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9/2005

Takhle prožívali závěr školního roku prvňáci a deváťáci ze ZŠ Gen. Janouška na Černém Mostě. Předposlední červnový den předali žá-
ci prvních tříd v Galerii 14 svým velkým spolužákům z devátých tříd pamětní stužku o absolvování školy a dostali od nich symbolický dá-
rek - jablko. Spolu s ním převzali i zodpovědnost  za stromky v aleji žáků, které společně letos na jaře vysadili v zahradě své školy. Budou
o ně pečovat až do konce své školní docházky. Kromě ředitelky Mgr. Ilony Šťastné se s žáky devátých tříd přišel rozloučit a popřát hodně
úspěchů v dalším studiu i zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek. text ves, foto: ves, jš

HHodnû ‰tûstí, milé dûti!
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Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 7.30–18 hod.,
út a čt 7.30–15 hod., pá 7.30–14 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna: 
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax: 
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

Pozvánka na záfiijové zastupitelstvo
V pořadí 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 se uskuteční ve čtvrtek 15. září 

od 14.15 hod. v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 1686, Černý Most. Upozorňujeme, že jednání
zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Přehled posledních i starších usnesení zastupitelstva
včetně ověřených zápisů najdete na webové stránce radnice: 

● schválila zavedení systému řízení jakosti
na ÚMČ Praha 14 dle normy ČSN EN ISO
9001:2001
● schválila odpisové plány základních a ma-
teřských škol pro rok 2005
● schválila obnovu nájmu bytu o velikosti
4 + 1 v ul. Maňákova a 1+1 v ul. Bobkova
● souhlasila s řešením bytové situace obča-
nů MČ Praha 14, tj.: s přidělení bytu o veli-
kosti 1 + kk v ulici Doležalova, 2 + kk v ulici
Kardašovská, jako pronájem bytu ve veřej-
ném zájmu - školství, na dobu určitou jeden
rok, 3 + 1 v ulici Doležalova na dobu neurči-
tou, za podmínky vrácení v současnosti uží-
vaného bytu ve svěřené správě MČ Praha 14
● souhlasila s odepsáním nedobytné pohle-
dávky u ZŠ Chvaletická ve výši 15.000 Kč
● souhlasila se snížením roční sazby
z 1.028 Kč/m2 na 650 Kč/m2 za užívání ne-
bytových prostor v objektu č. p. 670 ul. Kar-
dašovská
● souhlasila s umístěním sídla pro nově za-
kládající společnost v nebytových prostorách
o výměře 97,75 m2 v ulici Maňákova č. p. 744
a současně se změnou účastníka nájemní
smlouvy č. NAN/58/01/003899/2004 ze dne
26. 2. 2004 na straně nájemce

Na svém 62. jednání dne 21. 6.
Rada MČ mj.

Nov˘ ãlen zastupitelstva
D l o u h o l e t é h o

člena Zastupitel-
stva MČ Praha 14
za ČSSD Doc. ing.
Oto Rotha, který
zemřel 31. 5. 2005,
nahradil Josef
Ťoupal. 

Narodil se v Ma-
sarykově čtvrti v Kyjích v roce 1941. Je
rozvedený, má 1 dítě. Absolvoval průmy-
slovou školu v Karlíně, obor strojírenská
technologie. Pracoval mj. ve Škodě Praha
při výstavbě elektráren. Členem ČSSD je
od roku 1992. V komunální politice působí
od roku 1994. V zastupitelstvu se chce vě-
novat zejména problematice financí.

● souhlasila se zveřejněním záměru na pro-
dej pozemku parc. č. 946/7, o výměře 239 m2,
k. ú. Kyje, za cenu minimálně 100 Kč/m2, tj.
za částku v celkové výši 23 900 Kč
● souhlasila s uvolněním finančních pro-
středků pro ZŠ Praha 9, Chvaletická 918 na
odměnu pro tři osobní asistenty, kteří zajišťu-
jí pomoc čtyřem invalidním dětem upouta-
ným na invalidní vozík ve výši 180.000 Kč
● souhlasila s prodloužením nájemní smlou-
vy pí Haně Štréglové na pronájem nebytové-
ho prostoru v MŠ Paculova 1115, Praha 9 -
Černý Most do 31. 8. 2006
● vzala na vědomí záměr na umístění stavby
„administrativní budovy“ na pozemku parc. č.
1263, 1264, 1266/3, k. ú. Hloubětín při ul.
K Hutím a doporučila předloženou doku-
mentaci  za podmínky vyřešení dopravního
napojení administrativního areálu z ul. Kol-
benovy v součinnosti s připravovanou sou-
sední aktivitou Land Rover

● souhlasila s úpravou „Zásad pronajímání
bytů městské části Praha 14“, které nabývají
účinnosti dne 1. 8. 2005

● souhlasila s řešením bytové situace obča-
nů MČ Praha 14, tj.: s přidělením bytu 1 + kk
v ulici Rochovská, 2 + kk v ulici Slévačská, 
1 + 1 v ulici Kardašovská, 1 + 0 v ulici Kar-
dašovská a schválila uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou se smluvním ná-
jemným ve výši 55 Kč/m2 na byt o velikosti
3 + 1 v Bryksově ulici
● souhlasila se zakoupením invalidního vo-
zíku pro potřeby pacientů ošetřovaných na
Poliklinice Černý Most
● souhlasila s uvolněním finančních pro-
středků ve výši 6.525 Kč pro Centrum Slu-
nečnice na osobní asistenci pro postižené
osoby
● souhlasila s prodloužením nájemní smlou-
vy nebytových prostor do doby prodeje ob-
jektu č. p. 55 ul. Hloubětínská
● souhlasila se směnou nebytových prostor
v objektu č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, ve tře-
tím nadzemním podlaží původně byt. jedno-
tek č. 11 a 12 za bytové jednotky č. 3 a 4
v prvním nadzemním podlaží s tím, že finanč-

Na svém 63. jednání dne 19. 7.
Rada MČ mj.

ní úhrady spojené s přestěhováním a zabezpe-
čením náhradních prostor provede na své ná-
klady MČ Praha 14 v celkové výši cca 160
tis.Kč a s rekolaudací uvolněných nebyto-
vých prostor, původních byt. jednotek č. 11
a 12 ve třetím nadzemním podlaží, na bytové
jednotky 3 + 1 a 1 + 1 I. kat. na náklady MČ
Praha 14
● souhlasila s trvalým záborem pozemků
parc. č. 2574/20 a parc. č. 2575/58, k. ú. Ky-
je, pro realizaci stavby komunikace „ Stavba
0053 - Vysočanská radiála“
● souhlasila se směnou pozemků parc. 
č. 2264/1 a 2264/4 v k. ú. Kyje, o celkové vý-
měře 259 m2 ve vlastnictví společnosti Eshel
Prague, a. s. za pozemky parc. č. 2262/3,
2263/2 a 2788/3 v k. ú Kyje, o celkové vý-
měře 36 m 2, které jsou ve svěřené správě MČ
Praha 14
● souhlasila se záměrem na podání nabídek
na realizaci 3 multifunkčních dětských hřišť
na MČ Praha 14, podle ustanovení § 6 odst. 
3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakáz-
kách
● souhlasila se změnou obsahu zřizovacích
listin jednotlivých příspěvkových organizací
zřízených MČ Praha 14 z důvodu nové práv-
ní úpravy školského zákona a na to navazují-
cích právních norem
● souhlasila s nájemní smlouvou s firmou
Coca - Cola Beverages ČR, spol. s r. o. na
umístění nápojového automatu v ZŠ Šima-
novská
● schválila zadání veřejné zakázky na „Vý-
měnu oken na západní straně bloku C budovy
Základní školy Vybíralova č. p. 964, Praha
14 - Černý Most“ dle zákona č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách
● schválila navýšení ceny díla „Stavební
úpravy kuchyně se zázemím v Mateřské ško-
le Obláček, ul. Šebelova 874, Praha 9“ o část-
ku 43.492 Kč za dodatečné práce
● schválila zadání veřejné zakázky na prove-
dení stavebních úprav střechy pavilonu D ZŠ
Gen. Janouška
● schválila volební řád pro volby členů škol-
ských rad, které budou zřízeny podle „škol-
ského zákona“ ve školách zřizovaných MČ
Praha 14
● schválila zvýšení ceny nájmu u pozemků
pronajatých vcelku zahrádkářským svazům
na částku ve výši 7 Kč/m2/rok, zvýšení ceny
nájmu u zahrádek v lokalitě „Borská“ vede-
ných jako zahrádkářská osada na částku ve
výši 7 Kč/m2/rok a zvýšení ceny nájmu u jed-
notlivých zahrádek na částku ve výši 30
Kč/m2/rok
● nesouhlasila s finanční spoluúčastí na pro-
voz cyklobusu obce Hora Svaté Kateřiny v ro-
ce 2005
● nesouhlasila se záměrem na úplatný pře-
vod části pozemku parc. č. 1640/1 v k. ú.
Hloubětín, ve vlastnictví hl. m. Prahy
● neschválila změnu současného nájemné-
ho za užívání bytu 2 + kk v 5. NP v č. p.
754/19, ulice Kardašovská na nájemné regu-
lované k 1. 8. 2005
● seznámila se s variantami řešení majetko-
právního vztahu potenciálního investora stav-
by „Obytný soubor Broumarská - sever +
jih, Praha 14 - Kyje“ k pozemkům, na kterých
bude stavba realizována uvedenými v příloze
č. 1
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● požadovala, aby v novém tržním řádu by-
ly zařazeny restaurační zahrádky s provozní
dobou delší než do 21.00 hod.
● souhlasila se zadáním veřejné zakázky
„Dodávka a montáž klimatizačního zařízení
v objektu Úřadu městské části Praha 14, Bří
Venclíků 1073“ formou otevřeného řízení dle
ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., kdy zá-

kladním kritériem pro zadání veřejné zakázky
je ekonomická výhodnost nabídky

● souhlasila se zadáním veřejné zakázky na
pojištění majetku, odpovědnosti za škodu
a dalších rizik MČ Praha 14 formou otevřené-
ho řízení dle ustanovení zákona č. 40/2004
Sb., kdy základním kritériem pro hodnocení
veřejné zakázky bude ekonomická výhodnost
nabídky a pojistná smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou
● souhlasila 1) se zadáním veřejné zakázky
„Komplexní výroba (litografie + tisk) Listů
Prahy 14“ formou otevřeného řízení dle usta-
novení zákona č. 40/2004 Sb., kdy základním
kritériem pro hodnocení veřejné zakázky bu-
de ekonomická výhodnost nabídky; smluvní
vztah bude uzavřen na dobu určitou 5 let;
2) s ukončením smluvního vztahu s obchod-
ní společností Česká Unigrafie, a. s. (tisk Lis-
tů Prahy 14) a s obchodní společností IQ
ART, s. r. o. (litografie Listů Prahy 14) ke dni
31. 12. 2005
● schválila zadání veřejné zakázky na prove-
dení stavebních úprav střechy MŠ Paculova

● seznámila se s nabídkou spol. Poster Me-
dia Network, s. r. o. a souhlasila s výstavbou
nového moderního městského mobiliáře
● souhlasila s návrhem na připojení objektu
ÚMČ Praha 14, Generála Janouška 844, pra-
coviště odboru státní sociální podpory, na po-
plachový monitorovací systém Městské
policie
● souhlasila s plněním příjmů a výdajů MČ
Praha 14 za I. pololetí  2005 a s plněním fi-
nančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha
14 za I. pololetí 2005 s hospodářským výsled-
kem ve výši 25 679 tis. Kč
● souhlasila s prominutím poplatků z pro-
dlení ve výši 42.422 Kč za pozdní úhradu ná-
jemného za užívání bytu v ulici Rochovská
a nákladů soudního řízení ve výši 19.697 Kč 
● souhlasila s řešením bytové situace obča-
nů městské části Praha 14, tj.: přidělením by-
tu 1 + kk a 2 + kk v ulici Kardašovská, 
2 + kk v ulici Rochovská
● souhlasila s předložením žádosti odboru

správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy
o svěření pozemku parc. č. 2655, k. ú. Kyje do
svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
a s provedením rekonstrukce a prováděním
následné údržby chodníku pro pěší na uvede-
ném pozemku

● souhlasila se získáním části pozemku
parc. č. 1295/3 o výměře cca 2 450 m2
v k. ú. Hloubětín z vlastnictví České republi-
ky (právo hospodaření s majetkem státu -
Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“) do
svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
● souhlasila s uzavřením smlouvy o budou-
cí smlouvě o výstavbě dvoupodlažní střešní
nástavby na budovách v Cíglerově 1087 -
1090 mezi MČ Praha 14 a sdružením firem
Belstav Praha, s. r. o. + SKV Praha, s. r. o.
● schválila zadání veřejné zakázky na prove-
dení stavebních úprav střechy MŠ Kostlivého
na Jahodnici
● seznámila se s návrhem trestního oznáme-
ní proti Dušanu Matuškovi a Lucii Hrabalové
ve věci černé stavby a souhlasila s podáním
trestního oznámení po zapracování připomí-
nek Rady
● neměla námitek k předložené dokumen-
taci na stavbu „Výdejního automatu jízdenek
MHD včetně elektropřípojky“na pozemku
parc. č. 2541/7, k. ú. Hloubětín na konečné
zastávce tramvají
● neměla námitek k úpravě hranic mezi
funkčním územím čistě obytným OC a všeo-
becně obytným OV v souvislosti se stavbou
administrativní budovy na pozemku parc. č.
1059, 1060, 1061/1 a 1061/2, k. ú. Hloubětín
za předpokladu, že napojení stavby bude na
severní straně z ul. Kolbenovy a budou vyře-
šeny dopravní vazby v širším okolí včetně
plánovaných investic podél této komunikace

Odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví informuje
● MUDr. Jana Walterová rozšířila svoji lé-
kařskou praxi v oboru neurologie, o epilepto-
logickou poradnu, v Praze 9 - Kyje, Vajgarská
1141 (objekt polikliniky Bioregena s.r.o.), tel.
281021253
● Lékárna „Na Českobrodské“, Praha 9 -
Dolní Počernice, Českobrodská 79, k 10. 8.
2005 ukončila svoji činnost.
● Společnost ISCARE C.P.L.O Praha 9, Mo-
chovská 38 se přestěhovala do nových prostor
na adresu: budova Lighthouse - 1 patro, Jan-
kovcova 1569/2 c, Praha 7, tel. 234 379 260.
● MUDr. Laura Čekanová otevřela lékařskou
praxi v oboru stomatologie v Klánovické 601,
Praha 9, tel. 266 610 256.

Kurzy pro dûti
Oddělení kultury a občanských záležitostí

oznamuje, že přijímá přihlášky na školní rok
2005/2006 do kurzů hudební výchovy s indi-
viduální výukou (klavír, flétna, housle, kyta-
ra), výtvarné výchovy (pro děti školního
i předškolního věku), pohybové výchovy
(cvičení s hudbou) a do dětského pěveckého
sboru Prahy 14 PUERI ET PUELLAE XIV.
Bližší informace a přihlášky přijímá pí. Pav-
líčková, tel. 281 005 279.

Na svém 64. jednání dne 16. 8.
Rada MČ mj.

Na svém mimořádném jednání dne
4. 8. Rada MČ mj.

Povinná v˘mûna OP
Jak jsme zde již informovali v únoru letoš-

ního roku, probíhá povinná výměna občan-
ských průkazů, uložená zákonem. Do konce
roku 2005 přestanou platit všechny OP vyda-
né do 31. 12. 1994, a to včetně těch, ve kte-
rých je uvedeno, že jsou platné „bez omeze-
ní“. Žádosti o nové OP musí občané předložit
do 30. listopadu 2005.

Protože se tato výměna týká z velké části
nejstarších občanů, z nichž někteří mají potí-
že s chůzí a tedy s dostavením se na zdejší
úřad, nabízíme jejich rodinám, příbuzným či
známým možnost dohodnout na našem praco-
višti OP individuální řešení výměny, včetně
případné osobní návštěvy pracovnice úřadu,
v nezbytném případě.

K tomu však nutno sdělit, že potřebné foto-
grafie nezajišťuje naše pracoviště, ale sám ob-
čan. Je nezbytné, aby fotografie měla požado-
vané parametry pro digitální zhotovení OP.
Proto ministerstvo vnitra varuje, že nelze pou-
žít domácí dogitální foto, nezpracované pro-
fesionálními firmami. K parametrům vlastní
podoby na fotografii lze odkázat k informač-
ním letákům, vyvěšeným na našem pracovišti
na zdejším úřadě.

Informace k povinné výměně OP poskytu-
jeme na tel.: 281 005 553, 281 005 554.

Mgr. Jiří Kryštof
vedoucí občanskosprávního odboru

Bûh babího léta
Dětský domov v Dolních Počernicích

zve své příznivce 10. září na 7. ročník
Běhu babího léta - rovněž v zámeckém
parku. Začátek v 10 hodin, přihlášky
do 9.30 na místě.
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Kulturní a sportovní
akce radnice

ZÁŘÍ

Turnaj v tenisu
Společně s TJ Slavoj Hloubětín a Čes-

kým tenisovým svazem pořádáme v sobotu
3. září od 8 hodin turnaj ve čtyřhře pro ne-
registrované hráče. O pohár starosty se
bude hrát na kurtech TJ Slavoj Hloubětín,
Hloubětínská ulice. Prezence hráčů na mís-
tě od 7.30 do 7.50 hod.

