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Bruslaři na rybníčku na Černém Mostě. foto: jš
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● schválila v souladu s doporučením hod-
notící komise uzavření pojistné smlouvy
s obchodní společností Hasičská vzájemná
pojišťovna, a. s. 
● souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku parc. č. 2503/1
v k. ú. Hloubětín za účelem instalace ocelo-
vé konstrukce reklamního zařízení společnos-
ti A.C.E. Media Ventures, Inc., na dobu 
10 let

Na svém 49. jednání dne 14. 12.
Rada MČ mj.

● nesouhlasila se zveřejněním záměru na
uzavření nájemní smlouvy na části pozemků
parc. č. 84/1 a 1351/1, k. ú. Kyje za účelem
umístění osvětlených reklamních zařízení
● souhlasila se změnou doby trvání jmeno-
vání do funkce Mgr. Jiřiny Novákové, ředitel-
ky ZŠ Chvaletická na dobu určitou od 1. 1.
2005 do 31. 7. 2005 současně s tím, že bude
vypsán konkurz na místo ředitele/ky ZŠ
Chvaletická
● souhlasila s prodloužením doby trvání
jmenování do funkce Mgr. V. Killicha, ředite-

le ZŠ Vybíralova na dobu určitou od 1. 2.
2005 do 31. 7. 2005 a s vypsáním konkurzu na
místo ředitele/ky ZŠ Vybíralova s termínem
nástupu do funkce od 1. 8. 2005
● souhlasila s uzavřením nové rámcové
smlouvy s firmou EUROTEL na poskytování
zvýhodněných podmínek při poskytování zá-
kladních a volitelných telekomunikačních

služeb v sítích EUROTEL, jiných služeb
a výkonů a dodávky mobilních telefonů, pří-
slušenství k nim a dalších produktů společ-
nosti EUROTEL
● souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na
vypracování akustické studie v oblasti ul.
Kolbenova, Zelenečská, Poděbradská„ kterou
předložila obchodní společnost EKOLA
group, spol. s r. o.
● schválila výzvu k zakázce Program pri-
mární prevence sociálně patologických jevů
na základních školách zřízených městskou
částí Praha 14
● schválila organizační řád Úřadu MČ Praha
14 platný od 1. 1. 2005
● schválila vytvoření veřejně prospěšných
prací na území Prahy 14 pro čtyři pracovníky
v roce 2005
● schválila návrh smlouvy o spolupráci 
s Armádou spásy pro rok 2005

Kontrolní výbor (13.12.)
Na svém 17. jednání vzal na vědomí zprá-

vu Ing. Vysloužila o provedené kontrole ná-
pravných opatření k odstranění nedostatků,
zjištěných při přezkoumání hospodaření m.č.
Praha 14 za rok 2003. Bylo konstatováno, že
zjištěné nedostatky byly odstraněny. Informa-
ce o splnění úkolů vyplývajících z „Příkazu
starosty č. 2/2004 k odstranění nedostatků,
zjištěných při přezkoumání hospodaření
městské části Praha 14 za rok 2003“, bude
projednána na příštím jednání KV, po projed-
nání informace v Radě dne 14. 12. 2004.

Členové KV vzali dále na vědomí informa-
ci oddělení stížností, administrativy, kontrolní
činnosti a organizace řízení kanceláře tajem-
níka o vyřizování stížností, doručených na
Úřad m.č. ve III. čtvrtletí 2004 a zprávu Ing.
Vysloužila o provedené kontrole vyřizování
těchto stížností. Kontrolou nebyly zjištěny ne-
dostatky. KV vzal také na vědomí informaci
o kontrole vybraných smluv, uzavřených me-
zi m.č. a dalšími subjekty. Zjištěný postup od-
povědných osob byl v souladu s interními
předpisy Úřadu MČ Praha 14.

Mgr. E. Koplíková, tajemnice KV
Finanční výbor (15.12)

Projednal: a) materiál Plnění příjmů a vý-
dajů MČ Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku
2004, b) materiál Návrh na III. úpravu a změ-
nu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2004, c) ma-
teriál Návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok
2005, d) materiál Návrh na otevření kontoko-
rentního úvěru na rok 2005 u PPF banky, a. s.
ve výši 10 000 000 Kč. Všechny uvedené ma-
teriály doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Vzal na vědomí informaci Mgr. Daniela Ro-
vana, zástupce starosty o plnění příkazu sta-
rosty č. 2/2004 ve věci nápravných opatření
z kontroly hospodaření v roce 2003.

Ing. Petr Winkler, tajemník FV

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14

● vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů zastupitelstva
● zvolilo přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 paní Marcelu Fiřtovou
● schválilo ukončení činnosti správní rady Fondu oprav ke dni 31. 12. 2004
● schválilo odměny za rok 2004 pro členy zastupitelstva, kteří jsou pověřeni podepisováním
doložky podle par. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
● schválilo odměny oddávajícím členům zastupitelstva pro rok 2005
● stanovilo pro rok 2005 paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněných členů zastupi-
telstva na rok 2005, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru
● schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2005 pro pomoc
městu Liptovský Mikuláš ve výši 200 000 Kč
● schválilo
a) plnění příjmů a výdajů MČ Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2004 (příjmy 

213.940, 58 tis. Kč, výdaje 202.844,88 tis. Kč, z toho kapitálové 6.803,57 tis. Kč a běžné
196.041, 31 tis. Kč, přebytek 11.095,70 tis. Kč

b) plnění finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2004
s hospodářským výsledkem ve výši 22.318 tis. Kč

● schválilo III. úpravu a změnu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2004
● souhlasilo s návrhem na otevření kontokorentního úvěru na rok 2005 u PPF banky, a. s. ve
výši 10 000 tis. Kč
● schválilo 
a) návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2005 s objemem příjmů 214.014 tis. Kč, s objemem

výdajů 218.605,0 tis. Kč (běžné výdaje 216.254,3 tis. Kč a kapitálové výdaje 2.350, 7 tis.
Kč), financování 4.591,0 tis. Kč

b) limit objemu mzdových prostředků, finančních prostředků na platy 53 249 tis. Kč
s ostatními osobními výdaji ve výši 5 182 tis. Kč

c) návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2005 dle přílohy,
která je nedílnou součástí rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005, včetně návrhu ob-
jemu prostředků na platy ve výši 1 824 tis. Kč pro 5 zaměstnanců Úřadu městské části
Praha 14

d) přechodnou finanční výpomoc ČČK ve výši 300 000 Kč a Sdružení na pomoc dětem
s handicapy - Motýlek ve výši 150 000 Kč na úhradu provozních výdajů, které budou
městské části Praha 14 vráceny v průběhu roku 2005

● zmocnilo Radu MČ schvalovat rozpočtové úpravy u běžných a kapitálových výdajů ma-
ximálně do výše 5 mil. Kč a o těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské čás-
ti Praha 14 v rámci čtvrtletních rozborů hospodaření
● schválilo uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc. č. 44/2 o výměře 161 m2,
parc. č. 45/2 o výměře 122 m2 a parc. č. 45/3 o výměře 8 m2, k. ú. Kyje za celkovou kupní
cenu ve výši 500 000 Kč
● schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej rodinného domu čp. 696 na pozemku parc. 
č. 1841/17 v k. ú. Hloubětín v ulici Morušová
● schválilo záměr MČ Praha 14 prodat v privatizačním procesu bytový dům č. p. 862 na po-
zemku parc. č. 1240/8 s funkčně spjatými plochami, ulice Kolbenova, k. ú. Hloubětín
● schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1072/46 o výměře 262 m2

a parc. č. 1072/50 o výměře 52 m2, k. ú. Hloubětín, Bytovému družstvu 10. bloku, Zeleneč-
ská 67 - 69/ 513 - 515
● schválilo záměr prodat pozemek parc. č. 111, k. ú. Hostavice
● schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Chvaletická

Poznámka redakce: vzhledem k prosincové uzávěrce lednových Listů uveřejníme návrhy,
připomínky a interpelace (podle ověřeného zápisu), jež zazněly na tomto jednání, až v příš-
tím únorovém vydání.

Co projednalo 12. zasedání zastupitelstva
Mâ Praha 14 (21. 12. 2004)
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Dne 21. 10. 2004 přijalo Zastupitelstvo
hlavního města Prahy usnesení č. 21/16, kte-
rým schválilo obecně závaznou vyhlášku hl.
m. Prahy č. 18/2004, kterou se mění vyhláška
č. 23/2003 o místním poplatku ze psů. Vy-
hláška č. 18/2004 nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2005. Předmětnou vyhlášku bylo možno vy-
dat na základě zmocnění obsaženém v usta-
novení §13b odst. 1 písm. c a odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění zákona č. 77/2004 Sb., novela tohoto
zákona nabyla účinnosti dnem 1. 3. 2004.

Vyhláška č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy je no-
velou vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku ze psů.. Touto novelou se
ukládá povinnost k označování psů a přihla-
šování jejich chovatelů do evidence. Způsob
označování psů byl stanoven alternativně obě-
ma zákonem připuštěnými způsoby, tj. tetová-
ním i čipováním. Druhá z metod je ale pro-
gresívnější, pro zvíře méně bolestivá a umož-
ňuje snazší a spolehlivou kontrolu pomocí
čtecího zařízení. EU s ní perspektivně, po
uplynutí přechodné osmileté doby, počítá ja-
ko s metodou jedinou a preferuje ji v souvis-
losti s bezproblémovým převážením zvířete
mezi zeměmi EU.

S účinností od 1. 1. 2005 je tedy každý
chovatel psa na území hl. města Prahy po-
vinen nechat psa, který je starší než 6 měsí-
ců, trvale označit mikročipem, který odpo-

Novelizace vyhlá‰ky o místním poplatku ze psÛ
vídá ISO standardu vydanému Evropskou
unií, nebo tetováním. Označení psa mikroči-
pem provede veterinární lékař a tetování od-
borně způsobilá osoba. Zároveň vyhláška sta-
noví povinnost chovatele takto označeného
psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kte-

rou vede Magistrát hl. m. Prahy odbor občan-
skosprávních agend se sídlem na náměstí
Františka Kafky, Praha 1, a to do 30 dnů od
označení psa mikročipem nebo tetováním.
Přihlášení do evidence se provádí pomocí re-
gistrační karty chovatele, kterou obdrží u ve-
terináře popř. na oddělení místních daní a po-
platků OESM. Chovatel je povinen evidenci
ohlásit nejpozději do 30 dnů po ukončení cho-
vu psa na území hl. m. Prahy nebo jeho uhy-
nutí.

Chovatel má nárok na úlevu od poplatku
ve výši roční sazby nejvýše však ve výši 350
Kč. Podmínkou je, že nechá psa označit
mikročipem a současně ho přihlásí do evi-
dence chovatelů psů. Na úlevu má nárok ve
dvou po sobě jdoucích letech následujících
po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Chovatel, který před 1. 1. 2005 nechal psa
trvale označit, nebo trvale označeného psa na-
byl, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vy-
hlášky č. 18/2004 Sb hl. m. Prahy přihlásit do
evidence. Chovatel psa, který nebyl před 
1. 1. 2005 trvale označen mikročipem nebo
tetováním, je povinen nechat psa trvale ozna-
čit, nejpozději do konce roku 2005.

Opatření stanovená shora citovanou nove-
lou vyhlášky sledují regulaci populace toula-
vých a opuštěných psů. V případě zaběhnutí,
opuštění nebo ztráty psa, umožní jeho trvalé
označení spolu s databází chovatelů rychlé
vyhledání chovatele psa. Označování shora
uvedeným způsobem je pro zjištění totožnos-
ti psa a jeho držitele mnohem účinnějším pro-
středkem než dosavadní používání známek,
které sice ulehčuje kontrolu hrazení poplatků
prováděnou v terénu, ale postrádá spolehli-
vost, neboť u něho nelze zabránit zneužívání
v důsledku záměn známkou označených zví-
řat či ztrát známek.

JUDr. Jana Bašná,
odbor ekonomiky a správy majetku 

V zasedací místnosti ÚMČ Praha 14 se
uskutečnila tisková konference občanské-
ho sdružení Mládež 2003, na níž byl před-
staven projekt Integrace 2005. Jeho cílem
je nalézt na trhu práce vhodné pracovní
uplatnění pro zdravotně postižené a snížit
tak nezaměstna-
nost osob s handi-
capem. Projekt
počítá s tím, že
první dva roky
jsou tito lidé pří-
mo zaměstnanci
sdružení, které jim
po zaškolení
a zdokonalení do-
vedností zejména
při práci s počíta-
čem hledá další
uplatnění. Na pro-
jektu by se měly
finančně podílet
také příslušné úřa-
dy práce, krajské
orgány a místní
samosprávy. Z na-
ší městské části už

Karel Schwarzbach (vpravo) se starostou Prahy 14 na tiskové
konferenci.

Komise kultury a aktivit volného času
(29. 11.)

Členové komise se seznámili s řadou akcí,
které pořádají neziskové organizace na naší
městské části. Dále se komise zabývala při-
pravovanými akcemi na příští rok a návrhy na
akce, které dosud na Praze 14 neprobíhaly
(např. konání jarního tržiště s keramikou a dal-
šími uměleckými předměty nebo obnovení
tradice „Vítání občánků“). Komise projedná-
vala na základě informací z konference s ná-
zvem „Perspektivy rodinné politiky v České
republice“ možnosti vytvoření sítě rodinných
poraden, které by fungovaly v jednotlivých
městech ČR a věnovaly by pozornost službám
pro rodiny s dětmi tak, jak je to v jiných ze-
mích. V naší městské části by to konkrétně
mohla být podpora vzniku těchto rodinných
poraden, mateřských a komunitních center pro
rodiče s dětmi, výstavby dětských hřišť, proro-
dinných neziskových organizací, podpora
bydlení mladých manželství atd.

Komise doporučila Radě navýšit finanční
prostředky určené na granty pro rozvoj volno-
časových aktivit, prevenci kriminality dětí
a mládeže a zdravotně sociální oblast.

Marcela Pavlíčková, tajemnice komise

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14

je stálým zaměstnancem nevidomý Jaro-
mír Vít, který se stal správcem webové
stránky sdružení. Grant ve výši 30 000
korun předal na tiskové konferenci staros-
ta Prahy 14 Miroslav Froněk řediteli pro-
jektu Karlu Schwarzbachovi. vok

INTEGRACE 2005

foto: vok
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AKCE RADNICE V LEDNU

V¯STAVA
umûleckého textilu

Dne 5. ledna bude v 17 hod. zahájena v Ga-
lerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most,
výstava uměleckého textilu Vlasty Svobodo-
vé. Podrobně o výstavě na vedlejší stránce.

