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Praha má v parlamentu 25 po-
slancÛ, z toho 11 nováãkÛ. Jedním
z nich je i Daniel Rovan (ODS)
z âerného Mostu. Je to vÛbec popr-
vé, kdy komunální politik z na‰í
mûstské ãásti zasedne v poslanecké
snûmovnû. Mgr. Daniel
Rovan se narodil v Pra-
ze v roce 1964. Absol-
voval pedagogickou fa-
kultu a stal se uãitelem
na Z·. Od roku 1992
se pohybuje ve vefiejné
správû, kde pracoval
jako vedoucí ekonomic-
k˘ch odborÛ, a od roku
2002 pÛsobí jako zá-
stupce starosty Mâ Pra-
ha 14. Je Ïenat˘ a má
dvû dcery. Aktivnû hraje
squash a fotbal. (Na

obou snímcích pfii leto‰ní pouti
v Hloubûtínû.)

„Pokud chci nûco zmûnit, musím
proto nûco udûlat. I to je dÛvod, proã
jsem se zaãal vûnovat politice.“ Tím-
to krédem, s nímÏ se ucházel o pfií-

zeÀ voliãÛ, se chce fiídit i pfii své prá-
ci v parlamentu. 

*
VáÏení spoluobãané, dovolte mi,

abych vám podûkoval za va‰i úãast
ve volbách do Parlamentu âR i za

dÛvûru, kterou jste projevili Obãan-
ské demokratické stranû i mnû osob-
nû. ODS bude po vyhran˘ch volbách
i nadále pokraãovat v prosazování
slu‰nosti a spravedlnosti v na‰í zemi,
v osobním pfiístupu k fie‰ení problé-

mÛ, které v‰ední Ïivot
kaÏdého z vás pfiiná‰í,
bude pokraãovat ve
snaze o zaji‰tûní co
nejlep‰í budoucnosti
na‰ich dûtí. Chceme
dostát sv˘m slibÛm,
které jsme vám dali,
a kaÏdodenní prací
dokázat, Ïe si va‰i dÛ-
vûru zaslouÏíme. 

Mgr. Daniel Rovan,
poslanec PSP âR

Jak se volilo v Praze 14
Voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, konan˘ch ve dnech

2.–3. ãervna 2006, se v mûstské ãásti Praha 14 zúãastnilo celkem 19 392
obãanÛ. Volební úãast dosáhla 63,29 % (z 30 667 oprávnûn˘ch voliãÛ).
O voliãskou pfiízeÀ se ucházelo 26 stran, z nichÏ se do parlamentu dostaly
s následujícím ziskem hlasÛ v Praze 14: ODS 9 416 (48,77 %), âSSD 4 753
(24,62 %), Strana zelen˘ch 1 565 (8,10 %), KSâM 1 511 (7,82 %), 
KDU-âSL 843 (4,36 %)

Okrsek s nejvy‰‰ím poãtem voliãÛ 697 – Z· Gen. Janou‰ka 1.645

Okrsek s nejniÏ‰ím poãtem voliãÛ 681 – Za horou 158

Okrsek s nejvy‰‰í úãastí voliãÛ 687 – ‰kola Mochovská 84,23%

Okrsek s nejniÏ‰í úãastí voliãÛ 692 – Z· Bfií. VenclíkÛ 44,39%

Okrsek s nejlep‰ím v˘sledkem pro ODS 700 – Z· Vybíralova 56,67%

Okrsek s nejlep‰ím v˘sledkem pro âSSD 685 – ‰kola Mochovská 33,80%

Okrsek s nejlep‰ím v˘sledkem pro KSâM 688 – Z· Chvaletická 14,87%

Okrsek s nejlep‰ím v˘sledkem pro KDU-âSL 704 – Z· ·imanovská 7,53%

Okrsek s nejlep‰ím v˘sledkem pro SZ 694 – Z· Bfií VenclíkÛ 11,37%

Okrsek s nejhor‰ím v˘sledkem pro ODS 688 – Z· Chvaletická 40,51%

Okrsek s nejhor‰ím v˘sledkem pro âSSD 702 – rest. U Kamila 19,25%

Okrsek s nejhor‰ím v˘sledkem pro KSâM 711 – Galerie 14 3,14%

Okrsek s nejhor‰ím v˘sledkem pro KDU-âSL 695 – Z· Bfií VenclíkÛ 1,67%

Okrsek s nejhor‰ím v˘sledkem pro SZ 681 – Za horou 4,38%

Pro porovnání v˘sledky v hlavním mûstû Praze: ODS 317 224
(48,32 %), âSSD 152 962 (23,29 %), Strana zelen˘ch 60 384 (9,19 %), KSâM
51 925 (7,90 %), KDU-âSL 31 820 (4,84 %). Volební úãast 68,51 %

Celostátní v˘sledky: ODS 35,38 %, âSSD 32,32 %, KSâM 12,81 %,
KDU-âSL 7,22 %, Strana zelen˘ch 6,29 %. Volební úãast 64,47 %

Pfii volbách si organizovala âes-
ká televize pfiedbûÏn˘ odhad v˘sled-
kÛ. Z na‰í mûstské ãásti si vybrala
volební okrsek ã. 684 v Z· Mochov-
ská a moÏná i pfiiãinûním zdej‰ích
respondentÛ byl v˘sledek prvních
televizních odhadÛ 38% pro ODS
a 30% pro âSSD. Anonymním prÛ-

zkumem u nás byli povûfieni sym-
patiãtí mladíci, podle nichÏ byla
ochotna za‰krtnout tfii jednoduché
odpovûdi spí‰ mlad‰í a stfiední gene-
race, zatímco ty star‰í vût‰inou blo-
kovala nedÛvûra v anonymitu je‰tû
z dob nesvobodného komunistické-
ho reÏimu. text a foto: vok

Volební průzkum

Praha 14 má svého zástupce v parlamentu

Upozornění týkající se
komunálních voleb

UpozorÀujeme v‰echny politické strany, které budou kandidovat do
Zastupitelstva Mâ Praha 14 v podzimních komunálních volbách, Ïe jim
v fiíjnov˘ch Listech Prahy 14 bude poskytnuta pro vlastní prezentaci
1/2 tiskové strany zdarma. Podklady pro tuto bezplatnou pfiedvolební pre-
zentaci pfiijímá redakce nejpozdûji do 15. záfií 2006. 
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Na svém 83. jednání dne 
23. 5. Rada MČ mj.

• schválila smûrnici o hospodafiení
s majetkem Mâ Praha 14

• schválila
1. poskytnutí finanãního daru obãan-
skému sdruÏení MládeÏ 2003 ve v˘‰i
15.000 Kã na projekt Integrace han-
dicapovan˘ch osob Praha Mâ Pra-
ha 14
2. poskytnutí finanãního daru Stfie-
disku kfiesÈanské pomoci Horní
Poãernice ve v˘‰i 15.000 Kã na pro-
jekt Stfiedisko kfiesÈanské pomoci
Horní Poãernice – sluÏby seniorÛm
a zdravotnû postiÏen˘m
3. poskytnutí finanãního daru obãan-
skému sdruÏení Fokus ve v˘‰i 25.000
Kã na projekt DÛm na pÛli cesty –
v systému komunitních sluÏeb pod-
pory bydlení pro lidi se zku‰eností
du‰evní nemoci 
4. poskytnutí finanãního daru Speci-
álnímu domu mládeÏe SPMP Chotû-
‰ice ve v˘‰i 10.000 Kã na projekt Pfií-
prava mentálnû postiÏené mládeÏe
pro uplatnûní na trhu práce
5. poskytnutí finanãního daru obãan-
skému sdruÏení Prosaz ve v˘‰i
40.000 Kã na projekt Doma je doma
6. poskytnutí finanãního daru obãan-
skému sdruÏení SdruÏení na pomoc
dûtem s handicapy ve v˘‰i 10.000 Kã
na uhrazení nákladÛ na mzdy osob-
ních asistentÛ

• schválila uzavfiení smlouvy o dílo
s firmou Dálniãní stavby Praha, a. s.
na akci: „Spla‰ková kanalizace –
Broumarská, Praha 9“

• schválila zadání zakázky na re-
konstrukci vnitfiních rozvodÛ vody
a stavební úpravy M· Kostlivého na
Jahodnici

• souhlasila s I. úpravou a zmûnou
rozpoãtu mûstské ãásti Praha 14 na
rok 2006. Rozpoãet po I. úpravû
a zmûnû k 15. 5. 2006 ãiní 238.175,40
tis. Kã

• souhlasila se zfiízením pfiedza-
hrádky pizzerie na ãásti pozemku
parc. ã. 232/458, k. ú. âern˘ Most

• souhlasila s dotãením pozemkÛ
parc. ã. 3 a parc. ã. 7, k. ú. Kyje,
rekonstrukcí havarované opûrné zdi
– „Stavební dvÛr Kyje“ a s jejich
vyuÏitím k ãinnostem souvisejícím
se stavbou

• nesouhlasila s prodejem ãásti
pozemku parc. ã. 983, k. ú. Hostavi-
ce o v˘mûfie 180 m2 manÏelÛm Jíl-
kov˘m

• nesouhlasila s prodejem zahrady
parc. ã. 2550, k. ú. Kyje, o v˘mûfie
642 m2 paní ·tûpánce KoblíÏkové
v období pfied rokem 2010

• nesouhlasila s dlouhodob˘m pro-
nájmem pozemkÛ parc. ã. 2652/2
a ãásti parc. ã. 2673, v‰e k. ú. Kyje,
pro podnikatelskou ãinnost – auto-
bazar podle Ïádosti p. Franti‰ka
Janeãka

• doporuãila Zastupitelstvu Mâ
Praha 14
1. stanovit pro volební období 2006
– 2010 poãet ãlenÛ ZMâ Praha 14 na
31
2. vytvofiit pro volby do ZMâ Pra-
ha 14 v roce 2006 na území Mâ Pra-
ha 14 jeden volební obvod

• vzala na vûdomí zahájení územ-
ního fiízení na umístûní stavby „Vzo-
rové rodinné domy a v˘stavní pavi-
lon“ na pozemku parc. ã. 2590/5,
2590/18, 2590/19, 2590/24, 2873/1
v k. ú. Kyje a pozemku parc.
ã. 4485/39 v k. ú. Horní Poãernice.
PoÏaduje:
1. doplnit projednávanou dokumen-
taci o stanovisko zhotovitele, kter˘
pfiipravuje stavbu „ProdlouÏené ko-
munikace ul. Ocelkova“ a zaji‰tûní
koordinace obou staveb 
2. doplnit dokumentaci k územnímu
fiízení o soulad s funkãním vyuÏitím
dle územního plánu a prÛkaz plnûní
regulativÛ míry vyuÏití území

Na svém 84. jednání dne 
6. 6. Rada mj.

• schválila poskytnutí finanãního
pfiíspûvku sportovnímu klubu Hanny
Dance ve v˘‰i 10.000 Kã na ãinnost
ve ‰kolním roce 2006/2007

• schválila poskytnutí finanãního
pfiíspûvku ve v˘‰i 15.000 Kã firmû
MILPO MEDIA, s. r. o. na vydání
knihy o osobnostech v názvech praÏ-
sk˘ch ulic

• schválila (ve funkci valné hro-
mady)
1. V̆ roãní zprávu obchodní spoleã-
nosti Správa majetku Praha 14, a. s.
za rok 2005
2. úãetní závûrku obchodní spoleã-
nosti Správa majetku Praha 14, a. s.
za rok 2005

• schválila zmûnu sídla obchodní
spoleãnosti Správa majetku Praha 14,
a. s. z adresy Konzumní 640 na adre-
su Metujská 907

• schválila úhradu nákladÛ na
„Opravu oken, v˘mûna za plastová,
Metujská 907“ z finanãních prostfied-
kÛ zahrnut˘ch do plánu oprav v sou-
ladu s usnesením ã. 264/RMâ/2006
ze dne 9. 5. 2006

• schválila 
1. smlouvu o dílo mezi Mâ Praha 14
a Ing. Ivanem Fialou-PROJEKTY ve
vûci vyhotovení projektové doku-
mentace na víceúãelové hfii‰tû s nafu-
kovací halou v areálu ‰koly ã. p. 9 ul.
Pilská, Praha 14 – Hostavice 
2. smlouvu o dílo mezi Mâ Praha 14
a spol ESCADRA CZ, s. r. o. ve vûci
vyhotovení projektové dokumentace
stavby pavilonu zázemí hfii‰tû v are-
álu ‰koly v ul. Pilská, Hostavice

• souhlasila se závûreãn˘m úãtem
mûstské ãásti Praha 14 za rok 2005
s v˘hradou chyb a nedostatkÛ ménû
závaÏného charakteru, které jiÏ byly
odstranûny

• souhlasila s návrhem na zv˘‰ení
odmûn ãlenÛm a zapisovatelÛm okr-
skov˘ch volebních komisí pro volby
do Parlamentu âR r. 2006 o ãástku
500 Kã

• souhlasila se zv˘‰ením roãní saz-
by z 747,96 Kã/m2 na 858,05 Kã/m2

za uÏívání nebytov˘ch prostor v ob-
jektu ã. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9
s úãinností od 1. 7. 2006

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene uloÏení
kabelÛ do pozemku parc. ã. 1815/1,
k. ú. Kyje se spoleãností âesk˘ Tele-
com, a. s. a do pozemkÛ v ulici Tálin-
ské, Oborské a Lánské v Kyjích se
spoleãností PREdistribuce, a. s.

• souhlasila se zvefiejnûním zámû-
ru a následn˘m uzavfiením nájemní
smlouvy na pozemek parc. ã.
1372/13 a ãást PK 1377, k. ú. Hlou-
bûtín o celkové v˘mûfie 572 m2 se

Základní organizací âeského Zahrád-
káfiského svazu BaÏantnice II

• souhlasila se zadáním vefiejné
zakázky na „Úpravu stávajících a v˘-
stavbu nov˘ch chodníkÛ v Jiráskovû
ãtvrti – ul. Dáfiská, Zvíkovská, Osic-
ká, Horusická, Pávovské nám., Mí-
lovská“ v souladu s ust. § 45 zákona
ã. 40/2004 Sb. o vefiejn˘ch zakáz-
kách v platném znûní 

• doporuãila pojmenovat ulici v k.
ú. Kyje „Bojínková“

Co projednalo
Zastupitelstvo

MČ Praha 14

Ke svému 18. zasedání se
Zastupitelstvo MČ Praha 14

sešlo dne 19. 6. 2006
v Galerii 14 

za účasti 27 členů.

• zvolilo Václavu Bílou pfiísedící
Obvodního soudu pro Prahu 9

• stanovilo pro volební období 2006
aÏ 2010 poãet ãlenÛ ZMâ Praha 14
na 31

• schválilo vytvofiit pro volby do
ZMâ Praha 14 v roce 2006 na území
Mâ Praha 14 jeden volební obvod

• schválilo pravidla postoupení po-
hledávek Mâ Praha 14 pfii pronají-
mání nebytov˘ch prostor

• schválilo závûreãn˘ úãet Mâ Pra-
ha 14 za rok 2005 s v˘hradou chyb
a nedostatkÛ ménû závaÏného cha-
rakteru, které jiÏ byly odstranûny

• schválilo
1. plnûní pfiíjmÛ a ãerpání v˘dajÛ
mûstské ãásti Praha 14 za I. ãtvrtletí
roku 2006: 
pfiíjmy 54.489,68 tis. Kã, v˘daje
55.349,27 tis. Kã, z toho: kapitálové
743,45 tis. Kã a bûÏné 54.605,82 tis.
Kã, financování – 859,60 tis. Kã 
2. plnûní finanãního plánu zdaÀova-
né ãinnosti Mâ Praha 14 za I. ãtvrt-
letí roku 2006 s hospodáfisk˘m v˘-
sledkem ve v˘‰i 15.216 tis. Kã.

• vzalo na vûdomí I. a II. rozpoãto-
vé opatfiení na rok 2006

• schválilo nav˘‰ení rozpoãtu roku
2006 ze zdaÀované ãinnosti ve v˘‰i
6.700 tis. Kã a úpravu finanãního plá-
nu zdaÀované ãinnosti ve v˘‰i 7.500
tis. Kã

• schválilo
1. poskytnutí finanãního daru Diako-
nii Církve bratrské – Centrum Slu-
neãnice ve v˘‰i 65.000 Kã na projekty
Centrum Sluneãnice – denní stfiedis-
ko a Centrum Sluneãnice – osobní
asistence pro obyvatele Mâ Praha 14 
2. poskytnutí finanãního daru obãan-
skému sdruÏení Asistence ve v˘‰i

všechny odbory 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 

pokladna ÚMČ
pondûlí a stfieda 7.30–12
a 13–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 13–15 hod. 
pátek 7.30–12 hod. 

pasy a OP, ohlašovna pobytu 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–12 hod. 

ověřování 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek 7.30–14 hod.
pátek 7.30–12 hod. 

informace a podatelna 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–15 hod. 
pátek 7.30–14 hod. 

Úřad městské části Praha 14
Bfií VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9

ústfiedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), fax podatelna: 281 912
861, 

sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, fax místostarostové: 281 005 380 
Informaãní kanceláfi: informace@p14.mepnet.cz

Elektronická adresa úfiadu: 
podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz 

Webové stránky úfiadu: www.praha14.cz 

Úřední hodiny: 
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Změny ve vydávání cestovních dokladů
Od 1. 9. 2006 zaãne vydávání pasÛ s biometrick˘mi prvky, konkrétnû

s digitální fotografií Ïadatele. Tuto pofiídí pfiímo úfiednice, nabírající Ïádost
o pas. Úfiednice vytiskne Ïádost vãetnû fotografie, a Ïadatel se na ní podepí-
‰e. Systém sejme také jeho podpis.

Tyto pasy se budou vydávat ve lhÛtû 30 dnÛ.
PoÏádá-li obãan o vydání pasu v krat‰í lhÛtû, obdrÏí pas bez strojovû ãitel-

n˘ch a biometr. prvkÛ, s dobou platnosti pasu pouze na 6 mûsícÛ, narozdíl
od novû pofiízeného pasu s platností na 10 let. 

Novû budou muset mít pasy v‰echny dûti (viz dále).
Pozor: Chtûli bychom upozornit, Ïe souãasn˘ zpÛsob podání Ïádosti o pas

je moÏn˘ pouze do 21. 8. 2006, neboÈ v t˘dnu od 21. 8. do 1. 9. 2006 bude
pfiíjem Ïádostí zastaven a budou se vydávat pouze pasy ve zkrácené lhÛtû.
Toto omezení je nutné z dÛvodu pfiechodu na nov˘ zpÛsob nábûru a v˘roby
pasÛ.

DÛleÏité: v‰em pasÛm, vydan˘m do 21. 8. 2006, zÛstává i nadále platnost
na 10 let od data vydání uvedeného v pasu. 

Zpracovalo OSO
Mgr. Jifií Kry‰tof

vedoucí obãanskosprávního odboru

80.000 Kã na projekt Stfiedisko asi-
stence – sluÏby osobní asistence ob-
ãanÛm Mâ Praha 14

• schválilo zafiazení bytov˘ch domÛ
Kbelská ãp. 645, Rochovská ãp. 757
– 763 a DoleÏalova ãp. 1041 – 1046
vãetnû pozemkÛ funkãnû spjat˘ch,
do privatizaãního procesu

• schválilo udûlení v˘jimky ze Zásad
postupu pro prodej bytov˘ch domÛ ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svûfien˘ch do
správy nemovitostí Mâ Praha 14, pro
prodej bytového domu ãp. 905, k. ú.
Hloubûtín, ulice Slévaãská

• schválilo kupní smlouvu na pro-
dej nebytov˘ch jednotek ã. 1087/25;
1088/25; 1090/25 v bytovém domû
ã. p. 1087–1090 v Cíglerovû ulici, k. ú.
âern  ̆Most, mezi Mâ Praha 14 a Sdru-
Ïením Belstav Praha s. r. o. a SKV
Praha, s. r. o., za kupní cenu ve v˘‰i
1 164 900 Kã za podmínky, Ïe ke zve-
fiejnûnému adresnému zámûru neob-
drÏí Mâ Praha 14 Ïádné pfiipomínky 

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a panem Z. Horá-
kem na prodej pozemku parc. ã. 845
o v˘mûfie 242 m2 v k. ú. Kyje za cel-
kovou kupní cenu 580 800 Kã

• schválilo uzavfiením kupní smlou-
vy na prodej pozemku parc. ã. 73/3,
k. ú. Kyje o v˘mûfie 167 m2 s F.
Ma‰atou za cenu 1 000 Kã/m2

• schválilo uzavfiení smlouvy na
mezi Mâ Praha 14 a manÏely Vítko-
v˘mi na smûnu ãásti pozemku
o v˘mûfie cca 83 m2 v k. ú. Hosta-
vice

• schválilo podání Ïádosti Pozem-
kového fondu âR o bezúplatn˘ pfie-
vod pozemku parc. ã. 1390 v k. ú.
Hloubûtín do svûfiené správy nemo-
vitostí Mâ Praha 14

• schválilo uzavfiením kupní smlou-
vy na ãásti pozemku parc. ã. 893/1
v k. ú. Kyje za úãelem vybudování
chodníku v Oborské ulici mezi
P. Dekrovou a Mâ Praha 14 za kup-
ní cenu ve v˘‰i 2 140 Kã/m2

• souhlasilo se zámûrem prodeje
bytového domu ã. p. 641 na pozem-
ku parc. ã. 831/6 o v˘mûfie 351 m2

a pozemku parc. ã. 831/6 o v˘mûfie
351 m2 a obytného domu ã. p. 643 na
pozemku parc. ã. 831/5 o v˘mûfie
230 m2 a pozemku parc. ã. 831/5

o v˘mûfie 230 m2 v‰e v k. ú. Hloubû-
tín formou prodeje dvûma právnic-
k˘m osobám samostatnû, zaloÏen˘ch
nájemníky domÛ ã. p. 641 a ã. p. 643
v souladu se „Zásadami postupu pro
prodej bytov˘ch domÛ ve vlastnictví
hl. m. Prahy, pfiedan˘ch do svûfiené
správy nemovitostí mûstské ãásti Pra-
ha 14“ ze dne 13. 12. 2005

• souhlasilo s návrhem na zmûnu
vyuÏití území ãásti monofunkãní plo-
chy pfiírodní nelesní ZN na plochu
v‰eobecnû obytnou OV (jedná se
o dva pozemky v k. ú. Kyje ve vlast-
nictví soukrom˘ch osob) a se zmû-
nou z hlediska ãasového posunu vyu-
Ïití pozemku pfied rok 2010 (moÏnost
v˘stavby 2 rodinn˘ch domÛ). Nesou-
hlasilo s úpravou koeficientu z B8 na
C9 (celkem pro v˘stavbu 18 rod. do-
mÛ) z dÛvodÛ zatíÏení území.

• nemûlo námitek ke zmûnû vyu-
Ïití pozemku parc. ã. 2564 k. ú. Kyje
z plochy zahrádky a zahrádkové osa-
dy PZO na plochu v‰eobecnû obyt-
nou – OV a pfied rok 2010 pro stav-
bu rodinného domu

• vzalo na vûdomí návrh zmûny
Územního plánu hl. m. Prahy
Z 1000/00 – revize ÚP SÚ hl. m. Pra-
hy (dÛvodem této zmûny je odstra-
nûní formálních nedostatkÛ stávají-
cího územního plánu a zlep‰ení jeho
vyuÏívání)

Komise životního prostředí
(31. 5.)

Komise souhlasila s navrhovanou
zmûnou funkãního vyuÏití (z neles-
ní plochy na v‰eobecnû obytnou
z dÛvodu v˘stavby rod. domu je‰tû
pfied rokem 2010) soukromého
pozemku parc. ã. 2564 v k. ú. Kyje;
dále souhlasila s realizací golfového
areálu s návazností na rekreaãní park
U âeÀku; nemûla námitek proti
zámûru v˘stavby bytového domu
Zeleneãská – Nehvizdská s podmín-
kou sníÏení poãtu podlaÏí o jedno, tj.
na ãtyfipodlaÏní objekt.

Školská komise (22. 5.)

Komise byla informována o zápisu
dûtí do M·, z nûhoÏ mj. vyplynulo,
Ïe je velk˘ zájem ze strany rodiãÛ

o umístûní dûtí na 4 hod. dennû. Prob-
lém s umístûním dûtí mají M· bûhem
roku, kdy mají naplnûnou kapacitu
a volné místo je k dispozici pouze
v pfiípadû odstûhování dítûte, které
M· nav‰tûvovalo. RovnûÏ byla komi-
se informována o rekonstrukcích plá-
novan˘ch v M· bûhem prázdnin.

