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Na‰ich deset let...
Ve středu 20. října v 17.30 hod. začíná v Galerii 14 na Černém Mostě výstava Našich deset
let, na kterou vás srdečně zveme. Představuje jeden z vrcholů letošních oslav deseti let trvá-
ní naší městské části. Výstavě věnujeme v těchto Listech prostřední čtyřstránkovou přílohu,
k níž se váže i titulní fotografie. Byla pořízena před deseti lety 5. října 1995 na hřišti TJ Sla-
voj Hloubětín při prvním přátelském fotbalovém zápase mezi radnicemi Prahy 14 a Prahy 9.
Zvítězili v něm 4:3 hosté z Prahy 9. Na snímku uprostřed starosta Prahy 14 ing. Miroslav Fro-
něk s maskotem naší městské části, vedle něj s putovním pohárem tehdejší starosta Prahy 9
Tomáš Kladívko (dnes poslanec parlamentu) a zcela vpravo Josef Pavlata (již dvakrát zvole-
ný senátorem za náš volební obvod).
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZZZ RR AA DD NN II CC EE
Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 8.00–17.30 hod.,
út a čt 8.00–16.00 hod., pá 8.00–15.30 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna: 
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax: 
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

● schválila novou zřizovací listinu Rady ško-
ly při ZŠ Hloubětínská
● schválila navýšení ceny za rekonstrukci
střechy nad tělocvičnou ZŠ Hloubětínská za
vícepráce o 84 590 Kč
● nesouhlasila se záměrem odboru obchod-
ník aktivit Magistrátu pronajmout část po-
zemku v k. ú. Černý Most společnosti
EUROGRILL za účelem umístění stánku
rychlého občerstvení
● souhlasila s odesláním výzvy k podání na-
bídky na realizaci rekonstrukce výměníkové
stanice v budově polikliniky „Parník“
● seznámila se s rozsudkem Městského sou-
du ve věci sporu se společností Apion s. r. o.
a s návrhy žalob a odvoláním v této věci

Na svém 41. jednání dne 24. 8.
Rada MČ mj.

● souhlasila s pojmenováním budoucí ulice
v k. ú. Hostavice názvem Lucinková

● souhlasila s návrhem pronájmu tělocvičen
a hřišť v objektu ZŠ Vybíralova ve školním
roce 2004/5
● souhlasila se zadáním veřejné zakázky na
stavební práce při rekonstrukci komunikací
v Jiráskově čtvrti
● nesouhlasila se záměrem pí Balnerové na
umístění dočasné stavby (tržnice) na pozem-
ku parc. č. 232/2 v k. ú. Černý Most
● seznámila se s počtem, dislokací a velikos-
tí volných bytových jednotek v objektech pře-
vzatých do správy MČ Praha 14 a schválila:
výši nájemného a uzavření nájemních smluv

Na svém 42. jednání dne 7. 9.
Rada MČ mj.

v těchto byt. jednotkách na dobu jednoho ro-
ku, způsob výběru žadatelů nad rámec Zásad
pro pronajímání bytů MČ Praha 14 a seznam
vybraných nájemců
● souhlasila, že cena současného nájemného
za garážová stání ve vnitrobloku objektů v ul.
Gen. Janouška je považována včetně 19 %
DPH
● schválila postup pro projednání návrhu na
udělení čestného občanství a ceny MČ
Praha 14

komise kultury a aktivit volného času
(13. 9)

Komise konstatuje, že od roku 1989 nebyl
na území Prahy 14 umístěn žádný nový umě-
lecký exponát (plastika) a v této souvislosti
dává RMČ podnět, aby uvážila možnost, jak
tímto způsobem zkulturnit a oživit životní
prostředí naší MČ, zejména sídlištní lokality.

Komise navrhuje RMČ, aby část ulice Po-
děbradská, která se dříve jmenovala Vetiško-
vo náměstí, byla pojmenována Divišovým ná-
městím.

Rovněž navrhuje umístit na území MČ Pra-
ha 14 pamětní desku významného básníka 20.
stol. Ivana Diviše, který žil a tvořil v Hloubě-
tíně a po srpnové okupaci ČR byl nucen v ro-
ce 1969 emigrovat. Vzhledem k tomu, že
v Galerii 14 budou probíhat v rámci oslav 10.
výročí vzniku Prahy 14 výstavy „Historie
Prahy 14“ a „Našich 10 let“, navrhuje komise
RMČ uchování exponátů z těchto výstav pro
vytvoření budoucí stálé expozice na území
naší městské části.

Marcela Pavlíčková, tajemnice

kontrolní výbor (20. 9.)
Kontrolní výbor na svém 16. jednání pro-

jednal stížnost na způsob vyřizování odpově-
dí Mgr. Daniela Rovana ve věci manželů Pav-
la a Marie Haluskových. Členové výboru se
po posouzení souvisejících písemných pod-
kladů usnesli, že ve způsobu, formě ani obsa-
hu odpovědí, poskytnutých manželům Halus-
kových v jejich věci Mgr. Danielem Rova-
nem, nebyly shledány nedostatky.

Členové výboru dále vzali na vědomí od-
pověď předsedy KV ze dne 1.7.2004, týkající
se petice občanů Jahodnice ze dne 26.5.2004,
zpracovanou po projednání a schválení věci
na minulém jednání KV. Vzali také na vědomí
odpověď předsedy KV ve věci stížnosti  O.
Buchla (byla projednávána na minulém jed-
nání KV), zaslanou dne 4. 8. 2004 tajemníko-
vi Úřadu MČ Praha 14, a vyjádření k této stíž-
nosti, které bylo zasláno panu O. Buchlovi.

Mgr. Eva Koplíková, tajemnice

Poznámka: Usnesení a zápisy z jednání ZMČ
Praha 14 a usnesení Rady MČ Praha 14 najde-
te na internetové stránce radnice www.pra-
ha14.cz. Upozorňujeme, že návrhy výborů a ko-
misí jsou dle zákona o hl. m. Praze pro jednání
zastupitelstva a rady pouze doporučující.

Z jednání v˘borÛ ZMâ Praha 14

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14

CO PROJEDNALO
11. zasedání zastupitelstva
■ Jedenácté zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 14 se konalo 23. září v Galerii 14. Vza-
lo na vědomí informaci o plnění úkolů zastupitelstva a zprávu o činnosti Rady za první
pololetí letošního roku. Dále vzalo na vědomí rezignaci MUDr. Hany Pospíšilové na
členství ve výboru pro správu majetku a jmenovalo novým členem tohoto výboru Fra-
antiška Čuchala. Zastupitelstvo projednalo a schválilo obsáhlý materiál týkající se pl-
nění příjmů a čerpání výdajů m. č. Praha 14 za 1. pololetí 2004 (příjmy 141 385 78 tis.
Kč, výdaje 128 585 87 tis. Kč). Rovněž projednalo a schválilo II. úpravu a změnu roz-
počtu m. č. Praha 14 na rok 2004. Rozpočet tak k 31. 8. 2004 činí 337 467 400 Kč.

■ Dále zastupitelstvo projednalo několik návrhů k uzavření kupních smluv (MČ jako
prodávající) a schválilo: uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1367 v k.
ú. Kyje o výměře 15 m2 za celkovou cenu 5 000 Kč (s panem O. Šmejdou), uzavření
kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2176/1 o výměře 140 m2 v k. ú. Kyje za cel-
kovou cenu 280 000 Kč (s manželi Stojanovými), uzavření kupní smlouvy na prodej po-
zemku parc. č. 2176/2 o výměře 142 m2 v k. ú. Kyje za celkovou cenu 284 000 Kč
(s manželi Kalabisovými), uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 127 v k.
ú. Kyje o výměře 195 m2 za celkovou cenu 89 700 Kč (s panem M. Štejfou), uzavření
kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 128 o výměře 345 m2 v k. ú. Kyje za celko-
vou částku 158 700 Kč (s paní M. Jermanovou), uzavření kupní smlouvy na prodej po-
zemku parc. č. 2429 v k. ú. Kyje o výměře 12 m2 za celkovou cenu 28 080 Kč (s man-
želi Kocourkovými).

■ Na závěr programu ještě schválilo revokaci usnesení č. 38/ZMČ/04 ze dne 23. 9.
2004 v plném rozsahu (týká se odprodeje pozemku v k. ú. Kyje manželům Bírovým).

Poznámka redakce: Vzhledem k uzávěrce Listů uveřejníme návrhy, připomínky
a interpelace (podle ověřeného zápisu), jež zazněly na jednání tohoto zastupitelstva,
až v příštím listopadovém vydání.
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1. ze systému hlavního města Prahy:
Nehvizdská x Zelenečská 11. 10.
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská
Tálinská x Oborská
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
V Humenci x Sadská 13. 10.
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách 20. 10.
Vaňkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Skryjská x Svárovská
Babylonská x Lipnická
Lipnická x Světská
Rožmberská x Podlišovská 25. 10.
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Šimanovská x Za Školou
Stropnická x Za Černým Mostem 27. 10.
Koclířova x Vodňanská
Spolská x Mílovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská

Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 ho-
din. Po naplnění budou odvezeny.

2. zajištěné MČ Praha 14:
Včelničná x Nežárská 6.-8. 10.
Anderleho x Gen. Janouška
Travná x Kostlivého 11.-13. 10.
Ronešova x Volkova
Vašátkova x Doležalova 13.-15. 10.
Šromova x Gen. Janouška
Vidlák x Novozámecká 13.-15.10.
Bří Venclíků x Vlčkova
Bryksova x Fejfarova 18.- 20. 10.
Kukelská x Chvaletická
Hodějovská x Za Rokytkou 20.-22. 10.
Doubecká x Baštýřská
Žehuňská x Nedvědická 25.-27. 10.
Kardašovská, obchodní středisko

Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domácností,
který není možné pro jeho objem odložit do
nádob na směsný komunální odpad (popel-
nic). Jedná se především o části nábytku, pod-
lahové krytiny (koberce, linolea, elektrospo-
třebiče neobsahující nebezpečné látky...).
Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, vý-
kopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad,
odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné
složky komunálního odpadu.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu

Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 28. 10.
Horusická x Osická 16.00-16.20 hod.
Dářská x Zvíkovská 16.30-16.50 hod.

Zacharská x Velkoborská 17.00-17.20 hod.
Dvořišťská x Vlkovická 17.30-17.50 hod.
Lánská x Oborská (u ryb.) 18.10-18.30 hod.
Hejtmanská x Vranovská 18.40-19.00 hod.

Odpady, které sbíráme: barvy, baterie
všech druhů, včetně olověných akumulátorů,
čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
ostatní chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje,
pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, vý-
bojky a zářivky.

Sbûr kovového odpadu
Na území městské části Praha 14 proběhne

v měsíci říjnu sběr kovového odpadu od obča-
nů zajišťovaný odborem životního prostředí
Úřadu MČ Praha 14. Občané mohou připravit
kovový odpad k nakládce nejdříve 1 den před
odvozem odpadu dle níže uvedených termínů
a lokalit. 

Odvezeny budou pouze kovové předmě-
ty. Ostatní odložený materiál bude muset od-
stranit jeho původce na vlastní náklady nebo
bude na náklady původce odstraněn. Případné
dotazy a připomínky mohou občané volat na
telefonní čísla 281 932 382 nebo 606 225 827.

Termíny sbûru kovového odpadu:
Hutě, Rajská zahrada 23. 10.
Aloisov, Lehovec, Nad Rybníkem, 
Hloubětín 24. 10.
Staré Kyje, Jiráskova čtvrť 30. 10.
Jahodnice, Hostavice, 
Černý Most I, II 31. 10.

Velkoobjemové kontejnery na fiíjen

Městská část Praha 14 dnem 1. 7. 2004 pře-
vzala od hl. m. Prahy do správy 8 objektů
včetně podzemních garáží na Černém Mostě II.
Celkový počet parkovacích míst v garážích je
1050. K zabezpečení těchto garážových stání
bylo vypsáno výběrové řízení na projekt a re-
alizaci stavby integrovaného zabezpečovací-
ho systému.

Základem realizovaného zabezpečení je
systém kontroly vstupu (ACS) přenášející in-
formace do ústředny elektronického zabezpe-
čovacího systému (EZS), která je po zpraco-
vání předává na pult centrální ochrany (PCO)
prostřednictvím telefonní linky. Systém je do-
plněn kamerovým sledovacím okruhem s di-
gitálním záznamem obrazu. Systém ACS
ovládá všechny vstupy a výstupy z objektů,
výjezdy a vjezdy z garáží. Je programovatel-
ný s možností stahování historie. Dveře z do-
mů i vrata garáží se otevírají pomocí bezkon-
taktních karet, které se přikládají ke sníma-
čům. V případě násilného otevření vrat nebo
dveří elektronický zabezpečovací systém vy-
šle signál na pult centrální ochrany s násled-
ným výjezdem sekuritní služby.

Již 1. září byly dány do provozu první dvě

Blok C Blok E
Ukončení do 30. 9. 2004 - C 1. horní podlaží Ukončení do 25. 10. 2004
Ukončení do 3. 11. 2004 - C 2. spodní podlaží Kučerova 799
Bobkova 755 Maňákova 795-798
Bryksova 756-759 Bobkova 794
Maňákova 751-754 Mansfeldova 788-793

Blok A Blok F G
Ukončení do 5. 10. 2004 Ukončení do 17. 12. 2004
Bryksova 728-731 Kučerova 767-770
Maňákova 720-723 Bryksova 772-776
Kučerova 725-727 Bobkova 777,786-787
Bobkova 732-734 Mansfeldova 800-805

Blok B Blok A1
Ukončení do 17. 12. 2004 Ukončení do 12. 12. 2004
Bobkova 736-749 Maňákova 811-813
Bryksova 740-742 Kučerova 806-809
Maňákova 743-746 Mansfeldova 782-785

Bryksova 778-781

GaráÏe na âerném Mostû
garážové plochy pod domy plk. Vlčka
692-695 a 684-686 o celkovém počtu 85 stát-
ní, která jsou určena nejen pro nájemníky
těchto domů, ale i pro ostatní zájemce. Zbý-
vající garáže pod šesti dalšími objekty budou

zprovozněny v průběhu září až prosince letoš-
ního roku (viz. tabulka).

V případě zájmu o parkování v krytých
garážích je možno kontaktovat písemně Sprá-
vu majetku Praha 14, a.s., Konzumní 640,
Praha 9 nebo na tel. 281021463 pana Nývlta.

Daniel Rovan,
zástupce starosty

HARMONOGRAM PRACÍ
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V zářijových Listech jsme vás seznámili
s přehledem všech dávek přiznávaných
a vyplácených odborem sociálních věcí
a zdravotnictví ÚMČ Praha 14. Dnes po-
kračujeme informacemi o dávkách státní
sociální podpory.

Dávky státní sociální podpory
jsou :

a) dávky poskytované v závislosti na výši
příjmu

1. přídavek na dítě
2. sociální příplatek
3. příspěvek na bydlení

b) ostatní dávky
1. rodičovský příspěvek
2. zaopatřovací příspěvek
3. dávky pěstounské péče
4. porodné
5. pohřebné

Přídavek na dítě
● žádost o dávku přídavek na dítě musí obsa-

hovat jméno, příjmení, místo trvalého po-
bytu, k němuž jsou oprávněná osoba a oso-
by s ní společně posuzované hlášeny, rodná
čísla těchto osob, určení, jakým způsobem
má být dávka vyplácena

● doklad o výši čistého příjmu oprávněné
osoby a společně s ní posuzovaných osob
v rozhodném období

● skutečnosti prokazující nezaopatřenost dí-
těte

● občanský průkaz oprávněné osoby a spo-
lečně s ní posuzovaných osob, u dětí do15
let rodný list dítěte

● rozsudek o rozvodu
● rozsudek o úpravě poměrů k nezletilým dě-

tem

Sociální příplatek
● žádost o dávku sociální příplatek musí ob-

sahovat jméno, příjmení, místo trvalého po-
bytu, k němuž jsou oprávněná osoba a oso-
by s ní společně posuzované hlášeny, rodná
čísla těchto osob, určení, jakým způsobem
má být dávka vyplácena

● doklad o výši čistého příjmu oprávněné
osoby a společně s ní posuzovaných osob
v rozhodném období

● skutečnosti prokazující nezaopatřenost dí-
těte

● občanský průkaz oprávněné osoby a spo-
lečně s ní posuzovaných osob, u dětí do 15
let rodný list dítěte

● rozsudek o rozvodu
● rozsudek o úpravě poměrů k nezletilým dě-

tem

Příspěvek na bydlení
● žádost o dávku příspěvek na bydlení musí

obsahovat jméno, příjmení, místo trvalého
pobytu, k němuž jsou oprávněná osoba
a osoby s ní společně posuzované hlášeny,
rodná čísla těchto osob, určení, jakým způ-
sobem má být dávka vyplácena

● doklad o výši čistého příjmu oprávněné
osoby a společně s ní posuzovaných
osob v rozhodném období

● skutečnosti prokazující nezaopatře-
nost dítěte

● občanský průkaz oprávněné osoby
a společně s ní posuzovaných osob,
u dětí do15 let rodný list dítěte

● doklad o tom, že byt je užíván na základě
nájemní smlouvy nebo na základě vlastnic-
tví k nemovitosti

Rodičovský příspěvek
● žádost o dávku rodičovský příspěvek musí

obsahovat jméno, příjmení, místo trvalého
pobytu, k němuž je oprávněná osoba hláše-
na, rodné číslo, určení, jakým způsobem má
být dávka vyplácena, jméno, příjmení, rod-
né číslo a místo pobytu dítěte zakládajícího
nárok na rodičovský příspěvek

