Kaspars Goba, Ion Grigorescu, Dmitry
Gutov, Iosif Kiraly, Armando Lulaj,
David Maljkovic, Dan Mihaltianu,
Ciprian Muresan, Vlad Nanca, Deiman−
tas Narkevicius, Roman Ondák, Adrian
Paci, Cristian Pogacean, Ian Tweedy,
Mona Vatamanu & Florin Tudor, Van−
ghelis Vlahos, Martin Zet.
KDE SE STALA CHYBA
(WHAT WENT WRONG)
(Kurátor Andrea Bellini)
Průzkum Prahy čtyřmi předními kali−
fornskými umělci vyústí po třítýden−
ním pobytu do projektu in situ.
Vystavující umělci: Chris Beas, Pentti
Monkkonen, Eric Wesley, Mario Yba−
rra Jr.
VYPRAVĚČI (STORY TELLERS)
(Kurátoři Gea Politi a Sonia Rosso):
Narace v umění.
Vystavující umělci: Massimiliano Bu−
voli, Jeremy Deller, Luke Fowler, Mat−
hew Sawyer, Jonathan Monk.
ALIAS/ALIASES
(Kurátorka Virginia Hackermann):
Projekt se soustřeďuje na různé as−

PŘEHLED SEKCÍ
pekty totožnosti, zejména na virtuál−
ní identity.
Vystavující umělci: Victor Lucas, Lilith
Pomme, Kathleen Cleaver, Virginia Hac−
kermann, Massimo Poma.
GLOCAL OUTSIDERS
(Kurátoři Jiří David a Vasil Artamonov):
Náhled na současné a nedávné umění
v České a Slovenské republice.
Vystavující umělci: Jesper Alvaer, Vasil
Artamonov/ Alexej Klyuykov, Daniela
Baráčková, Ondřej Brody, Laďa Ga−
žiová, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Do−
minik Lang, Václav Magid, Ján Man−
čuska, Marek Meduna, Jan Nálevka,
Kateřina Šedá, Evžen Šimera, Jiří Skála,
Ládví, Reality, Václav Stratil, Marek
Ther, Jiří Thýn.
GLOCAL GIRLS
Mladé české a slovenské fotografky
(Kurátor Vladimír Birgus):
Vystavující umělkyně: Barbora Bál−
ková, Zuzana Blochová / Dita Lama−
čová, Daniela Dostálková, Kateřina
Držková, Petra Feriancová, Sylva Fran−
cová, Soňa Goldová, Andrea Kalinová,
Markéta Kinterová, Alena Kotzmanno−
vá, Monika Kováčová, Barbora Ku−
klíková, Andrea Lhotáková, Barbora
Mrázková / Filip Láb, Lucia Nimcová,
Martina Novozámská, Dita Pepe, Silvia
Saparová, Štěpánka Stein / Salim Issa
LEMON BAR
Slovenské umění Site Sensitive and
Context specific
(Kurátoři Juraj Čarný a Lýdia Pribišová)
Vystavující umělci: Michal Černušák,
Anetta Mona Chisa / Lucia Tkáčová,
Mário Chromý, Juraj Dudáš, Richard
Fajnor, Viktor Frešo, Miroslava Gábe−
rová, Marián Grolmus, Lukáš Haruštiak,
Dorota Kenderová, Marek Kvetán, Ma−
túš Lányi, Stano Masár, Michal Mo−
ravčík, Ilona Németh.

ČESKÝ MINIMALISMUS
(Kurátor Martin Dostál):
Vývoj hnutí od šedesátých po osm−
desátá léta.
Vystavující umělci: Milan Grygar, Sta−
nislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Karel Ma−
lich, Karel Miler, Jan Mlčoch, Petr Štem−
bera, Zdeněk Sýkora.
MEZI AKCÍ A KONCEPTEM
(Kurátor Juraj Čarný):
Vystavující umělci: Milan Adamčiak,
Peter Bartoš, Robert Cyprich, Stano
Filko, Michal Kern, Július Koller, Miloš
Laky, Alex Mlynárčik, Rudolf Sikora.
MONUMENT TRANSFORMACE,
FRAGMENT Č. 3
(Kurátoři Vít Havránek
a Zbyněk Baladrán)
Monument transformace je instalace
z prací, objektů a teoretických stano−
visek, která se vyvíjí v čase. Začal roku
2006 jako interdisciplinární projekt
(mezi uměním a teorií umění) a za−
měřuje se na témata kulturních, so−
ciálních a politických proměn.
Vystavující umělci: Zbyněk Baladrán,
Kajsa Dahlberg, Sanja Ivekovic, Ale−
xander Kiossev, Milica Tomic.

MACHO PAINTERS
(Kurátor Andreas Schlaegel):
Reakce na návrat neo−akademické
mužské malby v Německu.
Vystavující umělci: Heike Beyer,
Susanne Bürner, Berta Fischer, Marten
Frerichs, Tine Furler, Jukka Korkeila,
Kirstine Roepstorff, Andreas Schlaegel,

Pozvání do Valdštejnské zahrady
Ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR se 19. května 2007 od 14.00
do 17.00 hodin uskuteční akce pořádaná nadačním fondem Veselý
senior nazvaná Malování s Veselým seniorem.
Zúčastní se řada známých herců, zpěváků a dalších osobností, které si
zahrají na pouliční malíře a namalují na přání portréty návštěvníků.
Součástí odpoledne budou i hudební a taneční vystoupení. Výtěžek
dobročinné akce půjde na pomoc seniorům a seniorským zařízením. −tk−

Vzhledem k zákonu o ochraně
osobních údajů, který nám neu−
možňuje získávat údaje o jubilantech
z jiných zdrojů je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých
upozorňovali sami. Děkujeme.
Významné jubileum oslavili
DUBEN 2007
Helena a Luděk Lehkých
oslavili 50 let společného života.
Jiřina a Vladislav Bičákovi
oslavili 50 let společného života.
Vše nejlepší přeje dcera Jiřina a vnučky.

Gunna Schmidt, Milena Vrtalová,
Christine Würmell, Haegue Yang.
NOVÁ RUMUNSKÁ SCÉNA
(Kurátorka Simona Nastac):
Představuje nejosobitější rumunské
umělce.
Vystavující umělci: Matei Bejenaru,
Victor Man, Ciprian Muresan, Sebastian
Moldovan, Ioana Nemes.