KONCERT
komorní hudby
Ve středu 5. ledna vystoupí v Galerii 14,

nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, komorní
duo housle a harfa. Na programu budou
skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, N. Paga-
ninniho aj. Vstup volný.

CO SE DùJE NEJEN V REGIONU

stranu připravili: vok, jš, foto: vok, archiv

VOLNÁ MÍSTA VE VZDùLÁVACÍCH
KURZECH PRO DùTI

Oddělení kultury a občanských záležitostí
oznamuje, že jsou ještě volná místa v kurzech
výtvarné výchovy pro předškolní i školní dě-
ti, v kurzu pohybové výchovy a v dětském pě-
veckém sboru Prahy 14 Pueri et Puellae. Při-
hlášky a informace u Marcely Pavlíčkové,
tel. 281 005 279.

Setkání vozíãkáfiÛ
Tradiční předvánoční setkání vozíčkářů

uspořádalo oddělení kultury naší městské čás-
ti v poolbaru v ulici Kpt. Stránského na Čer-
ném Mostě. Bezprostřední atmosféru navodil
svým vystoupením Hynek Tomm, který za-
zpíval několik písní ze svého repertoáru.
A poté ji ještě umocnila veselými historkami
z natáčení i vážnějšími vzpomínkami na vá-
noční chvíle herečka Miriam Kantorková. Ví-
ce než tři desítky vozíčkářů se bavily plné tři
hodiny, během nichž se hlavně zpívalo a vy-
právělo, ale také jedlo a pilo. Dík za to patří

i společnosti R.M.W. Gastro. Všem účastní-
kům navíc udělal radost půvabný dárek v po-
době zeleninou a kořením naplněné dekorač-
ní lahvičky, který jim bude toto setkání mož-
ná navždy připomínat. Pokud tedy obsahem
náhodou nevylepší štědrovečerní bramborový
salát nebo třeba chlebíčky.

KURZY
znakového jazyka

České centrum znakového jazyka připravi-
lo, jak pro úplné začátečníky, tak pro velmi
pokročilé adepty, kurzy znakového jazyka.
Kurzy budou probíhat od února 2x týdně
(vždy po dvou vyučovacích hodinách - 90 mi-
nut) celkem 5 měsíců ve Vysočanské polikli-
nice, vždy v odpoledních a večerních hodi-
nách. Bližší informace a dotazy na telefonu
728 586 857, kontakt prostřednictvím mailu:
kurzy@pevnost.com, přihlášky rovněž na
www.PEVNOST.COM.

Stromofiadí Ocelkova
K 10. výročí vzniku městské části Praha 14

bylo v travnatém dělícím pásu ulice Ocelkova
na Černém Mostě vysázeno nové stromořadí,
které je doplněno keřovou výsadbou v mís-
tech bezkolizového výskytu ochranných pá-
sem inženýrských sítí. Dohromady bylo letos
zasazeno 100 stromů a 78 keřů v celkových

nákladech 751 290 korun. V příštím roce by
měla výsadba pokračovat i ve druhé části
Ocelkovy ulice, tedy v úseku od ulice Arnoš-
ta Valenty až po Broumarskou v rozsahu,
který opět dovolí inženýrské sítě.

ing. Vladimír Vyčichlo,
odbor životního prostředí

Divadlo Kámen
na ÎiÏkovû

Soubor, sídlící v Trytově ulici na Černém
Mostě a patřící mezi nejúspěšnější nezávislá
divadla u nás, hraje nyní pravidelně každý
měsíc v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.
Ve čtvrtek 27. ledna tam uvede v poslední
době nejúspěšnější hru Mlejnek, drsný pří-
běh o kožené bundě a červené helmě. Před-
prodej vstupenek na toto představení probíhá
na Žižkově, v síti Ticketstream, na interneto-
vé adrese www.divadlo.cz/kamen nebo na te-
lefonu 606 167 399.

Nová policejní
sluÏebna

Ve stanici metra Rajská zahrada byla zří-
zena nová služebna městské policie oddílu
Metra, která je připravena na službu obča-
nům vždy v úřední hodiny, které jsou v úterý
a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.

Kam s vánoãními stromky
Vyřazené vánoční stromky lze odkládat

k nádobám na směsný odpad (popelnicím),
odkud budou svozovou společností odve-
zeny k dalšímu zpracování.

Vánoční dárečky vytvořené dětmi z MŠ Sluníč-
ko na Černém Mostě.

Spoleãensk˘ veãer
V chaloupkách

Výbor 1. Občanského sdružení Hloubě-
tín a iniciativní skupina zastupitelů zvou na
společenský večer do restaurace V cha-
loupkách. Akce se koná v pátek 28. ledna
od 18 hod. Hrát budou přátelé, dobrovolný
příspěvek na režii a na tombolu (či do tom-
boly) vítán.

Ing. Václav Hollan (KSČM)
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Ve středu 5. ledna 2005 v 17 hodin bude v Galerii 14 zahájena vý-
stava textilní výtvarnice a malířky Vlasty Svobodové z Jahodnice.
Výstava potrvá až do 27. ledna a shlédnout ji můžete ve dnech úte-
rý, středa, čtvrtek od 14 do 18 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin.

Elegance a ladnost v Galerii 14

Výstava zcela jistě potěší duši mnoha ná-
vštěvnic i stane se inspirací pro originální dá-
rek. U Vlasty Svobodové obdivuji trpělivost
i manuální zručnost, která vyústí v originálně
zpracovaný a ručně malovaný svetr. Nikdy by
mne ani nenapadlo, že umělecké dílo se dá
i nosit v podobě oděvu. Vlasta Svobodová
patří mezi všestranně nadané ženy. Ráda ma-
luje obrazy pro vlastní potěšení a zhotovuje
různé koláže na papír a textil. Dokáže si i zre-
novovat starodávnou skříň. Svůj zájem o mó-
du plně zhodnotila ve své výrobní dílně.

Jednotlivé díly budoucího svetru nejdříve
uplete na elektrickém pletacím stroji. Probí-
hající proces pletení je nutné bedlivě sledo-
vat, aby neunikla oka, což by znamenalo zne-

hodnocení práce a nutnost zbloudilá oka prac-
ně ručně vychytávat. Teprve pak se jednotlivé
díly sešijí a obháčkují. Následně se svetr na-
batikuje. Zajímavostí je, že není využito žád-
ných náčrtů a každý vzniká jako originální
umělecké dílo. Speciálními barvami určený-
mi na textil pak přenáší svůj nápad na vlněný
podklad. Vlasta Svobodová pochází z Bechy-
ně, kde vystudovala střední keramickou ško-
lu. Se svou rodinou žije na Jahodnici, kde
v rodinném domku provozuje ateliér, který je
možné navštívit po telefonické dohodě a jed-
notlivé umělecké výrobky si blíže prohléd-
nout i vyzkoušet.

-rr-
foto: archiv

Nechat si namalovat portrét
není ani dnes něčím zcela výji-
mečným. Fotografování má sa-
mozřejmě jednoznačně navrch,
ale stále přibývá lidí, a to nejen
mezi celebritami, kteří se ne-
chávají na zakázku portrétovat
malířem. Nemusí přitom ani se-
dět dlouhé hodiny modelem
v ateliéru, stačí poskytnout fo-
tografii, podle níž zručný umě-
lec dokáže namalovat obraz ja-
ko živý.

Při prosincové výstavě v Ga-
lerii 14 vystavoval Václav Nykl
také několik svých portrétů. Je-
ho olejomalby se vyznačují
osobitým realismem a dokonale
vystihují jak vnější osobitost,
tak  vnitřní rozpoložení zobra-
zovaného člověka. Na vernisáži
se objevily dvě ženy, jež Václav
Nykl portrétoval. Obě ochotně
fotografům zapózovaly vedle
vlastních portrétů. jš

Îensk˘ portrét

foto: jš (2x)
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Smršť, tornádo, to jsme nečekali.
Tak nějak hodnotili pracovníci Mo-
týlku setkání rodin u pletení advent-
ních věnců. Jednalo se o první akci
tohoto druhu v našem komunitním
centru, a tak si nikdo nebyl jistý ohla-
sem. RNDr. Tomáš Jirsák nám daroval chvo-
jí. S tím, co nakoupil Motýlek, bylo materiá-
lu dostatek. Zájem předčil veškerá očekává-
ní, ale každý si za dobrovolný příspěvek
odnesl věnec ozdobený podle vlastního vku-
su. Předvánoční náladu doplnilo krátké vy-
stoupení pana Jirsáka k významu adventu.

Další velkou akcí byly tradiční Vánoce
s Motýlkem, konané v sobotu před Mikulá-
šem. Děti si mohly vyrobit různé dárky
a ozdoby z keramiky, přírodnin, slaného těs-
ta či papíru. Malí návštěvníci nadšeně pobí-
hali mezi jednotlivými stanovišti a nemohli
se rozhodnout, zda si mají vyrobit svícínek
z jablíčka, upéci perníček či připravit pře-
kvapení pro maminku v podobě květináče
zdobeného ubrouskovou technikou. Nako-
nec bylo dost času na všechno a děti se moh-
ly těšit na příchod Mikuláše. Rodiče jim na-
chystali bohatou nadílku, takže Mikuláš, an-
děl i čert měli plné ruce práce s rozdáváním.
Štědrý světec s doprovodem zavítal v pondě-
lí i do nízkoprahového klubu, kde rozdával

dětem balíčky připravené díky po-
moci prodejny Albert. Na obě akce
přišla spousta dětí a nikdo určitě ne-
odešel zklamaný.

Na měsíc leden jsme pro vás připravili:
Středa 5. 1.
Povídání ze Srdce Afriky
Poznejte spolu s námi krásy a život lidí

afrického Čadu. Zveme vás na další z cyk-
lu cestopisných přednášek opět spojený
s ochutnávkou jídel. Začátek v 18 hod. Vstup
dobrovolný.

Čtvrtek 6. 1.
Za krásami pražských betlémů
Zveme všechny děti na zajímavou pro-

cházku zimní Prahou spojenou s prohlídkou
betlémů. Odcházíme ve 14 hod., návrat ko-
lem 18 hod. Povolenka od rodičů (k dostání
v nízkoprahovém klubu) a jízdenky MHD
jsou nutné.

Čtvrtek 13. 1.
Divadelní pohádka pro děti
Zveme všechny děti na pohádku O chytré

princezně do Galerie 14, Nám. Plk. Vlčka
686, Černý Most. Začátek v 17.30 hod. 

Úterý 25. 1.
Motýlek v kině
S dětmi, které využívají námi poskytované

rekondiční aktivity i s těmi, které navštěvují
náš nízkoprahový klub, se vypravíme do ki-
na na pohádku Sněhová královna. Odchází-
me ve 14 hod.

PhDr. Zuzana Jelenová,
předsedkyně sdružení

Komunitní centrum MOTÝLEK
Provozovatel: Sdružení na pomoc dětem
s handicapy, Vlčkova 1067, Černý Most,
(80 m od stanice metra Rajská zahrada) 
Tel. 281 912 081, www.motylek.org

Komunitní centrum Mot˘lek JAHODOVÉ MENU
Klub JAHODA je i v novém roce otev-

řen od pondělí do čtvrtka od 14 do 18
hod., v úterý do 19 hod.

Klub JAHŮDKA je otevřen v úterý,
středu a čtvrtek od 9 do 11 hod.

Ve středu 19. ledna od 10 do 19 hod.
srdečně zveme na

Jahodový den otevřených dveří
Přijďte se podívat, kde si děti hrají a jak

JAHODA vlastně funguje. Rádi zodpoví-
me všechny vaše dotazy.

Webové stránky www.jahodaweb.cz
aktualizujeme každý den. Komunikujte
s JAHODOU i elektronicky.

JAHODA přeje obyvatelům Prahy 14,
našim podporovatelům, přátelům a dobro-
volníkům vše nejlepší v roce 2005.

Zvláštní poděkování pak chceme vyslo-
vit zaměstnancům firmy Coca-Cola Beve-
rages, kteří věnovali výtěžek z tomboly
vánočního večírku ve prospěch JAHODY.
Děkujeme za překrásný vánoční dárek!

I v roce 2005 se těšíme na všechny,
kteří zazvoní na náš zvonek!

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 91 63 52, 777 674 060

info@jahodaweb.cz
č.ú. 250969359/0800

DDM na âerném Mostû
KLUB MOST

V prosinci 2004 zahájil
svoji činnost v DDM otev-
řený klub pro mládež Most.
Vstup do klubu je zdarma,
otvírací doba: po 16 - 19, 
út 14 - 19, st 17 - 19, 
čt 14 - 19 a pá 14 - 18 hod.

PROGRAM NA LEDEN
11. ledna Nový rok 2005 nově (od 16 hod.)
Klub rodičů a přátel dětí s Downovým

syndromem společně s DDM zvou na ver-
nisáž fotografií Stanislava Buriana a Pavla
Michalíka. Zároveň proběhne křest kalen-
dáře 2005 „Náš svět - náš rok“ a slavnostní
otevření nových prostor občanského sdru-
žení v DDM.

19. ledna Savujeme (od 16 do 19 hod.)
Vezměte si tmavá trička a přijďte si vy-

zkoušet jednoduchou techniku barvení sa-
vem. Cena 30 Kč.

Zápisy do kroužků na 2. pololetí od
10. 1. v informační kanceláři DDM.

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9, kontakt: 604 605 694,
e-mail: klubickocernymost@seznam.cz

Pondělí 
9.30 - 11.30 Volná herna (volný vstup)

19.45 - 21.15 Cvičení pro zdraví a veselou náladu
Úterý
9.30 - 12.00 Setkání křesťanských maminek 

19.30 - 21.30 S úsměvem do práce a do života (do března)
Středa
9.30 - 11.30 Volná herna  (volný vstup)

16.30 - 18.30 Klub dospívajících 
20.00 - 22.00 Přednášky 1x za měsíc, Duchovní večery 1x za měsíc
20.00 - 22.00 Kavárna maminek (3. týden v měsíci)
Čtvrtek
9.00 - 12.00 Školička Beránek 

16.00 - 18.00 Kroužek Vydry (základy tábornictví, turistika) 
Pátek
9.30 - 11.30 Herna

15.00 - 16.30 Pěvecký a taneční kroužek
Další možnosti: přednášky, karneval, burza pro ženy i děti, táboráky. Jiné akce budou ozna-
movány v Listech Prahy 14 (závisí na zájmu a schopnostech aktivních žen mateřského cent-
ra). Na tvorbě programu spolupracují maminky samy. Vstup do heren 20 Kč/ dopoledne.
Kontakt: M. Nováková 775 204 208, mail: klubickocernymost@seznam.cz
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Exotické akvabely 
Skvělá konkurence se v prosinci sešla

v hloubětínském bazénu na Vánoční ceně Pra-
hy v synchronizovaném plavání. Všechny na-
še nejlepší oddíly a dále kluby z Polska, Srb-
ska a Černé Hory, ze Slovenska, Polska, Ra-
kouska, Chorvatska a hlavně z dalekého
Japonska. V zemi vycházejícího slunce je
tenhle sport nesmírně populární, na olympij-
ských hrách v Aténách stály Japonky na stup-
ních vítězů a o tyhle exotické akvabely je všu-

SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED

de obrovský zájem. Však si také ředitelka
soutěže Kateřina Vostárková jejich start ne-
smírně považovala.