Fotografie v Galerii 14
Dne 7. září bude v Galerii 14, nám. Plk.

Vlčka 686 zahájena v 17 hod. výstava foto-
grafií Petra Mazance, která potrvá do 29. 9.

Turnaj v malé kopané
Společně s TJ Sokol Kyje pořádáme

v sobotu 10. září od 9.30 hod. turnaj v ma-
lé kopané amatérských hráčů o pohár sta-
rosty. Zápasy se uskuteční na hřišti v Brou-
marské ulici v Kyjích. Registrace minimál-
ně pětičlenných družstev (hraje se
systémem 4+1 na hřišti + střídající hráči)
u paní Pavlíčkové na tel. 281 005 279, nej-
později na místě od 8.30 do 8.50 hod. Spo-
jení autobusem č. 110 a 181, zastávka Kyje.

Babí léto
V sobotu 17. září pořádáme společně

s MČ Praha - Dolní Počernice  tradiční za-
hradní slavnost Babí léto v Hostavicích
a Dolních Počernicích. Program jubilejní-
ho, 10. ročníku najdete na straně 15.

Na kolobûÏkách
a koleãkov˘ch bruslích

Závody jak pro nejmenší, tak teenagery,
případně pro dospělé vyznavače in-line jíz-
dy. Akce bude probíhat ve středu 21. září od
16 hod. na tubusu metra, start a cíl u stani-
ce Rajská zahrada.

Koncert pro trubku
a varhany

Ve středu 21. září od 18.30 hod. se usku-
teční v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
koncert duchovní hudby pro trubku a var-
hany. Účinkují: Dimitar Dimitrov - trubka
a Robert Fuchs - varhany. Na programu
jsou skladby M. A. Charpentiera, P. J. Vej-
vanovského, J. S. Bacha a dalších. Vstupné
dobrovolné.

IN - LINE BùCHOVICE
Podrobnosti o jízdě na kolečkových

bruslích, která se uskuteční v rámci slavné-
ho běžeckého závodu Běchovice-Praha dne
25. září, najdete na straně 15.

stránku připravil: jš
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Ve středu 7. září 2005 v 17 hodin bude
v Galerii 14 zahájena výstava fotografií Petra
Mazance, autora leteckých snímků Prahy 14
použitých v kalendáři Prahy 14 pro rok 2002,
z kalendáře na letošního rok, z něhož jsou vy-
bírány fotografie na čtenářskou soutěž Kdysi
a dnes podle kalendáře. Výstavu můžete
shlédnout až do 29. září ve dnech: v úterý, ve
středu, ve čtvrtek od 14 do 18 hod. (mimo 
13. 14. a 15. 9.) a v neděli od 14 do 17 hodin.

Petr Mazanec je původní
profesí stavební inženýr, ale
jak už to bývá, osud a kamará-
di ho nasměrovali do zcela ji-
ných sfér. Od roku 1987 pracu-
je jako fotograf (o dva roky po-
zději fotí pro Lidové noviny).
Fotografuje rád všední věci,
které lze citlivým okem vidět
zajímavě a po každé zcela od-
lišně. Později zakládá reklamní
studio LORION, kde fotí růz-
norodé náměty (architekturu,
výrobky, jídlo, lidi a auta) pro
propagační materiály. Ve
svých uměleckých aktech rád
odkrývá skrytou a tajemnou

krásu dívčích těl. A jak sám říká: ,,Pokud je
něco na výstavě zajímavé, tak to nejsou data
narození, ale to co se mi podařilo předat dál
divákovi, u něhož se, k mé radosti, zapojí
fantazie.“ Na tuto výstavu pořadatelé vybra-
li ze všech nafocených podkladů hlavně le-
tecké snímky Prahy, a to zejména Prahy 14.
,,Naštěstí v Galerii 14  zbylo místo i na sním-
ky dalších krás světa, ale to už ostatně přijď-
te posoudit sami,“ uzavírá sám autor.

ŘÍJEN

Turnaj v bowlingu
V pondělí 3. října se od 18.30 do 23 ho-

din hraje v J. R. Clubu - Bowling, Prelátská
12 v Kyjích (naproti kostelu sv. Bartolomě-
je) na zdejších čtyřech drahách turnaj
v bowlingu. Vstup volný do naplnění kapa-
city herny.

Havaj v Galerii 14
Dne 5. října v 17 hodin bude zahájena

v Galerii 14 výstava fotografií z Havaje Jo-
sefa Lance, která potrvá do 26. 10.

Dueta
Ve středu 26. října od 18.30 hodin bude

v Galerii 14 koncert pod názvem Dueta pro
dřevěné dechové nástroje. Vstup volný.

Poznámka: hlavním pořadatelem akcí
je oddělení kultury a občanských záleži-
tostí ÚMČ Praha 14. Změna programu
vyhrazena.

Zpěvák Hynek Tomm z Černého Mostu nedáv-
no pokřtil své nové CD. O tom, že nezahálí,
svědčí i řada akcí, jichž se účastní, jako např.
o nejsympatičtějšího brankáře roku 2005,
v divadle U hasičů vystoupil s repertoárem
Andrea Bocelliho, zpíval při Jaroměřské lvici
a Muži roku v Náchodě, nechyběl na srpnové
oslavě šedesátin publicisty Karla Ulíka z Čer-
ného Mostu a v září mj. bude jednou z pěvec-
kých hvězd Babího léta v Dolních Počerni-
cích. Na podzim ho čeká vystupování v muzi-
kálu Kladivo na čarodejnice, v němž byl
obsazen do role markýze.

Václavská veselice
Výbor I. Občanského sdružení Hloubě-

tín zve na Václavskou veselici, která pro-
běhne dne 30. září od 18 hod. v testaura-
ci Havana v Hloubětíně. Hrát budou přá-
telé, dobrovolný příspěvek na režii a na
tombolu (do tomboly) je vítán.

Za výbor sdružení: ing. Václav Hollan

Petr Mazanec vystavuje v Galerii 14

MaÀáskové z USA
V týdnu od pondělí 12. září až do soboty

17. září (kromě čtvrtka 15. 9) bude Galerie 14
hostit loutkařský tým z USA, který nabídne
divákům pestrou škálu veselých scének a bib-
lických příběhů. Představení se konají vždy
od 15 hod., vstup zdarma. Pořádá Církev bra-
trská Černý Most a Rajská Zahrada. Bližší in-
formace na tel. 775 024 742, 
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Novinky ve ‰kolství na Praze 14
S novým školním rokem čeká naše základ-

ní a mateřské školy řada změn, které se do-
tkly oblasti pedagogické, také ale zlepšení
pracovního prostředí žáků a pedagogických
pracovníků. Nedojde k žádnému slučování
nebo rušení školských zařízení. Ve školním
roce 2005/2006 bude v mateřských školách
1.232 dětí a na základních školách 3.410
žáků.

V současné době si školy připravují vzdělá-
vací programy, které souvisí se schválením
nového školského zákona.

Školní rok byl v naší městské části zahájen
ve všech  základních i mateřských školách 1.
září, výjimkou je základní škola Bří. Venclí-
ků, kde se s vyučováním začalo vzhledem
k probíhajícím investičním akcím až v pondě-
lí 5. září 2005.

Během uplynulého školního roku a prázd-
nin se na našich školách podařilo realizovat
řadu investičních záměrů:
1) výměna oken MŠ Zelenečská 1 mil.Kč 
2) rekonstrukce el. instalace 

na ZŠ Bří. Venclíků (1.etapa) 4 mil. Kč
3) na všech základních školách bylo 

provedeno zasíťování PC, 3,8 mil.Kč
takže jak žáci tak pedagogové mohou po-
čítačovou techniku lépe využívat 

4) stavební úpravy kuchyně 
MŠ Šebelova 0,9 mil.Kč

5) oprava splaškové kanalizace 
MŠ Gen.Janouška 0,3 mil.Kč

Do konce kalendářního roku se budou
provádět ještě stavební práce:

6) rekonstrukce hřiště a běžecké dráhy 
ZŠ Gen. Janouška (1.etapa)   3,3 mil.Kč

7) rekonstrukce střechy 
v MŠ Kostlivého 1,4 mil.Kč

8) rekonstrukce střechy pavilonu „D“ 
ZŠ Gen. Janouška   3 mil.Kč 

9) výměna oken na ZŠ Vybíralova, 
záp. fasáda, pavilon C 2 mil. Kč  

10) výměna oken na schodištích 
ZŠ Bří. Venclíků  1 mil.Kč  

11) rekonstrukce střechy 
MŠ Paculova  1,4 mil.Kč

ZŠ Šimanovská - opravy a nátěry oken v jí-
delně

Nový ředitel ZŠ Vybíralova 
PaedDr. Petr Skalský, CSc. 

Nový ředitel ZŠ Chvaletická 
Mgr. Josef KneprMimo tyto investiční akce probíhaly na

všech základních a mateřských školách běžné
opravy a údržba (výměna podlahových krytin,
malování a řada dalších oprav). 

Změny ve vedení základních škol
Pro školní rok 2005/2006 odešli do důcho-

du ředitelé ze  základních škol Vybíralova
a Chvaletická. Oba pracovali jako pedagogo-
vé řadu let - nejdříve na Praze 9 později na
Praze 14.  Za jejich kvalitní a dlouholetou prá-
ci jim patří poděkování.

Na místa ředitelů na těchto školách byl vy-
psán konkurz a od 1. 8. 2005 nastoupil na ZŠ
Vybíralova PaedDr. Petr Skalský, CSc. a na
ZŠ Chvaletická Mgr. Josef Knepr.

Přejeme nejen jim mnoho pracovních
úspěchů. Mgr. Jaroslav Jiroušek

zástupce starosty MČ Praha 14 (ČSSD)

Zástupce starosty Mgr.Jaroslav Jiroušek se na konci června  rozloučil s ředitelkou ZŠ Chvaletická Mgr. Jiřinou Novákovou a ředitelem ZŠ Vybí-
ralova Václavem Killichem, kteří odešli do důchodu.   foto: ves 5, jš 1

Tradiční malování na chodníku proběhlo
dopoledne 13. 7. před ZŠ Bří Venclíků.

09Listy/02_21  19.8.2005 16:11  Stránka 5



6 ZÁ¤Í

NEZISKOVKY & OBâANSKÁ SDRUÎENÍ

Komunitní centrum Motýlek mělo na sedm
prázdninových týdnů  připraveno množství

výletů a zajímavých programů, jichž se mohly
děti a mládež z Prahy 14 zúčastnit. Jednotlivé
týdny byly tématicky zaměřené - například
„Cesta světem“ (děti se byly podívat na hradě
Okoři), „Umělecký týden“ (prohlídka Národní-
ho muzea, výlet na zámek Konopiště), „Český
ráj“ (třídenní výlet do Českého ráje s návštěvou
Skalního města Hrubá skála a hradů Kost, Vald-
štejn a Humprecht) atd. My jsme se s nimi rozje-
li na zámek Konopiště.

Přesně v půl deváté bylo na místě všech 15
přihlášených dětí a dobrovolnice Verča, Lenka
a dvě Hanky si je mezi sebe rozdělily pro snazší
hlídání. Na Hlavním nádraží už na nás čekala ve-
doucí nízkoprahového klubu Pavlína Sroková
a už se mohlo jít na vlak. Osobní vlak do Bene-
šova už stál na své koleji, takže jsme pohodlně
nastoupili, děti se usadily a začaly konzumovat
své zásoby v baťůžkách. Posilněné a odpočaté se
v Benešově děti vydaly na dvoukilometrovou ce-
stu od nádraží k zámku Konopiště. Zvládly ji na
výbornou, ale přesto nepohrdly motorovým
vláčkem, který nás svezl poslední úsek cesty od
parkoviště u restaurace Stará Myslivna až přímo
k zámku. Prvním překvapením byli medvědi
v zámeckém, či vlastně hradním příkopu. (Ko-
nopiště bylo původně hradem - gotickou pevnos-
tí - z té doby je tento příkop). Děti vydržely je-
jich dovádění pozorovat hodně dlouho. V zahra-
dě si někteří hodili minci do zámecké kašny a už
jsme vešli na rozlehlé nádvoří. Prohlídky samot-
ného zámku jsme se nezúčastnili, což mi bylo
trochu líto, ale jednak je to příliš drahé a děti,
hlavně ty menší to moc nebaví. O to víc si užily
prohlídku střelnice, otevřené na zámku v roce

1900 arcivévodou Františkem Ferdi-
nandem d’Este, vášnivým a bezkon-
kurenčním střelcem. Je na prvním
nádvoří upravená z prostor bývalé
stáje a prohlédli jsme si zde soupravu
malovaných mechanických terčů,
které byly tenkrát dovezeny z Vídně.
Konopišťská kuriózní střelnice je na-
prosto unikátní památkou, která ne-
má obdobu na žádném z podobných
objektů v Čechách. Ačkoliv je zde
zákaz fotografování, dostali jsme vý-
jimku a směla jsem vyfotit děti před
obsáhlou sbírkou trofejí na stěnách
střelnice. Dalším  překvapením byla
možnost podržet si na ruce dravce -
káně harrisova, neboli indiánského
jestřába, kterého v zámecké zahradě
spolu s dalšími předváděli jejich ma-
jitelé. Děti si prohlédl také káně les-
ní, sovici sněžnou, výra velkého, su-
pa nádherného, orla stepního a další.
Avšak dívat se tváří v tvář  velkému
dravci, který jim seděl na ruce, byl
pro ně zážitek největší.
Nechci na nic zapomenout, ale ome-

zený prostor mi nedovoluje rozepsat se o všem,
co jsme zažili. Proto ještě alespoň v krátkosti
zmíním krásnou růžovou zahradu se skleníky
pro teplomilné rostliny, park, který navrhl vídeň-
ský zahradník Mossner, kde jsme si udělali malý
piknik a děti si hladily krotkou pávici s dvěma
mladými. Ještě si stačily se svými vedoucími za-
hrát několik her na nádherném konopišťském
trávníku a už jsme se museli vracet zpět na nád-
raží. Pražský rychlík jel o polovinu kratší dobu,
ale některým menším dětem to stačilo ke krátké-
mu spánku. Jak by ne, po takovém výletě je ma-
lý človíček pořádné unavený! A jak bych výlet
zhodnotila? Všichni - vedoucí i děti by dostali
velkou jedničku s hvězdičkou. Děti se snažily
podle svých možností chovat co nejlépe a i ty ne-
jmenší, jako předškolačky Terezka a Eliška ne-
zůstávaly pozadu a všechno zvládly jako velké
děti. Vzájemně si pomáhaly, byly stále veselé
a v dobré náladě. Bylo potěšením s nimi strávit
den. text a foto ves

Do začátku školního roku vstupuje Motý-
lek opět v novém. Děti a rodiče čeká příjemná
odpočinková místnost, nízkoprahový klub zís-
kal prostory na terase zrekonstruované z pro-
středků  poskytnutých MČ Praha 14 a obnove-
ná je i programová nabídka Motýlku. Kromě
stavebních úprav zajišťovaly prázdninový ruch
v Motýlku i děti z příměstského tábora. Pro
některé děti to byla vzácná příležitost opustit
panelové město. Pro rodiny pečující o dítě
s postižením je na konec srpna, (již po uzávěr-
ce Listů) plánován již pátý rekondiční pobyt
v krásném prostředí u Jindř.Hradce. 

Nabídka aktivit v Motýlku
pro školní rok 2005/2006

Snažili jsme se letošní nabídku co nejvíce
přizpůsobit přání rodičů, rozšířit hlídání han-
dicapovaných dětí a dát více prostoru např. ca-
nisterapii nebo plavání. Novinkou je cvičení
jógy pro rodiče s dětmi. Rádi v Motýlku přiví-
táme i další rodiny, zvláště ty, které pečují o
dítě s postižením!

Aktivity pro děti: integrovaná herna s pro-
gramem, volná herna, školička Motýlek pro
děti které se chystají na vstup do školy či škol-
ky, doučování, logopedie, canisterapie, indivi-
duální muzikoterapie, výuka hry na zobcovou
flétnu pro děti s handicapem, tvůrčí dílnička,
plavání pro rodiče s dětmi, jóga pro rodiče
s dětmi, kroužek zpěvu, keramiky a počítačů,
hlídání dětí s postižením ve všední dny a ně-
které soboty.

Aktivity pro rodiče: svépomocná
skupina rodičů s podporou psychologa, večer-
ní cvičení maminek, počítačový kurz pro ma-
minky na mateřské dovolené.

Všechny činnosti budou postupně zahajová-
ny od pondělí 12. září, volné a integrované her-
ny již od 5. září. Na uvedeném telefonu je mož-
né domluvit si osobní schůzku a využít pomoc
s výběrem vhodného programu. Podrobnější
informace najdete na www.motylek.org

Na září jsme pro vás připravili:
13. 9. úterý 14.00 - 18.00 Výlet klubu na

zámek Ctěnice s unikátní sbírkou kočárů. 
13. 9. úterý od 17.30 Setkání a beseda

s biskupem Václavem Malým
14. 9. středa od 17.30 Cestopisná přednáš-

ka „Za přírodními národy Etiopie“ o dobro-
družném putování S. Ryvolové a V. Lomiče

15. 9. čtvrtek od 15.00 Multikulturní dílna
pro klub na téma Velká světová náboženství (s
lektorem Multikulturního centra)

20. 9. úterý 14.00 - 18.00 Indiáni na Čer-
ném Mostě - čtvrté indiánské odpoledne se
soutěžemi, hrami a přípravou indiánské veče-
ře na ohni.