Jaroslava a Jaroslav Týblovi
oslavili 55 let společného života.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ BIZART
(Kurátoři Xu Zhen a Davide Quadrio):
Seznamte se se současnou čínskou
společností a kulturou! Kancelář,
která šije na míru cesty pro kurátory,
umělce, muzea a potenciální investory
do čínského umění.
Z KOSOVA DO KALININGRADU
(Kurátor Aaron Moulton)
Jedinečné putování Střední Evropou a
bývalým Sovětským Svazem.
Vystavující umělci: Luchezar Boyad−
jiev, Alexey Chebykin, Jakup Ferri,
Ciprian Muresan, R.E.P. Group.
MAĎARSKÝ PROJEKT
(Kurátoři Kati Simon a László Gergely):
Průřez současnou maďarskou tvorbou.
Vystavující umělci: Istvan Csakany,
Andrea Schneemeier, Aniko Lorant,
Marcell Esterhazy, Zsolt Fekete, Miklos
Mecs / Borbala Sarai / Csaba Vandor.

BALTSKÉ MYTOLOGIE
(Kurátoři Laima Kreivyte a Luigi Fassi):
Nastupující umělci z Estonska, Lo−
tyšska a Litvy v kontextu nové Ev−
ropy: Coolturistes, Merike Estna, Laura
Garbstiene, Ugnius Gelguda, Kristina
Inciuraite, Alice Kask, Kristine Ku−
rsisha, Katerina Neiburga, Mark Raid−
pere, Kriss Salmanis.

JUBILEA

EXISTENCIÁLNÍ MYSTICISMUS
Existenciální tendence napříč čtyřmi
generacemi českých umělců
(Kurátor Dadja Altenburg−Kohl)
Vystavující umělci: Václav Bláha, Bed−
řich Dlouhý, Daniel Pešta, Adam Štech.
KINETICKÉ UMĚNÍ
VE STŘEDNÍ EVROPĚ
(Kurátor Getulio Alviani)
Vystavující umělci: Polsko: Janusz Ka−
pusta, Jerzy Grabowski, Ryszard Wi−
niarski. Slovensko: Milan Dobeš, Štefan
Pala, Pavel Rudolf. Česká republika:
Hugo Demartini, Jean Kubíček, Radek
Kratina. Maďarsko: Imre Bak, János
Fajo, Istvan Haasz
−tr−

Věra a Ivan Jarých
oslavili 50 společného života.
Významné jubileum slaví
KVĚTEN 2007
Masopustová Aloisie
Hochová Miluše
Loprais Zdeněk
Fuchsová Ella
Blažek Karel
Holub Emil
Gabriel Jiří
Vantoch Jan
Hrochová Eleonora
Brzica Milan
Vacková Marie
Kohoutová Marie
Nově narozené děti
ŘÍJEN 2006
Halfar Kryštof
LEDEN 2007
Dvořákovi
Michaela
a Ladislav.
Hampl Josef
Hann Dominik
Janečková Ema
Mohňanská Viktorie
Sasák Jakub
Surová Lucie
Vaňková Lenka
ÚNOR 2007
Rybníčková Anna
Drážná Viktorie
Dvořák Vítek
Krämerová Sophie
BŘEZEN 2007
Dančová Amalia
Chaloupka Alex
Kettner Václav
Rousseau Lena
Straka Daniel
Šlazyk Oliver
Haták Tomáš
DUBEN 2007
Bělík Jan
Klečková Nicol
Havlík Oliver
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.
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Hvězdárna
Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
KVĚTEN 2007
Otevírací doba: Pondělí 18.00 − 21.00 hod.,
Čtvrtek 21.00 − 23.00 hod., Neděle 14.00 −
16.00 hod.
PŘEDNÁŠKY: astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.
14. 5. Ing. Jiří Burdych.
Olympijský Peking a Xian.
28. 5. RNDr. Jiří Grygar CSc.
Žeň objevů 2006.
FILMOVÉ VEČERY
Pondělí od 18.30 hod.
21. 5. Hledání harmonie světa.
APOLLO 9.
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
Čtvrtek 21.00 − 23.00 hod., Neděle 14.00 −
16.00 hod. Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce − povrch se skvrnami.
Venuše − za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc − od 18. 5. do 31. 5.
Merkur, Jupiter − koncem května Venuše,
Saturn − po celý květen. Dvojhvězdy, vícená−

Provoz mateřských škol MČ Praha 8
o letních prázdninách školního roku 2006/2007
V souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném
znění, stanovili ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem, Městskou částí Praha 8,
přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin
školního roku 2006/2007. Provoz mateřských škol bude
zajištěn takto:
od 2. 7. do 13. 7.
od 16. 7. do 27. 7.
od 23. 7. do 3. 8.
od 6. 8. do 10. 8.

od 13. 8. do 24. 8.
od 13. 8. do 24. 8.
od 20. 8. do 24. 8.
od 27. 8. do 31. 8.

mateřské školy uzavřeny
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
Mateřská škola a Speciální mateřská škola
pro děti zdravotně oslabené,
Praha 8, Korycanská 14
Mateřská škola, Praha 8,
U Sluncové 10a
Základní škola a mateřská škola Ústavní,
Praha 8, Hlivická 1
Základní škola a mateřská škola,
Praha 8, U Školské zahrady 4
mateřské školy uzavřeny

Školní rok 2007/2008 pro nově přijaté děti k předškolnímu vzdělávání bude zahájen na mateřských školách
Městské části Praha 8 v pondělí 3. září 2007.
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí Odboru školství

Bezplatná bytová právní poradna Sdružení
na ochranu nájemníků Praha 8
Kdy? 15. 5. a 26. 6. 2007 od 18.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava 200m od stanice Metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím objednejte na tel.: 222 50 26 55 nebo 721 02 98 92.

Den země se uskuteční i příští rok
sobné soustavy − po celý květen. Hvězdokupy,
galaxie − za bezměsíčných večerů. Podmínkou
úspěšného pozorování je jasná obloha, při ne−
příznivém počasí (zataženo) se koná promí−
tání filmů spojené s prohlídkou přístrojového
vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY vždy ve čtvrtek
19.00 − 20.00 hod., mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny ná−
vštěvníků (5 až
20 osob − vhodné
pro rodiny s dět−
mi, školy).
Program: Vždy ve
čtvrtek od 16.00
do 17.00 hod., mo−
hou hvězdárnu na−
vštívit předem ob−
jednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob −
vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování Slunce a Venuše nebo
promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY v PO, ÚT, ST, ČT, PÁ
v 8.30 a 10.30 hod., pro předem objednané
školní výpravy.