„Mezinárodní kalendář se sestavuje rok do-
předu, termíny jsou opravdu nabité, zajistit
špičkové závodnice není jednoduché. Japon-
ky tady byly téměř celý týden, čekali jsme je
už v úterý na letišti, odvezli je do hotelu Pra-
men na Hutích, kde se ale moc nezdržely, pro-
tože už pár hodin po příletu byly ve vodě.
Chtěly si “ochutnat„ prostor v našem bazénu,
přizpůsobit se zdejším podmínkám, oriento-
vat se pod vodou, protože všude je jiná hloub-
ka, jiné světlo. Trénovaly vlastně pořád,
i když byl bazén třeba vyhrazen pro plavání
veřejnosti. Byly neuvěřitelně skromné, milé,
se vším byly nesmírně spokojené, za všechno
děkovaly. Že je tady slaná voda, že je chladno,
že se jim moc líbila předvánoční atmosféra při
krátké návštěvě centra Prahy, že máme skvělé
diváky, že blízko bydlí, že je všechno nej. Tou
největší odměnou pro ně byl určitě mimořád-
ný aplaus diváků, kterých se po oba dny tísnil
na galerii neskutečný počet.“

Nutno podotknout, že diváci i samotné zá-
vodnice a jejich doprovod bouřlivě povzbuzo-
vali také ostatní závodnice ze všech 17 oddí-
lů. Nejvíce však čtyři japonské akvabely a Ra-
kušanku Nadine Brandlovou, bronzovou
v sólu starších žákyň. V této kategorii vyhrála

týmovou soutěž Tesla Brno, dvě domácí druž-
stva SK Neptun obsadila třetí a čtvrtou příčku. 

V sólu předstihly zmíněnou Rakušanku Ja-
ponky Natsuki Ohara a Chiaki Kagaya, pátá
skončila domácí Natálie Koubková. Duo vy-
hrály Yukiko Inui a Yuma Kawai. Hloubětín-
ská děvčata zvítězila v kombinované sestavě.
Mezi seniorkami pak byla v sólu první Mária
Dzureková z Bratislavy a pátá domácí Anna
Schmidtmajerová, duo vyhrály Mária Dzure-
ková s Lucií Hábovou, když Kateřina Černí-
ková a Lucie Hájková z pořádajícího oddílu
byly čtvrté.A seniorky SK Neptun Praha tri-
umfovaly v týmové soutěži i kombinované se-
stavě. 

Kyjské prvenství
Svému slibu, že umělý trávník bude využí-

vat zejména mládež, dostává kyjský fotbalový
oddíl. Jenom v prosinci se na novém hřišti ko-
nalo pět turnajů přípravky, mladších i starších
žáků a dorostenců. A nebyly to zápasy něja-
kého místního formátu. Třeba premiérového
mikulášského turnaje mladších žáků se zú-
častnilo sedm oddílů - Libuš, Viktoria Žižkov,
Kbely, Střížkov, Junior, Bohnice a pochopitel-
ně Kyje. Hrálo se 4. prosince za krásného
podzimního počasí systémem každý s kaž-
dým dvacet minut, takže k vidění bylo více
než sedm hodin fotbalu plného radosti ze hry
na umělé trávě třetí generace s názvem Lano
premier. Celkovým vítězem se nakonec stali
domácí žáčci, kteří 4x vyhráli a 2x remizova-
li při skóre 12 : 4, druhá skončila Libuš a třetí
Viktoria Žižkov. Trenér vítězného družstva
Roman Švejda (na snímku uprostřed se svými
svěřenci a asistenty Karlem Kreuzerem a Ro-
manem Polákem) zářil spokojeností.

„Nečekal jsem, že vstřelíme tolik gólů a na-
víc, že vyhrajeme. Každá podobná výhra jen
dokazuje, jak správná je orientace na mládež,
kterou v našem oddílu prosazuji. Tihle kluci
hrají II. třídu a po podzimu jsou šestí. Kromě
nich máme ještě jedny mladší žáky, mladší
a starší přípravku, starší žáky a dorost. Je tady
dost šikovných kluků, a tak o budoucnost kyj-
ského fotbalu strach nemám. Navíc naše hřiš-
tě je otevřeno všem dalším zájemcům, stačí
přijít. V současnosti probíhá každé pondělí od
16.30 hod. nábor kluků narozených v roce
1993 a mladších, ale přijít můžou i ostatní.
Každý den se jich tady určitě někdo ujme.“

Ač nerad, musím na závěr optimistické do-
jmy z povedeného turnaje trochu zmírnit. Ma-

nýry z velkého fotbalu totiž zatahují někteří
rodiče i tam, kde by měla převládat hlavně ra-
dost ze hry. Co všechno jen bylo slyšet při ně-
kolika zápasech z úst otců i matek, které
v tomhle oboru už jsou minimálně zrovno-
právněné. Opravdu je nutné za každou cenu
urážet rozhodčího i soupeře? Děti se hrozně
rychle učí. 

Pohár do Klánovic

V zasedací místnosti ÚMČ Praha 14 předal
starosta Miroslav Froněk putovní pohár za ví-
tězství v plaveckých závodech, kterých se zú-
častnilo deset škol. Je to až neuvěřitelné, ale
při bodování prvních šesti míst v osmi kate-
goriích došlo k bodové rovnosti mezi ZŠ Sla-
větínská z Klánovic a ZŠ Hloubětínská. A tak
muselo o pořadí rozhodnout umístění další
klánovické závodnice na sedmém místě. Na
důležitost boje o každou příčku upozornili
dva tucty vítězných dětí ředitelka závodů Ka-
teřina Vostárková i Miroslav Froněk. Ten se
v družné debatě zajímal o to, kam chodí ško-
láci plavat, jaké byly podmínky při závodech
v hloubětínském bazénu, jak stráví vánoční
prázdniny a kde se budou připravovat na ob-
hajobu svého prvenství.
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Skautsk˘ podzim
Dne 28.11. 2004 se uskutečnila Kulturní

akademie Okresní rady Junáka Prahy 9. Na
tento den jsme měli pronajaté Salesiánské di-
vadlo a možnost vystoupit zde měl každý od-
díl ze všech středisek Prahy 9. Naše středisko
má v současnosti čtyři dětské oddíly a z toho
tři se této akce zúčastnily. Světlušky měly ve-
lice hezké pásmo, které začínalo starou skaut-
skou písničkou, potom následoval přednes
básně, zahrání skladby na klavír a na flétnu
a na závěr moderní tanec. Děvčata z oddílu ze
Satalic měla nastudovány dvě pohádky a naše
skautky měly připravenou scénku z dnešní

Už sto a ještě jeden rok navíc má svůj slav-
ný den před Štědrým dnem paní Žofie Dbalá.
Narodila se 23. prosince 1903 a jak říká, sta-
čilo pár hodin a byla přímo pod stromečkem.
Je stále plna životního optimismu, fyzicky
i duševně zdráva, pořád se usmívá, čte, píše
texty písniček, které sama zpívá. Jak řekla při
gratulaci zástupci starosty Jaroslavu Jirouško-
vi, trápí ji jen to, že je „hluchá jako poleno“.
Ale vzápětí, když z jeho rukou přebírala kvě-
tiny a becherovku, ho požádala, ať tolik nekři-
čí. A dodala, že vlastně neslyší jen někdy
a něco. Opět se usmála, několikrát poděkova-
la a v Domě s pečovatelskou službou v Boj-
čenkově ulici šla dál šířit dobrou předvánoční
náladu.

drsné doby a na závěr zazpívaly jednu ze
svých táborových písniček. Sál divadla byl
zaplněn rodiči a hosty a závěrečný kruh a zaz-
pívání skautské večerkybylo až dojemné.
V sobotu 4.12. jsme se všichni sešli na tradič-
ní mikulášské nadílce a o čtrnáct dní později
vyrazil 83. a 65. oddíl skautek na vánoční vý-
pravu do Ronova nad Doubravou. Tam jsme
měli v týdenním předstihu svoje Vánoce se
stromečkem a dárky, kapra, salát a koledy,
prostě vše jako při opravdovém Štědrém dni.

Karel Pospišil - Rikitan
vůdce 84. skautského střediska

Pfiekrásné narozeniny

Šikovné ruce a fantazie dětí během předvá-
nočního prodejního trhu v centru sdružení
Občanská inspirace na Černém Mostě.

klub pro maminky a děti
Horní Počernice, Mezilesí 2058

tel. 281926727 v po - čt od 9 do 12 hod.
nebo 775 932 326 paní Zálohová

Milé maminky a děti,
doufáme, že jste příjemně a v poklidu

strávily vánoční svátky. Přejeme vám šťast-
ný nový rok a těšíme se na vaši návštěvu!

Klub bude otevřen od 3. 1. 2005.
Pokračujeme v pravidelném programu,

začínáme s relaxačním programem pro
ženy. Herna pro maminky s dětmi je volně
přístupná v pondělí až čtvrtek do 9 do 12
hod.

Výhledově bychom rádi uspořádali be-
sedy nebo přednášky pro maminky na téma
vázání miminek v šátku, kojení a poporod-
ní péče o maminku a miminko.

Relaxační program zahrnuje výuku cel-
kového uvolnění a zklidnění, frekventanti
se naučí zastavit tok myšlenek a navodit
vnitřní pohodu, předcházet nervozitě a de-
presi. Je vhodný pro všechny věkové kate-
gorie. (bližší informace na tel. 281 922 298
u paní Obalilové).

13. ledna zápis od 18 do19 hod. na rela-
xační program na 15. ledna, dále zápis na
cvičení na balonech, konané každý čtvrtek
v 19 - 20 hod.

15. leden od 10 do 14 hod. UMĚNÍ RE-
LAXOVAT(relaxační program pro ženy,
cvičení, naučíte se připravovat rychlé po-
hoštění).

Rukodělné čtvrtky: výuka starých za-
pomenutých technik (pod vedením pana
Tomka, vždy 9 až 11.30 hod.) 

13. a 20. ledna výroba intarzovaných
dřevěných krabiček a 27. ledna vitráž.

Kurzy nejen pro maminky. Děti vezměte
určitě s sebou ! Na kurzy se předem na-
hlaste. Cena kurzu je cca 120 až 150 Kč.

„Pevné jádro“ kumštýřů z Prahy 14, Dolních Počernic a Újezda na předvánočním setkání,
které v galerii Kollmanka uspořádaly galeristky z Galerie Zelený dům . Toto tradiční pose-
zení bylo zároveň definitivní tečkou za činností Galerie Zelený dům v Újezdě nad Lesy.

Nabídka TARO
Internetová poradna pro zdravotně a sociál-

ně znevýhodněné TARO oznamuje čtenářům
Listů zahájení svého provozu. Cílem poradny
je zprostředkovat pomoc, rady a informace
těm, kteří je potřebují, a kteří z různých důvo-
dů nemohou či nechtějí navštěvovat příslušné
instituce osobně. Kromě využívání porad-
ny mohou zdravotně handicapovaní využít
bezplatnou inzerci v souvislosti s hledáním
uplatnění na trhu práce. Bezplatně inzerovat
zde mohou rovněž subjekty, které mají zájem
takto znevýhodněné občany zaměstnat. TA-
RO chce umožnit každému, kdo má opravdu
chuť pracovat, aby se aktivně podílel na řeše-
ní svého problému. Úkolem poradny není su-
plovat pracovní agentury, proto také nezpro-
středkovává kontakty mezi jednotlivými inze-
renty. Více o poradně TARO a jejích službách
se můžete dozvědět na webových stránkách:
HYPERLINK www.taro.cz.

dvoustranu připravili: jš, vok, foto: vok, jš a archiv
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Nov˘ bazén láká

SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED

Je málo provozoven v republice, kde by by-
lo pod jednou střechou tolik možností ke spor-
tovnímu vyžití, jako je tomu ve Factory Pro na
Černém Mostě. Rozlehlá posilovna, stolní te-
nis, ricochet, sály na aerobik, spinning, bojo-
vé sporty a tanec, dále jóga, cvičení pro těhot-
né i rodiče s dětmi, teď navíc je v provozu ně-
kolik týdnů pětadvacetimetrový bazén. Při mé
návštěvě v něm měla azurová voda stejně jako
vzduch 29 stupňů, ve vířivce bylo ještě o dva
stupně tepleji. K tomu si přidejte pohodlná le-
hátka, sportbar, až kýčovitou palmovou vý-
zdobu a k představě nádherné dovolené u již-
ních moří nemusí mít člověk až tak moc vel-
kou fantazii. Jen ty dlouhonohé, opálené
krásky tady chybějí. Ale i tak je na co se dívat.
V bazénu má právě svou hodinu Plaváček, ji-
nak baby club, který plave s kojenci a batole-
ty, s rodiči, sourozenci i těhulkami, což je
krásné pojmenování pro nastávající maminky.
Od rodičů se dovídám, že Plaváček je tady tři-
krát týdně, že se tu líbí jim i dětem. O další
hodnocení jsem požádal Josefa Smitku, pro-
vozního manažera Factory Pro.

„Když už veřejnost čekala na bazén tak
dlouho, řekli jsme si, že jí to vynahradíme.
Dvacet korun za hodinu je bezkonkurenčních.
V ceně jsou navíc i dvě sauny pro 25 a 15 lidí,
o které je mimořádný zájem. Přesná čísla do
konce roku ještě nemáme k dispozici, ale
v průměru chodí do bazénu asi 2 000 lidí týd-
ně. Přijíždějí z celé Prahy i nejbližšího okolí.
Otevřeno máme ve všední dny od 7 do 22 ho-
din, o víkendu pak do 21 hodin. S velkým zá-
jmem se setkal den otevřených dveří, teď se
obracíme na školy, kterým bychom rádi ze-
jména v dopoledních hodinách vyšli vstříc.
A veřejnosti ještě nabízíme služby maséra
a také dětský koutek, který je zdarma. Ohlasy
jsou opravdu jen pozitivní, měli jsme v těch
prvních týdnech trochu obavy z nějakých „ne-
vychytaných mušek“, naštěstí ale zbytečně. Je
jasné, že zaváděcí dvacetikorunový vstup pů-

jde od ledna nahoru, ale i tak se bude hodino-
vá cena při možnosti využívání různých slev
pohybovat mezi šedesáti až sedmdesáti koru-
nami.“

Factory Pro připravuje na leden ještě otev-
ření dalších prostor pro fitness. Místo někdej-
ší bowlingové a kulečníkové herny vyrostlo
nové rodinné fitness, rozšířené o kardiozónu,
s novými stroji i přístroji, lepším technickým
i sociálním zázemím, novým dětským kout-
kem a dalšími vymoženostmi.