Komise regionálního 
plánování (17. 5.)

Komise projednala navrhovanou
zmûnou funkãního vyuÏití (z nelesní
plochy na v‰eobecnû obytnou z dÛvo-
du v˘stavby rod. domu je‰tû pfied
rokem 2010) soukromého pozemku
parc. ã. 2564 v k. ú. Kyje a upozor-
Àuje, Ïe v souãasné dobû zde nejsou
podmínky pro vybudování rodinného
domu z dÛvodu chybûjících inÏen˘r-
sk˘ch sítí. Komise nemûla námitek
k zámûru na vybudování golfového
hfii‰tû na plo‰e 75 ha o 18ti jamkách,
jeÏ má slouÏit pro golfovou vefiejnost.

Komise kultury a aktivit
volného času (15. 5.)

Komise byla seznámena s nov˘mi
informacemi z oblasti komunitního
plánování, dále zhodnotila prezenta-
ci neziskov˘ch organizací v rámci
leto‰ní Svatojifiské pouti. Komise pfii-
jala jednomyslnû toto usnesení: Pri-
oritou rozpoãtu Mâ Praha 14 pro
pfií‰tí rok by mûl b˘t upraven˘ vzhled
mûstské ãásti vãetnû oplocen˘ch
a bezpeãn˘ch dûtsk˘ch hfii‰È.

Komise pro prevenci 
kriminality (17. 5.)

Komise byla seznámena se stavem
vefiejného osvûtlení a uloÏila ãlenu
komise ing. Skalovi, aby jednal s fir-
mou Eltodo ohlednû dlouhodobû
nefie‰en˘ch poÏadavkÛ Mâ Praha 14
na doplnûní vefiejného osvûtlení.
Komise diskutovala negativní jevy
vypl˘vající z pfiítomnosti bezdo-
movcÛ v Praze. Komise ocenila akti-
vitu Z· Hloubûtínská a dobrou spo-
lupráci ve vûci ankety o drogách.

Bytová komise (31. 5.)

Komise projednala návhr na proná-
jem bytÛ z nové v˘stavby a z uvolnû-
n˘ch bytÛ v bytovém fondu hl. m. Pra-

hy, které byly schváleny pro Mâ Pra-
ha 14 (usnesením Rady hl. m. Prahy
z 9. 5. 2006). Dále projednala byto-
vou situaci: jedné Ïadatelky o vût‰í
byt, jedné rodiny Ïádající o pronájem
bytu a doporuãila nájemce na proná-
jem bytu v tzv. vefiejném zájmu.

Poznámka: informace o odbor-
n˘ch komisích a v˘borech jsou zpra-
covány redakcí podle ovûfien˘ch
zápisÛ z jednání tûchto orgánÛ. Zápi-
sy naleznete na www.praha14.cz.
Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãu-
jící a nejsou pro Mâ Praha 14 zá-
vazné.

Příspěvek na
školní pomůcky
Jedná se o jednorázovou dávku,

na kterou vzniká nárok dle zákona
ã. 113/2006 Sb. nezaopatfienému dítû-
ti dnem 1. ãervna pfiíslu‰ného ka-
lendáfiního roku. Nárok je vázán na
podmínku spoãívající ve splnûní
povinnosti pfiihlásit dítû k zápisu
k povinné ‰kolní docházce a k pod-
mínce nároku na dávku pfiídavek na
dítû za mûsíc kvûten, kter˘ pfiedchá-
zí vzniku nároku na pfiíspûvek na
‰kolní pomÛcky. V pfiípadû, kdy do-
jde k odloÏení zahájení povinné ‰kol-
ní docházky, bude pfiíspûvek na ‰kol-
ní pomÛcky náleÏet aÏ v pfií‰tím,
popfiípadû je‰tû v dal‰ím roce (za spl-
nûní podmínky nároku na pfiídavek
na dítû v kvûtnu, kdy bude pfiíspûvek
na ‰kolní pomÛcky vyplácen). V̆ ‰e
pfiíspûvku ãiní 1000 Kã. Pfiíspûvek
na ‰kolní pomÛcky náleÏí dítûti jen
jednou. Îádost je nutno uplatnit na
pfiedepsaném tiskopisu Ministerstva
práce a sociálních vûcí (moÏno zís-
kat na úfiadu Mâ Praha 14 nebo na
www.mpsv.cz) a doloÏit k ní roz-
hodnutí ‰koly o pfiijetí dítûte k povin-
né ‰kolní docházce. Îádost lze uplat-
nit dle §54 zákona o SSP jeden rok
zpûtnû.

SoÀa Mrvová
vedoucí odboru 

státní sociální podpory 
Mâ Praha 14

Pfiehled ãasové platnosti pasÛ a poplatkÛ za vydání:

Biopas: – do 5 let vûku se nevydává 
– od 5 let do 15 let platnost na 5 let poplatek 100,– Kã
– od 15 let platnost na 10 let poplatek 600,– Kã

Pas – blesk: – do 5 let vûku na 1 rok poplatek 50,– Kã
– od 5 do 15 let na 6 mûsícÛ poplatek 1.000,– Kã
– od 15 let na 6 mûsícÛ poplatek 1.500,– Kã

Tzv. pas – blesk je dle zákona vydávan˘ ve lhÛtû novû do 15 dnÛ, ale dle
moÏností i nadále budeme vydávat do 3 dnÛ.
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Co se dûje nejen v regionu
ČERVENEC/SRPEN 2006

Kulturní a sportovní akce radnice
âERVENEC

Malování 
na chodníku

Pro dûti, které je‰tû neodjely na
prázdniny, pofiádáme jiÏ tradiãní
Malování na chodníku. Malovat bu-
deme ve stfiedu 12. ãervence od 9 do
12 hodin pfied základní ‰kolou Bfií
VenclíkÛ na âerném Mostû – stanice
metra Rajská zahrada. Pro v‰echny
úãastníky jsou pfiipraveny barevné
kfiídy a odmûny. Tû‰íme se na vás.

SRPEN
Turnaj 

v nohejbalu
V sobotu 26. srpna od 9 hodin se

uskuteãní turnaj amatérsk˘ch hráãÛ

v nohejbalu o pohár starosty na hfii‰-
ti Z· Bfií VenclíkÛ na âerném Mos-
tû. Registrace hráãÛ (trojic) na mís-
tû od 8.30 do 8.50 hodin. V pfiípadû
nepfiíznivého poãasí se turnaj ode-
hraje v tûlocviãnû ‰koly.

ZÁ¤Í
PRAHA 14 

TOUR 2006
Mûstská ãást Praha 14 spoleãnû

s TJ Slavoj Hloubûtín a âesk˘m teni-
sov˘m svazem pofiádají v sobotu
2. záfií od 8 hodin turnaj pro nere-
gistrované hráãe v tenisu o pohár sta-
rosty. Turnaj ve ãtyfihfie se uskuteãní
na kurtech TJ Slavoj Hloubûtín,
Hloubûtínská ulice. Prezence hráãÛ
na místû od 7.30 do 7.50 hodin.

Turnaj v malé
kopané

Spoleãnû s TJ Kyje pofiádáme
v sobotu 9. záfií turnaj v malé kopa-
né amatérsk˘ch hráãÛ o pohár sta-
rosty. Zápasy se uskuteãní na hfii‰ti
v Broumarské ulici v Kyjích. BliÏ‰í
informace se dozvíte v záfiijov˘ch
Listech.

Poznámka:
Hlavním pofiadatelem akcí je

oddûlení kultury a obãansk˘ch
záleÏitostí ÚMâ Praha 14. U zá-
fiijov˘ch akcí uvádíme jen ty ze
zaãátku mûsíce, ty zb˘vající uve-
fiejníme aÏ v pfií‰tích Listech ã. 9.
Zmûna programu vyhrazena.

Přijali pozvání
na Bulovku

Oãní oddûlení Fakultní nemocni-
ce Bulovka uspofiádalo 25. kvûtna
Den otevfien˘ch dvefií pro v‰echny,
kdo mûli zájem dozvûdût se nûco
nejen o oãní medicínû, ale i o svém
vlastním zraku. KaÏd˘ si tu mohl
nechat speciálním pfiístrojem – re-
fraktometrem zjistit mnoÏství diopt-
rií, tonometrem zmûfiit oãní tlak
a prohlídkou na biomikroskopu se
zase odhalila jakákoli odchylka od
normálu (na snímku). Nûkolik léka-
fiÛ vãetnû ‰piãkového mikrochirurga
zodpovídalo dotazy náv‰tûvníkÛ a ra-
dilo pfii konkrétních potíÏích. Kromû

toho si pfiíchozí mohli prohlédnout
filmy na téma „‰ed˘ a zelen˘ zákal“,
které stále bûÏely v seminární míst-
nosti i na chodbû oãního oddûlení.
Mnoho lidí si zde pfiímo sjednalo
náv‰tûvu na oddûlení a zaãalo fie‰it
problém s oãima, o nûmÏ dosud tfie-
ba ani nevûdûli nebo jej odkládali.
Ten den zamífiilo na oãní oddûlení FN
Bulovka celkem pfies 220 náv‰tûvní-
kÛ, z nichÏ ãást byla i z Prahy 14,
neboÈ na‰e Listy o této akci vãas
informovaly.

text a foto: ves

Senioři v Galerii 14
Od leto‰ního roku se jednou za

ãtvrtletí scházejí v Galerii 14 senio-
fii, ktefií právû v tu dobu oslavují své
Ïivotní jubileum – 80. a 85. naroze-

niny. V ãervnu jich bylo pozváno 41,
ale s ohledem na pomûrnû vysok˘
vûk se nemohli dostavit v‰ichni. Pfií-
tomné potû‰il sv˘m vystoupením
Unikvartet, kter˘ mimo jiné zahrál

Smetanovu Vltavu ãi JeÏkovu popu-
lární skladbu Îivot je jen náhoda.
Oddûlení kultury a obãansk˘ch zále-
Ïitostí pfiedalo seniorÛm dárky a po-

blahopfiát jim pfii‰el i starosta, s nímÏ
krátce pobesedovali o problematice,
která je v Praze 14 zajímá. Starosta
byl mile pfiekvapen jejich optimis-
mem a zájmem i o nové vûci, které

se v Praze 14 budou
v blízké dobû reali-
zovat, jako je napfi. pfií-
rodní park mezi âer-
n˘m Mostem a Dolními
Poãernicemi. Na‰e re-
dakce vyuÏila setkání
k malé anketû, t˘kající
se právû skonãen˘ch
voleb. Témûfi v‰ichni
dotázaní byli volit aÏ
na v˘jimky, kdy jim
v tom zabránil zdra-
votní stav (v jednom

pfiípadû pfii‰li s volební urbnou do
bytu). RovnûÏ tak pÛjdou, pokud jim
to umoÏní zdraví, volit na podzim
v komunálních volbách. Poslední
dotaz se t˘kal jejich názoru na to,
proã k volbách tolik nechodí mladá
generace. „Myslím, Ïe je to tím, Ïe
my jsme byli tak vychovaní – k vût-
‰í zodpovûdnosti. Byli jsme vÏdyc-
ky zvyklí, Ïe se zkrátka k volbám
chodí. Oni ne,“ odpovûdûla nám jed-
na z dotázan˘ch seniorek. Názory
ostatních byly podobné, napfi. Ïe mají
mladí dneska v‰elijaké zájmy, Ïe se
mohou flákat nebo kdyÏ je vidíte, jak
fiádûj s tûma vlasama, tak se ani
nedivte. V˘jimky jsou urãitû, také
záleÏí, jak je to v rodinû: „Moje dûti
chodí volit. Jeden syn si vzal voliãsk˘
prÛkaz do Krkono‰, kde odvolil.“ j‰

Přehlídka olympijské droboty
Dvû stovky

pfied‰kolních spor-
tovcÛ bojovaly na
atletickém hfii‰ti
TJ Královské Vi-
nohrady na první
celopraÏské olym-
piádû matefisk˘ch
‰kol. Pfied oãima
první dámy Livie
Klausové a legen-
dární olympioniã-
ky Dany Zátopko-
vé se soutûÏilo
v pfiekáÏkové chÛ-
zi, skoku do dál-
ky, házené, v pûti-
skoku a ve ‰ta-
fetovém bûhu. Disciplíny byly vybrány tak, aby odpovídaly vûku závodníkÛ
a rozvíjely i jejich motoriku. Nás mÛÏe tû‰it, Ïe tfietí místo v celkovém pofia-
dí, v obdobû olympijského hodnocení národÛ, obsadila M· Korálek z Bob-
kovy ulice na âerném Mostû. vok
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Zprávy z mateřského centra Klubíčko:
Milé maminky, tatínkové, babiãky! Jak je u nás v MC zvykem, pfies prázd-

niny obvykle vyjíÏdíme se sv˘mi dûtmi mimo Prahu, proto pravidelné aktivity

v rámci prázdnin odpadají.

Pfies prázdniny budou pravidelné herny pouze první stfiedu v mûsíci (popfi.

po dohodû se sluÏbou jindy.)

Volná herna: SluÏba: I. Benediktová (tel.776 577 845)

Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup bez pfiihlá‰ení, poplatek 20 Kã maminka,

dûti zdarma.

Jednorázové aktivity pravidelnû pracujících skupin probíhají po dohodû

s vedoucím skupiny.

Jaké je na‰e matefiské centrum
Klubíãko? Takové jaké jsme MY.

Jaké vlastnû jsou maminky, tatínko-

vé a dûti z Klubíãka jsme si vyzkou‰e-

li napfi. na Burze 29. kvûtna. Prodávaly

dûti i rodiãe. Co nás pfiekvapilo nejvíc?

Pfii pfiípravû a úklidu prostor zcela dob-

rovolnû pomáhaly i dûti jak dokazuje

na‰e fotografie. Neustále nás ohromu-

je elán dûtí a maminek, které jsou stále

krásnûj‰í a dûti schopnûj‰í a schopnûj‰í. Nejmlad‰í náv‰tûvnici MC v kvûtnu

bylo 8 dnÛ, krásnû spinkala a usmívala se. Asi je to tím, Ïe i prenatální období

proÏívala v kolektivu dûtí a umí se pfiizpÛsobit.

Jaké Klubíãko bude? Tfieba i tako-
vé, jaké jste VY, jestliÏe pfiijdete mezi

nás – po prázdninách. Provoz zaãne

druh˘ záfiijov˘ t˘den, dopoledne herny

a ‰koliãka Beránek, odpoledne jedno-

rázové aktivity, veãer aktivity pro rodi-

ãe. Pfiibude angliãtina pro maminky

v pondûlí ráno 8–10 hod. (s hlídáním

dûtí) a na ni bude navazovat herna.

Kontakt: Vedoucí : Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce : Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:klubickocernymost@seznam.cz

www. praha.ymca.cz/klubicko

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Ekoden – den plný her
a poznávání

Leto‰ní jarní Ekoden, kter˘ 10. ãervna uspofiádala Obãanská inspirace na
âerném Mostû se mi obzvlá‰È líbil. Oproti loÀsku pfiibyla moc zajíma-

vá stanovi‰tû, která mûla u dûtí velk˘ úspûch: poznávání brouãkÛ (exponáty
zapÛjãilo praÏské ekologické centrum Toul-
cÛv dvÛr), vázání uzlÛ, (nadchlo nejen dûti,
ale i dospûlé), sledování cest stûhovav˘ch
ptákÛ (bylo vûnování hlavnû ror˘sÛm),
odlévání trilobitÛ podle opravdov˘ch zka-
menûlin a nejvíce obléhané stanovi‰tû –
Ïivá domácí zvífiátka. Dûti si tady zblízka
prohlíÏely Ïelvu, andulky, morãe, oblovky
a dokonce i ‰tíra a kudlanku náboÏnou.
Mnozí tady vidûli nûkterá zvífiátka úplnû
poprvé a moc se jim to líbilo. JiÏ tradiãnû
na Ekodni nechybûly ukázky v˘robkÛ z pfií-
rodních materiálÛ a v‰ichni si také mohli
sami zkusit nûco vyrobit. Odmûnou pro
dûvãata a chlapce, ktefií provûfiili svÛj um
a znalosti na v‰ech stanovi‰tích, byly dût-
ské ãasopisy s dárky od sponzora akce –
nakladatelství Egmont. text a foto: ves

S jarem k nám pfii‰la dvû nová
dûvãata a na schÛzkách jsme se vûno-
valy pfiedev‰ím skautské a zálesácké
praxi v pfiírodû a pfiipravovaly se
na závod, kter˘ byl uÏ za dvefimi.
22. dubna jsme oslavily „Den Zemû“
– spolu s ekologick˘m sdruÏením
Tereza. Tato akce probûhla pro ‰iro-
kou vefiejnost v parku na LuÏinách –
letos na téma „Domácí ekologie“.
V pfiípadû, Ïe nûkdo zvládl splnit
v‰echny disciplíny, mohl si vybrat
pûknou cenu. VydrÏely jsme tam cel˘
den – i kdyÏ poãasí bylo typicky aprí-
lové. Probûhla zde dal‰í etapa Pána
prstenÛ nazvaná „Boromirova slova“,
soutûÏ v uzlování a bobfiík mífiení.

V sobotu 29.4. se konal drsn˘
amazonsk˘ závod nazvan˘ „Boj o Ïi-
vot“, kter˘ mûl provûfiit nejenom

skautské znalosti a dovednosti na‰ich
holek. Závod byl nároãn˘ také v tom,
Ïe trval cel˘ den a mûl celkem 35
rÛznorod˘ch disciplín, seskupen˘ch
do 10 témat. Celkem jsme mûly
pouze 3 závodní t˘my po dvojicích
a jedné trojici, a to Simby, Snuhutci
a Klausové. DruÏstva si na zaãátku
závodu vsadila na 4 disciplíny Ïolíky
a získala za nû pak dvojnásob bodÛ.
Jedním z nároãn˘ch úkolÛ bylo uva-
fiit si na ohni obûd do ãasového limi-
tu. Po vafiení se vydatnû rozpr‰elo
a takové poãasí nám vydrÏelo skoro
celé odpoledne. Ale i tak se závod
vydafiil a nejenom vítûzové – Snu-
hutci si odnesli plno hezk˘ch cen
a záÏitkÛ. Následující nedûlní odpo-
ledne se konal dal‰í roãník na‰í tra-
diãní ãarodûjnické akce. Volily jsme

„Miss ãarodûjnici 2006“, coÏ obná-
‰elo promenádu a zpovídání v‰ech
ãarodûjnic pfied porotou (hodnotil se
vzhled, obleãení, ko‰tû a jízda na
nûm, projev a pomÛcky). Po ãaro-
dûjnické pfiehlídce následovaly tra-
diãní i netradiãní ãarodûjnické sou-
tûÏe za lísteãky, za nûÏ si dûvãata
mohla kupovat v‰elijaké dobrÛtky
u ãarostánku. Malá ukázka nûkter˘ch
soutûÏí: Modes Robes – v˘roba klo-
bouku z novin, Vytrhování pavouãího
vlákna, Hod hÛlkou do dálky, Kou-
zelnické kreslení nohou a poslepu.,
âarohoniãka s ko‰Èaty, âarotance….
apod. Na veãer jsme zapálily slav-
nostní oheÀ a vyhlásily vítûzku Miss
âarodûjnice 2006 a tou se stala Fi‰-
tína XIII. neboli Íáãek. Následovala
korunovace a ‰erpa, podpis do na‰í
listiny, otisky palcÛ u ruky a u nohy
a ustfiihnutí pramínku vlasÛ vítûzky.
Posléze jsme ‰ly listinu spoleãnû

zakopat na na‰e tajné místo. U oh˘n-
ku jsme si je‰tû opekly bufity a zatan-
covaly si country tanec. V 9 hodin
veãer jsme ukonãily ná‰ ãarodûjnic-
k˘ slet a rozlétly jsme se domÛ na
sv˘ch ko‰Èatech. 

Rusalka, vedoucí oddílu, 
foto: archiv oddílu 

Jaro u Amazonek

Nabídka na LÉTO
Neziskové organizace nabízejí v dobû prázdnin zajímavé vyuÏití volného ãasu pro va‰e dûti – v tzv. pfií-

mûstsk˘ch táborech. Nabídku Domu dûtí a mládeÏe na âerném Mostû najdete na str. 7 a nabídku Komu-
nitního centra Mot˘lek na str. 8. Pfiejeme vám krásné prázdniny na v˘letech a pfii zajímav˘ch hrách.
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DDM na Černém Mostě
Pro ‰kolní rok 2006/2007

otevíráme zájmové krouÏky
a kurzy:

PC – internet, seniofii;
âe‰tina, Matematika – dou-
ãování na pfiijímaãky; Ang-
liãtina – dûti; Nûmãina – dûti;
Arab‰tina; âe‰tina pro cizince; V̆ tvarka: Keramika, ·ikovné ruãiãky, Tvo-
fiivé hrátky pro pfied‰koláky, V̆ tvarné hrátky, Pfiíprava na pfiijímaãky; Kyta-
ra k táboráku; Loutkové divadlo; Îelezniãní modeláfi, Leteck˘ modeláfi,
Plastikov˘ modeláfi; ·ijeme si pro radost; Dívãí klub; Turistick˘ oddíl;
Taneãní krouÏky: Folklórní tanec, Break dance, Funky, Orientální tanec,
Latinsko-americké tance, Otevfien˘ taneãní klub; Sport pro dûti: Îonglo-
vání, Stûnolezení, Florbal, Volejbal, Basketbal, Gymnastika, Jóga, Míão-
vé hry, Pohybové hry, Aerobic, Cviãení pro batolátka; Sport pro dospûlé:
Jóga, Kalanetika, Body form. 

Zápisy: 31.8. a 1.9. 10–17 hod. pfiednostní, pro ãleny z roku 2005/2006 
4.–8.9. 10–18 hod. zápisy pro v‰echny ostatní

Generála Janou‰ka 1060,
tel.fax.: 286 889 428

info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Pohádková zahrada v DDM
Îe byl 1. ãerven Dnem dûtí, nemohl nikdo ‰iroko daleko od Domu dûtí

a mládeÏe na âerném Mostû pfiehlédnout. Prostorná zahrada za domem totiÏ
praskala odpoledne ve ‰vech. Celkem 168 dûtí v doprovodu asi 50 dospûl˘ch
sem pfii‰lo za zábavou, hrou, sportováním, poznáváním, tancováním atd. – to
v‰echno pro nû bylo pfiipraveno a rozmístûno na zahradû. S DDM na pfiípra-
vû spolupracovala Komerãní banka a její poboãky Hloubûtín a âern˘ Most
a také Mûstská knihovna. V‰ech 13 stanovi‰È bylo tématicky zamûfieno na
pohádky a dûti si pfiitom uÏily spoustu legrace a zábavy. K tomu je‰tû za kaÏ-
d˘ splnûn˘ úkol dostaly odmûnu od pohádkov˘ch beru‰ek z Komerãní ban-
ky. Obrázky beru‰ek namalované dûtmi na chodnících je‰tû dlouho potom
zdobily zahradu DDM. text a foto: ves

Příměstské tábory DDM
17.–21. 7. 2006   PRYâ Z PRAHY, ANEB T¯DEN HER, LEGRACE A KAMARÁDSTVÍ.
Okolí Prahy. V̆ lety do blízkého okolí Prahy, náv‰tûvy historick˘ch památek.
Vûk: 7–15 let Cena: 65 Kã/den
Kontakt: tel.: 286 884 456, jitka.sulcova@ddmpraha9.cz
24.–28. 7. 2006   KROK ZA KROKEM Z PRAHY VEN

V̆ lety do blízkého okolí Prahy za poznáním zpestfien˘ rÛzn˘mi hrami a hrát-
kami. 
Náv‰tûvy historick˘ch památek. 
Vûk: 7–15 let Cena: 65 Kã/den 
Kontakt: tel.: 286 884 456, jarka.schmidtova@ddmpraha9.cz
7.–11. 8. 2006   PRAÎSKÉ PODZEMÍ

Celodenní procházky Prahou s náv‰tûvami tajuplného praÏského podzemí
(napfi. Vy‰ehradské kasematy, podzemní ‰toly pod Petfiínem, Staromûstskou
radnicí, PraÏsk˘m hradem.)
Vûk: 7–15 let Cena: 70 Kã/den
Kontakt: tel.: 286 884 456, jitka.sulcova@ddmpraha9.cz

U pohádkové báby kofienáfiky dûti musely správnû rozpoznat ãichem kofiení,
podle listÛ kvûtiny, stromy, zeleninu atd.