Praha 8 letos jako jedna z prvních měst−
ských částí v Praze pořádala tradiční Den
země. Stovky dětí i dospělých se přišly podí−
vat do kulturního domu Krakov v Boh−
nicích už ve čtvrtek 19. dubna.
Dopolední program měly vyhrazeny
mateřské školky a první stupeň škol základ−
ních. Od 14.00 do 18.00 hodin se potom všich−
ni volně příchozí seznámili s tím, jak šetřit
energii a vodu, jak třídit odpad, dozvěděli se
informace o biopotravinách, biokosmetice ne−
bo o vaření bez energie. Připraveny byly také
ukázky zpra−
cování ovčí vlny, výstava fotografií a nechyběly ani soutěže pro děti.
„Vstup byl zdarma. Kdo ale přinesl deset víček z PET lahví, dostal
malý dárek. Chtěli jsme letos upozornit na to, že víčka by se měla
třídit zvlášť, protože se z nich vyrábějí speciální recyklované
výrobky,“ informovala zástupkyně starosty MČ
Praha 8 Vladimíra Ludková.
Na akci se vedle odboru kultury
MČ Praha 8 podíleli IPODEC − Čisté
město, Mladí ochránci přírody Sůvy,
Pražská energetika, Sdružení Tereza
a Textilní dílna Gawain. „Všem patří
poděkování a těšíme se s nimi na spo−
lupráci příští rok, kdy Praha 8 Den
země rozhodně znovu uspořádá,“ doda−
la Ludková.
−hš−, foto: M. Mařatka

Městská část Praha 8
odbor kultury
KULTURNÍ OZVĚNY
KVĚTEN 2007
Výstava
14. 5. − 31. 7. 2007
Praha − Kamenná krása věků.
Foyer budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6,
(tzv. „bílý dům“). Vernisáž 5. 6. od 17.00
hod. v obřadní síni Libeňského zámku,
Zenklova 35/1, Praha 8.
Koncerty
11. 5. − 31. 5. 2007
Libeňské jaro mladých
PO − ČT (kromě 22. 5.) od 17.00 a od 19.00
hod. Libeňský zámek, obřadní síň, Zenklo−
va 35/1, Praha 8.
Diashow
15. 5. 2007 od 19.00 hod.
Cestování po horké Indii.
KD Krakov, malý sál, Těšínská 600, Praha 8.
19.5. 2007 od 10.00 do 15.00 hod.
PSÍ DEN a soutěž Osmičkový voříšek.
Psí louka, před budovou Úřadu MČ Praha
8, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň.
Výstava
23. 5. − 30. 8. 2007
Atentát na Reinharda Heydricha.
Vernisáž 22. 5. 2007 od 17.00 hod. Li−
beňský zámek, 1. patro, Zenklova 35.
Klub her Krakov
31. 5. 2007.
Deskové hry 15.00 − 18.00 hod.
KD Krakov, přízemí − učebna č. 23, Tě−
šínská 600, Praha 8.

Městská část Praha 8 a Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze
Vás zve
na výstavu diplomové práce
Lenky Stejskalové − Skoumalové

„CESTA / KŘIŽOVATKY“
Autorka touto
prací absolvuje
v ateliéru
Skla u prof.
Vladimíra
Kopeckého.
Dílo bude vy−
staveno v parku
Grabovy vily
v Praze 8 − Libni
od 1. 6.
do 30. 6. 2007.
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SK Kometa Praha − KOnečně MEzi TAlenty
pořádá
VIII. ročník
volejbalového
turnaje
o pohár
starosty
Prahy 8
Termín:
neděle 3. června 2007 od 9.00 hod.
Místo: volejbalové kurty
SK METEOR PRAHA
Spojení: metro „B“ − Palmovka, pěš−
ky 10 min. (Libeňský zámeček), tram.
10, 15, 24, 25 − stanice Stejskalova
Občerstvení: pořadatel nezajiš−
ťuje (v místě je restaurace)
Propozice: systém bude upřes−
něn dle počtu přihlášených druž−
stev. Maximální počet družstev je
12 v každé kategorii.
Rozhodčí: zajišťuje pořadatel
Startovné: 350 Kč za družstvo
Přihlášky: do 25. 5. 2007 na e−
mail: info@skkometapraha.cz nebo
telefonicky na tel: 602 46 40 01 Dana
Vaiglová, 602 79 59 47 Štěpán Vaigl.
Těšíme se na Vaši účast
Štěpán Vaigl
předseda představenstva SK

Kluci, pojďte
si s námi zahrát!
Koncem března proběhly na hřišti Slovanu
Bohnice dva venkovní zimní turnaje. Turnaj
starších přípravek byl skvěle obsazený.
Týmy uvádíme v pořadí, ve kterém se umísti−
ly na turnaji: 1. Slavoj Podolí, 2. Bohemians
1905 A, 3. Bohemians Praha, Bohemians
1905 B, Slovan Bohnice, SK Ďáblice, Újezd
nad Lesy, Čechie Smíchov.
Druhým konaným turnajem byl jubilejní 30.
ročník Turnaje starších žáků. Tento turnaj
pořádá Slovan Bohnice od roku 1976. Účast−

níky uvádíme opět v pořadí, jakého dosáhli na
turnaji: 1. Sokol Troja, 2. Rapid Praha, 3. Ad−
mira Slavoj, Slovan Bohnice.
Podrobné informace najdete na stránkách
www.slovanbohnice.cz. Zde také najdete infor−
mace o náboru nových hráčů. Zveme všechny
kluky, pojďte si s námi zahrát!
−sh−

