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Designblok Největší výstava
designu u nás probíhala na
různých místech v Praze.

Foto: Jakub Plíhal, Rajce.net

DEJVICE Jako na natáčení akčního
filmu to včera vypadalo v Badeniho
ulici v Praze 6. Modré majáčky poli-
cejních vozů tu osvětlovaly izrael-
skou ambasádu, jíž hrozil bombový
útok. „V 9.20 jsme přijali oznámení
o anonymním mailu, který přišel
na adresu ambasády. Neznámý člo-
věk upozorňoval na výbušninu skry-
tou v její blízkosti,“ řekla mluvčí
pražské policie Ivana Ježková.

Na místo vyrazily posily včetně
pyrotechnika a psa cvičeného na
vyhledávání výbušnin. Policisté
pročesali okolí a zjistili, že poplach
byl planý. „Zhruba mezi 11.45 a

12.15 jsme uzavřeli okolí ambasá-
dy, tedy i přilehlou křižovatku s uli-
cí Milady Horákové, abychom
mohli prohledat okolí,“ popsala
Ježková. Zaměstnance ambasády
nebylo potřeba evakuovat. „V
e-mailu byly obsaženy informace,
ze kterých to vyplývalo.“

O jaké informace šlo, odmítla
sdělit, neboť jsou součástí vyšetřo-
vání. Bomba třeba mohla být ulo-
žena v autě. „Přišli policajti a řekli,
že se to tu musí vyklidit. Kolega
musel jít přeparkovat auto,“ pro-
zradili dělníci, kteří před ambasá-
dou opravují vodovod.

Rozsah akce obhajuje Ježková
tím, že ambasády – stejně jako tře-
ba letiště nebo nádraží – patří
mezi místa s choulostivějším bez-
pečnostním režimem. „V takovém
případě musíme brát vážně i oči-
vidně nepravdivou zprávu. Jakéko-
liv hlášení musíme prověřit,“ říká
policejní mluvčí.

Důležité je i to, že šlo právě o
ambasádu židovského státu, který
má spoustu potenciálních nepřá-
tel. „Naposledy se tu zasahovalo,
když před ambasádou zaparkoval
člověk v arabském šátku a něco si
prý mumlal. Taky se tam rozjel kor-
don policistů. Nakonec se ukázalo,
že byl jenom opilý a nevěděl, kde
parkuje,“ vzpomíná Luboš Dupač,
řidič tramvaje, který kolem amba-
sády dennodenně jezdí.

Podobně citlivý postup by se
podle Ježkové užil v případě jiných
ambasád. Souvisí to i s tím, že za-
čátkem října zvýšila cizinecká poli-
cie po varování amerických taj-
ných služeb bezpečnostní preven-
ci v zemi. Adam Skala

V muzeu Parádní podívaná nejen
pro muže vás čeká ve Vojenském

muzeu Kbely.
Foto: Ondřej Hanuš, Rajce.net

Krátce
LIBEŇ

Sady před Invalidovnou
se na zimu zavřou
Od 1. listopadu až do dubna příští-
ho roku se bude pracovat na
zkrášlení Kaizlových sadů . Stávají-
cí chodníky nahradí nové s žulo-
vým povrchem, obnoví se jezírko.
Nemocné dřeviny nahradí mladé
stromy a keře. (kat)

STARÉ MĚSTO

V centru vyrostl dům
pro seniory
Do konce listopadu bude na rohu
ulic Dlouhé a Benediktské dokon-
čen nový bytový dům s pečovatel-
skými byty. Nabídne bydlení pro
39 seniorů. Celkem bude v domě
18 bytů pro jednu osobu, 8 bytů
pro dvě osoby, dva byty pro jednu
ZTP osobu a jeden byt pro tři ZTP
osoby. První nájemníci se budou
moci nastěhovat v prosinci. (kat)

TROJA

Adoptivní rodiče mohou
do zoo za korunu
Pražská zoologická zahrada zve
všechny adoptivní rodiče savců,
kromě šelem a lidoopů, k návštěvě
zoologické zahrady v Troji. Každé
pondělí v říjnu zaplatí za vstup jen
jednu korunu. (ap)