Na stanovi‰ti U obra byla fronta –
v‰ichni chtûli zkusit, jak se jim poda-
fií zatlouct hfiebík

V‰echny chodníky na zahradû byly plné barevn˘ch beru‰ek

Pohádkov˘ krteãek se líbil hlavnû tûm nejmen‰ím

Vlastnoruãnû zhotovená letadla krás-
nû létala

Zahrada DDM na âerném Mostû 1. ãervna odpoledne
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Prázdniny s Motýlkem
Leto‰ní jaro bylo v Mot˘lku ve znamení velk˘ch

akcí – na‰e stánky jste mohli nav‰tívit na Bambiriádû,
festivalu Mezi ploty, na studentské akci Dej více tech-
nice i v ZOO na Dni rodin. Také do Mot˘lku pfii‰la
spousta dûtí s rodiãi na Zahradní slavnost a Den dûtí.
S odborníky jsme v polovinû ãervna uskuteãnili semináfi Integrace dûtí
s postiÏením, na kter˘ pfiijeli zájemci z celé republiky. Jsme rádi, Ïe jsme
mûli tolik hezk˘ch pfiíleÏitostí, jak dát o Mot˘lku vûdût. Ani v létû zahálet
nebudeme: témûfi po celé prázdniny budou otevfiené volné herny pro dûti
s rodiãi v úterky a ãtvrtky dopoledne, zatímco star‰í dûti budou moci nav-
‰tûvovat pfiímûstsk˘ tábor v klubu Pacific. Samozfiejmû vyjedeme i z Pra-
hy na ãerstv˘ vzduch. Letos pofiádáme ná‰ rekondiãní pobyt pro rodiny
s handicapovan˘mi dûtmi ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Dûti se na t˘den
ponofií do pohádkového svûta BrouãkÛ Jana Karafiáta. V rekreaãním stfie-
disku tam vystfiídáme klubáky z Pacifiku, ktefií si tak poprvé uÏijí dobro-
druÏn˘ t˘den v pfiírodû.

Dûtem z Mot˘lku i v‰em ãtenáfiÛm ListÛ Prahy 14 pfiejeme pfiíjemné léto
a hezké prázdniny! 

Letní provoz v hernách Motýlku 

Volné herny:
Bude otevfieno kaÏdé úter˘ a ãtvrtek dopoledne 9 – 12 hod., mimo t˘d-

ne rekondiãního pobytu 24. 7. – 28. 7. a mimo dvou t˘dnÛ na konci srpna
21. 8. – 1. 9. Herny jsou urãeny dûtem pfied‰kolního vûku s rodiãi.

Příměstský tábor v Pacifiku:
Olympijsk˘ t˘den (24. – 28. 7.)
V̆ lety: úter˘ – Aquapark LetÀany , ãtvrtek – Bobová dráha
T˘den na farmû (31. 7. – 4. 8.)
V̆ lety: úter˘ – ToulcÛv dvÛr , ãtvrtek – LouÀovice
Putování po svûtû (7. 8. – 11. 8.)
V̆ lety: úter˘ – parníkem do ZOO, ãtvrtek – posázavsk˘m pacifikem
kolem fieky

Pfiímûstsk˘ tábor je urãen dûtem od osmi do patnácti let, v uvedené dny
9 – 16 hod. Díky podpofie Mûstské ãásti Praha je 14 tábor zcela zdarma.
Strava není zaji‰Èována, dûti si mohou pfiinesen˘ obûd ohfiát v Mot˘lku. Pro
bliÏ‰í informace kontaktujte Pavlínu Srokovou, tel. 777 964 754.

Zuzana Jelenová
Pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081,
www.motylek.org

Komunitní centrum MOTÝLEK

¤íkají vám nûco pojmy jako „Malování na obliãej“, „Zaãarovan˘ stole-
ãek“, „Souboj titánÛ“, „Skvûlá trefa“, „Klokaní závody“, „Formule l“, „Sko-
ky do nebe“ ãi „Velk˘ silák“? Setkala jsem se s nimi v Komunitním centru
Mot˘lek – uvnitfi centra, na dvofie i na zahradû byla 1. ãervna rozmístûna sou-
tûÏní stanovi‰tû s tûmito názvy. Dûti, které sem pfii‰ly oslavit svÛj svátek mûly
moÏnost si vyzkou‰et napfi.: házení na cíl, skákání na trampolínû, souboj na
laviãce, pfietahování provazem, závodûní ve skocích v pytli a dal‰í zajímavosti.
SoutûÏení bylo o to lákavûj‰í, Ïe za kaÏdou zvládnutou disciplínu kaÏd˘ dostal
„mot˘lkovskou bankovku“, za kterou si potom uvnitfi v malém obchÛdku
mohl koupit nûco hezkého. text a foto: ves

„Motýlkovský“ Den dětí„Motýlkovský“ Den dětí

Závody v pytlích byly docela tûÏké

Hod na cíl zvládli i ti nejmen‰í
Na souboj titánÛ si troufli jen ti zku-
‰enûj‰í

Na svém obliãeji se kaÏd˘ mohl vyfiádit barviãkami podle libosti

Kvûtnov˘ Den rodin v ZOO, kter˘ letos pofiádalo Ministerstvo práce a so-
ciálních vûcí, se opravdu vydafiil. U v˘tvarn˘ch stánkÛ Mot˘lku, kde se malo-
valy rodinné erby, kalendáfie, vyrábûly se keramické pokladniãky a barvila
se triãka, mûli stále plno. foto: archiv Mot˘lka

Vodácký putovní tábor
PS Beta Praha 10 nabízí volná místa na vodáckém tábofie na pramicích pro
dûti od 10 do 17 let. (Vodácké vybavení zaji‰Èuje pofiadatel). Termín tábo-
ra: 23.7.–10. 8., cena 3500 Kã. Více informací na adrese: Chotutická 6,
Praha 10 nebo tel. 603 265 779, e-mail: ungera@seznam.cz
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Jahoda pfieje v‰em obyvatelÛm Prahy 14 krásné léto, pohodovou dovo-
lenou a prázdniny vÛbec. V ãervenci si budeme rovnûÏ mimo âern˘ Most
nûkde uÏívat sluníãka, ale v srpnu uÏ poãítáme s prázdninov˘m provozem
klubÛ JAHODA i DÎAGODA. Aktuální nabídku a dny, kdy bude otevfie-
no, vyvûsíme na internetu a 1. srpna pfiímo na nástûnkách v klubech.

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9

mobil 777 674 060 
+ klub DÎAGODA 774 674 060

ã.ú. 250969359/0800
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU

NABÍDKA PRACOVNÍKÒM NEZISKOV¯CH ORGANIZACÍ

Obãanské sdruÏení JAHODA
a Úfiad mûstské ãásti Prahy 14

nabízejí
v‰em pracovníkÛm neziskov˘ch organizací z Prahy 14 

a okolních mûstsk˘ch ãástí

„Vzdûlávací kurz 
pro zamûstnance neziskov˘ch organizací“

KaÏd˘ úãastník absolvuje celkem 80 hodin vzdûlávání s hlavním zamûfie-
ním získat zku‰enosti v oblastech:

� fiízení lidsk˘ch zdrojÛ,
�manaÏersk˘ch dovedností,
� vytváfiení a realizace projektÛ,
� public relations,
�marketingu a fundraisingu,

neziskov˘ch organizací v návaznosti na specifika Prahy 14. Lektorsk˘ t˘m
je sestaven ze zku‰en˘ch pracovníkÛ neziskového sektoru a souãasnû z lek-
torÛ manaÏersk˘ch dovedností v neziskové i komerãní sféfie. 

Kapacita kurzu: 30 úãastníkÛ (zb˘vá voln˘ch 23 míst).

âasov˘ harmonogram: kurz je koncipován jako 10 sobotních setkání po
8 lektorsk˘ch hodinách od záfií 2006 do dubna 2007. Pfiesn˘ harmono-
gram získají pfiihlá‰ení úãastníci na cel˘ kurz pfiedem.

Podmínky úãasti: pracovat v neziskové organizaci na území Prahy 14
nebo okolních Mâ; povinná úãast na celém kurzu tj. 80 hodin

Cena kurzu: vzhledem k finanãní podpofie ze strany Evropského sociál-
ního fondu bude kurz pro v‰echny úãastníky zdarma (pfii zachování pod-
mínek úãasti)

Místo kurzu: Galerie Prahy 14

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ku získáte prostfiednictvím:
www.jahodaweb.cz nebo www.praha14.cz

emailem info@jahodaweb.cz nebo telefonicky 775 674 060
Kontaktní osoba: Jan Dolínek

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM

FONDEM A STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY

Rozvojové centrum IANUS Vás zve na 

Léto s IANUSEM
Program je urãen pro v‰echny maminky, které tráví léto v Praze a nechtûjí se nudit!

17.–21. âERVENCE 2006

Základy asertivního jednání
Bojíte se odmítat nepfiíjemné poÏadavky jin˘ch? Máte potíÏe prosadit vlast-

ní názory? 

PodceÀují Vás ostatní? V kurzu se mimo jiné nauãíte: odolávat manipula-

tivnímu chování, pfiijímat chválu a oceÀovat ostatní, reagovat pfiimûfienû na

kritiku a sami konstruktivnû kritizovat, prosazovat pfiimûfienû vlastní poÏa-

davky, fiíkat „ne“ bez pocitu viny.

*
14.–18. SRPNA 2006

Arteterapie a osobnostní rozvoj
T˘den sebepoznávacího kurzu. Arteterapie je metoda, která nevyÏaduje

v˘tvarné nadání. Její kouzlo tkví v neobvyklém dialogu se sebou sam˘m. Pfii-

ná‰í ãas a soustfiedûní se na sebe, nechat se obohatit tématy jin˘ch a rozjímat

nad sv˘mi tématy.

*

PrProgram program pro dûtio dûti
Aby se maminky mohly bez zábran vûnovat nabízen˘m kurzÛm, máme

pro dûti pfiipraven˘ v ãervenci i srpnu pestr˘ program v dûtském koutku:

základy Anglického jazyka 3x 45min, základy hry na flétnu kaÏd˘ den

45min, v˘tvarné ãinnosti 2x 45min, dûtské taneãky a hry kaÏd˘ den, v˘uka fiíka-

nek a básniãek kaÏd˘ den 

Nabídka dûtského programu bude upravena dle vûku a poãtu dûtí.

Díky podpofie EU je program poskytován bezplatnû.

Rozvojové centrum ianus

Jeseniova 1169/51

130 00 Praha 3 – ÎiÏkov

Tel: 221 419 164  

e-mail: praha@ianus.cz   

www.ianus.cz 

Rozvojové centrum ianus Praha 
se představuje

Obãanské sdruÏení ianus je neziskovou organizací, která podporuje celoÏi-

votní vzdûlávání a celostní rozvoj jednotlivcÛ a skupin. Své poslání naplÀuje-

me díky na‰im rozvojov˘m centrÛm (RC), která nabízejí kvalifikovanou pomoc

a radu v oblasti profesního i osobního rÛstu. Hlavní sídlo máme sice v Liber-

ci, ale RC ianus Praha zahájilo na sklonku bfiezna svou ãinnost v Jeseniovû uli-

ci ã. 51 na ÎiÏkovû. PÛvodnû jsme uvaÏovali o adrese na Praze 14, protoÏe jsme

partnery v projektu Mâ Prahy 14 „Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu

Praha 14“, ale nakonec jsme vyhovující prostory na‰li na Praze 3. 

Ianus byl starofiímsk˘ bÛh v‰ech zaãátkÛ, proto mu byl zasvûcen první mûsíc

v roce: leden – ianuarius. Dvû tváfie boha Iana, hledící na opaãné strany, pfii-

pomínaly vûãn˘ kolobûh minulosti a budoucnosti. Proto se k nûmu obraceli ti,

ktefií stáli pfied dÛleÏitou Ïivotní kfiiÏovatkou. I my dodáváme na‰im klientÛm

odvahu opustit staré a vykroãit za nov˘m.

RC ianus je urãeno pro lidi znev˘hodnûné na trhu práce, zejména:
� matky a otce na a po matefiské dovolené

� Ïeny a muÏe peãující o pfied‰kolní dûti

� Ïeny a muÏe peãující o závislého ãlena rodiny

� Ïeny po 45. aÏ 50. roce vûku

� zaãínající podnikatelky

V‰em, ktefií na sobû chtûjí pracovat a obrátí se na nás, pomÛÏeme najít rov-

nováhu mezi soukrom˘m a pracovním Ïivotem, zv˘‰it sebedÛvûru, zmapovat

jejich silné stránky, vyznat se na trhu práce, napsat správnû Ïivotopis a moti-

vaãní dopis, pfiipravit se na v˘bûrové fiízení, nacviãit prÛbûh pfiijímacího roz-

hovoru, zv˘‰it odborné znalosti v kurzech a rekvalifikaãních programech (napfi.

personalistika, administrativa, marketing, práce s PC a internetem, hospody-

nû, peãovatelka apod.). V‰echny sluÏby RC ianus jsou bezplatné. Nav‰tívit je

nás moÏné v pondûlí aÏ ãtvrtek od 9 do 17 hod., v pátek od 9 do 15 hod. Bûhem

úãasti na programech je zaji‰tûno hlídání dûtí. Projekt je spolufinancován Evrop-

skou unií.

ILONA KAISEROVÁ

manaÏerka centra

IANUS
Jeseniova 51, Praha 3

Kontakt:
tel.: 221 419 164, 731 502 209
e-mail: praha@ianus.cz
www.ianus.cz

NÁV·TùVNÍ DOBA:
Po: 9 – 17 hod

Út: 9 – 17 hod

St: 9 – 17 hod

ât: 9 – 17 hod

Pá: 9 – 15 hod

stránky 6–9 pfiipravila: Alena Veselá
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Ten den bylo nebe jako vymete-
né a pfies datum teprve jarní –

11. kvûten – dosahovala teplota re-
kordních letních v˘‰ek. V Dûtském
centru Paprsek v Hloubûtínû pofiádal
v tento den sportovní oddíl Paprsku
Pfiebor speciální olympiády v pfii-
zpÛsoben˘ch sportech. Pro ty, kdo
Paprsek neznají uvedu, Ïe jde o den-
ní stacionáfi, peãující o dûti a mládeÏ

do 18 let s kombinovan˘m posti-
Ïením. Je to zafiízení Magistrátu
hl. m.Prahy na území na‰í mûstské
ãásti. Sídlí v klidné ãásti Hloubûtína
v sousedství matefiské ‰kolky a má
krásnou, udrÏovanou zahradu, která
se pro tento den stala dûji‰tûm olym-
piády. Na velkém sportovním klání
se tu se‰lo pfies 60 dûtí nejen z „na‰e-
ho Paprsku“, ale i z Paprsku z Pro-

seka a Petrovic a také
dûti ze speciálních ‰kol
Mochovská (Praha 14)
a Bártlova (Horní
Poãernice). Je‰tû se
zastavím u pojmu „pfii-
zpÛsobené sporty“, kte-
r˘ byl i pro mû ne-
známou, dokud mi ho
fyzioterapeutka Rut Pí-
nová, trenérka pfiizpÛ-
soben˘ch sportÛ v Pa-
prsku, nevysvûtlila. Jde
o sportovní aktivity pfii-
zpÛsobené tak, aby je
zvládli i nejvíc postiÏe-
ní sportovci a mohli
tudíÏ také soutûÏit. Dí-
ky handicapÛm, které
jsou u mnoh˘ch oprav-
du velké, je pro tyto
dûti a mladé lidi úãast
na sportovní olympiá-
dû ãasto tím nejvy‰‰ím
cílem, kterého mohou
v Ïivotû dosáhnout. Ne-
ní tedy divu, Ïe se v Pa-
prsku na tento den pfii-
pravovali cel˘ rok. 

A jaké Ïe tu probí-
haly sportovní disciplí-
ny? Hned po zahájení
Pfieboru speciální olym-

ReportáÏ
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Nejde o to zvítězit,        

Hod na cíl

Zahájení Pfieboru speciální olympiády se spolu s fieditelem Paprsku PhDr.
Jaroslavem ·turmou (uprostfied), zúãastnil i zástupce starosty Mâ Praha 14
Mgr. Jaroslav Jirou‰ek (vlevo)

Strefit se míãem do kuÏelek – jedna
ze soutûÏních disciplín

V zadní ãásti zahrady Paprsku – nedaleko sousední matefiské ‰kolky (na sním-
ku vlevo v pozadí) – stál star˘ nevzhledn˘ zahradní domek, kter˘ je v sou-
ãasné dobû zbouran˘. Má jej nahradit nov˘, kter˘ vyroste na jeho místû a nebo
bude pootoãen tak, aby ‰kolce nepfiekáÏel ani nestínil. Pfiesto nûktefií rodiãe
proti jeho stavbû protestují a Ïádají, aby nebyla povolena. Jak fiíká pan fiedi-
tel, Paprsku velice záleÏí na lety osvûdãené spolupráci s matefiskou ‰kolou
a uãiní v‰e pro to, aby spoleãnû pfiijaté fie‰ení vyhovovalo dûtem z obou zafií-
zení i jejich pracovníkÛm a rodiãÛm.

Dûtské centrum Paprsek v Hloubûtínû má opravdu
krásnou zahradu – v popfiedí vidíte zakryté písko-
vi‰tû – sponzorsk˘ dar firmy Jaroslav Folber

Turnaje v bocce se zúãastnili zástupci jednotliv˘ch
druÏstev

Slalomov˘ bûh

06-11_P14  26.6.2006  15:13  Stránka 10



piády, kterého se zúãastnil spolu
s fieditelem Paprsku PhDr. Jarosla-
vem ·turmou i zástupce starosty Mâ
Praha 14 Mgr. Jaroslav Jirou‰ek, se
zaãalo hodem do dálky a soubojem
v kuÏelkách. Potom následoval hod
na cíl, slalomov˘ bûh a nakonec se
zástupci jednotliv˘ch druÏstev utka-
li v turnaji v bocce (obdoba pétan-
que). Nad‰ení bylo obrovské a radost
z úspûchu, kdyÏ se nûkomu nûco
podafiilo, je‰tû vût‰í. Pfied polednem
uÏ byli v‰ichni usporto-
vaní a díky sluníãku
vyprahlí, takÏe nepohrd-
li obãerstvením, které
jim jako sponzorsk˘ dar
vûnoval Globus âern˘
Most. Kromû nápojÛ to
byly i sladkosti a hlavnû
bufitíky, které si pak dûti
na ohni‰ti sami opékaly.
Zmíním se pfii této pfií-
leÏitosti i o druhém
sponzorském daru, kte-
r˘ se sice bûhem olym-
piády nevyuÏil, ale pfii
pûkném poãasí se ho
men‰í dûti nemohou
nabaÏit – velké písko-

vi‰tû ohraniãené mohutn˘mi speci-
álnû opracovan˘mi kmeny stromÛ,
které krásnû zapadá do koloritu
zahrady. Jeho dárcem je firma Jaro-
slav Folber z âerného Mostu, zab˘-
vající se stavbou srubÛ na klíã. 

Nejkrásnûj‰ími okamÏiky celého
sportovního klání bylo udílení cen.
Pan fieditel ·turma osobnû pfiedával
medaile, které se na slunci nádhernû
bly‰tûly, radost doplnil je‰tû diplom
a malá sladkost. U pfiíleÏitosti roz-

dûlování cen mi fiekla fyzioterapeut-
ka Rut Pínová: „Víte, ono ani tak
nejde o to nûkoho porazit a zvítûzit,
ale pracovat sám na sobû. Úspûchem
je kaÏdé malé zlep‰ení, které se po-
dafií. Tfiebas jedna dívka, která trpí
mozeãkov˘m typem dûtské obrny,
je‰tû pfied rokem nedokázala zamífiit
a strefit cíl. Po roce snaÏení dnes
vyhrála turnaj v kuÏelkách. Je to pro
ni vût‰í úspûch, neÏ si kdo vÛbec
dokáÏe pfiedstavit.“

Zaãátkem ãervence se 6 dûtí z Pa-
prsku zúãastní 8. letních národních
her speciální olympiády ve Zlínû.
Budou tady spolu s dal‰ími 2000 han-
dicapovan˘mi sportovci hájit barvy
svého oddílu v plavání, bocce a pfii-
zpÛsoben˘ch sportech. DrÏíme jim
palce, aby byli úspû‰ní a zvítûzili –
hlavnû nad sv˘m handicapem. Ne
kaÏd˘ pochopí, jak je to tûÏké.

Alena Veselá, 
foto autorka

ReportáÏ
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,         ale pracovat sám na sobě

Žijí mezi námi
Iva Hlaváãková bydlí s manÏelem,

v˘tvarníkem Jifiím Hlaváãkem na âer-
ném Mostû. Do roku 1998 pracovala jako
nezávislá novináfika a psala televizní
pohádky, pfiesto tvrdí, Ïe je Ïenou v do-
mácnosti. V roce 2004 vydala románo-
vou prvotinu Hor‰í uÏ to nebude... V roce
2006 jí vychází v nakladatelství Ikar
román Sãítání zla. Jinak ráda vafií
a stra‰nû ráda se stará o své tfii „chlapy“
– manÏela a dva kocourky. Jak bûhem
na‰eho rozhovoru nejednou zdÛraznila,
Ïije pfiedev‰ím sv˘m vnitfiním svûtem.

Jak jste se dostala k psaní?
Studovala jsem pedagogickou fakultu pfiede-

v‰ím kvÛli v˘tvarné v˘chovû. Zaãala jsem uãit dûti
a zjistila, Ïe je to stra‰nû nároãné povolání, Ïe jim
nemohu dát celé své srdce, protoÏe jsem mûla dal-
‰í záliby. Byla to nádherná zku‰enost, jelikoÏ dût-
sk˘ svût je kouzelnû ãist˘, jenÏe… Cel˘ Ïivot jsem
chtûla malovat, ale rodiãe nechtûli, aby ze mne
byla malífika, protoÏe je to bohémské povolání,
a proti byl pozdûji i mÛj manÏel, kter˘ aã sám
v˘tvarník, nechtûl, abychom byli doma v˘tvarní-
ci dva. Pfiihlásil mû na FAMU a koupil mi psací
stroj. Zaãala jsem na nûm psát povídky, pfiitom
‰kolní slohové práce za mû psával tatínek! VÏdyc-
ky jsem hodnû ãetla, jsme hodnû seãtûlá rodina,
a kdyÏ jsem zaãala s Jirkou chodit, pfiedãítali jsme
si z knih pasáÏe, které jsme pfiedtím ãetli. Psala
jsem rovnûÏ pohádky pro dûti a pfiivydûlávala jsem
si psaním rozhovorÛ a módním návrháfistvím. Pak
jsem ale s novinafiinou sekla, protoÏe jsem nemû-
la ãas pro volné psaní. Novinafiina je dost nároãná
a krásná profese. Ale je to sluÏba pro toho druhé-
ho a novináfi si musí uvûdomit, Ïe zviditelÀuje ty
druhé a ne sám sebe, na coÏ se nyní dost ãasto

zapomíná. Mûla jsem své oblíbence, ke kter˘m
jsem se ráda vracela a nechtûla jsem dûlat s lidmi,
ktefií mi nesedí. Díky této profesi jsem se potkala
se spoustou krásn˘ch du‰í (·kvoreck˘, Pi‰tûk,
Ondfiíãek, Eben, Töpfer, Fischerová, Maciuchová,
BroÏová atd.) a navázala díky
ní dlouholetá a pevná pfiátel-
ství. Poslední rozhovor jsem
dûlala s paní Moserovou-Da-
vidovou (kterou jsem vÏdy
obdivovala) do Playboye, kde
mi pfiedtím je‰tû vy‰la povíd-
ka Nebezpeãné my‰lenky
a tím jsem definitivnû skonãi-
la s novinafiinou. Nakonec
jsem pfiem˘‰lela, jestli budu
vÛbec schopna dál psát a zda
mám talent. Najednou jsem
zjistila, Ïe jsem asi v Ïivotû
psát vÛbec nemûla, Ïe jsem si
zvolila ‰patnou cestu, stála
jsem na kfiiÏovatce Ïivota
a pfiem˘‰lela... 

Kdy vás tato tvÛrãí krize
postihla?