Sportovní klub SK Kometa Praha vznikl jako občanské sdružení v roce 1999 a svou činností působí na
MČ Praha 8 a Praha 9. Činnost klubu se opírá o spolupráci se základními školami právě na Praze 8
a 9, kde vedeme všeobecnou sportovní přípravu pro děti prvních až třetích tříd základních škol. Pro
uchování potřebných kvalit a sportovního ducha jsme započali před třemi roky spolupráci i na úrovni
mateřských škol.
V rámci svých sportovních aktivit zastřešujeme oddíly volejbalu dívek, volejbalu chlapců a oddíl tenisu
v oblasti výkonnostního sportu. Podporujeme a snažíme se vychovávat talentovanou mládež v rámci krajských
a sportovních center mládeže a spolupracujeme se sportovními svazy ČVS a ČTS v součinnosti s oficiálními
celostátními a krajskými soutěžemi. Od loňského roku jsme členy PTU − ČSTV. Nyní pečujeme o celkový
počet 350 dětí s kvalifikovaným trenérským kolektivem. Pořádáme
sportovní soustředění, víkendové sportovní kempy a registrované
i neregistrované volejbalové i tenisové turnaje.
Plány a cíle na další roky:
Pečlivě chceme rozvíjet práci s novými nadějemi, které se připravují ve sportovních minipřípravkách při
základních školách a podporu nejmenších dětí v mateřských školách. Chceme dále rozšiřovat spolupráci se
základními školami Prahy 8 a Prahy 9 (ZŠ Na Šutce, ZŠ Mazurská, ZŠ Dolní Chabry a ZŠ Na Balabence).
Vzhledem k minulým úspěšným sezónám můžeme odpověďně říci, že svými výsledky dostatečně reprezentu−
jeme MČ Praha 8. Jelikož se cítíme stále mladým klubem, chceme zejména v našich
mládežnických týmech opět s volejbalovým oddílem úspěšně absolvovat Český
pohár v kategoriích žactva dívek a chlapců na předních místech z ČR a úspěšně
zaútočit na nejvyšší celostátní soutěže 1. ligy kadetské a juniorské kategorie
děvčat. Zároveň podpořit krajské středisko mládeže talentovanou volejbalovou
mládeží zejména pro červnovou Olympiádu mládeže v Ústí nad Labem.
V tenisovém oddílu profilovat mladé tenisty pro budoucí úspěšné naplnění účasti
v soutěži kategorie děti a v I. třídě mladšího žactva, úspěšně
poustoupit do I. třídy staršího žactva a postoupit do II. třídy
v dorostenecké soutěži Přeboru Prahy.
Zde jsou naše vybrané úspěchy
letošní soutěžní sezóny:
Volejbal děvčata:
• 1. místo v krajské soutěži mini volejbal − mistryně Prahy
• 2. místo v krajské soutěži mladších žákyň,
• 3. místo v krajské soutěži starších žákyň a juniorek
• účast vybraných hráček v podpoře krajského střediska
mládeže v Praze (2. místo na olympiádě mládeže v Brně)
• účast v celostátní soutěži I. lize kadetek
(již druhou sezónu jako jediný celek Prahy)
Volejbal chlapci:
• 2. místo v soutěži mladších žáků Krajského Přeboru,
• 2. místo v soutěži starších žáků Krajského Přeboru
• účast vybraných hráčů v podpoře krajského střediska mládeže v Praze
Tenis:
• tým kategorie mladšího žactva se účastnil Pražského Přeboru v I. třídě,
• tým kategorie staršího žactva si zajistil postup do II. třídy Pražského Přeboru
Přijďte mezi nás a na naše akce. Navštivte nás na našich nejbližších pořádaných akcích − 3. 6. −
Volejbalový turnaj o pohár starosty MČ Praha 8, na dvorcích v Zenklově ul., 7. 6. − Letní Kometa 2007 − pře−
hazovaná, ZŠ Na Šutce, 16. 6. − Letní Kometa Tenis 2007 − tenisový turnaj, dvorce SK Kometa Praha − ZŠ
Hovorčovická.
Rádi uvítáme každou dívku nebo chlapce roku narození 98 a starší pro doplnění přípravek a závodních
družstev volejbalu. Zároveň nejmenší děti mohou vyzkoušet některou naši minipřípravku se všeobecnou
sportovní přípravou, případně započít výuku tenisu na našich nových tenisových dvorcích v ulici
HOVORČOVICKÁ 11 Praha 8, které se nachází při základní škole.
Kontaktní osoby: Dana a Štěpán Vaiglovi − tel.: 602 44 60 01, 602 79 59 47, fax.: 281 92 41 36, e−mail:
info@skkometapraha.cz. Více informací o naši činnosti a termínech všech pořádaných akcí najdete na našich
internetových stránkách: www.skkometapraha.cz

Oslavte s námi svátek dětí a narozeniny skautingu
Krmení medvěda, lov divoké zvěře v Safari parku, batikování šátků − obyvatelé ostrova zvaného
Ludusie neznají nudu. Jeho hranice smí překročit jen ten, kdo si umí hrát a kdo má
dobrou náladu. Pokud chcete toto místo poznat, zveme Vás v první červnový
den na výlet po Ludusii − ostrovu zábavy.
V tomto roce slaví skautské hnutí významné výročí. Prvního srpna 2007
uplyne přesně sto let od chvíle, kdy Robert Baden−Powell zatroubil na brit−
ském ostrově Brownsea na roh antilopy kudu a zahájil tak první skautský
tábor na světě. O sto let později budou skauti a skautky z celého světa
slavit výročí fungování hnutí, které se mezitím rozšířilo do více než dvou
set zemí na všech pěti kontinentech světa. Skautské hnutí již sto let nabízí dětem možnost smysluplného
trávení volného času v partě kamarádů, kteří společně pracují na osobním rozvoji. K oslavám se přidáme
i my − skauti a skautky z Prahy 8 − a dou−
fáme že i Vy a Vaše děti.
Křížovka
U příležitosti výročí 100 let existence
skautingu pořádáme v pátek 1. června den
her, na kterém můžete oslavit svátek dětí
i narozeniny skautingu společně s námi.
Brány ostrova zábavy se otevřou hodinu po
poledni na místě, které se nachází nedaleko
jedné ze stanic metra C. Její jméno se
dozvíte v tajence křížovky. Turisté, kteří
navštíví ostrov Ludusie, se budou moci
zúčastnit řady her, naučí se střílet z praku
nebo si vyzkouší některé z tábornických
dovedností. Ti, kteří probádají největší část
Ludusie, si z ostrova odvezou upomínkové
1. jméno našeho ostrova
předměty, jako třeba vlastnoručně naba−
2. nejoblíbenější část školního roku
tikovaný šátek nebo ozdobený nafukovací
3. ti, kdo mají svátek 1. 6.
balónek.
4. výprava na nějaké zajímavé místo
Zvídavější turisté na místě najdou vý−
5. kamarád, na kterého se mohu spolehnout
stavu fotografií z činnosti skautských odd−
ílů Prahy 8 i informace o tom, kde všude jsou v jejich čtvrti skautské klubovny. Podrobnější informace
o dnu her se skauty Prahy 8 najdete na naší internetové stránce www.praha8.skaut.org.
Těšíme se na viděnou s Vámi na Ludusii − ostrově zábavy!

Ludusie − ostrov zábavy − den her se skauty Prahy 8
Kdy: v pátek 1. června od 13.00 do 18.00 hodin. Kde: poblíž jedné ze stranic metra na trase
C, jejíž jméno najdete v tajence křížovky. Co: hry, rukodělné práce, tábornické dovednosti.