22. 9. čtvrtek 17.30 „O Honzovi“- pohád-
ka pro nejmenší v Galerii 14.Vstupné 30,- Kč

27. 9. úterý 14.00 - 18.00 Výlet klubu na
Zbraslav v rámci cyklu Poznáváme Prahu.

28. 9. středa (státní svátek) Výlet rodin do
Železničního muzea Českých drah v Lužné u
Rakovníka (největší sbírka kolejových vozidel
v ČR pod širým nebem) Sraz na metru Rajská
zahrada v 8.45, odjezd vlaku z Masarykova
nádraží v 9:35. 

PhDr. Zuzana Jelenová
Předsedkyně Sdružení na pomoc dětem

s handicapy
KC Motýlek,Vlčkova 1067, tel. 281 912 081

Komunitní centrum
MOT¯LEK

Pfiímûstské tábory na Praze 14 fungují
Pořádání příměstských táborů je skvělá věc. Hlavně proto, že pro mnoho rodičů je prakticky

nemožné zorganizovat dětem prázdniny tak, aby byly stále mimo Prahu. Ať tak či onak  v kaž-
dé rodině se během prázdnin najde týden či víc, kdy dítě nemá zorganizovaný program. Pro ty-
to dny jsou příměstské tábory jako stvořené. V naší městské části organizovaly příměstské tá-
bory i díky grantu MČ Praha 14 dvě neziskovky: Motýlek a DDM Černý Most. Nás v redakci
zajímalo, jak takový jeden den v příměstském táboře vypadá a proto jsme se za nimi vypravili.

S Mot˘lkem na Konopi‰ti

Hradní příkop s medvědy byl první 
dlouhou zastávkou

Ve střelnici z r. 1900 je zákaz fotografování, ale
dostali jsme výjimku
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JAHODOVÉ MENU
Jak už to bývá, prázdniny utekly jako

voda a my vás opět zdravíme a vítáme
v našem menu. V novém školním roce
jsme pro vás a hlavně vaše děti připravili
několik novinek v našich klubech JAHO-
DA, JAHŮDKA A DŽAGODA, o kte-
rých vás budeme průběžně informovat
především na našich stále se zdokonalují-
cích internetových stránkách a samozřej-
mě i zde v Listech Prahy 14.

První velkou novinkou je spuštění naše-
ho malého INTERNETOVÉHO OB-
CHŮDKU. Můžete v něm nakoupit jaho-
dové zboží a touto formou přispět na akti-
vity, které pomáhají dětem žijícím nejen
na Praze 14.

V oblasti prevence kriminality v rámci
programu „PARTNERSTVÍ“, čekáme
společně s našimi kolegy z Úřadu Městské
části Praha 14  na rozhodnutí Republiko-
vého výboru pro prevenci kriminality,  zda
bude Praha 14 jako obec do tohoto progra-
mu zahrnuta. Pozitivní výsledek by zna-
menal možnost realizovat v roce 2006
projekty v oblasti prevence kriminality ve
větší míře.

JAHODA v návaznosti na tento pro-
gram chystá posílení služeb ve všech
svých klubech na Černém Mostě. Do nové
nabídky promítne i některé vaše poznám-
ky a podněty, které jste přes prázdniny za-
sílali prostřednictvím internetového do-
tazníku. (Vylosovaného vítěze naší ankety
zveřejníme v příštím čísle, neboť bude
znám až po uzávěrce zářijových Listů).

V září máme otevřeno:
Klub JAHODA Po – Út 14.00 - 18.00
Klub DŽAGODA Čt – Pá 15.00 - 19.00
Klub JAHŮDKA Út – St 9.00 - 11.00

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352, mobil 777 674 060
info@jahodaweb.cz
č.ú. 250969359/0800

Jan Dolínek, ředitel Jahody

DDM na âerném Mostû
Generála Janouška 1060,
tel. fax: 286 889 428
mail: praha9@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Zápisy do kroužků Domu dětí
a mládeže na školní rok 2005/2006

Přednostní zápisy pro stávající členy
kroužků DDM jsou 1. a 2. 9.  od 13 do 19
hod., zápisy pro ostatní zájemce 5. - 9. 9.
a 12. - 16. 9. od 14 do 19 hod. Seznam
všech kroužků najdete na www.ddmpra-
ha9.cz nebo v informační kanceláři DDM -
Gen. Janouška 1060. Činnost kroužků bu-
de zahájena 19.9.2005.

Plánované akce:
26. 9. Den otevřených dveří v DDM
1. 10. Klánovický duatlon- II.ročník. Určen
pro amatérské  závodníky. Závodí se v bě-
hu na 3.700 m, MTB 10 km (jízda na hor-
ském kole) a běhu na 1.850 m. Bližší infor-
mace na www.ddmpraha9.cz
4. 10. Podzimní narozeninová pouť

Dům dětí a mládeže Černý Most měl pro
příměstský tábor připravený rovněž pest-

rý program plný výletů. Cílem toho, který
jsme s nimi absolvovali byl hrad Karlštejn.
S vedoucí Jarkou Schmidtovou a dobrovolní-
kem Mirkem vyrazilo 18 dětí. Odjíždělo se ze
Smíchovského nádraží a k našemu milému
překvapení nás na Karlštějn vezl krásný, nový,
patrový, klimatizovaný vlak s polstrovanými
sedadly. Děti se hned usadily ve vyšším patře,
ale než jsme se stačili vynadívat na krajinu ko-
lem, byli jsme na místě. Cestu od vlaku na
hrad lemovaly zrenovované domky a stánky
se suvenýry. V této uličce byla naše první za-
stávka, protože je tady Muzeum betlémů. Je
to prý největší stálá expozice 50 starých čes-
kých betlémů v ČR, sestavená ze soukromých
sbírek. V budově muzea si děti prohlédly
i středověké sklepení s ideální teplotou pro
skladování vína a místním strašidlem - Bílou
paní. V podkrovní části byl vystaven nádher-
ný velký Královský betlém s pohyblivými fi-
gurkami, jehož prohlídka byla zpestřena vy-
právěním pohádky a hudbou. Dál pak naše
kroky směřovaly už vzhůru na hrad Karlštejn.
Míjely nás bryčky tažené naleštěnými a na-
strojenými koňmi, které jako za starých časů
vezly movitější část hostů. Na samotném
hradním nádvoří to vypadalo jako v Babylo-
ně. Ještě že vedoucí Jarka prozřetelně objed-
nala naši skupinu předem, protože jinak by-

chom s prohlídkou hradu neměli šanci. Zájem
o tento vrcholně gotický hrad, založený v ro-
ce 1348 Karlem IV., je opravdu neutuchající.

Naším průvodcem byl sympatický mladík
s evidentním zájmem o historii. Určitě byl po-
těšen poměrně velkými znalostmi „našich“ dě-
tí, které během prohlídky prokázaly. Nejen že
znaly jména všech manželek Karla IV., ale po-
znaly na obrazech i jiné panovníky. Byla jsem
tím mile překvapena. Děti viděly  historické in-
teriéry dvou pater Císařského paláce a spodní
podlaží Mariánské věže s cenným vybavením
ze 14. až 19. století. V klenotnici si prohlédly
repliku Svatováclavské koruny českých králů,
která je k nerozeznání od originálu uloženého
v chrámu sv. Víta na Pražském hradě a pak
jsme zamířili do bývalého hradního vězení
v přízemí Mariánské věže. Z původního arze-
nálu tu jsou vystaveny mohutné zámky s klíči,
jinak je vězení upraveno na prodejnu suvenýrů.
Co děti hodně zaujalo, byla studniční věž. Je
v ní unikátní hradní studna hluboká 79 metrů,
do níž mohly nahlédnout (samozřejmě byl
otvor zabezpečen). Když do ní nalijete trochu
vody, trvá 15 sekund, než dopadne na hladinu
dole a zčeří ji. Na lavičkách u studniční věže
jsme si udělali pauzu na jídlo a rozhodovali se

S DDM na Karl‰tejn

Cestou ke Karlštejnu

V Muzeu betlémů byly některé opravdu origi-
nální

co dál. Mohli jsme jít rovnou zpátky na vlak,
nebo se vydat na 5 km dlouhou procházkou
zdejší půvabnou přírodou a nastoupit do vlaku
o stanici dál.  Protože bylo krásně a času dost,
většina nakonec rozhodla pro cestu pěšky.
Z hradu jsme šli překrásnou přírodní cestou po
značkách až do obce Srbsko, kde je zastávka
vlaku. Jarka  stihla ještě během cesty zorgani-
zovat hru na schovávanou a malou předškolač-
ku Anetku poslední kousek k vlaku Mirek nesl
v náručí - byla nejmenší a měla nárok být una-

vená! Půlhodinku jízdy zpět vyu-
žila Jarka k vědomostnímu testu.
Děti se rozdělily do 4 skupinek
a společně odpovídaly na 10 otá-
zek, týkajících se Karlštejna. Ne
že by všichni všechno věděli, ale
pamatovali si toho z výkladu i pro-
hlídky hodně.

●
Myslím, že příměstské tábory to-
hoto typu, které jsem zde popsala,
jsou ideální formou seznamování
dětí nejen s historickými památ-
kami. Řekněte, stihli byste s nimi
tolik výletů týdně, kolik nabízejí
DDM( v jednom týdnu to byl kro-
mě Karlštejna ještě Okoř, Botani-
cus v Ostré a průhonický park)
nebo Motýlek? text a foto ves

V místnostech uvnitř hradu je také zakázáno fotografovat.
Tento snímek nám výjimečně dovolil průvodce udělat
v Dvořenínské síni
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Mateřské centrum 
Klubíčko YMCA Praha

KLUB MAMINEK Černý Most -YMCA
Vlčkova 1067, Praha 14

Po prázdninách a dovolených začíná
poprázdninový provoz Klubíčka v pon-
dělí 12. 9.

V dopoledních hodinách MC Klubíčko
nabízí své aktivity zejména maminkám na
mateřské dovolené a předškolním dětem,
odpoledne školním dětem a dospívajícím,
večery a podvečery jsou zaměřeny na pro-
gramy pro celou rodinu.
Maminkám, babičkám a předškolním
dětem nabízíme :
Po: 9.30 - 12.00 volná herna se stálou bur-
zou .Vede Kateřina Budzanowská (tel: 
606 340 251)
Út: 9.30 - 11.30 křesťanské maminky s dět-
mi (volný vstup).Vede M. Černá (tel. 
737 355 543)
St: 9.30 - 11.30 volná herna s programem,
jednorázová burza.Vede M. Nováková (tel.
775 204 208, burza Iveta Benediktová
Čt: 9.30 - 12.00 školička Beránek (nutné
přihlášení). Vede K. Vavrušková (tel.
608 514 881)
Pá: 9.30 - 11.30 volná herna.Vede M.
Kouklíková (tel. 604 490 495)
St: Multikulturní ženská skupina 
16.00 - 18.00: Zveme ženy ze všech kultur
( migrantky, azylantky, žadatelky o azyl
a další) stejně jako české ženy na společná
setkání a sdílení toho co máme společné
i odlišné. Hlídání dětí je zajištěno. Těšíme
se na vás.Věra Roubalová (tel. 737757718)
a Parisa Zargari (tel.605514881)
Školním dětem a dospívajícím nabízíme:

Klub dospívajících, který vedou Dita
Frantíková a Marie Bukáčková bude teprve
upřesněn
Pá: Pěvecký a taneční kroužek 15.00 -
16.30 (přihlášení nutné) vede Petra Jelínko-
vá (tel. 777 819 175)
Program pro ženy:
St: 21. 9. Kavárnička pro ženy 20.00 - 22.30
vede MUDr. Markéta Knobová
Programy celou rodinu:
Po: Cvičení pro radost a dobrou náladu -
cvičení s prvky jógy, vede Jiří Purkyt 
Začátek cvičení bude oznámen na vývěsce
Klubíčka
St: 5.10. Duchovní večery - povídání u ku-
latého stolu o aktuálních otázkách doby ve-
de RNDr. L. Souček 20.00 - 22.00
Zářijový výlet: „ Hurá na kola “
22. 9. Podzimní jízda na kolech i motorkách
pro malé i větší. Sraz v 15.30 na tubusu
metra u stanice Černý Most. Kola, koloběž-
ky a motorky s sebou! Čeká vás jízda zruč-
nosti, testík bezpečnosti a sladká odmě-
na..(V případě deštivého počasí bude akce
přeložena.)
Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie
Nováková 775 204 208
Zástupce : Ing. K. Vavrušková 608 134 744
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

SoutûÏ ROMSK¯ TALENT - I. roãník
Občanské sdružení Cikne Čhave pořádá letos první ročník soutěže „Romský talent“,

která bude důstojnou prezentací romské kultury. Soutěž bude probíhat 1. října 2005 v KD
Vltavská od 10.00 hod. Soutěžit se bude ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroje, recitaci
a divadelním přednesu. Přihlášky je možné vyzvednout ještě do 10.září na Úřadu Městské
části Praha 14, Bří Venclíků 1072 u paní Juliany Vodrážkové.

Podûkování
Občanské sdružení Cikne Čhave ( Malé děti ) z Černého Mostu děkuje touto cestou dob-

rovolnicím a paní ředitelce Mgr. Vlastě Kubátové z Česko - italského gymnázia z Hloubětína za
spolupráci a vstřícnost. Paní ředitelka umožnila několika dobrovolníkům z řad studentů, aby se
věnovali doučování dětí v Klubu Cikne Čhave. Doučování bylo úspěšné - děti poznaly nové
kamarády a zlepšily si prospěch ve škole.

Náv‰tûva dûtí z Mot˘lka u McDonald’s na âerném Mostû
O prázdninách jsme byli na moc pěkné návštěvě. Od Motýlka jsme šli procházkou přes pro-

menádu nad tubusem metra. Když jsme dorazili na místo uvítaly nás velmi příjemné slečny
Mirka - hosteska a Romana - managerka. Mirka nám řekla co nás všechno čeká a rozdala nám
krásné kšilty proti sluníčku. Potom si s námi povídala o klubu - ptala se nás jak se nám v něm
líbí, co všechno děláme, kolik máme kamarádů. Po chvilce jsme dostali  občerstvení - chees-
burger a nápoj. Když jsme dojedli, vydali jsme se na prohlídku nově zrekonstruovaných pro-
vozních prostorů. Nejdříve nám Mirka ukázala jak se třídí odpad, potom jsme se koukli jak se
vaří všechny dobrůtky, mohli jsme se podívat i do skladu surovin, pozorovat jak se pracuje na
„drivu“ (okénko, kde se nakupuje rovnou z auta) a jako vrchol jsme si zkusili jaká óóóóbrov-
ská zima je v chladničce a pak i v mrazáku. Nakonec jsme venku na úplně nové zahrádce ješ-
tě soutěžili o balónky a různé ceny, dostali jsme i zmrzlinku a pak si ještě zařádili na prolé-
začce.Všichni jsme se moc nadlábli a užili si spoustu legrace!   holky a kluci z Motýlka

KCR Hefimánek, obãanské sdruÏení
zab˘vající se prací s dûtmi Vás zve do

KOMUNITNÍHO
CENTRA SATALICE
Výtvarný ateliér Věry Eliášové (pondělí)
Výtvarné aktivity všeho druhu s paní Věrou
Eliášovou, učitelkou výtvarného oboru ZUŠ.
10.00 - 12.00 pro maminky s dětmi, 
14.00 - 16.00 děti 1. - 5. třídy 
(cena za pololetí 1.000,—)
16.30 - 18.30 - maminky s malými dětmi,
starší děti, všichni ostatní.
Konverzace v anglickém jazyce pro ma-
minky na MD
Dopoledne i odpoledne, vyučuje rodilá
mluvčí, cena 40,—,hlídání 20,— za hodinu.
Klub Heřmánek (úterý), biblický klub pro
děti, jejichž rodiče si přejí rozšířit znalosti
svých děti v této oblasti. Hry a výtvarné čin-

nosti od 1. do 5.třídy 15.00 - 16.00
Kurzy anglického jazyka pro děti 
(středa odpoledne)
Vyučuje rodilý mluvčí, 60 minut výuky, ma-
lé skupiny dětí, cena kurzu 1.380,– za polo-
letí.
Literárně -dramatický atelier 
(čtvrtek odpoledne)
Vede Mgr. Soňa Motyčková, absolventka
DAMU, učitelka ZUŠ.
2. až 5. třída (cena za pololetí 800,–), 
předškolní a 1. třída (cena za pololetí 500,–),
děti starší (od 6. třídy) (cena za pololetí 800,–)
Speciální hodiny přednesu dle domluvy.
Aktivity Klubu domácího vzdělávání (pá-
tek), společné dílny, projekty a jiné aktivity.
Kurz pletení košíků 15.11.
Komunitním centrum Heřmánek, 
U Obory385 , budova MŠ Satalice
tel.: 776 305 228, autobus 186, 385, zastáv-
ka U Obory.