Bylo mi ‰estatfiicet. ¤ekla
jsem si: „Konãím se psaním!“
Bylo to dlouho pfied tím, neÏ jsem napsala svoji
první kníÏku. Kamarádky mû z toho chtûly dostat
a slíbily jsme si, Ïe ve ãtyfiiceti budeme mít kaÏdá
svou knihu. KdyÏ psát, tak by to mûl b˘t lék pro
lidi, aby jim to nûco dalo nebo se alespoÀ zasmá-
li a pfii‰li na jiné my‰lenky. Popud k napsání kni-
hy jsem dostala pozdû, ale vûdûla jsem, proã ji chci
psát. Kniha Hor‰í uÏ to nebude… byla velmi úspû‰-
ná a v souãasné dobû pfiipravuji s producentkou
Janou Tomsovou její zfilmování. V souãasnosti
pracuji uÏ na ãtvrté knize Dvefie dûtství, a tvrdím,
Ïe je poslední. Pfií‰tí rok mi v nakladatelství Ikar
vyjde humorná záleÏitost Svedené a rozpustilé,
román ze Ïivota netypick˘ch tfiicátnic. Mám skvû-
lou redaktorku Kvûtu‰i Hrachovou, se kterou se

bájeãnû doplÀujeme. Je to pfiíjemná zmûna oproti
psaní rozhovorÛ ãi spolupráci s televizí, kdy jsem
se z natáãení ãasto vracela velmi unavená a vyãer-
paná, ale nakonec v˘sledek stál zato. Dal‰ím plu-
sem této práce bylo, Ïe jsem si mohla navrhovat

kost˘my pro své postavy.
I kdyÏ se do televize obãas
vracím a dostávám rÛzné
nabídky, v‰echno si teì roz-
m˘‰lím a radûji si vychutná-
vám samotné psaní. Ale nikdy
nefiíkej nikdy. 

Z ãeho ãerpáte námûty
pro své knihy?

Jsem fabulátor, mám ráda
pfiíbûhy, uÏ jako malá jsem je
vyprávûla. Je to i o tom, Ïe
svÛj Ïivot jsem mûla dost slo-
Ïit˘ a vym˘‰lení pfiíbûhÛ byl
zpÛsob úniku z reality. Mám
smysl pro humor a ãasto si
ze sebe dûlám legraci. KdyÏ
nûkam jdu, tak povídám radû-
ji to hezké, protoÏe je uÏ tak
v‰ude tolik bolesti, tak proã
je‰tû o ní mluvit. I tak v sobû
kaÏd˘ nûjakou nosíme. Pí‰u

teì knihu Dvefie dûtství, kterou vûnuji své paní
redaktorce. Nejsem typ ãlovûka, kter˘ by se chtûl
zviditelÀovat pfies knihy. Nejsem ani ambiciózní
– prostû Ïena v domácnosti. Pí‰u, aby to lidem
pomohlo. A pokud to pomÛÏe Ïensk˘m, tak je to
bezvadn˘. I tato nová kniha Sãítání zla je hlavnû
o naslouchání, protoÏe v souãasné dobû navzájem
nenasloucháme. A pokud nesly‰íme, tak se pomy-
slné kolo osudu roztoãí úplnû jin˘m smûrem a zaã-
nou se dít vûci, které by se normálnû nedûly. 

V‰em ãtenáfiÛm pfieji, aby si na‰li ãas na ty dru-
hé a nauãili se naslouchat. Dûkuji za pozvání do
redakce.

Dûkujeme za rozhovor, v nûmÏ pozornû
naslouchali Alena Veselá a Jaroslav ·míd

Medaile pfiedával osobnû fieditel
Jaroslav ·turma

Závûr Pfieboru speciální olympiády patfiil opékání bufi-
tÛ a bohaté diskusi 

Projevy radosti z úspûchÛ byly nûkdy
boufilivé
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Voln˘ ãas
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MoÏná jste o takov˘ch klubech
nikdy nesly‰eli, moÏná víte, Ïe jich
nûkolik na území Prahy 14 pÛsobí
a dost moÏná bydlíte v jejich sou-
sedství. PovaÏujeme proto za vhod-
né vám o poskytování této sluÏby
dûtem a mlad˘m lidem z na‰í mûst-
ské ãásti napsat pár základních infor-
mací.

Úplnû úvodem je tfieba odli‰it od
sebe tfii v˘razy, které se ãasto ne-
správnû zamûÀují:

nízkoprahov˘ = umoÏÀující ma-
ximální pfiístupnost ve snaze odstra-
nit napfi. ãasové, finanãní, psycholo-
gické a jiné bariéry, které by bránily
cílové skupinû vyuÏít poskytované
sluÏby.

podprahov˘ = druh vnímání ãlo-
vûka, kter˘ se t˘ká podnûtÛ vysíla-
n˘ch pod hranicí lidského vûdomí
a které nûjak˘m zpÛsobem ovlivÀu-
jí na‰e jednání, my‰lení nebo pocity.

bezbariérov˘ = umoÏÀující pfií-
stupnost z pohledu prostorov˘ch pfie-
káÏek t˘kajících se zejména vozíã-
káfiÛ, koãárkÛ atd.

Podle nového zákona o sociálních
sluÏbách, jehoÏ úãinnost nabude
1. 1. 2007 platí, Ïe: 

Nízkoprahová zafiízení pro dûti
a mládeÏ poskytují ambulantní, po-
pfiípadû terénní sluÏby dûtem ve vûku
od 6 do 26 let, ohroÏen˘m spoleãen-
sky neÏádoucími jevy. Cílem sluÏby
je zlep‰it kvalitu jejich Ïivota pfied-
cházením nebo sníÏením sociálních
a zdravotních rizik, souvisejících se
zpÛsobem jejich Ïivota, umoÏnit jim
lépe se orientovat v jejich sociálním
prostfiedí a vytváfiet podmínky k fie‰e-
ní jejich nepfiíznivé sociální situace.

SluÏba mÛÏe b˘t poskytována osobám
anonymnû.

SluÏba obsahuje: v˘chovné, vzdû-
lávací a aktivizaãní ãinnosti, zpro-
stfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m
prostfiedím, sociálnû terapeutické ãin-
nosti a pomoc pfii uplatÀování práv,
oprávnûn˘ch zájmÛ a pfii obstarává-
ní osobních záleÏitostí.

Pokud bychom mûli strohou fieã
zákona trochu polid‰tit, dají se níz-
koprahové kluby oznaãit za prostor
pro dûti a mladé lidi, ktefií nevyhle-
dávají klasickou organizovanou for-
mu trávení volného ãasu (jakou je
napfi. skauting nebo sportovní aktivi-
ty), ale hledají spí‰e nûco „volnûj‰í-
ho“. Místo, kde mohou realizovat
svoje nápady nebo se jen tak schovat
pfied okolním svûtem, kdyÏ jim zrov-
na nejsou hvûzdy naklonûny. „Níz-
kopraháãe“, jak se jim slangovû fiíká,
nabízejí spoustu moÏností v‰em.

Podstata práce profesionálních
kontaktních a terénních pracovní-

kÛ je ve sníÏení rizik plynoucích
z konfliktního jednání problémo-
v˘ch part nebo jednotlivcÛ, dále
v omezení negativního a rizikové-
ho chování mlad˘ch lidí, v pomoci
se zvládnutím jejich obtíÏn˘ch
Ïivotních událostí a zaãlenûním do
skupiny vrstevníkÛ i do dûní míst-
ní komunity. Zjednodu‰enû i zde

platí: „Kdo si hra-
je, nezlobí“.

Mezi klientelou
nízkoprahov˘ch
klubÛ se logicky po-
hybuje mnoho „zlo-
biv˘ch dûtí“, ale
souãasnû i takov˘ch,
které mají nûjak˘
problém, aÈ uÏ je to
fakt, Ïe najít mezi
paneláky kus nûjaké
rozumné zábavy je
celkem problema-
tické, anebo skuteã-
nost, Ïe v dobû dos-
pívání potfiebuje

ãlovûk partu nebo místo, ke kterému
by mohl patfiit. Je v‰ak velmi Ïádou-
cí, aby se takovou
partou nestal pou-
liãní gang. Proto je
dobré, Ïe ji mÛÏe
nalézt v místû, kde
existují jasnû sta-
novená pravidla
(napfi. zákazy kou-
fiení a agresivního
chování jsou na-
prostou samozfiej-
mostí) a kde se za
úãasti dospûl˘ch
pracovníkÛ nebo

dobrovolníkÛ mÛÏe pobavit, aniÏ by
u toho musel „demolovat laviãky
v parku“. 

Z pohledu prevence kriminality
jsou nízkoprahové kluby jednou
z moÏností, jak dosáhnout toho, aby
se tzv. neorganizovaná mládeÏ bez-
cílnû nepotulovala v ulicích, kde se
z nudy rodí ãasto velmi nebezpeãné
akce. Tím, Ïe existuje nabídka aktivit
a sluÏeb nízkoprahov˘ch klubÛ se pro
mladé lidi dafií vytváfiet prostor, kde
mohou uplatnit nebo ãasto objevit
svÛj talent. Navíc za úãasti dospûl˘ch
pracovníkÛ klubÛ, ktefií vedle „kama-
rádského“ pohledu dokáÏí dobfie po-
radit nebo pomoci, kdyÏ je potfieba.
Rodiãe nebo obyvatelé Ïijící v okolí
takov˘ch klubÛ zpravidla vnímají ten
druhotn˘ efekt, kter˘ s sebou níz-
koprahové kluby pfiiná‰ejí, ale fiada
z nich (ãasto po osobní náv‰tûvû
v klubu) svÛj názor zmûní, protoÏe
práce, kterou v nich odvádûjí sociál-
ní a kontaktní pracovníci má smysl.
A pfiesvûdãit se o tom mÛÏete i vy. 

Odbor sociálních vûcí 
a zdravotnictví Mâ Praha 14

Nízkoprahový klub pod drobnohledem

Zábûr z otvírání nízkoprahového klubu DÏagoda
(v Jahodû) loni v kvûtnu. foto: ves

Nízkoprahové kluby v Praze 14

DÎAGODA – JAHODA, Vybíralova 969, 
tel. 281 916 352, info@jahodaweb.cz

PACIFIK (v KC Mot˘lek), Vlãkova 1067, 
tel. 281 912 081, www.motylek.org

CIKNE âHAVE Hloubûtínská ul. Rozvíjí 
aktivity pro dûti, mládeÏ i dospûlé Romy

BB Klub Církve bratrské, StoliÀská 2502, 
tel. 225 295 450, cerny.most@cb.cz
Je jiÏ za hranicemi Prahy 14 – v Horních
Poãernicích, ale je na‰imi obãany nav‰tûvován.

S mimofiádn˘mi záÏitky odcháze-
li 1. ãervna domÛ nûkteré dûti ze Z·
Bfií VenclíkÛ. Ne snad, Ïe by je tolik
zaujala nauka v jejich chrámu vûdû-
ní, ale celkem ‰est tfiíd prvního stup-
nû se vystfiídalo na jednu vyuãovací
hodinu u autodráhy v nedalekém are-
álu sluÏeb vedle stanice metra Raj-
ská zahrada. A soudû podle reakcí
tûch asi sto padesáti dûtí, to byl
opravdu nezapomenuteln˘ záÏitek.
Mohli totiÏ ovládat „svá“ autíãka na
nejvût‰í digitální autodráze u nás,
s moÏností pfiejíÏdût z jedné dráhy do
druhé pomocí speciálního kfiíÏení na

rovinkách ãi v zatáãkách na okruhu
o délce pln˘ch 31 metrÛ. V kaÏdé
z celkového poãtu ãtyfiiceti jízd na
10 kol závodilo ‰est soutûÏících, ti
nejstar‰í mûli moÏnost vyzkou‰et si
i tankování v pit boxech. Prostû jako
na opravdové formuli. Vãetnû exklu-
zivních rozhovorÛ z desítek pomysl-
n˘ch stupÀÛ vítûzÛ. Tady jsou ales-
poÀ tfii bezprostfiední dojmy. 

Jaroslav Stehlík ze stáje 2.C:
„Jsem tady poprvé, stra‰nû se mi
to líbí, urãitû se sem nûkdy vrátím.
Formule sleduji obãas v televizi
a fandím Schumacherovi. My máme

mercedes, táta jezdí bez-
vadnû, máma má taky
fiidiãák, tak se jim obû-
ma musím pochlubit.“

Ondfiej Halífi ze stej-
né stáje: „Já uÏ tady pár-
krát jezdil, ale i tak mám
z vítûzství velkou radost.
Doma máme fabii, tady
ani nevím, s jakou znaã-
kou jsem vyhrál, ale ro-
diãe budou urãitû pfie-
kvapeni.“

Karolína âechová z 2.B: „Mûli
jsme mít v˘tvarku, ale tohle je urãi-

tû lep‰í. Doma budou
koukat, Ïe jsem byla
tfietí. Táta jezdí s fordem
a máma mu obãas nadá-
vá, Ïe jezdí rychle.“

Bylo to dopoledne,
pfii kterém se poãet de-
cibelÛ ze vzájemného
fandûní v uzavfieném
prostoru minimálnû vy-
rovnal hluku formulo-
v˘ch motorÛ na okru-
zích. Obdivoval jsem
Pavla ¤ebíãka z této
specializované prodej-

ny, kter˘ s dárkem dûtem k jejich
svátku pfii‰el, Ïe i po nûkolika hodi-

nách v‰e fie‰il s úsmû-
vem a navíc i sly‰el mé
dotazy. TakÏe, otevfieno
tady mají ve v‰ední dny
od 10 do 20 hodin
(v pátek jen do 17 hodin
a o víkendu dle doho-
dy). MÛÏete si pfiijít za-
závodit i vy, pfiípadnû si
vybrat z mnoÏství ‰piã-
kov˘ch znaãek nebo ta-
ké zapÛjãit autodráhu
na privátní akce.

text a foto: vok 

Lákavá autodráha
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Zahradní slavností s hledáním 
pokladu v celém areálu oslavila

své patnácté narozeniny M· Vybíra-
lova 968. Bylo to nádherné odpoled-
ne s pohádkou Perníková chaloupka
v zahradním divadélku, s pásmem
Sluníãko na pláÏi, vystoupením Inky
Rybáfiové, diskotékou a s dal‰ím
zábavn˘m programem. SoutûÏe pro
ty nejmen‰í, veselé zpívání s tancem,
bohaté obãerstvení pro dûti i jejich
doprovod a hledání pokladu mezi
delfíny, kter˘ byl stfieÏen nebezpeã-
nou chobotnicí. Areál matefiské ‰ko-
ly praskal ve ‰vech, narozeninová

zahradní slavnost lákala pochopitel-
nû nejvíc zdej‰í dûti a jejich pfiíbuz-
né, ale mezi náv‰tûvníky se objevili
i nûktefií z dfiívûj‰ích absolventÛ. Pat-
náctiletá sleãna se obvykle chystá do
taneãních a vstfiíc radostem i stras-
tem dospûláckého Ïivota, matefiinku
s roãníkem narození 1991 uÏ ale ne-
mÛÏe nic zaskoãit, pfiekvapit mÛÏe
jen ona. A to se jí vydafien˘m odpo-
lednem v kaÏdém pfiípadû povedlo.
Na své patnácté narozeniny bude M·
Vybíralova 968 urãitû ráda vzpomínat
stejnû jako v‰ichni hosté v roli gra-
tulantÛ. text a foto: vok

Vydařené narozeniny

ZOO PATŘILA NOSOROŽCŮM
Sradostí v‰em oznamujeme, Ïe DEN NOSOROÎCÒ, uspofiádan˘ 1. kvût-

na v praÏské ZOO, se velmi vydafiil. Kromû nás se ho zúãastnilo dal‰ích
devût ‰kolních kolektivÛ z celé republiky. KaÏd˘ dostal ke zpracování jiné
téma. Îáci z na‰í ‰koly pfiipravili informaãní panely na téma Stavba tûla noso-
roÏcÛ. K tomu jsme mûli za úkol zaplnit ZOO nosoroÏci, protoÏe ti zde v sou-
ãasné dobû nejsou chováni. Byli v roce 2002 kvÛli povodním pfiemístûni do
ZOO v polském Opole. Proto jsme si pfiipravili tvÛrãí dílniãku, ve které si
mohli malí i velcí náv‰tûvníci vyrobit masku, ‰krabo‰ku nebo ãepici s podo-
bou nosoroÏcÛ. Také jsme otevfieli kosmetick˘ salon, kde jsme zájemcÛm
malovali rohy pfiímo na obliãej. Nechybûlo ani obarvení vlasÛ ‰ed˘m spre-
jem. Za poskytnuté sluÏby jsme vybírali mírné poplatky. Celkem se v‰em
zúãastnûn˘m tfiídám podafiilo vybrat témûfi 26 tisíc korun. Ve‰ker˘ v˘tûÏek
akce pÛjde právû na záchranu ohroÏen˘ch nosoroÏcÛ ve volné pfiírodû. Bûhem
celého kvûtna visely na lávce k Ïirafám informace o projektu a prezentace
v‰ech zapojen˘ch ‰kol. Na Den dûtí 1. ãervna probûhlo slavnostní vyhlá‰ení
v˘sledkÛ a ukonãení projektu. V ZOO se nám moc líbilo a jiÏ se tû‰íme na
dal‰í podobné aktivity. pfiátelé nosoroÏcÛ ze Z· ·imanovská v Kyjích

Bûhem leto‰ní dlouhé zimy se Ïáci ze Z· ·imanovská v Kyjích v rámci
environmentální v˘chovy zapojili mimo jiné také do programu Bodlin-

ka, kter˘ pfiipravilo SdruÏení mlad˘ch ochráncÛ pfiírody a Záchranná stanice
pro volnû Ïijící Ïivoãichy. Cílem programu je zajistit pfieãkání zimy mal˘m
zdrav˘m jeÏkÛm, ktefií by ve volné pfiírodû urãitû zahynuli. Dûtem je umoÏ-
nûn pfiím˘ kontakt s pfiírodou, posilují se nûkteré vlastnosti (peãlivost, sta-
rostlivost, systematiãnost apod.) a souãasnû se vytváfiejí lep‰í podmínky
k poznávání pfiírodních zákonitostí. Zájemci z 5. a 6. tfiídy se starali nûkolik
t˘dnÛ o malého jeÏeãka, kter˘ byl nalezen hladov˘ a podchlazen˘. Ve ‰kole
jsme mu pfiipravili ubytování a kaÏd˘ den jsme ho krmili pochoutkami pod-
le receptÛ z jeÏãího jídelníãku. Bûhem víkendÛ nám vypomáhal pan ‰kolník.
Dvakrát t˘dnû bylo potfieba mrÀousovi vyãistit bed˘nku a také ho zváÏit. Ve‰-
keré údaje byly zaznamenávány do jeÏãího deníku. Bûhem péãe o jeÏeãka
jsme si v praxi ovûfiili fiadu informací, které jsme sly‰eli na besedû uspofiádané
pfii pfiedávání. Na konci dubna jsme se s jeÏkem (jiÏ dvojnásobnû tûÏk˘m)
rozlouãili a vypustili ho na âihadlech do pfiírody. Doufáme, Ïe tam proÏije
mnoho spokojen˘ch dnÛ. Valent˘na Horáãková, 3.a

Program 
BODLINKA

Program 
BODLINKA

Vydařené narozeniny
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Oddûlení Triangl, které pÛsobí
v Poradnû pro rodinu, manÏelství
a mezilidské vztahy zahájilo ve ‰kol-
ním roce 2005/2006 realizaci pro-
gramÛ primární prevence na vybra-
n˘ch základních ‰kolách v regionu
Prahy 14. Chceme Vám pfiedstavit
tento program, kter˘ jsme pojme-
novali „Cestou ‰kolního pfiíbûhu.“ 

Pojìte nav‰tívit jedno setkání pro-
gramu primární prevence v první tfií-
dû na jedné malebné základní ‰kole
na âerném Mostû. Îáci sedí na
sv˘ch Ïidlích spoleãnû v kruhu
a poslouchají vyprávûní vedoucího
programu, nyní zku‰eného mofiské-
ho kapitána, kter˘ v‰em oznamuje,
Ïe hledá pro odváÏnou a dobrodruÏ-
nou v˘pravu k vzdálen˘m bfiehÛm
neznámého ostrova novou posádku
pro svou zaoceánskou loì. K rados-
ti ÏákÛ si kapitán vyhlédl právû jejich
tfiídu, která s ním propluje nástrahy
boufiícího oceánu, zdolá nebezpeãí
bíl˘ch ÏralokÛ a po ohlu‰ující mofi-
ské boufii ‰Èastnû dopluje k bfiehÛm
neznámé pevniny. Posádka zaÏije
nová dobrodruÏství na opu‰tûném
ostrovû, postaví pfiíbytky, prozkou-

má tropick˘ prales, setká se s domo-
rod˘m kmenem a vyhraje tûÏk˘ boj
s kamenn˘m obrem, kter˘ suÏuje
tento ostrov i okolní souostroví. Pfii-
chází náãelník blízkého ostrova
Tuwaby a spoleãn˘m tancem vítûz-
ství celá posádka tfiídy oslaví zakon-
ãení dne‰ního programu. 

Pfiesto, Ïe jsme se ani na minutu
nevzdálili z prostfiedí ‰kolní tfiídy,
vût‰ina ÏákÛ uh˘bá ÏralokÛm, plní
obtíÏné úkoly kamenného obra
a spoleãnû staví (tedy kreslí) pro-
storn˘ dÛm, kter˘ je ochrání pfied
pfiicházející tropickou boufií. Pro-
gramy primární prevence, které nabí-
zíme jednotliv˘m tfiídám, vycházejí
z pfiedpokladu, Ïe zapojením fanta-
zie, tvofiivosti, spolupráce a schop-
ností jednotliv˘ch ÏákÛ v dané tfiídû,
lze uÏiteãnû pÛsobit nejen na cel˘
tfiídní kolektiv, ale i na jednotlivé
Ïáky. Takov˘ intenzivní spoleãn˘
proÏitek dobrodruÏné plavby se
mÛÏe „pfietavit“ do pozitivní osobní
zku‰enosti jednotliv˘ch ÏákÛ,
vyzkou‰ejí si jak je nutné brát na
sebe ohledy, umût si pomoci, hledat
nová fie‰ení v nezvykl˘ch situacích,

pfiijmout nezdar a zaÏít dÛleÏitost
dodrÏování pravidel pro úspûch
nejen svÛj, ale i ostatních spoluÏá-
kÛ. Programy jsou urãeny pro Ïáky
od 1. aÏ po 9. roãník Z·. KaÏd˘ pro-
gram vychází z konkrétní zakázky
od dané tfiídy a jejího tfiídního uãite-
le a minimální poãet setkání pro
jeden program jsou tfii. KaÏd˘ pro-
gram zaji‰Èují dva lektofii z na‰eho
t˘mu odd. Triangl. Pfii oboustranné
dohodû (Ïáci i uãitel) je moÏné, aby
se programu úãastnil i tfiídní uãitel. 

V programu si Ïáci formou osob-
ního proÏitku mohou vyzkou‰et na
modelov˘ch situacích rÛzné vrstev-
nické sociální situace, otevfiít nepfií-
jemná témata, která je zlobí, trápí
nebo z nich mají strach. Mohou otev-
fienû mluvit o starostech ve tfiídû,
návykov˘ch látkách (alkohol, tabák,
drogy pro II. stupeÀ), lépe se vyznat
sami v sobû a zkusit porozumût
i ostatním spoluÏákÛm. ProÏít oce-
nûní a podporu nejen od lektorÛ, ale
pfiedev‰ím od sv˘ch vrstevníkÛ, kte-
ré je o to cennûj‰í. V programu jsou
vyuÏívány skupinové diskuse, akti-
vizaãní pohybové hry, kresebné tech-

niky, sociální hry a modelová cviãe-
ní, divadelní a dramatické techniky,
nonverbální hry – to v‰e si Ïáci, ma-
jí-li odvahu a zájem, vyzkou‰í na
„vlastní kÛÏi“. Právû takové záÏitko-
vé uãení pfiiná‰í podporu dosavad-
ních schopností a dovedností ÏákÛ,
rozvíjí nové moÏnosti pro osobnost-
ní rozvoj, pfiiná‰í proÏitou zku‰enost
osobní hodnoty pro Ïáka i dÛleÏitost
tolerance, respektu a spolupráce
s ostatními spoluÏáky. DÛleÏit˘m
cílem celého programu je vytvofiení
bezpeãného vztahu mezi Ïáky a lek-
tory, ve kterém lze otevfienû mluvit,
pfiem˘‰let i tvofiit. V programu se sna-
Ïíme vybudovat prostor, kter˘ umoÏ-
Àuje ovûfiit stávající i nové postupy
pro osobní rozvoj Ïáka i pro sociál-
ní kontakt s ostatními vrstevníky. Vel-
mi nás tû‰í, kdyÏ Ïáci, ktefií absolvu-
jí tento program pfiicházejí s tím, Ïe
nûkteré poznatky z programu jim
pomohly v jejich bûÏném Ïivotû. Pro
nás je to dobrá zpráva, Ïe program
plní svoji hlavní funkci.