JISKRA − DIVADLO
KARLA HACKERA
Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy
Telefon: 284 68 11 03
E−mail: divadlokh@centrum.cz
Předprodej: pokladna se otevírá 1 hodinu před
začátkem každého představení a je otevřena 2 hodiny.
Telefonické re−zervace na tel.: 284 68 11 03. Spojení:
TRAM č. 10, 14, 17, 24, 25 − stanice Kobylisy, BUS č.
102, 127, 144, 152, 175, 177, 186, 200 − stanice Kobylisy,
M trasa C stanice „Kobylisy“. Nevyzvednuté rezervované
vstupenky vracíme 30 minut před začátkem představení
do prodeje. Změna programu vyhrazena.

KVĚTEN 2007
VEČERNÍ POŘADY PRO DOSPĚLÉ
21. 5. PO 19.30 hod.
POD STŘECHAMI PAŘÍŽE.
Pohled do duše člověka cestou
francouzské poezie a šansonu. Příběh
lásky, ve kterém jsou využity verše
P. Verlaina, V. Huga, G. Apollinaira,
J. Préverta a písně od středověkých
popěvků až po J. Brela. Hrají členové
Městského divadla Mladá Boleslav.
28. 5. PO 19.30 hod.
PAVEL NOVÁK a skupina VOX.
Návrat do 70. a 80. let.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
15. 5. ÚT 17.00 hod.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ.
LS Jiskra, (P. Slunečko).

17. 5. ČT 9.00;10.30 a 14.00 hod.
O DEVÍTI MĚSÍČKÁCH.
Představení na motivy knížky
T. Lehenové "Je Miška myška?"
Co zažívá miminko v bříšku, než přijde
na svět. Legendární představení
divadla PIKI Pezinok.
18. 5. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
PIPI PUNČOCHATÁ.
Velmi zdařilá adaptace známé literární
předlohy v podání divadla PIKI Pezinok.
22. 5. ÚT 17.00 hod.
VODNÍKOVA HANIČKA.
LS Jiskra (P. Slunečko).
23. 5. ST 9.00 a 10.30 hod.
KOMÁŘI SE ŽENILI.
Pohádky, říkanky, hádanky
a písničky v představení divadla
LAMPION Kladno.
24. 5. ČT 9.00 a 10.30 hod.
KOMÁŘI SE ŽENILI.
29. 5. ÚT 9.00 a 10.30 hod.
PAVEL NOVÁK
− DOKTORA SE NEBOJÍME.
Správné životní návyky,
životospráva, otužování. Koncert
s hudební skupinou.
Tento pořad proběhne v KD Ládví!
29. 5. ÚT 17.00 hod.
VODNÍKOVA HANIČKA.
LS Jiskra (P. Slunečko).
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Gazdina roba v Divadle Pod Palmovkou

Úřad Městské části Praha 8
odbor kultury
pořádá Cyklus zámeckých koncertů
zazní

SLAVNÉ
OPERETNÍ
MELODIE
úterý 12. 6. 2007
od 19.00 hodin.
Libeňský zámek, obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň.
Rezervace míst na tel.: 283 09 04 22.

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz
KVĚTEN − ČERVEN 2007
14. 5.

17. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
23. 5.

24. 5.

25. 5.
26. 5.
26. 5.
31. 5.
1. 6.
2. 6.

2. 6.

3. 6.
6. 6.
7. 6.

8. 6.

PO 19.00 hod.
Karel Bláha.
Koncert.
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.
ST 19.00 hod.
Noc na
Karlštejně.
ČT 19.00 hod.
Noc na
Karlštejně.
PÁ 19.00 hod.
Jekyll & Hyde.
SO 15.00 hod.
Jekyll & Hyde.
SO 19.00 hod.
Jekyll & Hyde.
ČT 19.00 hod.
Zpívání v dešti.
PÁ 19.00 hod.
Zpívání v dešti.
SO 15.00 hod.
Noc na
Karlštejně.
SO 19.00 hod.
Noc na
Karlštejně.
NE 15.00 hod.
Netopýr.
ST 20.00 hod.
Compagnie Marie Chouinard.
ČT 20.00 hod.
Mariza.
Koncert.
PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe.

V sobotu 19. května bude mít v libeňském divadle
premiéru drama o vášnivé lásce, životě a smrti −
Gazdina roba. Jedno z největších českých divadelních
dramat pojednává o vášni, snech a touze, které díky
tlaku různých okolností není možné naplnit. Lidské
osudy, z nichž žádný není lepší než jiný, se
v této vynikající hře střetávají v barvitém prostředí
slovácké vesnice, aby i naši časům podali svědectví
o nadčasové lidské zkušenosti. Nedílnou součástí
inscenace bude i nová hudba, volně vycházející
z moravské lidové tradice.
V režii Petra Kracika se pod Palmovkou představí Jitka
Čvančarová, Kateřina Macháčková, Zuzana Slavíková,
Jan Teplý, Rostislav Čtvrtlík, Rudolf Jelínek, Jan Révai
a další.
Autorkou příběhu je Gabriela Preissová. Narodila se
jako prvorozená dcera v nepříliš zámožné rodině řeznic−
kého mistra a dcery hostinského v Kutné Hoře. Zde, na
tzv. Dolejším městě, v domě U Bílého lva, budoucí dra−
matička prožila své první roky. Její otec však zemřel,
ještě když byla nemluvnětem, a matka se znovu provdala
za Václava Jelínka, který svou svěřenkyni nemohl vystát
a namísto ní upřednostňoval výchovu vlastních dětí.
Proto malá Gabriela vyrůstala několik let u babičky a dědečka v Opatovicích nad Labem. Do rodinného kruhu
se vrátila až po smrti Václava Jelínka v roce 1867, kdy se její matka provdala potřetí − tentokrát za nepříliš
zámožného plaňanského statkáře Josefa Váňu. Ten na rozdíl od svého předchůdce Gabrielu miloval a zasadil
se o její dobré vzdělání.
Maloměstsky konzervativní názory tvořily jeden z podstatných rysů života i tvorby Gabriely Preissové,
přestože v jiných oblastech (zejména uměleckých) dovedla být na svou dobu velmi odvážná. Po ukončení smí−
chovské dívčí školy byla jedenáctiletá Gabriela roku 1873 poslána do školy ke svému strýci, cukrovarnickému
chemikovi do Hodonína, města tehdy z větší části německého. Energická Gabriela se záhy stala přední osob−
ností jinak spíše ospalého českého hodonínského života. Při častých výpravách na slovácký venkov, kam někdy
vyrážela sama, jindy v doprovodu manžela uzavírajícího zde kontrakty pro cukrovar, sbírala lidové písně a další
národopisný materiál.
Dramatický potenciál povídek Gabriely Preissové nezůstal dlouho bez povšimnutí. Ředitel Národního divad−
la František A. Šubert zřejmě již v roce 1888 mladou autorku požádal, aby pro Národní divadlo vytvořila nové
drama. První náčrt povídky Gazdina roba byl publikován roku 1889 v časopise Osvěta. Šuberta tato povídka
velmi zaujala, a proto Preissovou požádal o drama, které mělo být její adaptací. V polovině roku začala Gabriela
Preissová na divadelní verzi Gazdiny roby usilovně pracovat. Premiéra se uskutečnila 7. listopadu 1889 v režii
Josefa Šmahy a s vynikajícím obsazením na jevišti pražského Národního divadla.
Po skončení první světové války žila Preissová střídavě v bytě na Smetanově nábřeží v Praze, na letním bytě
ve své jevanské vile (nedávno smutně proslulé sebevraždou skladatele Karla Svobody) a v Chlumu u Třeboně.
V roce 1946 si Gabriela Preissová zlomila na náledí nohu. Operace se nezdařila a autorka Gazdiny roby ve věku
osmdesáti čtyř let zemřela.
Gazdina roba rafinovaně kombinuje postupy typické pro lidovou poezii, bohatou křesťanskou symboliku
a prvky klasické dramatiky s postupy vycházejícími z realistického stylu. Kompozičně byl příběh Gazdiny roby
vystavěn kolem postav Evy, Mánka a Samka: milostného trojúhelníku, který hrozí katastrofou vlastně od
samého začátku. Dramatické pnutí se ještě více zproblematizuje, když do hry vstoupí další postavy: Mánkova
matka, jeho manželka Maryša, zejména však vesnická komunita.
−roa−