Raketová ruka 
Pod tímhle názvem se uskutečnil v minu-

lých čtyřech měsících seriál pěti turnajů ve
sportovních odvětvích, která se hrají s pálkou
nebo raketou v ruce. Účastníci zejména z na-
ší městské části začali v září tenisem ve Vy-
sočanech, o měsíc později pokračovali rico-
chetem a squashem na Hutích, v listopadu
změřili své badmintonové schopnosti v Za-
hradním Městě a 12. prosince zakončili tuhle
zajímavou „tour“ stolním tenisem v Klánovi-
cích. Každého z těchto pěti měření sil se zú-
častnilo kolem dvacítky borců, celkovým ví-
tězem se součtem bodů z jednotlivých turnajů
stal sedmadvacetiletý Radim Sochor, z jehož
vyprávění jsem vybral následující myšlenky,

níkem této zajímavé soutěže. O jejím zahájení
vás budeme na sportovních stranách Listů
včas informovat. 

PlzeÀka a ‰ipky

„Šlo už o druhý ročník té-
to akce, kterou jsme vymys-
leli s partou z Černého Mos-
tu. Takže jsem teď kamarády
podezírán, že jsem s tím při-
šel proto, abych měl co vyhrávat. Shodou
okolností se mi totiž povedlo obhájit své pre-
miérové prvenství. Když to srovnám, tak letos
jsem to měl těžší. Vyhrál jsem tenis, badmin-
ton a stolní tenis. Nejvíc jsem se zapotil asi při
badmintonu, se kterým jsem začal teprve před
rokem a něco. Naopak u stolního tenisu jsem
zúročil někdejší působení v ligovém dorostu
Poděbrad. Z prvenství mám pochopitelně ra-
dost. Chlubím se tím, že mě někdo může po-
razit, ale ne už porážet. Což je samozřejmě
nadsázka, ovšem i tak bych prostřednictvím
Listů rád vyzval další soupeře na třetí ročník
soutěže ,raketová ruka‘, který připravujeme
na jaro. Stačí jen vládnout příslušnými raketa-
mi nebo pálkami, případně penězi. Ne, že by
se u nás dalo jejich prostřednictví zařídit ví-
tězství jako ve fotbalové lize, ale eventuálním
sponzorským příspěvkem bychom určitě ne-
pohrdli. Vítán je každý další hráč nebo hráč-
ka, každá koruna.“

Sympatický pracovník vývoje softwaru má
situaci kolem turnaje určitě detailně zmapo-
vanou, protože se živí vytvářením počítačo-
vých map. Všestranný sportovec, pyšnící se
titulem „raketová ruka“ (viz logo série), ne
nepodobný tenistovi Štěpánkovi (viz foto),
ještě ani pořádně nevychutnal pocity dvojná-
sobného vítěze a už přemýšlí nad třetím roč-

Definitivní tečkou za letošními oslavami
desátého výročí Prahy 14 byl 18. prosince dět-
ský šipkový turnaj o pohár starosty naší měst-
ské části. Konal se letos už popáté v kyjské
restauraci Plzeňka a informace o něm už by se
pomalu daly psát přes kopírák. Skvělí organi-
zátoři ze zdejšího šipkového oddílu v čele s Ji-
řím Markem, báječná atmosféra mezi soutěží-
cími i jejich doprovodem, tradičně kvalitní
sladkosti od nájemce Plzeňky Františka Jind-
ry, tentokrát obohacené o vánoční pečivo,
vzájemné povzbuzování všech šestnácti sou-
těžících a jejich špičkové výkony. Byla by
velká škoda, kdyby tahle záslužná akce nemě-
la letos pokračování z finančních důvodů. Ná-
klady na ni rostou, a tak organizátoři i pro-
střednictvím našich Listů hledají sponzora,
který by spojení Plzeňka a šipky, v tomto pří-
padě dětské šipky, pomohl zachránit. Když
jsem viděl těch šestnáct párů rozzářených dět-
ských očí, s jakým elánem sledovaly vzájem-
ně výkony a s jakou radostí si prohlížely před-
vánoční dárky, tak pevně doufám, že se to po-
daří. Že následující výsledky dětského
šipkového turnaje nebudou poslední.

Kategorie do 10 let Kategorie do 15 let
1. Jakub Svášek Zuzana Faltejsková
2. Lucka Kulichová Lukáš Pokorný
3. Jan Faltejsek Kristína Míková

Nejlepší dívkou byla vyhlášena Lucka Ku-
lichová a nejvyšší hod dosáhl Lukáš Pokorný
se 140 body.

dvoustranu připravil: vok, foto: autor
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Takovouto trojici pohromadě najdete jen
málokde na světě. Lidé jsou většinou zvy-

klí spíš lamentovat, než se cítit jako v ráji.
V prosinci se Dolním Počernicím opět poved-
lo zorganizovat akci, o níž se dá zpětně hovo-
řit jen v superlativech. Ví bůh, jak to dělají. Ja-
ko strážný anděl mě programem Dolnopočer-

DDolnopoãernické

nických vánoc provázela hlavní organizátorka
a patronka paní Václavková, kterou jsem úplně
náhodou potkal na zemi. Byť jsem se opozdil
a neviděl už ono nebe, zobrazené procesím
andělů a živým betlémem, bezpečně mě pro-
vedla všemi nástrahami až do pekla v ledo-
vých sklepích, kde se to pekelníky jen hemži-

lo (mají sakra větší výdrž než
křehcí andělé spasitelé) a hned
vedle se odehrávaly středověké
kolové tance, zapíjené horkou
medovinou. No a jako v ráji jsem
se cítil, když jsem se ocitl vzápě-
tí ve vyhřáté hospodě plné sto-
lovníků, v podstřeší bývalého pi-
vovaru, kde pivo teklo proudí-
kem a k ochutnání byla ještě
zbylá „prdelačka“ a královské
vafle a přídavkem taktéž příjem-
ně zněla živá hudba. Záhy jsem
však musel pozemský dolnopo-
černický ráj opustit, neboť jsem
se vracel do Hloubětína na závo-
dy akvabel s šikmookými Japon-
kami a nechtěl jsem ani prošvih-
nout pomalu končící vernisáž
v nové galerii Olgy Stárkové
před Svorností, opět zpátky
v Dolních Počernicích. Být sou-
časně na třech místech, to je urči-
tě svízelnější než nebe, peklo,
ráj.

jš, foto autor a archiv

Nebe, peklo, ráj

Ani paní Václavková (vpravo) neodolala vábení domácí
sladké vafle.
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LISTOPAD: Déšť, nedéšť, na jubilejní desátý pochod
kolem Prahy 14 si vyšláplo na 159 pěších
turistů.

âERVENEC: Dědeček automobil před CČM při pre-
miérové přehlídce automobilových vete-
ránů.

SRPEN: Přes padesát neregistrovaných hráčů se sešlo na
kurtech ZŠ Bří Venclíků při nohejbalovém turnaji
trojic.

ZÁ¤Í: Turnaj v malé kopané za účasti čtyř desítek amatér-
ských hráčů (včetně týmu MČ Praha 14) v premiéře na
nově položeném umělém trávníku stadionu TJ Kyje.

Dort s deseti symbolickými svíčkami byl předán sta-
rostovi při vernisáži výstavy Našich deset let v Gale-
rii 14. K výročí se přímo vztahovaly ještě zářijová vý-

stava Z historie Prahy 14 a listopadová Překročit práh budoucnosti.

PROSINEC:

čtyřstranu připravil: jš, foto: autor

Ten už patřil hlavně Vánocům a jednou z po-
sledních akcí roku 2004 pořádanou odděle-
ním kultury byla výstava v Galerii 14 tří
uměleckých přátel: Václava Nykla, Jiřiny
Olivové-Břicháčkové a Antonína Břicháčka.

¤ÍJEN:
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byla jen formální. Málokdo ví, že hnacím
motorem celého jubilea byla právě jeho
osobnost, aniž bych mu tím chtěl pochle-
bovat. Na podzim byla nabídka akcí na-
víc rozšířena o programy a kurzy pořáda-
né nově otevřeným Domem dětí a mláde-
že na Černém Mostě. Letošní rok přinese
určitě další nové věci, takže když si se-
čteme všechna dosavadní plus a projde-
me si  loňský rok po měsíci ve fotomoza-
ice, kterou jsme připravili z dosud nezve-
řejněných fotografií, nebudeme muset
tolik želet, že v Praze 14 s téměř 40 000
obyvateli nemáme zatím kulturní dům se
stálým programem, ani divadelní scénu
či sportovní halu. Ale ani ty nejsou v bu-
doucnu vyloučeny a nereálné. Nechme se
příjemně překvapit naší čtrnáctkou (dle
numerologie je to velmi příznivé číslo).

Jaroslav Šmíd
DUBEN: Jubilejní Svatojiřské pouti s atrakcemi a stánky, stojícími poprvé až

ke kostelu sv. Jiří, nepřálo bohužel počasí.

âERVEN: Premiérový pokus o velkou hudební párty v Hostavicích za účasti dvou desítek kapel a několika stovek posluchačů.
V květnu a červnu proběhlo v rámci desátého výročí několik žákovských turnajů na víceúčelových hřištích zdejších základních škol.

Skateboardové závody ve skateparku na Černém Mostě
pořádala již podruhé Rajčárna promotion společně
s Prahou 14.

Tenisového turnaje ve čtyřhře pro neregistrované hráče se na kurtech ZŠ Bří
Venclíků zúčastnilo sedm mužských a dvě ženské dvojice.

KVùTEN:
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zalo, jak bylo prozíravé, že se městská
část postarala o to, aby s podporou gran-
tů v posledních letech dostala všechna
venkovní hřiště u základních škol umělý
povrch. A k tomu nutno přičíst i nedávné
rekonstrukce fotbalových stadionů TJ
Slavoj Hloubětín a TJ Kyje, takže na čtr-
náctce máme pro širokou veřejnost stále
se zlepšující a rozšiřující sportovní záze-
mí (už ne jeden, ale dva plavecké bazé-
ny). Vedle akcí tradičních, již zaběhnu-
tých a v několika případech přímo jubi-
lejních (po desáté se šel  pochod kolem
Prahy 14 a desáté pokračování měla
i Svatojiřská pouť) se na programu k de-
sátému výročí objevila celá řada novinek.
Připomeňme si Májování společné s Dol-
ními Počernicemi, hudební festival, tur-
naj v malé kopané či výstavu veteránů.
Většinou pod záštitou starosty, která ne-

B¤EZEN: Turnaj ve stolním tenisu v Kulturním domě Šimanovská
s mezinárodní účastí (Angličanka Judy a Maďar Károly).

ÚNOR: Tradiční dětský karneval v sále Kulturního domu Šimanovská. Úžasné kostý-
mi a skvělá zábava jak pro děti, tak rodičovský doprovod.

První ze série pěti šipkových turnajů pro děti
v restauraci Plzeňka v Kyjích.

LEDEN: Tenisový „minislam“ Prahy 14 zahájil zimní turnaj ve čtyřhře pro nere-
gistrované hráče v tenisové hale v Hloubětínské ulici.

Stepařská přehlídka Pražská čtrnáctka se konala podruhé,
tentokrát v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Zájem
byl obrovský, podívaná excelentní.

01Listy/02_21  22.12.2004 17:10  Stránka 12



LEDEN 11

N
á‰

 ju
bi

le
jn

í r
ok

Bylo to poprvé, co naše městská část slavila své jubi-
leum. A prostřednictvím našich Listů jste mohli být

u toho každý měsíc. Neslavilo se nic okázale pro pár vy-
volených, a aby byla upoutána pozornost sdělovacích
prostředků, ale pro občany. Každý, kdo měl chuť a volno,
mohl se zapojit. Buďto si zasportovat, přičemž všechny
sportovní akce byly pro neregistrované a ne jednou se při
nich zápolilo o pohár starosty, nebo jste si mohli vybrat
z pestré kulturní nabídky a přijít se pobavit s dětmi, rodi-
nou, kamarády či známými. Akcí proběhlo tolik, že si je
ani netroufl nikdo spočítat. Možná ke dvěma stovkám.
Nejvíce na přelomu května a června, kdy o sobě dávaly
na hřištích a v tělocvičnách razantně vědět všechny zdej-
ší základní školy (např. Rychle a zběsile aneb Tour de
Praha 14). Že převážilo sportování nad kulturou, nebylo
na škodu věci, neboť ve zdravém těle sídlí i zdravý duch,
jak praví staré české pořekadlo. A tak se mimo jiné uká-

S pohárem starosty za vítězství v netradičním pětiboji Tour de Praha 14.
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LEDEN 15

Velké zmûny v na‰em ‰kolství
Vážení rodiče,
skončil kalendářní rok 2004 a přichází

rok 2005, který bude znamenat velké
změny v organizaci výchovně vzděláva-
cí práce na základních, mateřských,
i středních školách. Tyto změny jsou dů-

sledkem schvá-
lení nového
školského zá-
kona, který pre-
zident republi-
ky podepsal 
22. 11. 2004,
a týkají se ne-
jen organiza-
ce výuky, ale
i zvýšené odpo-

vědnosti ředitelů škol za plnění povin-
ností daných novým školským zákonem.
Vzhledem k organizaci školního roku za-
číná část těchto změn platit od 1. ledna
2005, zbytek pak od 1. září 2005. K ně-
kterým změnám obsaženým v novém
školském zákonu jsou již vydány prová-
děcí vyhlášky, k ostatním ještě vyhlášky
schváleny nebyly. O podrobnostech
školského zákona daných vyhláškami se
můžete informovat na jednotlivých ško-
lách.

Některé změny, které přinese
schválení nového školského zákona

č. 561/2004 Sb.
Organizace školy: dle § 23, minister-

stvo školství stanoví prováděcím práv-
ním předpisem nejnižší počet dětí, žáků
a studentů v jednotlivých druzích škol.
Zřizovatel školy může povolit výjimku
snížení počtu do 4 žáků (studentů) z po-
čtu stanoveným předpisem za předpokla-
du, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělá-
vání.

Zvláštní škola: podle dosavadních
právních předpisů je podle tohoto zákona
základní školou. Pomocná škola podle
dosavadních právních předpisů je podle
tohoto zákona základní školou speciální.