Budete-li mít zájem o více
informací o tûchto programech
kontaktujte nás na adrese ·ro-
mova 861, Praha âern˘ Most,
nebo telefon 604 252 887. 

Jan Dobe‰

Cestou školního příběhu

Ve ãtvrtek 25. kvûtna 2006 se
jako kaÏdoroãnû konalo v Galerii
14 slavnostní pfiedávání maturit-
ních vysvûdãení absolventÛm ‰kol
ARCUS. Svou pfiítomností jej pod-
pofiili zástupce starosty mûstské ãás-
ti Praha 14, Mgr. Daniel Rovan, ãle-
nové uãitelského sboru i rodiãe.
AbsolventÛm Soukromého gymná-
zia ARCUS a Soukromé stfiední ‰ko-
ly cestovního ruchu ARCUS byla
pfiedána maturitní vysvûdãení, pamût-
ní medaile ‰koly a nejlep‰ím studen-
tÛm i dárek za vynikající studijní

v˘sledky. Mgr. Rovan popfiál absol-
ventÛm, aby kaÏd˘ vyuÏil v‰ech
moÏností, které jim nabízí otevfien˘
svût. ¤editelka gymnázia RNDr. Eva
Závûtová ubezpeãila nyní jiÏ b˘valé
studenty, Ïe se mohou kdykoliv obrá-
tit na své uãitele, ktefií jim rádi pomo-
hou i pfii jejich dal‰ím studiu. RNDr.
Josef Závûta, CSc., fieditel SS· ces-
tovního ruchu podûkoval jak peda-

gogÛm za jejich práci, tak i rodiãÛm
absolventÛ. Absolventi pfiedali kvû-
tiny fieditelÛm ‰kol a tfiídním uãite-
lÛm s podûkováním za individuální
pfiístup a pfiátelskou atmosféru ve
‰kole. Studenti tím zakonãili jednu

etapu svého Ïivotního vzdûlání. Za
pár dnÛ je ale ãekal dal‰í neménû
dÛleÏit˘ krok – pfiijímací zkou‰ky na
vysoké ‰koly. Pfiejeme jim do dal‰í-
ho Ïivota mnoho úspûchÛ.

JZ, foto: archiv ‰koly

Maturitní 
vysvědčení předána

Maturitní vysvûdãení studentÛm
pfiedávali (zprava): tfiídní uãitel
Mgr. Michalik, tfiídní uãitelka
Mgr. Kunãíková, fieditel SS· ces-
tovního ruchu RNDr. Závûta, CSc,
zástupce starosty Mâ Praha 14
Mgr. Daniel Rovan a fieditelka
gymnázia RNDr. Závûtová.

Koncem dubna jsme se ve ‰kole rozhodli, Ïe pfiivítáme jaro po svém – ve
Ïluté. Rozzáfiené obliãeje Ïlut˘ch postaviãek bylo vidût v‰ude. KaÏdá tfiída
si se sv˘m tfiídním uãitelem pfiipravila na tento v˘jimeãn˘ den svÛj program.
Nûkteré dûti zaÏily i pfiekvapení, mohly si totiÏ vymûnit roli s paní uãitelkou
a vyzkou‰et si, jaké to je za katedrou. Na hfii‰ti vyrostl nafukovací hrad, na
nûmÏ se postupnû vyfiádily v‰echny dûti 1. stupnû. Ze cviãného bytu to náram-
nû vonûlo – dûti vytvofiily fiadu vynikajících pochoutek. Jak jinak i zde domi-
novala Ïlutá! Star‰í Ïáci organizovali ãinnost pro mlad‰í. Ve tfiídách byly
k vidûní Ïluté rÛÏe, my‰ky, kost˘my. Na v‰ech hfii‰tích se postupnû skupiny
ÏákÛ úãastnily sportovního zápolení. Z nebe se na nás dívalo sluníãko a v jídel-
nû se na talífii smály buchtiãky se Ïlut˘m pudinkov˘m krémem.

Ïákynû 8.b, Z· Chvaletická 918

V na‰í matefiské ‰kole Obláãek
funguje nûkolik zájmov˘ch krouÏkÛ
– v˘tvarn˘, keramick˘, hudebnû-
pohybov˘, balanãáci – cviãení na
overbalech, taneãní, pí‰Èalky – hra na
zobcovou flétnu, angliãtina, plavání,
logopedie a také krouÏek s poetick˘m
názvem Courálek. Jak moÏná i nûko-
ho napadne – jde o krouÏek turistic-
k˘. Cílem jeho náplnû je nejen turis-
tika, ale hlavnû seznamování dûtí
s kulturními památkami mûsta a zemû
v níÏ Ïijí, nauãit je správnému spole-
ãenskému chování pfii náv‰tûvách
divadel a v˘stav a ukazovat jim krá-
su na‰í pfiírody – flóry a fauny. Vyrá-
Ïíme vÏdy o víkendech, aby se k nám
mohli pfiidat i dûti, které jiÏ M· opus-
tily a jsou v základní ‰kole. První akcí

byla náv‰tûva divadla ¤í‰e loutek, pfii
druhé jsme zavítali na Petfiínskou roz-
hlednu, do planetária a zrcadlové sínû.
Dal‰í v˘let mûl za cíl zámeãek v Roz-
tokách u Prahy, kde byla v˘stava
trpaslíkÛ a betlémÛ. Objevili jsme
také solnou jeskyni u stanice metra
âeskomoravská a tak nás zaujala, Ïe
ji nav‰tûvujeme kaÏd˘ t˘den. Díky
jejímu pfiínosu pro zdraví dûtí se nám
sníÏila nemocnost – dûti nemají tak
ãasto r˘mu a ka‰el a zlep‰ily se i pro-
jevy ekzémÛ. Dûkuji touto cestou
sv˘m kolegyním Janû Mosslerové
a Janû ·vecové, s nimiÏ pofiádáme
akce Courálku a které mu vûnují svÛj
ãas i o víkendech.

Helena âíÏková, uãitelka M·
Obláãek, ·ebelova 874

Courálek v MŠ Obláček

Maturitní 
vysvědčení předána

25. kvûtna patfiila Galerie 14 maturantÛm
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P
aní Eva Bare‰ová je vystudo-
vaná porodní asistentka, která
v roce 2001 získala registraci

pro soukromé podnikání a zaãala jez-
dit po náv‰tûvách maminek v ‰esti-
nedûlí. Bûhem pûti let, co takhle pra-
covala pfiímo s lidmi, zjistila, Ïe její
klientky potfiebují je‰tû nûco víc, co
jim pouhá její náv‰tûva nemÛÏe
poskytnout. Tak se zrodila my‰lenka
soukromého zdravotnického zafiíze-
ní, které pod názvem ANAHITA
spatfiilo svûtlo svûta v listopadu loÀ-
ského roku. Jeho sídlo je „na Parní-
ku“, ãili v poliklinice âern˘ Most,
Generála Janou‰ka 902 a Eva Bare-
‰ová je jeho majitelkou. Nav‰tívila
jsem ji a poloÏila jí nûkolik otázek:

* V Anahitû poskytujete péãi jak
Ïenám tûhotn˘m, vãetnû pfiedporodní
poradny, tak maminkám s miminky
v ‰estinedûlí a potom i dûtem star‰ím
aÏ do tfií let. Co tato péãe obná‰í?

Je u nás zamûstnáno 6 odborn˘ch
pracovnic – porodní asistentky, dût-

ské sestry, fyziterapeutky, které jsou
schopné zajistit Ïenám i dûtem sto-
procentnû kvalitní péãi. Nabídka
na‰ich sluÏeb zaãíná u tûhotn˘ch Ïen
– mohou se zúãastnit buì rehabili-

taãního cviãení v dopoledních hodi-
nách, které je udrÏuje po celou dobu
tûhotenství v dobré kondici a není
pfiíli‰ fyzicky nároãné. Nebo je tu
moÏnost nároãnûj‰ího kondiãního
cviãení v odpoledních hodinách, kte-
ré je pfiipraveno pro Ïeny, zvyklé pfied
tûhotenstvím hodnû sportovat a chtû-
jí pokraãovat i teì, ov‰em neví, co je
pro nû vhodné a co ne. 

* Mohou cviãit i Ïeny na riziko-
vém tûhotenství?

Samozfiejmû mohou, ale musí mít
k tomu povolení od svého lékafie.

* Co obná‰ejí kurzy pfiedporodní
pfiípravy?

V tûchto kurzech budoucím
maminkám pomáháme, aby se zba-
vily strachu z porodu, z kojení a cel-
kovû je pfiipravujeme na matefiství.
Tûm, které nemají doprovod do
porodnice a chtûly by mít nûjakou
psychickou oporu, nabídneme dopro-
vod na‰í porodní asistentky.

* Staráte se nûjak i o maminky,
které se právû vrátily z porodnice?

Samozfiejmû. Jedná se o tzv. popo-
rodní péãi, která je dokonce hrazena
nûkter˘mi zdravotními poji‰Èovnami.
Maminka, která je doma z porodnice,
nás mÛÏe kontaktovat, my za ní pfii-
jedeme domÛ, zkontrolujeme porod-
ní poranûní a poradíme jak se dál sta-
rat o sebe i o miminko. Vysvûtlíme
jí, jak bude probíhat ‰estinedûlí, co ji
ãeká z hlediska jejího fyzického
i psychického stavu, jaké poÏadavky
bude mít její dûÈátko atd. 

* Jak pokraãuje va‰e péãe po
skonãení ‰estinedûlí?

Maminka, která se chce o své
miminko po této dobû starat aktiv-
nûji, neÏ bylo dfiív bûÏné, mÛÏe
v na‰em zafiízení nav‰tûvovat kurzy
masáÏí a plavání miminek ve velké
vanû. Obojí je moc oblíbené. Potom
– od 14. aÏ 15. t˘dne mohou dûti
„chodit“ do pravideln˘ch cviãení.
Cviãí se mj. na velk˘ch míãích, pfii
cviãení se zpívá, maminky si osvojí
spoustu fiíkanek, ale hlavnû se nauãí
správné manipulaci s dûÈátkem – aby
mu neublíÏily a pfiitom byly dosta-
teãnû ‰ikovné. Tato cviãení stále roz-
‰ifiujeme – zaãínali jsme s malink˘mi

dûtmi a teì od kvûtna jsme
otevfieli i cviãení pro dûti od
1,5 do 3 let. 

* Jaké jsou u vás ceny?
Uvedu to na pfiíkladu pod-

zimního kurzu cviãení: bude
mít 15 lekcí po 50 minutách
a permanentka bude stát 1200 Kã. Je
to finanãnû zv˘hodnûné, protoÏe
samostatná jedna hodina pfiijde na
100 Kã. KdyÏ se pro nemoc mamin-
ka s dítûtem nemohou úãastnit, lze
cviãení kdykoliv jindy nahradit, tak-
Ïe o peníze nepfiijde. 

* Na závûr jsem oslovila jednu
z maminek – Markétu JeÏkovou, kte-

rá sem se sv˘m roãním Martínkem
dojíÏdí aÏ ze Zelenãe jiÏ od otevfiení
centra. Máte pocit, Ïe vás a va‰e dítû
cviãení v Anahitû nûjak obohatilo?

¤ekla bych, Ïe mÛj syn je díky
tomu psychicky naprosto v pohodû.
Nebojí se dûtí, je zvykl˘ v kolektivu
a je to odreagování i pro mû – nemu-
sím b˘t pofiád jen doma. Urãitû je to

v˘borná prÛprava i do
matefiské ‰kolky, proto-
Ïe to pro nûj nebude
‰ok, aÏ bude najednou
mezi dûtmi. Chodíme
sem jednou t˘dnû uÏ od
otevfiení Anahity a pofiád
se pfiihla‰ujeme na dal-
‰í kurzy dokola. Super
je i to, Ïe tady mají
pomÛcky, které doma
nemáme a urãitû sem
budeme chodit tak dlou-
ho, dokud nám to bude
nûco dávat. Zatím pofiád
se nám to moc líbí. 

rozmlouvala: ves,
foto autorka a archiv

Anahity (l) 

ANAHITA je tu pro maminky a jejich děti

Markéta JeÏková s roãním Martín-
kem pfii cviãení

Instruktorka mamince ukazuje jak s miminkem plavat Nûkolikrát bûhem cviãení je „volná zábava“

Na balonech se dûtem líbí

Maminky se pfiitom nauãí
‰ikovnosti – jak s dítûtem
zacházet  �
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Kultura
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Správná odpovûì na soutûÏní otázku z minulého
ãísla zní: V Praze 14 se nachází ulice, která nese nov˘
název: b) Dobrovolného (Jaroslav Dobrovoln˘ byl stí-
hacím letcem, bojujícím v RAF. Jako jedin˘ z na‰ich
váleãn˘ch veteránÛ-letcÛ Ïil na území dne‰ní Praze 14
v Hloubûtínû). Dvojice vylosovan˘ch v˘hercÛ (Hele-
na Souãková z Hloubûtína a Karel Ko‰Èál z âerného
Mostu) obdrÏí mapové novinky z kartografického vydavatelství Îaket.
Bûhem prázdnin se mÛÏete zapojit do fotografické soutûÏe 8x4 Prahou
socha za sochou, dal‰í otázku v na‰í soutûÏi uvefiejníme aÏ v záfiijov˘ch
Listech.

Fotografická soutûÏ
Pfiipomínáme, Ïe v kvûtnu zaãala fotografické soutûÏ Îaketu „8x4 Pra-

hou socha za sochou“. Pokud rádi fotografujete, mÛÏete aÏ do fiíjna puto-
vat po Praze za sochami. Jedinou podmínkou je dodrÏení hlavního téma-
tu, tzn. Ïe fotografie musí zobrazovat sochy, plastiky ãi obdobné skulptury,
které naleznete v˘hradnû na soutûÏních místech. Jedním z nich je i Pra-
ha 14, kde se nachází celá fiada zajímav˘ch plastik. Kompletní informa-
ce o soutûÏi naleznete na internetové stránce www.zaket.cz/8x4. j‰

Soutěžíme s Žaketem

K ukonãení ‰kolního roku uspofiádalo oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏi-
tostí koncert, na kterém 12. ãervna v Galerii 14 vystoupili Ïáci klavírního,
flétnového a kytarového oddûlení hudebních kurzÛ.

Grilování masa, ryb, zeleniny (Daiber), 139 Kã,vyd. Grada
Více neÏ 130 receptÛ na letní dny 
Auto‰kola od A do Z (Chrastina), 159 Kã,vyd. Alpress
Klasická uãebnice pro auto‰koly, novû obsahuje bodov˘ systém,kter˘
vstupuje v platnost od 1. 7. 2006
Agentura (Fr˘bort), 239 Kã, vyd. ·ulc a spol.
Nov˘ napínav˘ krimiromán ze souãasnosti 
Slovník nespisovné âe‰tiny (Hugo a kol.), 395 Kã, vyd. Maxdorf
12.000 hesel, argot, slangy a obecná mluva od nejstar‰ích dob po sou-
ãasnost.
Mezi císafiem a papeÏem (Polách), 269 Kã, vyd. Rybka
Hlavní hrdinkou historického románu je vzdûlaná kurtizána Daniela, která
byla objednána jako spoleãnice Zikmunda, krále fiímského a uherského
Praha obrazov˘ vlastivûdn˘ prÛvodce (Kocourek), 998 Kã, vyd.
Freytga & Berndt
Ojedinûlá kniha o Praze, popisuje na 8 000 objektÛ, pfies 5.000 fotogra-
fií, mapy a plánky, rozsáhlé rejstfiíky jmenné a místní, prÛfiezy budov
a staveb
Praha s dûtmi na krku aneb v˘lety pro malé noÏky (Kohoutová)
149 Kã, vyd. Mladá fronta
Spousta nápadÛ a informací na v˘lety po Praze s mal˘mi dûtmi, praktic-
ké a poutavé rady ‰ité na míru rÛznû star˘m dûtem
Evropa autoatlas 1:1.000.000 (vydání 2005), 199 Kã, vyd. Collins
Autoatlas Evropy za slu‰nou cenu, rejstfiíkováno, rÛjezdní plány velk˘ch
mûst...
NûÏná náruã rodiãÛ (KiedroÀová) 499 Kã, vyd. Grada
Nové poznatky o tom, jak je dÛleÏité s mal˘m ãlovíãkem správnû mani-
pulovat, jak je dÛleÏit˘ dotyk a láskypln˘ kontakt, mnoÏstvím fotografií
a DVD.
Otoãná mapa hvûzdné oblohy, 79, Kã, vyd.Planetárium Praha
Vhodná pomÛcka pro v‰echny, ktefií chtûjí (pfii dobré viditelnosti) zjistit,
jaká souhvûzdí mohou na obloze spatfiit.

Letní provoz knihoven
Hloubûtín: pondûlí 11–18 hod., úter˘ 9–15 hod., 

ãtvrtek 11–18 hod., zavfieno ve dnech 17.–21. ãervence

âern˘ Most: stfieda 12–19 hod., pátek 9–15 hod., 
zavfieno ve dnech 8.–11. srpna

Bibliobus, kter˘ zajíÏdí pfied parkovi‰tû CâM, 
bude v ãerveneci a srpnu mimo provoz.

*
V úter˘ a ve ãtvrtek budou mít ãtenáfii moÏnost vyuÏívat automati-
zovanou poboãku Mûstské knihovny ve Vysoãanech. V‰echny auto-
matizované poboãky budou v t˘dnu od 8.–11. srpna zcela uzavfieny.

Z novinek kniÏního fondu poboãky âern˘ Most
Morrell, David: Nebezpeãná minulost
Thriller o skupince zvûdavcÛ, na nûÏ v opu‰tûném hotelu ãíhají hrÛzo-
stra‰né záÏitky.
Doherty, Paul: PíseÀ gladiátora
Historick˘ detektivní román z ¤íma.
Kessler, Leo: ëáblÛv pancífi
Román z rozsáhlého váleãného cyklu o elitním pluku SS Wotan.
Francková, Zuzana: Vítûzství nadosah
Dívãí román o patnáctileté Tereze, která se pot˘ká s bulimií a anorexií.
McCombie, Karen: ·ílenû nudn˘ zapadákov
První kniha ze série pfiíbûhÛ z malého mûsta, pro dívky od 11 let.
Alcraft, Rob: Létání
Seznámení se základními typy letounÛ, vrtulníkÛ a raket. Pro star‰í dûti
a mládeÏ.

Vyšlo, vychází, vyjde

v knihkupectví Havana
Mochovská 38, Hloubûtín, 

pavilon Havana –
u stanice metra, 

tel. 281 866 125, 777/906 295. 
Otevírací doba: 

pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Já a můj obvod
V Galerii 14 probûhla v ãervnu dvoudenní v˘stava dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch

prací na téma Staré povûsti ãeské. Tuto v˘tvarnou soutûÏ pod názvem Já a mÛj
obvod kaÏdoroãnû pofiádá oddûlením kultury a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ
Praha 14. V pfied‰kolní kategorii obsadily první místo dûti z kurzu v˘tvarné
v˘chovy, kter˘ pofiádá Mâ Praha 14, v kategorii 7 aÏ 9 let získala první cenu
AneÏka Beránková z v˘tvarného ateliéru ARS PUERIS, vedeného Jifiinou
Olivovou, v kategorii 10 aÏ 12 let byli nejlep‰í Ïáci 6. A ze Z· Gen. Janou‰-
ka a v nejstar‰í kategorii (13 aÏ 15 let) zvítûzila Katefiina ·kvorová ze Z· Gen.
Janou‰ka. Nejlep‰í keramické dílko vytvofiila Eli‰ka Vyhnánková ze Z· Chva-
letická. V literární ãásti soutûÏe byla na prvním místû Lenka VoÀková ze
Z· Gen. Janou‰ka.

stránku pfiipravil: j‰, foto autor
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V autobuse, nebylo jedi-
né volné místeãko. Obsadilo

jej 27 dûtí a 18 maminek, kte-
ré si letos vyjely na Safari do

ZOO ve Dvofie Králové – akci
financovala Mûstská ãást Praha 14
a vãas jste se o ní mohli dozvûdût
v na‰ich Listech. Organizace se uja-
lo tradiãnû oddûlení kultury a obãan-
sk˘ch záleÏitostí, které pfiipravuje
v˘lety pro dûti a jejich rodiãe jiÏ
od roku 2000, kdy se vyjíÏdûlo do
Dvora Králové poprvé. Navzdory
pochmurn˘m pfiedpovûdím se poãa-
sí nad míru vydafiilo a cel˘ den byl
jak vystfiiÏen˘ z pohádkového filmu.
ProtoÏe ve svûtû zvífiat je stále co
objevovat, tak se nenudili nejen dûti,
ale ani dospûlí. Kdo zná ZOO ve
Dvofie Králové, ví, Ïe tady se ãas
nezastavil. KaÏd˘m rokem tu vzni-
kají nové ubikace a v˘bûhy pro zví-
fiata a vylep‰ují se stávající zafiízení.
V‰ichni jsme obdivovali pfiekrásn˘

pavilon „Ptaãí svût“, kde nám uãa-
rovala krotká majna Rothschildova
– snûhobíl˘ ptáãek s chocholkou na
hlavû, ãern˘mi konci ocasu a kfiídel
a jasnû modrou kÛÏí kolem oãí.
Pochází z monzunov˘ch pralesÛ
Indonésie a dnes je témûfi vyhubena
– doplatila na svÛj krásn˘ vzhled
a atraktivitu. Dal‰ím podobn˘m
lákadlem je „Vodní svût“, kde dûti
obdivovaly kromû sladkovodních
a mofisk˘ch ryb v‰emoÏn˘ch tvarÛ
a barev také Ïelvy, hady a dokonce
krokod˘ly. Celá zahrada záfiila kvû-
ty azalek a rododendronÛ a my jsme
‰li dál kolem pfiímoroÏcÛ, slonÛ, hro-
‰íkÛ aÏ k okapi. Okapi je zvlá‰tní
zvífiátko, na nûmÏ na první pohled
zjistíme, Ïe má nûco spoleãného
s Ïirafou. Nemá sice tak dlouh˘ krk,
ale v porovnání s ostatními savci je
pfiece jen o nûco del‰í. Okapi má
mimofiádnû dlouh˘ jazyk, kter˘m si
dosáhne aÏ do u‰í a do oãí. Volnû Ïije

jen v urãité pralesní ãásti Afriky
a byla objevena aÏ v roce 1901. To
uÏ pfiicházíme k místu, odkud vyjíÏ-
dí safari vláãek, aby ty lenivûj‰í nebo
ty, ktefií nemohou tolik chodit, odve-
zl k bránû skuteãného safari. Odtud

se jede safari-busem napfiíã nádher-
n˘mi v˘bûhy, ozdoben˘mi pfiírodní-
mi vodními nádrÏemi s ostrÛvky,
lesíky, ‰Èavnat˘mi proslunûn˘mi past-
vinami a pfiedev‰ím nejrÛznûj‰ími
druhy vzácn˘ch cizokrajn˘ch zvífiat,

Tip na léto
18ČERVENEC/SRPEN 2006

NA SAFARI za zvířátky

Safari-bus, kter˘m se projíÏdûjí velké plo-
chy pastvin a v˘bûhÛ

Okapi – zvlá‰tní zvífie podobné Ïirafû, objevené aÏ v roce 1901
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která se procházejí kolem projíÏdû-
jícího vyhlídkového autobusu, zvû-
davû nakukují dovnitfi, nebo naopak
bez známek znepokojení polehávají
kolem úzké silniãky. ZOO ve Dvo-
fie Králové je proslulá také sv˘m
chovem Ïiraf – souãasné stádo ãítá
30 kusÛ tûchto nádhern˘ch zvífiat
a o tom, Ïe se jim tady dafií svûdãí
i poãet novû narozen˘ch mláìat.
V letech 1972 aÏ 2001 se tady naro-
dilo 167 Ïirafátek. Dalo by se krás-
nû psát snad o kaÏdém z obyvatel této
v˘jimeãné ZOO, my ale dáme pfied-
nost fotografiím – pokochejte se i vy
nádherou fií‰e, jeÏ nese jméno „Fau-
na planety Zemû“ a vezmûte tuto re-
portáÏ jako tip na prázdninov˘ v˘let.

ves, foto: autorka a j‰

Tip na léto
19ČERVENEC/SRPEN 2006

Do ZOO ve Dvofie Králové se dostanete nejlépe z âerného Mostu
rovnou po dálnici na Mladou Boleslav.

otevfieno: dennû 9 – 18 hod.
vstupné: dospûlí 135 Kã, dûti 6 – 15 let 85 Kã, rodinné slevy,
svého psa mÛÏete vzít s sebou – poplatek 25 Kã
dal‰í informace na tel. 499 329 515 a www.zoodk.cz

Dfievûn˘ hroch s otevfienou tlamou je jednou z mnoha atrak-
cí na dûtsk˘ch hfii‰tích v ZOO

Surikata hlídkující na pafiezu byla stfiedem
zájmu fotografÛ

Pohled na stáda zvûfie, pasoucí
se a odpoãívající na rozsáhl˘ch
trávnících je úchvatn˘

Chov nosoroÏcÛ je ve Dvofie 
Králové hojnû zastoupen

Mladí gepardi se narodili v ZOO ve Dvofie Králové

Majna Rothschildova – krotk˘ a velice spo-
leãensk˘ ptáãek z monzunov˘ch pralesÛ
Indonésie

Král zvífiat pfii odpoãinku

Z vodního svûta
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VPraze na‰tûstí nepfiib˘vají jen
auta (je jich uÏ pfies 812 000

tisíc, ve vût‰í Vídni jen 540 000), ale
i jízdní kola. Aby mûla auta kde jez-
dit, to nás stojí miliardy. Aby mûli
i cyklisté kudy ‰lapat do pedálÛ,
vynutila si rostoucí obliba cyklotu-
ristiky stavbu a vyznaãení nov˘ch
cyklotras na území hlavního mûsta.