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel./fax.: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz
KVĚTEN 2007
14. 5.

15. 5.

19. 5.

21. 5.

22. 5.

23. 5.

24. 5.

25. 5.

28. 5.

29. 5.

30. 5.

31. 5.

VELKÁ SCÉNA
Po 19.00 hod.
Caligula.
A. Camus.
ÚT 19.00 hod.
O myších a lidech.
J. Steinbeck.
SO 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
I. PREMIÉRA.
PO 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
II. PREMIÉRA.
ÚT 19.00 hod.
Bouře.
W. Shakespeare.
ST 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas, J. P. Sartre.
ČT 19.00 hod.
Kočka na rozpálené
plechové střeše.
T. Williams.
PÁ 19.00 hod.
Oidipús vladař.
Sofoklés.
PO 19.00 hod.
Ostře sledované vlaky.
B. Hrabal, V. Nývlt.
ÚT 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
E. O'Neill.
ST 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas, J. P. Sartre.
ČT 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
KVĚTEN 2007
20. května 2007
Zámek a památky v Krči.

Sraz ve 14.00 na nástupišti stanice metra
trasy C − Kačerov.
9. 6.
9. 6.
10. 6.
14. 6.
15. 6.

SO 15.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 19.00 hod.
Limonádový Joe.
NE 15.00 hod.
Limonádový Joe.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Producenti.

23. května 2007
Historie usedlostí Šafránka,
Homolka a Kotlářka.
Sraz ve 14.00 hod. na stanici el. dráhy linek
15, 25, 26 − Vypich.
27. května 2007
Zámek a hvězdárna v Ďáblicích.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy C − Ládví.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.
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TJ SOKOL KOBYLISY II oddíl dívčí házené
pořádá NÁBOR dívek narozených 1996 − 2000

POJEĎTE S NÁMI!
BOSKOVICE − RÁJEC N. SV. −
PUNKEVNÍ JESKYNĚ − MACOCHA
1. − 3. 6. 2007

Chceš si najít nové kamarádky? Už tě nebaví jen tak
běhat kolem domu? Přijď si vyzkoušet oblíbenou
míčovou hru − házenou. Trénujeme dvakrát až třikrát
týdně, a za to se s námi můžeš podívat v zimě na hory
a v létě na soustředění. Zápasy hrajeme nejen v Praze,
ale po celé republice a nejlepší jezdí na turnaje i do
zahraničí.
Jestli jsi trochu zvědavá, tak přijď s rodiči a s dalšími
kamarádkami nebo spolužačkami ve sportovním oblečení
a obuvi na náš nábor, který se koná

1. června 2007
Hrad a zámek Boskovice, židovské pa−
mátky − prohlídka. Adamov − ubytování. Od−
jezd Praha Hlavní Nádraží v 6.55 hod.
Boskovice − příjezd v 10.58 hod. Boskovice −
odjezd 17.03 hod.
2. června 2007
Punkevní jeskyně, Macocha − prohlídka,
zámek Blansko − prohlídka. Adamov −
odjezd 8.21 hod., Blansko − příjezd 8.30 hod.

CENA ZÁJEZDU: 400 Kč − 2x ubytování
a průvodcovské služby. Snídaně, obědy a ve−
čeře si každý účastník zajišťuje individuálně.
Doprava je zajištěna pravidelnými vlaky ČD.
Pojištění je třeba, aby si každý účastník zajistil
individuálně. Zálohu ve výši 400 Kč přijímá Jiří
Šlechta do 20. 5. 2007. Vedoucí a průvodce
zájezdu: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

Dovolujeme si Vás
pozvat na derniéru
výstavy obrazů

Václava Benedikta,
která se uskuteční na adrese,
Zenklova 27, Praha 8 - Libeň
dne 7. 6. 2007 v 17.00 hod.
Výstava probíhá
od 1. 5. do 30. 6. 2007

Placená řádková inzerce
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prád−
lo se snadno vytáhne ke stropu − rych−
le schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ s. r. o. na
ŽL i na dohodu − od 3 000 Kč mě−
síčně. Jaroslava Abrahámová, Wich−
terlova 2372/10, Praha 8 (u metra
Ládví), tel.: 286 58 48 55, e−mail:
j.abraha−mova@tiscali.cz.

OPRAVY
PRAČEK
TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák, tel.: 775
19 73 09.

PŘENECHÁM HROB S POM−
NÍKEM na Libeňském hřbitově. Tel.:
233 55 03 34.

PŮJČKY A ÚVĚRY s vysokou prů−
chodností − rychlé vyřízení, pro
zaměstnance, podnikatele, všechny
důchodce i cizince. Bankovní i ne−
bankovní. Tel.: 723 94 61 06.

AGENTURA HOSPODYŇKY přj−
me spolehlivé pracovnice na úklid
domácností a hlídání dětí. Požadujeme
bezúhonnost, nabízíme dobré platové
pomínky. Tel.: 777 58 22 98, e−mail:
adela@hospodynky.cz. Těšíme se na
spolupráci.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ −
Velká Skála, 1 500 Kč. Tel.: 728 52
83 27.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Havlíček!!!!!!
Živnostenské i domácí zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznamník +
fax.: 283 92 05 73.