Výchovná opatření: zvláště hrubé
slovní a úmyslné fyzické útoky žáka ne-
bo studenta vůči pracovníkům školy ne-
bo školského zařízení se vždy považují
za závažné porušení povinností stano-
vených tímto zákonem.

V období školního vyučování může ře-
ditel školy ze závažných důvodů, zejmé-
na organizačních a technických, vyhlásit
pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve škol-
ním roce.

Přijímání do prvního ročníku střed-
ních škol: ředitel školy je povinen vy-
hlásit pro přijímání do prvního ročníku
na střední školu nejméně jedno kolo při-
jímacího řízení. Přihlášku lze pro první

kolo přijímacího řízení podat pouze na
jednu střední školu. Ředitel školy stanoví
jednotná kritéria přijímacího řízení pro
všechny uchazeče, přijímané v jednotli-
vých kolech přijímacího řízení do pří-
slušného oboru a formy vzdělávání pro
daný školní rok, a zveřejní je do konce
března. Pokud byl uchazeč přijat ke
vzdělávání na střední škole v některém
kole přijímacího řízení, nemůže být přijat
ke vzdělávání v jiné střední škole v dal-
ších kolech přijímacího řízení. Podrob-
ně je tato problematika rozepsána 
v § 59 - 62.

Nově se zavádí pojem školská
právnická osoba (§ 124 - 130)

Školská rada (§ 132): ustavuje se do 1
roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.
Do té doby vykonává její funkci rada
školy zřízená podle dosavadních práv-
ních předpisů.

Bude provedena změna vyhlášky
o mateřských školách, vyhlášky o zá-
kladním vzdělávání a některých náleži-
tostech plnění povinné školní docházky,
o konkursech atd. Tyto změny jsou zatím
pouze v návrhu. 

Platnost od školního roku 2005/06
Školní vzdělávací programy: Vzdělá-

vání v jednotlivé škole a školském zaří-
zení se uskutečňuje podle rámcových
vzdělávacích programů. Podle rámco-
vých vzdělávacích programů postupují
školy od 1. září, které následuje nej-
později po uplynutí 2 let ode dne jejich
vydání.

Mateřské školy: Pětileté děti budou
mít školky zdarma (platí od 1. 1. 2005).
Vzhledem ke změnám na úseku MŠ do-
jde pravděpodobně ke změně poplatku

pro tří až čtyřleté děti a případné osvobo-
zení od poplatku, pokud měsíční příjem
rodičů nepřesáhne 1,4 násobku  životního
minima (platí od 1. 1. 2005).

Víceletá gymnázia: Rozdělí se na niž-
ší a vyšší stupeň. Děti, které v tomto roce
nastoupí do prvních ročníků víceletých
gymnázií, musí počítat s tím, že v pat-
nácti letech budou muset skládat další
přijímací zkoušky na druhý stupeň těchto
gymnázií. Víceleté školy se tak v kvintě
otevřou i absolventům základních škol.
Studenti, kteří v tomto školním roce na-
stoupí do prvních ročníků středních škol,
budou na konci studia skládat maturitu
podle nových pravidel.

Školní rok 2008/09
Poprvé se bude skládat maturita pod

taktovkou státu. Studenti budou maturo-
vat ve státní části ze tří předmětů: české-
ho a cizího jazyka a jednoho volitelného.
Na výběr mají matematiku, občanskou
nauku, přírodovědný základ a technický
základ. Druhá část maturity z dalších tří
předmětů bude v režii škol.
Vyberte si školu pro svého prvňáčka
Jako každoročně se blíží doba zápisu

prvňáčků do základních škol. Ve školním
roce 2005/2006 bude na naší městské
části zajišťovat vzdělání a výchovu šest
základních škol. Vzhledem k rámcovým
vzdělávacím programům, které si každá
škola tvoří, umožňuje nový školský zá-
kon větší rozlišení v zaměření jednotli-
vých školl. Základní školy v městské čás-
ti Praha 14 nabízejí dětem zaměření jak
ve školní, tak i v mimoškolní oblasti.

Mgr. Jaroslav Jiroušek (ČSSD),
zástupce starosty

Ředitelky a dva ředitelé ZŠ a MŠ při předvánočním setkání v Galerii 14 s představiteli radnice
a MČ Praha 14.
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18 LEDEN

Naší snahou je ve spolupráci se spolkem
přátel školy a radou školy vytvořit pro žáky
příjemné prostředí podnětné pro jejich vše-
stranný rozvoj.

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 25.
a 26. ledna od 14 do 18 hod.

ZVŠ Mochovská 570, Hloubětín
ředitelka Mgr. Věra Simkaničová Bc.
zástupkyně ředitelky Mgr. Soňa Zingrošová
tel. /fax : 281 862 033
mail : zvs.mochovska@zris.mepnet.cz

Charakteristika školy
18 tříd, 170 žáků, výuka probíhá podle

vzdělávacích programů ZŠ (pro děti s poru-
chami chování), ZvŠ a PŠ. Speciální zařízení,
které pomáhá dětem se specifickými potřeba-
mi co nejlépe zvládat učivo (i redukované) zá-
kladní školy.

Škola tvoří nedílnou součást vzdělávacího
spektra MČ Praha 14.

Pěkné, klidné prostředí, dobré materiální zá-
zemí, snížený počet žáků ve třídách a vyvážený
pedagogický sbor tvoří základ pro rozvíjení
schopností dětí se specifickými potřebami.

Škola pravidelně organizuje pro žáky ly-
žařské výcvikové kursy, kurzy plavání,
školu v přírodě, hypoterapii, výlety a ex-
kurze. Že se práce s dětmi daří, ukazují
i výborné výsledky v soutěžích výtvar-
ných, tanečních, pěveckých i sportovních.
Kvalitní a vysoce profesionální práce
speciálních pedagogů připravuje žáky
pro úspěšné zvládnutí učebních oborů
a budoucího života.
Zájmové kroužky: keramický, turistický,
počítačový, sportovní, stolní tenis, anglič-
tina, němčina, práce s knihou, logopedie
hrou, práce v domácnosti, šachy (náklady
na provoz kroužků hradí škola).

zpracoval dle podkladů ZŠ:
Jaroslav Šmíd,

foto autor a archiv

2) výchovu k volbě povolání, 3) environmen-
tální výchovu (rozvoj ekologického myšlení
u dětí), 4) výchovu k estetickému cítění (vy-
tváření školní galerie výtvarných prací), 5)
vytváření školních tradic (jarmarky, velikono-
ce), 6) výuku cizích jazyků (školní jazykové
laboratoře), 7) práci s žáky se specifickými
poruchami učení.

Školní kroužky: výtvarný, sportovní, prá-
ce s počítačem ve 4. a 5. ročníku, dramatický
pro oba stupně, práce se žáky se specifickými
poruchami učení, domácnost, přírodovědný,
turistický, klub mladého diváka, flérna, stolní
tenis, keramika, redakční kroužek - časopis
Kyjáček.

Před několika lety zavedla naše škola tradi-
ci konání Jarmarků. Před Vánocemi děti vy-
tváří spoustu rukodělných výrobků, pečou
cukroví a vánočky a pak toto zboží nabízejí na
Vánočním jarmarku. Totéž se odehrává před
příchodem jara. Zároveň na Jarmarku můžete
vidět divadelní představení, v naší Galerii du-
ha jsou vystavovány výtvarné práce žáků a ti
nejlepší „malíři“ obdrží ceny.

Škola organizuje lyžařský výcvik a školu
v přírodě, sportovní a další aktivity. Volitelné
předměty: informatika, seminář ze společen-
ských předmětů, seminář a praktika z přírodo-
vědných předmětů. Kladné hodnocení práce
naší školy se projevuje při přijímacím řízení
našich žáků na střední školy.

Málo platné, stárneme. Věkový průměr
čtyřčlenného osazenstva redakce Listů

Prahy 14 je 48 let, a tak je nejvyšší čas poo-
hlédnout se po mládí. Čas generační výměny
je tady na to tata. Naštěstí v naší městské čás-
ti nás střídání stráží nemůže zaskočit. V šesti
ze sedmi zdejších základních škol totiž vy-
chází školní časopis, takže jednou bude z če-
ho vybírat. Už teď jsme se ale sešli v Galerii
14 s redaktory, fotoreportéry, grafiky, šéfre-
daktory a vydavateli jednotlivých periodik,
abychom se vzájemně poznali, vyměnili si
zkušenosti a dohodli se na spolupráci. Vý-
sledkem předvánočního posezení je tato stra-
na, která se bude v Listech objevovat pravi-
delně po celý rok. A jelikož už příští měsíc ji
budou naplňovat naši mladší kolegové sami,
nazvali jsme ji s přihlédnutím k jejich věku -
Lístky.

Abyste věděli, na co se můžete od února
těšit, nabízíme vám stručnou charakteristiku
jednotlivých školních časopisů. V ZŠ Šima-
novská vydávají nákladem 15 - 18 kusů Ky-
jáček. Jeden výtisk šestnáctistránkového ča-
sopisu z laserové tiskárny vychází na jednu

třídu, děti i učitelský sbor si jej mohou pře-
číst šestkrát do roka.

Třetím rokem vychází v ZŠ Generála Ja-
nouška oblíbený titul Tucvaj, který jako
správný časopis má své stálé rubriky a velký
prostor věnuje i čtenářům. Podle potřeb se
rozsah osmkrát do roka pružně upravuje na
10 až 15 stran. V redakční radě sedí samí
„deváťáci“, a tak úkol pro letošní rok zní: za-
pojit mladší ročníky. No, vida, omlazuje se
všude.

Nákladem 100 kusů vychází každý měsíc
v ZŠ Hloubětínská časopis s případným ná-
zvem Kachlíkárna. Dvacet stránek je k mání
za 5 korun, časopis bývá někdy vyprodán,
příspěvky jsou psané na počítači i rukou, ob-
líbený je zejména komiks. O využití peněz
z prodeje časopisu rozhoduje školní parla-
ment, ale ten na rozdíl od toho velkého par-
lamentu na Malé Straně má se samofinanco-
váním značné problémy.

Velmi poučné bylo setkání zejména pro
delegaci ZŠ Bří Venclíků, kde časopis zani-
kl, ale od ledna letošního roku by se měl
v počtu 2 - 3 výtisků opět objevit v kaž-
dé třídě. Pod titulem Venclíci se prý
objeví hodně zajímavého, hodně bude
i ke koukání, to vše za symbolickou za-
váděcí cenu.

Čtyři roky už existuje v ZŠ Mochov-
ská časopis Bobři, který tak na mediál-
ním trhu Prahy 14 patří ke stálicím,
i když jeho technickému vybavení stá-
le dominuje kopírka. Vychází 6x do ro-
ka na osmi stranách a jeho tištěná po-
doba bývá doplněna pravidelně každý
týden ještě rozhlasovým vysíláním.

V ZŠ Chvaletická bylo v minulosti

zaznamenáno několik pokusů o vydávání
školního časopisu, letos se to už konečně po-
vedlo. Vyšla první tři čísla Exitu nákladem
pouhých čtyř výtisků, protože i tady chybějí
peníze. Ale časopis si lze přečíst také na ná-
stěnných novinách, umístěných na hlavní
chodbě. Největší pozornost poutají pravidel-
né rozhovory a zábavné testy.

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že i v ZŠ
Vybíralova vycházel školní časopis, který le-
tos zanikl, ale i tady je snaha o jeho znovu-
zrození. Ostatně, u kolika velkých a zavede-
ných titulů jsme toho byly v posledních le-
tech svědky.

A se kterým z časopisů se na této straně
setkáte za měsíc? Mezi dvacítkou kreativ-
ních a investigativních žurnalistů se o tom
dost dlouho diskutovalo, nakonec to bude
Exit, který vám blíže představí školu na Le-
hovci. Ale únorové Lístky určitě nebudou jen
pro zdejší, své si v nich jistě najdou také
ostatní čtenáři Listů. Přejeme si, aby sázka
na mládí vyšla.

vok (54 let), foto: jš (skoro 53 let) 

První setkání ‰kolních ãasopisÛ s redakcí ListÛ
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LEDEN 17

Od letošního školního roku pracuje na ško-
le psycholog, který je k dispozici žákům i ro-
dičům při řešení jejich problémů. Integrova-
ným žákům s poruchou učení se věnují speci-
ální pedagogové. Ve škole se od 1. do 9.
ročníku realizuje projekt etické výchovy „Dě-
ti dětem“ a minimální preventivní program.
Za ekologickou výchovu škola získala oceně-
ní Ekoškola roku 2004. Žáci se účastní růz-
ných soutěží a olympiád, žákovská samosprá-
va organizuje různé tradiční akce - vánoční tr-
hy, vítání jara, sběr papíru, vydává školní
časopis atd. Budova školy je moderně vyba-
vena, k výuce žáci využívají dvě počítačové
pracovny s internetem, tři multimediální jazy-
kové laboratoře, odborné učebny, dále kera-
mickou dílnu, cvičnou kuchyňku, kinosál, tři
tělocvičny a venkovní víceúčelové hřiště.

Zápis dětí do 1. tříd „Z pohádky do po-
hádky“ se bude konat 19. ledna od 13 do 17
hod., zároveň je dnem otevřených dveří ve
škole. Den otevřených dveří do jazykových
tříd se uskuteční v březnu.

ZŠ Vybíralova 964, Černý Most II.
ředitel Mgr. Václav Killich
zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Vendula

Plíhalová
zástupkyně pro 2. stupeň ing. Milena

Kreisingerová
výchovaná poradkyně Mgr. Anna Kuče-

rová
tel./fax: 281 911 335,
mail: zsvybiralova@volny.cz
www.volny.cz/zsvybiralova

Charakteristika školy
40 tříd (z toho 4 specializované), 7 odděle-

ní školní družiny (pro 1. až 4. ročník). Výuka

jazyků: angličtina, němčina
(pouze ve specializovaných
třídách), volitelné předměty
(7. až 9. ročník): informati-
ka, cvičení z matematiky,
z češtiny, konverzace v ang-
ličtině, německý jazyk, pěs-
titelství.
Zájmová činnost (pro první,
eventuelně i druhý stupeň):
klub mladého diváka, infor-
matika, keramický kroužek,
sborový zpěv, flétna, klavír,
sportovní kroužek, aerobik,
florbal, taekwon-do, teniso-
vá škola, fotbal, kurz moder-

ních tanců, estetický kroužek, ruční práce.
Pravidelné akce: prodejní výstava kera-

mického a výtvarného kroužku, školní akade-
mie, vánoční besídka dyslektických tříd, ško-
ly v přírodě, vánoční turnaj v kopané a přeha-
zované.