Povodnû v roce 2002 jejich rozvoj
doãasnû zastavily, ale uÏ v letech
2003 aÏ 2005 bylo do praÏského cyk-
loterénu investováno 102,2 milionu
korun. A pro leto‰ní rok mûsto poãí-
tá s 33,8 miliony korun a dal‰ích pût
milionÛ má jít na údrÏbu stávajících
tras. Tûch je v‰ak pofiád málo a cyk-
listé pfii jízdû Prahou musí hodnû

improvizovat. To byl
i ná‰ pfiípad, kdyÏ
jsme se rozhodli
projet na kolech tra-
su od Kyjského ryb-
níka podél Rokytky
a Vltavy aÏ k pfiívo-
zu do Sedlce. Jedná
se o trasu, která by
ideálním zpÛsobem
propojila severozá-
pad Prahy, s návaz-
ností na povltavskou
cyklostezku do Mûl-
níka, s v˘chodem
Prahy, kde se poãítá

mimo jiné na rozhraní âerného Mos-
tu a Dolních Poãernic s vybudováním
pfiírodního parku U âeÀku. O tomto
zámûru jiÏ nejednou hovofiil námûstek
primátora Jan Bürgermeister: „Mûsto
uÏ v leto‰ním rozpoãtu vyãlenilo pení-
ze na vybudování cyklostezky vedou-
cí proti proudu Rokytky. Pomûrnû
úzk˘, ale krajináfisky hodnotn˘ a zají-
mav˘ koridor podél toku se stane
základem pro vznik rozsáhlého parku
Rokytka a dále pak pfiírodního parku
U âeÀku, díky nûmuÏ se obyvatelé
izolovaní v pou‰ti âerného Mostu
dostanou napfiíklad do Dolních Poãer-
nic, kde je zámek s parkem.“

Hlavní poznatky z na‰í prÛzkum-
né jízdy: Trasa je v celé délce cca
15 km prÛjezdná (donedávna byla
pfiehrazena plechov˘m plotem v ob-

lasti Vysoãan, objíÏdût se muselo po
Podûbradské). Nûkteré její ãásti mají
asfaltov˘ povrch a zámkovou dlaÏ-
bu (v Podvinní a Troji, kde jsou mís-
ty nádherné úseky), vût‰inou se v‰ak
jede po chodnících a po nezpevnû-
ném povrchu s ãetn˘mi v˘moly –
nûco na zpÛsob cyklodromu. Kraji-
náfisky je jedineãná, zejména v nivû
Rokytky a pak podél Vltavy. Z více
jak 80 % vede mimo silniãní komu-
nikace a má tedy charakter cyklo-
stezky. Jednoznaãnû by se mûla stát
prioritou (v celé své délce) mezi pfii-
pravovan˘mi cyklotrasami. Kromû
oznaãení, jeÏ chybí, si nejvíce nákla-
dÛ vyÏádá úprava povrchu, zejména
ve v˘chodní ãásti a pod Smetankou,
kde je v jednom úseku hrozn˘ pane-
lov˘ povrch. j‰

Tip na v˘let
20ČERVENEC/SRPEN 2006

Troufám si tvrdit, Ïe vût‰ina z nás
zná Prahu pfieváÏnû z oken tram-

vají, autobusÛ ãi aut, pfiípadnû máme
prochozené cestiãky za kulturními
záÏitky a historick˘mi památkami,
kdo má psího pfiítele, pfiibudou mu
je‰tû „venãící“ trasy. Obãas se jdeme
projít nûkam do parku, v okrajov˘ch

ãtvrtích do lesa. Za záÏitky z pfiíro-
dy v‰ak jezdíme vût‰inou z Prahy
ven. O to víc mû pfiímo ‰okovalo
poznání, k nûmuÏ jsem do‰la bûhem
na‰í testovací jízdy na kole podél
Rokytky a Vltavy. Je aÏ neskuteãné,
kolik je podél tûchto tokÛ nádhern˘ch
míst a pfiírodních scenérií, které

zÛstávají PraÏanÛm
dÛslednû ukryty, pro-
toÏe k nim nevedou
silnice ani koleje – jen
pû‰iny a cyklostezky.
Zmíním se o nûkolika
místech, která mû zau-
jala – pro svou atmo-
sféru klidu a pohody
– jako by se ãlovûk
najednou pfienesl nej-
ménû o 100 let zpátky
a neÏil v uspûchané
a hektické souãasnos-
ti. Mimo jiné (proto-
Ïe toho k obdivování
bylo opravdu hodnû)
mû zaujalo okolí Rokytky v místech
kolem Smetanky v Hrdlofiezích, pfií-
roda kolem Podvinného ml˘na,
v Thomayerov˘ch sadech byla zase
nádherná parková úprava, samozfiej-
mû jsem obdivovala pfiekrásn˘ Troj-
sk˘ zámek a nezvykl˘ a nov˘ byl po-
hled na zoologickou zahradu ze
strany od Vltavy, podél níÏ jsme jeli
nejdéle. Mezi Trojou a Sedlcem je

fantastická pfiírodní rezervace Pod-
hofií, kde uÏ si vÛbec nepfiipadáte jako
v Praze a naproti pfies Vltavu máte
nádhern˘ v˘hled na zfiíceninu Baba
a sedlecké skály. S kaÏd˘m ‰lápnu-
tím do pedálu se pfied vámi objevují
nové a nové pohledy na pfiekrásnou
praÏskou pfiírodu, o níÏ moÏná ani
nemáte potuchy. UÏ jen proto stojí
tahle trasa za projetí. ves

Praha známá – neznámá

Do pedálů podél Roky  tk

Cyklistická stezka v Podvinní

V Libni se mÛÏete podívat na protipovodÀo-
vá vrata i na cyklostezku do Karlína

Trojsk˘ zámeãek

Cesta pod mostem PrÛmyslo-
vé pfiipomíná místy tankodrom

Prodíráme se bujnou vegetací u b˘valé vleãky na
rozhraní Hloubûtína a Vysoãan 
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KdyÏ jsme se za ranního kuropû-
ní sjeli na kolech u Kyjského

rybníku se sluncem ozáfienou hladi-
nou, chtûl jsem své postfiehy z v˘le-
tu ladit v ponûkud poetickém duchu.
JenÏe pak jsem tohle téma pfienechal
své milé kolegyni a sám se soustfie-
dil na pozorování sportovi‰È podél

trasy. Inspiroval mû k tomu pohled
na pfiekrásn˘ fotbalov˘ stánek TJ
Kyje i na nûkteré rybáfie, kter˘ v mé
mysli vyvolal vzpomínku na nûkdej-
‰í velice pfiíjemné setkání s nûkoli-
kanásobnou mistryní svûta ve spor-
tovním rybolovu Vûrou âapkovou.
Ostatnû vzpomínky mû provázely po
celé trase. Tfieba hned po pár kilo-
metrech u fotbalového areálu v Hrd-
lofiezích na dávné Ïákovské derby
v dresu Slavoje Hloubûtín. Pod Sme-
tankou u víceúãelov˘ch kurtÛ na
volejbalové a nohejbalové turnaje.
Pak pfii‰lo hodnû smutku u Hofiej‰ího
rybníku, kde se kdysi koupalo a jez-
dilo na lodiãkách. Pfii jízdû kolem
b˘valého hloubûtínského koupali‰tû

byl v parném dni smutek vystfiídán
vztekem. To platí i na zdevastovan˘
pokus o nov˘ bazén za „Alvajskou“.
Ke hfii‰ti Slavoje se dá podjet PrÛ-
myslová ulice, ale my pokraãovali
pfies Podûbradskou do Vysoãan. Po
pravé stranû míjíme ragbyové hfii‰tû
TJ Praga, kde vidím desítky na‰ich

reprezentantÛ
v ãele s Krütz-
nerem, Kudr-
nou, ·Èastn˘m
nebo Fuchsem,
ale také stafiiã-
kou hernu stol-
ního tenisu
âKD Pfiístroje
a vlastní v˘ko-
ny s pálkou
v ruce. Po pár
minutách pro-
jíÏdíme kolem
sportovního
areálu Sokola
Vysoãany, kte-

r˘ dnes patfií hlavnû malé kopané
a volejbalu. Pfies silnici a pfies Rokyt-
ku jsme u fotbalového a tenisového
centra TJ Praga. Antuka ze vzpomí-
nek na mládí s raketou a kopaãkami
zÛstala, ‰kváru nahradila tráva. Pak
pfiichází na fiadu Podvinní a opra-
vdov˘ sportovní skvost. Fotbal, tenis,
házená a hlavnû ragbyová Sparta se
vzpomínkami na setkání se jmény
Skall, Horáãek, Jágr nebo Albrecht.
V Libni míjíme víceúãelové kurty
s umûl˘m povrchem a zastavujeme
se u skautského srubu Vatra, kde na
podzim konãí populární Rio Rokyt-
ka. Podél Vltavy smûfiujeme do Tro-
je k dal‰ímu ragbyovému stánku.
Barchánek, Stránsk˘, Macháãek, Foj-

tík, to jsou alespoÀ nûkterá slávistic-
ká jména. Ragby stfiídají tenisové
kurty a softballové hfii‰tû od stezky
vpravo, vlevo pak umûl˘ kanál.
A opût vzpomínky na setkání se
Sodomkou, ·imkem, Rohanem, Pol-
lertem nebo Hilgertovou i oãekávání
prvního t˘dne v srpnu, kdy se tady
poprvé pojede mistrovství svûta
v kanoistice na divoké vodû. Pfies
Vltavu se tyãí nová jízdárna, kam se
dá zajet po lávce, obdivovat nov˘

hipodrom nebo vzpomínat na zdej‰í
slavná jména na‰eho jezdeckého
sportu v ãele s Jifiím Pecháãkem. Pak
se je‰tû zastavujeme vedle fotbalo-
vého hfii‰tû TJ Troja, u pfiívozu obdi-
vujeme nûkolik veslafiÛ, koukáme na
letadla a ãekáme snad jen na para‰u-
tisty. Tak bohatá je totiÏ sportovní
nabídka pfii na‰em v˘letu. Ostatnû
pfiesvûdãit se mÛÏete sami, je to fakt
bezva. vok

Tip na v˘let
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Je dÛleÏité si pfiipomenout, Ïe i jízdní kolo je vozidlo, které má b˘t fiád-
nû vybaveno na provoz po silnici. Navíc by kaÏd˘ správn˘ cyklista mûl mít
na hlavû pfiilbu, která musí b˘t oznaãena schvalovací znaãkou ATEST 8SD. 

A jaká je tedy povinná v˘bava jízdního kola? Má mít dvû na sobû nezá-
vislé a pfiedev‰ím funkãní úãinné brzdy. Doporuãujeme na fiidítka umístit
jasnû znûjící zvonek (není povinné) a svûtlomet, dále oranÏové odrazky na
obou stranách pedálÛ i paprscích kol a vzadu odrazku ãervené barvy s povin-
nou svítilnou s obrysov˘m svûtlem. K dobré viditelnosti cyklisty patfií
i pestré, fluorescentní obleãení a reflexní doplÀky, protoÏe neosvûtlen˘
cyklista v noci nebo za sníÏené viditelnosti riskuje i svÛj Ïivot. Dobré je pfii-
pomenout, Ïe cyklista je úãastníkem silniãního provozu, kter˘ by mûl dodr-
Ïovat pravidla silniãního provozu. Základním pravidlem je, Ïe cyklista je
povinen jet pfii pravém okraji vozovky, pokud jich je víc, pak jedou za
sebou. Dále je povinen drÏet se za jízdy obûma rukama fiidítek a mít pfii
jízdû nohy na ‰lapadlech. Pfied prvním v˘letem by mûli rodiãe zjistit, zda
dítû umí brzdit, projet úzkou pû‰inu, vyhnout se kamení a hrbolÛm, ohléd-
nout se pfii vyjíÏdûní od okraje, dát znamení o smûru jízdy apod. Dále dopo-
ruãujeme pouãit dítû, aby bylo zvlá‰tû opatrné v zatáãkách, v blízkosti kfii-
Ïovatky nebo u zastávek autobusÛ. Pak uÏ zb˘vá jen popfiát hodnû
pfiíjemn˘ch záÏitkÛ na správnû vybaveném kole a hlavnû ‰Èastnou cestu
bez nehody pfii cyklistick˘ch v˘letech.

kpt. Gabriela Krupiãková,
Policie âR, O¤ Praha III, PIS 

Vybavení jízdního kola 

dvoustranu pfiipravili: 
ves, j‰, vok

ky  tky a Vltavy

Vysok˘ stav hladiny nás bohuÏel pfies
Vltavu nepustil

Exkurze po sportovištích

Smutek u hloubûtínského koupali‰tû

V Podvinní jsme zastihli pfii
tréninku ragbisty Sparty

Trojsk˘ kanál se chystá na mistrovství svûta
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Sportovní víceboj pûtiãlenn˘ch
smí‰en˘ch druÏstev základních

‰kol zaznamenal ve srovnání s pre-
miérou pfied dvûma roky nûkolik
zmûn. Hned na zaãátku budiÏ fieãe-
no, Ïe byl nároãnûj‰í na organizaci
a hlavnû pfiesuny. A tak jsme s kole-
gou Jardou zavrhli mûstskou dopra-
vu i auto a za reportáÏí vyrazili na

kolech. Pfii cestû na start v Satalicích
mû hned za hranicí na‰í mûstské ãás-
ti potkal defekt a neÏ jsme jej v tfii-
cetistupÀové „horúãavû" odstranili,
mûlo horolezeckou stûnu v tûlocviã-
nû satalické ‰koly za sebou v‰ech
deset startujících druÏstev. A tak jsme
spûchali za dal‰í disciplínou do ba-
zénu Factory Pro na âerném Mostû.

Kola v‰em startu-
jícím pûknû hlída-
la ze zaparkova-
ného auta mûstská
policie, a tak jsme
k nim v klidu pfiida-
li i svá dvû. V bazé-
nu byla fantastická
atmosféra, ov‰em
ohlu‰ující povzbu-
zování, devûtadva-
cet stupÀÛ ve vodû
i na suchu a ná‰
vysok˘ krevní tlak

vykonaly své. Ho-
nem na vzduch
a navíc do stínu
s jedním orosen˘m.
Hned se nám líp
d˘chalo, kdyÏ jsme
ov‰em v Café
Emporio po del‰ím
ãekání na zaplacení
obdrÏeli lísteãek
s cenou 100 korun
nebo 3,57 eura za
dvû piva z jedné
vesnice na karlo-

varské silnici a s pfiá-
ním, Ïe se tû‰í na
na‰í dal‰í náv‰tûvu,
hrdla se nám opût
sevfiela, ov‰em „uÏ
nikdy“ jsme si fiíct
staãili. KdyÏ jsme
zjistili, Ïe v‰echna
kola zmizela i s na-
‰ím stráÏníkem, po-
kou‰ely se o nás uÏ
mdloby. Ov‰em zlo-
dûje asi zmohlo ved-
ro a na‰e nezamãená
kola byla na svém
místû, takÏe jsme
hravû zvládli start
cyklistické ãásti na
nedalekém pahorku.
Cestou kolem Marti-
Àáku na âihadla sa-
mozfiejmû dáváme
pfiednost rychlej‰ím
závodníkÛm. Lano-

vé pfiekáÏky jsou zajímav˘m testem
‰ikovnosti, po nich kluci i dûvãata
skákají opût do sedel a upalují ke
Kyjskému rybníku, kde na nû ãekají
rafty s bójkou uprostfied rybníka.
BohuÏel dál uÏ kromû nás a pedago-
gického doprovodu musí v‰ichni po
sv˘ch, protoÏe kola stfiídá bûh pfies
Lehoveck˘ les na
stfielnici V Cha-
loupkách, kam pfii-
jíÏdíme mezi první-
mi. Stfielba ze stra-
ny se fotí hodnû
‰patnû, marnû pfie-
mlouváme stfiel-
mistry, aby nás pus-
tili dopfiedu, jak
jsme kdysi natáãeli
v Plzni – Lobzích.
Neoblomnému sta-
novisku se vÛbec
nedivíme, pfiece je-

nom tohle nejsou
olympij‰tí vítûzové
ani mistfii svûta, vût-
‰inu z nich ãeká
trestné koleãko po
vzoru biatlonu. Ved-
ro v bezvûtfií vrcho-
lí, cel˘ tenhle pest-
robarevn˘ sedmibo-
jafisk˘ cirkus je
v akci uÏ témûfi ‰est
hodin, v‰ichni vzor-
nû dodrÏují pitn˘
reÏim, a tak ve fofru

sjíÏdíme ze stfielnice do stejnojmen-
né restaurace ve stejnojmenné ulici.
Tam pod ka‰tany se nám zdá závod
nejkrásnûj‰í. A sedmnáct korun za
jeden kousek z pivovaru v na‰em
hlavním mûstû tenhle pocit jen umoc-
Àuje. Tohle krátké posezení se s tím
pfiedchozím ani nesnaÏíme srovná-
vat. Nicménû povinnosti volají, a tak
uÏ na Lehovci pfiedjíÏdíme nûkteré
borce i borkynû, mající toho pfied
cílem závodu na hfii‰ti Z· Bfií Venc-
líkÛ uÏ plné zuby. Klobouk dolÛ pfied
jejich v˘kony. A je‰tû úklon k tomu
pfied Petrem Novákem, tûlocvikáfiem
Z· Bfií VenclíkÛ, kter˘ pfied dvûma
lety s touhle akcí pfii‰el a teì ji
v repríze pov˘‰il z pûtiboje na sedmi-
boj. Název vymyslel opravdu v˘stiÏ-
n˘. A kdyÏ vyhla‰oval v˘sledky, oce-
nil zejména skuteãnost, Ïe v‰ichni ve
zdraví pfieÏili a nikomu se nic nesta-
lo. MoÏná mûl na mysli i ná‰ sto
desetilet˘ tandem, kter˘ úplnû na
závûr dodává, Ïe v mlad‰í katego-
rii zvítûzila Z· Satalice a ve star‰í
Z· Hloubûtín (na snímku pûtka
s tûlocvikáfikou Jarmilou Mare‰ovou
a zástupcem starosty Jaroslavem
Jirou‰kem, kter˘ pfiedával ceny).

vok, foto: autor a j‰

Rychle a zběsile
v „horúčavě“
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Červen ve znamení fotbalu
Fotbal potlaãil fotbal, i tak by se dal charakterizovat závûr niÏ‰ích soutû-

Ïí, ve kter˘ch startovaly také celky z Kyjí a Hloubûtína. Pfienosy z fotbalo-
vého ‰ampionátu pfiipoutaly fanou‰ky k obrazovkám a odlákaly je tak od
posledních mistrovsk˘ch utkání. Pfiitom louãení  zdej‰ích fotbalistÛ bylo
parádní. Borci z Kyjí porazili do pfieboru postupující Uhfiínûves 1:0 a v I.A tfií-

dû skupinû A skonãili tak-
to: 8. Kyje 26  8  9  9
40:35  33

MuÏi Hloubûtína  roz-
drtili v boji o druhé místo
Mi‰kovice 7:1 a ve II. tfií-
dû skupinû B mají násle-
dující konto: 3. Hloubûtín
22  14  1  7  59:31  43

Stejnou pfiíãku v téÏe
soutûÏi skupinû D nako-
nec obsadil i B t˘m Kyjí
22  14  5  3  65:24  47

V‰echna tfii muÏstva
ãeká po pfiestávce letní
pfiíprava a dal‰í soutûÏní
roãník, ve kterém by chtû-
la urãitû uplatnit nûkteré
prvky okoukané pfii sledo-
vání pfienosÛ z mistrov-
ství svûta, aby za rok bylo
hodnocení o nûco pfiíz-
nivûj‰í. Fotbalovou pfie-
hlídku v Nûmecku ov‰em
sledovali a s rozdíln˘mi
úspûchy také tipovali
nejen hráãi s realizaãními
t˘my ve sv˘ch restaura-
cích na hfii‰ti, ale i fotba-
loví fandové v podobn˘ch
zafiízeních v celé na‰í
mûstské ãásti. Pfied v‰emi
z nich je uÏ jen závûreãné
rozuzlení ãtyfiia‰edesáti-
dílného seriálu, kter˘ sle-
dovaností poráÏí v‰echny
ty ordinace, ulice, pouta,
vyvolené a dal‰í umûlec-
ké v˘tvory. Snad vydrÏí-
me, to v‰em fandÛm z Pra-
hy 14 pfieje i kreslífi,
ragbista a pfiíleÏitostn˘ fot-
balista Jaroslav Dostál na
kresbû, která snad nikoho
neurazí.

Nevím, nevím pane Vondráãek, jestli vydrÏíte odsedût u televize 
celé mistrovství ve fotbale!

První snímek je z derby utkání Kyje vers. Dolní
Poãernice s divok˘m v˘sledkem 6:2, druh˘ rov-
nûÏ z osmibrankového zápasu Hloubûtína s Mi‰-
kovicemi a tfietí z atmosféry v restauraci Sparta
pfii stfietnutí âeska s Itálií.

Úspěch
v Sokolově

V˘born˘ch v˘sledkÛ dosáhla re-
prezentace mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ
SK Karate Shotokan na prvním Ná-
rodním poháru karate JKA v Soko-
lovû. V konkurenci témûfi dvou sto-
vek závodníkÛ z devatenácti klubÛ
vybojovalo druÏstvo SK sloÏené ze
ãlenÛ hloubûtínského a neratovické-
ho dojo celkem ‰est medailí. Zlato
vybojoval Michael Draho‰ v kata
individual star‰ích ÏákÛ, dvû stfiíbr-
né medaile pak mlad‰í Ïaãky v sou-

tûÏi druÏstev a Lucie Köppelová
v kumite individual star‰ích ÏákyÀ,
o bronz se zaslouÏili Ondfiej Îam-
pach v kumite, Miroslav Merfait rov-
nûÏ v kumite a star‰í Ïákynû v druÏ-
stvech. V‰ichni ãlenové oddílu dobfie
reprezentovali své dojo a potvrdili
tak v˘znamné místo hloubûtínského
karate na sportovní mapû na‰í repub-
liky. 

Šampionát 
ve stepu

Na opaãném konci republiky se
v Dolním Bene‰ovû u Opavy konalo
mistrovství republiky ve stepu. Sou-
tûÏilo se v kategoriích dûtská, ju-
niorská, hlavní a seniorská, a to
v jenotlivcích, duetech, v triu ãi for-
macích. V celkovém poãtu tfií stovek
úãastníkÛ mûla zastoupení i na‰e
mûstská ãást, kterou reprezentovalo

duo Pavlína
Jacunová –
Katefiina
Skálová (na
snímku)
z klubu
Hanny Dan-

ce – Z· Chvaletická. Premiéra v juni-
orské kategorii s nápaditou choreo-
grafií ve ‰panûlském rytmu skonãila
finálovou sedmou pfiíãkou. Pro zá-
vodnice to bylo úspû‰né vystoupení
bûhem nároãného dne s nezapome-
nuteln˘mi dojmy a stepafisk˘mi
záÏitky.