● občanský průkaz oprávněné osoby
● rodný list dítěte
● doklad o době pobírání peněžité pomoci

v mateřství, peněžité pomoci nebo nemocen-
ského, poskytovaného v souvislosti s poro-
dem a potvrzení o výši peněžité pomoci
v mateřství náležející za poslední měsíc

● popřípadě potvrzení o návštěvě dítěte za-
kládajícího nárok na rodičovský příspěvek
v jeslích, mateřské škole nebo jiném zaříze-
ní pro děti předškolního věku

Zaopatřovací příspěvek
● žádost o dávku zaopatřovací příspěvek mu-

sí obsahovat jméno, příjmení, místo trvalé-
ho pobytu, k němuž je oprávněná osoba hlá-
šena, rodné číslo, určení, jakým způsobem
má být dávka vyplácena, jméno, příjmení,
rodné číslo a místo pobytu dítěte

● občanský průkaz oprávněné osoby
● rodný list dítěte
● potvrzení o době trvání vojenské základní

služby nebo náhradní služby nebo vojen-
ského cvičení v Armádě České republiky
nebo v Hradní stráži nebo civilní služby

Dávky pěstounské péče
a) příspěvek na úhradu dítěte
b) odměna pěstouna
c) příspěvek při převzetí dítěte
d) příspěvek na zakoupení motorového vo-

zidla
● žádost o dávky pěstounské péče musí obsa-

hovat jméno, příjmení, místo trvalého po-
bytu, k němuž je oprávněná osoba hlášena,
rodné číslo,určení, jakým způsobem má být
dávka vyplácena, jméno, příjmení, rodné
číslo a místo pobytu dítěte, které zakládá
nárok na dávku

● občanský průkaz oprávněné osoby
● rodný list nebo občanský průkaz dítěte
● skutečnosti prokazující nezaopatřenost dí-

těte
● rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské
péče nebo rozhodnutí o ustanovení poruční-
kem, popřípadě rozhodnutí příslušného orgá-
nu o dočasném svěření dítěte do péče osoby,
která má zájem stát se pěstounem

Porodné
● žádost o dávku porodné musí obsahovat

jméno, příjmení, místo trvalého pobytu,
k němuž je oprávněná osoba hlášena, rodné
číslo, určení, jakým způsobem má být dáv-
ka vyplacena, jméno, příjmení, rodné číslo
a místo pobytu dítěte zakládajícího nárok
na porodné

● občanský průkaz oprávněné osoby
● rodný list dítěte

Pohřebné
● žádost o dávku pohřebné musí obsahovat

jméno, příjmení, místo trvalého pobytu,
k němuž je oprávněná osoba hlášena, rodné
číslo, určení, jakým způsobem  má být dáv-
ka vyplacena, jméno, příjmení, rodné číslo
zesnulé osoby

● občanský průkaz oprávněné osoby
● úmrtní list zesnulé osoby nebo záznam mat-

riky o úmrtí osoby
● doklad ( fakturu ) za vypravení pohřbu
● doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. do-

klad o zpopelnění nebo pohřbení do hrobu

Přehled dávek je obsažen v zákonu
o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.

Řízení o přiznání dávky se zahajuje na zá-
kladě písemné žádosti oprávněné osoby poda-
né příslušnému úřadu státní sociální podpory
na tiskopisu předepsaném Ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí. Podání lze učinit se sou-
hlasem orgánu příslušného v řízení o dávkách
též na počítačové sestavě, která má údaje, ob-
sah i uspořádání údajů shodné s předepsaným
tiskopisem nebo v elektronické podobě
a elektronicky podepsat podle zákona o elek-
tronickém podpisu, pokud Ministerstvo práce
a sociálních věcí zveřejnilo příslušný tiskopis
v elektronické podobě. Příjemce dávky je po-
vinen písemně ohlásit příslušnému úřadu stát-
ní sociální podpory do osmi dnů změny ve
skutečnostech rozhodných pro trvání nároku
na dávku, její výši nebo výplatu.

Informace o dávkách státní sociální podpo-
ry a formuláře dávek lze získat na stránkách
www.mpsv.cz pod titulem sociální problema-
tika a formuláře SSP.

Soňa Mrvová
vedoucí odboru státní sociální podpory
adresa OSSP: Úřad m.č. Praha 14
Generála Janouška 844
198 21 Praha 9 - Černý Most
telefon: 281914105, 281914108, 281915025,
281914111

Pfiehled dávek státní sociální podpory
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T ¯ D E N
dûtsk˘ch
radovánek
Letos byly prázdniny klasické dva měsíce

a ani o den víc. Prostě to tak v kalen-
dáři vyšlo, že vysvědčení se rozdávalo 
30. června ve středu a rovněž ve středu 
1. září začínal nový školní rok. První dny
po prázdninách bývají nejhorší, dětská du-
še je ještě plná dojmů z dvouměsíčního
volna a najednou se místo nich mají v nej-
výše organizované šedé hmotě zvané moz-
ková kůra ukládat nějaké počtářské
a mluvnické variace. Aby tenhle přechod
nebyl pro školáky tak drastický, pořádá na-

še městská část už několik let týden dět-
ských radovánek. Náměstí v Hloubětíně
ovládnou houpačky, autíčka, kolotoče,
střelnice, mašinky, nafukovací hrad, cuk-
rová vata a další sladkosti, které mají dě-
tem osladit návrat do chrámu vědění. Ten
letošní týden dětských radovánek navíc tr-
val asi čtrnáct dní. Zřejmě to tak bylo vý-
hodné pro obě strany, tedy „kolotočáře“
i děti. Po celou tu dobu k tomu panovalo
ještě vyloženě letní počasí, které vydatnou
měrou přispělo k plynulejšímu přechodu
z prázdninové idylky. Upřímně řečeno, ten
úvodní školní nápor není zase až tak moc
dlouhý, protože po pouhých 39 dnech
školní docházky čekají na děti zase další
prázdniny, tentokrát podzimní. Ty začínají
ve středu 27. října a trvají do konce měsí-
ce. Po nich už ale žádný další týden (nebo
dokonce čtrnáct dní) dětských radovánek
nebude. text a foto: vok

Mezi prvÀáãky a „deváÈáky“

Zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek
s novou ředitelkou ZŠ Generála Janouška
Ilonou Šťastnou 

Nový školní rok začal už před měsícem.
Protože to bylo až po uzávěrce Listů, vracíme
se k prvnímu září ještě tímto článkem. Do
školních lavic šesti základních škol v Praze
14 zasedlo  letos celkem 3 663 žáků, což je
přibližně o 190 méně než v loňském roce, kdy
na zdejších školách vyučovalo 231 pedagogů.
První školní rok je vždy provázen slavnostní
atmosférou, kterou nejintenzivněji prožívají
rodiče se svými prvňáčky. Těch je letos
kolem čtyř set, tedy srovnatelně s předešlým
rokem. Na zahájení školního roku jsme
se byli podívat do ZŠ Generála Janouška

na Černém Mostě, která je co do počtu žáků
největší v naší městské části. Zúčastnil se ho
i zástupce starosty pro oblast školství
Jaroslav Jiroušek, s nímž jsme navštívili
jak první, tak deváté třídy. Průvodce nám
dělala nová ředitelka Mgr. Ilona Šťastná,
která působila 13 let ve funkci ředitelky

základní školy Pernerova
v Karlíně. Nádvoří před školní
budovou bylo plné dětí
a rodičů, prvňáčky si odvedly
paní učitelky do tříd, kam
je následovali jejich rodiče
s fotoaparáty a kamerami.
Pana Jirouška jsem v tom
celkovém „mumraji“ objevil
až ve školní jídelně, kde se byl
podívat na nově vybavenou
výdejnu. Škola však bude
potřebovat také novou kuchyň
pro 1030 dětí a více než 50
pedagogů. Od paní ředitelky
jsem se dozvěděl, že do školy
chodí 41 cizinců, třiceti žáky je
zastoupena romská komunita
a 120 dětí s poruchou učení
potřebuje speciální výuku.
Proto budou mít od prvního
října školního psychologa.
Při návštěvě tříd nás
překvapilo, jak jsou prvňáčci
komunikativní, jak se dokáží
přihlásit a odpovědět na
otázku, čím by jednou chtěli
být.  Kdežto žáci deváté třídy
seděli jak zařezaní. Možná to
bylo pod tíhou odpovědnosti,
která je v posledním ročníku
čeká.

text a foto: jš
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AKCE kk 10. v˘roãí
ŘÍJEN

MùSTSKÁ âÁST PRAHA 14
pofiádá

v pondûlí. 4. 10. 2004 od 18.00
do 22.00 hodin

TURNAJ V BOWLINGU
o pohár starosty mûstské ãásti

Praha 14

Turnaj se uskuteãní
v bowlingové hernû J. R. clubu,

Prelátská 12, Praha 9 - Kyje.

Pfiihlá‰ky se pfiijímají
na tel. ãísle 281 005 278

do 4. 10. 2004 do 12.00 hodin
do naplnûní kapacity herny.

Vstup voln˘

Spojení: metro B, stanice âern˘ Most,
bus ã. 110, 181, zastávka Kyje

Koncert v kostele
sv. Bartolomûje
Ve středu 6. října se uskuteční v kostele sv.

Bartoloměje v Kyjích koncert pěveckého sbo-
ru ČVUT pod vedením sbormistra Karla Pro-
kopa. Na varhany doprovází Jan Steier. Na
programu jsou díla V. J. Kopřivy, W. A. Mo-
zarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka aj. Začátek
v 18 hodin, vstupné dobrovolné.

Na‰ich deset let
Výstava Našich
deset let (blíže
v příloze uvnitř
Listů) bude zahá-
jena ve středu 20.
října v 17.30 hod.
v Galerii 14, ná-
městí Plk. Vlčka
686 na Černém
Mostě. Potrvá do
neděle 7. listopadu
a otevřena bude
v úterý, středu

a čtvrtek od 14 do 18 hodin, v neděli od 14 do
17 hodin.

K v˘roãí
âeskoslovenska
U příležitosti 86. výročí vzniku Českoslo-

venské republiky se uskuteční ve středu 27.
října od 15 hodin u pomníku padlých z 1. svě-
tové války v Hloubětíně slavnostní shromáž-
dění za účasti představitelů MČ Praha 14,
Prahy 9 a Českého svazu bojovníků za svo-
bodu.

LISTOPAD

Koncert v Galerii 14
Ve středu 10. listopadu se koná koncert

v Galerii 14, nám Plk. Vlčka 686, Praha 9 -
Černý Most. Vystoupí Komorní duo Miloš
Wichterle - fagot, Jan Kučera - klavír a Milan
Wichterle - fagot j.h. Začátek koncertu je
v 18.00 hodin, vstup volný

Pfiekroãit práh
budoucnosti

Ve čtvrtek 11. listopadu proběhne vernisáž
poslední ze tří velkých výstav k 10. výročí
Prahy 14 , nazvané „Překročit práh budouc-
nosti“. Jak název napovídá, jedná se o připra-
vované či budoucí stavební projekty v Praze
14. Začátek vernisáže je v 16 hodin v Galerii
14, náměstí Plk. Vlčka 686, Praha 9 - Černý
Most. Vstup volný. Výstava potrvá do neděle
5. prosince a bude otevřena vždy v úterý, stře-
du a čtvrtek od 14. do 18 hod. a v neděli od
14 do 17 hod.

Kolem Prahy 14
Již tradiční turistický pochod „14 km ko-

lem Prahy 14“ se uskuteční v sobotu 13. listo-
padu. Start i cíl je před restaurací TJ Slavoj
Hloubětín v Hloubětínské ulici 88. Podrob-
nosti se dozvíte v příštím čísle Listů.

Volná místa v kurzech
Městská část Praha 14, oddělení kultury

a občanských záležitostí oznamuje, že jsou
ještě volná místa v kurzech výtvarné výchovy,
pohybové výchovy a dětského pěveckého
sboru Pueri et Puellae 14. Informace a při-
hlášky u pí. Pavlíčkové tel. 281 005 279.

Hlavním pořadatelem je městská část
Praha 14, oddělení kultury a občanských
záležitostí odboru kanceláře starosty. Změ-
na programu vyhrazena.

Pozvání
na prohlídku

Na měsíc říjen připravilo občanské sdru-
žení Stará zástavba další ze svých poznáva-
cích výprav za místní historií Prahy 14,
tentokrát do kostela sv. Jiří v Hloubětíně.
Prohlídku kostela a jeho okolí obohatí prů-
vodkyně Pražské informační služby ing.
Pelzbauerová svým poutavým výkladem
nejen o dějinách kostela, ale i o dalších za-
jímavostech z české a místní historie. Na
bezplatnou akci jsou srdečně zváni zejmé-
na senioři a další zájemci z Hloubětína,
Kyjí, Černého Mostu i Hostavic. Sraz je
v úterý 19. října ve 14 hodin před kostelem
u staré fary.

Spojení: konečná autobusu 110 a 273
u bazénu, nebo pár stovek metrů pěšky od
zastávky tramvají 3 a 19 Kbelská, případně
od stanice metra B Hloubětín, kde má za-
stávku také další autobus 181.

Socha na mostû
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace

350 tisíc korun z rezervy rozpočtu kultury
pro MČ Praha - Dolní Počernice schválila
začátkem září Rada hl. m. Prahy. Dotace je
určena na zhotovení sochy sv. Jana Nepo-
muckého. O poskytnutí dotace požádal
Prahu starosta městské části Zbyněk Rich-
ter. Z původní sochy, která byla v minulém
století umístěna v areálu kostela Nanebe-
vzetí p. Marie v Dolních Počernicích, zby-
lo pouze nepoužitelné torzo. Proto byla
oslovena akademická sochařka Elen Jilem-
nická, aby vytvořila novou sochu tohoto
světce z pohledu 21. století, která by byla
umístěna na své původní místo - k mostu
přes Rokytku na ulici Národních hrdinů
v Dolních Počernicích. Rada hl. m. Prahy
tento záměr přidělením dotace podpořila.
Dolnopočerničtí i návštěvníci této půvabné
lokality se tak mohou těšit na novou domi-
nantu mostu u zámeckého parku.

V¯STAVA
pro koãku

Přijďte si do Horních Počernic vybrat
kočičího kamaráda! Nemůžete si žádnou
„číču“ odnést? Nevadí. Přinesení vstupenky
ve formě konzervy s kočičím krmením je
také velkou pomocí. Kočky, které nebudou
mít to štěstí a zůstanou i po výstavě v útul-
ku, budou mít díky vám plné bříško. Sou-
částí akce ve starobylých prostorách
Chvalské tvrze je také charitativní krámek,
secondhand potřeb pro kočky či dětský
koutek. Vyhlášena bude také celostátní
pátrací akce „Hledám stodolu!“

Umisťovací Výstava pro kočku, která se
koná v neděli 14. listopadu v Horních Po-
černicích od 10 do 17 hodin, hledá nový
domov pro opuštěná nebo týraná zvířata.
Pokud chcete víc informací už před výsta-
vou, kontaktujte třeba hned dnes Olgu Ře-
hákovou na telefon 732 859 829 (Kočky-
online.cz). připravil: vok

stránka připravena s odd. kultury
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
DDM na âerném
Mostû otevfien

Prvního října byl slav-
nostně otevřen Dům
dětí a mládeže Praha 9
- pobočka Černý Most
v ulici Generála Ja-
nouška a 4. 10. zaháji-
la pobočka činnost
dnem otevřených dve-
ří. Protože se obě tyto

akce uskutečnily až po naší uzávěrce, informa-
ce o nich a další novinky z dění v DDM přine-
seme v listopadovém vydání. V každém čísle
Listů budete nacházet pravidelnou rubriku
DDM s programem na příslušný měsíc. Zá-
stupcem ředitelky pro pobočku Černý Most je
Jitka Šulcová, jejími spolupracovníky jsou Ja-
roslava Schmidtová a Karel Fáma (zatím na tel.
286 889 428). Upozorňujeme, že DDM Praha
9 na Proseku má novou mailovou adresu, která
platí i pro naši pobočku: praha9@ddmpra-
ha9.cz. Zápisy do kroužků budou v ul. Gen.
Janouška probíhat od 4. do 7. října od 14 do 19
hod. a v dalších dnech v pondělí až čtvrtek od
14 do 18 hod..

Nabídka na
podzimní prázdniny

Turistický oddíl Orion z 93. pionýrské sku-
piny na Černém Mostě, kam se přestěhoval
z Kyjí, pořádá turistický zájezd o podzimních
prázdninách ve dnech 26. - 31. října. Oddíl
tentokrát vyrazí do Jablonce nad Nisou, kde
má zajištěno ubytování v místním Domě dětí
a mládeže. Na programu budou kromě her
a soutěží zejména jednodenní výlety za roz-
hlednami Černá Studnice, Nad Prosečí a jab-
lonecký Petřín.

Zájezd je určen pro děti od 8 do 13 let a po-
kud máte zájem, podrobnosti o akci vám sdě-
lí vedoucí oddílu na tel. 281 862 762 (večer),
nebo každé pondělí od 16 hod. v klubovně na
Černém Mostě, Kpt. Stránského 994.

Setkání prvÀáãkÛ
MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005 srdečně

zve všechny své bývalé žáčky na setkání prv-
ňáčků, jež se uskuteční ve čtvrtek 7. října od
15 hod. v budově školky. Přijďte společně se
svými rodiči, od 15.30 hod. na vás bude na
školní zahradě čekat Inka Rybářová.

Matefiinka
s McDonaldem

O veselé zahájení začátku školního roku se
v MŠ Vybíralova 967 postaral klaun Ronald
z McDonaldu. Děti si s klaunem zakouzlily
a zatancovaly zábavné tance. Odměnou byl
nejen radostný úsměv ve tvářích všech dětí,
ale i drobné dárečky, které jim Ronald přine-
sl. Tato spolupráce s provozovnou McDonal-
du na Černém Mostě se datuje od roku 2003.