PŘIJMU PANÍ JAKO PRODEJCE
v novinovém stánku v Kobylisích. Tel.:
721 58 69 36.

ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.

PRONAJMU 4 LŮŽKOVÝ prázdni−
nový byt 1+1 v Rakouských Alpách −
Schladming. Tel.: 603 41 62 22.

KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

ODHADY NEMOVITOSTÍ PRO−
VEDE soudní znalkyně Eva Cihel−
ková. Tel.: 728 36 01 45, 283 04 41
75, 244 47 01 51.
MASÁŽE − klasická, čínská meri−
diánová, hlavy − relax, moxování,
baňky − fyzioterapeutka. TRAM Ok−
rouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 284
68 98 05.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE − okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ GARÁŽ,
zděný box pod uzamčením, Písečná −
Praha 8. Tel.: 286 58 95 14.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shr−
novací dveře, čalounění dveří. Kon−
takt: 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.
PRONAJMU HLÍDANÉ GARÁ−
ŽOVÉ STÁNÍ v objektu Velká Skála,
Praha 8, Vřesová ulice. Tel.: 728 26
44 31.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.
KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTA−
LOST, koupím − odvezu. Tel.: 286
89 14 00.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soudní
žalobě, neoprávněně obsazený, s ne−
žádoucím 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, plat−
ba v hotovosti. Tel: 222 71 20 15
nebo 603 42 00 13.

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 stře−
diska na Praze 7 a 9.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRU−
HU, 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, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA−
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.
PENÍZE BEZ PRÁCE !! Máte−li
auto, dům, plot či… nechte je vydělá−
vat za Vás !! Volejte nonstop tel.: 221
22 15 00.
HOSPODYNĚ S ŽL se postará o úk−
lid vašeho bytu, domu nebo žehlení.
Tel.: 608 88 93 56, 284 68 67 06.
KOUPÍM ZAHRÁDKU na Praze 8.
Tel.: 776 31 39 93.
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ GARÁŽ
KRAKOV, Ratibořská ulice, tel.: 602
15 77 40.
VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ BYT
1 + 1 s balkonem, Odolena Voda −
nová zástavba. Levný nájem. Za
podobný byt v lokalitě Praha 8, 9. Tel.:
777 11 09 15.
PRODÁM ŘADOVOU GARÁŽ
Čimice. Tel.: 603 42 42 16.
PARKOVÁNÍ HODINOVÉ I DLOU−
HODOBÉ NONSTOP najdete v Per−
nerově ulici v Karlíně, naproti bývalé
ČKD Dukla. Cena od 10 Kč/hod.
U dlouhodobého stání první měsíc za
999 Kč. Při více vozidlech sleva! Tel.:
736 61 49 00 nebo 606 47 04 97.
Na Vaši návštěvu se těší personál
parkoviště.

INFORMACE O KONÁNÍ DO−
BROVOLNÉ DRAŽBY. Základní
údaje o předmětu dražby: Před−
mětem dražby je soubor věcí ne−
movitých v k.ú. Libeň, který je složen
z následujících věcí: 1) Pozemek,
orná půda, parc.č. 2 096 o výměře
3 969 m2 se způsobem ochrany jako
zemědělský půdní fond, památkově
chráněné území, 2) Pozemek, zahra−
da, parc. č. 2 097/1 o výměře 19
869 m2 se způsobem ochrany jako
zemědělský půdní fond, památkově
chráněné území, z tohoto pozemku
byl podle Geometrického plánu č. 2
264−106/2006 zpracovaného Lud−
víkem Obrusníkem, Geodetická kan−
celář, Pod Lysinami 465/7, Praha 4
dne 5. 9. 2006, který je potvrzený
Katastrálním úřadem pro hlavní
město Prahu, KP Praha, dne 8. 1.
2007, oddělen pozemek parc. č. 2
097/12 o velikosti 4 998 m2, původ−
ní výměra pozemku parc. č. 2097/1
činila 24 867 m2, 3) Pozemek, ostat−
ní plocha se způsobem využití jako
sportoviště a rekreační plocha parc.
č. 2 097/2 o výměře 8 810 m2 se
způsobem ochrany jako památkově
chráněné území, 4) Pozemek,
zastavěná plocha a nádvoří parc. č.
2097/3 o výměře 264 m2 se způ−
sobem ochrany jako památkově chrá−
něné území, na pozemku se nachází
stavba jiného vlastníka zapsaná na LV
2 453 pro k.ú. Libeň, 5) Pozemek, zas−
tavěná plocha a nádvoří parc. č. 2
097/4 o výměře 268 m2 se způsobem
ochrany jako památkově chráněné
území, na pozemku se nachází stavba
jiného vlastníka zapsaná na LV 2453
pro k.ú. Libeň, 5) Pozemek, zahrada
parc. č. 2 097/7 o výměře 3 611 m2
se způsobem ochrany jako zeměděl−
ský půdní fond, památkově chráněné
území. Tyto pozemky jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 2 265 pro katas−
trální území Libeň v obci Praha
u Katastrálního úřadu pro hlavní město
Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Místo a čas konání dražby: v prosto−
rách budovy Koruna Palác, na adrese
Václavské náměstí 1, Praha 1, dne
29. 5. 2007 ve 13.00 hodin. Nejnižší
podání: 39 000 000 Kč. Výše min.
příhozu: 500 000 Kč. Odhadnutá
cena: 39 150 000 Kč. S úplným tex−
tem dražební vyhlášky se lze seznámit
na www.centralniadresa.cz nebo
u dražebníka na adrese KNIGHT
FRANK, spol. s r.o., Václavské
náměstí 1, Praha 1.