Co vedení školy považuje za důležité:
škola zabezpečuje výuku v dyslektických tří-
dách ve 2. až 5. ročníku, na 2. stupni náprava
dyslektických poruch v rámci českého jazyka,
nadstandartní vybavení učeben chemie, bio-
logie, fyziky, pracoven pro výuku výtvarné
výchovy a práci v keramických kroužcích, tři
nové počítačové pracovny s přístupem k in-
tranetu a internetu, vlastní místnosti pro škol-
ní družinu se špičkovým vybavením, v jídelně
možnost výběru ze dvou jídel, vysoká úspěš-
nost u přijímaček na SŠ i jazykové školy.

Zápis dětí do 1. tříd proběhne 26. ledna
od 14 do 19 hod.

ZŠ Bratří Venclíků 1140,
Černý most I.

ředitel Jan Kunický
zástupkyně ředitele Hana Nytrová
výchovná poradkyně Evžena Trnková
speciální pedagožka Blanka Hrudková
tel./fax: 281 866 911
ústředna: 281 868 483
mail: zsvenclik@volny.cz

Charakteristika školy
Výuka jazyků: angličtina od 4. ročníku,

volitelné předměty: cvičení z českého jazyka
a matematiky, sportovní hry, konverzace
v angličtině, domácnost a dále dle zájmu
žáků v konkrétním školním roce, péče o děti
se specifickými poruchami: spolupráce s pe-
dagogicko-psychologickou poradnou, inte-

grace do běžných tříd, ná-
pravy speciálním pedago-
gem.
Zájmové aktivity a krouž-
ky:
a) vlastní - počítačové, zdra-
votnický, zpívání pro radost,
výtvarný, přírodovědný, cvi-
čení českého jazyka a ma-
tematiky pro oba stupně, va-
ření, florbal, knihovna,
flétna.
b) ostatní (cizí subjekty) -
keramický kroužek, hra na
hudební nástroje (flétna, kla-
vír, kytara), výtvarný krou-
žek, Spectrum Praha (oddíl
softballu a baseballu).

Další informace o škole: sportovní zázemí
tvoří 2 tělocvičny, hřiště pro softball, víceúče-
lové hřiště s umělým povrchem, škola na
zkoušku pro nastávající prvňáčky.

Zápis do prvního ročníku proběhne na
škole 27. ledna od 14 do 18 hod. Termíny
školy na zkoušku budou vyvěšeny na škole.

ZŠ Šimanovská 16, Kyje
ředitelka Mgr. Jana Novotná
zástupkyně Miroslava Znamenáčková
výchovná poradkyně Mgr. Ivana Vítková
metodička prevence soc. patologických

jevů Mgr. Kateřina Zvolánková
metodička environmentální výchovy ing.

Ilona Picková
ústředna: 281 868 405, 
tel./fax: 281 862 388 (ředitelna)
mail: zssimanovska@volny.cz

Charakteristika školy
Škola se nachází v historickém jádru Kyjí

a je školou rodinného typu. Budova školy je
třípodlažní a prochází neustálými moderni-
začními změnami. Využívá hřiště s umělým
povrchem a školní zahradu. Má 12 kmeno-
vých tříd, dvě jazykové laboratoře, dvě počí-
tačové učebny, odbornou učebnu fyziky a do-
mácích nauk. Třídy jsou vybaveny moderní
audiovizuální technikou. V odpoledních hodi-
nách jsou využívány obě počítačové učebny,
kde si žáci osvojují a ověřují znalosti na výu-
kových programech a zároveň získávají po-
znatky při práci s internetem. Ve výchovně
vzdělávací oblasti je škola zaměřena na: 
1) prevenci sociálně patologických jevů, 
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ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín
ředitelka Mgr. Zdeňka Pacáková
tel. 281 867 071, fax: 281 867 472
mail: zshloubetin@volny.cz
www.volny.cz/zshloubetin

Charakteristika školy
Na prvním stupni jsou ve výuce uplatňová-

ny prvky činnostního učení a tvořivé školy.
Ve výchovně vzdělávací práci jsou zohledňo-
vány zásady zdravé školy. Na činnosti školy
se vedle pedagogického sboru podílí rada

Vyberte si ‰kolu

školy, občanské sdružení Lodička, školní žá-
kovský parlament a školní družina pro žáky 
1. až 3. ročníku.

Povinně volitelné předměty: sportovní
výchova, informatika, přírodovědný seminář,
společenskovědní seminář, zeměpisný semi-
nář.

Kroužky pro žáky prvního stupně: dys-
lektický, flétna, hudebně-dramatický, aero-
bik, míčové hry, výtvarný kroužek, dovedné
ruce, přírodovědný kroužek, křížkové vyšívá-
ní, zájmové kroužky v rámci činnosti školní
družiny.

Mimoškolní aktivity pro II. stupeň: škol-
ní klub Chapadlo pořádá turnaj v ringu a vol-
ný internet pro žáky v počítačové učebně,
sportovní školní klub Medusa zajišťuje spor-
tovní soutěže v průběhu celého školního roku,
v rámci klubu působí kroužek volejbalu.

Akce školy: V listopadu proběhla již třetí
Slavnost slabikáře, při které byli naši prvňáč-
ci pasováni na opravdové školáky. Přišla je

povzbudit a shlédnout jejich pěkný program
řada rodičů a kamarádů. Také vy, kteří se
chystáte k zápisu do první třídy, se s našimi
prvňáky můžete seznámit 14. ledna na akci
„Škola nanečisto“. Tento den od 8 do 12 hod.
můžete navštívit naši I. A i I. B a vyzkoušet si,
jak to chodí ve škole. Beseda rodičů budou-
cích prvňáčků s vedením školy a učitelkami
budoucích prvních tříd se uskuteční 18. ledna
od 16 do 17 hod.

Když se vám u nás bude líbit, rádi se s vá-
mi, budoucími prvňáčky, sejdeme u zápisu
dne 2. února od 13 do 18 hodin. V tento den
zveme také všechny zájemce, kteří chtějí
poznat naši školu, na Den otevřených dveří
v době od 8 do 18 hodin.

Celoškolní akce v rámci projektu Lodí za
olympijskými ideály, Masopust - předpoklá-
daný termín 3. února, Zkoušky nanečisto
v březnu, Letní olympijský den (1. června),
škola v přírodě, rozloučení s deváťáky a přiví-
tání páťáků na druhém stupni.

Na škole již třetím rokem vychází časopis
Kachlíkárna, který byl v letošním roce finanč-
ně podpořen občanským sdružením Lodička.
Klub Chapadlo je otevřen pro žáky školy
i ostatní školou povinné děti z Hloubětína tři-
krát týdně od 16.30 do 18.30 hod., v jeho rám-
ci jsou pořádány i víkendové akce (šachy,
stolní tenis, zábavné hry apod.). V uvedenou
dobu je dětem k dispozici i nové školní hřiště.

ZŠ Chvaletická 918, Lehovec
ředitelka Mgr. Jiřina Nováková
tel. 281 869 216, fax: 281 012 392
mail: zs.lehovec@volny.cz

Charakteristika školy
Chceme vytvářet pozitivní klima a přá-

telskou atmosféru ve škole pro žáky a uči-
tele: Individuální přístup, spolupráce se škol-
ním psychologem, včasná diagnostika, po-
moc speciálních pedagogů, široká nabídka
volitelných a nepovinných předmětů, širo-

ká nabídka zájmových útvarů, využití tří po-
čítačových učeben s internetem on line.

Organizujeme: Školy v přírodě, plavání,
lyžařské kurzy, exkurze, vycházky, ekologic-
kou výchovu.

Srovnáváme výsledky naší společné prá-
ce: Účast ve školních a obvodních soutěžích,
v olympiádách, v testování - Kalibro.

Vychováváme k toleranci: Multikulturní
výchova, integrace dětí s handicapy, charita-
tivní akce.

Spolupracujeme: Na vytváření a uplatňo-
vání školní demokracie se školní samosprá-
vou, na vytváření školního časopisu, na orga-
nizování žákovského života ve škole, spolu-
pracujeme s Občanským sdružení při ZŠ
Lehovec při organizování tradičních školních
akcí, jako je recitační soutěž, pěvecká soutěž,
Puňta - Já a můj pes, sportovní olympiády
atd., spolupracujeme se studenty FF UK, kte-
ří vedou třídní kluby v programu  „Provázení“. 

Nabízíme aktivity pro volný čas: Krouž-
ky keramické práce, anglický jazyk, fran-
couzský jazyk, příprava na přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka, práce na po-
čítači, moderní gymnastika, moderní tanec
a step, hudebně dramatický kroužek, mode-
lářský kroužek, karate, sportovní hry pro
mladší a starší žáky, společenský, počítačový
a sportovní klub, třídní kluby.

Zápis dětí do prvních tříd proběhne
17. ledna od 16 do 19 hod.

Pro rodiče připravujeme den otevřených
dveří: 12. ledna od 8.30 do 16 hod.

ZŠ Gen. Janouška 1006,
Černý Most II.

ředitelka Mgr. Ilona Šťastná
tel. 281 912 150, fax: 281 912 159
mail: zsjanousek@volny.cz

Charakteristika školy
Žáci se učí podle vzdělávacích programů

Základní škola a Rozšířené vyučování jazyků.
Od 3. ročníku rozšířená výuka jazyků (anglic-
ký jazyk), od 4. ročníku anglický a německý
jazyk. Škola organizuje specializované dys-
lektické třídy. Žáci si mohou od 7. ročníku
vybrat z těchto volitelných předmětů: spor-
tovní výchova, společenskovědní seminář,
konverzace v AJ, seminář a praktikum z pří-
rodopisu, informatika, technické kreslení,
nepovinný předmět logopedie. Školní druži-
na má osm oddělení v provozu od 6.30 do 
17 hod. Škola pořádá školy v přírodě, lyžař-
ský kurz, zájezdy do zahraničí, spolupracuje
se střediskem Triangl, Komunitním centrem
Motýlek, Klubíčkem, DDM, Pedagogicko
psychologickou poradnou a zajišťuje širokou
nabídku volnočasových aktivit pro žáky:
● kroužky na prvním stupni (výtvarný, mo-
derní gymnastika, pěvecký sbor Ptáčata, ná-
prava speciální poruchy učení, kopaná, flor-
bal, umělecká řemesla, anglický jazyk 1. a 2.
ročník, flétna, skautský kroužek)
● kroužky na druhém stupni (mladí žurna-
listé, šikovné ruce, výtvarný kroužek, florbal,
kopaná, odbíjená, školní knihovna, historický
kroužek, klub mladých diváků, stolní tenis,
školní infocentrum, počítače, paličkování
a příprava na SŠ z matematiky a českého ja-
zyka).
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radnu zdravé výživy využilo 30 osob. Zájem
byl zejména o diety na snížení hladiny choleste-
rolu a snížení krevního tlaku, velmi časté byly
dotazy na možnost redukce váhy dietou, dále na
diety založené na principu dělené stravy, disku-
tována s lékařem byla problematika makrobioti-
ky, vegetariánství apod. Všem respondentům
poradny byly předány zdravotně - výchovné ma-
teriály obsahující vhodné druhy diet. Bohužel
jen sporadicky byla využita poradna prevence
sexuálně přenosných onemocnění včetně
AIDS. -red-

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC
(CHOPN) - NOVODOBÝ PROBLÉM?

Problematika kouření je mediálně málo atrak-
tivní téma - porovnejte sami, jak často slyšíte na-
příklad o BSE (nemocí šílených krav), o SARS
(syndrom akutního respiračního selhání) a o nut-
nosti podnikat preventivní opatření proti těmto
chorobám. Porovnejte, kolik lidí těmito choro-
bami onemocnělo a kolik lidí jim podlehlo. Den-
ně jsme informováni o tom, kolik lidí zahyne při
autonehodách. Každému z nás zatrne, když si
vzpomene na dosud největší dopravní neštěstí
u nás z poslední doby - havárii autobusu u Naži-
del, kde zahynulo 19 lidí. Málokdo už ale ví, že
denně přijdou o život všichni cestující jednoho
takového autobusu - na následek kouření v naší
republice denně zemře 60 lidí, za rok je to 22
000 lidí. A další čísla: počet kuřáků se v naší ze-
mi odhaduje na 29 % dospělé populace, 80 %
dospělých kuřáků začalo kouřit před 18. rokem
života. Ve věku 11-12 let dnes kouří 1,4 % dětí,
ve 13-14 letech 10 %, v 15-16 letech kouří 20 %
dětí, v 18 letech už je to 26 % populace.

Důsledky kouření na zdraví většina kuřáků
dobře zná, proto je zmíním jen stručně - nejčas-
tější jsou to cévní komplikace, a to i v mladém
věku (a úmrtí na některé z nich) - postižení cév
srdce, které může způsobit infarkt myokardu,
postižení cév krčních a mozkových může způso-
bit mozkovou mrtvici, dále vysoký tlak, ucpává-
ní tepen dolních končetin, poruchy potence.
Z rakovin je na prvním místě rakovina plic, ale
kouření má významný podíl i na rakovině žalud-
ku, močového měchýře, děložního čípku, sliniv-
ky, ledvin. Podle současných statistik je pravdě-
podobné, že z 1 000 lidí, kterým je dnes 20 let,
bude 1 člověk zavražděn, 6 lidí zahyne při do-
pravních nehodách, ale 250 lidí zahyne ve střed-
ním věku na nemoci související s kouřením, ve
vyšším věku toto procento ještě stoupá. V sou-
časné době na nemoci související s kouřením
zemře ve světě ročně asi 4 milióny lidí, do 20 let
to má být již 10 miliónů úmrtí ročně.

LEDEN 19

ÚMČ Praha 14 se již pošesté stal organi-
zátorem tradiční zdravotně-výchovné akce
zaměřené na propagaci zdravého životního
stylu a k prevenci civilizačních chorob. Den
zdraví se konal již pošesté na sklonku září
minulého roku v prostorách polikliniky Čer-
ný Most. Odborným garantem byli pracovní-
ci Zdravotního ústavu se sídlem v Kolíně, po-
bočka Praha. 