Pravidelný pořad na oslavu svátku
hudby organizují každoročně kon-
cem června v PAPRSKU - zařízení
hl.m.Prahy pro děti s těžšími a kom-
binovanými postiženími, který má
své sídlo na Praze 14. (V prázdnino-
vém dvojčísle jsme mu věnovali ce-
lou stránku). Dětem z Paprsku a
z MŠ Šestajovická, které se přišly na
oslavu také podívat, zazpíval soubor
Pueri et Puellae pod vedením sbor-
mistra Petra Stříšky . Děvčata ze ste-
pového studia ZŠ Chvaletická  před-

vedla tanec, stepové umění a ukázky estetické gymnastiky. Dopoledne plné hudby, zpěvu a tan-
ce všechny potěšilo a navodilo skvělou náladu na celý den. text a foto ves

Svátek hudby v Paprsku
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Jsme v Hobitíně
Ano, letošní tábor je motivován prvním dí-

lem Pána prstenů - Společenstvo prstenu. Ve
stanech nežijí skautky, ale hobití rodiny: Pelíš-
kové (nosí oranžová trička), Kšandičkové (fia-
lová trička) a Dobráčci (zelená trička). Vedoucí
Rusalka připravuje postupně podle knihy úkoly,
které musí Hobiti plnit a za to získávají body. Už
proběhl čajový dýchánek na oslavu narozenin
Bilbo Pytlíka. Hobiti mají prsten a Gandalf (Ri-
kitan) jim řekl, že jej musí odnést z kraje pryč,
protože je nebezpečný. V době mé návštěvy by-
li Hobiti právě v hostinci U skákavého poníka,
kam je pronásledují černí jezdci na koních. Je-
jich úkolem teď je vyrobit figuríny, které nastr-
čí místo sebe a tak jim uniknou. Seznámili se
zde také s Aragornem a dostali od Gandalfa do-

pis, který byl rozstříhaný ve stráni
a museli jej najít. Když vše dobře
dopadne, setkají se na konci tábora
v zemi Lorien s královnou Galad-
riel. Druhý díl knížky budou plnit
v průběhu roku a třetí čeká na příš-
tí tábor opět do Trkova. 

Bobříci nezahálejí
Táborová hra ale není to jediné,
čemu se tady děvčata věnují. Pro-
bíhá i tradiční skautská výchova
a plnění 13 bobříků. Znáte je? Já
jsem je samozřejmě neznala, tak
mi je Rikitan ochotně vyjmeno-
val: plavání, hladu, míření, hbi-
tosti, odvahy, velkého mlčení,
osamění, mrštnosti, záchrany, do-
brých činů, květin, zručnosti, síly

a ušlechtilosti. Plnění bobříků není povinnos-
tí, každý se může svobodně rozhodnout, zda
a kterého bobříka si splní. Za splněné bobříky
je samozřejmě bodování, které bude vyhod-
noceno na samém závěru tábora u táborového
ohně. Zatím prý děvčata mají nejvíc 5 až 6
bobříků. Nedivte se, není to zase až tak jedno-
duché! Třeba bobřík osamění: člověk musí
celý den strávit sám v lese a nesmí se s nikým
setkat. Jednu skautku při plnění tohoto bobří-
ka objevili houbaři, jiná byla jen tak tak spat-
řena traktoristou, který si poblíž její skrýše
„odskočil“ během sekání pole do lesa. No, jak
říkám, není to jen tak.
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Údolí žabího zpěvu pod Trkovskou horou
o prázdninách jako každoročně ožilo. Na 14
dní sem opět přijely skautky a světlušky od 7
do 14 let z 65. dívčího oddílu z Prahy 14 spo-
lu s dospělým doprovodem - vedoucí oddílu
Rusalkou, zdravotnicí Wendi, kuchařkou La-
dou a vůdcem 84. skautského střediska Riki-
tanem. Jeho věrná kamarádka fena Hasina,
která absolvovala všechny dosavadní tábory
se už odebrala do psího nebe a proto na její
místo nastoupil nový táborový hlídač - černý
ovčák Jurášek, patřící Rusalce. Ani letos jsme
neodolali pozvání a rozjeli se za nimi do Tr-
kova podívat. Je to zvláštní pocit : projedete
vesnicí a připadáte si jako na konci světa.
Žádná civilizace, žádná cesta, žádná elektřina,
technika, nic. Jen příroda, lesy, potok a velká

Skauti nebo Hobiti?

posekaná louka, na níž se tyčí dřevěný stožár
se státní vlajkou a kolem velké vojenské sta-
ny, tvořící zázemí tábora a menší s dřevěnými
podsadami na ubytování. V nich a kolem nich
je všechno, co děvčatům musí na 14 dní stačit
k životu. Protože jsou to ale skautky, nedělalo
jim to žádné potíže. Ladě pomáhají s vařením
na upravených vojenských kamnech, ale pek-
ly si i chlebové placky na rozpáleném plo-
chém kameni a byly moc dobré. Když jsem do
Údolí žabího zpěvu dorazila, právě pracovaly
na kynutých malinových knedlících - tak dob-
ré jsem ještě nejedla! Ale pojďme od jídla
k tématu letošního pobytu:

Z každé hobití rodiny se jeden zástupce podílel na výrobě malino-
vých knedlíků Rusalka s Juráškem, vlevo jsou Dobráčci se svou figurínou

Pelíškové dokončují svou fugurínu na okla-
mání černých jezdců

Každodenní nástup

Všechno je tu fajn
Pobyt na táboře si děvčata zpestřila ještě

dvěma výlety. Jeden byl na kolech na zříceni-
nu hradu Zvěřinec, druhý do Tábora. Tam si
prohlédly táborský hrad, muzeum, byly
v podzemních chodbách i na táborské věži.
Občas zajdou na farmu do Boru - nedaleké
vesničky - kde jsou cílem jejich návštěvy
hlavně zvířata. Za zmínku stojí i konstatování
zdravotnice Wendi, že se táboru vyhýbají úra-
zy, jen sem tam vytahuje nějaké to klíště. Běž-
né jsou zdravotní karty. Každé dítě má svou
a během tábora se do ní zapíše vše, co by
mohlo být důležité.

Na závěr vám přetlumočím táborový po-
křik, který se ozývá z údolí při každé vhodné
příležitosti: Tábor Trkov 05, vůbec se nám
nechce zpět. My jsme malí Hobiti, budeme
tu dobiti. Rychlost je tu omezena, běhat
rychle se tu nemá! Vběh by na vás Jurášek,
který radši gulášek!

Než jsem odjela, prozradil mi Rikitan, že
pro jednotlivé hobití rodiny nechají udělat ba-
revné ovocné dorty v barvě jejich triček - me-
ruňkový, borůvkový a kiwi a při závěrečném
hodnocení bude hostina. Tak řekněte, nevráti-
li byste se do dětských let? 

ves, foto autorka (3) a Rikitan (1)

čtyřstranu neziskovek připravila Alena Veselá
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Začátek XX. zimních olympijských her
v italském Turíně 2006 se nezadržitelně

blíží. V tuto chvíli nás od něho dělí zhruba pět
měsíců. Turín je k nám sice geograficky pod-
statně blíže než předchozí dějiště ZOH v ame-
rickém Salt Lake City, nicméně ne každý
z nás dostane šanci se na sever Itálie na vlast-
ní oči podívat. Olympijskou atmosféru ale

Olympijsk˘ den v
můžeme přesto okusit, a to přímo v Praze!
Český olympijský výbor a Český olympijský
tým spolu se svými partnery připravily jedno-
denní akci pod názvem „Olympijský den“.
Sportovně-zábavné odpoledne se uskuteční
28. září v Centru Černý Most od 13 hodin
a má jediný cíl - přenést olympijskou atmo-
sféru alespoň na jeden den do Prahy. V areálu
Nákupního centra vyroste několik lokalit z dě-
jiště zimních olympijských her. Během odpo-
ledne budete mít také možnost se osobně set-
kat se známými sportovci a olympijskými ví-
tězi - členy Českého olympijského týmu, kteří

Vám rádi věnují svůj autogram. ZOH Turín
2006 v Praze si na vlastní kůži vyzkoušíte ta-
ké při sportovních a zábavních soutěžích. Bu-
dete-li mí štěstí, můžete v rámci Olympijské-
ho dne získat pro sebe hlavní cenu - zájezd
přímo do dějiště zimních olympijských her
v Turíně, které proběhnou od 10. do 26. úno-
ra 2006. Staňte se proto i Vy na jeden den
olympionikem a přijďte se na konci září zú-
častnit Olympijského dne! Zimní olympijské
hry Turín 2006 jsou totiž už za dveřmi.
Více informací naleznete (během září) na inter-
netových stránkách ČOV www.olympic.cz

Fotky jsou z předchozích Olympijských dnů v CČM, jichž se zůčastnily například Kateřina
Neumannová a legenda našeho olympionismu Dana Zátopková.
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SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED

V bezvadné společnosti jsem trávil fotbalo-
vý turnaj malých žáčků na sklonku června. Na
umělé trávě v Kyjích se hrálo na dvou hřištích
a garde při této náročné premiéře mně dělaly
dvě půvabné dámy, Andrea Rohlíková a Dáša
Kováčová, aneb ředitelka turnaje a její pravá
ruka. Uznejte, že pohled ženskýma očima na
tenhle fenomén světa mužů, byť v klukov-
ském provedení, může být docela zajímavý.
Už po deváté hodině ranní mě obě výřečné
společnice začaly zahrnovat informacemi.

Fotbal Ïensk˘ma oãima

„Jsme tady už od osmi, čeká nás pěkný ma-
ratón, ale je to vlastně vyvrcholení půlročního
snažení. S nápadem na uspořádání turnaje to-
tiž přišel už v lednu trenér přípravky Marko
Pranjič. Obě jsme postupně obvolaly asi dva-
cet oddílů, pomohly nám i určité kontakty
z předchozích přátelských utkání, a tak tady
dnes máme deset družstev ročníku 1997
a mladších. Hrajeme ve dvou
skupinách systémem každý
s každým 2 x 15 minut. Xaverov,
Junior, ČAFC, Kyje, Viktoria
Žižkov, Podolí, Háje, Dukla, Vr-
šovice a dokonce i Mělník.“

Turnaj se zdárně rozběhl, a tak
bylo možné v klidu sledovat dění
při dvou utkáních najednou. Za-
tímco na umělé trávě, na které
byli někteří malí špuntové vůbec
poprvé, převládaly jednoznačně
klady, nadšení, chuť do hry a ne-
smírné zaujetí občas i na úkor
trenérských pokynů, v ochozech
se dost často promítal obraz naší
současné společnosti. I když fot-
bal není hra pro slečinky a ze zápasů dospě-
lých jsme už na leccos zvyklí, nadávky, hru-
bost a sprostota zejména některých maminek
by šokovaly nejen asi nejslavnějšího fotbalo-
vého fandu u nás, populárního viktoriána Ha-
báska. A co na to mé garde?

„Boj o vítězství za každou cenu v této vě-
kové kategorii je opravdu na pováženou. A to
nemluvíme jen o některých rodičích. Vězte,
že i tady se už potkáváme s fotbalovými ,,čer-
nochy“. Představa, jak někdo učí sedmiletého
kluka papouškovat cizí jméno, je opravdu
strašná. I proto jsme kontrolovali registrační
průkazy, s čímž všichni ochotně souhlasili.“

Pojďme ale k příjemnějším záležitostem,
jako je třeba slunečné počasí, které turnaj po
celý den provázelo, anebo bezpřipomínkový
chod zdejšího restauračního zařízení v interi-
érovém i exteriérovém vydání. Právě tam byl
v krátké polední pauze čas na menší fotbalo-
vý dotazník obou sympatických průvodkyň.
Tak tedy, Andrea Rohlíková je vedoucí pří-
pravky, fotbal hraje pochopitelně i její manžel
a také obě dvojčata Adam a David. Dáša Ko-
váčová kdysi dokonce chytala, jedenáctiletý
Honza se pomamil a chytá za mladší žáky
v Kyjích, menší Kubík s datem narození 
30 dubna 1999 byl dokonce nejmladším hrá-
čem domácího kádru. Čímž jsme se zase ele-
gantním způsobem vrátili zpátky do turnaje.

„Po čtyřech hodinách hraní máme za sebou
tucet utkání, před námi jich je ještě stejný po-
čet. Zatím všechno klape, obrovský nápor je
to i na naše dva rozhodčí, Václava Turka
a Honzu Špalka, kteří dokonce část své
skromné odměny věnovali na ceny. Je to fi-
nančně náročné, sponzorsky nám přispěli ze-
jména někteří otcové, poděkování patří také
naší městské části, ostatně přítomnost staros-
ty Froňka i jeho zástupce Rovana o něčem
svědčí.“

Po dvaceti zápasech ve skupinách se hrálo
semifinále, následně pak utkání o třetí místo
a finále. Zajímavostí určitě je, že závěrečné
boje sledovali i hráči nepostoupivších druž-
stev (třeba vyřazení domácí fotbalisté na
snímku) se svým doprovodem. V úplně po-
sledním měření sil proti sobě nastoupili kluci
z Horních Počernic a ze Žižkova. Zvítězili bo-
rečkové Xaverova (na snímku přebírají trofe-
je z rukou starosty Miroslava Froňka), ceny za
třetí místo putovaly se spokojenými kluky až
do Mělnika. Ovšem velmi spokojen byl hlav-
ně trenér Viktorie nejen s druhým místem, ale

začaly chystat na další fotbalovou štaci
v Doksech, kde při účasti svých žáčků pomá-
haly spoluorganizovat další turnaj fotbalo-
vých nadějí. Když jsme se loučili, položil
jsem jim ještě závěrečnou kontrolní otázku,
zda umějí popsat ofsajd.

„To jste nás opravdu zaskočil, tušíme, ale
přesně podle pravidel to popsat neumíme. Ale
přes prázdniny se to určitě naučíme. Přijďte se
zeptat a zároveň i podívat na nábor dalších
mladých fotbalistů, který bude v září a říjnu
na hřišti v Kyjích každé úterý a čtvrtek od 16
hodin. Na zájemce tam budou při tréninku če-
kat trenéři Pranjič a Bartoň. Uvidíte, že ten of-
sajd zvládneme, byť jsme ženské. Vždyť fot-
bal je jen jeden.“

Lepší tečku za fotbalovým turnajem z po-
hledu ženských očí asi nelze udělat.

zejména s celkovým průběhem turnaje. Prý
nejlepším, jaký absolvoval. V podobném du-
chu hovořil také trenér Hájů, který si už rezer-
voval účast svého týmu na příště. Devět hodin
fotbalu opravdu nemělo chybu, na konci si
obě milé dámy hlasitě oddechly a pomalu se

Kulturistické úspûchy
V roce 2005 se závodníci oddílu DEL-

TA FITNESS zúčastnili mistrovství re-
publiky v kulturistice a fitness juniorů,
které se konalo v České Třebové. V kate-
gorii kulturistika do 72 kg skončil Petr
Prieložný šestý, v kategorii do 80 kg získal
Pavel Rohla bronzovou medaili a v soutě-
ži bodyfitness juniorů Samuel Erdinger
vybojoval medaili stříbrnou. Mistrovství
České republiky juniorů uspořádalo Blan-
sko - v kategorii do 72 kg se tam Petr
Prieložný umístil na 7. místě a Pavel Rohla
získal skvělou bronzovou medaili. V hod-
nocení klubů v kategorii juniorů pro rok
2005 je DELTA FITNESS na 6. místě
v celé České republice, na 2. místě v Če-
chách a nejúspěšnější v Praze. Pokud se
i vy chcete stát členy tohoto úspěšného od-
dílu, který má sídlo na Černém Mostě v ZŠ
Vybíralova, tak tam můžete přijít každý
všední den od 10 do 21 hodin, případně te-
lefonovat na 606 376 750.
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Tenisová ‰kola
TALLENT

Po návratu do školních lavic nastává nový
učební rok také tenisové škole Tallent, která
na ZŠ Vybíralova působí už dvanáctým ro-
kem. Kurzy tenisu pro děti a mládež od 5 do
15 let probíhají dvakrát týdně po celý školní
rok pod vedením trenérů s licencí ČTS
a FTVS. Vedle kurzů je také možné se zúčast-
nit tenisových táborů, lyžařsko - tenisových
soustředění nebo domácí i zahraniční dovole-
né. Nábor do kurzů již probíhá, zapsat se lze
telefonicky na číslech 224 815 871, 603 527
172 a 603 418 066, případně elektronicky na
info@tallent.cz (přihláška ke stažení na
www.TALLENT.cz), nebo osobně na infor-
mativní schůzce 15. září v 17.30 hod. v ZŠ
Vybíralova.

Ještě před prázdninami zaznamenaly
další výrazné úspěchy svěřenkyně tre-
nérky Dáši Zitové z Fit studia D. Na Ae-
robic Basic Cupu získal tým juniorek ae-
robik zlatou a družstvo juniorek step
stříbrnou medaili, kadetky skončily na 4.
a 5. místě. Radost v oddílu velká. Na no-
vou sezónu se začala děvčata připravo-
vat při týdenním soustředění v Čisté
u Nové Paky, kam jsme se za nimi rozje-
li na sklonku prázdnin, až po uzávěrce
zářijových Listů. Reportáž z jejich po-
bytu přineseme za měsíc, nyní se společ-
ným snímkem medailistek vracíme ještě
k jejich úspěchu z červnových závodů.