Praha – Ostrava
Mezimûstské klání ve

squashi se uskuteãnilo kon-
cem ãervna ve Squashcent-
ru PRO-6. Ve tfietím roãní-
ku této soutûÏe se v základ-
ním kole pfiedstavilo deset
základních ‰kol, po pûti
z Ostravska a hlavního mûs-
ta, pfii finálov˘ch bojích
reprezentovali Prahu ‰kolá-
ci ze Z· Bfií VenclíkÛ a ze
Satalic. Mezi jednotlivci
byli nejlep‰í na‰e Katefiina
Kolomová a ostravsk˘ Jifií
Toman, soutûÏ druÏstev vy-

hrála Ostrava
38:32. V‰ichni
úãastníci  vyda-
fieného setkání
se zájmem sle-
dovali také exhi-
bici devítiná-
sobné mistrynû
republiky ve
squashi Jany
·meralové
s mistrem Evro-
py v ricochetu
Janem Vesel˘m. 

I v létě na bowling
J.R. Club Bowling vedle kyjského

kostela sv. Bartolomûje vám také
o prázdninách nabízí pfiíjemnou hru
v klimatizovaném prostfiedí za letní
ceny. Ve v‰ední dny v dobû od 16 do
18 a od 22 do 02 hod, stejnû jako
bûhem víkendu od 13 do 24 hod. sto-
jí hodina bowlingu 150 korun. K dis-
pozici je samozfiejmû také zdej‰í
sportbar, kde se mÛÏete vûnovat ‰ip-
kám, stolnímu fotbalu, kuleãníku,
anebo si jen tak v klidu posedût a dûlat
nûco pro své zdraví dodrÏováním pit-
ného a stravovacího reÏimu.

dvoustranu pfiipravil: 
Pavel Vokurka

foto: autor (6), j‰ (4) a archiv
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Na témûfi hektarové plo‰e toho bûhem prvního ãervnového
víkendu bylo k vidûní tolik, Ïe ani snímky velikosti po‰tov-

ních známek by na této dvoustranû nestaãily v‰echno zachytit. Mû
osobnû nejvíc uchvátilo moderátorské duo Martin Kaãer (Artík)
a Marek Gregor (Máfií), které po celou dobu dvacetihodinového
maratónu dokázalo vtáhnout do dûje nejen v‰echny úãastníky, ale
i náhodné zákazníky z CâM. Procházeli jsme sportovi‰tû kfiíÏem
kráÏem, fotili a ptali se.

Karel Valter
z âerného Mostu:
„Bydlím kousek od-
tud a o tomhle pod-
niku jsem se doãetl
v Listech Prahy 14.
Vzal jsem si synka,
kter˘ je je‰tû nad‰e-
nûj‰í neÏ já. Vyz-
kou‰eli jsme toho
opravdu hodnû, je-
mu se nejvíc líbil
petanque a mnû bez-
vadná show nûkoli-
kanásobného mist-
ra svûta v cyklo-
triualu Martina
·imÛnka.“

TáÀa Jersáková z Krãe:
„Já jsem tady s vnuãkou
Marií Katarínou. Je sice
je‰tû v koãárku, ale krás-
nû se usmívá, tak je asi
spokojená. Já tedy urãitû.
Pro‰ly jsme v‰echno,
urãitû máme doma co
vyprávût. ManÏel hraje
uÏ skoro ãtyfiicet let rag-
by, o tomhle sportu toho
vím fakt dost, ale pláÏo-
vé ragby jsem tady na âerném Mostû vidûla poprvé. Shodou okolností letí-
me na podzim s ragbisty Old boys Praha do Argentiny a Brazílie, tak jsem zvû-
dava, jestli  pláÏové ragby na Copacabana vÛbec znají, nebo jestli si ho tam
na‰i boreãkové vyzkou‰ejí.“

Jifií Zídek st., nejlep‰í basketbalista 20. století u nás: „Letos jsem tady
bohuÏel jenom na skok, protoÏe mám basketbalové povinnosti v Kostelci
a neodkladné rodinné záleÏitosti. V pfiedchozích letech jsem ale streetball na
âerném Mostû nevynechal. Bylo to tady vÏdycky fajn. A kdyÏ vidím ten boha-
t˘ doprovodn˘ program, tak lituji, Ïe jsem nedokázal vy‰etfiit víc ãasu. Tak-
Ïe, snad za rok.“

Lenka Saláková s Alenou Rojtovou z HoraÏìovic: „My jsme do Prahy pfii-
jely nakupovat a cílem byla IKEA. JenÏe pak jsme usly‰ely zvuky a ruchy,
které pfiipomínaly nûjakou diskotéku pod ‰ir˘m nebem. Zvûdavost nám neda-
la, a tak jsme se pfii‰ly podívat. Takov˘ mumraj a v‰ehochuÈ her a zábavy by
se stra‰nû líbily na‰im mal˘m chlapeãkÛm, které jsme bohuÏel nechaly doma
Tohle v HoraÏìovicích nemáme. Jó, PraÏákÛm tûm je hej, to platí stále.“
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áci s Agenturou BAYER CZ pořádal kulturně-multisportovní akci

st   sportoval

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, foto: autor (7) a j‰ (5)

Igor Bayer z pofiádající Agentury Bayer CZ:
„MoÏná aÏ v Dûãínû, kde na‰e agentura sídlí, bylo sly‰et, jak jsem si v nedû-
li veãer oddechl. Byl to zápfiah, ale povedlo se. VÏdyÈ jen v nedûli tady bylo
46 t˘mÛ celostátního finále âeského poháru ve streetballu, dal‰í stovky pak
na ostatních sportovi‰tích a pfii doprovodném programu. Poãet pfiíchozích ‰el
v souãtu do tisícÛ. Ale v‰echno klaplo. I díky moderátorÛm Artíkovi a Máfií-
mu, o kter˘ch chvílemi pochybujete, jestli jsou v pofiádku. A vydrÏelo i poãa-
sí. Snad tedy byli náv‰tûvníci spokojeni.“ 

Miroslav Fronûk, starosta Prahy 14: 
„Strávil jsem na plo‰e plné sportovi‰È bûhem celého víkendu dost hodin,
pozornû sledoval dûní a naslouchal hlasÛm mnoha lidí. Ohlasy na tuhle akci
byly veskrze pozitivní. Lidé zejména oceÀovali, Ïe si tady kaÏd˘ náv‰tûvník
na‰el to své. Ti nejmen‰í pískovi‰tû s bábovkami a malování na v‰echny moÏ-
né zpÛsoby, teenagefii hlavnû tetování hennou nebo zkrá‰lování obliãejÛ jako
trénink na fotbalov˘ ‰ampionát, star‰í generace tfieba bubenická vystoupení
v jihoamerick˘ch rytmech. K tomu bohat˘ kulturní program, nápoje na v‰ech-
ny moÏné zpÛsoby vãetnû tûch z exhibiãní show barmanÛ, grilované maso
a klobásky. Byl to prostû víkend, bûhem kterého âern˘ Most nejen sportoval,
ale hodnû se také bavil. Pofiád se nûco dûlo, náladu lidem nezkazil ani siln˘
vítr, kter˘ se na plo‰e po oba dny prohánûl a obãas znesnadÀoval kontrolu
nad míãem  pfii pláÏovém volejbalu. Chtûl bych ocenit práci v‰ech organizá-
torÛ a podûkovat desítkám sponzorÛ, z jejichÏ prostfiedkÛ byla celá kulturnû-
multisportovní akce.hrazena. A pokud bych mûl odpovûdût na nejãastûj‰í
otázku úãastníkÛ, tak teì je‰tû pln˘ dojmÛ fiíkám ano, „âern˘ Most sportu-
je" za rok asi zopakujeme.“

Za spolupráci pfii pfiemûnû parkovi‰tû na sportovní areál dûkujeme
v‰em partnerÛm:

Giga sport, Village cinemas, Time out – dûtsk˘ koutek, WB video,
Land-Rover, Skanska, Big Shock, Z-market, ·umavsk˘ pramen, Step
stavební spoleãnost, Palestra – V·TVS, Boulder Board shop, Tegola
Tempo Titans, Bambule, tiskne levnûji.cz, TROX, s. r. o., MEKUS,
EGGENBERGER, s. r. o.
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Atletika na úrovni
UÏ tfietí roãník atletick˘ch závodÛ o Pohár Z· Gen Janou‰ka mají za sebou

Ïáci a Ïákynû ‰est˘ch a sedm˘ch tfiíd z pûti ‰kol v na‰í mûstské ãásti. Na umû-
lém povrchu hfii‰tû Z· Gen. Janou‰ka se pfiedstavilo celkem 54 soutûÏících
a mezi nimi se objevila i jména jako Ronaldo, Poborsk˘ nebo Nedvûd. Fot-
balov˘ ‰ampionát prostû ovládl také atletick˘ ovál a skokanské sektory, dre-
sy se jmény Powell, ·ebrle ãi Îelezn˘ k vidûní nebyly. Za to kvalitní v˘ko-
ny ano. Za v‰echny uveìme alespoÀ 150 cm domácího Jana Novotného ve
skoku vysokém, 463 cm Roberta ·ocha z téÏe ‰koly v dálce, ãasy 7,79
a 8,93 sek. ve sprintu na 60 metrÛ pro Novotného s Jirsovou nebo 3:18,6
(Buchner) resp. 3:47,7 min. (Vostalová) ve vytrvaleckém bûhu na 1000 met-
rÛ. Vydafiené atletické dopoledne mûl plnû pod kontrolou zdej‰í tûlocvikáfi

Stefan Nedûlkov, mezi dûtmi oblí-
ben asi jako vût‰ina tûlocvikáfiÛ.
Ten plnil funkci fieditele mítinku,
hlavního rozhodãího, startéra,
mûfiiãe i tiskového mluvãího, kte-
r˘ ListÛm Prahy 14 poskytl násle-
dující komuniké.

„Pohárové klání probíhalo
v pfiátelské atmosféfie a v ideálním
atletickém poãasí. V jednotliv˘ch
disciplínách bylo rozdáno celkem
24 sad medailí a diplomÛ. Urput-
n˘ boj probíhal pfii celkovém
bodování jednotliv˘ch ‰kol
o vítûzn˘ pohár, a to mezi Z· Gen.
Janou‰ka a Z· Chvaletická.
O vítûzi rozhodla aÏ poslední dis-
ciplína – ‰tafeta klukÛ na 4 x 60
metrÛ, ve které ãtvefiice domácích
sprinterÛ nakonec vyhrála o pou-
hé ãtyfii desetinky sekundy a roz-
‰ífiila konto své ‰koly na 43 bodÛ.
Druhá tedy skonãila Z· Chvale-
tická se 42 body, v pofiadí tfietí Z·
·imanovská získala bodÛ 27, Z·
Bfií VenclíkÛ 17 a Z· Mochovská
7 bodÛ.“ text a foto: vok

Výsledky 
streetballu

smí‰ené (10 – 13 let)
MORENDA TEAM
BORKYNù Z USK
A SLOVANKY
BOBCARS

muÏi (14 – 17)
RISITO ILLEGAL GANG
âERN¯ BARONI
NIGHTMARES

muÏi (18 a více)
TORPEDO
FERNET SPORT CLUB 
DVÒR KRÁLOVÉ n. L.
S.P.S.

Ïeny (14 a více)
ECONOMISTS
MÁMA MELE MASO
ARMÁDA ·PÁSY

V rámci akce âern˘ Most spor-
tuje bylo v sobotu odehráno praÏ-
ské kolo a v nedûli pak celostátní
finále âeského poháru ve street-
ballu. Hrálo se ve ãtyfiech katego-
riích a k vidûní byly vesmûs dra-
matické podko‰ové souboje, které
pfiinesly následující pofiadí tfií nej-
lep‰ích t˘mÛ.
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Parkování na âerném Mostû
« akce – od 1. 7. 2006 »

věrnostní bonus – ,,pětiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavfie podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus, 

dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pfiede‰lém bûÏném roce. 
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH

,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronickyhlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. plk.Vlãka, Irvingova.

BliÏ‰í informace na:

Správa majetku Praha 14, a.s.
Konzumní 640, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fa : 281 021 476 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Sjeho sluÏbami jste se uÏ urãitû
setkali, protoÏe málo platné, boty

odcházejí kaÏdému. A pokud za jejich
opravou nechcete jet „do mûsta“, tak
jistû zamífiíte na námûstí v Hloubûtí-
nû do tamûj‰í opravny obuvi, kde
jsme s Karlem Pechem pfiipravili dal-
‰í pokraãování na‰í ankety o zdej‰ích
podnikatelích. 

TakÏe, proã jste zaãal podnikat
právû na území na‰í mûstské ãásti?

„K podnikání jsem mûl vÏdy ten-
denci. UÏ v roce 1968 jsem si zafiídil
soukromou dopravu a poté je‰tû za
bol‰evika jsem si u tehdej‰ího âSAD
prosadil auta do vlastní reÏie. Po roce
1990 mi vyprávûl kamarád ze Sara-
jeva, jak si tam jeho syn otevfiel opra-
vnu obuvi. A mû napadlo obohatit
volant s benzínem o kopyto, floky
nebo dratev. V domû sluÏeb jsem
vydraÏil prostory a postupnû nabídku
sluÏeb roz‰ífiil je‰tû o v˘robu klíãÛ
a autoklíãÛ, o prodej zámkÛ, ‰títkÛ
a vû‰áãkÛ, o rytecké práce, opravu
de‰tníkÛ, ‰ití pefiin a pro‰ívan˘ch dek,
o ãi‰tûní pefií a dal‰í doplÀkové sluÏ-
by. Témûfi od zaãátku je m˘m spo-
leãníkem Karel Nouza, jsme spo-
leãníky i zamûstnanci v jednom.
V autodopravû se orientuji na dovoz
stavebních materiálÛ a kontejnerov˘

odvoz suti, novinkou je je‰tû dovoz
koÀského hnoje. Za volantem ale
nestíhám, takÏe u mû pracují dva
‰oféfii. Práce je pofiád dost, jsme
lidem k sluÏbám na zavolání prak-
ticky kdykoliv.“

Co z na‰í mûstské ãásti jste uÏ sta-
ãil poznat a kam se naopak teprve
chystáte?

„Pfií‰tí rok uÏ to bude ‰edesát let,
co jsem v Kyjích spatfiil svûtlo svûta,
patfiím uÏ tedy mezi pamûtníky. Ve
svém rodi‰ti jsem pû‰ky, na kole,
lyÏích nebo na bruslích poznal kaÏ-
d˘ kousek, z nesmifiiteln˘ch bojÛ
s „HloubûtíÀáky“ mám zmapovan˘
kaÏd˘ metr Lehoveckého lesa, s vo-
lantem v ruce mám projetou Prahu
14 opravdu kfiíÏem kráÏem, a to vãet-
nû nov˘ch ulic a nákupních stfiedisek
na âerném Mostû. Jen ve Village
Cinema, nebo jak se to jmenuje, jsem
je‰tû nebyl, a ani se tam nechystám.
Jsem odkojen˘ kinem Cíl v Hloubû-
tínû, kde jsem si za korunu koupil lís-
tek do jedné ze tfií prvních fiad a za
dal‰í korunu je‰tû dvû eskyma. Tam
byla ta správná rodinná atmosféra,
anonymita s lístkem za sto padesát,
randálem jako na diskotéce, se srká-
ním koly a chroupáním kukufiice mû
opravdu neláká.“

Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatel-
ské zámûry?

„Teì roz‰ifiujeme na‰e sluÏby
o glavírování a opravu koleãkov˘ch
bruslí. Zájemci nás mohou nav‰tívit
uÏ o prázdninách. V hlavû mám dal-
‰í nápady, ale dne‰ní doba tak ne-
pfiející mal˘m soukromníkÛm, tuhle
snahu ãasto sráÏí. Zvy‰ují se ceny
materiálÛ, energie, nájmu. Tfieba teì

kvÛli tomu bylo zdraÏeno peãivo, ale
copak si to mÛÏeme dovolit my?
Chceme do budoucna v kaÏdém pfií-
padû udrÏet nabízené sluÏby na úrov-
ni a vycházet vstfiíc na‰im zákazní-
kÛm. Jaké jinak mÛÏu mít zámûry.
Dûda se sice doÏil 93 let, ale táta mi
umfiel v 61 letech a brácha Olda
dokonce v 57. Já na sobû uÏ cítím

také urãitou únavu materiálu, vÏdyÈ
tfieba odmala jsme s bráchou hráli fot-
bal, pozdûji v Kyjích bafuÀafiili, ale
teì uÏ mám sílu jen tak na fandûní.“

ByÈ tenhle závûr vyznívá trochu
skepticky, pravdou zÛstává, Ïe akãní
rádius ãinností Karla Pecha dosahuje
rozmûrÛ jako v dobách jeho nejvût‰í
fotbalové slávy. Jen si znovu pfieãtûte
rozsah i pestrost jím nabízen˘ch slu-

Ïeb. Prostû Ferda mravenec, práce
v‰eho druhu. A kdybyste si o prázd-
ninách vzpomnûli je‰tû na nûco, co
v jeho nabídce není, staãí zavolat na
602 371 605, 602 207 116 nebo pfiijít
osobnû do provozovny vedle stanice
metra v Hloubûtínû. Pokud si budete
pfiát snést tfieba modré z nebe, vûfiím,
Ïe to zafiídí. text a foto: vok

Karel Pech

Na snímku Karel Pech (vpravo) s Karlem Nouzou
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Několik poznámek ke kvalitě
OVZDUŠÍ v Praze 14

Na zasedání V̆ boru pro dopravu
(VpD) dne 20. 2. 2006 byly

pfiedloÏeny k vyjádfiení dal‰í 4 sta-
vební projekty v oblasti Prahy 14.
Jedná se o projekty firem GEDECO
– obytn˘ soubor Jahodnice II, sou-
bor rodinn˘ch domÛ Nad Rajskou
zahradou, projektovan˘ firmou AU
Engineering, dále stavbu rezidenã-
ních bytÛ U KfiíÏovnického dvora
mezi ulicemi Klánovická a ·estajo-
vická a Vilapark Za Klánovick˘m
lesem v Hostavicích. Pfiítomn˘
zástupce jednoho z investorÛ uji‰Èo-
val ãleny VpD, Ïe stávající dopravní

síÈ je dostateãnû dimenzovaná pro
dopravní obsluhu nejen jím pfiedklá-
daného projektu, ale i v‰ech budou-
cích stavebních projektÛ na pozem-
cích, schválen˘ch pro stavební
ãinnost v rámci územního plánu. 

Lze pfiipomenout obnovení fiízení
ve vûci projektu Bytov˘ areál Jahod-
nice, kter˘ je v dÛsledku rozhodnutí
Rady Mâ Praha 14 o zmûnû klasifi-
kace stavebního pozemku projekto-
ván spoleãností Skanska pro 2200
obyvatel (pÛvodní zámûr 3000) a po-
kraãující pfiípravou bytov˘ch soubo-
rÛ Broumarská Sever a Jih, do kte-
r˘ch mûstská ãást Praha 14 vloÏila
nemalé prostfiedky. Spoleãnû s dal‰í-
mi projekty a probíhajícími staveb-
ními pracemi lze oãekávat zv˘‰ení
poãtu obyvatel Prahy 14 v dÛsled-
ku realizace tûchto projektÛ o cca 5
tisíc obyvatel. Pfiitom byla pfiedklá-
dána v minulosti fiada dal‰ích pro-
jektÛ, které jsou jiÏ v rÛzném stadiu

realizace, jako napfi. dostavba sídli‰-
tû âern˘ Most II.

KdyÏ doplníme tyto akce o sta-
vební zámûry v blízkém okolí, jako je
Obytn˘ soubor Centrum Bûchovice
– I. etapa a plánovanou v˘stavbu
v Dolních i Horních Poãernicích,
mÛÏeme se zasmát tvrzení jednoho
z investorÛ, Ïe doprava na âesko-
brodské ulici bude v pfií‰tích letech
klesat. Pfiidejme k tomu monstrozní
stavební zámûry v prostoru Prahy 9,
jako v souãasné dobû stavûné sídli‰-
tû za Harfou a dal‰í sídli‰tû, pláno-
vané v b˘valé zahrádkáfiské kolonii

v Hloubûtínû, a mÛÏeme si pfiedstavit
dopravní situaci v Praze 14 ponûkud
v jiném svûtle. V souãasnosti pfietí-
Ïená PrÛmyslová se systematick˘mi
dopravními zácpami v dopravní ‰piã-
ce bude dále zatûÏována stavební
dopravou a následnû vozidly nov˘ch
obyvatel. Zdatnû jí vypomÛÏe Brou-
marská, která díky podstatnému roz-
‰ífiení a narovnání i zkvalitnûní po-
vrchu dostane skuteãn˘ charakter
dálniãního pfiivadûãe a bude pfiitaho-
vat dal‰í zájemce o co nejrychlej‰í
spojení. O pfietíÏené âeskobrodské,
na které jiÏ dnes stojí kilometrové
fronty a kterou zatíÏí dal‰í radiální
doprava z nov˘ch sídli‰È do centra,
je vcelku zbyteãné hovofiit. Plánova-
ná a budovaná Vysoãanská radiála
snad odlehãí ãásteãnû dopravû v ãás-
ti Kolbenovy, ale nelze pfiedpokládat
podstatné odlehãení dopravy v Pra-
ze 14 v dÛsledku její realizace. 

Pokud by snad zájemcÛm zbylo

trochu ãasu, mohou se podívat na
internetové stránky Prahy 14, kde
pod heslem Ovzdu‰í lze nalézt prÛ-
bûhy hodnot zneãi‰tûní vzduchu ve
sledovan˘ch mûfiicích bodech na úze-
mí Prahy 14 a dal‰ích míst Prahy.
Na stránkách jsou zobrazeny grafy
zneãi‰tûní exhalacemi kysliãníkÛ
dusíku (NO

2
), kysliãníkÛ síry (SO

2
)

a prachového spadu. Zatímco exha-
lace kysliãníkÛ síry v posledních
letech v˘raznû klesá v dÛsledku vyso-
k˘ch investic do odsífiení elektráren
a pfiechodu na lokální vytápûní ply-
nem, zneãi‰tûní vzduchu kysliãníky

dusíku systematicky stoupá. Situaci
v Praze 14 pomÛÏe objasnit následu-
jící tabulka, která obsahuje roãní
prÛmûry zji‰tûné koncentrace NO

2
v mg/m3 ve tfiech sledo-
van˘ch místech.

Samozfiejmû je nutno
objasnit, co tato ãísla fií-
kají. Zákonem stanoven˘
imisní limit uvedené zne-
ãi‰Èující látky z hledis-
ka ochrany zdraví obyva-
tel je 40 mg/m3, mezní tolerance
8 mg/m3. Z hlediska ochrany eko-
systémÛ platí limit 30 mg/m3. Zna-
mená to, Ïe v oblasti sledovaného
místa 370 je zákonn˘ limit v posled-
ních 7 letech systematicky pfiekra-
ãován, a to v nûkter˘ch letech aÏ
nad toleranãní mez, v dal‰ích zná-
zornûn˘ch místech se hodnotû limi-
tu úspû‰nû blíÏí. O kvalitû vzduchu
ve zdej‰í oblasti s mnoÏstvím zahrad
a zelen˘ch prostor svûdãí porovnání

s exponovan˘m mûfiicím místem na
magistrále u Národního muzea, kde
v roce 2004 hodnota roãního prÛmû-
ru zneãi‰tûní kysliãníky dusíku byla
40,4 mg/m3.

Negativní trend v posledním ob-
dobí nepolevuje. Svûdãí o tom tabul-
ka mûsíãních prÛmûrÛ imisí kysliã-
níkÛ dusíku za první tfii mûsíce roku
2006, uvedená ve stejném informaã-
ním zdroji. Ze sledování na 9 mís-
tech (z toho v 8 ‰kolách) vypl˘vá, Ïe
ze zji‰tûn˘ch 27 údajÛ 15 údajÛ pfie-
kraãovalo hodnotu 40 mg/m3. Lze
tedy pfiedpokládat dal‰í nárÛst imis-
ního zatíÏení v na‰í mûstské ãásti
i v souãasné dobû. Z literatury vypl˘-
vá, Ïe kysliãníky dusíku, které vzni-
kají pfii kompresi vzduchu ve spalo-
vacích motorech vozidel, mají zjevnû
karcinogenní úãinky. Dal‰í negativní
efekty nedovedu prezentovat, ale sku-
teãností je, Ïe tato látka je zahrnuta
do sledování ve smyslu zákona
ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í
a provádûcích vyhlá‰ek NV 350/2002
a NV 429/2005 Sb. Vysvûtlení dal-
‰ích negativních vlivÛ tûchto exhala-
cí na lidsk˘ organismus mohou zaji-
sté poskytnout povolanûj‰í osoby,
úãinky exhalací na pfiírodu mohli
vidût obyvatelé RoÏmberské, kde byla
exhalacemi zniãena fiada stromÛ pod-

le silnice, které byly ve znaãné mífie
nahrazeny novou v˘sadbou. Z pohle-
du tûchto ãísel jiÏ tvrzení o budoucím
poklesu hustoty provozu a o únosnosti
dopravní sítû pro dal‰í intenzivní
v˘stavbu není tak úsmûvné. Pfii-
poãteme-li k vlivu exhalací je‰tû
hlukové zatíÏení, které v mûfien˘ch
pfiípadech také normu pfiekraãuje,
a zneãi‰tûní kysliãníky uhlíku vãetnû
jedovatého kysliãníku uhelnatého,
mÛÏeme konstatovat vysoce negativní
vliv zneãi‰tûného ovzdu‰í v Praze 14
na obyvatele, které je dÛsledkem
enormního automobilního provozu,
zejména tranzitní dopravy. Proto nel-
ze neÏ doporuãit komplexní doprav-
ní studii pro Prahu 14, která by uve-
dené dÛsledky zahrnovala.