Lékaři, psychologové a další odborní pra-
covníci měřili hladinu celkového cholestero-
lu, krevního cukru, krevního tlaku, stanovo-
vali množství celkového tělesného tuku
a BMI (index tělesné hmotnosti), poskytovali
odborné poradenství v oblasti zdravé výživy
hlavně respondentům se zjištěnou nadhraniční
hodnotou hladiny celkového cholesterolu, se
zvýšeným krevním tlakem, s nadváhou a obezi-
tou. Kuřákům bylo nabízeno měření hladiny
CO ve vydechovaném vzduchu, poskytovány
informace o možnostech terapie nikotinové zá-
vislosti. Též bylo poskytováno poradenství pre-
vence HIV/AIDS a dalších sexuálně přenos-
ných nemocí včetně informací o možnosti vy-
šetření anti HIV protilátek a v případě potřeby
využití bezplatné telefonické poradenské linky
prevence AIDS. Největší zájem byl o měření
krevního tlaku a stanovení celkového choleste-
rolu i krevního cukru. U mnohých pravidelných
účastníků byly zaznamenány i zlepšující se na-
měřené hodnoty. Sto dvacet sedm dospělých zá-
jemců se podrobilo změření krevního tlaku, sto
si nechalo stanovit hladinu celkového choleste-
rolu a dalších sto hladinu krevního cukru. Pade-
sát sedm osob BMI. Procento tělesného tuku
bylo změřeno čtyřiceti devíti respondentům.
Poradny zdravé výživy využilo jen třicet osob
a poradny pro odvykání kouření třináct osob.

Z analýzy jednotlivých výsledků vyplývá, že
měření krevního tlaku se z celkových 127 res-
pondentů účastnilo osmdesát devět žen a třicet
osm mužů. Z toho bylo lokalizováno osmnáct
hypertoniků (hypertenze je považována již od
hranice 160/95 a více nmHg), z nichž bylo čtr-
náct žen a čtyři muži. Z toho jedenáct o své hy-
pertenzi vůbec nevědělo. Nejvyšší hodnoty no-
vě naměřených hypertenzí byly u dvou mužů
(44letého 170/105 a u 50letého 160/110
nmHg)!

Měření hodnot hladiny celkového choleste-
rolu se pohybovaly nad padesáti procentní hra-
nicí doporučené normy (do 5.0 mmol/l), kde byl
průměrný věk mužů 53,6 let a u vyšetřených žen
51,7 let. Průměrná hodnota u mužů byla 4,75
mmol/l a u žen 5,53 mmol/l.

U měření hodnot hladiny krevního cukru
bylo nutné dodržet podmínku přijít na odběr na
lačno. U většiny osob s naměřenou vyšší
glykémií nalačno hodnoty pouze mírně
převyšovaly doporučených 6.0 mmol/l.
U stanovení antropologických parametrů
(BMI i stanovení procent tuku v těle) by-
lo do pásma nadváhy zařazeno 40 % vyšet-
řených mužů a 62,2 % žen, což svědčí o vy-
soké přítomnosti nadváhy v populaci čes-
kých mužů a žen. Poradnu pro odvykání
kouření využilo 13 kuřáků, z toho 5 mužů
a 8 žen, kde průměrný věk byl 39 let při
průměrném počtu devíti vykouřených ciga-
ret denně na jednoho člověka. Nejdelší do-
bu kouření udal muž kouřící již 30 let 20 ci-
garet denně!!! Nejvyšší hodnota oxidu
uhelnatého ve vydechnutém vzduchu byla
naměřena přístrojem smokerlyserem 16
p.p.m. (vysoká závislost na nikotinu). Po-

Den zdraví jiÏ po‰esté
Významnější pozornosti se poslední dobou

dostává onemocnění plic, označovanému jako
CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc.
Jedná se o chronické onemocnění průdušek, kte-
ré je z více než 80 % způsobeno právě kouřením.
Důsledkem kouření je chronický zánět sliznice
průdušek, ty se postupem času začnou zužovat
a u některých lidí se začnou i trhat plicní sklíp-
ky, které slouží ke transportu kyslíku do krve
a vznikne tak plicní rozedma. Záludností této
nemoci je pozvolný nástup potíží, takže mnozí
kuřáci zhoršení dechu dávají do souvislosti se
stárnutím a nedostatečnou fyzickou kondicí,
každodenní kašel berou jako daň kouření. Navíc
při běžném vyšetření u lékaře se nemusí nález
na plicích nijak významně odlišovat od normá-
lu, takže onemocnění zůstává dlouho nerozpo-
znané. Podle názoru pneumologů celého světa
je v současné době CHOPN diagnostikována jen
u zlomku nemocných, kteří jsou touto nemocí
postiženi, což je velmi závažná situace - v sou-
časné době je úmrtnost na CHOPN na 5. místě
všech úmrtí na světě (roku 1998 na toto one-
mocnění zemřelo 2,74 mil. lidí), v r. 2020 se
předpokládá, že již bude na 3. místě nejčastěj-
ších příčin úmrtí na světě (v tomto roce při do-
savadním vývoji CHOPN již na toto onemocně-
ní zemře 6 milionů lidí). Je tedy nanejvýš nutné
tuto nemoc včas rozpoznat a včas léčit.

Z těchto důvodů vznikla světová iniciativa
pneumologů GOLD (Global Iniciative for Chro-
nic Obstructive Disease), v r. 2000 česká forma
této iniciativy - ČOPN (České občanské sdruže-
ní proti CHOPN). Od r. 2002 je vyhlašován
i Světový den CHOPN. Při této příležitosti jsou
publikovány informační materiály o CHOPN
a kouření, o negativním vlivu kouření na zdraví,
o metodách odvykání kouření. V rámci Dne
CHOPN probíhá i akce s názvem Poznej věk
svých plic, která umožňuje zájemcům nechat si
na vybraných místech v Praze i v dalších měs-
tech změřit spirometrii a ověřit si tak základní
funkce svých plic - zúžení průdušek, objem plic.
Obdrželi i informační letáky o kouření
a CHOPN, ti, kdo měli změněné plicní funkce,
dostali doporučení k odbornému vyšetření. V
minulém roce akce Poznej věk svých plic probí-
hala 16. 11. 2004, 17. 11. 2004 byl Světový den
CHOPN, kdy i ve veřejných sdělovacích pro-
středcích byly přednášky na téma CHOPN a od-
vykání kouření. Zájemci byli informováni o pro-
blematice onemocnění CHOPN, o zdravotních
komplikacích, které toto onemocnění působí
a o účinných preventivních opatřeních, které
mohou tomuto onemocnění zabránit - abstinen-
ci kouření. Odvykání kouření je pro mnohé ku-
řáky velmi závažný problém - musí se zbavit
drogové závislosti a změnit svůj životní styl. Zá-
jemci dostali informační letáky o metodách od-
vykání kouření event. i kontakty na poradny od-
vykání kouření. Podrobnější informace se do-
zvíte na internetových stránkách www.copn.cz

nebo www.kurakovaplice.cz
Na Praze 14 se akce Poznej věk svých plic
letos účastnila i plicní ambulance polikli-
niky „Parník“, všem zájemcům jsme měři-
li spirometrii a u poloviny kuřáků ve věku
od 17 do 63 let už jsme prokázali změny
plicních funkcí. Při potížích s odvykáním
kouření je možné se obrátit na Poradnu od-
vykání kouření, která je rovněž v naší am-
bulanci. Informace o aktivitách na uvedené
téma i o dalších celospolečenských progra-
mech zaměřených na problematiku zdraví
vám poskytne i úsek zdravotnictví MČ
Prahy 14.
MUDr. Ivana Boučková, plicní ambulan-
ce, Gen. Janouška 902, 198 00 Praha 9, tel.
281918294

foto: jš
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Parkování v podzemních garáÏích
Správa majetku Praha 14 a.s. nabízí volná místa v podzemních garáÏích.

Lokalita âern˘ Most II.
Provoz garáÏí je elektronicky zabezpeãen˘ s pouÏitím kamerového systému a napojením na
bezpeãnostní agenturu.

Ceny parkování (bez DPH)
základní cena 1 000,- Kã za mûsíc (mûsíãní úhrada pfiedem)
sníÏená cena 900,- Kã za mûsíc (ãtvrtletní úhrada pfiedem)
sníÏená cena 800,- Kã za mûsíc (pÛlroãní úhrada pfiedem)
ZTP 335,- Kã za mûsíc

Pfiihlásit se mÛÏete e-mailem, telefonicky, dopisem nebo osobnû.

Správa majetku Praha 14 a.s., Konzumní 640, Praha 9, tel.: p. N˘vlt 281 021 463
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Podnikatelé v Praze 14

Začátkem devadesátých let byla ing. Ja-
roslava Valová správkyní turistické uby-
tovny, aby se mohla starat o svou nemoc-
nou sestru. V roce 1991 si s manželem,
rovněž ekonomem, pronajali v Čimelicích
u Strakonic miniaturní krámek s prodejem
koupelnového vybavení. V té době si před-
stavovala, jak bude čekat, až se někomu
rozbije umyvadlo. Dnes je paní Valová ge-
nerální ředitelkou společnosti SIKO, která
představuje 19 prodejen plných inspirace
od Chebu až po Ostravu. Jedna z nich je ta-
ké na Černém Mostě. 

Proč jste začala podnikat také na území
Prahy 14, ptám se trochu uspěchané,
sympatické dámy.

„V začátcích jsem si myslela, že si vy-
stačíme tak akorát v okrese Písek. Jenže
jsem zvyklá všechno dělat na doraz, a tak
když se začalo dařit, postavili jsme v Či-
melicích na zelené louce rozsáhlý areál,
který stále rozšiřujeme. Ale Praha je samo-
zřejmě Praha, táhlo mě to sem, pražský trh
nám chyběl. A Černý Most mě lákal kvůli
dopravě z Čimelic a ideální perspektivě na-
šeho dalšího rozvoje v návaznosti na dvě
silnice dálničního charakteru. Když jsem si
v polovině devadesátých let přečetla
v Hospodářských novinách, že Telecom ta-
dy prodává servisní budovu, šla jsem do to-
ho, i když přestavba dvanáct metrů vysoké,
staré opravárenské haly, na prodejní plo-
chu s administrativním zázemím, velkoob-
chodem a sklady, nám dala pořádně zabrat.
Nicméně v září 2001 jsme otevírali.“

Co všechno jste z naší městské části sta-
čila poznat a kam se teprve chystáte?

„Jsem v jednom kole a Černý Most
znám pouze z auta. Vím ale, že Praha 14
jsou i Kyje a Hloubětín, četla jsem třeba o
kostelu sv. Bartoloměje a hloubětínském
hradu, snad si mohu na začátku roku dát
předsevzetí, že tyhle historické skvosty le-
tos navštívím.“

Jaké jsou vaše další podnikatelské zá-
měry?

„Už rok se připravujeme na zavedení
nového informačního systému SAP. Tech-
nicky i personálně. K tomu neustálá obmě-
na širokého koupelnového vybavení v du-
chu našeho sloganu - prodejny plné inspi-
race. Dřív jsem nový sortiment navrhovala
sama, teď už máme dva roky designera.
Takže se mohu plně soustředit na další roz-
voj společnosti tak, aby SIKO postupně
mělo prodejní areály ve všech krajských
městech.“

text a foto: vok 

Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra

tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

● Zahi Hawass - PYRAMIDY Velká obra-
zová publikace provází slovem i velkoplošný-
mi fotografiemi pyramidami starého a střed-
ního Egypta. Krásná dárková publikace.
● 100 NEJKRÁSNĚJŠÍCH NÁROD-
NÍCH PARKU SVĚTA Výpravná obrazo-
vá kniha po chráněných přírodních skvos-
tech pěti kontinentů.
● Jiří Fiala - ENCKLOPEDIE TERÉN-
NÍCH AUTOMOBILU Stručná historie te-
rénních automobilů a podrobný přehled vý-
robců včetně jednotlivých modelů a jejich
parametrů.
● ZEMĚ Nejen zeměpisná, ale i geologic-
ká či mineralogická encyklopedie přináší
unikátní obrazové i textové informace o naší
planetě
● Anne Marie Pol - TANEČNÍ STŘE-
VÍČKY 7,8 Další dva příběhy Niny, pro níž je
tanec náplní života. Ani ten ji však nemíjí.
● Barbara Taylor Bradfordová - NE-
VÍTANÝ HOST Paulu O’Neil ani nenapad-
ne, že by její rodinu mohl někdo připravit
o dědictví po babičce. Alespoň do chvíle,
než se objeví módní návrhářka Emma, která
je babičce nápadně podobná.
● Rexanne Becnel - SVŮDNÁ DÁMA
Přezdívá se jí dohazovačka a je zprostředko-
vatelkou příštích manželství londýnské sme-
tánky. Pod zdánlivě neatraktivní maskou
obrýlené madam se skrývá pohledná, mladá
svobodná dáma..
● Mary Higgins Clarková - JEŠTĚ SE
SETKÁME Po šestiletém vězení chce Mol-
ly dokázat svoji nevinu. Spolu s přítelkyní
novinářkou Fran se tak dostává do spletité
sítě intrik.
● Ken Mc Clure - REKVIEM Při mimo-
řádné operaci deformace obličeje neumírá
pacientka, ale věhlasný lékař. Novinář James
Kincaid, který se zajímá o osud operované
pacientky, však naráží na podivné okolnosti
a překážky.

● Jeffery Deaver - ZAHRADA BESTIÍ
Nájemný vrah nezvládne v New Yorku roku
1936 zakázku a je lapen. Na výběr má buď
elektrické křeslo, nebo vraždu Reinhardta
Ernsta, nacisty blízkého Hitlerovi. Ani poli-
cejní aparát třetí říše však nečeká se založe-
nýma rukama.
● Ed McBain - ULOUPENÁ HVĚZDA
Vyřešení únosu rockové hvězdy přinese de-
tektivům z 87. revíru vskutku překvapení.
● Petr Šabach - RAMON Prázdninové
setkání místního podivína a léčitele Ramona
se žákem místní školy, projevujícím literární
ambice, pobaví tradiční příznivce tohoto au-
tora.