Dal‰í dvû medaile

Ragbyov˘
nábor

Ragbyový klub Sparta Praha hledá
mladé ragbisty i ragbistky. Nábor chlap-
ců i dívek ve věku 6 až 9 let a žen od 
15 let se uskuteční krátce po zahájení
školního roku, v úterý 13. 9. a ve čtvrtek
15. 9. Po oba dny od 18 do 19.30 hod.
čekají na zájemce o tento atraktivní
sport zkušení trenéři v areálu Podvinný
mlýn ve Vysočanech. Bližší informace
je možné také získat u Radky Waitové na
telefonním čísle 606 640 493.

V Malých Svatoňovicích,
rodišti Karla Čapka, rozbili bě-
hem posledního prázdninového
týdne svůj tréninkový kemp ta-
ekwondisté oddílu Sonkal
z Černého Mostu. Klasik jistě
promine, ale během naší ná-
vštěvy bylo tak hnusně, že se to
dá charakterizovat jedině oním
už zlidovělým vyjádřením plo-
várenského mistra Antonína
Důry z Vančurova a Menzelova
Rozmarného léta: „Tento způ-
sob léta, nezdá se mi být příliš
šťastným.“ Nicméně trenér
Theodor Šeda se svými pomoc-
níky a plnou kopou svěřenců,
mezi kterými byla téměř polo-
vina dívek, se vyrovnali s roz-
mary léta v duchu bojového
umění, tedy překonávat sebe
sama. Při tréninku v tělocvičně
zdejšího učiliště se střídavě
procvičovaly všechny čtyři ta-
ekwondové disciplíny, tedy
technické sestavy, sportovní
boj, silové přerážení i sebeo-
brana. Každý dopolední i odpolední trénink
začínal statickým strečinkem, po něm strečin-
kem s dopomocí a dvouhodinovka pak grado-
vala vlastním cvičením. K dispozici byly i te-
nisové kurty, herna na stolní tenis, veliká sau-
na a během volného dne se dostalo také na
bojovou hru i návštěvu Čapkova muzea. Až na
to počasí prostě ideální týden, na který teď při
pravidelných trénincích v ZŠ Vybíralova urči-
tě všichni rádi vzpomínají.

dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto: autor (10) a archiv

Chcete hrát basket?
Basketbalový klub Drapa Prosek (dříve BK Kompresory) pořádá nábor

dívek ročníků narození 1995 - 98 do družstva přípravky. Zájemkyně se
mohou dostavit 13. a 15. září v 18.15 hod. do haly v Lovosické 559 na Pro-
seku. Bližší informace o oddílu s dlouholetou tradicí ve výchově nových
basketbalových nadějí najdete na www.bkprosek.cz, případně u trenérů
Petelíka (604 944 161) a Tahotného (602 436 043).

Taekwondo u âapka
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Mám připomínku k dopisu nespokojených
občanů Kyjí, který jste uveřejnili v červno-
vých Listech Prahy 14. Zřejmě ze všeho, co se
jim nelíbí, viní městské zastupitele. Ne, že by
naši radní nebyli spoluzodpovědní za to, co se
jim vytýká, ale prvotní, kdo jsou zodpovědní,
jsou přece projektanti spolu s investory. A to
by zastupitelé museli být opravdu vševědou-
cími a všehoznalými, aby uměli předem roze-
znat všechna rizika nových úprav a staveb.
Takže - jako obyvatel sídliště Černý Most vy-
čítám projektantům následující omyly, vyplý-
vající z jejich neschopnosti předem řešit po-
třeby obyvatel a budoucích uživatelů jejich dí-
la. Bylo by příliš krásné, kdyby se ke každé
mé námitce veřejně vyjádřil příslušný projek-
tant, bohužel to je s časovým odstupem od re-
alizace zřejmě nemožné. Ale možné je zařídit,
aby projektanti již napříště nezůstávali ano-
nymními tvůrci našeho životního prostředí.

1. Vybudovat rybník odkázaný na srážko-
vou vodu a srážky z širokého okolí odvést ka-
nalizací mimo, nemůže mít jiný důsledek než
jeho vysychání (rybník mezi Pospíchalovou
a Anderleho).

2. Z nám.Plk.Vlčka architekt vytvořil pěk-
ný průhled na kostelík v Dolních Počernicích.
Kdyby věděl, že později průhled zatarasí no-
vostavba (na snímku), mohl si to odpustit

a v domě mohlo být nejméně o dva byty více.
3. Zapomenout na příchod pěších k polikli-

nice od konečné metra - to souvisí s předcho-
zím bodem. Tedy - lze tam dojít, ale pěknou
zacházkou.

4. Postavit řidičům autobusů, vyjíždějícím
z terminálu metra Černý Most, před oči tří-
metrovou betonovou zeď by mělo být trest-
ným činem (výjezd do ul. Ocelkova).

5. Na části sídliště u konečné metra vypro-
jektovat z větší části neúčelné zídky z vápeno-
pískových cihel, jejichž soudržnost bude vždy
nízká, k tomu muselo být opravdu mimořádné
nadání. Již dnes se tyto zídky opravují.

6. Nemohu pochopit, jak bylo možno udě-
lat zprostředka chodníku schody do suterénu
přilehlého domu. Lze vidět již několik let na
křižovatce Bobkova-Kučerova.

7. Zrovna tam je rovněž „výborně“ vyřeše-
no ukončení přechodu pro chodce z lávky nad
Ocelkovou. Úžasné, kdo to neviděl, doporu-
čuji k návštěvě.

8. Zřejmě změny územních plánů způsobi-
ly až neskutečně geniální řešení příjezdu
k CČM z Východní spojky (ta zatáčka!). Ale
i směrové vedení ulic Stoliňská a Hartenber-
ská je hodno mistra. To ovšem patří k Horním

Počernicím.
9. Nemohu nezmínit umístění nástupišť pro

autobusové linky obsluhující sídliště od metra
Černý Most (141, 186, 273, 701) na nejvzdá-
lenější místo od sídliště. Musíte z metra jít
přesně opačným směrem než byste šli pěšky,
a protože autobus pojede až za
čtvrt hodiny, tak si můžete jedině nadávat, že
jste nešli pěšky rovnou.

10. Na volném prostranství vymyslet křižo-
vatku, na které vznikají nehody téměř každý
den, to je opravdové umění (T-křižovatka
Ocelkova-Chlumecká u velkého parkoviště).

Kdysi měla hradecká dálnice
pokračovat k Jarovu přes Kyje údolím Rokyt-
ky - tenhle záměr se zřejmě natrvalo podařilo
odvrátit, ale nikde jsem se o tom nedočetl.
A o souvislostech s výstavbou metra na Černý
Most taky ne - původně sem měla vést tram-
vaj, jak dokazuje široký střední pás Ocelkovy
ulice. A že metro bude v nadzemním tubusu,
jsme měli šanci zjistit až při betonování patek.
A 4. stavba sídliště původně měla vypadat
úplně jinak - u Ocelkovy měly být garáže
a parkoviště a ne obytný dům. Takže - taky
bych prosil do budoucna od zastupitelů více
včasných a relevantních informací, jak obča-
né Kyjí ve svém dopise požadují. Předchozí-
mi řádky jsem chtěl občanům Kyjí hlavně
vzkázat, že zastupitelé nemají jednoduchý ži-
vot. Myslím, že nejvíc práce mají s vysvětlo-
váním a dodatečným napravováním chyb úpl-
ně jiných lidí. Ing.  Švitorka

✳ ✳ ✳

Nebývá zvykem zabývat se na stránkách
Listů Prahy 14 nepodepsanými dopisy, nic-
méně v případě následujícího anonymu,
rozeslaného na různé instituce, učiníme ve-
lice neradi výjimku, přestože se domnívá-
me, že jeho autoři (nebo spíš autorky?) se
podepsat měli (y).

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás touto cestou upozornit

na alarmující případ v Šestajovické ulici č. 25
v Hloubětíně, kde byl zbourán starý dům a na
jeho místě vyrůstá stavba nová. Při realizaci
stavby nebylo postupováno podle platných
norem a obvodové zdi nového domu byly bez
souhlasu sousedů založeny na hranicích jejich
pozemků. Pan Matuška totiž předložil staveb-
nímu úřadu jiný projekt, než jaký začal po ob-
držení povolení ke stavbě bezohledně usku-
tečňovat. Následkem toho byly okolní domy
nejen zastíněny, ale objevily se na nich i ne-
malé škody pocházející ze stavební činnosti.
Poškození občané se tedy obrátili na úřady
a výsledkem bylo zrušení stavebního povole-
ní a zahájení řízení o odstranění stavby. Jeli-
kož však majitel stavby toto ustanovení nijak
nerespektuje, obrátili se sousedé s prosbou
o pomoc na další instituce (Kancelář prezi-
denta republiky, Ministerstvo pro místní roz-
voj, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, starosta Prahy
14). Pod tento dopis nepřipojujeme naše pod-
pisy, protože máme ze stávajícího právního
stavu důvodnou obavu z možné perzekuce.

(redakčně kráceno)

Dne 24. 6. 2004 bylo vydáno stavební po-
volení na stavbu dvougaráže, přístavbu, ná-

stavbu a stavební úpravy RD v ul. Šestajovic-
ká čp. 25, Praha 9 - Hloubětín. Toto rozhod-
nutí bylo v rámci mimoodvolacího řízení zru-
šeno rozhodnutím  MHMP. Dne 31. 3. a 1. 4.
05 bylo při místním šetření v rámci státního
stavebního dohledu zjištěno, že byla odstra-
něna celá původní stavba. Dne 4. 4. 05 bylo
stavebníkům zasláno upozornění, že vydané
stavební povolení nelze použít pro stavbu zce-
la nového objektu. Dne 15. 4. 05 bylo zjištěno
při MŠ v rámci SSD, že byla započata stavba,
stavebník byl proto v protokolu vyzván k oka-
mžitému zastavení prací na stavbě a 20. 4. 05

bylo zahájeno řízení na odstranění stavby dle
§88 1b stavebního zákona. V tomto řízení bu-
de OVD zkoumat, zda je možno stavbu povo-
lit či je nutno nařídit její odstranění. Dne 22.
4. 05 byla vyzvána též firma Spojstav
s.r.o k okamžitému zastavení prací a 28. 4. 05
bylo zjištěno, že tato firma vůbec stavbu ne-
provádí, ač ji stavebník uvedl ve stavebním
povolení. Na tomto základě přišlo oznámení
stavebníků o tom, že stavba bude prováděna
svépomocí. Dne 2. 5. 05 byli stavebníci vý-
zvou SSD vyzváni k okamžitému zastavení
prací.

Problémem je, že nejsou zřejmě záměrně
písemnosti přebírány, ač OVD zasílal píse-
mnosti vícekrát. Zatím se nevrátily žádné do-
ručenky od pošty. OVD proto využil možnosti
policejního doručení a rovněž doručení do za-
městnání, avšak ani tato možnost nebyla za-
tím úspěšná.

Stavební zákon dává stavebním úřadům
pouze omezené možnosti k zamezení dalšího
pokračování stavební činnosti - výzvy popř.
rozhodnutí o zastavení stavebních prací dle §
102 a následné uplatnění sankcí při nesplnění
dle § 105 či 106. Pokud však stavebník igno-
ruje výzvy a rozhodnutí stavebního úřadu, ne-
má SÚ možnost fakticky zamezit stavební čin-
nost. Až následně je možné neprovést kolau-
daci či nařídit odstranění stavby, samozřejmě
při splnění všech zákonných podmínek. Tento
postup byl rovněž konzultován s MHMP. Z vý-
še uvedeného vyplývá, že OVD podniká veške-
ré možné kroky, které mu umožňuje zákon,
rovněž je v neustálém osobním či telefonickém
kontaktu s poškozenými osobami.

Odbor výstavby a dopravy

NAPSALI JSTE NÁM...

stránku připravil: vok

Trestní oznámení
Rada MČ Praha 14 na svém 64. jednání 

16. srpna souhlasila s podáním trestního
oznámení proti Dušanu Matuškovi a Lucii
Hrabalové ve věci černé stavby.
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17.00 - 18.00 Jižní spoj-
ka - taneční orchestr ZUŠ
Křtinská Praha 4

V areálu budou atrakce pro děti: horolezec-
ká stěna, ponny jízdárna, nafukovací skákadlo
a stánky s občerstvením

Místní doprava
Terénní vozy Hummer na trase: rybník

Martiňák, pension Český statek, Hotel Svor-
nost (zastávka ČSD), Hostavický zámek (bus
č. 110) a zpět.

Změna programu vyhrazena. Pořadate-
lem Dětského odpoledne v Hostavicích je od-
dělení kultury ÚMČ Praha 14.

In - line Bûchovice
TJ Sokol Běchovice, ZŠ Běchovice a ÚMČ

Praha 14 pořádají 2. ročník jízdy na kolečko-
vých bruslích na trati tradičního běžeckého
závodu při vyloučení veřejného provozu. Re-
príza loňské povedené akce se uskuteční 25.
září 2005. Startuje se na 13 km silnice Česko-
brodská v Běchovicích a přes Dolní Počerni-
ce do cíle v kyjské Jiráskově čtvrti absolvují
závodníci 5 km na živicovém povrchu. Účast-
nit se mohou dospělí i mládež bez rozdílu vě-
ku a pohlaví. U dětí do věku 12 let je při jízdě
doprovod rodičů nutný. Jízda nebude rozděle-
na na kategorie. Startují všichni účastníci na-
jednou, a to v 10.30 hod., startovní kancelář je
v běchovické škole otevřena už od osmi ho-
din. Zajímavostí je určitě fakt, že každý zá-
vodník si dopraví osobní věci do cíle sám, nej-
spíš v batohu na zádech. Bližší podrobnosti
k závodu můžete zjistit každý den po 18 hodi-
ně na telefonu 606 515 002, případně e-mail:
ivana.kafkova@cchbc.com. vok

Opravy Poãernického
rybníka pokraãují

Práce na rekonstrukci velkého Počernické-
ho rybníka začaly v zimě a pokročily natolik,
že na tuto investiční akci Zastupitelstvo hl. m.
Prahy uvolnilo už více než 15 miliónů korun.
„Je to poměrně velká investice, protože pro-
vádíme celkovou rekonstrukci všech funkč-
ních objektů rybníka včetně odbahnění a vý-
stavby ostrova. Stav hráze i všech objektů byl
špatný už dříve a při povodních v roce 2002 se
ještě více zhoršil, oprava je proto nezbytná.
Pro zajímavost, zanesením rybníka se objem
vody v rybníce zmenšil o zhruba šedesát tisíc
kubíků, takže i odstranění nánosů bahna je
nutné“, řekl radní Magistrátu Miloš Gregar.
Dodal, že práce je z hlediska co možná ne-
jmenšího narušení ekosystému nezbytné pro-
vést velmi rychle. vok

ZÁ¤Í 15

Co a jak v Dolních Poãernicích

Městská část Praha - Dolní Počernice spo-
lečně s MČ Praha 14, základní školou, dět-
ským domovem, Linhartovou nadací, občan-
ským sdružením Počin a nadací Kapka na-
děje vás zvou na jubilejní, 10. zahradní
slavnost Babí léto, která se bude konat v so-
botu 17. září v zámeckém parku a přilehlých
objektech v Dolních Počernicích a v zámec-
ké zahradě v Hostavicích.