Ing. Vratislav ·tûpafi, CSc.
ãlen zastupitelstva Mâ Praha 14 
a pfiedseda ZO Strany zelen˘ch

Praha 14 

Poznámka redakãní rady:
âlánek vyjadfiuje názor autora
a byl oti‰tûn v plném znûní bez
jak˘chkoliv redakãních úprav. 

Diskriminace Ïen na trhu práce
a jak se proti ní bránit – tak se jme-
noval semináfi, kter˘ probûhl 10.
kvûtna v Komunitním centru Mot˘-
lek. Mgr. Eva Ferrarová z Magist-
rátu hl. m. Prahy ve svém vstupním
pfiíspûvku hovofiila mimo jiné o po-
stavení Ïen v zamûstnání, kdy vût-
‰ina Ïen má za stejnou práci niÏ‰í
finanãní ohodnocení neÏ muÏi. Zmí-
nila také diskriminaci Ïen s mal˘mi
dûtmi pfii hledání pracovního místa.

PhDr. Eli‰ka Jan‰ová zAsociace pro
rovné pfiíleÏitosti seznámila pfiítom-
né s ãinností asociace a nabídla jim
podporu této organizace pfii fie‰ení
konkrétních potíÏí. PhDr. Zuzana
Jelenová, která nedávno zaloÏila no-
vou neziskovou organizaci Obãan-
ské sdruÏení 50+, mluvila o nutnosti
zlep‰it postavení lidí star‰ích pade-
sáti let na pracovním trhu. 

Témata semináfie byla velmi
pestrá, Ïeny diskutovaly pfiedev‰ím

o tom, jak diskriminaci zamezit
a jak bránit svoje práva. Z násle-
dující debaty vyplynulo, Ïe mnohé
mají s diskriminací svou vlastní
zku‰enost. Organizátorky této akce,
hrazené z prostfiedkÛ Iniciativy
Spoleãenství EQUAL, Asociace
pro rovné pfiíleÏitosti a Gender stu-
dies, potû‰il kladn˘ ohlas v‰ech
zúãastnûn˘ch. 

PhDr. Zuzana Jelenová
koordinátorka semináfie

Seminář o diskriminaci žen

Strana zelených Praha 14
Děkujeme všem, kteří jste odevzdali

svůj hlas Straně zelených.

Email: zeleni.praha14@seznam. cz 

Roční průměry zjištěné koncentrace NO2 v mg/m3 ve třech sledovaných místech

ozn. Mûfiicí místo/rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

370 Vodárna (b˘valá) 
RoÏmberská x âeskobrodká 50 46,8 44,8 47,0 46,6 50,6 50,7

397 Základní ‰kola 
Hloubûtínská 29 28,9 31,0 34,3 33,5 37,1 37,9

409 Základní ‰kola 
Bratfií VenclíkÛ 26–39 36,0 36,2 39,5 39,6 
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Ze systému hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 10.7.
Svépravická x ·estajovická
Pofiíãanská x Klánovická

VaÀkova x V Chaloupkách 12.7. 
Zámeãnická x Mochovská 
Hejtmanská x Vranovská 
Tálínská x Oborská 

Jordánská x Svárovská 17.7.
Splavná x Svárovská 
Svûtská x Lipnická
Stropnická x 

Za âern˘m mostem

VodÀanská x Skorkovská 19.7.
Spolská x Milovská
Zvíkovská x Dáfiská

RoÏmberská x Podli‰ovská 24.7.
Herdovská x Bo‰ilecká
Jednostranná 

Karda‰ovská 
u obch. stfiediska 26.7.

Kukelská x Chvaletická
Nedvûdická x ÎehuÀská

Ze systému MČ Praha 14

Lomnická x StaÀkovská 10.7. 
Travná x Kostlivého 11.7.
Jezdovická x Froncova 12.7.
Doubecká x Ba‰t˘fiská 13.7. 
Trytova x Paculova 17.7.
·romova x Gen. Janou‰ka 18.7.
Anderleho x Gen. Janou‰ka 19.7.
Bobkova proti ã.p. 747 20.7.
Bryksova x Fejfarova 24.7.
Bryksova x 

Kpt. Stránského 25.7.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ČERVENEC VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na SRPEN

kr
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Upozornění: 
Velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad z provozu domácnos-

tí, kter˘ není moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob na smûsn˘ komu-

nální odpad (popelnic). Jedná se pfiedev‰ím o ãásti nábytku, podlahové

krytiny (koberce, linolea, pfiípadnû elektrospotfiebiãe neobsahující nebez-

peãné látky, apod.). Kontejnery nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘ko-

povou zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad, odpad z podnikatelské ãin-

nosti a nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu. Velkoobjemové

kontejnery jsou pfiistavovány do 11 hodin dle rozpisu a odváÏeny násle-

dující den. 

Ze systému hl. m. Prahy

Mochovská x Zeleneãská 9.8.
·estajovická x V Chaloupkách 
Liblická x Klánovická 

Hloubûtínská x 
V Chaloupkách 14.8.

Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zeleneãská 

Îelivská x Metujská 16.8.
Vírská x Branská
Cvrãkova x Burdova

Babylonská x Jordánská 21.8.
Borská x Rovenská
Koclífiova x VodÀanská 

Koclífiova x Kaãínská 23.8.
Horusická x Osická

Hamerská x Církviãná

Dfiítenská x Velkoborská 28.8.
Vlkovická x Dvofii‰Èská 
·imanovská x Za ‰kolou

Chvaletická x Vizírská 
(chodník) 30.8.

Cidlinská x Mar‰ovská

Ze systému MČ Praha 14

Vãelniãná x NeÏárská 14.8.
9. kvûtna x Písãitá 15.8.
Boufiilova x Bojãenkova 16.8. 
Smrková x Gen. Janou‰ka 17.8.
Himrova x Gen. Janou‰ka 21.8.
Va‰átkova x Dygr˘nova 22.8.
Bryksova proti ã.p. 949 23.8.
Kpt. Stránského x 

Vybíralova 24.8.

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 6. ãervence 
kfiiÏovatka ul. Koclífiova x Kaãínská 15.00–15.20 hod. 

kfiiÏovatka ul. Vírská x Burdova 15.40–16.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Splavná x Okrouhlíkova 16.10–16.30 hod.

kfiiÏovatka ul. Svûtská x Jordánská 16.40–17.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Za ‰kolou x ·imanovská 17.10–17.30 hod.

kfiiÏovatka ul. Jezdovická x Froncova 17.40–18.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Vidlák x Novozámecká 18.10–18.30 hod.

Lipenské námûstí 18.40–19.00 hod.

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 3. srpna
kfiiÏovatka ul. Panenská x 9. kvûtna 15.00–15.20 hod. 

kfiiÏovatka ul. Ba‰t˘fiská x Bezdrevská 15.30–15.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Horusická x Osická 16.00–16.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Dáfiská x Zvíkovská 16.30–16.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Zacharská x Velkoborská 17.00–17.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Dvofii‰Èská x Vlkovická 17.30–17.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Lánská x Oborská (u rybníka) 18.10–18.30 hod.

kfiiÏovatka ul. Hejtmanská x Vranovská 18.40–19.00 hod.

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 24. srpna 
kfiiÏovatka ul. Boufiilova x Bojãenkova 15.00–15.20 hod. 

kfiiÏovatka ul. Volkova x Pospíchalova 15.30–15.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Va‰átkova x Dygr˘nova 16.00–16.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Smikova x Generála Janou‰ka 16.30–16.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Himrova x Generála Janou‰ka 17.00–17.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Vybíralova x Kpt. Stránského 17.30–17.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Fejfarova x Bryksova 18.00–18.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Kuãerova x Mansfeldova 18.30–18.50 hod.

Odpady, které sbíráme: barvy,
baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovn˘ch
akumulátorÛ, ãistící prostfiedky, foto-
chemikálie, hydroxidy, chemikálie,

kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla,
nádoby od sprejÛ, motorové oleje,
pesticidy, rozpou‰tûdla, teplomûry,
tuky, v˘bojky a záfiivky.

V uveden˘ch dnech je obsluho-
vána celá sbûrová trasa se v‰emi
zastávkami.

Nebezpeãné odpady odevzdá-
vejte v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla!

Hloubětínské léto
V nedûli 18. ãervna mûl

v Hloubûtínû premiéru
koncert, kter˘ pod názvem
v titulku téhle noticky
chce v na‰ich podmínkách
navázat na jiÏ ponûkud
zavedenûj‰í hudební pfie-
hlídku známou jako PraÏ-
ské jaro. V Hloubûtínû se
pfiedstavilo 5 mlad˘ch mu-
zikantÛ hrajících na zob-
covou flétnu, kter˘m do-
hromady nebylo je‰tû ani
ãtyfiicet let.

První víkendový pobyt 
pro děti

V termínu 16.–18. ãervna  se uskuteãnil v Cheznovicích u Rokycan
první víkendov˘ pobyt dûtí  z na‰í mûstské ãásti, kterou organizoval odbor
sociálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ Prahy 14. Pobytu se úãastnilo cel-
kem 14 dûtí ve vûku od 9 do 14 let. Na v˘bûru dûtí a na organizaci se
podílely odbor sociálních vûcí a zdravotnictví, obãanské sdruÏení Jaho-
da a SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy. Pfiedpokládáme, Ïe se bude
po letních prázdninách je‰tû realizovat jeden víkendov˘ pobyt a jednodenní
v˘let, neboÈ se akce vydafiila a v‰ichni úãastníci ji hodnotí kladnû. Vûfií-
me, Ïe se tûmito aktivitami otevfiel prostor pro dal‰í práci se sídli‰tními
dûtmi na na‰í mûstské ãásti. Spolupráce s nevládními neziskov˘mi orga-
nizacemi se osvûdãila a hodláme v ní pokraãovat i nadále. V‰em zúãast-
nûn˘m dûkujeme a zvlá‰È dûtem pfiejeme krásné proÏití letních prázdnin. 

David BeÀák
vedoucí odboru sociálních vûcí a zdravotnictví
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 2 Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026

Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz

Praha 2Praha 2 Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026 tel.: 222 563 026

Praha 8Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 9Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133 tel.: 603 242 133

Praha 10Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649 tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 10Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY) Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758

Brandýs-Stará BoleslavBrandýs-Stará Boleslav (OD LABE) (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778, Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728, tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081, tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:Předváděcí střediska:

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

Nabízíme technicky i vzhledem
velmi zachovalá

POUÎITÁ PIANINA
pfiedních evropsk˘ch v˘robcÛ

za pfiíznivé ceny

DOVOZ ZDARMA!

Tel: 607 233 660
Prodejna: Náchodská 703/91

Praha 9 – Horní Poãernice
(vedle po‰ty)

Cviãení pro dûti
Dûti se nauãí správnému drÏení tûla, rÛzné prvky aerobiku (malé dûti 

ve formû hry) a je zde prostor pro v‰echny, ktefií si rádi hrají a zacviãí pfii hudbû.

Kam si mohou dûti pfiijít zacviãit? Do Z· Chvaletická 918 Lehovec
Rozpis hodin 

Rekreaãní aerobic 9–14 let:
úter˘  15.30–16.30

ãtvrtek 16–17 hod. 

Nábor dûtí na ‰kolní rok 2006/07 je v záfií kaÏd˘ ãtvrtek v 16hod. 

Pofiádáme letní soustfiedûní s cyklistikou a aerobicem. 
MÛÏete se pfiihlásit do 12.7. Informace na:

www.aerobic-deti.wz.cz

Aerobic pro nejmen‰í 5–8let:
pondûlí  16–17 hod.

stfieda  16–17 hod.

Aerobic pro pokroãilé 9–14let:
pondûlí  17–18 hod.

úter˘  17–18 hod.

ãtvrtek  17–18 hod.
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AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUÎÁLEK

• Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
• Sutû, odpad, zemina Mobil: 603 242 142
• Písky, drtû, kaãírek Fax: 281 931 512
• Demolice – hydraul. kladivo 
• Deponie Praha 9 www.sute-pisky.cz

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN ROHAN

� elektromontáže

� opravy elektroinstalace v bytech

� revize elektro, včetně PRE a hromosvody

� pro občany Prahy 9 a 14 sleva 10 % na práci

Poděbradská 124, Praha 9, metro Hloubětín
Tel./fax: 281 86 19 22; 731 160 533
elektricke.instalace@seznam.cz

Gynekologicko-porodnická 
ordinace

MUDr. Václav âmelínsk˘

Klánovická 487, Praha 9 – Hloubûtín

Telefon: 281 869 050

Mobil: 604 173 042

VáÏení inzerenti!
Pfiejeme Vám  krásné 
proÏití léta a tû‰íme 

se na Vás opût 
v záfiijov˘ch 

Listech Prahy 14, jejichÏ
uzávûrka pro pfiíjem
inzerce  je  15. srpna.

(V srpnu Listy nevycházejí.)

Zahajujeme

OKINAWSKÉ KARATE
v‰ech vûkov˘ch kategorií

Nábor je provádûn ve spolupráci 
s Shubukan karatedó dójo,

ãlenem UEMA KARATEDÓ DÓJO 
na Okinawû.

Od 18. záfií 2006
KDY: pondûlí a stfieda od 17.30 do 19.00 hod.

KDE: TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská ul. 
sídli‰tû Jahodnice

SPOJENÍ: metro Palmovka bus ã. 109, 
metro Hloubûtín bus ã. 110

KONTAKT: Martin Kfiáp tel. 777 306 002; 
e-mail: rbka@rbka.cz

AUTOSERVIS ŠKARDA
PEUGEOT – CITROËN

celkové opravy – kontroly

opravy a seřizování motorů

opravy převodovek

diagnostika

autoelektrika

příprava a zajištění STK

Bastýřská 70
Praha – 9, Jahodnice
tel.: 603 414 767
tel.: 603 804 764
tel.: 281 931 734
e-mail:
auto-skarda@volny.cz

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-
kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-
vu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zde-
vastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neopráv-
nûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi
s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajis-
tím, zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na nájem-
ném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit
i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát
ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned
a v hotovosti, tel.: 222 712 015. 12/15

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken, 
tel.: 603 973 500 2/15

• Fa J. Macháã – rekonstrukce umakartov˘ch
koupelen obkladov˘mi panely – bez bourání, nepo-
fiádku v bytû, rychle (3–5 dní) a levnû (od 25 000)
– v˘mûny van. baterií, klozetÛ, kuch. desek, insta-
lace sprch. koutÛ, pokládka dlaÏby, PVC, pl. podlah,
kobercÛ, lepení podhledÛ, malování, drobné zednic-
ké a jiné práce na zvelebení va‰eho bytu. Tel.: kdy-
koliv – 777 325 466. 3/10

• Vedení úãetnictví, daÀové evidence a perso-
nalistiky vãetnû zpracování daÀov˘ch pfiiznání
vám zajistí MVM – úãetní servis. Tel. 274 023
140, fax 274 023 126, e-mail: info@MVM-
SERVIS.CZ 5/13

• Koupím staré obálky se známkami, korespon-
denãní lístky, pohledy, sbírky po‰tovních zná-
mek. Tel. 606 926 045.  5/14

• Novû otevfiena opravna obuvi a kabelek u pro-
dejny Dárky a odûvy, Mansfeldova 782, âern˘
Most. Otevfieno Po – Pá 10 – 19, So 10 – 16 hod.,
3 min. pû‰ky od st. metra âern˘ Most. 7-8/02

• Z· Chvaletická 918, Praha 9-Lehovec hledá
od zaãátku ‰kolního roku 2006/2007 vyuãující
hudební v˘chovy (i na ãásteãn˘ úvazek) a vycho-
vatelku ·D. Tel.: 281 869 216. 7-8/05

• V· pár s miminkem vymûní zrek. 2+1 za vût-
‰í byt ãi men‰í dÛm, ideálnû Hloubûtín. Shání-
me i garáÏ. T: 255 701 204. 7-8/07

• Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
zárukou i v domácnostech a prodej náhradních
dílÛ. Tel.281960146, mobil: 602251828. 7-8/12

• Zákl. ‰kola u metra Rajská zahrada Praha 9
pfiijme uklízeãku na cel˘ úvazek. Nástup
15.8.2006. Informace na tel: 606 825 566 p.
Horáãek 7-8/13

• Kácení, fiez a o‰etfiení vzrostl˘ch stromÛ,
riziková kácení stromolezeckou technikou.
Tel: 606 527 091, e-mail: arborista@cent-
rum.cz 7-8/15

• Dne 5.6.06 byl v Praze 9-Jahodnici odcizen 
5mûsíãní pes foxteriér hladkosrst˘-Bugsy, bílo-
hnûd˘, tetování ve slabinách 33125. Za infor-
mace pfiedem dûkuji. M. Civochová, 777 218 364,
civochova@speed-press.cz. NÁLEZCI PENù-
ÎITÁ ODMùNA ! 7-8/11

• Nabízím v˘uku AJ, ·pJ, FJ, RJ ‰kolákÛ
i dospûl˘ch. Mám dlouholetou zku‰enost s v˘u-
kou a trpûlivost. Telefon 281 915 382 nebo
723 221 984. 7-8/17
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Vsobotu 27. 5. se u Kyjského ryb-
níka uskuteãnily dvû rybáfiské

akce: u retenãní nádrÏe probûhly dût-
ské rybáfiské závody, jichÏ se úãast-
nilo 72 dûtí ve vûku do 15 let, a leho-
veck˘ bfieh rybníka patfiil rovnûÏ mla-
d˘m rybáfiÛm, kter˘ch sem pfiijelo
kolem stovky na celopraÏské rybáfi-
ské pfiebory mládeÏe. Dûtské rybáfi-
ské závody, pofiádané na‰í mûstskou
ãástí, se v minul˘ch letech konaly
vÏdy u rybníãka na â. Mostû. Ten je
ale z dÛvodu rekonstrukce vypu‰tûn,
proto bylo nutno závody pfiesunuty
k retenãní nádrÏi, do které bylo vysa-
zeno na 5 metrákÛ kaprÛ. Úãastníci
závodÛ bûhem nûkolika hodin ulovi-
li celkem 48 kaprÛ (nejvût‰í mûfiil
54 cm), pro nejlep‰í bylo pfiipraveno
18 cen v hodnotû 4 000 Kã. V závo-
dech se mûfiila celková délka ulove-
n˘ch ryb bûhem jedné hodiny. 

Pofiadí nejlep‰ích: 1) Giorgi Go-
gati‰vili (188 cm), 2) Václav Tomiã
(145 cm), 3) Daniel Îák (138 cm).

Fotografování rybáfiského dne se
letos ochotnû ujal talentovan˘ foto-
graf, ãerstv˘ absolvent Z· Chva-
letická a budoucí student oboru foto-
grafie na SP· Nikola Ivanov, kter˘
pro zachycení atmosféry zvolil ãer-
nobíl˘ materiál. Ten se dnes vyuÏívá
pfieváÏnû uÏ jen pro experimentální
a umûleckou fotografii. j‰

Sportovní pfiehled
34ČERVENEC/SRPEN 2006

Kyjský rybník v obležení 
rybářů

Kyjský rybník v obležení 
rybářů

Dno vypu‰tûného rybníãku na âerném Mostû sk˘talo v kvûtnu podívanou jako na nûjakou ãernou skládku... 
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První ãervnovou sobotu zaregist-
rovali pejskafii, rodiny na pro-

cházkách i obyvatelé pfiilehl˘ch ulic
neobvykl˘ dûtsk˘ ruch v Lehovec-
kém lese, kter˘ byl svûdkem celo-
praÏského kola Závodu vlãat a svût-
lu‰ek o totem náãelníka. TraÈ dlouhá
pfies dva kilometry
vedla po hfiebeni lesa
a na více neÏ dvû
stovky úãastníkÛ ve
dvaadvaceti hlídkách
ãekalo deset stano-
vi‰È s úkoly z pozná-
vání pfiírody, urãová-
ní dopravních zna-
ãek, první pomoci,
z prokázání logic-
kého my‰lení, fyzic-
ké zdatnosti, ma-
nuální zruãnosti,
postfiehu a pamûti
i ze znalostí o âeské
republice a skautin-
gu, kter˘ pfií‰tí rok
oslaví 100 let své
existence. Po zvlád-
nutí v‰ech úkolÛ na
trati vyuÏili závodní-
ci mobilní obãer-
stvovací stanici z ãa-
kovického stfiediska
Athabaska, a pak se
vydali na projíÏìku
po Kyjském rybníku,
zastfiíleli si z luku
a pronikali do zákla-

dÛ horolezectví. Pfii vyhlá‰ení v˘sled-
kÛ se na závûr dozvûdûli, Ïe do záfii-
jového celostátního finále postupují
svûtlu‰ky ZelÀaãky ze Stovky Praha
10 a Ïlutá smeãka vlãat ze stfiediska
bratfií Ma‰ínÛ z Prahy 2. 

text a foto: Windy a vok

Závod vlčat a světlušek

Policie přijela do školy
Celkem 7 policistÛ z útvaru prevence Mûstské Policie, je‰tû k tomu tfii

policejní psi a mobilní autobus prevence kriminality – to v‰echno jsme
zastihli 22. ãervna dopoledne v Z· Vybíralova na âerném Mostû. Po domlu-
vû s fieditelem ‰koly tady probíhala akce prevence kriminality pro 450 dûtí
I. stupnû, ze které si dûti odnesly poznatky a zku‰enosti, které se jim urãi-
tû o prázdninách budou hodit. Nejvût‰í zájem byl o jízdu na kole na doprav-
ním hfii‰ti, pfii které si dûti osvojovaly nûkteré dÛleÏité prvky, jako napfi.

zastavení na znaãce STOP, ukázání smûru rukou pfii zmûnû smûru jízdy,
poznávání dopravních znaãek, jízda po pravé stranû, no‰ení ochranné pfiil-
by apod. Dûtem se moc líbily i ukázky v˘cviku sluÏebních psÛ a se zájmem
si prohlíÏely i v˘stavku v mobilním autobusu prevence kriminality, kde se
dozvûdûly jak se vyvarovat ‰ikany, seznámily se s dûtsk˘mi lidsk˘mi prá-
vy ze Základní listiny práv a svobod a ve vitrínách si prohlédly ukázky

drog. Urãitû to bylo pfied koncem ‰kolního roku pfiíjemné zpestfiení vyu-
ãování, ale hlavnû si nenásilnou formou v‰típily do pamûti dÛleÏité infor-
mace, které moÏná uÏ za pár dní budou moci uplatnit – vÏdyÈ do silniãní-
ho provozu se mÛÏe zapojit uÏ dítû od 10 let.

text a foto: ves
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Ne, to není pfieklep z nûjaké reklamní kampanû, ale zámûrn˘ titulek foto-
reportáÏe z leto‰ního Dne dûtí, pro kterou jsme vybrali snímky ze tfií akcí

ve dvou sobotách. Na hfii‰tû do Hloubûtína pozvala dûti na‰e mûstská ãást, do
sportovních areálú v Kyjích a Jahodnici tak uãinily zdej‰í tûlov˘chovné
jednoty. Na v‰ech místech setkání byl pfiipraven bohat˘ program
se sportovními dovednostmi, zajímav˘mi soutûÏemi, pestr˘-
mi hrami a obãerstvením pro dûti, mládeÏ i dospûlé. Svátek
dûtí provázelo po obû soboty pfiíznivé poãasí, které také
pfiispûlo ke spokojenosti nûkolika stovek dûtí i jejich
doprovodu. Doufáme jen, Ïe stejnû spokojeni budou
také s na‰ím v˘bûrem snímkÛ, v nûmÏ se dostalo zhru-
ba na kaÏd˘ desát˘.

text a foto: ves a vok

Tři ve dvouTři ve dvou
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