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Co se děje nejen v regionu

Call centrum
o bezpečnostní situaci

V souvislosti s mezinárodním konfliktem v Iráku rozhodl MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy, o zřízení call centra Magistrátu hl. m.
Prahy pro zajištění dostatečné informovanosti občanů o bezpečnostní situaci v Praze. Call centrum je v provozu nepřetržitě na
bezplatné lince 800 879 800. Rovněž webové stránky poskytují občanům informace z oblasti bezpečnosti, civilní ochrany, návody k
chování v krizových situacích, důležitá telefonní čísla i aktuální informace a prostor pro otázky a odpovědi. Stránky pod názvem
Bezpečnost v Praze a irácká krize jsou přístupné z domovské adresy hl.m.Prahy www.praha-mesto.cz; jejich adresa je www.praha-
mesto.cz/bezpecnost. Dotazy lze také zasílat e-mailem na adresu osv1812@cityofprague.cz.

Svatojiřská pouť

Městská část Praha 14 srdečně zve v sobotu 26. dubna na tradiční Svatojiřskou pouť na náměstí v Hloubětíně. Pouť začíná mší svatou
v 10.00 hod. v kostele sv. Jiří a bude zahájena starostou v 11.15 hod. K vidění bude Pražský pouťový orchestr, divadélko pro děti,
divadlo pro dospělé, lidová hudba, potulní kejklíři, kapela Šarm, stánky s dobovými řemesly, pouťové atrakce a další. Po celý den jsou
připraveny vepřové hody na Staré hospodě a večer od 20 do 24 hod. pouťová zábava.

Můj přítel pes

Městská část Praha 14 zve všechny děti a jejich pejsky v sobotu 12. dubna od 9 do 12 hod. na 3. ročník soutěže Můj přítel pes, která
se uskuteční mezi ulicí Pospíchalova a rybníčkem Aloisov na sídlišti Černý Most, v blízkosti stanice metra Rajská zahrada. Soutěž
bude zahájena přehlídkou páníčka s pejskem. Bude se soutěžit v překážkové dráze, ukázce dovednosti a o nejsympatičtější dvojici.
Pro výherce jsou připraveny ceny. Zpestřením bude ukázka výcviku psů kynologické organizace. Celou akcí slovem provází známý
moderátor Luboš Votroubek. Každý pes musí mít vodítko a košík.

Změny v dopravě

Dle informací Ropidu od 22. března zůstává v provozu na trase k železniční zastávce Praha-Kyje pouze autobusová linka 701, která
nově jede v obou směrech přes Vajgarskou. Její provoz byl omezen pouze na pracovní dny od 5 do 20 hod. V kyvadlové vlakové
dopravě Běchovice - Masarykovo nádraží byly ponechány pouze vybrané vlakové spoje v ranní špičce. Nově byla zřízena autobusová
návaznost na vybrané vlaky od Českého Brodu na Černý Most a odpoledne opačně ke všem vlakům do Českého Brodu. Podrobnější
informace na letácích Ropidu.

Od pondělí 3. března do 29. srpna bude trvat částečné omezení provozu v Chlumecké ulici. Ve směru do centra jsou uzavřeny oba
jízdní pruhy. Objížďka je svedena do jednoho jízdního pruhu v protisměru. Druhý jízdní pruh slouží ve směru z centra města. Odbočení do
nákupního Centra Černý Most je zachováno bez úprav. Výjezd z Ocelkovy ulice ve směru na Chlumeckou ulici do centra je uzavřen.
Motoristé mohou použít nájezdu od parkoviště u Hornbachu. Důvodem uzávěry je oprava mostu přes Chlumeckou ulici. Upozorňujeme
občany cestující MHD, že v důsledku oprav tramvajové křižovatky Poděbradská x Kbelská je v této oblasti omezen provoz na
tramvajových linkách.

Předmájová veselice

I. občanské sdružení Hloubětín zve občany v pátek 11. dubna od 18 hod. na předmájovou veselici do restaurace V chaloupkách v
Hloubětíně. Hrát budou přátelé a dobrovolný příspěvek na režii je vítán.

Rozšířená výuka jazyků

ZŠ Generála Janouška 1006 na Černém Mostě ve školním roce 2003/04 otevírá třídy s rozšířenou výukou jazyků. Přijímací zkoušky se
budou konat 14. dubna od 9 hodin. Přihlášky k dispozici v kanceláři školy.

Krátce...

Babí léto, které bylo labutí písní v herecké dráze Vlastimila Brodského, sklízí ocenění v USA. Po Českých lvech dostala tato
hořká komedie, natáčená částečně na Černém Mostě podle scénáře Jiřího Hubače z Kyjí, již ocenění na festivalech v Saint
Louis (v konkurenci 56 snímků z celého světa cena diváků za nejlepší hraný film), Clevelandu a ve státě Colorado.
K letošním 80. narozeninám hudebního skladatele Miroslava Hlaváče z Hloubětína byl v rámci 4. koncertu v cyklu Ti nejlepší
uveden jeho jednoaktový orchestrální balet Čarodějův učeň. Koncert v provedení Plzeňské filharmonie s dirigentem Leošem
Svárovským se uskutečnil 14. února v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci.
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Hasso v plamenech a dýmu

Třípatrovou budovu obchodního domu Hasso na Černém Mostě zachvátil v dopoledních hodinách v úterý 25. února rozsáhlý požár, s
nímž se v hustém černošedém dýmu potýkala téměř stovka hasičů. Požáru si jako první všiml při své obchůzce strážník městské
policie Břetislav Zatloukal, který jej okamžitě ohlásil, přivolal posily strážníků a pomáhal při evakuaci občanů z ohroženého objektu.
První hasičské auto dorazilo po pěti minutách po ohlášení požáru. Postupně z osmi vysunutých požárních plošin muži v dýchacích
přístrojích po několik hodin kropili proudy vody střechu, kde bylo ohnisko požáru, který dle hasičů zavinili neopatrní opraváři, kteří na
střeše lepili propanbutanovým plamenem asfaltovou krytinu. V boji s ohněm pražští hasiči poprvé použili cobru - nový speciální
systém, který se ihned osvědčil (spočívá v tom, že se vysokým tlakem vody s příměsí kovových kuliček může hasit a zároveň i
rozřezávat umělé hmoty, dřevo či beton - na střeše Hassa to oproti práci se sekyrami urychlilo zásah asi o 80 procent). Při události
nebyl nikdo zraněn, policie všechny lidi z objektu včas evakuovala. Předběžné škody činí desítky milionů korun. Vyhořelé Hasso hlídá
policie a jeho obnova potrvá několik měsíců.