PROGRAM:
Areál TJ Sokol V ráji
9.00 hod. - X. ročník turnaje v odbíjené

smíšených družstev (přihlášky u Dany Hart-
manové na tel.: 605 745 214)

Hriště ZŠ
10.00 hod. - Turnaj ve streetballu (přihláš-

ky u Petra Polcara na tel.: 736 486 360)
ZŠ Národních hrdinů 70
16.00 hod. - Představení Sylvie souboru

z Neratovic (nová budova - aula)
Ulice Národních hrdinů
12.30 hod. - Průvod dechové hudby Pralin-

ka a Pražských mažoretek
Amfiteátr v zámeckém parku
13.00 hod. - Slavnostní zahájení - starosto-

vé Dolních Počernic a Prahy 14 Zbyněk Rich-
ter a Miroslav Froněk

13.00 hod. - Vokálně instrumentální soubor
ZŠ, řídí Petr Krejza

13.30 hod. - Dechová hudba Pralinka +
Pražské mažoretky

14.00 hod. - Kapka naděje, o poslání nada-
ce promluví její ředitel MUDr. Pavel Boček,
v hudebním bloku vystoupí Monika Absolo-
nová, Linda Finková, Hanka Křížková a Hy-
nek Tomm

15.00 hod. - Folková kapela Kvokál
16.00 hod. - Rokenrol The Angeles
17.00 hod. - Folková kapela Tichá voda
18.00 hod. - Formace Quite Quiet
19.00 hod. - Formace Obří broskev
20.00 - 23.00 hod. - Rockové kapely
Areál závodiště U koní
14.00 hod. - Velký jezdecký parkúr

Zámek
Po celé odpoledne Den otevřených dveří

Zámecká oranžérie
Po celé odpoledne výtvarná dílna - otevře-

né ateliéry

Zámecký park
Po celé odpoledne: jízdy na huculských ko-

ních, ,,bandžídžamping“ (pod hrází), ukázky
výcviku hasičského sboru, soutěže pro děti,
prodej výrobků chráněné dílny Svatý Prokop
U červeného javoru, velký ,,buřtopek“ u tote-
mu, stánkové občerstvení

Bývalý pivovar
Špejchar - Moravská hospoda (zabíjačkové

pochoutky), od 21 hod. hraje k tanci a posle-
chu Vatra muzik; Křížový sál - výstava obra-
zů Olgy Stárkové, Aleny Šlapákové, Václava
Nykla, Romana Franty; Ledové sklepy - stře-
dověké tance Společenství Molechet, medovi-
na a keramika, strašení

Mlýn
14.00 - 17.00 hod. - Výstava fotografií; Pří-

zemí a terasa - lahůdky, rybí pochoutky; Pod-
kroví - výstava Ze starých Počernic a žákov-
ských prací

Kostel Nanebevzetí panny Marie
19.00 hod. - Bohoslužba za doprovodu

Dolnopočernického chrámového sboru

Úřad MČ, Stará obec čp. 10
14.00 hod. - Vernisáž ateliéru Ars pueri Ji-

řiny Olivové-Břicháčkové
Po celé odpoledne: Výstava Dolní Počerni-

ce ve fotografiích, pletená móda Vlasty Svo-
bodové, Studio At (animovaná tvorba) Praha -
Dolní Počernice, výstava Dovedné ruce (prá-
ce členů klubu důchodců), výstava soch, ob-
čerstvení U Lubora

16.00 hod. - Heligonkáři
17.00 hod. - Kocourkovskou svobodou pro-

plujeme s pohodou (účinkují Drahomíra Vla-
chová a Jan Vízner)

Národních hrdinů čp. 6
14.00 a 15.00 hod. - Loutkové pohádky pro

děti
Po celé odpoledne a večer Čajovna s havra-

naem

Hostavice - zámecká zahrada
Dětské odpoledne
14.00 - 15.00 „Honza a drak“ - Divadlo

z půdy
15.00 -16.00 „Chodské pohádky“ - Divadlo

u panáků
16.00 - 17.00 „ Kouzelník Gríno“

Pozvánka na jubilejní Babí léto

Prohlídka kostela
Prohlídku 800 let starého kostela Nanebe-

vzetí P. Marie v Dolních Počernicích s výkla-
dem ing. Pelzbauerové pořádá pro všechny
zájemce ve středu 5. října od 14 hodin obč.
sdružení „Stará zástavba“. Spojení BUS 110
ze zastávky „Dolní Počernice“.foto: jš
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Genmjr. in mem. Jaroslav Hlaďo, DSO, DFC, OBE

Pátý a poslední velitel československého
stíhacího křídla se narodil 8. května 1913

v Novém Jičíně. Otec, jenž byl přesvědčeným
sociálním demokratem, zahynul v roce 1942
v Osvětimi, matka byla za války internována
ve Svatobořicích. Mladého Jaroslava formo-
val nejen otcův světonázor, ale i sport a skau-
ting; obzory mu rozšiřovala četba odborné li-
teratury v místní české knihovně a čítárně,
kde často v odpoledních hodinách zastupoval
otce, který tam míval dozor. Tam poprvé nara-
zil na aviatiku. Chtěl se stát pilotem.Po matu-
ritě na státním reálném gymnáziu v Novém Ji-
číně v roce 1931 odešel dobrovolně na vojnu.
Prezenční službu prodělával v letech 1931-
1932 ve Škole pro důstojníky pěchoty v zálo-
ze u 8. divize v Opavě. Jelikož snil o kariéře
vojáka z povolání u letectva, přihlásil se ke
studiu na Vojenské akademii, kde získal  kva-
lifikaci leteckého pozorovatele a pilota.
S hodnocením „dobrý“ byl slavnostně vyřa-
zen jako poručík letectva dne 1. července
1934. Po nezbytném aplikačním kurzu v Pro-
stějově byl přidělen nejprve k 3. pozorovací
letce do Milovic (16. srpna 1935), od ní k 61.
zvědné letce do Kbel (1. října 1935) a odtud
směřoval ke 41. stíhací letce Leteckého pluku
4 do Hradce Králové, kam byl přemístěn 15.
září 1936.
✈ Talentovaný mladý důstojník si ve své služ-
bě vedl nadmíru zdatně, jeho pilotní umění
bylo stále vybroušenější. Stal se tak jedním
z nejmladších důstojníků čs. letectva, jimž by-
la svěřena funkce velitele letky. S ní prožil zá-
řijovou mobilizaci i březnové události roku
1939. Do té doby měl nalétáno celkem 1520
letových hodin.
✈ Z okupované vlasti se dostal zcela jiným
způsobem nežli naprostá většina jeho váleč-
ných druhů. Díky své letecké reputaci přijal
po německé okupaci místo zalétávacího pilo-
ta v pobočce továrny Avia v Kunovicích, kde
testoval B-534, které zde procházely revize-
mi. Současně však spolupracoval s důstojníky
Obrany národa, proslulými „třemi králi“,
pplk. J. Mašínem, pplk. J. Balabánem a škpt.
V. Morávkem. Záhy mu však začala hořet pů-
da pod nohama; byl to právě Mašín, jehož
prostřednictvím byl varován, že gestapo je mu
na stopě. Krátce po poledni 27. srpna 1940
proto na jedné B-534 odstartoval, ale z běžné-
ho zalétávacího letu se již nevrátil. Nabral
kurs 84§, vystoupal do výšky 5600 metrů a po
vyčerpání zásoby paliva přistál u Stanislawó-
wa (dnes Ivano Frankovsk) v Sovětském sva-
zu. Nestal se však pilotem letectva Rudé ar-
mády, jak si naivně myslel, nýbrž skončil ve
vězení jako údajný špión. Po čtyřech měsících
jej propustili a internovali spolu se „ skupinou
pplk. Ludvíka Svobody v táboře v Suzdale.
Po přepadení Sovětského svazu Německem se
tato skupina stala zárodkem čs. jednotky na
východní frontě. Hlaďo mezi 15. srpnem a 14.
říjnem 1941 absolvoval “speciální letecký vý-
cvik„ pro boj v týlu nepřítele a stal se přísluš-
níkem zvláštní letky NKVD, určené pro sha-
zování výsadků v týlu nepřítele. Pro rychlý
postup Wehrmachtu se však myšlenka nerea-
lizovala.
✈ Po absolvování tohoto výcviku byl formál-

stojníka konal až do 28. dubna 1944, kdy se
opět vrátil do aktivní bojové služby.
✈ Dne 29. dubna 1944 byl přemístěn k 312.
československé stíhací peruti a o dva týdny
později, 15. května 1944 se ujal jejího velení.
Peruť tehdy sídlila na jihoanglickém polním
letišti Appledram a ve výzbroji měla Spitfiry
LF.Mk.IXC. Jednotka byla plně vytížena hek-
tickou operační aktivitou související s přípra-
vami na invazi do Francie, dále při její reali-
zaci a letecké podpoře a následně při ofenzív-
ních operacích, zejména doprovodech
těžkých bombardovacích letounů nad Němec-
ko a okupované Nizozemsko. Dnem 15. listo-
padu 1944 byl škpt. Jaroslav Hlaďo jmenován
velitelem čs. stíhacího křídla (tvořily ho čs.
stíhací peruti č. 310, 312 a 313) a byla mu při-
znána britská hodnost Wing Commander. Do
akcí vodil čs. stíhače až do konce války. V srp-
nu 1945 přiletěl v čele tohoto útvaru do svo-
bodné Prahy. Během války v RAF provedl vů-
bec nejvíce ofenzívních operačních letů nad
nepřátelským územím (sweeps). Za dva roky
války jich podnikl celkem 281 a nalétal při
nich celkem 474 operačních hodin.
✈ Za války obdržel celkem šestkrát Českoslo-
venský válečný kříž, dvakrát Českosloven-
skou medaili Za chrabrost, dále Českosloven-
skou medaili Za zásluhy I. st., Pamětní meda-
ili čs. zahraniční armády (se štítky SSSR
a VB), britský DFC, DSO, OBE, francouzský
Croix de Guerre a Légion d’Honneur (Com-
mandeur, dále britská kampaňová vyzname-
nání The 1939-1945 Star, Air Crew Europe
Star a War Medal. Po válce obdržel ještě so-
větskou medaili Za pobědu nad Germanijej
(27. 4. 1946), jugoslávský řád Ordenom za-
sluge za narod II. reda (3. 4. 1948) a Junácký
kříž II. stupně (28. 10. 1946).
✈ Po válce na něj čekala řada zodpovědných
funkcí u nově budovaného letectva a patřil
k malé hrstce bývalých příslušníků RAF, jimž
poúnorový politický režim umožnil setrvání
ve vojenské službě, byť víceméně náhodou
a s řadou omezení. Obrovské čistky po únoru
1948 přestál jen proto, že málem zemřel. Při
další vlně čistek se totiž ve své kanceláři
zhroutil bolestí a byl neprodleně dopraven na
chirurgické oddělení českobudějovické vo-
jenské nemocnice. Zde mu diagnostikovali
tehdy velmi obtížně léčitelnou vážnou perfo-
raci střev. Statečný ošetřující lékař MUDr. Po-
lívka pochopy z OBZ (Obranné zpravodaj-
ství) přesvědčil o tom, že nemocný jen těžko
přežije a že tedy nemá smysl jej perzekvovat.
Dlouhou dobu se Hlaďo potácel mezi životem
a smrtí, ale nakonec jej lékaři zachránili. Nej-
horší doby čistek mezitím minuly. Po simul-
tánním úletu tří dopravních Dakot ČSA, říze-
ných bývalými válečnými letci RAF, do ame-
rické zóny v Německu, k čemuž došlo 25.
března 1950, se do své bývalé funkce sice již
vrátit nemohl a navíc dostal zákaz létání, v ar-
mádě však byl prozatím ponechán - ovšem
bez naděje na služební postup.
✈ Nejprve byl přemístěn do Vojenské akade-
mie v Praze, kde vyučoval na letecké katedře.
Roku 1952 však byla akademie přemístěna do
Brna a v tehdejší dusné atmosféře se Hlaďo
rozhodl z armády odejít do civilu sám. Našel
si sice úřednické místo u Státního souboru
písní a tanců, ale nakonec jej veterán z vý-
chodní fronty, gen. Vladimír Janko, přemluvil

ně od 15. října 1941 přidělen k čs. vojenské
misi v SSSR, kde byl 28. října 1941 povýšen
na kapitána. Zformování čs. letecké jednotky
na sovětské půdě však tehdy nebylo pro nedo-
statek personálu perspektivní ani aktuální,
a tak bylo rozhodnuto o odsunu zbylé skupin-
ky našich letců do Velké Británie. Na jaře
1942 odjel z Kujbyševa do Murmanska, aby
se do Albionu přesunul na lodi nebezpečnou
severní cestou. Dvakrát přitom málem přišel
o život, neboť oba křižníky, na nichž se plavil
(Edinburg a Trinidad), byly postupně potope-
ny - první byl 30. dubna 1942 torpédován po-
norkou, druhý byl 15. května 1942 zasažen le-
teckou pumou. V obou případech však byl
mezi zachráněnými a nakonec jej britský tor-
pédoborec dopravil na Island.
✈ Po příjezdu na Britské ostrovy byl kpt. Ja-
roslav Hlaďo 29. května 1942 prezentován
u Náhradního tělesa čs. armády ve Velké Bri-
tánii a byl přidělen k čs. leteckému depu. Do
řad RAF VR byl přijat v nejnižší důstojnické
hodnosti Pilot Officer (9. července 1942)
a poté byl povýšen na Flying Officera (se
zpětnou platností od 9. ledna 1943).
✈ Po osvěžovacím výcviku u pokračovací vý-
cvikové jednotky 5. (P)AFU v Ternhillu
a u operačně výcvikové jednotky 61. OTU
v Rednalu absolvoval v roce 1943 svůj první
operační turnus. Bojoval nad západní Evro-
pou postupně v řadách britských perutí č. 131.
122. a 222. Turnus dokončil 9. října 1943. Do
té doby v RAF nalétal celkem 204,50 operač-
ních hodin, což obnášelo celkem 125 ofenzív-
ních operací nad nepřátelským územím (swe-
eps), dále 3 hlídky nad konvoji (convoy pat-
rols), 7 startů na poplach (scramble) a 3
meteorologické průzkumy (weather test). Po
ukončení prvního turnusu byl 29. listopadu
1943 přemístěn k Inspektorátu česklosloven-
ského letectva a přidělen do funkce styčného
důstojníka u 11. skupiny ADGB. Současně
mu byla přiznána hodnost Acting Squadron
Leader (po československé linii byl povýšen
na štábního kapitána 1. května 1943 a na ma-
jora 1. listopadu 1944). Funkci styčného dů-

Letci v názvech ulic âerného Mostu
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Program „Dûtsk˘ úsmûv“

Centrum ortopedie a fyzioterapie

Slavnostního otevření nového Centra
Prof.Čecha v Bobkově ulici 737 na

Černém Mostě II jsme se zúčastnili 22.
července. Spolu s Prof.Mudr.Oldřichem
Čechem, DrSc. přestřihli pásku i zástup-
ce starosty MČ Praha 14 Mgr. Daniel Ro-
van a vedoucí týmu fyzioterapie Mgr.
Heda Hrdinová Čechová. V Centru na-
jdete ortopedickou ambulanci pro dospě-
lé zaměřenou na akutní i chronická posti-
žení pohybového aparátu a na sportovní
traumatologii, ale také ambulanci dět-
skou, která se bude věnovat
jak prevenci např. kyčelních
kloubů kojenců, tak běžné
dětské ortopedii. Po doporu-
čení dětského či praktického
lékaře se můžete objednávat
na tel. 266 610 450.

Součástí Centra je rovněž
ambulance fyzioterapie, kde
se pod dohledem lékařů
a odborníků provádí např.
magnetoterapie, laserotera-
pie, ultrazvuk, léčebný tělo-
cvik atd.

text a foto ves

Preventivní stomatologický
program „Dětský úsměv“ je

zaměřen na význam ústní hygi-
eny a zdravého chrupu dětí
předškolního věku a je odborně
garantován Českou stomatolo-
gickou komorou. Po organizač-
ní a materiální stránce je zajiš-
ťována naší městskou částí od
roku 2001. Projekt „Dětský
úsměv“ vznikl na podkladech
úspěšného programu dětské
primární prevence, který fun-
guje více než 20 let ve Švýcar-
sku. Orientuje se na systema-
tický a opakovaný nácvik čiště-
ní chrupu, na výuku o výživě a na
preventivní opatření, která vedou ve vyspě-
lých zemích ke stále klesající kazivosti
chrupu a snížení výskytu zánětu dásní. Dě-
ti se v průběhu výuky pod vedením proško-
lené učitelky učí nenásilnou formou důleži-
tému základnímu hygienickému návyku při
péči o chrup. Praktické procvičování správ-
ného čištění zubů přispívá k fixaci správ-
ných návyků a účinné techniky čištění
chrupu. Nenahrazuje však preventivní pro-
hlídku u zubního lékaře, je jejím doplňkem.
Odbor soc.věcí a zdravotnictví pro výuku
materiálně vybavuje 12 mateřských škol,
které se do programu zapojily zakoupením
dětských kartáčků a zubních past, včetně
propagačního materiálu. Všechny ředitelky
a učitelky MŠ považují projekt „Dětský

úsměv“ za vynikající a pro děti velmi po-
třebný. Rovněž poskytované odborné kon-
zultace a porady s garantem tj. Českou sto-
matologickou komorou jsou na velmi vyso-
ké profesní úrovni. Ve většině MŠ jsou
vhodným způsobem motivováni také rodiče
a jejich zapojení je kladně hodnoceno jak
ze strany učitelek, tak i stomatologů. Pro-
jekt si klade za cíl přispět ke zlepšení zdra-
ví dětí v předškolním věku, zvýšit povědo-
most dětí a jejich rodičů o ústní hygieně,
stravovacích návycích a nutnosti navštěvo-
vat pravidelně zubního lékaře. Z těchto dů-
vodů budeme v projektu pokračovat i u dě-
tí, které budou do mateřských škol nastupo-
vat v příštích letech.

Daniela Hejduková
Odbor soc.věcí a zdrav. MČ Praha 14

k návratu. Hlaďo poté působil v Praze na
MNO. Tehdejšímu režimu, zápasícímu s ne-
dostatkem vzdělaných kádrů se najednou vel-
mi hodila nejen  jeho vynikající vojenská a le-
tecká kvalifikace, ale především  znalost ci-
zích jazyků, zejména angličtiny. Díky tomu
byl stejně jako několik jemu podobných vyu-
žívám k výcviku zahraničních pilotů z rozvo-
jových zemí.
✈ Jeho nejzajímavější zahraniční mise mířila
do Afriky, kde v letech 1967-1971 působil ja-
ko vedoucí skupiny československých letec-
kých expertů v Ugandě,  kam Československo
dodávalo známé cvičné proudové letouny Ae-
ro L-29 Delfin.
✈ Po návratu do Československa zůstal v ar-
mádě jen krátce a ještě roku 1971 odešel do
výslužby. Nejprve určitou dobu vykonával ta-
ková povolání jako plavčík, noční pošťák
a vrátný v autokempu. Manželka Božena, pů-
sobící u Pražské informační služby, mu nako-
nec navrhla, aby si udělal průvodcovské
zkoušky. Po jejich zdárném složení pak v le-
tech 1974-1985 pracoval jako průvodce ang-
licky a rusky mluvících turistů v Praze. Do
penze odešel definitivně ve svých 72 letech.
✈ Plukovník v.v. Jaroslav Hlaďo se dočkal
společenských změn, k nimž došlo v listopa-
du 1989, avšak již 21. ledna 1990 zemřel
v Praze ve věku 76 let. O rok později, 1. led-
na 1991, byl povýšen na generálmajora in
memoriam.