PRAHA

Slavnosti stromů
v Klíčovském parku
Oslavit svátek stromů mohou přijít
všichni zájemci v neděli 24. října
ve 14.30 hodin. V Klíčovském par-
ku na ně bude čekat hravé, ale i po-
učné odpoledne. Nebudou chybět
ani soutěže. (ap)

VINOHRADY

Kniha o Praze je
k dostání na trzích
Na světě je monografie o Praze 3.
Kniha s černobílými fotografiemi
Karla Cudlína a texty historika ar-
chitektury Zdeňka Lukeše bude v
prodeji každou středu a sobotu v
době konání farmářských trhů na
náměstí Jiřího z Poděbrad. (ok)

Anonymní e-mail spustil policejní manévry. Na místě
zasahovalo několik desítek policistů, přítomen byl i
pyrotechnik a cvičený pes. Policisté uzavřeli dopravu
na přilehlé křižovatce Badeniho a Milady Horákové.

Fotbalová divize V utkání Admiry
s Čelákovicemi gól nepadl. Pražský
tým zůstal druhý.

Foto: Ondřej Hanuš, Rajce.net

Studenti píší noviny

Video z tunelu Blanka si můžete prohléd-
nout na praha.idnes.cz

Video ze zásahu policie si můžete
prohlédnout na praha.idnes.cz

Babi, ty jsi asi neměla
sexuální výchovu
Kdyby mi někdo nabídl, abych za-
čala chodit na sexuální výchovu,
tak bych určitě začala. Nebude to
tím, že bych málo věděla, ale spí-
še ze zvědavosti. Nikdy jsem neby-
la ten stydlivý typ, co se rozhovo-
rům na toto téma vyhýbal, ba nao-
pak.
Hodně záleží na tom, jak se téma
sexu řeší v rodině. Když se napří-
klad v rodině na toto téma vůbec
nemluví, chápu, že se dítě v situa-
ci, kdy by se mělo o tom bavit na
veřejnosti, dobře necítí.

V dnešní době existuje hodně
možností, kde lze informace ano-
nymně najít. Internet je tím nej-
jednodušším a nejrychlejším zdro-
jem. Najdete tam všechno, na co
si jen vzpomenete. Bohužel i tako-
vé věci, kterých se leknu i já ve
svém, oficiálně dospělém, věku. A
myslím si, že takovéto články a ob-
rázky, nedej bože videa, by dítě
do určitého věku vidět a číst ne-
muselo.
Dále existují časopisy určené spí-
še pro děvčata. Zde se toho také
hodně dozvíte. Ale v poslední
době mi přijde, že si z toho mlá-
dež spíš dělá srandu. Přitom by

všichni měli být rádi, že se mohou
na cokoliv zeptat, aniž by museli
říct své jméno, a dostanou odbor-
nou odpověď. Na některé věci
jsem se dříve také raději zeptala
zkušenější kamarádky než rodičů.
Ne že bych měla s nimi špatný
vztah a téma sex by bylo u nás
tabu, ale styděla jsem se.
V souvislosti s tímto tématem by
mě zajímalo, jak to bylo s téma-
tem sex dříve. Moje babička měla
například dítě již ve dvaceti le-
tech. „Babi, ty jsi asi neměla sexu-
ální výchovu, že ne?“
Zuzana Emrová
Gymnázium Sázavská, Praha 2

Zaveďme povinnou
výuku o vztazích
Je ohromnou chybou, pokud se se-
xuální výchova nevyučuje, napří-
klad z nedostatku času, nebo ji vy-
učují různé odnože křesťanského
náboženství. Netvrdím, že křesťan-
ství je špatné nebo jsou to zatvrze-
lí puritáni, ale způsob, jakým ten-
to předmět vyučují, je nanejvýš ne-
vhodný!
Můžeme se doslechnout, že:
„Kondomy dostatečně nechrání
proti infekci virem HIV, který pro-
nikne do těla i přes kondom.“
„Pokud nechcete, děti, onemoc-