Děti z mateřinky ještě navštívily restauraci,
kde dostaly malé pohoštění. Součástí této ak-
ce bylo kreslení křídami na parkovišti a bar-
vami na výlohy restaurace. Touto cestou MŠ
Vybíralova děkuje panu vedoucímu Cihlovi
a těší se na další vydařené akce s McDonal-
dem v novém školním roce.

Velká drakiáda
Přijďte si, jak malí tak velcí, pustit draka!

V sobotu 9. října od 14 hod. proběhne na plá-
ni nad zastávkou MHD Gen. Janouška (auto-
bus 141, 273) již druhý ročník Velké drakiády.
Bude se soutěžit v pouštění draků, o nejhezčí-
ho doma vyrobeného draka a v programu se
objeví i ukázka modelářských draků. Pro ty,
kdo nevyhrají některou z pěkných cenou, bu-
dou připraveny jako cena útěchy sladkosti.
Těšit se můžete i na podzimní opékání špe-
káčků či brambor a na jiné pochutiny. Akci
pořádá OVV ČSSD Praha 14 pod záštitou zá-
stupce starosty Jaroslava Jirouška.

Program klubu
Chapadlo

Program klubu, působícího při ZŠ Hloubě-
tínská, připravuje a organizuje občanské sdru-
žení Lodička. V sobotu 2. října se uskutečnil
zájezd do Drážďan spojený s prohlídkou gale-
rie Zwinger, v sobotu 16. října od 16 do 18
hod. bude v klubu akce nazvaná Dělostřelec-
ká tvrz Bouda, v sobotu 23. 10. proběhne v ZŠ
Hloubětín turnaj ve stolním tenisu a soboty
20. a 27. listopadu jsou vyhrazeny pro šacho-
vý turnaj škol Prahy 14. Přihlášky na akce
vždy ve čtvrtek od 16 do 18 hod. přímo v klu-
bu nebo na lodicka@razdva.cz.

·kolní exkurze
v Coca-Cole

Během dvou předprázdninových měsíců
závod Coca-Coly v Kyjích navštívilo více než
400 dětí ve věku od 12 do 18 let ze základních
a středních škol z celé České republiky. Děti
byly nejdříve v kinosále pražské pobočky se-
známeny s historií vzniku samotného nápoje
Coca-Cola, s historií společnosti a se značka-
mi, které prodává na českém trhu. Velikou ra-
dost vždy dětem udělal čtvrthodinový sestřih

televizních reklam. Mezi
oblíbené patřila především
série loňských reklamních
spotů zaměřených na letní
promoci Chi-ua-ua. Pro-
střednictvím videa pak
shlédly výrobní proces pla-
stových preforem, lahví
a postup plnění lahví. Pře-
vlečené do plášťů a reflex-
ních vest navštívily část vý-
robního závodu. Odcházely
s dárečkem a s naplněnými
žaludky našimi nápoji (kon-
zumace je po celou dobu ex-
kurze zdarma). Po prázdni-

nách exkurze pokračují. Pokud byste měli zá-
jem zařídit školní exkurzi pro vaši školu,
můžete se obrátit na Janu Houšteckou (oddě-
lení vnějších vztahů), tel: 283 015 203, e-ma-
il: housteckaj@cchbc.com. jh

Jak na závislosti
Před více než dvěma roky začal působit ve

Šromově ulici na Černém Mostě Triangl, stře-
disko pro dítě a rodinu ohrožené zdraví škod-
livými návyky. Hodně se mluví a píše o závis-
losti dětí na drogách tzv. nelegálních, méně již
o alkoholu a cigaretách nebo nadměrném vy-
sedávání u počítače - odborníci Trianglu si ale
poradí i s nimi. Toto zařízení navázalo dobrou
spolupráci zejména se základními školami
v sousedství i se ZŠ Hloubětínská, méně jsou
zatím využívány jeho služby individuálně.
„Protože spolupracujeme s víceletými gym-
názii, uvažujeme o tom, že bychom se neo-
mezovali na věk do 15 let jako dosud,“ říká
vedoucí Trianglu Lucian Kantor a připomíná,
že rodičům školáků tu nabízejí možnost po-
skytnutí konzultací po telefonické domluvě
(281 915 013).

Ústfiední melodie
KameÀáku III

Seriál lidových komedií Kameňák režiséra
Zdeňka Trošky se dočkal třetího pokračování,
jež bude mít premiéru v lednu příštího roku.
Ústřední melodii filmu nazpíval jako hrající
trubadur Hynek Tomm z Černého Mostu. Je-
ho hlas rovněž zazní v duetu pod závěrečnými
titulky filmu. Ten bude nazpíván až v listopa-
du a Tommovou pěveckou partnerkou bude
buď Martina Baloghová nebo Yveta Blanaro-
vičová. Na snímku Hynek Tomm s režisérem
Zdeňkem Troškou.

stránku připravil: jš, foto: archiv
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Nohejbal je původní česká hra, jejíž počát-
ky lze najít už v roce 1922. Tehdy poprvé

dorostenci Slavie Praha zkusili „fotbal přes
provaz“. V téže době si něco podobného,
údajně přes staré záclony, vyzkoušeli také
českobudějovičtí nadšenci. Nohejbal, jehož
název odvodili zakladatelé od volejbalu, se
začal postupně šířit hlavně v trampských osa-
dách na Berounce, Sázavě a Vltavě. A také na
plovárnách, zejména ve Žlutých lázních
v Praze. Tam jej také v roce 1940 za velkého
zájmu diváků a tisku předváděli slavní fotba-
listé Seifert, Pešek, Svoboda, Žďárský i legen-
dární Bican. V padesátých letech se začala
hrát pravidelně trampská liga, v dalším dese-
tiletí pak pražská nohejbalová soutěž a od ro-
ku 1972 národní liga tehdejší České socialis-
tické republiky. A proč v Listech Prahy 14 vě-
nujeme takový prostor exkurzi do historie
nohejbalu? Protože díky tomuto odvětví začal

V sobotu 4. září se v překrásném, sluncem
zalitém tenisovém areálu Slavoje Hloubětín,
uskutečnil závěrečný, třetí podnik turnaje
čtyřher neregistrovaných hráčů o pohár sta-
rosty Prahy 14. Vítězové lednového turnaje
Rašek s Valentou se tentokrát nepřihlásili,
druhý z nich z pozice hloubětínského sportov-
ního šéfa alespoň změnil záměr tenisových
laiků z úřadu hrát ve čtyřech skupinách, když
se sešlo neuvěřitelných 21 dvojic. Aby si všich-
ni zahráli co nejvíc, rozhodl o netradičním
systému tří skupin po sedmi, nejlepších 16
pak mělo hrát už klasickým pavoukem, zby-
tek soutěž útěchy. A pouze na jeden set, aby
se turnaj dohrál. A tak už se krátce po deváté
začaly počítat první fiftýny, v permanenci by-

lo všech pět kurtů, pro ten nově vybudovaný
(na snímku), to vlastně byla premiéra. A hned
s takovým nasazením.Když ani v 19 hodin
ještě neskončila všechna utkání každého
s každým ve skupinách, bylo jasné, že původ-
ní systém bude muset být korigován. (Autor
těchto řádků si v tu chvíli vzpomněl na ně-
kdejšího náměstka ústředního ředitele Česko-
slovenské televize Vladimíra Diviše, který
před zařazením tenisu do programu chtěl na
sportovní redakci vždycky vědět, jak se bude
hrát dlouho.) A to ještě v průběhu odpoledne
odstoupil jeden debl pro zranění a druhý kvů-
li rodičovským povinnostem, takže několik
zápasů odpadlo. Nikdo však neremcal, všich-
ni se snažili průběh urychlit, nejvíce vytíženy

být Hloubětín znám mezi
sportovními příznivci po ce-
lých Čechách i na Moravě.
Považte, že po druhém a pá-
tém místě v mistrovské tabul-
ce let 1972 a 1973 se nohej-
balisté Slavoje Hloubětín sta-
li v následujících dvou letech
šampióny. V roce 1976 skon-
čili opět druzí, ale pak násle-
dovalo neuvěřitelných osm ti-
tulů mistrů republiky za se-
bou. A v letech 1986 a 1989
další dva. Plných dvanáct ti-

tulů je dodnes nepřekonáno.
Tohle všechno se člověku honilo hlavou při

sledování nohejbalového turnaje trojic o po-
hár starosty Prahy 14, který se konal na umě-
lohmotných kurtech u ZŠ Bří Venclíků. Nere-
gistrovaných následovníků výškaře Lánské-
ho, Ticháčka, bratrů Hoffmanů a dalších
nohejbalových legend, se na turnaji sešlo přes
padesát. Byli mezi nimi třeba hokejisté Kobry
v rámci přípravy na sezónu. Dále týmy Ele-
fant, Sebranka, Žralok, Traja, DPP, Rychlý ší-
py a další, podle názvů vesměs chlapi se
smyslem pro humor. Mezi nimi jediná žena,
Jana Kottová, stejně jako jediné dítě, dvanác-
tiletý Jakub Šimkovský.

Jana Kottová (na snímku): „Mám dvě star-
ší sestry a rodiče mi často říkali, že jsem byla
poslední pokus na kluka. A taky mi říkali
Honzo.Možná, že ve mně nějaké ty geny zů-
staly. Ostatně, s klukama jsem si hrála odma-
la. S nohejbalem jsem začínala na chalupě
v jižních Čechách s oběma ségrama. Baví mě
to, stejně jako tenis a volejbal. Na tomhle tur-
naji jsem podruhé a asi ne naposledy.“

NN oo hh ee jj bb aa ll   aa pp ii vv oo
Jakub Šimkovský (na snímku): „Táta a jeho

kamarád Karel Svoboda se o turnaji dozvěděli
z nástěnky u Galerie 14. Jelikož nemohli sehnat
třetího, vzali mě. Hraju pravého beka za mlad-
ší žáky Slavie, hrajeme ligu, teď jsme porazili
Viktorku 7:0, ale tady na turnaji jsme ve skupi-
ně zaznamenali tři porážky a končíme.“ 

Po zápasech na jeden set v základních sku-
pinách byly vytvořeny dvě čtvrtfinálové sku-
piny a následná semifinále pak určila trojice
bojující o prvenství. Lípa vers. Elefant A. Fi-
nále mělo velmi solidní úroveň a poměrně vy-

Tucet hodin tenisu ale byly Alena Šťastná a Vlasta Hůrková, kte-
ré se kromě vlastního hraní staraly ještě o stra-
vovací a pitný režim všech zúčastněných. Aby
těch žen nebylo málo, tak jmenujme ještě
Danu Maroszovou z přilehlého Klubu Slavoj,

rovnaný průběh 3:3, 6:4, 8:5 a 10:6 v prvním
setu, 5:2, 8:4, 9:9 a 10:9 v setu druhém. Z ví-
tězství a poháru z rukou starosty Miroslava
Froňka se tak radovala trojice Lípa (na snímku
zleva Ladislav Novotný, František Kučera a Ji-
ří Kouba):   „Jsme taková smíšená trojka, Lá-
ďa dělá školníka na ZŠ Generála Janouška, my
jsme z Horních Počernic, kde také pravidelně
hrajeme. Tam chodíme i na pivo, pohár s di-
plomem budou součástí lipového interiéru.“

Když už je řeč o pivu, které k nohejbalu už
patří osmdesát let, nemohlo chybět ani na našem
turnaji. Jeho kvalitu oceňovala také sympatická
trojice Miky týmu Zdeněk Urbánek z Prahy,
Martin Šustr z Kornatic a Petr Čekal z Kladna
(na snímku) s čísly 21, 39 a 666 na dresech:
„Čísla jsou náhodná, nekopírují Hlinku, Haška
ani Mária s jednou šestkou navíc.Hrajeme hlav-
ně na chalupě v Kornaticích u Rokycan, už jsme
i pár turnajů vyhráli, tady se nám to zatím neda-
ří. Ale akce je to bezvadná, letos navíc s chut-
ným kvasnicovým pivem ze soukromého pivo-
varu Richter Brewery u Bulovky. Málo platné,
rekreační nohejbal je sport o žízni. Loni jsme tu
prohráli finále, letos souboj o třetí místo se Žra-
lokem. Za rok už níž určitě nepůjdeme.“
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Jako na mezistátním utkání si musel připa-
dat ten, kdo zavítal 5. září v Hloubětíně na
fotbal. Tribuna skoro plná jako při spartakiá-
dě před téměř dvaceti lety, státní vlajka, cizo-
jazyčné povzbuzování. Že by se Slavoj dostal
až tak vysoko? Opak je pravdou. Po sestupu
z I.B třídy se v úvodním utkání druhé nejniž-
ší pražské soutěže, v B skupině II. třídy,  před-
stavil pod hloubětínským hradem výběr u nás
žijících Ukrajinců. Technicky vybavený sou-
peř, hrající s přehledem a parádním zakonče-
ním ve stylu krajanů Blochina nebo Ševčen-
ka. Porážka 3:5 naznačila, že s okamžitým
návratem do I.B třídy to hráči Slavoje nebu-
dou mít zase tak jednoduché. Až to v člověku
vyvolává vzpomínku na někdejší italský film
Bože, jak hluboko jsem klesla.

V čem vidíte příčinu současného stavu
hloubětínského fotbalu a jaká je podle vás
cesta k jeho zlepšení?

Jan Hněvkovský (57 let), dlouholetý
brankář a později předseda oddílu: „Jsem
hloubětínský patriot, a tak příčinu vidím jed-
noznačně v tom, že fotbal tady začali dělat li-
di bez klubového srdce. Problémy s hřištěm
i to, že k bojům o záchranu občas nenastou-
pila ani kompletní jedenáctka, vidím až jako
následek. Letargie z minulé sezóny je už
snad pryč, ale stále chybí tahoun, jakým byl
můj kamarád Pepik Vokurka. Až se objeví
a dokáže jako on sehnat i nějaké peníze, tak
se fotbal tady zase vrátí na někdejší úroveň.
Snad to bude brzy.“

Václav Bláha (44), dlouholetý hráč
a jeden z nejvěrnějších fandů: „Moje ge-
nerace měla tu výhodu, že na novém sídliš-
ti v Hloubětíně bylo dost kluků se zájmem
o fotbal. A měli jsme bezva partu i skvělé
trenéry Lejčka a Taubera. Teď je kluků míň,
zájmů ale víc. Mimohloubětínské akvizice
nejsou řešením. Stejně jako časté výměny
trenérů. Kdybych jen věděl, jak se z těch
problémů dostat. Sám vnitřně cítím určitý
dluh vůči zdejšímu fotbalu, ale fakt nevím,
jak ho splatit. Zůstávám alespoň věrným
fandou a v kritice nejsem tak razantní jako
jiní.“

Adam Šimonovský (24), správce a sou-
časný trenér žáků, dorostenců i mužů:
„Fotbal je dnes hlavně o penězích, takže jed-
noznačnou příčinou současného
stavu jsou finanční problémy a s ni-
mi i funkcionářský útlum v posled-
ním období. Ale fotbal nejsou jen
dospělí, starší přípravka žáků si ve-
de dobře, dorostenci dokonce po-
stoupili do I.A třídy. Někteří z nich
už hrají i za muže. Řada hráčů ode-
šla, teď je tu snad zase parta, na níž
jedině se dá stavět do budoucna. Na
společné tréninky nyní chodí i dva-
cet lidí. A do funkce vedoucího tý-
mu se vrátil Jarda Jeřábek, takže se
snad zlepší i funkcionářské zázemí.
Jsme vlastně v roce nula a všichni
chceme být do roka zpátky.“

dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto autor (8) a jš

Fotbal v roce nula

jehož služby oceňovala zejména vítězná dvo-
jice květnového klání Brůna s Djakovem.

Zářijové slunce zapadá hodně rychle, a tak
po dohodě všech zainteresovaných byla zru-
šena osmifinálová utkání i soutěž útěchy, ale
i tak se jedno semifinále dohrávalo po dvacá-
té hodině už za tmy. Umělé osvětlení bohužel
v Hloubětíně na kurtech ještě není, fosfores-
kující čáry ani míče rovněž ne. Takže byl zru-
šen zápas o třetí místo. Což o to, ceny pro po-
ražené semifinalisty byly stejné, a tak Karel
Zimola s Josefem Svobodou i Pavel Gruber
s Petrem Fialou dostali už za hluboké tmy
z rukou starosty Prahy 14 Miroslava Froňka
poháry a ceny od úřadu naší městské části
i krásné tenisové tašky přímo z Českého teni-
sového svazu, který stejně hodnotnými cena-
mi dotoval i dva předchozí turnaje. Starší fi-
nalisté Vladimír Brůna (ročník narození

1929!!!) a Jiří Djakov (1935)
už měli na navrhované termíny
dohrávky další akce a říkali, že
by stejně prohráli, ať starosta
předá vítězné trofeje mladším
soupeřům. Daniel Brůna
(1957) a Josef Šulc (1961) zase
nechtěli vítězství zadarmo
a odmítali i další možnost roz-
hodnout „střižbou“ na tři vítěz-
né. Oba páry tedy dostaly ceny
takříkajíc do zástavy s tím, že
až zápas odehrají, rozdají si je
podle výsledku. A mohlo se jít
domů.
Pedantský čtenář a bystrý po-
čtář teď možná zajásal, že na-

chytal autora těchto řádků při početní chybě.
Ale není tomu tak. Ta necelá hodina tenisu na-
víc, chybějící do tuctu v titulku, byla totiž
odehrána hned v pondělí 6. září dopoledne na
Hagiboru. Bohužel už bez diváků, ale byl to
prý tenis dramatický, vyrovnaný, prostě
správné finále. V rodinném souboji byl nako-
nec úspěšnější Brůna mladší, který spolu se
Šulcem porazil otce s Djakovem 6:4. Kromě
strašnické finálové dohrávky bylo na pěti per-
fektně připravených kurtech Slavoje Hloubě-
tín odehráno v tenisovém maratónu celkem 65
setů. K vidění byly vyrovnané zápasy s vý-
sledkem 7:5 nebo 7:6 v tie-breaku i hladká ví-
tězství 6:0 s nepopulárním „kanárem“ pro po-
ražené. Celkově měl turnaj skvělou úroveň
a byl vynikajícím zakončením celého letošní-
ho okruhu tří podobných akcí pro neregistro-
vané hráče. Je zajímavé, že ani jeden pár se

nezúčastnil všech tří podniků, a tak nejúspěš-
nějším byl nakonec debl Brůna a Djakov, kte-
rý v květnu vyhrál a v září prohrál ve finále.
Mládí vpřed.   