Jiří Rajlich, vojenský historický ústav
připravil: vok

Na Pražském hradě probíhá přes léto až do
10. září výstava Maximální fotografie - Hrdi-
nové z Albionu. Slavné snímky Ladislava Si-
tenského neokázale přibližují hrdinství našich
letců v RAF za druhé světové války. Výstava
je volně přístupná a je umístěna pod širým ne-
bem na 27 prosklenných panelech v areálu
Rajské zahrady a zahrady Na Valech.

foto: jš

Hrdinové z Albionu
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Podnikatelé v Praze 14

V˘razné sníÏení ceny z 1000 Kã na 800 Kã (bez DPH)
v podzemních garáÏích na âerném Mostû

mimofiádná nabídka
Pro toho, kdo uzavfie nájemní smlouvu v období

1.-30. 9. 2005 minim. na 12 mûsícÛ - 2 mûsíce parkování zdarma

Pfiihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky, dopisem nebo osobnû na:

SMP14 a.s., Konzumní 640, Praha 9, p. N˘vlt

Tel./fax: 281 021 463

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
Nové ceny parkování 

952,- Kã / mûsíc vã. DPH

od 1.7. 2005

18 ZÁ¤Í

Před 51 roky se v Hloubětíně narodil, na
základní školu chodil do zdejší „kachlíkár-
ny“ a po vyučení byl dlouhá léta zaměstnán
v národním podniku Benzina na různých po-
zicích. Když začala privatizace tohoto pod-
niku, tak se Václav Janata osamostatnil, ob-

chodoval s auty, otevřel čerpací stanici
u Florence a před rokem a půl další v Chlu-
mecké ulici u stanice metra Rajská zahrada.
Po stručném představení tak můžeme začít
druhou desítku série stejných otázek zdej-
ším podnikatelům.

Proč jste začal podnikat právě na území
Prahy 14?

„V mém případě je to víc než jasné. Žiji
v Hloubětíně už přes půl století, mám k téh-
le čtvrti i celé městské části určitý citový
vztah, takže i když mám podnikatelské akti-
vity také v jiných částech Prahy, doma je do-
ma. Navíc přístup a vstřícnost zdejší radnice
k podnikatelské sféře jsou bezvadné, což
jsem ocenil zejména při budování čerpací
stanice, která je vlastně přes ulici od sídla
ÚMČ Praha 14.“

Co z naší městské části jste už stačil po-
znat a kam se naopak teprve chystáte?

„Z Hloubětína, Kyjí, Hostavic a Dolních
Počernic jsem poznal snad všechno, rezervy
budu mít určitě na Černém Mostě, jehož dy-
namické výstavbě tempo mého poznávání
nestačí. Potřeboval bych už navštívit zdejší
fitcentra, kterých je dost, po padesátce se
bříško zakulacuje, ale nemám čas, nebo se
na to jen tak vymlouvám. Jinak s rekognos-

kací zdejšího terénu jsem začínal pochopi-
telně v kočárku, pak přišly na řadu tříkolka,
koloběžka a vrcholem dětství bylo kolo.
Projel a prolezl jsem všechny skály, louky
a lesy, koupal se v Rokytce i rybnících, brus-
lil na nich, lyžoval. Teď jsem byl po čase
opět v Hostavicích a Dolních Počernicích,
obdivoval nové chodníky i komunikace, re-
konstruované domy i četnou výstavbu.
Z mého pohledu je naše městská část oprav-
du prosperující čtvrtí, z hlediska bydlení na-
víc ideálně položená. V bezprostřední blíz-
kosti nádherné přírody, metrem pár minut od
centra. Doufám, že už to tady v klidu doži-
ji.“

To je asi ještě příliš brzy, takže se zeptám,
jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?

„Já velké záměry už opravdu nemám, bu-
du se snažit vylepšovat to, co už je vybudo-
váno. Nějakých úvěrů bych se bál, protože si
myslím, že naše společnost je stále ještě
podnikatelsky nevyvinutá. Nestabilita záko-
nů vyvolává otázky, nevíme, co bude za pět
let. Navíc podnikání je dnes v obecné rovině
ztíženo spoustou předpisů, vyhlášek, naříze-

ní a zákonů, které svazují ruce. K tomu ne-
smyslná daňová politika, různé DPH, spo-
třební a další daně. Člověk pořád něco zaři-
zuje, vyřizuje papíry, běhá po úřadech. Tak-
že, pochybuji, že se ještě do něčeho pustím,
i když určité myšlenky třeba na autoservis
mě občas napadají. Ovšem jedině doma, je-
dině na území naší městské části.“ 

text a foto: vok

Neobyãejn˘ Ïivot
zajímavé Ïeny

Marie Magdaléna Horňanová-Jodasová,
Nakladatelství Jaroslava Poberová, 2005

Autorka žila třicet let v Praze 9 ve Vyso-
čanech a od roku 1998 žije v Hloubětíně se
svým přítelem. S obdivem musím pozname-
nat, že je to neuvěřitelně vitální a energická
žena, která miluje historii. Paní Marie
Magdaléna má tři děti (dvě dcery a jedno-
ho syna), sedm vnoučat a čtyři pravnouča-
ta. Své paměti píše od roku 1980 na počíta-
či, který dostala jako dárek. Ve svém věku
výborně ovládá nejen počítač, ale také elek-
tronickou poštu.

Kniha „Neobyčejný život“ je nepřehléd-
nutelnou rodopisnou kronikou předků i ro-

diny pětaosmde-
sátileté autorky,
kterých se tak
osudově dotkly
ozvěny II. světo-
vé války a temné
stíny holocaus-
tu, snášejících se
nad židovským
původem jedno-
tlivých účastní-
ků děje. Příběh
začíná rokem
1842 a končí
v roce 1945, kdy
z rozvětvené ro-

diny přežívají jen čtyři členové rodiny včet-
ně autorky. K vydání je připraven i druhý
díl, který zachycuje období od roku 1945 až
do 17. listopadu 1989. Autorka nevynechá-
vá žádné okamžiky ze života svého i svých
bližních. Čtenář se tak postupně seznamuje
s celou rodinou, s dětstvím i dospíváním au-
torky včetně první lásky Mirka i dalšího
osudového muže, jenž vstupuje do vyprávě-
ní v podobě budoucího manžela Ládi. Za-
čátek války zastihne hrdinku na prahu do-
spělosti. Marie Magdaléna Horňanová-Jo-
dasová se narodila na Slovensku v Žilině.
V roce 1939 přijímá shodné náboženské
vyznání, jaké měla její první láska, a kon-
cem roku je pokřtěna v římskokatolickém
kostele a ke jménu Magdaléna se připojilo
ještě jméno Marie. Později ji zachránila (díky
nově vystaveným dokladům po bombardo-
vání) nová identita. V roce 1941 absolvova-
la bratislavskou konzervatoř v oboru hudby
a hry na klavír. Po absolvování státnice
a získání učitelského diplomu ji kvůli „pů-
vodu“ nikde nezaměstnali a tak absolvova-
la ošetřovatelský kurz a nastoupila jako
zdravotní sestra do Židovské nemocnice
v Bratislavě. Poté následoval vznik „Slo-
venského štátu“, jenž se přidal na stranu fa-
šistů a byl vypracován Slovenský židovský
kodex, podle něhož byla pošlapána základ-
ní lidská práva i ukradena lidská důstojnost
a majetky židovského obyvatelstva. Násle-
dovaly deportace do vyhlazovacích kon-
centračních táborů, které se nevyhnuly vět-
šině rodiny. Knihu uzavírá báseň Truchlím,
věnovaná vzpomínce členům zavražděné
rodiny. Epilog knihy je pak prosbou, aby se
nikdy neopakovaly hrůzy války, i vzpomín-
kou na všechny zbytečně ztracené životy ve
II. světové válce. Renáta Rudolfová

09Listy/02_21  19.8.2005 17:47  Stránka 18



INZERCE 19

Lístky 

v listech

Časopis Základní školy Bří Venclíků
„ZVENCLÍK“ vznikl teprve v minulém
školním roce, krátce po Vánocích. S
myšlenkou na vydávání časopisu přišly
žákyně 9. ročníku, které byly zpočátku je-
ho velkou oporou. Později se přidala ješ-
tě děvčata z 6. třídy, na kterých teď - po
odchodu „deváťaček“ zůstane odpověd-
nost. Děvčata mají ještě malé zkušenosti,
ale určitě se budou rychle učit a zdoko-
nalovat. Přinášíme vám některé ukázky
z 2. čísla našeho časopisu, který vyšel v
červnu.

NOVÉ KNÍŽKY:
Vyrábíme šperky
Udělejte radost mamince, babičce, kama-

rádce, ale i sobě. Jak? Vytvořte si vlastní
šperk. Nepotřebujete k tomu žádné drahé vy-
bavení a materiály. Použít můžete mušličky
z dovolené u moře, plsť, listy nebo vlastno-
ručně vytvořené ozdoby z papíru a lepidla na
tapety či korále vyrobené ze slaného těsta.
Z takových materiálů se dají vyrábět pěkné
a zajímavé šperky. Inspiraci a rady, jak si ta-
kový šperk vyrobit, najdete v knížce „Vyrábí-
me šperky“. Uvidíte, že vytvořit šperk nebo
doplněk oblečení není vůbec nic těžkého.
A co se s pomocí knížky naučíte vyrábět?
Skvělé odznaky, květiny a mašličky, náramky
a prstýnky, náhrdelníky z korálků, poklady
z pláže, náušnice, korálky pro mlsné jazýčky,
šperky z papíru, ovoce z plsti, super brýle, ob-
ří medaile, šperky Aztéků a další nápady.

Inkoustové srdce
Faktem zůstává, že Němci skutečně přezdí-

vají spisovatelku Cornelii Funkeovou druhou
Rowlingovou. A není divu. O práva na zfil-
mování její knihy Inkoustové srdce usiloval
i producent filmů o Harry Potterovi David He-
yman. Nakonec je získal Mark Ordesky, pro-
ducent trilogie „Pán Pstenu“ a teď už 25 scé-
naristů v Londýně, Los Angeles a New Yorku
se potí nad scénářem k novému filmu. Pak si
holywoodská mašinérie vyžádala další dvě
pokračování příběhu. Autorka už dokončila
druhou knížku s názvem Inkblood. Kniha
u nás vyjde 8. července 2005.

Žluté lázně
Nákladem třiceti milionů korun se proměnily

v multifunkční sportovně-relaxační centrum ur-
čené všem věkovým kategoriím. Celková denní
kapacita Žlutých lázní se pohybuje kolem osmi ti-
síc návštěvníků. Areál každému z nich vytváří ne-
jen optimální podmínky ke sportovnímu vyžití,
rekreaci a odpočinku, ale také jim poskytne do-
statečné zázemí v oblasti gastronomie i hygieny.

Planetárium
navštívily všechny šesté ročníky v pondělí

18. dubna. Dozvěděli jsme se tam spoustu no-
vých poznatků: Země v datech:

Průměr (km):  12 756
Vzdálenost od Slunce (km):  149 600 000
Doba rotace :  23 hodin 56 sekund
Průměrná hustota (kg/m3):  5517
Sklon osy (#):  23,5 
Doba oběhu (dny):  365,256
Počet měsíců:  1

Země je třetí planetou v pořadí od Slunce.
Zemská atmosféra, bohatá na dusík a kyslík,
dává vzniknout neustálým změnám počasí.
Atmosféra obaluje celý svět, který je pokryt
především moři a oceány a rozmanitými pev-
ninami od těch ledových až po ty vyhřívané
v tropických oblastech. Je to svět vhodný pro
potřeby lidstva, dominantního druhu, který se
na Zemi vyskytuje.

Sluneční soustava (9 planet): MERKUR,
VENUŠE, ZEMĚ, MARS, JUPITER, SA-
TURN, URAN, NEPTUN, PLUTO.

Okolo Slunce se Země otočí za 365 a 1/4
dne a kolem své osy za 24 hodin - 1 den. Ve
střední Evropě jsou 4 období - jaro, léto, pod-
zim, zima. Země a ostatní planety náleží do
Mléčné dráhy.

Poznámky v žákovských knížkách
✍ Houpal se na židli a bez dovolení spadl.

✍ Ohrožoval spolužáka nožem, který potře-
boval až na třetí hodinu.

✍ Vyhodil spolužákovu tuž-
ku z okna se slovy:
„Jestli tě má ráda,
vrátí se“.

✍ Neustále se baví
a odmítá mi říct
o čem.

✍ Rozbil okno a vy-
mlouval se, že nemůže
dýchat.

Vtipy na konec školního roku
Telefonát do školy: „Dobrý den pane učite-

li, omluvte prosím dnes Honzu z vyučování,
nemůže přijít do školy, velmi prochladl.„

“V pořádku. A kdo volá?„
“Můj otec.„

✲ ✲ ✲

Přijde paní učitelka do třídy a povídá. „Tak
děti, každé pondělí vám položím otázku a kdo
ji uhodne nemusí celý týden chodit do školy.“

V pondělí zadá paní učitelka otázku. ,,Děti,
kdo ví, kolik kilogramů písku je na
Sahaře?„ Ve třídě je ticho,
nikdo neví.

Další pondělí přijde
paní učitelka do třídy,
sedne si za katedru a zaječí.
,,Kdo sem dal tu chcíplou
myš??“ Ládíček se přihlásí
a povídá:,,Já, tak nashledanou
za týden!„

✲ ✲ ✲

Do zverimexu vrazí rozčilený muž s ledním
medvědem na vodítku.

“Kde je ten hajzl?„
“Který?„ptá se prodavačka.
“Ten, co mi před rokem prodával bílého

křečka!„
✲ ✲ ✲

Sedí mamut na lavičce a čte si noviny. Na-
jednou k němu přiběhnou sloni a děsně ho
zmlátí. Mamut zavrtí hlavou a povídá: „Ti ski-
ni dneska vyváděj.“

V + W ve škole
Představení se konalo ve středu 1. června v tě-

locvičně naší školy. Z Ústí nad Labem nás přijel
navštívit pan Václav Krahulík, který působí na
tamní konzervatoři a kde vyučuje klasickou ky-
taru. Vyprávěl nám o životě Jiřího Voskovce
a Jana Wericha, kteří působili ve 30. letech 20.
století v Osvobozeném  divadle. Byli to vynika-
jící komici, kteří výborně hráli a vymýšleli úžas-
né hry, písničky a básničky, při kterých si dělali
legraci z lidí. Při té příležitosti nám pan Krahu-
lík některé jejich písničky zazpíval a zahrál na
kytaru. Vyprávěl nám o jednom představení, při
kterém obsadili prvních 8 řad fašisté. Ti hned po
začátku představení začali pískat a celé předsta-
vení se snažili překazit. Ale to by nebyli V a W,
kdyby to nepředpokládali a nepozvali si kama-
rády, kteří fašisty hezky zhurta vyprovodili z di-
vadla. A Voskovec s Werichem mohli hrát dál.
Na závěr jsme si s panem Krahulíkem zazpívali
známou píseň Život je jen náhoda.