Poděkování Bulovce aneb
už nechci počítat mouchy na stropě
Fakultní nemocnice Bulovka mě úspěšně léčí již 29 let. Od výhřezu
bederní ploténky v roce 1978 mne neurologové takříkajíc udržují
v chodu. Mám sice rovnou páteř, ale tuhou jako prkno. Však jsem ji
vůbec nešanoval: 46 let práce animátora, malíře, sochaře i dělníka.
Z mých 33 obratlů se postupně stal svérázný přírodní objekt, který se
jen − tak nevidí. Nyní mi však už hrozilo celkové ochrnutí a musel
jsem jít na operaci. Představa, že bych mohl živý jenom ležet v posteli a počítat mouchy na stropě, neby−
la zrovna lákavá − a tak jsem se těšil na sál.
Rád bych především poděkoval MUDr. Jitce Stankové, primáři MUDr. Ing. Petránkovi, CSc. a ostatním
lékařům Neurologického oddělení za letitou údržbu mé columma vertebralis a za přesné načasování ope−
race. Na jejich ambulanci jsem často, a tak vidím, jak je práce neurologa psychicky náročná. Na určení
diagnózy a správné rozhodnutí má někdy jen pár minut a nonstop je v kontaktu s pacienty, kteří mají bolesti.
Ty každý vnímáme jinak a také různě na ně reagujeme. Avšak vyšetření musí být objektivní a najít příčinu
problému. MUDr. Josefu Včelákovi z Ortopedické kliniky a l. LF UK děkuji za mistrný řez 4 krčních
obratlů, má zlaté české ruce. Byl jsem velice překvapen, jak tzv. velká chirurgie dnes umí opravit omyly
přírody i šílené úrazy. A navíc podstatně zkracuje pobyt na lůžku. A snad je i zdravé být chvíli nemohoucí
a uvědomit si, co všechno člověk vydrží, když musí. Být několik dní zcela závislý i na podání čaje v koje−
necké láhvi či na krmení (vleže na zádech) sestřičkou. I to je součástí práce zdravotnického personálu.
Spadne nám hřebínek a více vnímáme všechny lidi kolem sebe i každý neopakovatelný den života.
A můj dík paří také primářce MUDr. Daně Vondráčkové a MUDr. L. Chomiakové za vzornou poope−
rační péči. Oddělení následné péče je oáza klidu uprostřed okolních pavilónů. Laskavé sestřičky a dva
úžasní „sestřáci“ zde vytvářejí prostředí − na úrovni sanatoria či rodinného penzionu. Včetně terasy pro
posezení venku. Ze stejného pavilonu a opět na jaře jsem pozoroval protější rozkvétající stráň − jako
před 29 lety. Všem obětavým pracovníkům Bulovky přeji hodně energie na jejich nelehkou práci ve dne
i v noci a každodenně i o sobotách, nedělích a svátcích. Podávají výkon, který je pro nás samozřejmý.
To jinde běžné není a o to právě jde.
−is−

(Placená inzerce)

3. června 2007
Zámek a Anglický park v Rájec n. Sv. −
prohlídka. Adamov − odjezd 8.21 hod., Rájec
− Jestřebí − příjezd 8.30 hod. Rájec n. Sv. −
odjezd v 15.44 hod. Praha Hlavní Nádraží −
příjezd 19.18 hod.

Spojení: metro Kobylisy, bus číslo 177, 186, 200, 144, 152 nebo tram číslo 10, 14, 15, 17,
24, 25 do stanice Střelničná. Pokud tobě nebo rodičům tento termín nevyhovuje, přijďte
rovnou na trénink mini žákyň, který probíhá v úterý a ve čtvrtek od 16.00 na hřišti Sokola
Kobylisy, kde se dozvíte bližší informace.
Kontaktní telefon: 604 680 380 • E−mail: sokolkobylisyII@seznam.cz
Další informace na www.sweb.cz/sokol.kobylisy2

(Placená inzerce)

Blansko − odjezd 17.35 hod., Adamov − příjezd
17.42 hod., ubytování.

22. května od 17.00 hodin na hřišti areálu Sokola Kobylisy, U Školské zahrady.

KVĚTEN 2007

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

TROJSKÁ 72/159
182 00 PRAHA 8
TEL: 284 684 633
CVIČENÍ NA ŠESTI
STOLECH Z USA
• ZPEVNĚNÍ A ZEŠTÍHLENÍ POSTAVY •
PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANALÝZY
POSTAVY • CVIČENÍ
VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD, ASTMA,
PORUCHÁCH SRDCE,

S tímto kupónem

sleva

na prvních
10 hodin cvičení

ŽIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO
ERGOLINE

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

T A U C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

Pro dospělé, mládež i děti,
žáky a studenty ZŠ, SŠ, VŠ,
podnikatele, manažery, firemní
a jiné zaměstnance.
Individuální (1) a mikroskupinové (2 - 4),
odpolední, večerní i dopolední,
špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

(Placená inzerce)

NADSTANDARDNÍ LETNÍ KURZY
AJ, NJ, FJ, ŠJ, ItJ, ŘecJ, PortJ, RJ, ČJ ciz.

TERMÍNY:
22. 5. - 1. 6. , 5. 6. - 15. 6. , 19. 6. - 29. 6. 2007
ZÁPIS:
PO - PÁ 17.00 - 20.00 hod., Kobylisy,
Maškova 3 - asi 3 min. od Penny Marketu
TRAM. č. 14, 25, BUS č. 181, 183, 186, 175, 162
zast. Vozovna Kobylisy.
Tel.: 286 891 233 (9.00 - 17.00 hod.)
602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81.

www.taucollege.zde.cz

Salon Jana

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(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.

• 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 zahuš ování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)

KVĚTEN 2007

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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LETOV LETECKÁ VÝROBA s. r. o.

je pokračovatelem mnohaleté tradice značky LETOV, její historie sahá až do roku 1918.
Od roku 2000 jsme součástí francouzské skupiny LATECOERE, která patří mezi
přední světové výrobce leteckých sestav. V současné době máme více než 550
zaměstnanců, rozsáhlý projekt modernizace a rozvoje podniku a stabilní výrobní
program podložený dlouhodobými smlouvami.
Výrobní programy v současnosti tvoří:
• Výroba dílů pro dveře letounů Airbus A320, A321, A380, Embraer 170, Falkon F7X
• Montáž kinematických sestav dveří pro Airbus A321, A380, Embraer 170, Falkon F7X
• Montáž struktur dveří pro Airbus A318, A319, A320, A321, A380, Embraer 170, Falkon F7X
• Montáž elektrických skříní palubní instalace pro letouny Airbus A380, A400M
• Příprava nových výrobních programů včetně využití progresivních kompozitních materiálů
pro firmy Airbus a Boeing
Hlavními zákazníky jsou především společnosti Latecoere a Eurocopter (SRN).
V novodobé historii jsme vybudovali dvě nové montážní haly a linku povrchových ochran,
které splňují nejpřísnější požadavky na ekologii a bezpečnost provozu,
pořídili nejmodernější CNC obráběcí centra a obdrželi prestižní mezinárodní certifikace
pro spolupráci s leteckými výrobci Boeing, Airbus a Embraer.

Obrábění
Povrchové úpravy
Montáž
Řízení výroby

Zpracování kompozitů
Řízení jakosti

Bližší informace o všech volných místech Vám ochotně poskytne:
Bc. Michal Stulík, personální oddělení, tel.: 234 312 663,
email: michal.stulik@letov.cz

(Placená inzerce)

Vzhledem k rostoucí produkci nabízíme stabilní
a perspektivní pracovní uplatnění v těchto oblastech:
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