Ukrajinští fotbalisté se radují z páté branky
spolu se sedmi desítkami svých příznivců na
tribuně. 

Jaroslav Dostál (64), kreslíř: „Jsem
dlouholetým pozorovatelem hloubětínského
fotbalu, i když jen zpovzdálí. A těším se, až
za rok dodám na Slavoj postupový fór.“

...a nejúspěšnější dvojice celkově Brůna st.
(vlevo) a Djakov.

Vítězové z Hloubětína Brůna ml.(vlevo)
a Šulc...
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mem každý s každým 2 x 12 mi-
nut, před brankářem se hokejo-
vým způsobem střídali čtyři hrá-
či v poli, rozhodčím byl vždy ně-
kdo z dalšího družstva. Jako při
každém fotbale občas tekly ner-
vy, v Kyjích to bylo o to drama-
tičtější, že vlastně na třech hřiš-
tích bylo najednou v akci 42
o vítězství bojujících hráčů. Vy-
loučen ale nebyl žádný, ke spo-
kojenosti diváků se hrál  větši-
nou pohledný fotbal, ve kterém
svou střeleckou potencí i oběta-
vostí naši borci výrazně předčili
aktéry mistrovského utkání.
Vždyť v patnácti utkáních vstře-
lili celkem 111 gólů, což činí úctyhodný prů-
měr 7,4 branek na zápas. Více než šest hodin
malého fotbalu rozhodlo o tom, že vítězem
se stal tým Slavoje (na snímku kapitán Ivan Je-
šátko, Jiří Mamica, Marcel Valenta, Michal Va-
něk, Martin Procházka a Jiří Čer-
vený) před All stars teamem
(Oldřich a David Hykešovi, Vác-
lav Halama, Radek Hlušička,
Lukáš Rais, Arnošt Novák, Láďa
Procházka a Jiří Coufal). Tato
družstva byla jasně nejlepší,
ostatní týmy byly víceméně vy-
rovnané. Pro splnění zpravodaj-

ské povinnosti uveď-
me ještě další pořadí
turnajové tabulky.
Na třetím místě
skončil Úřad Prahy
14 před Kocourko-
vem (ještě, že to ne-
bylo obráceně - po-
zn. autor), pátý byl
FC HAUZ a šestí
mladíčkové z Hlou-
bětína.

Po skončení turnaje zbyl ještě čas
na krátký rozhovor se starostou na-
ší městské části Miroslavem Froň-
kem, který byl členem třetího týmu
(na snímku spolu s ním v brance
Daniel Rovan, Luděk Lisý, Bohu-
mil Sobotka, Ruda Mikeš ml., Petr
Vaněk a Martin Vaňourek). Jaké to

bylo předávat pohár prakticky sám sobě?
„Na štěstí mě nezvolili kapitánem, ale ze tře-

tího místa jsem měl fakt radost, i když jsem
k němu svým výkonem přispěl asi nejméně.
V každém případě jsme měli výrazně nejsilněj-
ší, alespoň co se váhy týče, i nezkušenější, to za-

a s účastníky turnajů vše prožíváte. Proč jste ve
sportovním až dnes?

„První ročníky nohejbalu na Černém Mostě
i tenisu v Hloubětíně jsem hrál, chtěl jsem i le-
tos, ale při rozcvičování před nohejbalem jsem
si poranil nohu, a to mi vydrželo i na tenis. Fot-
bal už jsem si ale nechtěl nechat ujít.“

Dovolte mi takový menší oslí můstek k další
otázce. Na radnici jste 1 + 4 uvolnění vedoucí
funkcionáři, tedy vy, místostarostové a tajem-
ník. Tady se hrálo také v rozestavení 1 + 4.

„Zajímavý příměr. Ale zatímco při fotbalu
jsme měli ke střídání pouze dva hráče, na radni-
ci se můžeme opřít o širší kádr dalších 27 zastu-
pitelů. A abych zůstal u sportovní terminologie,

při hodnocení našich výkonů je strašně
důležitá práce podpůrného realizačního
týmu všech dvou stovek pracovníků na
radnici.“

A ještě poslední otázka. Jak vám bylo,
když při utkání s hloubětínskými mladíky
bylo slyšet jejich pokyny typu „já mám
toho strejdu, bacha na důchodce“ a další
podobné?

„V pohodě. Pohled do rodných listů je
k tomu opravňuje. Určitě to přispělo ke
skvělé atmosféře celého klání víc než ně-
jaká přehnaná pokora. Turnaj měl svou
premiéru, objevily se nějaké „nevychyta-
né mušky“, ale celková pohoda, spokoje-
nost týmů i fotbalové počasí přispěly k to-
mu, že se můžeme pomalu připravovat na
reprízu.“

10 ¤ÍJEN

Další sportovní akcí k 10. výročí Prahy 14
byl turnaj v malé kopané, který se hrál na nově
položeném umělém trávníku TJ Kyje. Pro větši-
nu ze čtyř desítek amatérských hráčů, kteří se na
hřišti vystřídali, to byla premiéra. Nikoliv v ma-
lé kopané, protože řada z nich hraje pravidelně
třeba Hanspaulskou ligu, ale ve startu na povr-
chu s názvem Lano premier. Pro tuhle umělou
trávu třetí generace to navíc byl první oficiální
turnaj, první zatěžkávací zkouška. Aby těch
premiér nebylo málo, tak dodejme, že naše

městská část organizovala podobný turnaj v ma-
lé kopané rovněž poprvé. Premiéra na třetí se
rozhodně vydařila, i když se občas improvizo-
valo i v jejím průběhu.

Původní záměr hrát na dvou hřištích napříč
velkého se musel změnit, protože na sou-
sedním trávníku probíhalo mistrovské
utkání I.B třídy, ve kterém domácí B tým
podlehl Kunraticím 0:1. A míče při ne-
přesných střelách amatérů by hru regist-
rovaných borců často přerušovaly. Proto
se vytyčila dvě hřiště za sebou o rozmě-
rech přibližně 35 x 20 metrů. Podobně ja-
ko ve sportovní gymnastice existují bra-
dla o nestejné výši, tady se hrálo na ne-
stejně velké branky. Tedy, na jednom
hřišti byla velikost branek stejná, rozdíl
byl pouze v tom, jestli se hrálo na vý-
chodním nebo západním. To museli
střelci vždy měnit mušky. Ale podmínky
byly pro všechny stejné, kluci od patnác-
ti do pětačtyřiceti se přišli hlavně pobavit
a zahrát si na povrchu, na který se jen tak
nedostanou. Šest týmů se střetlo systé-

se pokud jde o věk, družstvo. A přítomné fa-
nynky říkaly, že jsme měli i nejhezčí dresy.“

Tohle je třetí sportovní sobota za sebou, kde
nejen předáváte poháry a ceny, ale pomáháte
s organizací, občas i zapisujete výsledky

Momentka ze souboje nejlepších týmů.

Tajemník Lisý vyráží srdnatě do útoku.

Vítězové ze Slavoje s pohárem a diplomy.

Tým Úřadu Prahy 14 skončil třetí.

Premiéra na tfietí

V akci bylo najednou 42 borců na třech hřištích.
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Nábor na beach
V jediné zimní hale pro plážové sporty

v ČR, která se nachází v ulici Arnošta Valen-
ty na Černém Mostě, opět pořádají nábory
všech zájemců o beach volejbal. Přihlásit se
mohou začátečníci i pokročilí, mladí stejně ja-
ko veteráni, muži i ženy. Na všechny čekají ti
nejlepší beach volejbaloví trenéři. Kdy?
Každé pondělí a pátek od 16 do 19 hodin,
a to až do 20. prosince. Další informace
i přihlášky obdržíte na mailové adrese
beachsport@quick.cz nebo na telefonech
286 922 756, 603 307 284 a 736 602 451.

Rio Rokytka se blíÏí
V sobotu 23. října v 10 hodin startuje po-

pulární Rio Rokytka. Tradice této skautské
vodácké akce začala na podzim roku 1993,
kdy vypluli jen tři otužilci na dvou lodích, aby
prozkoumali povodí Rokytky v Praze 9. Loň-
ského roku se už zájemci na Rokytku pomalu
nevešli, startovalo několik desítek lodí s více
než stovkou vodáků. Plavba dlouhá 6 mil za-
číná pod Kyjským rybníkem a pokračuje přes
Hrdlořezy, Hloubětín a Vysočany na Libeň-
ský ostrov, kde bude ve skautském srubu Vat-
ra zakončena. Bližší informace vám ráda po-
skytne Pražská rada Junáka na telefonu 220
802 340.

Fotbalový oddíl FC KING stále přijímá chlapce, ročníky 1991 - 1999. Trénin-
ky probíhají na hřišti ZŠ Vybíralova na Černém Mostě. Informace u Vojtěcha
Krále, tel. 281 866 687, 604 320 227. Na snímku rodiče s hráči FC KING.

SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED

Gratulace
V polovině září nám poslala Jarka Kozo-

horská za všechny členy ZRTV z tělovýchov-
né jednoty v Kyjích následující gratulaci.
V srpnu 2004 oslavila své krásné sedmdesáti-
ny naše tajemnice, paní Bohunka Rysová.
Přejeme jí hodně zdraví, stálý optimismus a za
její práci v oblasti sportu jí moc děkujeme.
Redakce Listů se dodatečně k této gratulaci
připojuje a těší se na další spolupráci s milou
a ochotnou tajemnicí TJ Kyje.

Úspû‰n˘ závod
Na závodech aerobiku 18. září v Lounech

se závodnicím Fit studia D z Černého Mostu
podařilo uspět a postoupit do republikového
finále, jež se koná 3. října v pražském Kon-
gresovém centru. Týmy juniorek fitness aero-
bic a kadetek ve stepu obsadily krásné páté
místo. V každé kategorii postoupilo do finále
6 týmů. Informace najdete na www.fisaf.cz.

Dvakrát týdně po hodině trénují mladí ta-
ekwondisté oddílu Sonkal v tělocvičně ZŠ
Vybíralova. Jejich trenér Theodor Šeda prefe-
ruje u začátečníků zejména hry (třeba vybíje-
nou), flexibilitu a přiměřené posilování. Tyh-
le činnosti zabírají z tréninkového procesu pl-
né tři čtvrtiny, teprve zbývající čas je věnován
taekwondu. Důraz na odrazovou přípravu
a vytrvalost přináší ovoce v podobě výsledků
v technických disciplínách, v jiných zemích
se zase zaměřují více na sportovní boj. Pade-
sátka vyznavačů tohoto bojového umění má
na Černém Mostě ty nejlepší možnosti ke
sportovnímu růstu, vždyť trenér Šeda působí
zároveň také u naší reprezentace, v níž je i řa-
da borců právě z oddílu Sonkal.

Ti nejlepší v létě reprezentovali naši vlast
na šestém juniorském mistrovství světa v Ta-
ekwon-Do ITF, což je oficiální název tohoto
sportovního odvětví. Šampionát se konal
v oblasti Genting Highland v Malajsii za
účasti nejlepších sportovců ze 46 zemí. V téh-
le obrovské konkurenci se naši reprezentanti
vůbec neztratili a ziskem zlaté medaile, tří
stříbrných a sedmi bronzových, se zařadili na
čtvrté místo v hodnocení národů hned za Ko-
reu, Rusko a Tádžikistán. V technických se-
stavách získala Edita Morkovcová stříbro
v kategorii I. Dan, ve stejné soutěži družstev
vybojovala naše děvčata bronz i s Lucií Kol-
manovou ze Sonkalu v týmu. Další bronzové
medaile pak získali Pavla Jelečková ve spor-
tovním boji kategorie do 60 kg, Ilona Ham-
bergerová nad 60 kg a Radek Košátko v kate-
gorii nad 70 kg. Pavla Jelečková navíc přidala
ještě stříbrnou medaili v silovém přerážení
a o další bronz se zasloužil tým ve zcela nové
disciplíně hosinsool (sebeobrana) v sestavě
Hambergerová, Vlček a Košátko. Největší ra-
dost naší výpravě udělal Petr Hasík ve speci-
álních přerážecích technikách. Spolu s rus-
kým reprezentantem měli na svém kontě po
absolvování pěti technik nejvyšší bodový
zisk. Pro následný rozskok byla vylosována
technika nopi chagi a stanovena výška 280
cm. Petr ji s přehledem zdolal, jeho soupeři

Taekwon-Do ITF
chybělo více než deset centimetrů. Jediné zla-
to bylo naše. Do medailového výčtu chybí ješ-
tě stříbro Barbory Sýkorové (na snímcích při
sportovním boji a v disciplíně speciální tech-
nika), kterou už jsme ale při návštěvě taek-
wondistů z oddílu Sonkal už nezastihli. Stu-
duje ve Spojených státech, zdokonaluje se
v angličtině a podle slov trenéra Šedy si k ta-
ekwondu přidala ještě fitness. Při dalším juni-
orském mistrovství světa, které se podle roz-
hodnutí kongresu ITF uskuteční v roce 2006
na Filipínách, už Báru z věkových důvodů ne-
uvidíme, ale třeba ji dokážou nahradit její ob-
divovatelky i obdivovatelé ze Sonkalu, kteří
vedle ní měli možnost hodně dlouho trénovat.
Theodor Šeda v to věří a on přece zná své
ovečky nejlépe.

dvoustranu připravil: vok, foto autor (3), jš (2) a archiv
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Mateřské centrum Klubíčko

nabízí:
Pondělí:
9.30 - 11.30 Volná herna /volný vstup/
14.00 - 15.45 Školička angl. jazyka 
19.45 - 21.15 Cvičení pro zdraví a vese-

lou náladu

Úterý:
9.30 - 12.00 Setkání křesťanských ma-

minek
19.30 - 21.30 S úsměvem do práce a do

života (semináře pro ženy od listopadu)

Středa:
9.30 - 11.30 Volná herna (volný vstup)
14.00 - 16.00 Kurz přípravy na porod

(II. pol.)
20.00 - 22.00 Přednášky, Duchovní ve-

čery (1x měs.)
Kavárna maminek (3.týden)

Čtvrtek:
9.00 - 12.00 Školička Beránek
16.00 -18.00 Kroužek
Vydry (základy tábornictví, turistika)

Pátek:
15.00 - 16.30 Pěvecký a taneční krou-

žek
V listopadu nás čeká opět karneval, kte-

rý byl v loňském roce jednou z nejoblíbe-
nějších akcí, (foto) malování na hedvábí
pro maminky, v Klubíčku funguje stálá
burza, možné je i půjčování knih, nástěn-
ka výměny informací a zkušeností atd.

Kluky, holky, mámy, táty
srdečně zveme na Dny tvořivosti na

Černém Mostě na téma Světlo.

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
kontakt: 604 605 694, e-mail:

klubickocernymost@seznam.cz

Co Vás čeká?
Točení na hrnčířském kruhu, keramika,

kašírování, výrobky z proutí, práce se dře-
vem, výroba šperků, filcování, mozaika,
malba, grafika, tisk, práce s textilem, ruční
papír.

Sejdeme se v prostorách MC Klubíčko
i v prostorách komunitního centra Motýlek
v pátek 8. 10. 16.00 - 18.00
v sobotu 9. 10. 10.00 - 12.00  14.00 - 18.00
v neděli 10. 10. 10.00 - 12.00  14.00 - 17.00

Akci pořádá MC Klubíčko, školička Berá-
nek

Šikovné a podnikavé děti zveme na oblí-
benou Burzu hraček

21. 10. ve čtvrtek 15.15 - 18.30
Můžete prodat své hračky, nakoupit nové,

vyzkoušet si na chvíli jaké je to být prodava-
čem, sami se naučit své zboží nabízet,
smlouvat, stanovovat cenu. Účast rodičů je
možná, u menších dětí je jejich pomoc do-
konce vítána.

Akci pořádá MC Klubíčko kroužek Vydry
ve spolupráci s hernami.

Těšíme se na vás všechny a znovu vybízí-
me podnikavé a šikovné maminky ke spolu-
práci a aktivitě. Nejen Klubíčko, ale i sídliš-
tě bude takové, jaké si ho uděláme.

Kontakty:
M. Nováková - vedoucí Klubíčka
604 605 694
Míla Černá 737 355 543

Úsmûvy v Klubíãku

Jahodové menu
Vlašťovky odletěly a my jsme dě-

ti opět přivítali v opravených pro-
storách našeho klubu.

Klub Jahoda
Klub je pro děti opět otevřen od

pondělí do čtvrtka od 14 hodin a na-
bízí kromě prima zábavy a party do-
spělých kamarádů také počítačový
kroužek, výuku angličtiny a keramic-
ký kroužek.

Všechny aktivity jsou pro děti
zdarma!

INTERNET
Novinkou je pro děti možnost vyu-

žití internetového připojení v počíta-
čové učebně.