Časopis ZVENCLÍK vydává: ZŠ Bří Venclíků. Náklad : 3x ročně cca 30 výtisků zdarma.
Redakce: Mgr. Jana K.Kuklíková (editor, korektura, práce s textem), Barbora Průchová, Nikola Pospíšilová,
Adéla Landová (redaktorky). Externí spolupráce: Magda Čelustková, Bára Mašková, Kristýna Krejčíková.
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Po prázdninové přestávce pokračujeme v naší
soutěži. Dvojice snímků zachycuje panora-
matický pohled na Prahu přes Hloubětín z při-
bližně téhož místa. Barevný snímek Petra Ma-
zance je z roku 2004, černobílou fotografii

pořídil Jan Břinek začátkem šedesátých let
minulého století. V popředí vlevo je na sním-
ku „malá skalka“ a zavezený lom kamene.
Soutěžní otázka zní: Na pravé straně čb. foto-
grafie je vidět bouda: a) střelnice Svazarmu,

b) zahrádkářské kolonie, c) místního JZD, 
d) pionýrské klubovny. Ze správných odpovědí,
které nám posílejte do 15. září, vylosujeme
dva výherce, za nejoriginálnější odpověď udě-
líme zvláštní cenu poroty. jš, foto archiv

Novinky v bazénu
Od začátku září je pro veřejnost opět v pro-

vozu bazén v Hloubětíně. Během prázdnin ta-
dy byla u vstupu do budovy položena nová
dlažba, nové jsou i schody, které opravu už
nutně potřebovaly. Bazén je vybaven moder-
ním elektronickým systémem, zmodernizová-
ny byly i pánské šatny a kompletně i zázemí.
Bazén je pro veřejnost otevřen stejně jako
před prázdninami, ranní ptáčata mohou plavat
každý všední den mezi šestou a osmou, pak je
otevřeno v pondělí, úterý a ve čtvrtek od
12.30 do 16 hodin, ve středu pouze do 14 ho-
din a v pátek mezi třináctou a patnáctou hodi-
nou. Návštěvníci s denním režimem sov mo-
hou být v bazénu každý všední den až do 23
hodin, v pondělí od 21 hodin, v ostatní všední
dny už od 18 hodin. V sobotu je možnost pla-
vat v 10 až 20 hodin, v neděli pak mezi osmou
a osmnáctou hodinou. Za celý týden je to, po-

Svatojansk˘ ãtyfilístek
Letos se již po páté
v běchovické tělocvič-
ně sešly moderní gym-
nastky při závodu Sva-
tojanský čtyřlístek,
o kterém nás informo-
valy Ivana Kastlová
z oddílu TJ Kyje a Ha-
na Schimmerová z od-
dílu při ZŠ Gen. Ja-
nouška.
„Nebyly tam jen naše

a domácí závodnice. Na své klání jsme pozva-
ly také spřátelené oddíly Sokol Malá Strana,
TJ Vodní stavby, Sokol Královské Vinohrady,
SK Dejvice a Sokol Pražský. Celý závod pro-
bíhal ve velmi příjemné atmosféře a setkal se
s kladným diváckým ohlasem. Také závodni-
ce byly spokojené (na snímku Lenka Burdo-
vá), neboť vedle zážitků ze sportovního klání
si každá z nich odnesla i pěknou cenu. Necvi-
číme ale jen v průběhu školního roku, v srpnu
jezdíme na týdenní soustředění do Horního
Maršova, kde začínáme novou gymnastickou
sezónu. Máte-li doma dívky ve věku 5 - 8 let

kud tedy správně sčítám, plných 66 hodin pro
veřejnost, na kterou čeká 27 stupňů teplá, mír-
ně slaná voda. vok 

se zájmem o tento sport, můžete je přihlásit
v tělocvičně ZŠ Gen. Janouška 15. nebo 19. 9.
vždy v 16 hodin, případně každé ponděli
a čtvrtek rovněž v 16 hodin.“ vok

NOVĚ OTEVŘENO
● půjčování svatebních šatů a doplňků
● šití svatebních šatů na míru
● značka svatebních šatů
● prodej korunek a bižuterie
● prodej snubních a zásnubních prstenů
● prodej svatebních oznámení
● kompletní svatební servis
● poradenství

Tel: 281 910 716, 776 011 178
e-mail: info@svatbasnu.cz

Maňákova 744, Praha 9 - Černý Most II.
Po - Pá 11.30 - 19.30, So - 10.00 - 13.00

AKCE! Při rezervaci svatebních šatů, sva-
tební líčení ZDARMA, od 1. 8. do 30. 9. 2005
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Velkoobjemové kontejnery na záfií
Ze systému hlavního města Prahy
V Humenci x Sadská 5. 9.
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
Liblická x Klánovická 7. 9.
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
Zámečnická x Mochovská
Nehvizdská x Zelenečská
Cvrčkova x Burdova 12. 9.
Babylonská x Jordánská
Světská x Lipnická
Borská x Rotenská
Stropnická x Za Černým mostem
Hejtmanská x Vranovská 14. 9.
Želivská x Metujská
Tálínská u čp. 15
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Koclířova x Kačínská 19. 9.
Spolská x Mílovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská 21. 9.
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná 26. 9.
Šimanovská x Za školou

ŘÍJEN
Kardašovská u obchod. střediska 3. 10.
Chvaletická x Vizírská (chodník)

Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Maršovská 5. 10.
Nedvědická x Žehuňská
Lásenická x Lipnická

Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 ho-
din. Po naplnění budou odvezeny.
Ze systému MČ Praha 14

Hodějovská x Za Rokytkou 6.-7. 9.
Novozámecká x Vidlák
Včelničná x Nežárská 8.-9. 9.
Travná x Kostlivého
Lomnická x Zalinská 12.-13. 9.
Bří Venclíků x Vlčkova
Trytova x Paculova 14.-15. 9.
Smikova x Gen. Janouška 19.-20. 9.
Himrova x Gen. Janouška
Bryksova u zad. traktu čp. 762 21.-22. 9.
Mansfeldova x Kučerova
Vašátkova x Doležalova 26.-27. 9.
Dygrýnova x Breicetlova
Kpt. Stránského x Vybíralova 29.-30. 9.
Dygrýnova x Vašátkova

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

UPOZORNùNÍ 
PRO MOTORISTY

Úřad m. č. Prahy 14, odbor výstavby a do-
pravy, jako příslušný silniční správní úřad
upozorňuje na průběh podzimního  komplex-
ního úklidu komunikací (KÚK) v roce 2005
dle níže uvedeného harmonogramu. KÚK se
týká kromě uvedených komunikací rovněž
všech parkovišť při těchto komunikacích.

16. 9.2005 Cíglerova, Bří. Venclíků, Vlč-
kova, Bouřilova, Bojčenkova,
Trytova, Paculova, Ronešova,
Volkova, včetně parkoviště
u školy při ul. Bří. Venclíků
a parkoviště při metru

5.10.2005 Krylovecká, Kardašovská,
Rochovská, Vizírská, Kukel-
ská, Chvaletická, Žárská

6.10.2005 Šromova, Himrova, Gen. Ja-
nouška, Šebelova, Jíchova,
Smikova, Dygrýnova (část
vyznačená přenosným DZ),
Anderleho

Úklid komunikací bude provádět Technic-
ká správa komunikací  hl. m.Prahy za asisten-
ce Policie ČR a Městské policie. Doba úklidu
bude od 7-14 hodin a v týdenním předstihu
budou dotčené komunikace osazeny  přísluš-
nými dopravními značkami. Proto vyzýváme
všechny motoristy, aby respektovali toto do-
pravní značení a ve vlastním zájmu neparko-
vali v uvedených dnech na takto označených
komunikacích. V případě neuposlechnutí
rozhodnutí silničního správního úřadu je
vlastník komunikace oprávněn dle zákona
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, odstranit silnič-
ní vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud
neprokáže závažné důvody, které mu znemož-
nily, aby silniční vozidlo odstranil sám.

Odbor výstavby a dopravy

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu

Zastávky na sběrové trase
ve čtvrtek 22. září

Zámečnická - Mochovská 15:00-15:20
Sadská - V Novém Hloubětíně 15:30-15:50
Klánovická - Liblická 16:00-16:20
Šestajovická - V chaloupkách 16:30-16:50
Šestajovická - Svépravická 17:00-17:20
Cidlinská - Maršovská 17:30-17:50
Kukelská - Chvaletická -Žárská 18:00-18:20
ul. Kardašovská (u nákupního střediska)

18:30-18:50
Odpady, které sbíráme: Barvy, baterie

všech druhů, včetně olovných akumulátorů,
čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepid-
la, nádoby od sprejů, motorové oleje, pestici-
dy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky
a zářivky.

Poznámka redakce: rozpis kontejnerů na-
leznete také na webových stránkách úřadu
(www.praha14.cz) nebo v podobě vytištěných
letáků v informacích či vývěskových tabulích
úřadu.

Očistotě a pořádku kolem nás již bylo
popsáno mnoho papíru. Přesto je po-

hled na čistotu v ulicích a na veřejných pro-
stranstvích někdy velmi žalostný. Co mo-
hou kolem sebe vidět naši potomci od své-
ho nejútlejšího věku - plasty, papíry,
nedopalky, nechutné plivance i nevábné psí
hromádky, střepy i pozůstatky bujarých
nočních oslav. Kouřící maminky pohazují
nedopalky kolem dětských pískovišť a ven-
čí tady své čtyřnohé kamarády spolu s dět-
mi. Posprejované domy, zbytky žvýkaček,
nepořádek kolem popelnic. Vozíky z nákup-
ních center zaparkované před vchody byto-
vých domů, často ve značné vzdálenosti od
svého původního stanoviště. Není snad uli-
ce, ze které někdy nemuselo být odstraňo-
váno torzo plechového miláčka, není dne,
aby nebyla objevena nepovolená skládka. A
to i přesto, že máme k dispozici sběrné dvo-
ry, že dochází k nárůstu počtu i frekvenci
přistavování velkoobjemových kontejnerů,
kterých jen v letošním roce bude z rozpočtu
naší MČ přistaveno celkem160, včetně no-
vě poskytované služby na bioodpad. Bohu-
žel velkoobjemové kontejnery  pro domác-
nosti jsou obratem přeplňovány odpadem,
který do nich nepatří - za jehož likvidaci za-

platí naše MČ téměř 500 000,- Kč. Přitom
ze systému hlavního města Prahy je pro na-
ší městskou část poskytováno dalších 336
velkoobjemových kontejnerů.

Dalším často diskutovaným problémem
jsou všudypřítomné psí hromádky. Jejich
úklid stojí MČ ročně téměř 650 000,- Kč.
Přitom uklidit po svém psovi patří mezi zá-
kladní povinnosti chovatele. Je pravdou, že
většina „běžného smetí“ zpravidla na veřej-
ném prostranství dlouho neleží. Něco od-
foukne vítr, něco umyje déšť, o část se posta-
rají specializované firmy.

Každý, kdo vychovával děti, ví, jak moc
jsou ke svému okolí vnímavé. Prostředí, ve
kterém vyrůstají, se tak pro ně stává běžným
standardem.Lhostejnost ke svému životnímu
prostředí pak vytváří začarovaný kruh, ze
kterého jen těžko hledáme únikovou cestu.
My pokročilejšího věku často láteříme na ty
mladší, ale nebyli a nejsme to právě my, kte-
ří jim v mnohém jdeme negativním příkla-
dem? A tak všem, kterým není současný stav
lhostejný, alespoň malé poděkování, a těm
ostatním snad jen: zkuste se kolem sebe roz-
hlédnout.

Ing.Zuzana Urbánková, 
Odbor životního prostředí MČ Praha 14

Jen takové malé zamy‰lení
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Od 1. záfií novû otevfiená prodejna
chovatelsk˘ch potfieb

SIMBA
Pavilon Havana - u stanice metra
Mochovská 38, Praha 9-Hloubûtín

Hotel, ve kterém
se nenudíte...

❚ Sport - 3 tenisové
kurty s povrchem 
Wimbledon a 3 klimati-
zované squashové
kurty s povrchem
Fiberesin

❚ Konferenãní
prostory - kompletní
konferenãní servis

Informace: 
E-mail:www.hotelstep.cz
Tel.: 775 996 114
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P¤ÍJEM INZERCE
PO + ST 8.00–18.00 hod.
ostatní dny podle dohody

☎ 281 005 581
pí Rudolfová

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

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

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
● Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kancelá-
ře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
775 254 817, 776 677 167. 11/18
● Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli velikos-
ti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabíd-
něte cokoli, možno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový apod. I zdevasto-
vaný, IV. kateg., v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatiza-
ci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, do-
meček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti, 
tel.: 222 712 015. 12/15
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, tel.: 
603 973 500. 02/02
● Zasklívání lodžií přímo od výrobce, certifiková-
no, nejnižší ceny, volejte zdarma tel.: 800 158 746.
S tímto inzerátem sleva 5 %. Balkonsystém, s.r.o.

03/04
● Vyměním stát. gars. na Praze 1 za větší. Dopla-
tek podle dohody. Tel.: 281 868 549, 607 219 600.

09/04
● Prodám zděnou, řadovou garáž v os. vl. u Kyj-
ského rybníka (TJ Kyje). Cena 180 000 Kč (při ry-
chlém jednání sleva), tel.: 736 644 076. 09/11
● Mandl, nově otevřeno, Klánovická 34, Hloubě-
tín, tel.: 777 261 944, 281 864 211. 09/12
● Koupím byt v Praze, 2+kk-3+1. Platím hotově.
Tel.: 724 657 048. 09/14

● REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH
● ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH
● PLOCHÉ STŘECHY NA KLÍČ
● IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU
● ZATRAVNĚNÉ STŘECHY, ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Materiály: asfaltové pásy, PVC, EPDM folie

SIKOP s.r.o. PLOCHÉ STŘECHY
Tel./fax: 286 854 600, mobil: 602 283 861, 777 283 889

Budovatelská 287, 190 15 Praha 9, sikop@atlas.cz, www.sikop.wz.cz

Nabídka hudebních a taneãních kurzÛ
‰kolní rok 2005/2006

1. zobcová flétna 30 Kã za hodinu - 1 x t˘dnû
2. klavír 50 Kã za hodinu - 1 x t˘dnû
3. zpûv 30 Kã za hodinu - 1 x t˘dnû
4. kytara 40 Kã za hodinu - 1 x t˘dnû
5. taneãní skupina Crazy dance
60 Kã za hod., tréninky 2-3x t˘d. dle zafiazení do skupin
Zápisy 5. 9. a 7. 9. od 15 do 18 hod.
Talentové zkou‰ky: do v˘b. tfiíd 12. 9. od 16 do 17 hod.

Z· Vybíralova

Hudební a taneãní umûlecká ‰kola
Tel.: 606 850 515, 608 051 697

AUTOSERVIS ·KARDA

sefiizování a opravy motorÛ
opravy pfievodovek
celkové opravy vozidel
di@gnostika
autoelektrika
pfiíprava a zaji‰tûní STK

P

E

U

G

E

O

T

Ba‰t˘fiská 70
198 00 Praha 9
tel.: 603 414 767
tel.: 603 804 764
tel.: 281 931 734

Elektrické instalace Jan Rohan
Podûbradská 124, 194 00 Praha 9
1. 7. do 31. 10. 2005
provede mimofiádnou akci
● „Pfiihlá‰ky k odbûru PRE za 300,- Kã“
● prohlídka mûfiicího místa
● vyplnûní pfiihlá‰ky
kanceláfi firmy tel./fax: 281 86 19 22
731 160 533 
nebo se s námi lze spojit i el. po‰tou:
elektricke.instalace@seznam.cz
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UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 10/2005

16. 9. 2005

nabízí na školní rok 2005-2006
výuku angličtiny, španělštiny

a francouzštiny pro děti
od 4 do 16 let.

Naší předností jsou:
- malé skupinky po 4-6 žácích

- kvalifikovaní a zkušení lektoři
- speciálně vybavené učebny, velmi kvalitní učebnice

a výukové materiály
Výuka probíhá 1x týdně 110 minut.

Cena: 4 350,- Kč vč. DPH / 1 pololetí

V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·PJ, FJ
- skupinky po 4-6 posluchačích

- důraz kladen na živou komunikaci v cizím jazyce
- velmi kvalitní učebnice a výukové materiály

Cena: 4 380,- Kč vč. DPH při výuce 1 x týdně 90 minut.
Učebny: Metro - Rajská zahrada - Praha 9, Chlumecká 1539/7

Zápisy na nový školní rok:
probíhají v učebnách v Chlumecké ulici od 1. 9. do 15. 9.

každé uterý a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hod.
Více informací: Tel: 604 215 036, 241 443 129,

www.skolarybicka.cz

Agentura Progress
Pfiijímá pfiihlá‰ky 
do kurzÛ angliãtiny 
v Praze 9-âern˘ Most
❖ Kurzy pro dûti (od 5 let)
❖ Kurzy pro dospûlé
❖ Zahájení kurzÛ v záfií 2005
Informace na tel.:  321 695 141, 
mobil: 723 855 166, e-mail: lstankova@iol.cz

VILADOMY NAD ROKYTKOU
Praha 9 - Hrdlořezy

Cena 31.000,- Kč/m2

www.qndomov.cz
tel.: 267311673
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RODINNÉ DOMY 
Praha 9 - Újezd nad Lesy

www.qndomov.cz
tel.: 267311673

● Mladá dvojice koupí byt na Praze 14, nejlépe
v blízkosti metra. Upřednostníme 2+kk a větší, ale
v případě dobré nabídky může být i 1+1. Platba
v hotovosti možná. Tel.: 608 880 677. 07/15
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Hned první prázdninovou sobotu čekalo zákazníky CČM zajímavé zpestření ná-
kupů. Městská část Prahy 14 ve spolupráci s Klubem majitelů historických vozi-
del Rehiv Praha tady uspořádaly výstavu automobilových a motocyklových vete-
ránů. Nejstarším z předváděných exponátů byl stříbrný BMW Dixi z roku 1929,
naopak benjamínkem o padesát let mladší žlutý MG. Mezi motocykly byly na
opačných věkových pólech DKW 350 NZ z roku 1930 a Jawa 350 s ročníkem na-
rození 1956. Přehlídka těchto dědečků a babiček s mladistvím vzhledem vyvolá-
vala u návštěvníků nadšení nad jejich stavem i úctu k dílům předchozích generací.
Je svým způsobem symbolické, že mezi obdivovateli jsem objevil také Jana Kně-
žínka, ředitele odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP.

„Srdce všech pamětníků musí plesat nad těmito historickými skvosty, každému
se určitě vybaví konkrétní nostalgické vzpomínky. Mně třeba při pohledu na Pio-
nýra z roku 1958, na kterém jsem asi jako každý kluk kdysi začínal. Nebo MG
s nezvyklým obsahem 1798 ccm, s nímž jsem dělal v roce 1969 ve Švýcarsku „ři-
dičák“. A což teprve pohled na funkční stabilní motor Slavia z roku 1930, který
jsem jako dítě obdivoval každé léto u mlátičky obilí. Teď se profesně zabývám pa-
mátkovou péčí o historické stavby našeho hlavního města, tady jde sice o technic-
ké kulturní dědictví, ale i tak vzdávám hold organizátorům výstavy i všem na-
dšencům, kteří tyhle skvosty uchovávají dalším generacím.“ text a foto: vok

OObdiv veteránÛm
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