Karel Ulík z Černého Mostu slavnostně
pokřtil 25. listopadu v Galerii MIRO v kos-
tele sv. Rocha svoji knihu Slavní v negližé.
V letošním roce oslaví své šedesátiny. Je no-
vinářem, uplatnil se  jako příležitostný textař
(Hana Zagorová, Marie Rottrová, Luděk Ne-
kuda a další) a spolupracoval co by občasný
konferenciér a zpěvák se skupinou Flamen-
go. Napsal řadu dětských knížek a publiko-
val stovky detektivních povídek. V současné
době se specializuje na rozhovory se známý-
mi osobnostmi. Jeho zatím poslední knížka
Slavní v negližé je sbírkou drobných epizod
a rozhovorů s třiadvaceti známými kumštýři
(např. Václav Postránecký, Vladimír Páral,
Bohuš Matuš, Božidara Turzonovová), při-
čemž s některými se, jak praví, jen minul,
s jinými ho poutá pevné přátelství. jš 
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Také po celý letošní rok budeme pravidelně přinášet portréty našich letců
a stíhačů, po nichž jsou pojmenovány některé ulice na Černém Mostě. Podle
abecedy přichází na řadu další z hrdinů leteckých bitev druhé světové války

Plk. in mem. Josef František, DFM

Jeho jméno zůstane navždy spjato s historií
bitvy o Británii, v níž britská Royal Air For-

ce bojovala na život a na smrt s německou Luft-
waffe. O Františkovi se dodnes mluví s bezpří-
kladným uznáním a respektem. Jako Čech byl
příslušníkem 303. polské stíhací perutě, která
byla vůbec nejúspěšnější jednotkou RAF v bit-
vě o Británii, a se svými 17 sestřely byl Franti-
šek jejím nejúspěšnějším střelcem. Tím se stal
nejen nejúspěšnějším československým, ale ve
své době i nejlepším spojeneckým účastníkem
bitvy o Británii. Nejen jeho skvělé výkony ve
vzduchu, ale i jeho originální, nezkrotná a své-
rázná postava jej učinila nezapomenutelným.
Stal se legendou československého, polského
i britského letectva. 
✈ Josef František se narodil 7. října 1913
v Otaslavicích  u Prostějova v rodině truhláře.
K otcově dřevu však příliš  netíhl, učarovala mu
technika. Nad jeho rodnou obcí často  létaly
stroje z Vojenského leteckého učiliště v nedale-
kém  Prostějově, a tak o Františkově budouc-
nosti bylo rozhodnuto.  Poté, co se vyučil zá-
mečníkem, přihlásil se dobrovolně k vojenské-
mu letectvu, byl přijat a v letech 1934-1936
absovoval Školu pro odborný dorost letectva ve
VLU v Prostějově. A 17. srpna 1936 byl přidě-
len k leteckému pluku 2 „Dr. Edvarda Beneše„
v Olomouci. Již tehdy se s kázní a vojenskou
disciplinou příliš nebratřil. Přetahování propus-
tek, letecká nekázeň i hospodské rvačky nepat-
řily v jeho vojenském životě k žádným výjim-
kám, takže nebylo divu, že nebyl poměrně
dlouhou dobu povýšen. Teprve po roce služby
u pluku byl povýšen na svobodníka (a součas-
ně byl jmenován polním pilotem letcem), ale
záhy mu za nekázeň hrozila nejen degradace,
ale dokonce i vyloučení z řad létajícího perso-
nálu. Již v té době však prokazoval, že je mi-
mořádně nadaným pilotem, a proto byl vybrán
do stíhacího kursu, který mezi 14. únorem a 30.
červnem 1938 absolvoval - již jako desátník -
u leteckého pluku 4. U tohoto pluku pak zůstal
a 30. června 1938 byl přidělen ke 40. stíhací
letce, která sídlila na letišti Praha-Kbely. Zde ji
zastihl tragický 15. březen 1939. Také desátník
Josef František patřil k těm mnohým, kteří
dlouho neváhali a unikli ilegálně do zahraničí,
když 13. června 1939 spolu s několika kamará-
dy překročil hranici u Szumbarku (dnes Haví-
řov). Po prezentaci na československém konzu-
látu v Krakově strávil nějaký čas v nedalekém
táboře v Malých Bronowicích, kde byla ubyto-
vána čs. vojenská skupina. Protože polské úřa-
dy zpočátku o čs. vojáky a letce nejevily valný
zájem a také proto, že čs. odbojové vedení ne-
spatřovalo v Polsku perspektivu pro svůj odbo-
jový program, bylo rozhodnuto přesunout čs.
vojáky a letce z Polska do Francie. František
odjel s dalšími do přístavu Gdyně, odkud se
měl na palubě švédského parníku Castelholm
přeplavit do Francie. Dne 29. července 1939 už
stál na schůdkách lodi, když v tu chvíli dorazi-
la k molu skupina polských důstojníků, která
Čechoslovákům nabídla vstup do polského le-
tectva. Bylo to těžké a pro Františka doslova

Letci v názvech ulic âerného Mostu

osudové rozhodnutí. Společně s několika váha-
jícími kamarády si hodil mincí, polským dese-
tigrošem. Padl  “orzelek„. Bylo rozhodnuto,
společně s několika dalšími  vstoupil do pol-
ského letectva. Tím František spojil své další
osudy s Poláky. Jak se mělo ukázat, tak navěky.
✈ Spolu s ostatními letci se přesunul na letiště
Góra  Pulawska a pod vedením kpt. Jana Hry-
niewicze pak přelétával  zbylé letouny dále do
zázemí před postupujícím wehrmachtem. Při
jednom z podobných letů, 5. září 1939, kdy le-
tiště bylo  bezprostředně ohroženo postupující-
mi německými tanky, byl pro  nedostatek pali-
va nucen nouzově přistát Bréguet XIX čet.
Zdeňka Škarvady. Českému pilotovi hrozilo
zajetí. Vedle nešťastného pilota však přistál
František se svým Potezem XXV, vzal Škarva-
du na křídlo, a tak ho zachránil. O dva dny po-
zději, 7. září 1939, na letišti Sosnowice Wielkie
u Parczewa byl František s několika dalšími
českými letci přidělen k improvizované letecké
jednotce Pluton Rozpoznawczy Eskadry Cwic-
zebnej Obserwatorów SPL Deblin. Jednotka
postupně vystřídala několik polních letišť. Na
neozbrojených cvičných RWD 8 prováděl
František hazardní průzkumné lety, při nichž se
mohl stát lacinou kořistí německých stíhaček.
Ve dnech 19. a 20. září společně s des. Josefem
Balejkou a čet. Matějem Pavlovičem ručními
granáty napadli německé kolony v prostoru Ka-
mionka Strumilowa. O den později František
zpozoroval německou mechanizovanou kolonu
v oblasti Zloczowa, ale byl při akci sám sestře-
len palbou ze země. Díky obětavému zásahu
polských letců st. sierž. Józefa Zwierzyňskiego
a sierž. Wilhelma Kosarze, kteří se svým stro-
jem pod nepřátelskou palbou odvážně přistáli
opodál, byl František se svým polským pozoro-
vatelem zachráněn. Přes veškerou statečnost
a odhodlání se však polský odpor chýlil ke kon-
ci. Dne 22. září 1939 proto zbylých šest letou-
nů Plutonu dostalo rozkaz k odletu z letiště Ka-
mionka Strumilowa do Rumunska. Tři ze stro-

jů pilotovali Češi:  František, Balejka a Pavlo-
vič. Letci přistáli na letišti Ispas a pak pokračo-
vali přes Černovice a Jassy do Pipery, kde však
byli internováni. Již 26. září se však Františko-
vi a jeho druhům podařilo z internačního tábo-
ra uprchnout. Dostali se do Bukurešti a vyba-
veni dokumenty odpluli 3. října 1939 na lodi
Dacia z Constance do Bejrútu. Odtud pak po-
kračovali lodí Teofil Gauthier do Marseille. Na
francouzskou půdu vstoupili 20. října 1939.
✈ I když za Františkovými “francouzskými
osudy„ zůstává  ještě několik nezodpovězených
otazníků, jedno víme jistě. A to, že 18. června
1940, poté, co se Francie zhroutila, odplul
František na palubě polské lodi z přístavu Bor-
deaux do Anglie. Dne 21. června transport do-
razil do přístavu Falmouth. František byl spolu
s dalšími odeslán do depa polského letectva ve
Falmouthu a 2. srpna 1940 odjel na letiště Nort-
holt, kde byl přidělen k formující se 303. polské
stíhací peruti im. Tadeusze Kosciuszka. Po
krátkém zaškolení byla 303. peruť ve svazku
11.  skupiny Fighter Command vržena do prud-
kých leteckých bojů nad  jižní Anglií, které si
vysloužily název bitvy o Británii. Nastala Fran-
tiškova “nejlepší hodina„. Nemělo by asi valný
smysl popisovat podrobně všechna jeho letecká
vítězství, neboť - jak praví klasik žánru, slavný
francouzský stíhač Pierre Clostermann: “Nic se
nepodobá leteckému souboji - odmyslíme-li si
několik geografických a taktických podrobností
- nežli jiný vzdušný boj.„ Ostatně ony podrob-
nosti jsou rozvedeny v chronologii událostí.
Nezbývá než stroze konstatovat, že od 2. do 30.
září 1940, tedy za pouhopouhých 28 dní měl na
kontě již sedmnáct jistých sestřelů (z toho devět
Bf 109, pět He 111, dva Bf 110 a jeden Ju 88)
a jeden pravděpodobný (Bf 109). Byl to vůbec
jeden z nejlepších výkonů spojeneckého pilota
v tomto heroickém měření sil mezi Fighter
Command RAF a Luftwaffe.
✈ Jeho náhlá smrt při letecké nehodě 8. října
1940 je  stejně nepochopitelná jako u řady ji-
ných vynikajících stíhačů. V 9 hodin odstarto-
vala 303. peruť k běžné rutinní hlídce nad po-
břežím jižní Anglie, z níž se však nakonec vra-
cela do Northoltu s nepořízenou. Jako už
poněkolikáté se Františkův Hurricane
Mk.I R4175 (RF-R) při návratu náhle odpoutal
od bojové sestavy perutě a ztratil se kolegům
z očí. Přesně v 9.40 havaroval v Cuddington
Way v Ewellu v hrabství Surrey. V nízkém letu
zavadil koncem křídla o zem, letoun se převrá-
til a okamžitě vzplanul. Při nárazu byl pilot vy-
mrštěn ven z kabiny a byl nalezen v nedalekém
živém plotě. Měl pouze lehce ohořelou unifor-
mu a poškrábaný obličej, ale už nežil. Zlomil si
vaz. Příčiny jeho tragického pádu dosud nikdo
uspokojivě nevysvětlil. Zůstávají stále jen do-
hady. Záslužnou leteckou medaili (Distinguis-
hed Flying Medal, DFM) dostal Josef František
jako vůbec první cizinec ve službách RAF. In
memoriam byl také povýšen do důstojnického
stavu. A v roce 1941 byl povýšen na podporu-
číka polského letectva, roku 1946 na nadporu-
číka československého letectva a v roce 1990
na plukovníka československého letectva. Byl
pohřben s veškerými možnými vojenskými
poctami 10. října 1940 na hřbitově polského le-
tectva v Northwoodu. Zůstal s Poláky navždy.

Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav

připravil : vok
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Světovým rekordem na Černém Mostě
se může pochlubit IKEA. Zdejší obchodní
dům, čtvrtý u nás a s pořadovým číslem
204 ve 32 zemích, byl postaven v rekordně
krátké době - 33 týdnů. Snad proto se ote-
víral hned několikrát, aby se té slávy dost
užilo. V sobotu 11. prosince tu byl tzv. Fa-
mily day, v pondělí se tady prošli s vedením
novináři a ve čtvrtek 16. prosince ráno se
zde podávala slavnostní snídaně, po ní byla
IKEA oficiálně otevřena a večer téhož dne
bylo dílo dovršeno ohňostrojem.

a švédským obchodem
připadne 1 416 metrů
čtverečních. Občerstvit se
tady najednou může 410
sedících návštěvníků. Oni
i všichni ostatní mohou
čerpat inspiraci a nápady
ve čtyřech  předváděcích
bytech a 52 pokojích. Pro
zákazníky je připraveno
celkem 8 500 výrobků
z nového sortimentu, kte-
ré lze zaplatit u 18 pokla-
den. Vzhledem k tomu,
že IKEA očekává už v le-
tošním roce dva miliony
návštěvníků, o rok pozdě-
ji ještě o půl milionu více, předpokládá se
i velký pohyb zboží, na jehož příjem je vybu-
dováno 6 ramp.

IKEA Černý Most ale není jen větší kopií
dalších obchodních domů, najdeme tady řa-
du zvláštností. Třeba pojízdné schody
a chodníky, velkou prosklenou restauraci či
boční okno o rozměrech 9 x 8 metrů nebo do-
konalý systém likvidace odpadu, který tvoří
dva velké lisy a 8 samostatných kontejnerů
na třídění a likvidaci odpadu. Určitě velkou
zvláštností jsou platany, zasazené v garážích
a procházející jejich stropem tak, že koruny
stromů se tyčí na trávníku venkovního par-
koviště.

K oddělení od okolní bytové zástavby byl
v areálu upraven terénní val, osázený stromy
a keři. Areál je s bytovou zástavbou spojen
nově vybudovanými cestičkami a chodníkem
pro bezbariérový přístup. V souvislosti s vý-

stavbou obchodního domu IKEA byla nově
vybudována okružní křižovatka Malá Chlu-
mecká, která by měla přispět ke zlepšení do-
pravy. Ve spolupráci s naší městskou částí se
bude IKEA podílet na dořešení dopravní situ-
ace v oblasti nákupního centra Černý Most
(připravovaný další podjezd pod Chlumeckou
ulicí). Pro snažší dostupnost obchodního do-
mu jezdí ze stanice metra Černý Most (stano-
viště č. 12) tam i zpět dva nízkopodlažní auto-
busy s intervalem 10 - 15 minut.

Za zmínku ještě určitě stojí i skutečnost, že
obchodní dům IKEA pomohl vybavit Dům
dětí a mládeže v ulici Generála Janouška. A se
stejnou pomocí počítá i v případě DDM
v Horních Počernicích. Navíc chce spolupra-
covat i s dalšími dětskými organizacemi po-
skytováním materiálu na jejich činnost, napří-
klad zbytky látek, papír, dřevo apod. 

vok , foto: archiv

IKEA na âerném Mostû

Otevřením obchodního domu bylo na Čer-
ném Mostě vytvořeno 200 nových pracovních
míst, 50 - 60 dalších osob se stará o úklid
a ostrahu objektu, který stál miliardu a 150
milionů korun. Přibližme si další čísla tohoto
giganta. Celková plocha obchodního domu je
23 500 metrů čtverečních, z toho je 5 002 met-
rů vyčleněno na oddělení nábytku, 4 635 na
bytové doplňky, samoobslužné hala se skla-
dem zabírají 6 440 a na restaurace s bistrem
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Do nového roku 2005 přejeme všem našim čtenářům
hodně osobních a pracovních úspěchů. Zároveň děkujeme

za poslané novoročenky a zvlášť za ty, které se vešly na zadní
stranu obálky, patří poděkování těmto autorům a organizacím:
komunitnímu centru Motýlek, paní Břicháčkové-Olivové, skaut-
skému oddílu z Kyjí vedenému Karlem Pospíšilem, malíři Janu
Kronusovi a malířce Olze Stárkové z Dolních Počernic. Ještě
vám prozradíme, že na snímku kromě blahopřání starosty se
vznáší nad Černým Mostem vedle andílka ten nejoriginálnější
drak v kalhotách při loňské Velké drakiádě. Nechť vám vane příz-
nivý vítr i v roce 2005. jš

PPF 2005

Skautské PF
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