Jahůdka
Moc se také těším na maminky

a děti, kterým se věnujeme v rámci
klubu Jahůdka, zatím dopoledne
v úterý a čtvrtek od 9 do 11 hodin.
S dětmi budeme malovat, cvičit
a hlavně rozvíjet jejich „velké“ osob-
nosti. Vstupné je na celé dopoledne
pouze 20 Kč.

Těším se na všechny děti a maminky!

Vybíralova 969, Praha 9
tel.: 281 916 352, 777 674 060

www.jahodaweb.cz

ilustrační foto: jš
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Děti, které si o prázdninách užíva-
ly náš příměstský tábor, nám zůstáva-
jí věrné i v těchto dnech. Motýlek ale
objevují i mnohé další. Ve čtvrtek 9.
září jsme se s dětmi, které navštěvují
nízkoprahový klub, vypravili na plav-
bu parníkem po Vltavě. Již před druhou ho-
dinou děti s batůžky nedočkavě postávaly
před Motýlkem, cestu metrem si pak krátily
pojídáním svačiny.

Když jsme se konečně nalodili a siréna od-
houkala opuštění přístaviště, malí pasažéři
začali radostně pobíhat po palubě a zbytky
svačin krmit racky, kteří kroužili nad námi.
Netušili však, co tím způsobí. To, co násle-
dovalo, připomínalo chvílemi scény z Hitch-
kokova filmového hororu Ptáci.

Cílem výletu bylo umožnit dětem zažít ně-
co nového. Řada z nich je ve věku kolem de-
seti let a na parníku byla vůbec poprvé. Za
nádherného počasí mohly obdivovat nejkrás-
nější místa Prahy. I když zde žijí od svého na-
rození, město a jeho významné památky, jak
jsme zjistili, vůbec neznají. Tato zkušenost
nás přivedla na nápad připravit pro ně cyklus
poznávacích výletů do Prahy a jejího nejbliž-
šího okolí. Vždyť mnozí z návštěvníků níz-
koprahového klubu pocházejí z problémo-
vých nebo sociálně slabých rodin a většinu
volného času tráví mezi paneláky. Motýlek
by jim chtěl zprostředkovat co nejvíce no-
vých zážitků a pozitivních zkušeností.

Na měsíc říjen jsme pro ně i pro vás
připravili

čtvrtek 7. 10.
VÝPRAVA DO STŘEDOVĚKÉHO

MĚSTEČKA ŘEPORA

čtvrtek 14. 10.
DIVADÉLKO V GALERII 
- tentokrát za dětmi přijede klaun Cililink
Začátek představení v 17:30 v Galerii 14,

nám. Plk. Vlčka 686 Praha 14

středa 20. 10.
PRAHA NA VLASTNÍ OČI
- druhá poznávací výprava za krásami

a památkami našeho města

čtvrtek 21.10.
PUTOVÁNÍ HIMÁLAJEMI (pro širo-

kou veřejnost)
Již druhá cestopisná přednáška s promítá-

ním pro všechny zvídavé bez rozdílu
věku.
Komunitní centrum MOTÝLEK.
Začátek v 18.00 hod. Vstupné dobro-
volné.

INDIÁNI NA ČERNÉM MOSTĚ
Už potřetí pořádá MOTÝLEK odpoledne

plné her a zábavy v indiánském duchu.
(Termín bude upřesněn)

A taky něco pro starší děti a mládež
DISKUSNÍ KLUB
Je ti víc než 13 let? Chceš se o sobě

a o druhých dozvědět trochu víc? Máš plno
otázek a hledáš na ně odpovědi? Máš chuť
objevovat dosud neobjevené? Pak právě pro
tebe jsme připravili něco jako diskusní krou-
žek. Budeme se scházet pravidelně jednou
týdně ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 v Motýl-
ku. A to není všechno.

BUBNOVÁNÍ PRO RADOST
výuka hry na bubínky djembe pro dospíva-

jící, kteří mají chuť naučit se bubnovat
v africkém rytmu. Bubny vám půjčíme. Čas
bude v nejbližší době upřesněn. /výuka je
zdarma/

UČÍME SE MALOVAT A KRESLIT
Pro ty z vás, kteří se chystají na uměleckou

školu, nebo prostě jen rádi malují, jsme při-
pravili kroužek pod vedením profesionálního
výtvarníka. Cena za pololetí je 550,- Kč

Zuzana Jelenová, předsedkyně Sdruže-
ní na pomoc dětem s handicapy

Všechny dotazy vám rádi zodpovíme na
tel. 281 912 081 nebo osobně v našem zaří-
zení v Komunitním centru MOTÝLEK Vlč-
kova 1067 / v areálu městské policie / Může-
te navštívit i naše internet. stránky na adre-
se www.motylek.org

Aktivity pořádané Motýlkem ve škol-
ním roce 2004/2005

Kroužky: ruční práce, keramika pro děti
i rodiče s dětmi, výtvarná dílna, cvičení pro
předškoláky, flétničky, kreslení, písnička, va-
ření, zábavné tvoření, základy fotografie.
Dopolední aktivity: integrovaná herna, her-
na pro rodiče s dětmi, školička Motýlek, hlí-
dání dětí. Pro neorganizované děti: nízkop-
rahový klub, filmový klub. Dále nabízí od-
borné služby: logopedie, muzikoterapie,
canisterapie, jízdy na koních, psychologické
poradenství, plavání dětí s rodiči, konzultace
rehabilitačního lékaře, setkávání rodičů han-
dicapovaných dětí - Diakonie, rodičovský
klub, individuální doučování, rekondiční po-
byty. Pro rodiče: cvičení, základy práce na
PC, keramika, kreslení. Příležitostné aktivi-
ty: filmový klub pro mládež, cestopisné
přednášky, dětská divadelní představení, vý-
tvarné dílny (vánoční a velikonoční), výlety
a návštěvy kulturních zařízení.

Bližší informace o kurzech poskytne
Komunitní centrum Motýlek, Vlčkova uli-
ce, Praha 14, tel.: 281 912 081.

Jackson Singers v Praze
Počátkem osmdesátých let minulého stole-

tí vznikla skupina The Jackson Singers, v je-
jímž repertoáru najdeme tradiční spirituály
i moderní balady. Před rokem vznesl její
umělecký vedoucí Fitzroy Burroughs dotaz
na manažerku skupiny Wendy V. Fackners,
proč Jackson Singers dosud nezpívali v Čes-
ku, když ona sama odsud pochází. Z popudu
skupiny se tak loni ve Smetanově síni Obec-
ního domu uskutečnil její první koncert
u nás. Jackson Singers účinkují ročně na 70 -
80 velkých akcích. Kromě toho pořádají kaž-
dým rokem benefiční koncerty, z jejichž zis-
ku podporují různé dětské organizace.Také
proto se v Praze začali rozhlížet po podob-
ném zařízení. Sdružení na pomoc dětem
s handicapy a jeho zařízení Motýlek zase hle-
daly způsoby, jak svou činnost přiblížit i dal-
ším rodinám mimo Černý Most. Výsledkem
vzájemné spolupráce byla tisková konferen-
ce (na snímku), na níž byl novinářům před-
staven společný projekt dvou koncertů ve
Smetanově síni Obecního domu. Uskuteční
se 13. a 14. listopadu a záštitu nad nimi pře-
vzal starosta Prahy 14 ing. Miroslav Froněk 

vok

Komunitní centrum Mot˘lek

¤ÍJEN 13

Vážená redakce, v zářijovém čísle Listů vy-
šel na str. 21 příspěvek naší Poradny, kde byl
uveden nápis Triangl, který s naší činností ne-
souvisí. Ráda bych upřesnila uvedené infor-
mace. Poradna pro rodinu, manželství a mezi-
lidské vztahy a Triangl jsou dvě různé organi-
zace, které sice obě spadají pod Městské
centrum sociálních služeb a prevence a sídlí
ve stejné budově, nicméně Poradna se na roz-
díl od Trianglu zabývá odlišnou problemati-
kou i klientelou. Zatímco stěžejní klientelou
Trianglu jsou děti ohrožené zdraví škodlivými
návyky (alkohol, drogy a jiné závislosti
apod.) a jejich rodiny, naše poradna se jako ta-
ková zaměřuje na psychoterapeutickou po-
moc při řešení problémů v oblasti mezilid-
ských vztahů - v rodině, partnerství, manžel-
ství, mezigeneračními problémy, domácím
násilím, sexuální orientací apod. Na rozdíl od
Trianglu současně nabízíme i poradenství
v oblasti práva. V některých činnostech se sa-
mozřejmě překrýváme, jako každá organizace
pracující s lidmi, nicméně řadu služeb, které
nabízíme, středisko Triangl svým klientům
poskytnout nemůže a naopak. Protože se sna-
žíme klientům  cestu do našich zařízení co
nejvíce usnadnit, usilujeme současně i o to,
aby bylo zřejmé, co která organizace nabízí.

S pozdravem Petra Frančeová, vedoucí Po-
radny pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy, Šromova 861, Praha 9-Černý Most

NAPSALI JSTE NÁM...
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Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra

tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

KNIHY, KTERÉ OČEKÁVÁME
V ŘÍJNU

● Richard Vyškovský - MĚSTSKÁ PA-
MÁTKOVÁ REZERVACE Velká kniha vy-
střihovánek, které vycházely řadu let v časo-
pise ABC. Obsahuje 82 domů, 2 kostely,
klášter, 2 radnice, synagogu, 2 masné krámy,
3 kašny, mlýn na řece, 7 bran, 16 věží a bašt.
● Hans Jürgen Press - HORKÁ STOPA
50 záhadných případů pro mladé detektivy.
● Mervin Peake -GORMENGHAST I. -
TITUS ŽAL První díl fantasy trilogie sou-
časníka J.R.R.Tolkiena
● VRAKY, ATRAKTIVNÍ MÍSTA K PO-
TÁPĚNÍ Fotografie, detailní informace, cesty
a 3D grafických rekonstrukcí vraků, útesů
a mořského dna.
● Lisa Kleypas - NESPOUTANÁ DÁMA
Lady Aline Marsdenová přišla o dobrou po-

věst s otcovým podkoním. Aby zmírnila ot-
cův hněv, předstírá pouze rozmar. Vykázaný
podkoní John se však po letech vrací jako zá-
možný občan a chce se Aline pomstít za poš-
lapání své lásky
● Magda Váňová - SESTRA A SESTŘI-
ČKA Již třetí kniha autorky, kterou lze bez
nadsázky nazvat pokračovatelkou Zdeny Frý-
bové na poli psychologických románů.
● Petra Hůlová - PŘES MATNÝ SKLO
Autorka, která loni vzbudila ohlas svojí prvo-
tinou Paměť mojí babičce se tentokrát pustila
do sondy intimních rodinných vztahů.
● Henry Denker - ADOPCE Právní a ná-
sledně i mediální kausa mezi rodiči, kteří se
zřekli svého syna a jeho adoptivními rodiči,
kteří se o něj s láskou dva roky starají. Mají
biologičtí rodiče ještě právo na své dítě, když
jednou řekli ne?
● Martina Cole - NEJTEMNĚJŠÍ OBA-
VY Pro pouliční prostitutku jsou její tři děti
vším. Když jednoho dne zmizí nejmladší dce-
ra je rozhodnuta zjistit pravdu i přes znalost
praktik podsvětí. I kdyby je to mělo všechny
zničit!
● Ed McBain - ZBRANĚ Zloděj a podvod-
ník Nicholas Donato miluje zbraně. Bez pi-
stole neudělá krok a cítí se tak zcela bezpeč-
ný. Vůbec si nepřipouští, že by zbraň mohla
selhat.

âtenáfiská soutûÏ: 10x o Praze 14, poslední soutûÏní kolo

S O U T Ě Ž N Í  K U P O N  
(možno vystřihnout)

10x o Praze 14, otázka č. 9:
Generál Janoušek, po němž je pojme-
nována ulice na Černém Mostě, byl:

a) velitel tankové brigády
b) velitel letectva
c) partyzánský velitel
d) velitel stíhací perutě

10x o Praze 14, otázka č. 10:
Sídelní symbol (znak a prapor) udělil
Parlament ČR Praze 14 v roce:

a) 1995
b) 1996
c) 1997
d) 1998

Otevřeno:
pondělí až pátek
8.00 - 18.00 hod.
tel. 281 866 125

www.czknihy.cz

Odpověď na otázku z minulého čísla zní:
Praha 14 v době svého vzniku měla za b) 
31 000 obyvatel. Z došlých odpovědí jsme vylo-

sovali tyto tři výherce: 1) Vladimír Kohlík, 2)
Marta Votavová, 3) Martina Adámková. První
získává poukázku v hodnotě 250 Kč na knihu
dle vlastního výběru (platí do konce letošního
roku) v hloubětínském knihkupectví Trávní-
ček, druhý v pořadí obdrží CD Hynka Tomma
a za třetí místo je připravena dárková taška vě-
novaná nákupním a zábavným Centem Černý
Most. Jako bonus máme pro každého výherce
obrazovou publikaci Praha 14 v zrcadle času.
Pokud se nám nepřihlásí výherci sami, vyro-
zumíme je dopisem. Ceny budou k vyzvednu-
tí po předchozí domluvě v naší redakci. 

Odpovědi na dnešní poslední dvě otázky
nám můžete doručit (mailem - listypra-
hy14@p14.mepnet.cz, korespondenčním
lístkem, osobně do podatelny) nejpozději do
15. října. Všichni, kdo se zúčastnili alespoň
jednoho soutěžního kola a odpověděli mini-
málně jednou správně, postupují do listo-
padového finále. V něm vylosujeme deset
výherců, kteří obdrží pamětní medaili
k 10. výročí a navíc dárkové překvapení.

jš, vok

Brouãí kráva nalezena
V minulých Listech jsme se v článku Brou-

ci ve stanici zmínili o tom, že akademický ma-
líř Roman Franta z Černého Mostu oděl jednu
z krav, které jsou v rámci cowparády rozmís-
těné po Praze, broučí vestičkou, ale že netuší-
me, kde tato kravka stojí. Vyzvali jsme čtená-
ře, aby nám pomohli ji vypátrat. A podařilo
se. Od čtenáře Václava Kotka z Maňákovy
ulice jsme obdrželi její fotografii z uličky
Ke Hradu s výhledem na Prahu. Pan Kotek má
v redakci připravenu slíbenou odměnu - knihu
Praha 14 v zrcadle času. jš
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V Hloubětínském zámečku bylo v roce 1995
otevřeno Centrum asistované reprodukce
ISCARE IVF a. s., které od té doby každoroč-
ně pořádá setkání rodičů a dětí, které se díky
umělému oplodnění mohly narodit.

Na‰ich deset let

Pamětní medaile k desetiletí Prahy 14

Jediná existující společná fotografie většiny z 29 členů prvního Místního zastupitelstva m. č.
Praha 14 před Kulturním domem Šimanovská, kde v roce 1995 sídlila radnice.

Rodiče s prvním v roce 1995 narozeným ob-
čánkem z Prahy 14 Tomášem Topolem a jeho
starším bratrem.

V roce 1995 započala náročná rekonstrukce
panelového domu v ulici Bří Venclíků na síd-
lo radnice Prahy 14.

Sídlo radnice Prahy 14 v ulici Bří Venclíků po
rekonstrukci .

Touto přílohou si společně připo-
meňme desetiletí, které co do významu
a proměny zdejšího regionu nemá
v minulosti srovnání. Ne všechno je
v Praze 14 ideální, neboť se ani ona ne-
vyhnula některým negativním dopa-
dům urbanizace a expanze pražské au-
tomobilové dopravy. Přesto je dnes

dobrou adresou dynamicky se rozvíjejí-
cí čtvrti s vlastní samosprávou, met-
rem, nákupními centry a pestrým míst-
ním děním: od kultury, přes sport až po
aktivity škol a nejrůznějších organiza-
cí. Tuto jubilejní fotomozaiku berte
rovněž jako naše pozvání na výstavu
Našich deset let v Galerii 14. jš
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V roce 1998 vychází obrazová publikace Praha 14
v zrcadle času. Jako dárek ji dostávají snouben-
ci oddávaní v Praze 14, případně ji můžete  za-
koupit až do vyčerpání zásob v podatelně úřadu.

Do zápolení v rámci I. pražských dětských
olympijských her se v roce 2000 zapojili rov-
něž sportovci na školách v Praze 14.

Městská část obnovila tradici místních poutí.
Bartolomějská pouť proběhla jen dvakrát
před kostelem sv. Bartoloměje v Kyjích, Sva-
tojiřská pouť v Hloubětíně se od roku 1995 ko-
ná každoročně.

Významným počinem pro zlepšení dostupnos-
ti zdravotní péče bylo v roce 1996 otevření po-
likliniky „Parník“ na Černém Mostě.

Centrum Černý Most, jehož první část byla
slavnostně otevřena v roce 1997, bylo prvním
společensko nákupním areálem v republice.

Dne 31. ledna 1997 převzal starosta Prahy 14
od předsedy parlamentu sídelní symbol: znak
a prapor městské části Praha 14.

První trojčátka nového tisíciletí v republice
(Bártík, Alex a Vašík) se narodila na Černém
Mostě 29. listopadu 2000.

Nejvýznamnější stavbou v Praze 14 byla bezesporu trasa metra se stanicemi Hloubětín, Rajská za-
hrada a konečná Černý Most. V roce 1999 byla stanice Rajská zahrada vyhlášena stavbou roku.
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Po celé desetiletí vás o dění v Praze 14 in-
formují každý měsíc Listy Prahy 14. V ro-

ce 1995 nahradily dosavadní místní tiskoviny
- občasník Kyjské listy a čtrnáctideník Devít-
ka, jenž byl distribuován v Hloubětíně a na
Černém Mostě. Byly černobílé jen o osmi
stranách, počáteční náklad byl 5 000 výtisků

a rozváženy byly místním úřadem na několik
desítek distribučních míst. Dnes mají náklad
18 000 výtisků, rozsah 24 a 32 stran a doručo-
vatelky České pošty je roznášejí do bytových
schránek všech obytných domů v Praze 14.
Pro připomenutí reprodukujeme obálky prv-
ních čísel všech dosavadních deseti ročníků.