nět žádnou pohlavní nemocí, po-
čkejte se sexem až po svatbě.“
„Jediná správná antikoncepce je
sexuální abstinence.“
Mělo by se hovořit o důležitých té-
matech, jako je riziko znásilnění,
potratů či nepochopení vlastní se-
xuální orientace, jejichž absence
se může vymstít mnohem více
než omezení zastrašujících hovo-
rů o pohlavních nemocech.
Podle mě by měla být sexuální té-
matika lehce načata již na základ-
ních školách v rámci biologie, ne-
mělo by to však být téma vyvoláva-
jící pubertální smích a urážky, ale
regulérní součást výuky. Na střed-

ních školách by měla být alespoň
jednou za dva týdny povinná výu-
ka o vztazích (VOV), jejíž součástí
by byla i témata týkající se ochra-
ny, zejména antikoncepce, účinků
hormonů, fyziologické změny spo-
jené s dospíváním, měla by být
probrána stavba pohlavních orgá-
nů, sexuální terminologie, ale i
možné základní konflikty ve vzta-
zích a rozvedena tématika minorit-
ních orientací a úchylek. V přípa-
dě nevole rodičů by však mělo být
možné, tak jako u tělesné výcho-
vy, zažádat o uvolnění z VOV.
David Forman
Akademické gymnázium Praha

PRAHA (iDNES.cz) Po třech měsí-
cích se do tunelu Blanka vrátili děl-
níci. Báňský úřad ukončil vyšetřo-
vání červencového propadu půdy,
při němž byl zasypán bagrista, a
Metrostavu udělil pokutu milion
korun. Firma s ní souhlasila, což
umožnilo pokračovat v ražbě. „V
tuto chvíli dobíráme dno jižního
tubusu,“ popsal postup prací Fran-
tišek Polák, mluvčí Metrostavu.

Kromě milionové pokuty od
báňského úřadu bude muset Met-
rostav zřejmě zaplatit 9,5 milionu
korun hlavnímu městu. To je bude
chtít za analýzy a studie, které si
nechalo po propadu udělat. Navíc
si Praha cení poškození dobrého
jména na 3,5 milionu korun, přes-
tože Národohospodářská fakulta
VŠE poškození jména ocenila
„jen“ v řádu statisíců.

Články mladých autorů v MF DNES

Kočky na výstavě
V Kongresovém centru byla k

vidění výstava ušlechtilých koček.
Foto: Nobody, Rajce.net

Anonym hrozil bombou
na izraelské ambasádě

Poplach Prostor kolem izraelského velvyslanectví v Badeniho ulici včera kolem poledne obsadila policie. Foto: 2x Radek Cihla, MF DNES
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Kudy jet? Odklon dopravy se
týkal i Vratislava Kulhánka,
bývalého šéfa Škody Auto
a hokejového svazu.

PRAHA (ČTK) První stacionář pro
nemocné Parkinsonovou choro-
bou včera otevřeli v Praze 4. Má ka-
pacitu 15 míst a jeho součástí je i
rehabilitační zařízení. Podle Jarmi-
ly Mackové ze Společnosti Parkin-
son, která nabízí i svoz pacientů
na denní docházku, zajistí tato
služba nemocnému potřebnou
péči, příbuzným možnost odpočin-
ku. „Stacionář je dobrá forma
péče, neboť klienti zůstávají v kon-
taktu s rodinným prostředím,“ řek-
la gerontoložka Iva Holmerová.

Stacionář vznikl při domově s
chráněným bydlením, který vlast-
ní pražský magistrát. Dává ho do
pronájmu Domovu pro seniory
Háje, který bude stacionář pro Spo-
lečnost Parkinson provozovat. Ote-
vřen bude každý všední den od 8
do 17 hodin, předpokládaná cena
za den pobytu je 300 korun.

Parkinsonova nemoc je degene-
rativní onemocnění centrální ner-
vové soustavy. Nejčastěji se proje-
vuje klidovým třesem a ztuhlostí.

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.

Nemocní dostali
nový stacionář

V tunelu Blanka
se opět pracuje