Listy
Prahy 14

1995 
aÏ 2004
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Vodáci sjíždějí sedm mil po Rokytce od Kyj-
ského rybníka každoročně (výjimkou byl po-
vodňový rok, kdy se neplulo) od roku 1993. Se
svými plavidly nebudou na peřejích chybět ani
letošního října.

4 P¤ÍLOHA LISTÒ

čtyřstranu připravil: jš, foto autor (11) a archiv

Stále populárnější pochod 14 km kolem Prahy 14 se letos půjde již podesáté. Na snímku se ho
účastní skauti z kyjského střediska.

Kaleidoskop akcí z jubilejního desetiletí

K nejatraktivnějším akcím na „čtrnáctce“
patřila finálová přehlídky soutěže mažoretek
před CČM a nově otevřeným zábevním cent-
rem Village Cinemas.

Dětský karneval se po třech ročnících na ledě „kyjáku“
definitivně přesunul do kulturního domu Šimanovská.

Malování na chodníku zpestřuje
každoročně začátek prázdnin ne-
jmenším dětem.

Dětské rybářské závody a soutěž Můj přítel pes mají
své každoroční místo u rybníčka na Černém Mostě.

Hojně navštěvované Babí léto v Dolních Počernicích a v Hosta-
vicích se stalo akcí, kterou pořádá Praha 14 společně s Dolními
Počernicemi.

Kdo je nejrychlejší na koloběžce se můžete přesvědčit při závodech
pořádaných již tradičně v říjnu na tubusu metra.
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Dukla vedle Rokytky
Někdejší chlouba našeho fotbalu

Dukla Praha (na snímku s Americkým
pohárem, který vyhrála v letech 1961 -
63) přijela 12. září do Kyjí. Kdysi tenh-
le vojenský klub z Julisky porážel slav-
né celky Santosu, Anderlechtu, Barce-
lony, Atén nebo Evertonu. Dnes hraje
pražský přebor a stále láká pozornost
sportovních příznivců. Do překrásného
fotbalového areálu vedle Rokytky si
jich našlo cestu 150. Viděli jednostran-
ný zápas, ostatně vždyť oba týmy jsou
na opačných pólech tabulky. Výsledek
0:5 byl ke kyjským fotbalistům ještě
milosrdný, gólů v jejich síti mohl být
klidně dvouciferný počet. I když Dukla
je stále Dukla, přece jen člověka na-
padne, co by asi o její současnosti na-
psal Ota Pavel, který právě před čtyři-
ceti lety potěšil čtenáře svou knihou
Dukla mezi mrakodrapy. Z ní jsme si
vypůjčili alespoň některé věty k popis-
kům fotografií z fotbalového svátku
v Kyjích.

Od začátku tu zněly brazilské a portugalské
bubny s hlasy „Viva Belenenses!“ - „Viva
America!“. Najednou se diváci poprvé sjed-
notili a vítali bouřlivě Duklu, která je nadchla
loni na Polo Grounds.

Také dres je posvátný. Dukelský měl být se
širokým pruhem, ale nakonec zvítězily barvy
Prahy, červeň se žlutí.

Kučera se řítil po pravém křídle a poslal
polovysoký míč na Borovičku. Borovice si
zřejmě při jeho letu řekl, že zase zkusí svůj
„roční gól“ z voleje, a snad z pětadvaceti met-
rů poslal  míč do branky Evertonu. Dukle už
bylo hej! Vedla o tři branky.

Mnohé je zakázáno. Nápoje se nesmí pro-
dávat v lahvích, sklo je příliš nebezpečnou
zbraní.

Ukazují nám město větrů Chicago. Na po-
břeží Michiganu stojí mrakodrapy.

Chlapci z Julisky usnuli a douglas je nese
k velkému probouzejícímu se městu, kde čeká
těžký soupeř ve finále třetího ročníku Americ-
kého poháru.

připravil: vok, foto: jš (4), autor (2) a archiv
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V roce 1995 se vznikem Prahy 14 byl na
místním úřadě ustaven také odbor život-

ního prostředí. Jeho součástí bylo až do roku
2003 oddělení dopravy. V odboru působí tři
oddělení: životního prostředí, jež má na sta-
rosti ochranu zemědělského půdního fondu,
ochranu ovzduší a odpadové hospodářství,
dále odd. městské zeleně, jehož posláním je
pečovat o zelené plochy svěřené městské čás-
ti a chránit přírodu a krajinu podle zákona č.
114/1992 Sb., a konečně odd. kontrolní, které
má velmi rozmanitou činnost (např. zajišťuje
výkon alternativních trestů formou obecně
prospěšných prací při úklidu apod.) Nelze
opomenout, že náš odbor řeší přestupky na
všech úsecích své činnosti.

Největší bolestí v začátcích byly nepovole-
né skládky odpadů, tzv. „černé“, na jejichž
odstraňování bylo vyčleněno nejvíce finanč-
ních prostředků. Pamětníci si vzpomenou, jak
vypadal prostor mezi Broumarskou a Vajgar-
skou nad dnešním NH Carem, dále plochy ko-
lem Broumarské směrem do Kyjí, jak to vy-
padalo na Vidláku, na Nedokončené, podél
komunikace Za Černým mostem směrem k le-
tišti Kbely a na mnoha dalších místech. V prů-
běhu našich šetření se ukázalo, že některé plo-

Ohlédnutí za 10 roky ochrany

čané ve snaze ušetřit peníze za odvoz odpadů
byli zvyklí odpady z domovů a zvláště ze za-
hrádek vyvážet za humna. Ti nám skládky ne-
ustále zakládali znovu a znovu. V průběhu let
byly instalovány Magistrátem pěkné barevné
kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo
a plasty) na cca 70 stanovištích, kterým říká-
me sběrná hnízda. Byl zaveden a propracován
systém přistavování velkoobjemových kontej-
nerů (VOK), a to jak z rozpočtu hl. m. Prahy,
tak z rozpočtu naší městské části. V režii měs-
ta funguje rovněž mobilní sběr nebezpečných
odpadů a náš odbor organizuje též periodicky
sběr železa. Přesto musíme pravidel-
ně uklízet zárodky černých skládek,
které se, bohužel, objevují dodnes.

Na úseku ochrany ovzduší bylo
a je naším hlavním úkolem sledovat
kvalitu ovzduší na vytipovaných mís-
tech, zpoplatňovat malé zdroje zne-
čišťování ovzduší, a dále zprostřed-
kovat občanům příspěvek od Magist-
rátu na záměnu topného média za
ušlechtilejší, lapidárně řečeno náhra-
du hnědého uhlí za zemní plyn.
Všichni naši žadatelé o příspěvek na
tuto přeměnu byli v průběhu let uspo-
kojeni.

Naše městská část, mající
celkovou rozlohu 1 348 hek-
tarů, spravuje necelých 90
hektarů veřejné zeleně, při-
čemž největší přírodní lokali-
ty nejsou v naší správě. Ty
tvoří zalesněná území, pole
a louky (chráněná území Klá-
novice-Čihadla, Cihelna,
V Pískovně a dále Lehovecký
les, Bažantnice, pásy zeleně
kolem zahradnických kolonií,
zeleň v nivě Rokytky). Díky
nim si Praha 14 udržela z vel-
ké části ráz venkovské krajiny
a může se pyšnit nádhernými
přírodními partiemi, jež jsou
ale v kontrastu s místy neváb-
nými a způstlými. Jedná se

o velké plochy neudržovaných a zaplevele-
ných pozemků, patřících nejrůznějším organi-
zacím a soukromým subjektům (např. velké
zdevastované skleníky v Kyjích). Těchto ho-
lých nezastavěných ploch v průběhu let ubý-
vá, tak jak postupuje urbanizace dle územního
plánu hl. m. Prahy (viz třeba plochy, na nichž
vyrostla nákupní centra na Černém Mostě).

Sídlištní zeleň se rozkládá na 75 hektarech,
z toho 8 ha zaujímá Centrální park na Černém
Mostě, jenž byl vybudován ve třech etapách
(poslední skončila v roce 2001). V naší sprá-
vě jsou rovněž další udržované menší lokální

chy jsou povolená zařízení staveniště (např.
pro výstavbu kanalizace, trasy metra B, stanic
Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most), kte-
rá byla po dokončení staveb zlikvidována.
Další plochy zase nepatřily naší městské čás-
ti, ale jiným vlastníkům, mj. také Magistrátu,
Pozemkovému fondu, státnímu statku v likvi-
daci nebo soukromým osobám, často restitu-
entům. Jednání s vlastníky těchto pozemků
byla zdlouhavá a obtížná, některé kauzy se
táhly i několik let, než bylo dosaženo kýžené-
ho cíle - úklidu. V prvních letech bylo např.
odstraněno 30 až 40 velkých skládek nákla-
dem více než 4 milionů Kč. Jenže někteří ob-

Centrální park na Černém Mostě.

Zatoulané nákupní koše.

Panorama Kyjského rybníka
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Ïivotního prostfiedí

parky: Vidlák v Hostavicích, v Jiráskově čtvr-
ti, legionářů na Jahodnici, ten u Hostavického
zámečku byl předán do správy nájemců budo-
vy.

Údržbu námi spravované veřejné zeleně
provádějí obstaravatelské firmy, které se sta-
rají o trávníky (až 6 sečí do roka), o keře
a stromy, opravy hřišť, úklidy ploch od od-
padků apod. V pasportizovaných plochách
evidujeme 5 300 jehličnatých a listnatých
stromů - ty převažují při výsadbě (asi 10 %
připadá na jehličnany), hodně keřové výsadby
bylo provedeno na svazích v sídlišti Černý
Most II a III, ve spolupráci s bytovými druž-
stvy se úspěšně rozvíjí údržba tzv. předzahrá-
dek.

Krátce o vodních plochách a tocích, jež ne-
odmyslitelně dotvářejí zdejší krajinu. Zkulti-
vována byla známá lehovecká jezírka (ve
správě hl. m. Prahy) a jezírko Na Hutích, Ro-
kytka je každoročně čištěna v rámci rybář-
ských brigád, kolem Kyjského rybníka byla
zřízena odpočinková zóna s lavičkami a od-
padkovými koši, vyčištěna byla jeho sedi-
mentační nádrž. Rybníček Aloisov (retenční
nádrž na Černém Mostě) je konečně po dlou-
hých jednáních ve správě Magistrátu a hledá
se řešení, jak ho zachránit, aby dál nevysy-
chal.

Činnost odboru životního prostředí by se
dala přirovnat k práci ženy v domácnosti.

Když všechno funguje, všechno je uklizené,
zametené, tráva posekaná, odpady vyvezené,
je to vnímáno veřejností jako samozřejmost.
Běda však, když na čerstvě uklizenou plochu
vyhodí někdo z okna igelitovou tašku s od-
padky z domácnosti, když ke kontejnerům na
papír, sklo a plasty někdo odloží starou seda-
cí soupravu, když vandalové při svém řádění
posprejují informační tabule, vyvrátí odpad-
kové koše, nahází lavičky do rybníka, zdemo-
lují dětské hřiště.To pak drnčí telefony a něk-
teří rozezlení občané na nás křičí, jako by-
chom ten nepořádek udělali my sami.

Do tohoto příspěvku se zdaleka nevešla ce-
lá problematika životního prostředí. Třeba
otázky kolem dětských hřišť nebo psích ex-
krementů, a samozřejmě mnoho dalších již
vydaly za uplynulé desetiletí na řadu samo-
statných článků v Listech Prahy 14. A další
budou postupně následovat. Ochrana životní-
ho prostředí má mnoho stránek. Je to bitva,
kterou nikdy nevzdáváme. Věříme, že to lepší
v nás všech nakonec zvítězí, a že to bude i čím
dál více vidět kolem nás. Vždyť pěkné životní
prostředí a zvlášť ve velkoměstě zachovaná
čistá přírodní zákoutí jsou nejen vizitkou nás
všech, ale slouží i jako útočiště pro rozmanité
rostlinné a živočišné druhy. Potřebujeme je
k oddechu a odpočinku, pro život, jako čistou
vodu a čistý vzduch. 

Ing. Marie Veselá, vedoucí odboru život-
ního prostředí a vedoucí odd. městské zele-
ně Ing. Vladimír Vyčichlo

foto: Kaněrová (3), vok (3), jš (2)

V pátek 10. září byla ve Štolmířské uli-
ci ve starém Hloubětíně znovuotevřena
prodejna potravin. Ideální příležitost
k tomu, abychom v Listech Prahy 14 za-
čali s novou rubrikou anketního charak-
teru se zdejšími podnikateli a stejnými
otázkami pro ně. V premiéře se tedy ptá-
me Vladislava Kautského. Proč jste začal
podnikat právě na území Prahy 14?

„V roce 1991 byla za rohem v Klánovic-
ké ulici zrušena samoobsluha. Já měl v té
době v domě truhlářskou dílnu a začal jsem
mít zdravotní problémy alergického cha-
rakteru. Do toho začali psát zdejší lidé peti-
ce na úřad, aby tu byl alespoň stánek se zá-
kladními potravinami. A tak jsem vyměnil
dřevo za potraviny. Moc mě pomohla ma-
minka a další prodavačka paní Witásková,
postupně se začalo dařit, a tak jsem otevřel
další prodejnu na Jarově. Začal jsem ale mít
problémy s časem, proto když loni přišel
s velkolepými plány zájemce o obchod ve
Štolmířské ulici, uvěřil jsem jeho slibům
a pronajal mu ho. Ukázalo se, že neměl ani
chuť, ani peníze, pouze prostořeká ústa
z moderování v Country rádiu. Nesmyslně
zboural příčku, aby měl kde přespávat, ne-
platil zboží, prodával prošlé výrobky, za
krátkou dobu přivedl obchod ke krachu. Le-
tos na jaře ho zavřel, nyní na něm požaduji
uhradit škody ve výši 150 000 korun a celá
záležitost skončila u soudu.“

Pojďme k příjemnějším záležitostem.
Co jste v naší městské části už stačil po-
znat mimo podnikatelského prostředí
a kam byste se ještě rád podíval?

„Jsem v Hloubětíně už 25 let, takže mo-
hu porovnávat, jak se tady vše mění k lepší-
mu. Teď mám v pronájmu byt na Černém
Mostě a zaznamenávám obrovské změny
i tam. Nádherný je třeba centrální park. Mi-
nulý měsíc jsem byl poprvé na bowlingu
v bývalé kyjské faře.Určitým poznávacím
dluhem jsou pro mě Hostavice.“

Jaké jsou vaše další podnikatelské zá-
měry?

„Bylo až dojemné, jak se s kytkami v ru-
kou a slzami v očích vracely po půl roce ně-
které zákaznice. Nejen pro ně bych rád do
roka otevřel cukrárnu uvnitř objektu i ven-
ku pod střechou. A také dětský koutek, pro-
tože naproti je školka. Maminky si tu v kli-
du vypijí kávičku a děti budou spokojeny
jako ve školce.“ text a foto: vok

Podnikatelé
v Praze 14

Vladislav Kautský, Eliška Kautská a Antonie
Witásková už zase slouží zákazníkům.

Nevábný pohled skrz černou skládku
na Černý Most.
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Karnevalové setkání
Zářijové setkání bývalých pacientů a nyní ro-

dičů a jejich dětí s Centrem asistované repro-
dukce ISCARE IVF se konalo pod záštitou sta-
rosty Prahy 14 Miroslava Froňka na tradičním
místě v areálu Hloubětínského zámečku. Letos
proběhlo již podeváté a bylo spojeno s dětským
karnevalem. V doprovodném programu vystou-
pila rovněž taneční skupina Hany Dance z Prahy
14. Centrum působí v Hloubětíně již desátým
rokem a jeho lékaři pomohli přivést na svět více
než 4 500 dětí. Loňského srazu se zúčastnil re-
kordní počet 579 dětí a toto největší setkání dětí
„ze zkumavky“ bylo oficiálně zapsáno do slavné
Guinnessovy knihy rekordů. text a foto: jš

Hasiãská v˘zva
Pomozte zachránit hasičskou historii,

s touhle prosbou se na nás obrátil Karel
Košťál z Vybíralovy ulice na Černém
Mostě. Sympatický mladík je dobrovol-
ným hasičem, který začal s rekonstrukcí
dvoukolové požární stříkačky od firmy
ing. Bohuslav Ebert z Prahy. Karla Koš-
ťála i s jeho ebertkou (na snímku) jsme
navštívili a z jeho vyprávění zazname-
nali následující řádky.

„V Československu bylo v letech
1920 - 48 prodáno asi 750 těchto stříka-
ček, nejvíc pochopitelně do začátku dru-
hé světové války. Ta naše je z roku 1938,
má řadový, benzínový šestiválec Walter,
magneto Scintilla 6 cylindrů a karburá-
tor Solex 30g. O spolupráci prosím
všechny čtenáře Listů Prahy 14, kteří
mohou poskytnout jakoukoliv informaci
(fotky, popisy, manuály, korespondenci)
o výrobcích firmy Továrna požárních
stříkaček - ing. Bohuslav Ebert z Prahy
- Vysočan, Drahobejlova 1164. Nebo
přímo o panu Ebertovi, který se narodil
roku 1891 v Roudnici nad Labem. Ta je-
ho nebo teď už spíš naše ebertka byla za-
chráněna vlastně náhodou, když náš ve-
litel Jaroslav Mangl ze SDH Praha -
Ďáblice pátral po náhradních dílech
a čerpadlu PS 12. Dozvěděl se o vraku
stříkačky v Miškovicích, který ale zatím
putoval do Letňan a možná by skončil
i ve sběru. Takto se ho podařilo zachrá-
nit. Chybí nám sice řada náhradních dí-
lů, výfuk je totálně rozbitý, ale věříme,
že stříkačku zprovozníme. Stejně jako
nedávno Pragu RN, známou jako erenu.
Ta jezdí a funguje stejně jako moderní
technika. Všichni koukají po novém, ale
rekonstruované historické stříkačky
nám udělají tu samou službu. To nepře-
háním. Tak jen doufáme, že se to s vaší
pomocí podaří.“

Přáli bychom si to rovněž. Pokud te-
dy máte nějakou dokumentaci o ebertce,
ozvěte se nám do redakce Listů nebo
přímo Karlu Košťálovi. Mailová adresa
hodně napovídá: Ebertka@volny.cz,
telefon 721 371 657 a bydliště ve Vybí-
ralově 974/5, Praha 9 - Černý Most.

text a foto: vok
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Vdubnovém čísle Listů jsem psal o hlavní
železničním trati, která prochází jižní

částí naší městské části. Necelých dvacet osm
let po 20. srpnu 1845, kdy byla zprovozněna
(tehdy se jmenovala Olomoucko-Pražská),
začaly jezdit vlaky na další trati, tentokrát při
severním okraji Prahy 14. Byla vedena po tra-
se Praha-Vysočany, Horní Počernice, Lysá
nad Labem a dále na severovýchod. Tyto trati
probíhají souběžně v délce několika desítek
kilometrů. Rozšiřování železniční sítě v Čes-
kých zemích, k němuž docházelo zejména
v letech 1850 až 1900, patřilo k nejrychlejším
ve střední Evropě. Důvodů bylo několik.
Předně to byl mimořádný růst průmyslové vý-
roby. Tak například v roce 1880 trojnásobně
vzrostla výroba surového železa a litiny, při-
čemž v roce 1889 mělo Kladno za sebou již
více než třicetiletou tradici hutnického města.
V provozu zde byla Poldina huť, jedna z nej-
modernějších v Evropě, založená Karlem
Wittgesteinem a pojmenovaná podle jeho
choti Leopoldiny. Mimo jiné hutnické výrob-
ky se zde válcovaly i železniční kolejnice.

Železniční sítě ale byly budovány hlavně
z důvodů vojenských. První využití vlaků pro
přepravu vojska a válečného materiálu bylo
zaznamenáno v americké občanské válce, a to
zejména na průmyslovém Severu. Některé
oddíly Unie (zejména v bitvě u Gettysburgu -
červenec 1863) přesouvaly pomocí vlaků pol-
ní dělostřelectvo.

Vlaky byly pro vojenské účely v Evropě
v masovém měřítku využity poprvé v prusko-
-francouzské válce roku 1870. Tehdy Prusko
k nacionálním cílům mobilizovalo železniční
síť, aby rychle přesunulo k francouzské hrani-
ci hlavní část své armády. Využití železnice
na francouzské straně bylo minimální. Napří-
klad Napoleon III. jel salonním vlakem na
frontu až 28. 7. 1870. Zapojení pruské želez-
niční sítě bylo jedním z hlavních důvodů ví-
tězství nad Francií. To si měly uvědomit
všechny evropské státy, zejména ty velké.
V první řadě Rakousko-Uhersko. 

Trať zmiňovaná v úvodu našeho povídání
byla otevřena 4. 10. 1873. Nemohla tudíž za-
sáhnout na rakousko-uherské straně do bitvy
u Hradce Králové, která se odehrála
15. 6. 1866. Velitel pruské armády Helmuth
von Moldke využil železnice k přepravě
svých armád do prostoru Sadové u Hradce

Na turistické mapě z 60. let minulého století je velmi dobře vidět, jak obě trati protínají Prahu 14: na
jihu vede hlavní železniční koridor, který slouží již 159 let, na severu trať, po níž jezdí vlaky 131 let.

Králové, a jak to dopadlo, všichni víme.
Urychlení výstavby železniční tratě z Prahy
na severovýchod, umožňující rychleji zasáh-
nout do bitvy u Hradce Králové, by možná za-
bránilo zničení hlavní části rakouské armády.
Na této tehdy jednokolejné trati jezdilo v do-
bě jejího vzniku jen několik vlaků za den,
dnes tudy projíždí ve všední dny kolem stov-
ky vlakových souprav. Žádná z nich však
v Praze 14 nestaví, neboť tu nemáme želez-
niční zastávku. Ty nejbližší jsou v Horních
Počernicích a ve Vysočanech.

ing. Evžen Karaus

Použitá literatura:
Geofry Regan: Rozhodující bitvy, které

změnily svět, Londýn 1992, Vídeňský želez-
niční archiv

Poznámka: O zmíněné železniční trati je sa-
mozřejmě možné psát nejen z vojensko-histo-
rického hlediska, jež si překvapivě zvolil autor
článku. K této trati se ještě v Listech vrátíme
v souvislosti s tím, že v Praze by mělo vznik-
nout sedm nových železničních zastávek a jed-
na z nich, Rajská zahrada, je projektována
v Praze 14. jš 

Pohled na trať, kde stával proslulý Černý
most (vidět je již jen jeho torzo).

TRAË, která mûla stát dfiív
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Sloupek
kronikáfiky

Vážení přátelé a milovníci historie,
tak nám to zase utíká. Podzim již klepe na
dveře a čeká nás období padajícího listí
i sychravého počasí. Věřím, že vaše nálada
nebude v žádném případě klesat, ba nao-
pak. Každé období roku má své neopako-
vatelné kouzlo.

Hned v úvodu chci poděkovat, jménem
letopisecké komise, za pomoc všem při za-
půjčení podkladů, bez nichž by v žádném
případě nešlo sestavit a uspořádat výstavu
z historie naší městské části v Galerii 14.
Doufám, že jste využili této jedinečné mož-
nosti k prohlédnutí ucelené výstavy, kde
mimo jiné posbírané unikáty, byla vysta-
vena nejstarší kronika ve správě Prahy 14.

Se všemi dalšími pamětníky i milovní-
ky historie si ráda pohovořím při bližším
setkání, pokud využijete návštěvního dne
kronikářky po telefonickém objednání
(v pátek od 13 do 15 hodin). Také můžete
psát či zatelefonovat - vše závisí na naší
dohodě.

Také si vás dovoluji požádat o spoluprá-
ci při přípravě zápisu za rok 2004, jehož
příprava bude vrcholit zkraje příštího ro-
ku. Pod mou správou je též oblast veškeré
činnosti mnoha podnikatelských, zájmo-
vých, sportovních i občanských sdružení,
jejichž činnost by bylo zajímavé zazname-
nat do kroniky. Zvažte prosím tuto neopa-
kovatelnou možnost zviditelnění vaší prá-
ce a v případě bližší informace se na mne
klidně obraťte na telefon 281 00 55 81,
e-mail: rudolfova2@p14.mepnet.cz.

S úctou
Renáta Rudolfová

První skautský tábor po roce 1989

Sokolové a legionáři slaví u pomníku
padlým v Kyjích 28. říjen 1936.
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V srpnu oslavil významné životní jubi-
leum nestor literární a dramatické

tvorby Jiří Hubač, český dramatik a scená-
rista - držitel mnoha prestižních ocenění. 

Jiří Hubač v Kyjích prožil své dětství i mla-
dí a zůstal jim věrný až do současnosti. Pro
městskou část Prahy 14 je ctí mít na svém úze-
mí významného občana, z jehož pera vznika-
jí nezapomenutelná díla českého literárního
i filmového fondu.

Dramatická tvorba Jiřího Hubače je nadča-
sová s mistrovsky vypracovanou a skrytou
myšlenkou. Jeho postavy jsou ztvárňovány
s filozofickým nadhledem i se znalostí lid-
ských povah i chování v mnoha dějinných eta-
pách. Hlavní hrdinové jsou z masa a kostí. Ne-
ní podstatné, zda jde o obyčejného člověka či
o skutečnou postavu z historie, v jeho podání
jsou to opravdoví lidé s klady i zápory. Jejich
příběh vypovídá o době, v níž žijí a pečlivému
pozorovateli ukazují názornou a správnou ce-
stu k poznání. 

Krajina dûtství
Snad to byly hezké vzpomínky na šťastné

dětství a mládí, které moje maminka prožila
v tehdejších Kejích, kde její otec, můj dědeček,
působil před 1. světovou válkou a za války ja-
ko šafář na místním velkostatku, že se rozhod-
la v roce 1936 znova vrátit už s rodinou s dvě-
ma dětmi do míst, které tak dobře znala.

Říká se, že ať žijeme jakkoliv dlouho, těch
prvních deset let je nejdelší a často i nejdůle-
žitější částí našeho života. A já si myslím, že je
to pravda. Když jsem byl malý chlapec, dny
byly dlouhé a čas nekonečný, protože minulost
ještě nebyla ničím a budoucnost neexistovala,
neboť jí patřil nanejvýš příští den. Jsou obdo-
bí mého života, kdy si jen s obtížemi vybavuji
místa, lidi a události v běhu prchajících let,
zatímco z toho krátkého dlouhého období dět-
ství zůstaly navždy v mé paměti všechny tváře,
jména, všední příhody a banality, vybavuje se
mi každý detail našeho bytu, domu, naší ulice
v obci na okraji Prahy, kde jsem v tehdejší

Dramatik a televizní scenárista Jifií Hubaã
oslavil 75. narozeniny

Masarykově čtvrti vyrůstal. Bylo to v době,
kdy lidé měli k sobě blíž, kdy věci měly svůj
pevný řád, kdy každý měl svůj svět a v něm své
pevné místo. Ať to byl flašinetář pan Vopička,
který den co den na stráni pod hájem vítal pří-
chozí svou tklivou melodií, cukrářka paní Če-
chová, která nám prodávala za dvacetník ex-
šuměnky a barevná mejdlíčka, mladá růžolící
mlékařka s bernardýnem, táhnoucím vozík
s bandaskami mléka, zmrzlinář pan Masluk,
jehož veselé zvonění nás pravidelně svolávalo
k jeho bílému vozíku s nablýskanými mosaz-
nými čepicemi, tulák zvaný Ahoj zlaté děti,
který obcházel hospody s plechovkou od oku-
rek pro pivní slivky a který se nikdy nerozzlo-
bil, když jsme se mu posmívali a jen se smál,
protože jsme byly jeho zlaté děti, jednoruký
správce v hloubětínském kině Invalidů, který
v nás svou umělou rukou budil obdiv i strach
nebo konečně farář doktor Ešner, laskavý dů-
stojný pán, který se zlobil, jen když jsme zapo-
mínali šlapat na kůru varhany. I já jsem měl
v tom krásném bezčasí svůj svět, U studánky
svůj strom, svou tajnou skrýš, svá oblíbená
místa: hloubětínský lesík, aloisovskou skálu,
Čihadla s višňovkou, Rokytku, Kyjský rybník,
pískovcové jeskyně Na hutích, kde jsme se
svíčkami v hrncích, pod vedením starších ka-
marádů, skládali zkoušku odvahy tím, že jsme
došli až k soše vytesaného indiána na konci
nejdelší chodby.

Hodně jsem v životě poznal a zažil, hodně
přečetl a hodně zapomněl. Ale dodnes umím
písničky, které jsme tenkrát s kluky zpívali, do-
dnes si pamatuji jména všech kamarádů, uči-
telů naší školy, obchodníků pana Žabky, Vašá-
ka, Bradáče, dodnes mi každý i bezvýznamný
detail navždy utkvěl v paměti.

Snad je to vzpomínkový optimismus, ale
z pohledu mého dětství si pamatuji jen horká
slunečná léta, dlouhé bílé zimy, kdy kyjský
rybník zamrzal už začátkem prosince a led vy-
držel často až do začátku března, takže se na
něm pořádaly nejen hokejové zápasy, ale
i rychlobruslařské soutěže a dokonce i závody
plochodrážních motocyklů, stejně tak nemohu
trochu nostalgicky nevzpomenout na závody
v běhu a na koloběžkách, které jsme pořádali
na státní českobrodské silnici, která se dnes
nedá skoro přejít, ale tenkrát po ní přejelo jen
pár automobilů za den.

Měl bych asi vzpomenout také na léta, kte-
rá jsem tady v tom místě, kde se čas nezasta-
vil, i později prožil, na dobu okupace, revolu-
ce, na časy skautingu, sokola, ochotnického
divadla U Knotků, na dobu temna a nové na-
děje, ale pro mne zůstává zmizelá krajina dět-
ství tím kouzelným místem, kde se rodil můj
svět, v němž vládla slušnost, poctivost a tole-
rance, kde platily pravdy a zásady, které se
staly trvalou součástí mého života i měřítkem
mé spisovatelské práce.

Jiří Hubač se narodil 27. 8. 1929
v Praze. Vystudoval střední elektro-
technickou průmyslovku a do roku
1955 pracoval jako konstruktér. Pa-
radoxně vleklá choroba se stala
podnětem ke psaní. Od roku 1960
působil jako dramaturg v Českoslo-
venské televizi, ale v roce 1974 z ní
byl z důvodů politických propuštěn.
Od té doby se stal spisovatelem ve
svobodném povolání.

PŮVODNÍ TV HRY: 
1963 - Zítra a pozítří; 1968 - Raport; 1969
- Pasiáns; 1971 - Dlouhý podzimní den;
1975 - Lístek do památníku; 1976 Ikarův
pád; 1979 - Mapa zámořských objevů;
1981 - Nezralé maliny, 1983 - Dobrá voda
(seriál); 1984 - Tažní ptáci, 1984 - Sanitka
(seriál, spoluautor J. Fairaizl), 1987 - Stu-
dentská balada, 1990 - Podezření; 1991 -
Milostivé léto, Hřbitov pro cizince; 1993 -
Zámek v Čechách, Hostina

DIVADELNÍ HRY: 
1974 - Král Krysa (podle J. Clavella),

1980 - Dům na nebesích, 1984- Stará dob-
rá kapela, 1986 - Generálka; 1988 - Mod-
rý pavilon, 1997 - Hostina u Petronia

PRÓZA:
1965 - Neděle s Bardotovou (román),

autor libreta k muzikálu Johanka z Arku

TELEVIZNÍ A FILMOVÉ SCÉNÁŘE: 
TV seriál 1961-1963 - Tři chlapi v cha-

lupě, 1966 - Eliška a její rod; 1994 - Učitel
tance, 1995 - Fany, 1999- Všichni moji
blízcí, 2001 - Babí léto 

stranu připravila: rr
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Co a jak v Dolních Poãernicích

Babí léto s velkou

Loni byly mažoretky smutné, neboť jim někdo
odcizil kostými. Letos se zaskvěly v plné parádě.
Královnou jsem já a další hity zazpívala Monika
Absolonová (na snímku uprostřed). Máme díky
radnici právoplatnou ulici, aneb počernický sta-
rosta Zbyněk Richter odhaluje nově pojmenova-
nou ulici U koní. Název tento je zcala namístě,
neboť tu koně cválají v nedalekém parkúru (viz
foto na vedlejší straně).

Sotva bychom v celé Praze našli
příhodnější místo pro zahradní

slavnost oděnou do teplého hávu
babího léta, než jaké skýtají pohos-
tinné a malebné Dolní Počernice.
Z naší „čtrnáctky“ to máme k na-
šim sousedům nejblíže přes pole
z „čerňáku“. Tudy přišli mnozí
z vás i tentokrát na již devátý roč-
ník této vždy mimořádně a s láskou
připravené společenské události
roku, na níž se spolupodílí naše
městská část programem v parku
Hostavického zámečku. Spíš než
psané slovo se k připomenutí hodí
malý fotografický průvodce, který
by ale klidně mohl pokračovat na
dalších několika stránkách, a ještě
by to bylo málo. jš

Pátý ročník setkání italských vozů parkoval
a spanilou jízdou se předvedl u počernického
kempu.
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K pkou nadûje

Ve sklepení bývalé-
ho mlýna byl vystaven
již dokončený unikátní
obraz (od dob Máne-
sových) Františka
Kollmana (na snímku
vpravo s kordem)
o rozměru 3x5 m, zná-
zorňující České stavy

ve Francii roku 1616.
Při malbě pod širým
nebem využil autor 
7 výtvarných technik:
uhel, pastel, akvarel,
tuš, temperu, olej, pi-
vo, kávu a popel, jež
zakonzervoval bezbar-
vým lakem.

Hasiči byli v obležení hlavně malých dětí, pro
něž připravili soutěže v dovednostech.

Půvabné dětské obrázky z výstavy ateliéru ARS
PUERI Jiřiny Břicháčkové-Olivové z Jahodnice.

Přispět do kasičky nadačního fondu Kapka na-
děje, aby ta kapka byla co největší, mohl každý
a málokdo tak neučinil.

Šermířské klání
v parku a pohádkový
svět jenž se skrýval
v chladném podzemí
hlavní budovy mlýna
a byl jen pro silné ner-
vy, neboť byl plný stra-
šidel, jež se dala pře-
mluvit ke společnému
snímku až po skončení
produkce na denním
světle. Panečku, to jim
to slušelo.
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Jak už bylo řečeno v úvodní poznámce, park u Hostavického zámečku
nabídl dětem odpolední program v režii naší městské části, oddělení kul-
tury. Na podiu se zpívalo, tančilo a hrálo, nechyběla horolezecká stěna,
vláček, skákací hrad a poníci, vše perfektně zvládal osvědčený moderá-
tor Luboš Votroubek. Jako host dětem zazpíval Hynek Tomm, sponzo-
rem byla firma REKOMONT a. s.

V˘stava
pfied závûrem
Výstava Z historie Prahy 14 bude v Gale-

rii 14 prodloužena až do neděle 10. října (od
14 do 17 hod.), přičemž ji můžete vidět též
od úterý do čtvrtka 7. října, vždy od 14 do 18
hod. Takže všichni zájemci o regionální his-
torii, pamětníci i součastníci mají poslední
možnost shlédnout tuto bez nadsázky mimo-
řádnou expozici, doplněnou čtenářským
koutkem, kde jsou k nahlédnutí Kronika Ky-

Výstavu si přišel prohlédnout i starosta
Dolních Počernic Zbyněk Richter.

Ředitelka ZŠ Chvaletická Jiřina Nováková
a vedoucí kroužku Hanny Dance paní Hanušová.

Jan Břinek a Miroslav Kuranda, předseda Vlastivědného klu-
bu Prahy 9 diskutují se zástupcem starosty Miroslavem Skalou.

jí, kroniky mateřských
a základních škol, bý-
valé Kyjské listy,
Vlastivědný průvodce
Prahou 14, jenž vy-
cházel na pokračování
v Listech, různé foto-
albumy a též publika-
ce o Praze 14. Zároveň
přinášíme fotografie
z vernisáže, kterou za-
hájil starosta Miroslav
Froněk s kurátorem
výstavy Jaroslavem
Šmídem.

trojstranu připravil: jš, foto autor
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
I v říjnových Listech má své místo pravidelná stránka o našich let-

cích a stíhačích, po nichž jsou pojmenovány některé ulice na Černém
Mostě. Jako sedmý z hrdinů leteckých bitev druhé světové války
přichází podle abecedy na řadu

Plk. in mem. JOSEF DYGRÝN, DFM

✈ „Tento poddůstojník začal létat u této ope-
rační perutě v říjnu 1940. V noci z 10. na 11.
květen 1941 zničil tři nepřátelské letouny
(dva He 111 a jeden Ju 88). Poté zničil ještě
dva Me 109 a poškodil třetí. Kromě těchto
svých služebních zásluh Sgt Dygrýn prokázal
zcela zřejmě útočnost a statečnost během
všech příležitostí, při nichž se dostal do kon-
taktu s nepřítelem... Nikdy se ze žádného dů-
vodu nevyhnul žádnému bojovému letu či
hlídce, při níž se předpokládalo, že půjde
o intenzívní operaci. Navíc k těmto vynikají-
cím schopnostem jako pilota a poddůstojníka
svým povzbudivým příkladem inspiroval
všechny, kteří s ním přišli do styku.“
✈ U britské „jedničky“, kde sloužila celá řada
jeho  krajanů, setrval do 23. září 1941. V té
době totiž byli  stíhači, dosud sloužící u Britů,
stahováni k jednotkám  československým, aby
tak zaplnili místa po padlých,  nezvěstných,
raněných či odvelených druzích. Josef Dyg-
rýn byl  přemístěn k 310. československé stí-
hací peruti, která tehdy ve skotském Dyce vy-
měňovala Hurricany za Spitfiry. Po přezbroje-
ní se pak přesunula do jižní Anglie, krátce
poté byl Dygrýn povýšen na Warrant Office-
ra. U „třistadesítky“ setrval do 20. května
1942, kdy se na žádost Karla Kuttelwaschera
vrátil ke své staré „jedničce“. Kuttelwascher,
jenž tehdy jako velitel její A letky slavil velké
úspěchy při nočních ofenzívních  operacích
Night Intruder nad okupovanou Francií, zde
hodlal  postavit českou letku intruderů, vy-
zbrojenou čtyřkanonovými  Hurricany
Mk.IIC.
✈ V noci ze 3. na 4. červen 1942 panoval na
letišti  Tangmere, odkud 1. peruť operovala,

Nejúspěšnější československý stíhač roku
1941 se narodil  jako dítě svobodné mat-

ky 6. března 1918 v Praze. Vychovávala ho te-
ta v Hněvkovicích u Humpolce. Vyučil se
strojním zámečníkem, krátce pobýval v Praze
a také u strýce ve Lhoticích u Humpolce. Od-
tud je také odvozena jeho pozdější přezdívka
Ligotický (Lhotický podle Lhotic). Zájem
o techniku a letectví jej nakonec přivedl do
Školy pro odborný dorost letectva při VLU
v Prostějově, kterou absolvoval v letech 1937-
1938. Tamtéž pak prodělal i kurz létání podle
přístrojů, což se mu později ve Velké Británii
při nočním létání dobře hodilo. Onoho tragic-
kého 15. března 1939 chtěli žáci učiliště na
starých stíhačkách Avia Ba-33 uletět do sou-
sedního Polska, ale velitel VLU plk. Bedřich
Starý jim v tom zabránil. Svobodník Josef
Dygrýn proto stejně jako ostatní letci zvolil
„pozemní“ cestu a 14. června 1939 s pistolí
v ruce přešel u Morávky hranice do sousední-
ho Polska. Po krátkém pobytu v Krakově
a v táboře v Malých Bronowicích pak 29. čer-
vence 1939 odplul na lodi Castelholm do
Francie. Tam se  však k bojové činnosti nedo-
stal. Cvičil a přeškoloval se sice  na základ-
nách Avord a Chartres, ale rychlý spád váleč-
ných  událostí jej donutil k rychlému odjezdu
na britské ostrovy.
✈ Do RAF byl přijat v hodnosti Sergeant. Po
přeškolení na  Huuricany u 6. OTU v Sutton
Bridge byl 14. října 1940 přidělen nejprve
k britské 85. a dvanáct dní na to k 1. stíhací pe-
ruti. I díky jemu se „jednička“ stala proslulou
jednotkou. Jeho pilotní schopnosti však tehdy
ještě nedosahovaly pozdější úrovně. V průbě-
hu dvou týdnů - od 29. října do 13. listopadu
1940 - při nezdařených přistáních zcela ode-
psal dva Hurricany (P5187 a N2433). Situace
vedla k tomu, že musel být odeslán na doško-
lení k CFS v Upavonu (27. listopad až 8. pro-
sinec 1940). Od té doby již žádnou havárii ne-
měl. Poprvé na sebe výrazně upozornil v do-
bách, kdy Luftwaffe přešla k nočním náletům
na Británii. V průběhu velkého nočního boje
nad Londýnem v noci z 10. na 11. květen 1941
jeho Hurricane Mk.IIB Z2687 šel do vzduchu
celkem třikrát a sestřelil tři nepřátelské letou-
ny - dva He 111 a jeden Ju 88. To byl skuteč-
ně raketový nástup na stíhače, o jehož pilot-
ních kvalitách ještě nedávno leckdo pochybo-
val. V následujících týdnech se „jednička“
zúčastnila řady bojových akcí nad kanálem La
Manche a nad severní Francií (tentokráte ve
dne) a on znovu potvrdil své kvality. Sestřelil
dva letouny a další poškodil, podílel se i na
zneškodnění  plovákového He 59. Stal se tak
nejúspěšnějším československým  stíhačem
roku 1941. Po úspěších pochopitelně následo-
vala i vyznamenání, mezi nimiž dominovala
Záslužná letecká medaile  (DFM). V citaci
k jejímu udělení se pravilo:

čilý ruch. K akci Night Intruder se připravo-
valo celkem sedm pilotů, mezi nimi i tři  Če-
ši, Karel Kuttelwascher, Otto Pavlů a Josef
Dygrýn. Piloti v různých intervalech směřo-
vali k několika německým leteckým základ-
nám: St. André de l# Eure (Kuttelwascher nad
ním této noci sestřelí dva a poškodí třetí ne-
přátelský stroj), Evreux-Fauville a Chartres.
Kola Dygrýnova Hurricanu Mk.IIC Z3183 se
odlepila z dráhy v 01.05 hodin a krátce poté
stroj zmizel v temnotě. Od té doby jej už ni-
kdo živého nespatřil. Dygrýn měl za úkol
hlídkovat v okolí letiště Evreux-Fauville, ale
přesnou příčinu jeho ztráty již asi nikdo neob-
jasní. Určitým vodítkem může být pouze Kut-
telwascherovo hlášení, že při návratu zaregist-
roval mimořádně silnou palbu flaku z přístavu
Le Havre. Nelze vyloučit, že jejím terčem byl
právě Dygrýnův letoun. Teprve po třech měsí-
cích, 8. září 1942, vynesl mořský příboj na
anglické pobřeží u města Worthingu mrtvolu
neznámého letce. Na blůze battle-dressu měl
našit pilotní  odznak RAF a stužky tří vyzna-
menání. Podle nich vzniklo  podezření, že jde
právě o Dygrýna, ale jistota nebyla, neboť  tě-
lo bylo v rozkladu a identifikační štítek, zná-
má „psí  známka“, scházel. Mrtvý však měl
u sebe automatický revolver  Astra model
1915 s mistrně gravírovanou rukojetí. Tato
maličkost výrazně přispěla k tomu, že v mrt-
vém byl nakonec  pozitivně identifikován prá-
vě Josef Dygrýn. Pistole měla totiž zajímavou
historii. V září 1941 se Josef Dygrýn oženil
s dvacetiletou příslušnicí WAAF Doris Greve-
sovou. Po pěti měsících mu však manželka
náhle zemřela. Dygrýn, založením spíše intro-
vert, pak většinu volna trávil gravírováním
své osobní zbraně, kterou rok předtím koupil
v jakési hospodě od bývalého španělského in-
terbrigadisty. Koupil od něj i stříbrem vyklá-
daný opasek a pouzdro na revolver. Kamarádi
obdivovali jeho pozoruhodnou cizelérskou
práci, ačkoli on sám ji ze skromnosti spíše ta-
jil. Astru si krásně vyzdobil. Na rukojeti se
skvěl pilotní odznak RAF z bílého kovu, hla-
veň byla ozdobena jmény Doris, Noel a Pad-
dy. Nebýt této skutečnosti, která byla známa
jeho kamarádům, byl by Dygrýn zřejmě ně-
kde pohřben jako neznámý letec. Takto byly
jeho ostatky pohřbeny za všech vojenských
poct 14. září 1942 na hřbitově ve Westwellu
v Kentu (hrob číslo 243), vedle hrobu manžel-
ky, která náhle zemřela tři měsíce před ním.
✈ Československo i Velká Británie vysoce
ocenily jeho  úspěšnou bojovou činnost udě-
lením několika vyznamenání. Třikrát Česko-
slovenským válečným křížem, dále Českoslo-
venskou medailí Za chrabrost, Českosloven-
skou medailí Za zásluhy I. st., Pamětní
medailí čs. zahraniční armády (se štítky
F a VB), britskou Distinguished Flying Me-
dal, The 1939-1945 Star with Battle of Brita-
in Clasp, Air Crew Europe Star a Defence Me-
dal. Svou poslední bojovou akci absolvoval
jako rotmistr, po válce byl in memoriam nej-
prve povýšen na podporučíka a roku 1991 na
plukovníka.

Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav

připravil: vok

¤ÍJEN 29
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30 INZERCE

P¤ÍJEM 
INZERCE

PO + ST 8–12 
13–17.30 hod.

ostatní dny 
podle dohody

❖

☎ 281 005 581
pí Rudolfová

UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 11/2004

18. 10. 2004

Tel.: 281 93 14 19  Mobil: 603/242 142  Fax: 281 93 15 12  www.sute-pisky.cz

❑ v˘roba a montáÏ ‰atních
skfiíní, kuchyÀsk˘ch linek 
a ob˘vacích stûn

❑ 78 druhÛ imitace dfieva

❑ 3 druhy d˘hy

❑ zrcadlové dvefie v pûti
barvách

❑ ratanové dvefie, Ïaluziové dvefie

Pfiedvádûcí stfiediska:

Praha 8 Sokolovská 377/141
(Palmovka)
tel.: 605 297 348

Praha 10 Na Vr‰ovskou horou 4
(OKAY)
tel.: 267 107 307
fax: 281 914 758

Praha 9 Breicetlova 771 
(âern˘ Most)
tel.: 603 242 133
e-mail: l.spilka@volny.cz

Nejlevnûj‰í skfiínû pfiijìte se pfiesvûdãit

fiíjen-listopad

sleva 30 %

·ATNÍ SK¤ÍNù SPILKA
www.spi lka- inter iery.cz

Nejlevnûj‰í skfiínû

CENY INZERCE
NOV¯ CENÍK

PLO·NÁ INZERCE
1 cm2 = 445 Kã (bez DPH 19%)

¤ÁDKOVÁ INZERCE
1 gr. znak = 1 Kã (bez DPH 19%)

10Listy/30_31  27.9.2004 15:15  Stránka 30



INZERCE 31

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

Pro va‰e neposedné pejsky
pofiádá ZKO Hloubûtín v˘cvik 
poslu‰nosti, 10 lekcí (700 Kã)

Tel.: 607 536 316

AUDOPRAVA JANEâEK
odvoz kontejnerÛ - sutû, odpad

písky - pfieprava materiálu - AVIA

RUDOLF JANEâEK
Bûchorská 2044, Praha 9

Tel.: 605 479 295, 608 515 540
608 001 139

Fax: 281 972 868

PPP RR OO NN AA JJ MM EE MM EE   
klimatizované zdrav. prostory (300 m2), trasa 
B-Hloubûtín, 5 ordinací, recepce, zázemí, vcelku nebo
jednotlivû, moÏno i zákl. inventáfi. 
Kontakt: 724 004 782 nebo 602 496 491.

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, úklid po
malířích, tel.: 603 973 500. 05/04
● Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kance-
láře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
602 254 817, 602 377 616. 10/02
● Fa J. Macháč - rekonstrukce umakartových
koupelen obkladovými panely - bez bourání, nepo-
řádku v bytě, rychle (3-5 dní) a levně (od 25 000) -
výměny van, baterií, klozetů, kuch. desek, instalace
sprch. koutů, pokládka dlažby, PVC, pl. podlah, ko-
berců, lepení podhledů, malování, drobné zednické
a jiné práce na zvelebení vašeho bytu. Tel.: kdyko-
liv - 777 325 466. 10/04
● 30letá hledá práci na zkrácený prac. poměr, 
po-pá. Tel.: 608 246 814. 10/14
● Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor, tel.: 281 914 562, 603 909 327. 10/16
● Bambus - obchod plný dárků, sypané čaje, káva,
koření, orient, hračky. Nově v přízemí nákupního
střediska HAVANA v Hloubětíně. Otevřeno: po-pá
10-18 a so 9-12 hod. 10/17
● Nabízím družst. 2+kk, Černý Most (u poliklini-
ky), 47m2, zděné jádro, lodžie, komora, sklep, 3.pat-
ro, 2x výtah. Velmi pěkný, slunný, dobře řešený byt,
kuchyně na míru s vestavnými spotřebiči. Ihned
k nastěhování. Tel.: 723 588 814 10/19

NOVĚ OTEVŘENO

anglické zboží
pavilon HAVANA, Mochovská 38

u stanice metra

Obchodní dům Hasso, 2. podlaží
Breicetlova 6, Praha 9-Černý Most

Provozní doba:
PO-NE 9-22 hod.

tel.: 281 916 829, 736 606 485

❖ posilovna, aerobik, stepy, kalanetika,
dětská cvičení, karate, jóga, pilates,
orientální tance, cvičení pro těhotné

❖ solárium, infrasauna, vířivka, masáže,
dětský koutek, posezení u baru

❖ POZOR!!! seminář
23. 10. 04 13.30-17.00 hod.

- o produktech ENERGY, měření
energetických drah

- o REIKI, REFLEXOLOGII, MASÁŽI

- 1 hod. KALANETIKY

- nabídka kurzu redukce - cvičení těla, 
ale i DUCHA!!!

OD 1. ŘÍJNA TRVALÉ SNÍŽENÍ CEN

L & L
opravna Tv, videa, hifi

opravy dálkov˘ch ovladaãÛ
po-ãt 13-19 hod.

MaÀákova 813, Praha 9-âern˘ Most II.
Tel.: 604 694 131

Společnost pro výzkum trhu, 
médií a veřejného mínění,

přijme
externí spolupracovníky na pozici
tazatele telefonického dotazování.

Požadujeme: výborné komunikativní
a vyjadřovací schopnosti, slušné vy-
stupování, spolehlivost a flexibilitu.
Práce je vhodná pro ženy na MD, 

důchodce, studenty od 17 let.
MEDIAN s.r.o.,

Nár. Hrdinů 73, 190 12 Praha 9
tel.: 225 301 301, pí Čubáková

● Kavalír KCHŠ - štěňata s pp. barva ru (zlatá).
1x fena, 2x pes, odčervena, 2x očkována. Na vý-
stavy i pro radost. Odběr ihned. Tel.: 266 611 108, 
607 693 506. 10/05
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Setkání
na vûtrném tubusu

Letošní nástup podzimu přišel podle kalendáře o den dřív a byl
nesmírně razantní. Sluneční oblohu vystřídaly ve středu 22. září
těžké, šedé mraky, které nad Černým Mostem někdy doslova černaly.
Každou chvíli se z nich spustil vydatný liják, ten však kolem
šestnácté hodiny naštěstí ustal, což se bohužel o silném nárazovém
větru říct nedalo. Rajské závodění tak mohlo začít, i když za
minimálního zájmu dětí a jejich doprovodu. Na pěší promenádě nad
tubusem metra začali ti nejmenší zdolávat asi padesátimetrovou trasu
nejdříve na koloběžkách, které později vystřídaly in line brusle,
k vidění bylo i moderní jojo zvané diablo. A také se mezi koloběžky
a brusle nějakým záhadným způsobem zatoulal skateboard. Proč ho
tedy také nevyzkoušet? A nepřipomenout si navíc vlastní dětství na
koloběžce v době, kdy ji potomci odložili, aby si čekání na diplomy
a další odměny krátili malováním křídami na asfaltu. Pak už ale
z větrného tubusu metra všichni spěchali do tepla domova
a k horkému čaji. text a foto: vok
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